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Argument 
 

Sub dulcea povară a crucii personale datu-mi-s-a mie să pricep că fac 

umbră pământului de pe la începutul deceniului cinci a secolului 

douăzeci, pe vremea trecerii spre Răsărit a ultimelor unităţi ale armatei 

germane, apoi a reîntoarcerii lor în mare grabă, a invaziei cotropitoare a 

ruşilor şi, de atunci până acum, spre sfârşitul celui de-al doilea deceniu 

de la alungarea lui Ceauşescu şi preluarea puterii de către eşantionul 

secund al Partidului Comunist şi al Securităţii de tip sovietic. 

Mulţi au prezentat lumii oglinda acestor timpuri. Fiecare cu pretenţia 

că a lui este cea adevărată. Pretenţie care ea însăşi e suspectă de 

partinitate şi subiectivism. 

Eu nici nu îndrăznesc să spun că vă pot arăta oglinda translucidă şi 

fără pete de culoare politică sau de castă şi nici nu cred că cineva ar 

putea arăta întregul şi adevăratul chip al vremurilor şi al oamenilor, adică 

adevărata istorie. Ceea ce încerc este să fac apel la memorie, cât o mai 

am bună, şi să pun în pagină, ca pe nişte mici cioburi de oglindă pe un 

mozaic, frânturi de fapte şi chipuri concrete şi atitudini spontane, pe care 

văzându-le măria ta, cititorule, să poţi tu însuţi, nemanipulat de 

istoriografia ante sau postdecembristă, să poţi afla răspunsuri la măcar 

câteva din chinuitoarele-ţi întrebări care aşteaptă un răspuns credibil. 

Aceste neînsemnate cioburi de oglindă le-am cules numai din cele ce 
ochii mei au văzut şi urechile mele au auzit şi la mintea mea s-au suit. 

Adică din fapte genuine, pe care, unde era cazul, am încercat, spre 

edificare, a le prezenta şi în contextul istoric sau geografic. Totdeauna 

sincer şi cu onestitate, dar desigur că nu fără participare emotivă, pentru 

că sunt parte din viaţa contemporanilor apropiaţi mie, parte din biografia 

mea, a naratorului, bucăţi din trăirile mele, cioburi şi din propria viaţă, de 

câteva ori făcută ţăndări, cât de propriile greşeli, cât de răutatea lumii. 

Aria observată este mai ales aceea a judeţului Sălaj, şi a judeţelor 

transilvane limitrofe, dar poziţia geografică a acestui teritoriu, încărcătura 

evenimentelor istorice, biografiile oamenilor de aici, intersectările de 

interese ale stăpânitorilor vremelnici pot fi emblematice pentru întreg 

rotundul plaiului românesc. 

Am început acest demers doar acum, după ce, ieşind la pensie după 

48 ani de serviciu (din care 15 la Stat şi 33 în Biserică), nu mă simt 

înregimentat ideologic în nici un fel, doar manifestându-mi în continuare 

în particular misiunea sacerdotală primită pe veci prin hirotonire. Şi 

redactez prima pagină azi, l decembrie 2007, când aniversez, solitar şi 

discret, şapte ani de când Sfânta din Lisieux, Mica Tereza, m-a inspirat şi 

m-a ajutat să editez seria nouă a revistei interbelice de spiritualitate
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creştină „Flori de Crin” la Şimleu-Silvaniei, în inima Sălajului, cu 

binecuvântarea episcopului de Oradea dr.Virgil Bercea. Sper că, acum, 

aceeaşi sfântă Tereza de Pruncul Iisus, mă va ocroti de căderea în ridicol 

cu această inedită manieră de a invita contemporanii să-şi interpreteze 

istoria privind prin aceste cioburi de oglinzi. Câteva mici capitole dintr-o 

istorie a Patriei, cu luminile, umbrele şi întunecimile ei, după cum au fost 

chipurile şi faptele oamenilor. 

Tu, cititorule, eşti beneficiarul şi criticul. Dacă ai mai mult talent 

decât mine, sau mai multă putere de analiză şi de conexiuni, încearcă, din 

aceste cioburi, să faci un mozaic al vremurilor şi al oamenilor. Aşa cum 

unii edifică din cioburi de iubire un crâmpei de viaţă. Succes!, măria ta 

cititorule! 

 
Cluj-Napoca, în casa Comunităţii 

Ordinului Sfântul Vasile cel Mare, 

1 decembrie 2007. Autorul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare: 

Faptele, personajele şi locurile sunt reale, 

mica doză de ficţiune, nu este decât… 

picătura dorită de Caliope şi Melpomene 

pentru a participa, cu libaţiunile cuvenite, 

la simpozionul muzei Clio
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CARTEA  ÎNTÂIA : 
 

 

FOST-AM PRUNC DE SĂLAJE (19391955) 

1.Vatra 
Suntem şi tributari şi beneficiari şi datori pământului în care avem 

înfipte rădăcinile prin care, din generaţie în generaţie, ne tragem seva. De 

aceea, ca preambul al cărţii, apreciind că este important să cunoaştem 

vatra pe care ne-am născut, încerc o prezentare a acesteia; concret, pe 

teren, la pas, în compania unui ţăran, om al locului, unul din mulţii 

anonimi nebăgaţi în seamă. 

Duminică, 10 august 2003. Însoţit de Victor Şireag, ginere în casa 

lui Mitru Lupoaii (vecinul de peste drum de sora măicuţii mele, mătuşa 

Sabina, care trăieşte de şase decenii în „vatra” din satul Cehei edificată 

de părinţii mei, Vasile şi Lucreţia), pornesc încrezător să urc Măgura 

Şimleului. Mi-am dorit de atâtea ori să ajung la legendarii „Copaci de 

Lege”. Şi iată-mă om bătrân cu dor neîmplinit. Aşa că, acum, am venit 

„acasă” de la staţiunea de tratament „1 Mai”din Oradea, anume ocolind 
pe la Şimleu-Silvaniei calea spre domiciliul temporar din Baia-Mare. 

Victor e aproape de-o vârstă cu mine, oricum trecut de şaizeci, şi pufăie 

întruna din ţigara cu filtru, şi are sămânţă de vorbă. Urcăm prin albia 

secată a pârâului, lăsând în dreapta noastră biserica de zid înălţată, în 

1947, de Gheorghe Silvăşan, tânăr preot greco-catolic, licenţiat în 

Teologie şi Matematică. Mai sus, în dreptul vechii bisericuţe de 

lemn„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, ce stă de strajă pe dealul cu 

brazi de peste trei secole, ne oprim cu capetele plecate. Doar câteva 

clipe. Să nu mă doboare aducerile-aminte. În faţă avem un drum obositor. 

Spre Răsărit. Cu soarele amiezii în faţă. După ultimele case de pe Valea 

Clocoţeilor, începe urcuş pe cărare de stâncă şi grohotiş. Ajutat de baston 

încerc să mă ţin de Victor. El o ia pieptiş înaintând repede. Eu din când în 

când, unde pot, îndulcesc panta, făcând serpentine printre copaci. El mă 

aşteaptă, mai aprinzând o ţigară. Şi aşa am ajuns la acel loc legendar 

„Copacii de Lege”, pe creasta Măgurii Şimleului, sus, deasupra satului 

Cehei. 

Bătrânii mai spun povestea, iar Victor mi-o repetă: 

Pe vremea împărătesei Maria Tereza aici erau 12 falnici stejari 

seculari. Alţii atât de mari nu erau în tot Imperiul Habsburgilor. Aici a 

pus Măria Sa Scaun de Judecată pentru pricinile supuşilor din această 

parte de ţară. Şi cei condamnaţi erau spânzuraţi de crengile stejarilor. Ba 

mai spune legenda că, priindu-i împărătesei băile de la Pocoltăul din 

apropiere, a revenit mereu aici. Şi că atât de mult a îndrăgit locurile 
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  acestea, încât a lăsat cu limbă de moarte să fie înmormântată pe coama 

Măgurii, între Scaunul de Judecată şi Pocoltău. 
Îi spun lui Victor că Maria Terezia a fost înmormântată cu fast 

imperial cam prin anul 1780 la Viena, dar el o ţine morţiş pe a lui că în 

copilărie, însoţindu-l pe moşu-său la sapă în via lor nu departe de aici, a 

văzut mormântul cu ochii lui. 

Bine, Victore, mergem să-l căutăm, dar hai să ne și odihnim puţin. 

Ne aşezăm la masa împlântată de silvicultori lângă mica lor cabană, în 

locul cartografiat de ei sub denumirea „Parcela 110”, străjuită de doi 

stejari într-adevăr seculari. Nu cred că-s din cei 12 copaci de pe vremea 

Mariei Tereza. Dar lângă ei a rezistat timpului o tulpină mâncată de 

intemperii, având circumferinţa cam cât a celorlalţi doi împreună. Aceasta 

ar putea fi o relicvă a unuia din „copacii de lege”. 

Alung din minte imagini ce-ar putea reînvia cele ce s-ar fi petrecut 

la austriacul scaun crăiesc de judecare. Refuz să-mi întunec ziua asta cu 

privelişti funeste de la uciderea prin spânzurare. Chiar dacă ordinea în 

imperiul lor o impunea, de ce tocmai în apropiere de vatra străbunilor 

mei? Hai, Victor, să plecăm! 

Până aici am urcat din sat pe direcţia Vest spre Est. De aici o luăm 

spre Miazănoapte. Printre copaci uriaşi de fag, văd un nuc bătrân, semn 

că nu departe de aici or fi fost viile sătenilor de pe versantul sudic. Victor 

mă şi scoate într-o poiană mare. Păşesc şi eu mai sprinten, după odihna şi 

gustarea luată sub Copacii de Lege. Cum cerul e senin şi văzduhul 

limpede, la orizont panorama localităţilor e uimitor de clară. În dreapta se 

vede „Tăul fără fund” de pe malul pârâului Crasna, cătunul Întreurât şi 

satul Criştelec. În faţa noastră, spre Apus, pe lângă vârful Oman, văd 

cătunele Pusta şi Vale, satul Bilghezd şi, departe în zare, o parte din 

comuna Halmăşd, care-i situată la poalele dealurilor înalte, peste care se 

coboară tocmai spre Aleşd, la malul Crişului Repede, din Ţara Bihorului. 

„Astea-s satele de pe Sălaje” remarcă Victor, în timp ce eu încerc să 

străpung cu privirea pâcla de  arşiţă, vipia dinspre Miază-zi, care 

maschează localităţile din stânga Şimleului spre culmile Meseşului, sub  

 

care nu pot distinge nici 

brădetul oraşului Zalău, locul 

promenadelor adolescentine din 

vremea liceului, nici falnicele 

vestigii ale centrului militar şi 

administrativ al Împăratului 

Traian de  la Porolissum- 

Moigrad, ale cărui viteze legiuni 
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armate sunt reînviate, anual, de sălăjeni, pe scena Muzeului de Istorie din 

Zalău. 

Da, acestea-s sate „de pe Sălaje”. Denumire legată de cursul 

pârâului Sălaj, care se varsă în râul Crasna, apoi împreună în Barcău şi în 

Tisa, şi de-acolo în Dunărea care le duce undele, limpezi sau învolburate, 

ca întâmplările vremurilor prin care curg, la Marea cea Mare - bătrânul 

Pont Euxin. De la pârâu izvorăşte şi numirea, de mai târziu, a judeţului 

Sălaj. Privind această panoramă, pe un semicerc cu raza de peste 50 de 

kilometri, mă las dus de gânduri pe cele valuri ale zbuciumatei istorii. De 

pe paginile căreia învie chipul cărturarului patriot Gheorghe Şincai, cel 

căzut, sub povara desagilor în care-şi ducea spre tipografia din Budapesta 

manuscrisul cu Hronica românilor şi a mai multor neamuri, în anul 1816 

lângă fântâna din Bobota (satul în care se va naşte peste un secol Corneliu 

Coposu); chipul luptătorului pentru culturalizarea oprimatului popor 

român, Alimpiu Barbulovici, fiul de ţăran din Chilioara (1834-1914) ajuns 

vicar al Silvaniei; chipul eruditului episcop al Oradiei Iosif Pop - 

Silaghi de Băseşti, participant activ în Comisia Pontificală de la Roma 

pentru dreptul canonic la Conciliul ecumenic Vatican I; chipul 

iluministului Alexandru Sterca Şuluţiu,vicarul greco-catolic al Şimleului, 

care a devenit în 1855 primul Mitropolit al Blajului; chipul făuritorului de 

istorie Iuliu Maniu din Bădăcin (unde mormintele părinţilor şi surorii lui 

aşteapată ca cineva să-i aducă acasă, lângă ele, osemintele, aruncate de 

slugoii criminali ai regimului comunist în cimitirul fără cruci de la Sighet, 

în 1953); chipurile lui Iacob, Ioan şi Victor  Deleu din Pericei, Ioan 

Ossian, Alexandru Aciu, Elena dr. Aciu născută Fabian, din Şimleu şi ale 

altor  sălăjeni, atâţia alţii, care au scris pagini de neşters în istoria 

neamului, chiar dacă unii stăpânitori vremelnici i-au lichidat fizic sau au 

încercat să le şteargă numele din memoria generaţiilor noi. 
 

 

 
 

 
Fântâna lui Şincai din Bobota 



12 
 

 

 

 
 

Mitropolitul Şuluţiu Trei din corifeii Şcolii Ardelene  Iuliu Maniu 
 

- Victore, să mai poposim puţin aici. 

- Da’, domnule părinte, am uitat de mormântul Mariei Tereza! Cred c-am 

trecut deja dă el. Trebuie să ne întoarcem ’napoi. 

- Bine, Victore, la legendă! Dar, te întreb, fost-ai tu vreodată în cimitirul 

vechi al oraşului Şimleu, care acum nu se vede de aci, dar dac-am coborî 

în valea din stânga noastră şi am trece spre Miazăzi peste Dealul Lung şi 

peste Viile Călugăriţelor am ajunge exact în cimitirul de sub povârnişul 

Măgurii. Acolo ne putem întâlni cu istoria, nu cu legenda. 

Victor mai aprinde o ţigară şi se aşează la umbră pe păiuşul de iarbă 

uscată, făcându-mi semn să ocup şi eu loc în „fotoliu”, că-i dispus să-mi 

asculte poveste cea adevărată a unui mormânt, poveste pe care, îi spun, c- 

am avut curajul să o public şi într-una din cărţile mele, tocmai pentru că-i 

adevărată: 

În 3 august 1797 doi copilaşi români, şi în 20 aprilie 1889 un 

plugar, au descoperit pe Măgura Şimleului două loturi de obiecte din aur 

(păstrate, încă!, la Muzeul de Istorie al Artei din Viena şi - o parte - la 

Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta). Acestea au fost datate cu 

certitudine: secolul IV al erei creştine. Numeroasele medalioane ce-l 

compun poartă efigiile unor împăraţi ce au stăpînit lumea romană între 

anii 286 şi 383 d. Chr.- Maximilian, Constantin cel Mare, Constantin al 

II-lea, Valentinian, Valens şi Graţian. Uneltele miniaturale ce împodobesc 

lanţul cu pandantive de la Şimleu - plug, seceră, teslă, lopată, foarfece, 

ciocan, scară, daltă, nicovală, custură de cismar, cheie şi cârlig de rotar, 

compas şi daltă de rudar, daltă şi măciucă de pietrar, cuţit de  vier, o 

mână votivă, fierăstrău  şi pilă, o barcă cu un personaj în interior - 

sugerează ocupaţii specifice unui popor aşezat temeinic pe un anumit 

teritoriu. Agricultura practicată cu plugul, prelucrarea lemnului, mineritul, 

pescuitul ş.a erau ocupaţii specifice masei daco-romanilor de pe cuprinsul 

fostei Dacii, numită de Vasile Pârvan „regiune clasică a agriculturii încă 

din neolitic". „Acest lucru al pământului a format la daci un sistem de 

viaţă materială bine organizat, cu unelte şi obiecte specifice
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de muncă, pe care le întâlnim până şi în creaţiile lor spirituale, în colinde, 

de pildă, sau în cântece. Într-un colind din zona Şimleului se spune: „Pe 

feţăle munţilor,/ Munţilor, cărunţilor,/ În lucrul oamenilor / La-nturnatul 

brazdelor / Cu fierul hârleţelor, / Cu fierul plugurilor, / La tăietul 

crengilor, / La tăietul viţelor / Cu vîrfu-foarfecelor, / Pe culme măgurilor 

/ La crescutul viilor"– a scris în Cartea Şimleului şi colegul meu de liceu, 

Vasile Vetişanu-Mocanu din satul Mălădia. Cele trei vase ornamentale cu 

perle de aur aşezate în formă de triunghi, fibula mare cu piatră de onix şi 

încrustaţii de granat roşu - trădează genul de împodobire propriu gustului 

artistic din lumea greco-romană”, care exclude categoric ipoteza atribuirii 

bijuteriilor de pe dealul Măgura grupurilor de populaţie germanică 

migratoare - vizigoţi, ostrogoţi sau gepizi. De altfel, pe baza unor recente 

cercetări arheologice, specialiştii identifică importanta aşezare dacică 

bimilenară de la Şimleu-Silvaniei cu Dokidava (Dakidava), înscrisă pe 

harta anticului Ptolemeu şi deci nu ar fi exclus ca în acest centru  al 

dacilor liberi. să-şi fi avut reşedinţa unul dintre conducătorii masei daco- 

romane, iar tezaurul să fi fost o bogăţie a comunităţii autohtone din acest 

ţinut. 

Victor nu pare interesat de „istorie” şi aprinde o altă ţigară. Încerc 

să-l aduc mai acasă: 

- Apropo de vorba ta, Victore, „sate de pe Sălaje”, să ştii că am întâlnit 

zilele trecute cuvântul acesta, încrustat în lemn de stejar cu peste două 

secole în urmă. Ştii unde? Pe meştergrinda casei Tomanu din Berbeştii 

Maramureşului (azi în Muzeul Satului din Bucureşti) pe care stă scris că-i 

făcută de „meşter Paşcu de pe Sălaje” [care] „se roagă să-l pomeniţi în 

sfintele rugăciuni”. [În] „anul Domnului 1775” ! O fi fost de pe la noi 

meşterul acesta; ce zici Victor? 

Victor nu prea se arată impresionat: 
- Ceva normal. Dacă lemn este, sunt şi cioplitori – zice el, parc-ar cita 
dintr-un autor celebru. Şi o ţine iar morţiş pe a lui : Da’, nu vreţi să vă 

arăt mormântul Împărătesei? 

- Bine, să mergem. 

La  vreo sută de metri îndărăt întâlnim o intersecţie a drumului forestier, 

pe care către Nord se poate merge pe Valea Bercului, în satele dinspre 

Sătmar, iar spre Vest se poate coborî pe Valea Florilor spre satul nostru 

Cehei. Pe aceeaşi direcţie, intrăm într-o pădurice tânără de stejari. Victor 

strigă: 

- Am ajuns! O vedeţi? 
- Ce să văd? 

- Lângă gorunul tânăr, piatra! 

Acoperită parţial de frunze uscate, o placă masivă de piatră cioplită dur, 

mâncată de vreme, are săpată cu dalta, cam în mijlocul suprafeţei, litera 
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mare „M” (monograma Mariei Tereza?!). Încercăm cu o bucată de lemn 

să urnim piatra, să vedem ce-i sub ea. Dar nu reuşim decât să rupem din 

ea un colţişor, de circa 15x10  centimetri.  De-atunci păstrez cu grijă 

această bucată de piatra în portbagajul autoturismului, în ideea că o voi 

arăta, cândva...cuiva. 

Pocoltăul („tăul iadului”), băile la care în copilărie am fost şi eu o dată cu 

bunicul dinspre mamă, Ştefane Petrii Oanei, este o ruină părăsită. Din 

cabinele în care erau căzi din stejar, şi se aduceau cu nişte cleşti mari 

bolovani înroşiţi în foc să încălzească apa scoasă din balta de munte, n-au 

rămas decât nişte pietre acoperite de urzici. Poate că în lacul, a cărui 

suprafaţă s-a micşorat prin aluviunile aduse de pe maluri, mai fojgăiesc la 

vedere nenumăraţi şerpi de apă, zice-se inofensivi, dar care pe copilul ce 

eram oarecând m-au înfricoşat de moarte. Pe un luciu de apă cam de 

10x20 paşi, sute de şerpi lucioşi cu capete ridicate şi limbile scoase 

mişunau  fără încetare, în toate direcţiile, unul peste altul, făcând un 

zgomot abia perceptibil dar pe o lungime de undă care-ţi zgâria creierii. 

Zicea bunicul: Nu te spăriea, că nu-s răi şerpii, că-s şerpi de casă, nu-s 

otrăvitori. Dă la şerpi îi apa asta leac pântru mătrici, şi dă la focu΄ din 

bicaşeii de piatră rotundă care încălzăsc apa, de-i ferbinte, gata să te 

opărască cum o opărit ieri mămucă-ta cocoşul ista ce-l mâncăm amu 

fript. 

Adică te vindecă de reumatism, voia să zică bunicul. Dar, cuget eu acum, 

măria sa Maria Terezia, de ce boală o fi vrut s-o vindece apa după şerpii 

fojgăitori încălzită cu bolovani de râu înfocaţi? 

Eu nici după şaizeci de ani n-am uitat spaima de-atunci. Aşa că am ocolit 

locul, şi-am coborât prin livada domnului Meheleanu, şi aceasta distrusă 

de comunişti prin „colectivizare”. Şi fosta vie a tatii, cu viţă nobilă, e 

pustie, şi via unchiului Traian e pustie, şi a unchiului Aurel, şi a părinţilor 

lui Victor. Coborâm în tăcere totală prin valea dinspre moara Bologoaii. 

Satul pare vesel, după cum arată casele îngrijite şi florile din glastră şi 

din grădini şi copiii ce se joacă pe malul pârâului Crasna, în care albia n- 

a secat, cu toată seceta mare din acest an. 

Mătuşa Sabina Trif nu-i acasă. Dar ne aştepta vărul meu Nelu, 

sub umbrarul viţei de vie, cu masa îmbrăcată într-o pânză albă ca neaua 

şi încărcată de bunătăţi culinare, naturale şi ecologice. După înfruptarea 

copioasă din ele, Victor şi Nelu rămân să guste şi un vin rubiniu adus din 

pivniţa casei, iar eu, mulţumindu-le cum am ştiut mai frumos, pornesc cu 

maşinuţa mea, Fiat UNO, spre satul Pusta. La intersecţia cu drumul 

judeţean Şimleu-Carei, văd parcată maşină cu număr de Maramureş. Era 

vărul Ionaş Boşca, inginer silvic pensionar, fiul mătuşii Mărie, sora tatii, 

venit la casa părintească, cu fetele lui ce trăiesc de ani buni în Germania. 

Cea mai sentimentală, Ancuţa, insistă să-i promit că le voi trimite şi lor 
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cartea ce o voi scrie despre mormântul î m p ă r ă tesei Maria Tereza. 

Mă eschivez: Dacă merită să fie scrisă vreodată. 

Ìnainte de a intra în Șimleu, de pe dealul numit ”Sub făurie", am luat o 

imagine de la distanță a satului Cehei. 
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2. Casa în care m-am născut 
 

Grădina cantorului Ioan Pop din Cehei era despărţită de curtea 

bisericii doar de o cărăruie, iar căsuţa veche din bârne, acoperită cu paie 

era proptită chiar în partea de sus a dealului, pe coasta căruia, mai spre 

miazănoapte, era şi cimitirul, în care s-a mutat Ioan cam devreme, când 

fiul cel mai mic, Vasile, avea numai 12 ani. În această căsuţă, Vasile şi-a 

dus, peste zece ani, mireasa: Lucreţia, fiica lui Ştefan şi Maria din cătunul 

Pusta Ceheiului, împreună cu care a zidit, în partea mai joasă a 

grădinii, lângă uliţă, casă frumoasă. Dar, pentru pacea familiei din Pustă, 

Vasile şi Lucreţia au dat casa nouă cumnatei Sabina, căsătorită cu un om 

aprig din Bic, Florian Trif, şi ei s-au mutat la socri. 
 

 

 
 

In iulie 2005, anunţat de verişorul Nelu Trif că mătuşa Sabina, 

octogenară, se pregăteşte de drumul spre cimitir, l-am luat cu maşina mea 

pe fratele Ioan şi soţia lui Viorica de la Cluj, şi pe sora Doina-Lucreţia 

din Zalău, ajungând cu bine la „casa părintească” din Cehei, bine 

întreţinută de Nelu, dar care a schimbat poarta tradiţională din lemn cu 

una din tablă vopsită în culoare roşie. 

În această casă am văzut lumina zilei în 20 martie 1939. Evocarea 

momentului, repetată de bunica, Măria Ştefanii Petrii Oanii, îmi stăruie în 

memorie, însoţită de rezonanţa cuvintelor sale:„Hai, domn' Părinte, că 

moare nebotezat”: 

Lui tătuţa tău, începea bunica povestirea, i se zicea în sat „badea Văsălică 

a cantorului”, deşi era om sub treizeci de ani. Că aşa-i zicea şi „popa 

nost”, domnul părinte Romul Erdeli, parohul Ceheiului, mare şi învăţat 

om, profesor de religie în oraşul Şimleu-Silvaniei şi publicist. Cum zice 

popa aşa zic şi sătenii – „bade”, nu „mă Văsălică”. Şi „a cantorului” 

pentru că tatăl lui, Ioan Pop a Popii, a fost cantorul bisericii, cu diplomă 
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de la Blaj, şi fiu, nepot şi strănepot de preot. Vasile nu era cantor, dar 

cânta în strană lângă fraţii mai mari, Aurel, cantorul titular al Ceheilui şi 

Traian cantorul Nuşfalăului. Popa nost îl preţuia şi pentru că, rămânând 

orfan de tată la 12 ani, atunci când i-a venit vremea căsătoriei sale nu s-a 

supărat pe fraţii şi surorile mai mari pentru că aceştia au cam împărţit 

între ei averea părintească, lăsându-i în grijă şi pe mama bătrână şi 

bolnavă. Şi-l chema Părintele pe Vasile şi pe Lucreţia, fata mea, să-i 

ajute la lucru în grădină, că erau harnici şi pricepuţi. I-a văzut şi 

dumnealui cărând bucăţi de piatră spartă, să-şi facă fundaţie la casa nouă, 

de la distanţă de vreo trei sute de metri din cariera Florii Terpii, în şorţul 

legat la brâu, că n-aveau animale de prins în jug, decât o văcuţă de lapte 

dătătoare, şi căsuţa veche cu acoperiş înalt din paie putrede, gata să se 

surpe. Acum era gata casa nouă, cu cameră mare, bucătărie, târnaţ, 

verandă şi cu pivniţă; acoperiş din ţiglă şi sus pe coamă fixată o mică 

cruce din lemn, ca pe casa parohiei în care locuia domnul părinte Romul 

Erdeli. Şi era în zi de luni pe timpul vecerniei, 20 martie 1939. Vreme 

rece şi umedă, vânt şi nori negri. În colniţa de la capătul grajdului nou, 

Vasile tăia cu spor lemne de foc. O parte le stivuia acolo şi din cele 

uscate aducea în verandă, să fie mai la îndemâna soţiei, că el peste câteva 

zile trebuia să se reîntoarcă la Bratca în Munţii Apuseni, „concentrat” ca 

jandarm, cu alţi rezervişti, pe lângă postul de poliţie. Că şi pe cerul 

României se îngrămădeau nori negri, de furtună revizionistă şi de război. 

Tăind singur cu ferăstrăul dintr-un 

capăt de grindă noduroasă de la 

bătrâna casă părintească demolată, 

tare s-a obosit. Se opreşte din tăiat 

şi ia un braţ de lemne uscate să le 

ducă pe verandă. 

- Văsălicăăă, Văsălicăăă, fuji iute 

după popa să nu-ţ moară fecioru 

nebotezat!  – strigă cât o ţin 

plămânii din fereastra bucătăriei, 

Floarea Lazoc, moaşa satului. 

- Pruncu-i ? întreabă Vasile scurt. 

- Dară nu-fată, dacă-i fecior, fuji 

amu! 

Tatuţă-tău aruncă lemnele din braţe pe grămadă. Nu mai iese pe poartă în 

drum să ocolească pe lângă şcoală, ci sare sprinten gardul grădinii către 

unchiul Traian şi din grădina lui peste pârâu şi gardul popii, în casa 

parohială. 

- Hai, domn Părinte, că moare pruncu' nebotezat!  
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Surprins de intrarea intempestivă, care l-a oprit la mijlocul frazei din 

articolul ce trebuia să-l ducă la redacţia revistei în Şimleu, Părintele este 

şi mai contrariat când vede cine-i intrusul. 

- Lăudat fie Iisus, Vasile. Cum nu baţi tu la uşă, şi nu saluţi ?! 

Tată-tău, că de el e vorba, nu mai are glas. Patru pruncuţi i-au murit în 

opt ani. Mici, dar botezaţi. Acum are şi casă bună în care să-l crească pe 

acesta. Dar când sărea peste garduri, oare de ce-i striga moaşa: Iute, mă, 

că-i bai cu pruncu'? Părintelui nu mai are grai să-i spună ce are de spus. Îl 

prinde de mână, îl strânge tare şi-ncepe a plânge. 

- Ogoaie-te, bade Vasile, că vin. Da’ lasă-mă de mână, să iau patrafirul, 

crucea şi un busuioc înmuiat în aghiazmă. 

- Da’ ogoaie-te-odată, Vasile, zice Părintele şi când moaşa îi strecură prin 
uşa întredeschisă a camerei mari mogâldeaţa înfăşată în scutece albe de 

in, ogoaie-te ! 

Şi în timp ce ridica busuiocul deasupra copilului, dinspre cameră răzbate 

bocetul uluit al lui măicuţă-ta: 

- Tulai, Doamne nu-l lua dă la mine! 
- Da’, tăceţi odată, să-l pot boteza, că-i dau numele meu, Romul, şi va 
trăi, şi va fi popă ca mine, zice către ei Părintele gata să scuture stropii de 

aghiazmă peste capul meu. „Se botează robul lui Dumnezeu”, începe 

Părintele rostirea formulei consacrate, dar atunci Vasile, parcă trezit dintr- 

un coşmar sare la mâna popii, şi cu glas umil îl roagă: 

- Dac-a fi cum zâceţi dumneavoastră, atunci mă rog să-l cheme Vasile, ca 

pă mine. 

Popa, om cuminte, continuă formula încreştinării pruncului: 

-„Vasile-Romul, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, acum 

şi totdeauna şi în vecii vecilor. Amin”. Nană Floare, du pruncul la mama 

lui şi grijiţi de el, că-i  creştin. Vasile, spune-i  la doamna învăţătoare 

Elena Fănăţeanu, c-am înţeles că dumneaei va fi nănaşa, să-l aducă la 

sfânta biserică duminică după Liturghie, să-i citesc pruncului toate cele 

rânduite din sfintele cărţi. Şi-acu’ dă-mi braţul tău drept să mă sprijin, ca 

în cârja ce-am uitat s-o iau în graba mare şi ajută-mă să ajung acasă. 

Într-un târziu, când am ajuns şi eu, Vasile-Romul, preot bătrân, şi 

am cunoscut cât sunt de importante exorcismele de la botez, adică rostirea 

asupra pruncului a celor trei rugăciuni de lepădare de Satana, pentru 

îndepărtarea de la copil „a tot vicleanul şi necuratul duh, ce se ascunde şi 

se încuibează în inima lui: duhul înşelăciunii, duhul vicleşugului, duhul 

slujirii idoleşti şi a toată lăcomia, duhul minciunii şi a toată necurăţia, 

care lucrează după învăţătura diavolului”; da, doar într-un târziu am 

bănuit, privind retrospectiv la firul sinuos al vieţii mele, că părintele 

Erdeli a uitat să completeze botezul sumar, de pe pragul bucătăriei de 

acasă, cu toate cele scrise şi prescrise în sfintele cărţi.  
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E-adevărat că mi-a dat la botez şi numele dumnealui, Romul, dar asta 

n-a avut consecinţe numai benefice, dacă n-a citit toate exorcismele, toate 

lepădările de Satana. Că, Doamne, mult m-a mai încercat şi mult am mai 

avut de luptat în viaţă cu „cel cu coarne”, nu-i fie pomenit numele între 

noi! Şi doar Bunul şi Înduratul Dumnezeu ştie ce mă mai aşteaptă la 

bătrâneţe. 

Şi mai repeta adeseori bunica Măria  Ştefanii Petri Oanii că „Văsălica-i 

ţăran făcător de pace”. 
Adolf Hitler începuse invadarea Europei. Din satul Cehei doar câţiva 

feciori au fost chemaţi sub arme, rezerviştii încă erau acasă. Ţăranii, cu 

mic cu mare, adunau de pe câmp darurile toamnei, ca-n timp de pace. 

Din singurul ziar ce venea în sat, Părintele Romul Erdeli afla ştiri de 

război, dar nu le răspândea. Când îl întreba careva creştin, schimba vorba 

şi-i îndemna pe toţi la lucru şi la pace, şi să nu s-aprindă foc în familii şi 

în sat, că soarta popoarelor lumii o va rândui bunul şi înduratul Tată 

ceresc. Aşa-i zicea şi acum lui Vasile, care tocmai-i descărcase în colniţă 

un car cu lemne de foc. 

- Cam multe lemne ai încărcat pe văcuţele astea, Vasile, ai vrut să-mi 

aduci toată pădurea acasă! Dă-le o mână de fân din şopru şi vino în casă 

la un pahar de vin bun. 

- Domn Părinte, tare frumos vă mulţumăsc, ca şi cum aş fi luat, da’ până 

să-ntunecă oi mai aduce un car dă lemne şi pântru mine. Că nu-i dăparte 

iarna, şi tare mă tem că Lucreiţa a rămâne cu pruncu’ acasă şi pă mine m- 

or duce pă front şi Dumnezău ştie când m-oi întoarce. Că d-aceea v-am şi 

întrebat ce scrie la gazetă. 

Ajuns acasă pe-nserat măicuţa-l copleşeşte cu noian de vorbe: 

- Doamne, Doamne, bun eşti Doamne! Doamne, Văsălică dragă, tare m- 

am temut c-ai păţât oarece rău în pădure, d-ai însărat p-acolo pântru un 

sângur car de lemne pântru popa nost. Adică tu te-ai mai dus o dată în 

pădure. O, Doamne, Doamne ce m-am putu’ spărie. Hai, să-ţ’ ajut la 

dăscărcat, că-i fi tare flămând. La fecioraşu’ nost’ i-am făcut baie în 

covată şi l-am îmbrăcat cu cămeşe ce nouă dă cânepă albită la soare. Să fi 

văzut, tu, ce bucurie pă el. Fujit-o după mine roată pân’ casă, să mă 

prindă. Amu l-am culcat în pătuţ, c-o adormit cu lingura-n mână. Noa, 

da’ multe lemne ai încărcat tu sângur. 

- Da, Lucreiţă, aşe-o zâs şi domnu’ părinte c-am vrut s-aduc tătă 

pădurea la el în colniţă. 

- Bine-ai făcut, Văsălică dragă, că Doamne ce om dă omenie-i popa aista 

a nost’. Mi-o spus şi mama, când o intrat p-aci Duminică după slujbă, că 

i-o fogădit domnu’ Părinte că s-a duce şi până-n Pustă săptămâna asta, că 

acolo iară-i foc şi pară, s-o bătut tătuca cu jinere-său Floruţ ca uărbii. Ca 

uărbii o dat unu-n altu’ cu ce-o apucat în mână şi s-o suduit şi s-o făcut 
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dă mninonie la lume, tăţ’ vecinii o ieşit ca la comedie, şi tătuca-i tăt 

umflat la faţă şi vânăt, că şogoru Floruţ îi tare cât-on taur şi i-o dat cu 

pumnii păstă cap la tătuca, până s-o obosât şi el. Că amândoi erau beţi ca 

porcii. Vai, ce ruşine! Nu ţ-am spus asară ce-o zâs mama, că m-am temut 

că-i mere mintenaş tăt fuga până-n Pustă şi li zdrobi pă Floruţ, Doamne 

feri-ne dă moarte dă om! 

- Tu Lucreiţă, tu, bine că nu mi-ai zâs nimică. Da' să ştii că io dă 

multă vreme mă tot gândesc cum s-ar putea face pace între ăştiea doi 

bolunzi, că amândoi când beu îşi pierd 

minţâle dă tăt. Şi Sabina săraca, soru- 

ta, are pă fătuţa ceie, Mărioara, care-i 

d-odată cu pruncu nost’, şi când începe 

bătaie, fuje cu fata pă la vecini. Măicuţa 

ta nu să duce dân casă, că-i frică să 

nu-i aprindă casa beţâvanii, că- s  şi 

fumători amândoi, da’ numa’ ea ştie ce 

capătă pă cocoaşe. Doară ştii că 

Duminică venind dă la sfânta beserică 

m-am oprit o ţâră în poarta şcolii cu domnu Fănăţanu, şi m-o-ntrebat şi 

dumnealui văzând-o pă soacra ieşind d-aici şi ducându-să cătră Pustă, m- 

o întrebat dă ce şchiopează aşe tare mărgând pă drum. Am şi uitat să te- 

ntreb, când am întrat în casă, că mi-o sărit pruncuţu-aista în braţă şi tare 

m-am drăgălit cu el. Amu’ bine că nu m-o prins noapte-n pădure şi mai 

bine că nu mi-ai spus, nainte d-a mere, ce-i la Pustă. Hai, merem să 

cinăm ş-apoi ţ-oi spune cum m-am gândit io la ruşinea asta ce-i pă familie 

noastă. 

- Tu Lucreiţă, amu, după aşe bună cină, aş be şi io on păhar dă vin, da’ 

nici nu l-am cotat d’o gătat dă fiert, vremea i-ar fi să să limpăzască, doară 

mâine-i sfântu Niculae. Mă duc s-aduc on canceu. 

Vinu-i limpede şi rubiniu. După al doilea pahar, tata, că despre el este 

vorba, îi spune măicuţii calm şi convingător că nu se poate face pace 

acolo la Pustă, numai dacă ea, măicuţa, este de acord la o jertfă. Să facă 

schimb de domiciliu cu soră-sa din cătunul Pusta şi să se mute acolo în 

casa bătrânească, la părinţi. Adică, să renunţe la confortul ce şi l-au creat 

cu truda şi mâinile lor, aici în centru satului, la doi paşi de biserică, să 

lase casa cea nouă, modernă pentru acea vreme, cu pivniţă răcoroasă 

adânc săpată în pământ sub toată camera mare, cu cerdac şi verandă, în 

care urcai ca la boieri pe cinci trepte de piatră, cu fântână în curtea casei, 

cu garduri şi cu porţi din scândură şi leţuri, cu grajd nou pentru vaci şi 

coteţe pentru porci, şi cu grădina de zarzavaturi înconjurată de pomi 

fructiferi de tot felul, intraţi deja pe rod, şi-n faţa casei, către uliţă, 

grădiniţă de flori şi tufă de iasomie şi de liliac altoit alb şi roşu spre 
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bordo. 

...Şi s-au dus în Pustă şi, la doi ani după terminarea războiului, tata a 

făcut şi aici mândră casă nouă, cu viţă de vie şi struguri, din  ghips, 

frumos coloraţi de parcă erau aievea, pe sub streşina dinspre curte. Şi au 

trăit cu părinţii măicuţii aproape 30 de ani. Bunicul Ştefan a murit în pace 

la 85 d e  ani, de Sfântul Ioan Botezătorul în 7 ianuarie 1972, bunica 

peste 6 ani, din care ultimii doi cu boală grea ţintuită la pat, iar tata 

„ginerele” a asistat-o zilnic personal, că măicuţa, fiica ei, nu putea 

suporta mirosul de fecale când i se aducea şi ducea „găleata”. 
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3. Icoana casei 
 

Început de toamnă, cer senin, cupolă de azur peste satul transilvan. 

Razele soarelui se înalţă peste culmile Măgurii Şimleului. Mă ţin de 

poalele bunicii, care face să scârţâie cumpăra de la fântână, în timp ce 

umple cu apă jgheabul de lemn din care vin să bea văcuţele slobozite din 

grajd de măicuţa mea. Deodată deasupra satului se aude un zgomot mare, 

necunoscut. Larma infernală se apropie. La capătul uliţei din sus apare o 

arătare încă necunoscută mie, apoi încă una şi încă una, coborând spre 

noi. Erau trei maşini militare germane, arhipline cu soldaţi. Ajunse pe 

platoul larg de la întretăierea Uliţei-din-sus cu Drumul-Pustii (care ducea 

din faţa casei noastre drept la Drumul-Ţării dinspre Şimleu Silvaniei spre 

Sărmăşag, Bobota, Tăşnad, Carei) maşinile se opresc, militarii coboară, 

se încolonează, dau fuga câteva ture împrejurul maşinilor, apoi aliniaţi 

chiar în faţa gospodăriei noastre cântă ceva care semăna a marş, încheiat 

cu un scurt cuvânt al unuia, care stătea în faţa lor şi cu spatele către 

fântâna noastră. După care urcă toţi în cele trei maşini, în afară de 

comandant, care vine către noi într-o mână cu un vas şi în cealaltă cu 

ceva ce nu mai văzusem: era o ciocolată. Mi-o dă mie şi-mi spune ceva 

pe limba lui bolovănoasă, mângâindu-mă pe creştet, în timp ce bunica ia 

cu pumnul apă din valău, spală ugerul Joianei şi începe a o mulge cu spor 

până umple canistra neamţului. Acesta mulţumeşte printr-un zâmbet, 

salută milităreşte, apoi aleargă la maşinile care pornesc imediat duduind 

năprasnic, foarte grăbite, pe direcţia Carei-Berlin. 

În timpul zilei a fost linişte. Spre seară, un nor mare, roşu ca para 

focului, parcă vrea să oprească Soarele care încerca să coboare peste 

dealurile Camărului şi Ipului, spre Oradea. La Răsărit, deasupra Măgurii 

se ridicaseră o grămadă de nori negri, prevestitori de furtună. Nu tună, 

dar dinspre Drumul-Ţării începe a se auzi din ce în ce mai mare larmă, 

zgomot de maşini grele şi bubuituri de tun. Era Armata Roşie a Uniunii 

Sovietice gonind după nemţi, cu care se vor înfrunta, având în avangardă 

trupele româneşti, la Carei. Bunicul, care făcuse primul război mondial în 

armata austro-ungară, priveşte nervos spre Măgură: „Ducă-i vântu' dă la 

noi, bolşevici techerghei !”, apoi ia coasa de sub streaşina şurii şi merge 

cu paşi mărunţi în grădina din spatele casei să aducă un braţ de otavă 

pentru viţeluşii din grajd. Eu, ţânc, după el, să văd cum coseşte. Mă ia de 

mână şi când ajungem în ogradă îmi zice: „Ţine minte, că eşti prunc 

mare,  dă  luna  viitoare  începi  şi  tu  clasa  întâie  la  şcoală,  d'om  avea 

învăţător în sat. Uită-te la cer. Vezi tu câtu-i dă roşu noru' în care apune 

sfântul soare? Nu-i sămn bun. Nici armata bolşevicilor, ca noru' negru 

după Măgură”. N-am zăbovit mult după iarba, încă verde, dar cu miros 
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de brumă de toamnă, din care mi-o dat şi mie să aduc cât am putut prinde 

în braţe. Când ajungem în colţul casei ca să reintrăm pe portiţă spre grajd, 

ce să vezi?! Un cal negru sărea ca o pasăre în zbor din curtea noastră 

peste poartă, spre uliţă, purtând în şa un tânăr blond cu părul vâlvoi. Nu i- 

am văzut faţa, dar pe spatele lui atârnau în curele multe arme, ceasuri 

mari şi câteva bidoane. Bunicul lasă iarba jos şi fuga în casă. Bunica, în 

genunchi, plângea cu sughiţuri. Culegea de pe jos cioburi de sticlă din 

Icoana Maicii Domnului sărutându-le: „Măicuţă Sfântă, mulţămescu-Ţi! 

Maică Precestă! Preacurată Fecioară! Icoana Ta m-o scăpat dă necaz. 

Când o văzut sfânta Ta icoană, păgânu' dă bolşevic, gata să intre cu cal 

cu tot în casă, s-o spăriet, s-o tras înapoi şi s-o dus, sărind păstă poartă, 

cum o şi intrat, ca o furtună. Iartă-mă, Preasfântă, că după ce Tu m-ai 

apărat dă  păgân, m-am împiedecat în prag, cu icoana  Ta  în braţă  şi 

ţăndări s-o făcut” . 

În toamna următoare am rămas aproape două săptămâni în grija 

bunicului, împreună cu frăţiorul Nelu, care avea doar patru ani. Tata, 

întors de pe front, pe jos din Munţii Tatra până acasă, le-a însoţit pe 

bunica şi pe măicuţa mea, lipindu-se de alţi câţiva pelerini sălăjeni, până 

departe în Ţara Oaşului la sfânta Mănăstire greco-catolică din Bixad. 

Când s-au reîntors, tata purta în braţe icoana din fotografia alăturată (care 

se păstrează în casa surorii mele, Doina Lucreţia Baciu din Zalău). Şi, 

începând din  ziua  aceea,  alte trei  săptămâni, 

icoana era luată din cui, în fiecare seară, după 

cină, pusă pe masă între două buchete de 

busuioc, sub lampa cu petrol atârnată-n 

meştergrindă, şi toţi cei şase membri ai familiei 

(bunicii, părinţii, eu şi primul frăţior ), toți 

îngenuncheam împrejurul mesei, iar tata cu 

glasul său de cantor citea întreg Paraclisul 

Maicii Domnului, din  cărticica adusă de la 

Bixad odată cu icoana. Nelu adormea în braţele 

măicuţii, bunica plângea întruna, bunicul repeta 

în şoaptă cuvintele citite de tata şi mă strângea 

mereu de-o mână să mă ţină treaz. După ce 

cântam toţi „Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de 

Dumnezeu, pe cea pururi fericită şi preanevinovată, şi Maica Dumnezeului 

nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Herivimii şi mai mărită, fără de 

asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul 

ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim”, 

ne culcam. În afară de tata, care mai rămânea în genunchi rugându-se. Şi 

după vreo trei săptămâni cel venit într-o stare jalnică de pe front s-a făcut 

sănătos. Avea 34 de ani. 
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4. Biserica şi preoţii 
Graţie buneivoinţei proverbiale a distinsului judecător Adrian Man, 

din Cluj, fiul fostului preot Simion din Bădăcin, am ajuns măcar acum la 

bătrâneţe să cunosc chipul preotului meu botezător, Romul Erdeli. 
 

 

 
Imaginea trimisă mie în luna iunie 2010 este însoţită de explicaţia: „În 

această fotografie, din 1937, de la stânga la dreapta sunt: preot Simion 

Man, doamna Cornelia (Lia) Lupaş, nora istoricului Ioan Lupaş, mirii 

soţii Coroianu, Iuliu Maniu şi preotul profesor Romul Erdeli din Cehei. 

Imaginea se circumscrie pe o alee din parcul ce înconjoară casa familială, 

construită în 1879, monument istoric. Căsătoria religioasă a fost oficiată 

de părintele Erdeli, naşi erau Iuliu Maniu şi doamna Lupaş, iar tata, deşi 

preot, la acest ceremonial a fost cantor, cum se spune în Sălaj celui care 

dădea răspunsul preotului. Maniu a fost nepot al memorandistului Iuliu 

Coroianu, mama lui Maniu, Clara, fiind fiica acestuia...Tata provenea 

dintr-o familie săracă de ţărani cu zece copii, din care opt au supravieţuit. 

Patru au făcut şcoală datorită sprijinului lui Iuliu Maniu ”. 

O informaţie  biografică  despre  Părintele  Erdeli  am  găsit  în 

„Cartea  Şimleului”,  Editura  Litera,  Bucureşti  1985,  p.260,  în  care 

autorul, Vasile Vetişanu-Mocanu, spune că, făcând el o „plimbare prin 

cimitirul românesc din Şimleu”, a văzut că: „Undeva, mai sus, pe o piatră 

e scris:„Dr.Romul Erdeli, profesor (1881-1942), sora Cornelia. Omagiu 
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dirigintelui. Promoţia 1929/ 15 iulie 1979”. Şi a comentat: „Iată ceva de 

neuitat. De neuitat pentru noi, cei de azi, care ne dăm seama ce a putut 

însemna un Romul Erdeli în învăţământul şimleuan, dacă după aproape 

40 de ani, generaţiile de elevi, şi ei oameni de peste 60 de ani, îi aduc un 

astfel de omagiu dirigintelui lor. Celui, care adică le-a dirijat căile vieţii, 

prin cuvintele lui, care au rămas, şi care  s-au prefăcut în omagiul pe care îl 

citim azi pe o piatră. Va fi, deci, adevărat întotdeauna, că „ţie nu-ţi rămâne 

al tău, decât ce-ai dat”, ce-ai dat altora. Viaţa Dr.Erdeli este implicată   în   

toate   fronturile   sociale,   culturale,   politice.   Un   mare admirator al 

trecutului, legat, cu toată fiinţa sa, de locuri şi de oamenii în mijlocul cărora 

a trăit”. De observat că, pentru a-şi trece cartea prin cenzura comunistă, 

Vasile Vetişanu n-a făcut precizarea că Romul Erdeli era profesor de religie 

în Şimleu şi paroh greco-catolic în satul Cehei. 

Ce fel de preot greco-catolic a fost parohul Ceheilui am reuşit să înţeleg 

observând profilul moral al bunicului meu Ştefan Puşcaş, şi a generaţiei lui 

de consăteni de la sfârşitul secolului nouăsprezece, creştini formaţi de 

părintele Romul. Familia Puşcaş a emigrat pe la anul 1800 părăsind ţinutul 

păduros al Huzmezăului (azi satul Câmpia Sălaj), şi trecându-şi turmele de 

oi peste Măgură s-au stabilit, unul pe loc de şes, numit Pusta, dincolo de 

pârâul Crasna, iar celălalt spre West de Tăul fără fund, în satul Criştelec. 

Deodată cu turmele au adus cu ei şi povara sufletească întunecată de 

superstiţii, practici păgâne şi ocultism. Povestea bunicul Ştefan soţiei lui 

Nelu, Viorica, noră în casă, că tatăl său, Petre Oanii, era un fel de strigoi cu 

funcţie mare în ceata încornoraţilor, cu care se întâlnea adeseori noaptea în 

cimitir, unde vorbeau cu sufletele morţilor şi puneau la cale fel de fel de 

răutăţi împotriva animalelor consătenilor. Mama Oana tremura îngrozită 

privind noaptea spre luminile ce pâlpâiau în cimitir, bătea mătănii la 

icoana Precistii şi spre zorii zilei, pe când cobora Petre spre casă, îi era frică 

să-l aştepte în pat şi-şi căuta de lucru prin grajd, de unde auzea tropot de 

cai şi mieunat de pisici prin curte, iar în văzduh zornăitul lanţurilor cu care 

erau legate duhurile rele slujitoare strigoilor. Duminica îşi ducea odraslele, 

Iacob şi Ştefan, la bisericuţa din sat, să le citească Părintele Romul 

dezlegări. Petre Oanii a murit de tânăr. Când i-au spălat trupul pentru 

înmormântare,  au văzut că avea „coadă”  ca strigoii, o vertebră în plus la 

capătul dorsal al coloanei vertebrale. Confruntat  cu  această  situaţie,  

păstorul  de  suflete  şi-a  pus  în  slujba sătenilor inculţi toată ştiinţa 

teologică şi tactica pastorală acumulate la Blaj.  Cât  de  eficientă  a  

fost  munca  lui,  catehizarea  copiilor  şi  a tineretului, se vede în 

profilul moral al noii generaţii, care, majoritatea chiar  neştiutori  de  

carte  fiind,  aveau  suficiente cunoştinţe despre principalele adevăruri 

de credinţă ale Bisericii şi despre regulile morale



26 
 

creştine, pe care se străduiau să le respecte. Luminile credinţei alungau 

tenebrele oculte şi practicile vrăjitoreşti din viaţa spirituală a sătenilor! 
Părintele Romul Erdeli a slujit în biserica din lemn, cu 

trupul dăltuit din trunchi de stejar în anul 1763, apoi 

cumpărată de la parohia greco catolică Câmpia Sălaj, în 

iarna anului 1926, transportată pe sănii peste Măgura şi 

reclădită sub liziera de brazi de pe coasta sud-vestică a 

dealului care ocroteşte de vânturi grupul de căsuţe ale 

plugarilor  români  din  satul  Cehei,  înşirate  pe  malul 

drept al râului Crasna şi pe cele trei pârâiaşe ce coboară 

printre crestele Măgurii. Declarată monument istoric de 

arhitectură, aceasta a fost biserică parohială, neîncăpătoare pentru 

creştinii din vatra satului, precum şi pentru cei din cătunul Pusta şi din 

Vale, până în 1947 când tânărul preot Gheorghe Silvăşan din Sanislău, 

absolvent al Facultăţii de matematică din Cluj şi licenţiat în Teologie la 

Blaj, a înălţat în centrul satului biserică nouă din zid, în bună parte din 

bani adunaţi de el, prin colectă, în bisericile din satele şi oraşele sălăjene 

pe care le-a colindat cu formaţia corală a ţăranilor din Cehei instruită de 

el, pe patru voci, interpretând cântările sfintei Liturghii, adaptate după 
repertoriul lui Francisc Hubic celebrul compozitor şi dirijor de la 

Catedrala din Oradea. 

Două fotografii, păstrate în familia 

noastră,  primite de la naşul meu de botez, 

Corneliu Fănăţeanu, fotograf amator, 

învăţător director al şcolii şi renumit 

cântăreţ de pricesne în biserică, 

imortalizează, una, plecarea norodului din 

Cehei, în frunte cu preotul profesor Romul 

Erdeli, către mănăstirea Adormirea Maicii 

Domnului din centrul oraşului Zalău, pe ziua de 15 august 1940, în zilele 

fierbinţi de dinaintea frângerii trupului Ţării prin 

Diktatul de la Viena; iar alta, plecarea unui grup 

de creştini către comuna Ip, de Ziua Eroilor, 14 

iunie 1945. Pe tatăl meu Vasile Pop şi pe fraţii 

lui, unchiul Aurel cantor în Cehei şi unchiul 

Traian cantor în Nuşfalău, participanţi la 

eveniment,  i-am  auzit  nu  o  dată  rememorând 
evenimentul  cu  emoţie,  când  se  întâlneau,  la 
Anul Nou, în Pustă, de ziua onomastică a tatii: 

„Doi Episcopi, Valeriu Traian Frenţiu şi Ionel 

Suciu au venit la Ip. Preoţi şi popor mult. Cu 

două zile şi două nopţi în urmă a plouat întruna. 
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Ploaie caldă de vară. Mustea pământul de umezeală. Şanţurile erau pline 

de apă. Pe câmp numai bălţi. Dar în dimineaţa de Înălţarea Domnului s-a 

luminat cerul. Soarele de-abia răsărit încălzea pământul ridicând aburi. 

Către amiază, după terminarea sfintei  Liturghii, Episcopii au îndemnat 

norodul să înconjoare jur-împrejur şi să se depărteze puţin de groapa 

comună în care au fost aruncaţi cei una sută cinci zeci şi şapte români, 

ucişi banditeşte în 14 septembrie 1940 la Ip. Stând mai la distanţă de 

mormânt, puteam vedea toţi minunea, semnul ceresc. Episcopul Frenţiu 

striga cu glasul gâtuit de emoţie: 

Uitaţi-vă, dar să nu uitaţi! Vedeţi cum iese din mormânt spumă roşie. 

Nu-i apă. E sânge. Apa caldă din ploaia de ieri a fermentat cadavrele. 

Copilaşi micuţi, mame, părinţi şi bunici. Uitaţi-vă. Apa, ca semn al 

dreptăţii venite din Cer a umplut groapa. Şi a răbufnit afară, în clăbuci 

roşii de spumă. Căldura soarelui de vară ridică, din pământ la ceruri, 

parastas. Sângele martirilor. Uitaţi-vă, dar să nu uitaţi! Să nu uitaţi ce 

aţi văzut. Dar să nu uitaţi nici ce Vă spunem, astăzi, aici la Ip, noi 

Episcopii Bisericii Catolice: Nu vă răzbunaţi! Iertaţi şi trăiţi în pace. 

Numai iertarea poate aduce pace. Abia s-a terminat un război mondial, 

nu începeţi război între noi. Iertaţi şi lăsaţi-L pe Dumnezeu să judece. 

Iisus Cristos a fericit pe făcătorii de pace. Pentru cei ce îl răstigneau s-a 

rugat: Iartă-i, Doamne. Iertaţi şi voi şi rugaţi-vă”. 

Petrecerea anuală de sfântul Vasile din casa noastră, de ţărani români 

plugari,  avea  totdeauna  câteva  astfel  de  momente,  de  aduceri-aminte. 

Apoi tata începea să cânte „Treceţi, batalioane române, Carpaţii, la arme 

cu frunze şi flori”, iar fraţii ajutaţi de glasul minunat al măicuţii şi al 

mătuşilor îi ziceau sărbătoritului cântecul preferat „De ce m-aţi dat de 

lângă voi”,  poezia lui  Octavian  Goga,  poetul  pătimirii  noastre.  Într-o 

vreme răsuna la ferestre şi vocea cristalină a celor doi tenori, liceenii 

Gheorghiţă şi Ionaş Boşca, pruncii mătuşii Mărie, care-i aminteau tatii 

cântecul din tinereţe: „Colo-n vale lângă moară,/ lângă moară lângă sat,/ 

Ilenuţa cea frumoasă/ spală haine tot mereu./ Eu spăl haine de mireasă/ 

şi-l aştept pe dragul meu./ Dragul meu e Vasilică/ şi e cel mai mândru-n 

sat. / Va veni să-i fiu mireasă / După slujba la-mpărat”. Atunci, măicuţa 

aducea pe masă încă un canceu cu vin rubiniu şi o tavă plină de bunătăţi, 

să-şi ospăteze nepoţii. Şi aşa treceau zilele noastre de iarnă. Cu voie bună 

şi cu povestiri din vremi trecute, care pe mine, copil cu ochi visători, mă 

transpuneau într-o lume de basm. 

Doamne, frumos mai era pe vremea aceea! Până după ce am 

împlinit opt ani. Iarna ce a urmat era geroasă. Şi era în ajun de Anul Nou 

1948. Dis-de-dimineaţă glasul tatii mă trezeşte din somn…măicuţa 

plânge…zorii dimineţii bat la fereastra de lângă pat…mă ridic dintre 

perne…ce se întâmplă?, de ce plângi mamă?...nu mă aude, vorbeşte ceva 
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cu  tata…mama  se  urcă  pe  scaun  şi  cu  amândouă  mâinile  întinse 

desprinde de pe peretele din faţa mea portretul regelui Mihai…îl stânge 

la piept hohotind…tata o ajută să coboare de pe scaun…ce glas duios are 

tata!.. 

-Nu mai plânge, Lucreiţă…lasă, c-o fi oarecum…numai mai rău să nu 

fie…numai să nu trebuiască, la anu, să luăm jos şi pe Sfântu΄ Părinte. 

- Văsălică…nuuu!, izbucneşte măicuţa şi dintr-un pas urcă iar pe scaun, 

îşi smulge broboada de pe cap şi acoperă, proteguitor, celălalt tablou, 

rămas încă pe perete. Nuuu!…pe papa Pius nuuu! 

După ce m-am trezit de-a binelea, am priceput că tata pornise de cu 
noapte la Şimleu, ca de obicei, cu două cănţi de lapte la domni şi că 

magistratul Eneea Băieşan, sculat cu noaptea-n cap, poate nici nu 

dormise, după cum arăta, i-a zis tatii speriat: 
- Bade Vasile… ăştia (zice, arătând spre aparatul de radio) l-au alungat 

din ţară pe regele Mihai…Auzi? Radioul zdrăngăneşte de zor 

nişte…marşuri necunoscute… 

Era 31 decembrie 1947. 

Spre seară când tata adăpa vacile la fântâna din curte aude strigătele unui 

om beat şi îl vede coborând pe uliţă în jos, venind dinspre Şimleu, pe 

vecinul Petre Mag, singurul ţăran din sat angajat ca muncitor necalificat 

la căile ferate, înscris în Partidul Comunist. Striga să-l audă lumea 

lozincile învăţate la şedinţe: „Stalin şi poporul rus, libertate ne-au adus! 

Afară cu regele Mihai! Şi cu toţi bandiţii care sug sângele poporului ! La 

puşcărie cu ei ! Jos maniştii, liberalii şi toţi trădătorii! Trăiască PMR ! 

Salvarea noastră e URSS! URSS, URSS !”. Tata mână vacile în poiată şi 

mă trage după el. Zice: Stăm aici până trece vecinul ! 

După Bobotează, ger năprasnic, la şcoală geamurile îngheţate, soba de 

fontă scoate fum, domnul învăţător Vasile Pop intră nervos…nu ne 

răspunde la salut…nu ne mai rugăm, nici nu cântăm imnul „Trăiască 

Regele”…ne scoate pe toţi elevii din clasa a treia la tablă să verifice…ce- 

am uitat în timpul vacanţei…nici la sfârşitul orelor nu ne mai rugăm…ne 

spune că de mâine să nu-l mai salutăm cu „Lăudat fie Iisus”, ci cu „Bună 

ziua”…dumnealui să-i spunem „tovarăşe”... 

Într-o Duminică spre sfârşitul verii acelui an, 1948, Părintele Silvăşan, 

după ce cu o săptămână înainte anunţase subiectul predicii următoare, a 

explicat pe larg şi foarte sugestiv, de parcă vorbea pictând imagini, cum 

se procedează la alegerea unui nou Papă la Roma. Tata m-a luat în strana 

cantorilor lângă unchiul Aurel. Toţi creştinii ascultau cu sufletul la gură. 

Părintele se oprea din când în când să-şi şteargă lacrimile cu o batistă 

albă. În drum spre casă l-am întrebat pe tata de ce a plâns părintele. El 

mi-a explicat încă o dată predica, la nivelul de înţelegere a unui copil de 
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opt ani. Cred că de aceea mi s-a şi înregistrat în memorie această 

întâmplare. 
În toamna aceea, şcoala din casa mătuşii Florica a lui Iacobe din Pustă s- 

a mutat într-o sală din fosta fabrică de cărămidă din Drumul Ţării (ce 

fusese transformată în 1940 ca ghetou pentru evreii adunaţi din oraşele şi 

satele Sălajului şi trimişi către lagărele de exterminare). Nu ştiu prin ce 

împrejurare  a  fost  trimisă  ca  învăţătoare  (în  locul  lui  Vasile  Pop 

promovat de partidul comunist într-un serviciu mai bun la Şimleu 

Silvaniei)  doamna Eugenia, soţia fostului prefect al judeţului Sălaj 

Dr.Victor Gurzău, o distinsă şi cultivată descendentă din renumita familie 

boierească Hendea. Eram în clasa a patra. 

În  octombrie  vecinii  de  la  părău  erau,  ca  de  obicei  Duminica  după 
vecernie, adunaţi la poveşti în faţa casei noastre. Femeile pe laviţele de 

pe pod, bărbaţii lângă gardul vecinului Sidon, care aprindea mereu câte o 

ţigară din tutun  puturos, de contrabandă, răsucit într-un petic de ziar, şi 

femeile nu-l răbdau aproape de ele. De pe drumul Pustii, se apropie un 

om din Cehei însoţit de doi necunoscuţi. Scoate din buzunar un caiet şi le 

zice: V-am trecut pe toţi pe listă, să semnaţi aici fiecare că de astăzi 

trecem  la  ortodocşi,  că-i  Biserica  noastră,  nu-i  a  Papii  de  la  Roma. 

Bărbaţii s-au făcut că nu aud. Femeile au început a râde. Unul din cei doi 

străini s-a uitat crunt la lelea Niţa a Ilii Mitruchi, care stătea în picioare 

lângă bunica. Atunci ea s-a răstit la consăteanul din Cehei, pe care se 

vede că-l cunoştea bine: 

- Ce ai tu mă Mitrule cu biserica, în care nu te-am văzut nici la sfintele 

Paşti? Sfânta biserică nu-i a ta, mă, îi a popii. Şi are popa grijă de tămâie, 

şi curatorii de banii bisericii! Tu, vezi-ţi de treaba ta şi du-te de unde-ai 

venit! 

Şi aşa a rămas nesemnat în satul Pusta actul „revenirii întregului popor 

român la Ortodoxie”. 

Toată iarna şi primăvara ce a urmat fostul preot paroh al Ceheilui, 

profesorul Gheorghe Silvăşan, angajat acum ca muncitor necalificat, a 

purtat lăturile de la o cantină din Şimleul Silvaniei până la un grajd cu 

porci dinafara oraşului, trăgând după el un cărucior cu două butoaie mari 

de tablă. De două ori pe zi, dus-întors de-a lungul oraşului. Pe ploaie, pe 

frig, pe zăpadă. După câteva luni, un om de omenie, pare-se membru 

important de partid, dar rămas anonim, l-a fotografiat şi a trimis un raport 

direct tovarăşului Gheoghe Gheorghiu-Dej la Bucureşti; că de acolo i-a 

venit acasă „tovarăşului profesor Gheorghe Silvăşan” ordinul să se 

prezinte la Secţia de învăţământ a raionului Şimleu pentru angajare. A 

funcţionat ca profesor de matematică până la pensionare. Elevii învăţaţi 
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de el matematică au făcut faţă cu brio la orice examen de admitere în 

învăţământul universitar. 

Când era paroh în Cehei, până în decembrie 1948, venea săptămânal şi la 

şcoala din  cătunul Pusta, a făcut cu  noi religie, după manualul Mica 

Biblie pentru clasa a III-a primară de P.S. Ioan Suciu, şi ne-a pregătit 

pentru  prima  Cuminecare,  când  mi-a  dat  ca  premiu  un  exemplar  din 

revista „Raiul copiilor” pe care o păstrez până astăzi. De aceea, când am 

ajuns student la Teologia din Sibiu, în vacanţa de vară 1957 m-am dus la 

Şimleu să-l vizitez. S-a arătat bucuros că m-am dus să-l văd, mi-a dat 

cadou un Catehism Catolic ilustrat, format A4, în limba franceză (pe care 

ulterior l-am folosit ca material didactic ilustrativ la lecţiile de religie, 

cam clandestine, în Catedrala din Baia Mare, în anii ΄70), dar m-a rugat 

să nu mai merg pe la casa lui, că nu-i bine nici pentru el ca profesor la 

şcoala de stat, nici pentru mine ca viitor preot ortodox. 
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5. Bunici, părinţi, fraţi 
 

Fotografia cu toată familia în viaţă la data aceea, început de august 

1964, o datorez prieteniei fratelui Emil-Aurel cu Floruca Răteanului, 

singurul fotograf amator din satul nostru şi din împrejurimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la stânga la dreapta: tata Vasile, fratele Ioan, soţia lui Viorica, fratele 

Emil-Aurel, Florica fostă învăţătoare a lui Emil şi soţia mea, eu şi măicuţa 

Lucreţia; în rândul din faţă: bunicul Ştefan -fără un deget la mâna stângă-

sora Doina-Lucreţia şi bunica Maria. 

Emil venise în vacanţă de la Liceul militar din Câmpulung 

Moldovenesc, avea 17 ani şi îi plăcea să comande. În 31 iulie, ziua lui de 

naştere, Emil ne-a convocat să fim la casa părintească din Pustă, unde mai 

trăiau bunicii dinspre mama: 

Puşcaş Ştefan, Ştefane Petri Oanii, neşcolit, ca majoritatea copiilor de 

ţărani, din „lipsă de timp”, căci: de la vârsta de cinci ani avea în grijă 

gâştele, raţele şi cloşca cu pui, să dea la porci apă şi grăunţe, la purceluşi 

lucernă crudă sau buruieni plivite din grădină; de la vârsta de şapte ani cu 

vaca de funie pe duleu sau cu turma de oi la păscut de dimineaţa până 

seara; iar de la 12 ani în sus la săpat, la cosit, la pădure şi la toate muncile 

câmpului. Născut în 1888, sub imperiul chezaro-crăiesc a fost încorporat 

în armata austro-ungară şi apoi în primul război mondial pe frontul italian 
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până spre Japonia, ca puşcaş marin, unde un glonte tras de pe vasul duşman 

i-a retezat degetul mijlociu de la mâna stângă, fără a-l face inapt pentru 

orice muncă în  gospodăria ţărănească. Dotat cu memorie foarte bună şi 

cu sete de cunoaştere, a reţinut uşor comenzile militare străine, dar şi 

toată vorba cuminte auzită de la cei cu care s-a intersectat în viaţa sa de 

85 ani. După căsătoria fiicei mai mici, Sabina, cu un fecior aprig din 

Bic, Florian Trif, s-a spart liniştea familiei din cauza beţiei, cei doi bărbaţi 

întrecându-se în  băutură şi forţă musculară, de bătăi nescăpând nici 

cele două neveste, mamă şi fiică. Soluţia păcii a venit repede prin celălalt 

ginere, Vasile, din vatra satului Cehei, care a făcut schimb de locuinţă cu 

şogorul zurbagiu din Pustă. Bunicul Ştefan la medic a fost dus o 

singură dată, la vârsta de 60 de ani, cu pneumonie, dată de la care s-a 

lăsat total de tutu şi de alcool. El m-a învăţat primele rugăciuni, 

înainte de culcare, pe care în taină le rostesc şi acum în „dialectul” 

bătrânesc. De la Liturghia duminicală din biserica satului, nu-l ştiu să fi 

lipsit vreodată, de aceea învăţase toate cântările bisericeşti, iar „căzania”, 

adică predica preotului, o putea reproduce aproape cuvânt de cuvânt. Nu 

a fost niciodată înscris în vreun partid politic, dar avea o aversiune 

zgomotos exprimată faţă de fascism şi comunism, de mă mir cum de nu a 

fost întemniţat. N-a citit nici o carte de filozofie, dar din gura lui ieşeau la 

timpul oportun maxime potrivite şi cugetări înţelepte, aşezate în memoria 

lui ca pe rafturile unei biblioteci. Nepoţii Nelu şi Doiniţa, care au trăit 

mai multe zile în preajma lui, şi le mai amintesc. După ce a împlinit 85 

de ani, toamna târziu a cosit ultima otavă, a cules din grădină ultimele 

legume şi zarzavaturi, le-a aşezat la locul lor, a controlat cum fierbe mustul 

în butoi, l-a tras de pe drojdii şi apoi, în săptămâna de după Anul Nou, 

două zile nu s-a sculat din pat, zicând că-i obosit. A treia zi a trimis- o pe 

fiica sa Lucreţia, măicuţa mea, să fugă la poşta din Şimleu să dea telefon 

după prunci să vină acasă. Eu eram deja preot la Catedrala din Baia Mare 

şi aveam un autoturism Moskvici, aşa că l-am luat imediat pe fratele Emil 

de la unitatea militară şi pe nevastă-sa de acasă şi am pornit spre Pustă. 

- Poate c-aţi venit prea târziu, că nu mai vorbeşte – ne întâmpină bunica 

plângând. Mai înainte a sosit şi Nelu cu Viorica, dar nici cu ei n-a grăit 

nimic. 

- Bunică dragă, cheamă-i pe toţi să intrăm în casă lângă dumnealui. 
Am îngenunchiat lângă patul bunicului, toţi cei prezenţi, în ordinea 

bătrâneţii : bunica, tata, măicuţa, eu, Florica, Nelu, Viorica şi  Doiniţa. Şi 

am început a ne ruga cu glas domol. După Tatăl nostru şi Născătoare, 

bunicul respiră adânc şi spune în şoaptă: „Aţi venit. Vă mulţumesc”. 

Bunica izbucneşte în plâns. Ceilalţi continuăm cu glas înalt rugăciunea 

preferată  a  bunicului:  „Preamărită  pururea  fecioară,  binecuvântată  de 
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Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeul 

nostru, şi roagă-L să mântuiască, pentru tine, sufletele noastre”. Bunicul 

şopteşte: „Mai rugaţi-vă”.  Eu aduc din maşină crucea şi patrafirul, 

măicuţa, făină şi ulei din cămară. Aprindem şapte lumânări. Peste 

aproape două ore când am terminat sfântul Maslu, bunicul ne-a răspuns 

la îmbrăţişări cu un zâmbet fericit. Afară a început să ningă viscolit. 

Peste 50 de kilometri când ne apropiam de Jibou, frânez brusc. În faţă, 

printre fulgii mari de zăpadă, un lup cu ochii sticlind în lumina slabă a 

farurilor. „Accelerează motorul pe loc, zice Emil - ofiţer tehnic auto, să 

ai lumină mai puternică”. Un fascicol mai luminos şi zgomotul asurzitor 

al Moskviciului l-au îndemnat pe lup să continue încet traversarea şoselei 

către păduricea din apropiere şi să ne lase pe noi să continuăm călătoria 

pe drumul pe care până la Baia Mare n-am întâlnit nici o altă maşină. 

Dimineaţa a sunat iar telefonul dinspre poşta de la Şimleu. „La un ceas 

după plecarea voastră, a plecat şi bunicul vostru. Liniştit şi împăcat că aţi 

venit la el”. 

Maria Puşcaş, născută Bărar, în Pericei, satul cultivatorilor de ceapă de 

dincolo de Şimleu, a avut o fire molcomă, răbdătoare şi calmă. Cum 

bunicul era ultimul ca vârstă din numeroasa familie Puşcaş, Maria a fost 

puţină vreme noră în casa socrilor din Pustă, Petre şi Oana, care s-au 

mutat curând în cimitirul din Baliţă. Pe nepoţi ne răsfăţa cu cele mai 

dorite reţete de mâncare, practicate la acea vreme într-o casă ţărănească: 

plăcinte, cozonaci, ciuperci prăjite pe plita cuptorului, zeamă de fructe 

uscate, floricele din porumb ţepos şi multe altele de care nu-mi aduc 

aminte. Dar ştiu că niciodată nu ne lăsa să ieşim dimineaţa din casă, la 

şcoală sau la muncă, fără să mâncăm bine, de regulă celebra „ratută cu 

clisă”, adică papară din ouă cu slănină, şuncă sau cârnaţi de porc. La 

mare cinste erau şi tăieţei laţi („pătură stoarsă”) cu brânză de vacă şi 

smântână,  iar  când  se  muncea  mai  din  greu  la  săpat,  la  cosit  sau  la 

secerat, seara meniul era trei feluri de mămăligă: cu mujdei şi carne de 

pui tăiată bucăţele, cu brânză  usturoaie de oaie sau proaspătă de vacă, şi 

la urmă cu lapte fiert, ţinut în pivniţă la răcoare, turnat peste mămăliga 

fierbinte. 

Când eram mici, bunica era aceea care ne spunea poveşti, din care despre 

una  zicea  că-i  adevărată-adevărată. O ştia de la bunica  ei,  Raveica. 

Spunea aceasta că atunci când fusese fată, împreună cu bunica ei din 

Pericei au mers de Paşti la rudeniile din satul situat atunci dincolo de 

dealul Oman, spre Uileac, pe malul Crasnei sub Măgură. Pe locul acela 

este acum „Tăul fără fund din Cehei”, un ochi de apă înconjurat de trestii. 

Acolo au ajuns seara târziu şi obosite după cei zece kilometri făcuţi pe 

jos. Pe copilă a trebuit s-o lase să doarmă puţin, când cei din casă au 

pornit spre biserica din mijlocul satului pentru slujba de Înviere, liniştiţi 
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că vor veni şi ele la timp, mai ales că afară luna plină lumina ca ziua. 

Când au răsunat clopotele la miezul nopţii au simţit că se cutremură casa 

şi un zgomot asurzitor s-a auzit în văzduh. Afară urlete şi ţipete disperate. 

Şuvoaie de apă izbucnind din pământ se ridicau pe lângă turnul bisericii 

de lemn, care se scufunda. În câteva minute pe locul satului era un potop 

de ape în fierbere. Doar câteva persoane au reuşit să urce spre Oman, pe 

restul i-au înghiţit apele tăului. Următoarele generaţii au creat legende, 

inclusiv despre existenţa în adâncuri a unui balaur uriaş care se arată la 

suprafaţa tăului în nopţi cu lună plină. Locul a devenit sinistru şi mare 

strângere de inimă aveau călătorii care se încumetau să treacă noaptea 

dinspre Cehei spre Uileac şi Criştelec sau invers. Până când un fost 

marinar a venit, prin anii ΄50, cu o sondă marină să măsoare adâncimea 

lacului. Nu i-a dat de fund, dar a concluzionat că ochiul de apă este un 

„sifon” cu scurgere în altă apă subterană. An de an aluviunile de pe 

dealurile înconjurătoare micşorează suprafaţa   ochiului de apă, dar 

povestea despre biserica surpată în adâncuri şi legenda despre clopotele 

pe care unii din puţinii urmaşi ai sătenilor de atunci le-ar mai auzi în 

fiecare noapte de Paşti, rămân perene în folclorul local şi în albumele 

turistice. Deşi în apele din zonă nu prea sunt şerpi, pe mica suprafaţă a 

Tăului fără fund foşgăie mai mulţi şerpi decât frunzele din vegetaţia de 

pe maluri. Ce or fi povestit aceştia în limba lor şerpească, cine ştie? 

Tata şi măicuţa. Pop Vasile, tatăl meu are un portret făcut chiar de 

soacra lui mai la începutul acestor pagini, „un ţăran făcător de pace”. Eu, 

ca fiu, aş adăuga că era un om mereu trist, cum se vede şi din fotografia 

de familie alăturată. Avea o durere permanentă în suflet, care-l urmărea şi 

în zilele de petrecere la diferite ocazii festive din familie.Parcă retrăia 

permanent tragedii trăite. Când? În timpul războiului, prin tranşeele din 

munţii Tatra, aproape îngropat de viu?; în timpul concentrărilor, prin 

văgăunile Apusenilor căutând pe nimeni? Nu ştiu. Dar ştiu că această 

durere nu-l arunca în braţele deznădejdii, doar pentru că era profund 

credincios. Într-o seară de toamnă, umedă şi mohorâtă, predispunând la 

întristare, mai multe vecine au venit să ne ajute la despănuşatul ştiuleţilor 

de porumb care umpleau tinda casei vechi până aproape de tavan. Muncă 

plictisitoare, poziţie incomodă deasupra grămezii şi lucru fără spor. De 

grindă s-a atârnat o lampă cu petrol să ne lumineze cât de cât. Uşa de la 

intrare era luată din ţâţâni, să putem arunca în coşurile din cerdac ştiuleţii 

despănuşaţi. Afară s-au înstăpânit beznele nopţii. Deodată tună şi fulgeră. 

Tresărind vecina Lucreţia lui Sidon zice: „Aşa va fi şi la sfârşitul lumii, 

foc şi pară!”. Alta, Niţa Pocolii: „Numai că în foc vom fi noi, toţi!”. „Şi 

pă vecii  vecilor”, se tânguieşte Sabina Petri. Gata să plângă şi fata Gafiei 

lui Şimon: „Vai   dă noi, oare de ce ne-o mai lăsat Dumnezău pă lumea 

asta!”. Tata le-a ascultat cât le-a ascultat, apoi a intervenit convingător: 
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- Păi, aşa îl cunoaşteţi voi pă Bunul Dumnezeu? Cum puteţi voi crede că 

ne va trimite pe toţi în fundul iadului? Da ,́ ce? Domnul Cristos dăgeaba 

s-o răstignit pentru noi? Şi nu ne spală, cu scump sângele Său, păcatele 

omeneşti, dacă ne spovedim şi ne cuminecăm? Apoi, fetelor, eu nici nu 

cred că în iad este aşe mare loc să încăpem toţi! 

Cu gluma asta de la sfârşit a înseninat atmosfera. Afară norii au închis 

robinetele. Luna a zâmbit iar peste sat. 

Tata nu era leneş, ci îndemânatec şi cu spor bun la orice lucru, dar cea 

care „programa” priorităţile muncii de a doua zi era măicuţa Lucreţia, 

fire autoritară şi pragmatică. Tătuţa era un romantic, mereu fredona câte 

un cântec în timp ce lucra. Parcă trăia câteodată în altă lume. Măicuţa ne 

făcea prăjituri dulci şi lapte de pasăre, după reţete înregistrate în memorie 

de la doamnele din Şimleu, dar tătuţa era cel ce ne lua în braţe, ne 

mângâia, ne agrăia cu diminutive,  ne spunea poveşti. Ceea ce măicuţa nu 

făcea niciodată, deşi muncea cu drag să avem tot ce ne trebuia. Iubirea ei 

se materializa în purtarea de grijă. N-avea cuvinte drăgălaşe. Era rece. 

Poate că de aceea toţi cei patru copii am căutat foarte de tineri această 

afecţiune sentimentală înafara familiei şi cu primul partener întâlnit ne- 

am şi căsătorit. Eu, după terminarea anului doi de facultate, la vârsta de 

19 ani, cu frumoasa învăţătoare venită în sat, Florica Dărăban; Nelu, 

înainte de plecarea în armată, cu Viorica Nuţuchii din sat, Emil, imediat 

după terminarea şcolii de ofiţeri, cu Doina Trif din Pericei şi sora Doina- 

Lucreţia, la un an după terminarea liceului economic, cu Gheorghe Baciu 

din Huseni. 

Amândoi părinţii erau foarte mândri de performanţele noastre şcolare şi 

se lăudau că pruncii lor vor răzbate în viaţă, fără a se gândi măcar să ne 

asigure o bază materială. De pildă, între casă şi pârâul Pustii, grădina 

noastră avea o deschidere la uliţă de vreo 80 de metri, şi lungă de 200 

metri, pe care se puteau înălţa în roşu, cu materiale locale şi muncă 

împrumutată cu vecinii, patru case modeste, pentru toţi cei patru fraţi, să 

aibă un punct de sprijin „pe vatră”, în „cuib”, nu să fie aruncaţi să zboare 

în cele patru zări, cu aripi fragile şi bătuţi de  vânturi. Un om sărman, 

vecinul Ioan Cheţe, muncitor la fabrica de cărămidă de pe drumul 

Nuşfalăului, n-a avut ci a cumpărat grădini şi le-a făcut case la toate cele 

cinci fete. 

Tata, deşi părea un om robust şi sănătos, a murit pe neaşteptate dintr-o 

banală pneumonie, la vârsta de 68 de ani. Măicuţa a ajuns la aproape 80, 

ultimii doi ani în cumplite dureri. 

Chipurile lor le am înaintea ochilor, ca pe o icoană vie, zilnic. În fiecare 

dimineaţă, la miridele pentru cei adormiţi, invoc mila Domnului pentru 

sufletele lor. Şi pe zi ce trece îi înţeleg tot mai bine, îmi sunt tot mai dragi 

şi mi-e tare dor de ei! Înţeleg că, deşi în casă nu era altă carte decât Noul 
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Testament (ale cărui cuvinte le erau familiare) şi o cărticică de rugăciuni, 

părinţii mei erau atenţi la cuvinele rostite de la altar, în fiecare duminică 

şi sărbătoare, şi că acestea i-au determinat să dăruiască pruncilor mai ales 

avere sufletească, nu materială. De aceea toţi patru avem pace cu Cerul şi 

cu semenii, avem răbdare în încercări, iubim munca şi nu ne facem idoli 

din cele perisabile şi trecătoare. 

Fratele Ioan Pop, la terminarea clasei a patra a primit premiul întâi pe 

şcoală, ca cel mai bun elev. Dacă ar fi continuat instruirea ne-ar fi depăşit 

pe toţi trei fraţii. Dar el se ataşase mult de bunicul Ştefan, neşcolit, dar 

enciclopedie ambulantă, şi a îndrăgit prin el profesiunea de ţăran român. 

La unsprezece ani împliniţi, având şi musculatura antrenată prin muncă 

fizică, Nelu era deja „un fecior”, participa la toate lucrările agricole, îi 

era drag să se ocupe de animale, le ştia nu numai hrăni, ci şi trata de 

diferitele boli specifice, asistându-l pe bunicul sau pe tata; periodic le 

mâna la vale, le scălda  şi  le peria. Avea şi un simţ estetic înnăscut. 

Hainele şi le peria şi le călca, pantofii de duminică străluceau. Gardul 

dinspre uliţă şi porţile vechi din şipci de salcâm cioplite din secure le-a 

înlocuit  cu  leţuri  de brad  trase  la  rindea,  toate  de aceeaşi  mărime şi 

formă. Pe lângă grădina de flori din faţa casei a făcut un gărduţ şi l-a 

vopsit albastru ceruleum. A dărâmat WC-ul din spatele grajdului şi a 

făcut altul între grajd şi colniţa căruţelor, din scânduri jiluite, scaunul cu 

capac şi găuri de aerisire în uşă şi în peretele din spate; suport pentru 

hârtie, iar pe frontispiciu a caligrafiat cu cretă literele wc (construcţie mai 

rar întâlnită atunci la ţărani, care, pentru nevoile fiziologice, foloseau 

grajdul vitelor sau aveau în spatele grajdului o perdea din pânză ce masca 

un schelet din bârne pe care te puteai aşeza). Toate uneltele agricole le 

întreţinea în stare de folosire şi curate, de la sapă şi greblă, la plug şi 

căruţă. Cuţitele din bucătărie le ascuţea „să taie ca briciul”. Tot timpul îşi 

găsea ceva de lucru pe lângă casă, grajd sau coteţe, să repare şi să 

înfrumuseţeze. Într-o duminică dimineaţa mi-am găsit pantofii pe barta 

cerdacului casei vechi daţi cu cremă neagră şi lăcuiţi cu albuş de ou: „Nu 

puteai merge la biserică aşa cum ai venit cu ei aseară de la liceu” – îmi 

explică fratele Ioan, care s-a sculat mai devreme să verifice garderoba. 

După masă trebuia să mă reîntorc la Zalău. Măicuţa mi-a pus în 

geamantanul cu hainele spălate, o pâine întreagă învelită într-un ştergar şi 

câte ceva de mâncare. Nelu l-a cântărit din ochi: „Cufărul ăsta nu-l poţi 

tu duce până la gară”. L-a ridicat pe umărul lui stâng: „Hai să mergem, că 

pierzi  trenul”.  Şi  a  păşit  repejor  înaintea  mea  spre Baliţă.  De  la  via 

noastră, pe cărarea din pădure a ieşit lângă Tăul fără fund şi pe lângă linia 

de cale-ferată am ajuns în gara Uileacul Şimleului cu ceva înainte de 

sosirea trenului spre Sărmăşag şi Zalău. 
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După cum am mai zis, fratele Nelu era mândru de profesiunea de ţăran, şi 

chiar dacă vecinul Petre Mag lansa nişte lozinci despre avantajele muncii 

în colhoz, el nu credea în desfiinţarea proprietăţii private. Nici bunicul nu 

credea în vorbele vecinului: „Nu asculta la ce zice, ci vezi cine zice. Vai 

de capul lui. Petre nu-şi lucră bine nici bucăţica sa de pământ”. Era pe 

vremea treierişului. Ai noştri au venit de la arie cu carul încărcat cu saci 

de grâu. Sus pe saci e fratele Emil care face pe „şeful”. Măicuţa cu 

Doinţa în braţe. Tata şi Nelu descarcă. Poate ultimii saci, de pe 

proprietatea noastră, după vorba vecinului Petre Mag. 

Stagiul militar l-a făcut la Brăila. Intr-

o zi  geroasă, tablagiul comandant a 

ordonat soldaţilor să forţeze vadul 

Dunării. Apa le-a îngheţat în haine. 

Majoritatea au ajuns la infirmerie, 

unii chiar la spital. Nelu a făcut 

pneumonie. Apoi a făcut hepatită, 

pentru că din casa țărănească nu era 

obişnuit cu mizeria, nu era imun la murdărie. La eliberarea din armată era 

slab, decolorat şi fără vlagă. Dar lovitura cea mare l-a aşteptat acasă: se 

instaurase puterea comunistă la sate, care a deposedat gospodăria ţărănească 

de tot ce au agonisit generaţii de oameni harnici. Doi boi, doi juncani, trei 

vaci cu lapte, doi viţei, zece oi ţurcane, pământul, via şi pădurea, precum 

şi toate unelte de muncă ni le-a luat „colectivul”. Fratele Ioan, gospodarul 

înnăscut, omul care iubea pământul şi profesiunea de ţăran, nu accepta nici 

ideea de a fi la cheremul unor venetici nepricepuţi, instalaţi la putere de 

Partidul Comunist. Inteligent fiind, a pus mâna pe carte completându-şi 

studiile şi apoi, cu ajutorul cumnatului său Ionel Hendea de la 

Întreprinderea de transport auto din Baia Mare, a fost trimis la şcoala de 

şoferi profesionişti Turnu Măgurele. Şi  a fost  şofer şi  merceolog la  

depozitele cooperaţiei  de consum  din Şimleu Silvaniei, aprovizionând cu 

marfă toate cooperativele săteşti din raionul Şimleu. Cum pe vremea aceea 

drumurile de ţară erau aproape impracticabile, autocamionul vechi se 

defecta mereu, mai ales iarna, când motorina proastă îngheţa pe conducte, 

atelier mobil pentru intervenţii nu aveau, aşa că trebuia să-l repare singur cu 

sculele din dotare, acolo în frig şi nu o dată în câmp. Vara era mai bine 

şi dacă putea face mai repede ruta,  apuca să  lucreze  câte  ceva şi  pe 

lângă  casă.  Harnic  cum  era a adăugat câteva camere în spatele casei din 

Pustă, apoi a vândut, a plătit partea  de  moştenire  a  cumnaţilor  şi  s-a  

mutat  în  casa  socrilor  de  la Drumul ţării, de unde era şi mai aproape de 

oraş. Cu ajutorul naşului de cununie, unul din fiii vecinului Mag Petre, 

Martin, ajuns din tinereţe director al Comraicoopului unde Nelu era şofer 

la depozite, în casa de la Drumul ţării s-a amenajat bufetul  „Aluniş”, unde  

 



38 
 

  a fost angajată şi Viorica. 

După evenimentele din decembrie 1989, au vândut toată proprietatea şi l- 

au ajutat pe unicul fiu, economistul Radu Nelu Pop, să-şi facă o situaţie 

în Cluj-Napoca, unde s-a mutat şi el cu Viorica, amândoi deja pensionari 

şi cu problemele de sănătate nu numai inerente vârstei, ci şi vieţii trudnice 

pe care au avut-o de-a lungul anilor. Înainte de a pleca din Pustă, au 

încercat să crească struţi, apoi, în livada cumpărată la Baciu lângă 

Cluj, vaci de rasă, dar afacerea nu a mers bine. Bucuria lor, după atâta 

muncă şi cheltuială, a rămas cabana construită în livadă şi o minunată 

grădină, loc de odihnă, de muncă fizică şi recreere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la dreapta la stânga: Viorica, Doiniţa, Nelu şi eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În ajunul Crăciunului 2007 când i-am dus la Cluj un CD cu vreo 200 de 

colinzi şi cântece, a insistat să stau la el până identific şi îi pun separat pe 

un CD cântarea lui Ştefan Hruşcă cu „Ţăran român, măria ta”: 

„Apleacă-ţi fruntea de stăpân spre brazda noastră milenară, 

Reînviat ţăran român şi făcătorule de ţară... 

Te-ateaptă brazda s-o-nfloreşti şi grajdul să-l îndeşi cu vite, 
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Şi vechi colinde româneşti te mustră parcă părăsite... 

Ţăran român, măria ta, să nu laşi câmpul tău să moară – 

Ţi-au dat strămoşii ce lucra; cu mâinile-au făcut o ţară...”. 

Fratele Emil-Aurel Pop, mai mic cu patru ani decât Nelu, copilaş 

frumuşel, cu ochi albaştri şi părul cârlionţat, era  răsfăţatul familiei. Bunica 

îi împlinea toate dorinţele şi-l scutea de micile obligaţii pe care un 

prunc de ţăran le are în gospodărie încă de la vârsta de cinci ani. De aceea, 

când lipsea autoritatea părintească şi rămânea acasă numai cu fratele Ioan 

era un copil răzvrătit, nu-l asculta şi îl supăra în fel şi chip. Într-o zi, lângă 

grămada de lemne, Nelu tăia crenguţe uscate pentru aprinsul focului în 

sobă, sub oala în care trebuia să fiarbă apa pe când se reîntorcea măicuţa 

de la oraş, să poată face de mâncare. Emil se tot învârte prin spatele 

lui, sâcâindu-l şi gâdilindu-l. 

- Lasă-mă în pace, Emil, să nu mă tai cu securea! 
- Sâc, sâc, nu te las. 

- Emile, te spun lui măicuţa şi vai de curul tău, când te-a plesni cu o 

nuieluşe. 

- Ba pe tine. Tu capeţi de bătut. Sâc, sâc. O să vezi. 

Când o vede pe măicuţa venind pe uliţă în jos, Emil nici nu aşteaptă să se 

apropie de casă că şi începe a ţipa în gura mare, plângând: 

- Mă doare, mă doare, mă doare! Măicuţă, scapă-mă. Nelu m-o lovit. 

Măicuţă, mă doare, vai, mă doare! 
Măicuţa coborând uliţa i-a văzut pe copii că-s la tăietorul de lemne şi s-a 

îngrijorat să nu păţească ceva. Când Emil a început a plânge şi a striga ca 

din gură de şarpe măicuţa aleargă, lăsând jos în uliţă bagajele, pune mâna 

pe o creangă şi dă-i lui Nelu pe cocoaşă: 

- Tu eşti mai mare, de ce-l baţi pe fratele tău? 
- Măicuţă, nu l-am lovit. Uită-te la el că n-are nimic. Vezi că râde. 

Când măicuţa se dumireşte de ce nu mai plânge Emil, şi de ce-i strigă lui 

Nelu „sâc, sâc, tu ai căpătat”, degeaba vrea să se ia după copil, că nu-l 

mai poate ajunge cu fuga. 

- La armată o s-ajungi tu, să facă om din tine! 

Când Emil a ajuns să meargă la şcoală, în sat apoi la Şimleu, vremurile s- 

au schimbat puţin. Dacă pe vremea mea am umblat pe jos, cinci kilometri 

dus, cinci înapoi, el avea deja bicicletă. Mergea mai repede, mai uşor. 

Dar bicicleta îi oferea şi o oarecare libertate şi independenţă. Era harnic 

şi dacă părinţii îl solicitau la ceva lucru repede îl termina, dar până să-l 

solicite la altceva Emil era dus de-acasă. La prieteni. Cam de-o vârstă cu 

el, 14 – 15 ani, erau în Pustă cei de pe uliţa din sus, Ioane lui Victor, 

Ioane Mării, Emilu Iuănesii, Floruca Rătianului, doi fraţi vecini cu Ioane 

Ţilichi şi un fecior încă necăsătorit, Loaţi Găvrilii de la părău. Acesta i-a 

învăţat să joace cărţi acasă la el sau la vecina Dura Torje, unde aveau şi 
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câte un pahar de vin, procurat hoţeşte. Într-o noapte cu cer senin şi lună 

plină, Loaţi i-a convocat pe toţi, s-au dus în Baliţă şi din via fiecărui 

consătean au furat doar câte o găleată de struguri, din care au preparat 

cam 100 litri de vin, pentru partidele din iarna următoare, când nopţile li 

se păreau tinerilor foarte lungi. Satul încă nu era electrificat, deci nu era 

nici vorbă de radio sau televizor. Pare-se că la Loaţi Torje era şi centrul 

de ştiri mondene ale satului, precum povestea preluată de la cei mai în 

vârstă despre lecuirea de aventură amoroasă a foarte frumoasei Oniţa, soţia 

stearpă dar rea de muscă a lui Ioane Ţilichii. Aceasta se oprea destul de 

des în drumul către oraş, la ultima casă din Pustă, locuinţa bogătaşului 

Grigore Cherecheş, a cărui tată fusese senator în România Mare. Avea 

Grigore familie numeroasă, trei băieţi şi două fete mărişoare, frumoase 

foc şi deştepte, eleve în clasele a şasea şi a şaptea, Nora şi Stela. Într-o 

vineri, zi de târg la Şimleu,  băieţii fiind duşi de-acasă împreună cu mama 

lor, fetele au stat la pândă. Când a apărut amanta Oniţa în dreptul casei 

lor, au deschis portiţa, au înşfăcat-o, au tras-o în curte, au trântit-o la 

pământ, i-au desfăcut picioarele şi i-au presărat pe sex o lingură plină cu 

boia de ardei iute, adică un plic de paprică ungurească. Operaţiune fulger. 

Scăpată din mâinile fetelor, Oniţa a luat-o la fugă în jos prin grădina 

Cherecheşenilor spre pârâiaşul din vale, în care s-a aşezat cu fundul gol 

în nămol, plângând înăbuşit să n-o audă vecinii. Numai seara, după ce s-a 

lăsat întunericul peste sat, a luat-o spre casa ei, vindecată sau în neputinţă 

de alte aventuri amoroase. 

Pentru fratele Emil, viaţa idilică s-a terminat în toamna următoare când la 

liceul din Şimleu au venit doi ofiţeri să recruteze, dintre cei mai buni 

şcolari din clasa a IX-a, elevi pentru Liceul militar din Câmpulung 

Moldovenesc. Cu un an în urmă intrase în lot verişorul Grigore Boşca 

pruncul mătuşii Măriea din Drumul ţării, pe lângă casa căreia treceam în 

fiecare duminică pe calea spre biserica din Cehei. În vacanţa de vară, 

mergând noi, toată familia din Pustă, spre biserică, tocmai ieşea în drum 

numeroasa familie a mătuşii Măriea, în mijlocul cărora strălucea ca un 

păun elevul militar Grigoraş în uniforma de gală. Cred c-a fost momentul 

emoţional în care fratele Emil s-a hotărât şi, când au sosit toamna la 

Şimleu cei doi ofiţerii recrutori, având el bună situaţie la învăţătură şi 

nota zece la purtare, a fost admis. Nu-i exclusă nici influenţa directorului 

liceului şimleuan, nimeni altul decât fratele lui Grigore şi nepotul tatii, 

între care fusese vorba de o asemenea perspectivă. Ajuns la Câmpulung 

Emil a fost plăcut impresionat de minunata zonă montană în care era 

amplasată şcoala şi dintr-odată s-a simţit ca sub Măgura Şimleului de 

acasă. N-o fi uitat imediat de bicicletă, de prietenii din Pustă şi de viaţa 

lui de om liber, dar programul zilnic de acolo era atât de complex şi de 

variat, încât nu mai avea timp de reverii romantice adolescentine. Faţă de 
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liceul şimleuan, programa de învăţământ militar nu avea în plus numai 

instrucţie, tehnică militară şi de luptă, ci şi discipline umaniste, din care 

cel mai mult l-a atras istoria artelor, muzica clasică şi limba engleză, pe 

lângă vechea lui dragoste pentru ştiinţele exacte, matematica, fizica şi 

chimia.  A devenit un pasionat cititor mai ales de  romane istorice, 

devorând din marea bibliotecă a şcolii tot ce s-a publicat la noi despre 

Napoleon, Alexandru Macedon, Cezar, dar şi despre piramide, pictori sau 

sculptori celebri. Vocabularul îmbunătăţit şi cunoştinţele din domeniul 

culturii îl vor ajuta să devină mai târziu o persoană agreabilă şi în 

societatea civilă. La Câmpulung n-a ieşit nici din disciplina mai severă a 

şcolii, aşa că a absolvit cu bine 12 clase, apoi a urmat trei ani Şcoala de 

ofiţeri de la Trivale din Piteşti, la terminarea căreia, datorită notei mari de 

la examene, a avut posibilitatea să opteze la repartiţie între marile oraşe: 

Bucureşti, Timişoara, Braşov. A ales Baia Mare. În dimineaţa de 9 

ianuarie 1969 la uşa apartamentului meu din str.Karl Marx nr.12 a apărut 

tata însoţit de ofiţerul tehnic auto locotenent major Emil Aurel Pop: „L- 

am adus să stea la tine, ca la un frate, până va primi locuinţă de la 

unitatea militară”. L-a chemat de naş pe şeful său direct, maiorul Ioan 

Pintilie, care a avut curajul, riscant pe vremea aceea, să intre îmbrăcat cu 

uniforma militară în biserica din Pericei, unde l-am cununat pe Emil cu 

Doina Trif. Când naşul a fost promovat pe funcţie de colonel la altă 

unitate militară, Emil i-a preluat apartamentul şi funcţia, unde a rămas 

până în anul 1990 când s-a transferat la Centrul Militar, tot în Baia Mare, 

de unde s-a pensionat. 

La cinci kilometri de Baia Mare, în Tăuţii Măgherăuş, casa cumpărată cu 

ani în urmă, pe numele măicuţii, pentru că militarii nu aveau voie să aibă 
 

 
 

nici casă nici maşină proprietate personală, a transformat-o într-o 

frumoasă locuinţă familială, unde periodic ne „ordonă” să fim prezenţi. 

În 31 iulie 2009, pe balansoar cei patru fraţi: Nelu, Doiniţa, Emil şi eu; în 
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spate: cumnata Viorica şi Dragoş fiul cel mic al lui Emil. Cumnata Doina, 

gazdă primitoare, este fotograf. 

Sora Doina-Lucreţia. Deşi data naşterii ei este 4 martie, Doiniţa 

s-a ivit în peisajul familiei noastre ca o ultimă, delicată şi gingaşă floare 

de toamnă, ca o floare de brânduşe îmbujorată de ultimele mângâieri ale 

zefirului cald. Şi precum firava floare de brânduşe rezistă alternanţei de 

temperatură numai pentru că e ocrotită de razele soarelui, micuţa Doiniţa 

a crescut în braţel ocrotitoare nu  numai a măicuţii Lucreţia, ci şi a 

bunicii Maria, a cumnatei Viorica, iar tata Vasile de cum intra în curte o 

lua în braţe, o alinta şi o săruta. La nunta mea, a fratelui mai mare, o ţine 

bunica în braţe, încercând să-i explice evenimentul, deşi ea este prea 

micuţă ca să poată înţelege. Dar va creşte repede cuprinsă și în dragoastea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celor trei fraţi. Eşcolăriţă cu codiţe şi fundiţă. Merge cu drag la şcoala 

din Pustă, apoi la gimnaziu în Cehei şi de la 14 ani la liceul 

economic din Şimleu Silvaniei, de unde venea de câteva ori  pe zi în 

sat un autobuz local, aşa că nu mai era obositoare deplasarea şi, ajunsă 

repede acasă, îi rămânea timp suficient pentru învăţat. 

Rezultatele şcolare erau pe măsura străduinţei, 

spre marea bucurie a părinţilor deja aproape 

bătrâni. După cutuma acelor vremi, la terminarea 

şcolii a primit repartiţie în câmpul muncii, 

contabilă în birourile depozitelor Comrai-

coopului, unde lucra şi fratele Nelu ca şofer. 

Inteligentă şi harnică a fost trimisă la un curs 

postliceal în Târgu Mureş, unde se lucra cu 

primele calculatoare rudimentare. Apoi, de câte 

ori se ivea o oportunitate, a urmat alte şi alte 

cursuri de specializare, pe măsura ce avansa şi 

noua tehnică a calculatoarelor şi a internetului. 

 

A lucrat zece ani în Trezoreria din Zalău pe post de economist, străduindu-

se să obţină, după decembrie 89 şi calificarea de contabil autorizat.   
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Mamă a două fete a muncit din greu şi acasă, după orele de serviciu, că 

banii din salariu nu erau suficienţi. Pe vremea comunismului cumpăra 

zeci de metri de ţesături, confecţiona la maşina de cusut seturi de lenjerie 

de pat sau croşeta din lână fină sau mohair bluze şi fuste, pe care le 

vindea. După revoluţie, având şi probleme grave de sănătate, s-a retras 

din serviciul de la stat şi a înfiinţat o firmă proprie de contabilitate, în 

Zalău, pentru ca cele două fete, studente în Cluj, să nu ducă lipsă de 

nimic. Este o luptătoare şi o optimistă incorijibilă! 

De când noi, cei patru copiii ce am fost oarecând la casa părintească, am 

rămas fără tată, apoi şi fără mamă, sora Doiniţa manifestă faţă de noi un 

comportament matern. Pe ambii părinţi i-a îngrijit la bătrâneţe, până i-

a aşezat spre odihnă în cimitir. Ba chiar şi după aceea. Căci toamna, 

înainte ca gerul să îngheţe trandafirii de pe morminte, ne cheamă, pe care 

dintre noi putem trece prin Zalău, la mormântul măicuţii Lucreţia să 

înălţăm rugăciune de parastas pentru odihna sufletelor tuturor celor 

adormiţi din neamul nostru. 

 De la care strămoş o fi  moştenit atâta putere de muncă, atâta credinţă şi 
 

 
atâta optimism, de înfruntă bărbăteşte toate încercările vieţii? 

Am observat  că pe noptiera de lângă patul  din  camera ei  are pentru 

lectură o carte nouă, iar cărţile de rugăciuni sunt uzate. Semn că sunt 

citite mereu. 

Deci, mereu are îngerii aproape, nu este singură! 
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6. Şcoala 
Terminând cursul primar, la sfârşitul anului şcolar 1948/49, 

doamna învăţătoare Eugenia Gurzău mi-a pus pe cap o cunună împletită 

din crenguţe cu cireşe coapte, m-a declarat premiant şi mi-a îndrumat 

părinţii să mă înscrie la „ciclul II” în Şimleu, unde cumnata ei, doamna 

Cornelia Buta, era profesoară de matematică. Toamna, măicuţa a mers cu 

mine să-mi arate unde-i şcoala. Vicarul greco-catolic al Silvaniei încă nu 

era arestat. Stătea în faţa bisericii, peste drum de şcoala elementară, şi 

îndruma elevii să intre întâi prin biserică. Am intrat deodată cu viitorul 

coleg Galaction Marinciuc, a cărui mamă o cunoştea pe măicuţa. Ne-am 

spovedit şi cuminecat. Cu Gali am devenit prieten apropiat, venea pe la 

Pustă, unde măicuţa totdeauna făcea repede ceva bun de mâncare. Tatăl 

lui, refugiat din Basarabia ocupată de sovietici, era grefier şi locuiau într- 

o căsuţă din curtea judecătoriei. Totdeauna îl găseam trist, când mergeam 

la ei, şi imediat lua vioara şi cânta cu nostaligie şi lacrimi în ochi:„Pe sub 

fereastră-mi curge-un râu. Sunt lacrimi de-ale mele. Fetiţele cu şorţ la 

brâu, îşi spală faţa-n ele. Şi râd cu râsul lor nebun, când turmele-şi 

adapă. Şi nu-nţeleg dacă le spun, că-s lacrime, nu-i apă…” 

La început am umblat la şcoală de acasă. Ducând în mâini o gentuţă şi 

canta de cinci litri cu lapte de vacă, urcam uliţa pe lângă mătuşa Ileana, 

vreo cinci sute de metri, apoi coboram cam un kilometru până în dreptul 

şcolii ce-o absolvisem şi de acolo după încă trei kilometri pe drumul de 

ţară ajungeam la şcoala elementară ciclul II din centrul oraşului Şimleu 

Silvaniei, după ce împărţeam laptele la trei familii de domni, de la care la 

sfârşitul fiecărei luni părinţii primeau banii cuveniţi. Către sfârşitul lunii 

octombrie au început ploile. Ajungeam la şcoală ud leoarcă. Picura sub 

bancă apa din hăinuţele de pe mine. Nu s-a pomenit atunci de umbrelă 

sau impermeabile. Aveam zece ani, eram un adolescent scheletic, firav, 

ca un subnutrit. Am făcut pneumonie. Tata m-a dus la doctorul Bârcă, la 

care-i purtam lapte. Avea pe masa din cabinet o cruce cu postament şi 

Biblia. Acolo pe loc mi-a făcut nişte analize, m-a consultat îndelung, apoi 

m-a încurajat că mă voi face bine, dar să iau medicamentele ce mi le-a 

dat gratuit, să mă rog lui Dumnezeu şi să mănânc bine de trei-patru ori pe 

zi. Într-o săptămână bună mi-am revenit. Apoi, cred că la sfatul aceluiaşi 

medic, tata a vorbit cu directorul internatului din Şimleu, şi într-o zi 

împreună cu măicuţa a umplut în nişte saci şi coşuri: făină albă, mălai, 

fasole, nuci, cartofi, ceapă, morcovi, pătrunjel, slănină, untură, ulei şi mai 

ştiu eu ce?, le-a aşezat în căruţă, apoi lângă ele haine de pat: pernă, dună, 
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cearşaf şi într-o trăistuţă câteva haine de schimb pentru mine. Tata m-a 

luat în braţe şi m-a pus deasupra lor. Bunica Maria şi-a întins amândouă 

mâinile spre mine, m-a sărutat pe amândoi obrajii şi a izbucnit în plâns. 

Pe prispa casei vechi, bunicul Ştefan îşi ştergea o lacrimă. Măicuţa s-a 

urcat lângă mine şi m-a ţinut în braţe până am ajuns în drumul de ţară, de 

unde s-a reîntors acasă. Tata a continuat să meargă tăcut înaintea boilor. 

La internat a predat alimentele cerute, a mai dat ceva bănuţi la casierie şi 

m-a lăsat în grija pedagogului, un elev din clasa a şaptea, Emil a lui 

Dumitru Mirgheş din  Mălădia, cunoscut de-al  tatii. Noiembrie a fost 

călduţ, dar decembrie a început cu frig mare, vânt, ploi şi lapoviţă. Între 

şcoală şi internat era de mers pe jos peste un kilometru. Mergeam seara 

pe întuneric şi veneam dimineaţa devreme, să ajungem la exerciţiile 

obligatorii de înviorare în curtea şcolii, apoi dejunul la cantină, cursuri, 

prânz, meditaţii, cina şi iarăşi spre internat, seara. Dacă la şcoală era 

călduţ, în schimb la aşa zisul internat improvizat, la marginea oraşului 

spre unitatea militară, într-o fostă mănăstire franciscană, desfiinţată de 

comunişti, ne aştepta în fiecare seară o cameră imensă cu pereţi groşi din 

piatră şi duşumeaua din scânduri vechi impregnate cu petrol, treizeci de 

paturi din fier, o sobă din fontă care asigura o temperatură puţin peste 

zero grade Celsius şi câţiva şobolani atraşi de fărâmiturile de pâine pe 

care unii elevi le duceau cu ei de la cină. Noroc aveam cu hainele de pat 

aduse de acasă, pernă şi dună mare din pene de gâscă, cu care ne 

acopeream până peste cap. Şi de frig şi de frica şobolanilor. Aveam zece 

ani şi jumătate. La cantina şcolii mâncarea era bună, din alimente aduse 

de părinţii elevilor, în clasă era curat şi cald. 

Am învăţat cu drag şi silindu-mă să-i ajung 

pe copiii domnilor. Înainte de vacanţa de iarnă, când 

s-au înfiinţat în Republica Populară Română primele 

detaşamente de pionieri, din clasa noastră am fost al 

patrulea, după Ioan Tolea, fiul unei activiste de 

partid de la Comitetul Raional al Partidului 

Muncitoresc Român, Radu Buta fiul profesoarei 

noastre de matematică şi Iuliu Boţan fiul 

profesoarei de geografie. Mai către primăvară, 

mai mulţi internişti ne-am umplut de râie. Deci 

am stat acasă la Pustă tratat de măicuța și bunica, 

 după metoda cunoscută: ungerea cu praf DDT contra păduchilor frecat în 

untură de porc şi petrol. După vindecarea de râie, afară vremea se făcuse 

călduţă aşa că nu am mai mers la internat, ci am reluat drumul pe jos de 

acasă, că mai ajutam părinţilor la lucru şi dimineaţa duceam laptele la 

domni. Aşa am absolvit clasa a VII-a elementară, cu ochii larg deschişi spre 

învăţătură şi, pe baza dosarului trimis de şcoala din Şimleu, am fost admis 
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 la Liceu Emanuil Gojdu, din Oradea, rebotezat Şcoala medie nr.1, scos 

din impunătorul sediu de pe malul Crişului Repede, unde se instalase 

Comandamentul Militar Sovietic, şi înghesuit într-o clădire de pe str. 

Republicii colţ cu str. Eminescu, a cărei curte avea şi o poartă de ieşire spre 

părculeţul Ady Endre, pe unde mergeam, în orele de sport, la sala de 

gimnastică a fostului liceu de fete Oltea Doamna. Din acea perioadă am 

două fotografii învechite de vreme, una făcută la Şimleu prin clasa a V-a şi 

alta la Oradea în 18 mai 1953, licean în prima clasă. Puţin speriat de 

vorbele spuse măicuţii, care m-a condus în Oradea, de domnul Grigore 

Maier, văr cu tata: „Sigur vin americanii. Curând. Lucreţie, nu te speria!”; 

apoi către mine: „Măi, copile, când auzi avioanele, fugi din internat, vii la 

noi, aici pe str.Doina nr.12, sau la mine în librăria de pe strada vecină, 

unde eu sunt şef”. 

La liceul din Oradea erau profesori cu nume sonore, 

la care mă uitam ca la nişte zei şi învăţam mult, dar 

eram departe de părinţi şi am răbdat multă foame la 

internatul de acolo. Aşa că nu m-am supărat în 

vacanţa de vară când profesoara Cornelia Buta din 

Şimleu a venit la părinţii mei în Pustă şi le-a spus că 

dosarul meu şi al fiului său, Radu, le-a luat de la 

Oradea şi le-a adus la liceul din Zalău, Şcoala medie 

mixtă nr.1, care era doar la 25 km de casă, nu ca 

Oradea, la 100 km. 

Foarte grea a fost pentru mine doar mutarea 

”efectelor” de la Oradea. Din cearceaful de pânză am 

făcut un balot mare în care am legat perna, duna şi toate hainele ce le 

aveam acolo. Nu l-am putut lua în spate, aşa că l-am târât pe jos după mine, 

din dormitor prin curte şi pe poartă până afară pe trotuar, având într-o 

mână şi bocceaua cu cărţi, caiete şi rechizite. Norocul meu a fost că 

tramvaiul circula atunci pe corso şi avea staţie chiar în faţa internatului 

nostru, colţ cu str.Eminescu. Iar de la tramvai până în gara CFR şi în tren 

m-a ajutat un călător care m-a văzut chinuindu-mă să târăsc pe jos bagajele 

mai mari decât mine. Problema a fost când am ajuns la Şimleu, cap de linie 

CFR. Cei câţiva călători au coborât grăbiţi pe peron şi au dispărut în 

noapte, spre casele lor. Impiegatul gării a intrat în biroul lui şi a stins 

lumina. Până acasă la mine în Pustă erau peste patru kilometri. Afară 

întuneric beznă. Drumul se mărginea vreun kilometru şi cu o pădure. 

Dinspre Măgură îl mai puteau traversa spre valea Crasnei şi animale 

sălbatice. Dar, chiar dacă mi-aş fi făcut curaj, nu aveam putere să duc cele 

două bagaje. Aşa că le-am târât pe trotuar vreo două sute de metri până 

la casa magistratului Băieşan. Am bătut insistent în poarta de lemn. Nu m-

aude nimeni. Am luat nişte pietricele de pe jos şi am aruncat
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uşor în geamuri. Apare doamna Catiţa la fereastră cu o lanternă în mână. 

Mă recunoaşte, îl trezeşte pe domnul Eneea. Coboară amândoi în stradă, 

mă ajută să duc bagajele în verandă, îmi dau ceva de mâncare şi aduc 

încă o pătură pe pătuţul din bucătărie. Dimineaţa, când a venit ca de 

obicei tata să le aducă laptele, m-a găsit dormind îmbrăcat în hainele cu 

care călătorisem. 

Vara am lucrat cu părinţii şi bunicii la câmp, dar când soarele cobora spre 

apus pe mine mă trimiteau acasă la munci mai uşoare, să aprind focul în 

soba din bucătărie, să pun vase cu apă la încălzit pentru pregătirea cinei, 

să dau mâncare la păsări, la purcei, să ud zarzavaturile în grădină, să adun 

ouăle din cuibare etc. Fratele Nelu, deşi era mai mic cu trei ani decât 

mine rămânea de multe ori până seara cu adulţii, că era tare harnic, îi era 

dragă orice muncă în gospodărie şi era mai bine făcut decât mine, 

”domnișorul” scheletic. Dar până la sfârşitul verii am prins şi eu ceva 

putere. 

Toamna, noi, băieţii veniţi de la Oradea eram la Zalău în fruntea clasei a 

IX-a B, Radu cu matematica, chimia, fizica, eu cu literatura, gramatica şi 

istoria. M-au numit şef de clasă, preşedintele cercului literar şi secretar al 

organizaţiei  Uniunea Tineretului  Muncitoresc 

(redenumit apoi Comunist). Din aceasta, eu am 

avut cel puţin două dezavantaje. Unul: Citirea 

articolului de fond din ziarul Scânteia 

Tineretului la clasele mai mici, în fiecare 

dimineaţă înainte de începutul cursurilor, şi 

participarea în fiecare joi după-masa la şedinţa 

de instruire politică la Comitetul Orăşenesc de 

Partid, pentru care trebuia să mă şi pregătesc, 

îmi răpeau o parte din timpul ce l-aş fi putut 

folosi pentru lecturi folositoare. Doi: Încet- 

încet, pe nesimţite, la vârsta de 16 ani eram 

cam îndoctrinat cu ideologia partidului comunist, încât o teză scrisă la 

Fizică am început-o în versuri: „Electricitatea este, aşa cum Lenin a 

spus….” şi dă-i şi dă-i … cu politica, înainte de a trata subiectul propriu- 

zis. Domnişoara dirigintă, Iadwiga Voiţehovschi, la origine poloneză 

catolică, mi-a dat notă bună pe lucrare, dar a prins o ocazie, când am 

însoţit-o la domiciliu ducându-i un pachet cu cărţi, să mă servească nu 

numai cu o prăjitură, ci şi cu o lecţie despre politică. Era sigură că nu o 

voi denunţa ştiindu-mă creştin. Şi mai avea un motiv. În sâmbăta 

precedentă, în sala de mese a cantinei, după ce am prezidat şedinţa 

Cercului literar al liceului, când să înceapă partea artistică domnişoara 

dirigintă m-a provocat să deschidem dansul invitându-mă la primul vals. 

Era mai în vârstă decât mine doar cu cinci ani, puţin mai mică de statură, 
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subţirică, frumoasă şi uşoară ca un fulg în braţele mele. După felul în 

care am făcut ocolul sălii în fruntea celorlalte perechi, a simţit că elevul, 

adică eu, eram nu numai mândru că dansez cu diriginta, ci şi că dansam 

ca un îndrăgostit. Şi era cam adevărat, mă uitam la ea ca la zeiţa 

frumuseţii. Dar ea, cuminte, nu m-a lăsat să deraiez. Apoi, când, la o 

adunare generală a organizaţiei UTM pe şcoală, pentru alegerea noului 

comitet de conducere, pe un bilet de vot în loc să fie scris numele celui 

propus, era desenat un „purcel cu coada rototel” ţinând în gură secera şi 

ciocanul, însemnele comuniste. Autorul era   pasibil nu numai de 

exmatriculare din şcoală, ci şi de condamnare la închisoare. Se ştia care 

elev este talentat la caricaturi. Diriginta Iadwiga m-a instruit: 

- Când delegatul de la raion vă adună pe toţi în clasă, pentru identificarea 

vinovatului, tu te înscrii la cuvânt, îl determini pe colegul şi prietenul tău 

Pop Octavian să-şi recunoască fapta, să-şi facă autocritica, iar tu, în 

calitatea de secretar al UTM pe şcoală, să-l condamni cât poţi mai 

vehement în faţa tuturor elevilor şi să propui ca adunarea generală să-l 

pedepsească cu o mustrare publică exemplară. Propunerea mea a fost 

aprobată, Tavi salvat de la exmatriculare în ultimul an de liceu şi noi am 

rămas prieteni, aşa cum se vede şi din imaginile fotografice alăturate: la 

clasă, în banca din faţă eu stau primul, în colţ, iar Tavi în dreapta mea. În 

fotografia făcută în curte, eu, ca şeful al clasei, am fost pus să stau în 

primul rând având în dreapta corpul profesoral. Peste ani şi ani, la 

întâlnirile aniversare, suntem tot alături: 
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Dar prietenul meu Tavi, fiu al învăţătorului din satul Căţăluşa de 

lângă Zalău, în casa căruia bănuiesc că a primit şi o educaţie patriotică, la 

anul după terminarea liceului, înscris la o şcoală tehnică din Sibiu, 

împreună cu tatăl prietenei sale scria afişe anticomuniste şi le lipea pe 

clădiri. Într-o noapte l-au prins, l-au bătut şi l-au aruncat în temniţă. Când 

a ieşit de la puşcărie, s-a înscris, în anul 1959, la Institutul Teologic de 

grad Universitar din Sibiu, controlat de securitate, ca toate instituţiile din 

România. Eu eram acolo urmând cursurile anului IV. Ne-am revăzut cu 

drag, dar el n-a avut curajul să-mi spună nimic din cele întâmplate, decât 

peste mulţi ani la una din întâlnirile aniversare de la liceul din Zalău, 

după ce băuse câteva pahare peste măsură. S-a căsătorit cu o fată bună 

din Mediaş şi cum, la „universitatea” din temniţa comunistă beneficiind 

de un corp profesoral de elită, îmbrăcat în zeghe, a învăţat bine şi limba 

engleză, după eliberare s-a angajat ca translator la o firmă de acolo din 

Mediaş, unde a lucrat până la pensionare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La aniversarea a cincizeci ani de la absolvire, (organizată 

impecabil de colegii Gheorghe Cristea din Stâna şi Leontin Bordaş din 

Câmpia Sălaj, ajuns preşedinte al Consiliului Judeţean în legislatura de 

dreapta), cel ajuns senator în Parlamentul României, colegul Vasile 

Vetişanu-Mocanu din Mălădia a adus-o de la Cluj şi pe Doamna Doina 

Cornea, care-şi începuse cariera la Zalău cu noi, ca profesoară de 

franceză. În fotografia ocazională se pot vedea trei din profesorii 

supravieţuitori: nonagenarii Vasile Fărcaş fost director şi domnişoara 

Viorica Oţelea fostă profesoară de limba română (şi animatoare a 

teatrului de amatori, cu care a pus în scenă O scrisoare pierdută, jucată şi 

la teatrele orăşeneşti din Zalău, Dej, Şimleu, Jibou şi Cehu Silvaniei unde 
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am fost frenetic aplaudaţi de popor
1
). În stânga directorului, mai tânăra 

profesoară Doina Cornea. Pe flancurile primului rând, Lică Vetişanu 

aproape chel şi Ghiţă Cristea cu claia de păr alb. 

Un moment deosebit de emoţionant a fost ridicarea parastasului 

pentru cei 24 de colegi morţi, din cei 75 de absolvenţi. Altarul l-am 

improvizat pe catedra din clasă. 

 De ce nu în frumoasa catedrală „Adormirea Maicii Domnului”, în care 

unii dintre noi riscam să mergem câteodată ca elevi înregimentaţi politic în 

UTM, pepiniera partidului comunist? Întâmplarea este emblematică pentru 

felul în care românii înţelegeau democraţia la 15 ani după decembrie 1989, 

de aceea încerc o relatare detaliată: 

Puţin înainte de ora zece, sâmbătă 20 august 2005, în curtea şcolii 
erau sosiţi aproape toţi cei care veneau la întâlnire. Tocmai i-am 

întâmpinat şi pe cei de la Cluj. Ne uităm la ceas. Să mai aşteptăm câteva 

minute. Pe poarta şcolii dinspre stradă apare Pia Badiu şi Ghiţă Cristea cu 

două bagaje. Nu se apropie de grup, ci îmi fac semn să mă duc către ei. 

„Am venit înapoi cu parastasele de la catedrală”, zice Pia foarte supărată. 

Ghiţă completează: „Am fost ieri la biserică, am vorbit cu părintele 

protopop Ionică Pop şi am stabilit că astăzi dorim să ridicăm paos. Acum 

am mers să ducem cozonacii, vinul şi lumânarea. El tocmai ieşea din 

altar. Terminase slujba de dimineaţă. Ne-a întâmpinat cu un zâmbet larg: 

Pe la ce oră veţi veni cu colegii? Cam pe la doisprezece zic eu”, şi Pia 

adaugă: „Avem printre colegi şi un preot greco-catolic”. Ghiţă îi ia vorba 

din gură:   „Măi, Romi, să vezi cum s-a înfuriat şi s-a răstit la noi: Dacă 

vine şi el, aici nu se face parastas. Mergeţi în altă parte ! Măi, Romi, ne-a 

întors spatele şi a plecat. Se poate aşa ceva?”.  Dragi colegi se poate şi 

mai rău, le zic eu. Dar să nu stricăm sărbătoarea noastră. Nu spuneţi la 

nimeni deocamdată ce-aţi păţit. Duceţi „bagajele” refuzate în clasă şi le 

puneţi într-o bancă. Eu aduc din maşina mea trusa ce o port cu mine. Fiţi 

liniştiţi că totul va fi bine.  În clasă, a citit catalogul domnul director 

Vasile  Fărcaş,  căci  foştii  diriginţi  ai  ambelor  clase,  profesorii  Iulian 

Lungu şi Iadwiga Voiţehowski, erau, de câţiva ani, plecaţi puţin în lumea 

umbrelor să stea de vorbă cu îngerii. În ordine alfabetică, fiecare „elev” 

prezent povestea, cu emoţia inerentă, peregrinajul său printre valurile 
 
 

1
Sâmbătă, 21 august 2010, la 55 ani de la absolvire, cu ajutorul colegilor septuagenari 

prezenţi la Zalău, am evocat acel eveniment şi apreciata prestaţie artistică, reconstituind 

distribuţia: Joiţica – Leana Borha (devenită medic; decedată), Trahanache – Iosif Gui 

(contabil, decedat), Caţavencu – Iuri Acalovschi (medic, prof. universitar), Tipătescu  - 

Radu Buta (medic, decedat), Pristanda – Galaction Marinciuc (ofiţer superior), Agamiţă 

Dandanache – Octavian Pop (translator, decedat), Cetăţeanul turmentat (Ion Muscă 

medic, decedat), Ionescu – Ion Negrean (medic), Popescu – Romul Pop (preot prof.), 

Brânzovenescu – Diţă Dejica (medic, profesor universitar). 
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vieţii. Când mi-a venit rândul am vorbit scurt, dar am precedat relatarea 

cu  un  mini-eseu  despre  pictura  profesorului  Iulian  Lungu  pe  tabloul 

nostru  de  absolvire:  zeiţa  Victoria  de 

Samotrakis înfruntând furtuna stând pe 

stânca, pe care noi am scris versurile unui 

poet contemporan: „Aşa suntem, tineri, 

puternici şi mulţi,/ Porniţi pe o grea 

vijelie./ Aşa spargem valul,/ Aşa spargem 

munţi,/ Cu inima spre bucurie”. Lică 

Vetişanu a folosit ocazia să ne spună cum 

vorbeşte   el   în   Parlamentul   României. 

După  ultimul  din  catalog,  eu  am  cerut 

voie directorului să mai spun ceva. Şi în 

timp ce relatam întâmplarea din catedrală, 

Ghiţă şi Pia au adus pe catedră cozonacii, 

vinul şi lumânarea,    eu mi-am pus 

patrafirul şi l-am rugat insistent pe Lică 

să fie cantor, deconspirându-l în faţa celor prezenţi că şi înainte de 

decembrie 1989 el mergea în fiecare an de Crăciun şi de Paşti acasă la 

Mălădia şi cânta în strana bisericii. Domnul Fărcaş şi Doamna Cornea ni 

s-au alăturat la „altar”. Troparele morţilor cântate de Lică, secondat de 

Gavril Hosu şi alţi colegi buni cântăreţi, au făcut să vibreze şi aerul nu 

numai inimile asistenţilor. La pomenirea în ectenie a numelor celor patru 

profesori adormiţi (Ioan Loliciu, Iadwiga Voiţehovski, Iulian Lungu, 

Anatolie Aromânesei) şi ale celor 24 foşti colegi ai noştri, ochii tuturor 

au lăcrimat. Cu glasurile sugrumate de emoţie, toţi cei prezenţi au cântat 

„veşnica lor pomenire”, au sărutat crucea şi s-au retras din clasă într-o 
linişte solemnă de catedrală. De pe coridor, domnul Fărcaş însoţit de 

Ghiţă s-a întors înapoi. „Vreau o fotografie aici cu voi doi”. 
 

 



52 
 

 

 
La restaurantul „Porolissum”, imediat după discursul Doamnei Doina 

Cornea, celebra dizidentă ante şi post decembristă, au început cântăreţii 

de oarecând să reînvie melodiile tinereţii noastre. Mai ales romanţele. 

Post festum am încercat şi un bilanţ, să vedem dacă laudele aduse 

generaţiei noastre de către nonagenarul Gheorghe Perneşiu, care deşi nu 

ne-a fost profesor a venit cu bucurie la Porolissum şi ne-a declarat, ca 

fost director adjunct, că noi am fost „clase de elită”. Într-adevăr, dintre 

noi s-au validat şapte profesori universitari, cinci medici, un magistrat, 2 

preoţi, o farmacistă, un solist de operă, 13 profesori de liceu, şapte 

ingineri, trei ofiţeri, patru economişti, un aviator, un muzeograf, un pictor, 

trei învăţători, un şef de gară, o asistentă medicală şi 23 funcţionari. 

Petrecerea s-a prelungit până spre seară. Apoi, an de an, în fiecare prima 

sâmbătă de după sărbătoarea din 15 august, ne-am întâlnit tot mai puţini. 

Câţi am mai rămas şi câţi au putut călători până la Zalău. 
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Dintre cei care de mulţi ani nu au mai venit, l-am pomenit adesea, cu 

strângere de inimă, pe Ioan Mureşan din Vârşolţ, împreună cu care în 

ajunul de Crăciun 1954, după masa de prânz, uitându-ne la pachetul cu 

„hrană rece” (o bucată de pâine, o conservă de peşte, două pateuri, 

marmeladă şi brânză telemea) primit de la cantina liceului pentru cină şi 

pentru a doua zi, că era duminică, am ieşit amândoi din dormitor, purtaţi 

de acelaşi dor: colinda, casa părintească, sarmalele, cârnaţii, cozonacii. 

Curtea liceului era pustie, colegii internişti erau la dormitor, profesorii, 

bucătăresele şi ceilalţi angajaţi erau plecaţi acasă, până luni dimineaţa. 

Doar portarul, încotoşmănit în pufoaică, pufăia  din ţigară şi mai schimba 

câte-un salut cu puţinii trecători de pe trotuar. 

- Ce facem în seara de Crăciun?, mă provoacă Ionaş? 
- Eu zic să colindăm, acasă. Câţi bani ai? 

- Doi lei. 

- Şi eu am doi. Hai la gară. 

Prin spatele WC-ului din fundul curţii, am escaladat gardul, din care erau 

câteva cărămizi căzute, şi am sărit jos, pe malul pârâului Crasna, care 

atunci curgea la suprafaţă prin mijlocul oraşului, nu era canalizat, ca 

acum. Am căzut în patru labe, dar ne-am spălat palmele în apa încă ne 

îngheţată, ne-am ferit de câinii care lătrau gata să sară peste gardul casei 

din vecini şi am pornit alergând spre gară. În scurt timp am parcurs cei 

doi kilometri, dar trenul spre Sărmăşag a pornit fluierând înainte ca noi să 

ajungem pe peron. 

- Deşteptule, acum ce facem, mă atacă Ionaş. Gardul nu-l putem urca 

înapoi fără scară. Pe poartă, dăm de dracul de portar. Directorul ne elimină 

din şcoală. Mai ales pe tine, secretar de UTM. Crăciun ne-o trebuit, 

sarmale şi colindă? Şi biserică! Dacă partidul zice că nu este Crăciun, nu 

este Crăciun. 

- Măi Ionaş, măi. Şi pe tine te aşteaptă cu colinda bătrâna ta mamă 

văduvă, că numai pe tine te are. Hai s-o colindăm. 

Neavând cale de întoarcere, am pornit pe jos, patru kilometri până la 

Hereclean şi încă cinci până la Vârşolţ, ultimii trei parcurşi  printr-o ploaie 

măruntă dar deasă, care ne-a pătruns prin hainele ne-impermeabile şi de 

pe creştetul neacoperit decât de părul bogat ni s-a prelins pe şira spinării 

până în bocanci. Am colindat-o pe mama lui Ionaş care lăcrima de 

bucurie, şi până am mâncat o bucată bună de cozonac şi am golit două 

păhărele de vin roşu, din lodenul meu atârnat peste ruda de deasupra 

cuptorului s-a scurs o parte din apa de ploaie şi chiar dacă nu s-a uscat, 

măcar s-a încălzit puţin de la plita încinsă, pe care făceau gălăgie 

sarmalele în oala de lut cu capac. Mi-am îmbrăcat lodenul, am urat 

sărbători fericite şi am pornit mai departe pe jos. Nu circula pe vremea  
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aceea pe drumuri nici o maşină. Autobuzul hodorogit care făcea o 

singură cursă pe zi între Zalău şi Şimleu trecuse când noi eram încă în 

curtea şcolii. Aşadar, la drum, per pedes apostolorum! Ploaia se oprise, 

cerul era senin, dar pe măsură ce se însera era tot mai rece. Am grăbit 

pasul, să nu mă pătrundă frigul. Patru kilometri până-n Pericei, încă trei 

până-n Şimleu şi încă patru până acasă. 

- Veseli-ti, gazdă ? strig la fereastră. Nu-mi răspunde nimeni. Intru în 

verandă. Prin geamul uşii spre camera mare, la lumina lămpii cu petrol, o 

văd pe măicuţa lucrând ceva la masă, tata băgând lemne pe foc şi toţi 

ceilalţi şezând pe lădoi. Poate colindau, dar eu nu i-am auzit. Mai strig o 

dată „Veseli-ti, gazdă?”. Nu mă invită nimeni să colind. Deschid uşa 

dând drumul la colinda tradiţională „Prin oraşul Viflaim, veniţi boieri să- 

L vedeţi...”. Tata se ridică iute din faţa cuptorului mă cuprinde în braţe, 

mă ia pe sus şi mă duce în camera cealaltă, neîncălzită.   ”Taci, dragul 

tatii, nu te forţa, că ţi-o pierit glasul. Nu scoate o vorbă, nici în şoaptă”. 

Mă dezbracă în pielea goală şi mă freacă pe tot corpul cu un ştergar aspru 

din pânză de cânepă, tort în tort. „Mai rabdă un pic, dragul tatii”. Ia alt 

ştergar şi continuă să mă frece, până mi s-o făcut pielea roşie, apoi mă 

îmbracă repede în lenjerie uscată, mă readuce în camera încălzită, unde 

măicuţa a făcut deja patul, mă acoperă cu dricarul umplut cu pene de 

gâscă şi-mi îndeasă pe cap căciula bunicului. Tata pune pe plita 

cuptorului, într-o farfurie de tablă emailată, două linguri de zahăr, toarnă 

peste ele ţuică de tescovină, o încălzeşte, apoi îi dă foc să ardă puţin, o 

stinge cu un pic de apă şi o lasă sub capac să se ogoaie. „Bea, dragul tatii, 

câte-o ţâră, numai câte-un strop. Ţine sticluţa asta în mână şi o ţucă tot 

mereu. Da΄ să nu scoţi o vorbă”. L-am ascultat şi am tot gustat până am 

adormit cu sticla-n mână. Peste un timp tata mă trezeşte: 

- Ţi-o revenit graiu ,́ dragul tatii? 

- Da΄ce, n-am avut grai?, întreb eu dintre perne, cam buimac de la ţuică, 

dar cu glas baritonal. 

M-am sculat, am mâncat, i-am colindat la rând pe toţi vecinii de la părău, 

cu care de către ziuă am ajuns iar la casa noastră, unde, după obicei, ne 

aşteptau două tăvi mari cu caltaboş şi o oală cu sarmale. La vecini era pe 

masă doar cozonacul de Crăciun şi băutură. După ore de colindat, în frig, 

la toţi ne era foame. Aşa că la noi în casă erau bine venite şi consumate, 

sarmalele cu carne de porc şi caltaboşul cu ficat, măruntaie şi orez, toate 

stropite la urmă cu un păhărel de vin. Nu mai mult, că animalele din 

grajd aşteptau să le umpli ieslea cu fân, apoi să le adapi, să te speli, şi 

după două-trei ore de somn, toată lumea merge la biserică, pentru slujba 

de Naşterea lui Iisus. 

Cu trenul de după-amiază, cu un pachet substanţial, mâncare şi băutură 

pentru colegi, am plecat din Şimleu spre Zalău.  
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Doar un bec slab lumina strada din faţa liceului. Am stat tupilat după 

colţul clădirii vecine,tremurând de frig, că se pornise un vânt aspru 

prevestitor de ninsoare. Pândeam poarta. Când paznicul a traversat la 

bufetul de peste drum, pentru obişnuitul ţoi de vodcă, eu dau fuga pe 

poartă şi sus în dormitor. Ionaş, îi ospăta pe colegi. Intrase şi el ca mine, 

pe furiş. Cum în Vârşolţ nu era cale-ferată, el venise pe jos, dar nu 

roată pe drumul spre Hereclean, ci pe o scurtătură, de vreo şapte 

kilometri, prin satul Recea şi peste pădure direct în Zalău. Aşa că avea faţa 

roşie ca racul de la vântul aspru de-afară. Aşa mi-l amintesc mereu pe 

dragul meu coleg de liceu, Ionaş Mureşan din Vârşolţ, colindător 

clandestin, plecat dintre noi înainte de decembrie 1989. 

Duminică spre seară, 12 septembrie 2010, am aflat adresa şi am găsit-o în 

grădina casei din Vârşolţ nr.63, pe distinsa învăţătoare pensionară, 

doamna Aurelia Mureşan, cu părul nins cu fulgi albi de omăt, între 

culorile roşii ale merelor în pârgă şi frunzele ruginii al viţei de vie, 

încărcată de ciorchini rubinii. Dintr-o fotografie de-acum 50 de ani ne 

priveşte Ionaş. 

Rememorăm cele vremi trecute. Aflu că a fost colegă în 1958 la 

pedagogica din Carei cu răposata soţie a lui Lică Vetişanu. Despre el ştie 

doar că a ajuns la neputinţă şi că unul din fii l-a luat în grijă, probabil în 

Şimleu. Nu-mi vine să cred că Lică nu-i la Mălădia. De aceea pornesc 

într-acolo. Ultima dată îl căutasem acolo în vara anului 2002. Aflasem de 

la părintele Cristi Borz că, ne mai fiind senator, s-a pensionat şi de la 

Institutul de cercetări etnografice al Academiei Române, şi că vrea să 

întemeieze o fundaţie culturală în Şimleu, unde şi-a stabilit domiciliul în 

casa soţiei sale din str.Nicolae Iorga nr.7, dar stă mai mult la Mălădia. L- 

am întâlnit pe uliţa satului dinspre livadă, îmbrăcat în zdrenţe murdare, 

trăgând după el, peste bulgării de noroi uscat, un cărucior cu două butoaie 

de tablă ruginite umplute cu prune pentru borhot. Picături de sudoare îi 

curgeau de pe faţa înroşită de efort, umezind cămaşa lipită de piept. 

- N-ai un ban să plăteşti pe cineva să facă munca asta? 
- N-am cui da. Nimeni nu mai vrea să 

muncească. Rămâne câmpul pustiu şi 

fructele putrezesc neculese. Vai de 

ţărişoara noastră! 

Ajunşi în curte, văd că în faţa cunoscutei 

case părinteşti, mare şi încăpătoare, cu 

cerdacul tradiţional pe sub streaşină de 

vreo 15 metri lungime, acum Lică 

senatorul ţărănist a construit o ditamai  

căsoaie cu etaj. Eu îl căutam anume spre a-l invita să intre în colectivul 

de redacţie al reînviatei reviste şimleuane Flori de Crin. M-a refuzat. Cică 
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era foarte preocupat de agricultură. Când am ajuns acum, în septembrie 

2010 la Mălădia, m-am blocat: Din fundul grădinii şi până la poartă şi la 

gardul dinspre stradă, spinii şi scaii crescuţi cât omul de înalţi erau atât 

de deşi că nici urmă de vreo cărare călcată de om sau de animal nu era 

printre ei. 

Vopseau de pe garduri era scorojită, broasca de la portiţa de intrare 

ruginită. Totul părea să spună: Stăpânul a plecat de-acasă. Locul era 

părăsit. Când m-am întors de la gard spre maşinuţa mea parcată vizavi 

era să calc într-o balegă. Da. Prin iarba de la marginea uliţei erau multe 

baligi proaspete. Semn că în sat mai sunt vaci, mai sunt ţărani. Doar 

inutila căsoaie a lui Lică este părăsită. N-am oprit să vorbesc cu nimeni 

din sat. 

M-am reîntors spre Zalău, cu gândurile mele, despre acest coleg , 
care pe parcursul anilor mi-a revenit mereu în amintire. Deoarece Vasile 

Vetişanu-Mocanu din Mălădia, acest personaj controversat, mie mi-a 

influenţat mult calea vieţii. A fost pentru mine un „trimis”. 

În vara anului 1955, când eu absolvisem liceul, tata a venit acasă 

de la treieratul grâului cu sacii goi. Toată recolta de-abia i-a ajuns să 

predea la stat cota obligatorie. Dacă va fi la toamnă porumb mai mult, va 

cumpăra ceva făină albă, vom creşte un viţel, vom îngrăşa un porc şi va 

mai trece un an. Ca în raiul comunist. Bine că tata n-a fost catalogat între 

chiaburi, că l-ar fi arestat pentru nepredarea cotelor. Era o metodă 

practicată, să le impună acestora cote de cereale mai mari decât putea 

produce pământul lor. Din alte motive pe care nu le ştim, a venit totuşi 

duba neagră a securităţii şi în faţa casei noastre, în două nopţi la rând. 

Numai că în liniştea aşezată peste sat se auzea motorul hodorogit şi de 

cum cobora maşina pe uliţă spre părău i s-au văzut farurile din casa 

noastră. Tata a sărit repede pe fereastra dinspre grădină, fuga spre pădure. 

N-a  mai  venit  câteva  zile  de  la  via  din  Baliţă  dormind  în  coliba 

improvizată acolo de bunicul Ştefan. Apoi, agentul agricol de la comună 

i-a spus la măicuţa că tovarăşii au verificat registrul agricol de la primărie 

să vadă ce chiaburi mai au de transportat în Bărăgan. Tata nu era între ei, 

că făcuse din toamna precedentă o dezmembrare a proprietăţii în două 

poziţii, trecând jumătate din pământ pe bunicul, care formal locuia în 

casa veche din curte. Dar de mers la facultate nu putea fi vorba. N-aveam 

nici bani de tren, nici haine pe mine. Că şi înainte de bacalaureat am 

venit acasă de la Zalău pentru trei zile, pantofarul din sat mi-a pus câteva 

petece pe pantofii uzaţi, măicuţa mi-a spălat şi călcat unicul costum pe 

care îl purtam de un an de zile şi mi-a cusut la lelea Niţa Pocolii cămaşă 

nouă albă. Şi a fost bine. Eram premiant, asta conta. Acum soluţia era să- 

mi caut un loc de muncă remunerat, să stau la părinţi şi pe banii din salar 

să-mi fac cele necesare. 
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Am găsit un post de funcţionar la birourile cooperativei de 

consum din Uileac, la cinci kilometri de casă. Am depus cerea la 

Comraicoopul din Şimleu şi mă întorceam grăbit spre Pustă pe cărăruia 

de sub pădure, pe malul stâng al râului Crasna. Ajung din urmă un tânăr 

care avea în mână o carte şi citea mergând pe drum. Când sunt în dreptul 

lui îl recunosc. „Ce faci Lică, nu te împiedici?” Era Vetişanu, cufundat în 

lectura unei reviste de critică literară. Nu-mi amintesc titlul ei şi nici nu 

m-ajută memoria să spun toate numele ilustre şi operele despre care mi-a 

vorbit entuziasmat cel puţin o jumătate de oră, pe nerăsuflate, până l-am 

oprit rugându-l să-mi spună cine-s ăştia. Da, zice el, am uitat că tu ai 

făcut liceul acesta sovietic de trei clase, în care nu s-a vorbit decât despre 

URSS, istoria URSS, geografia URSS, marile realizări ale URSS etc etc 

şi din literatura română doar Dan Deşliu, A.Toma, Veronica Porumbacu, 

Maria Banuş, Mihai Beniuc şi alte nulităţi efemere. Atunci mi-a spus că 

el făcuse liceul de dinainte şi că în ultima clasă fiind l-au arestat, pentru 

că un verişor de-al lui care era student la Cluj l-a trecut pe o listă cu 

tineretul anticomunist. Nu l-au condamnat din lipsă de probe, dar l-au 

ţinut în puşcărie la reeducare şi aşa, după eliberare,  a ajuns să fie coleg 

cu noi pe ultima clasă de liceu; după ce a rezolvat cu notarul comunal din 

Uileacul Şimleului să-l înfieze pe numele unchiului său, Vetişanu, frate 

cu mama lui, căsătorit cu o femeie săracă. Că tatăl său, Mocanu, declarat 

chiabur pentru că avea o batoză de treierat cereale, a fost arestat şi nu mai 

ştie nimic de el. I-am spus şi eu de ce nu pot merge la facultate decât la 

anul viitor. Am ajuns acasă la noi în Pustă. Parcă-l văd şi acum că s-a 

oprit la fântână, a scos apă proaspătă şi direct din găleată a băut de câteva 

ori. N-a vrut să guste mâncarea oferită de măicuţa, dar i-a cerut voie să-l 

însoţesc până la Mălădia. „Ia o traistă, mi-a zis, şi hai să mergem, că o 

luăm drept peste Baliţă pe cărarea din pădure şi apoi prin Uileac, dar tot 

avem peste şapte kilometri. Şi trebuie să ajungi cu ziuă înapoi”. Camera 

mare din casa lui părintească avea pe toţi pereţii până la tavan rafturi din 

scândură pline cu cărţi. - Tata, îmi zice Lică, era primar, avea un pic de 

avere şi mai câştiga şi  cu batoza.  În fiecare toamnă ducea la târg în 

Şimleu o căruţă cu cereale la vânzare. Pe bani cumpăra cele necesare în 

gospodărie  peste  iarnă.  Petrol  lampant,  sare,  condimente  etc.  Dar 

trimitea, conform contractului încheiat, câţiva bani la Editura SOCEC 

Cartea Românească din Bucureşti, de unde primea prin poştă tot timpul 

anului cărţile tipărite. Clasicii literaturii române şi universale. Şi le citea 

pe toate. Un ţăran cu şapte clase primare. Tatăl meu. 

Şi-a strâns între pleoape două lacrimi, mi-a umplut traista cu cărţi şi m-a 

condus până la o cărare ce urca spre Uileac. 

În următoarele şapte-opt luni de zile am mai fost de câteva ori la Mălădia. 

Acasă lângă pat mi-am pus o lampă cu fitil mic, nr.5, să nu consume 
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petrol mult. Citeam până la miezul nopţii, că dimineaţa la ora şase 

plecam pe jos la serviciu în Uileac. Până la 31 decembrie 1955, când am  

demisionat, că după Anul Nou era vacant postul de învăţător la clasele I-

IV, simultan, în cătunul Cehei-Vale, muncă de patru ore şi la numai doi 

kilometri de casa noastră. Cu acelaşi salariu lunar, 325 lei plus 25 pentru 

predarea limbii ruse la clasa a patra. Acum aveam timp de citit. Şi atâta 

am citit, la lampa chioară, că am chiorât şi eu. Când să învăţ pentru 

admitere la facultate mi-au trebuit ochelari cu lentile de minus 2,5 dioptrii 

Ce consecinţă a avut această intersectare a mea cu Lică pe cărarea 

de la locul numit Strâmtori, dintre două dealuri împădurite ale Măgurii 

Şimleului, între care şi-a săpat vadul pârâul Crasna, flancat de calea-ferată 

şi drumul ţării spre Carei? Pe măsură ce lecturarea cărţilor îmi 

deschidea orizontul cunoaşterii,  eram tot mai dornic să particip activ la 

liturghia duminicală, citind Apostolul, ascultam cu interes predica 

tânărului părinte paroh Vasile Săcăleanu şi acasă reciteam Evanghelia 

zilei, din Noul Testament al familiei pe care măicuţa mea, deşi în copilărie 

nu fusese la şcoală decât câteva săptămâni, îl ştia aproape pe de rost, căci 

înainte de a merge la armată tata o învăţase literele de tipar, ca să-i poată 

citi scrisorile trimise de pe front. Adică, îmi încreştinam mintea zăpăcită 

de educaţia ateistă din liceu. Aşa că în toamna anului 1956, spre 

surprinderea  verişorilor  Ghiţă  şi  Ionaş  Boşca  (unul  viitor  profesor, 

celălalt viitor inginer silvic) care-i sfătuise pe părinţii mei să mă trimită la 

Medicină („s-avem în familie unul la care să-i zică lumea domnul doctor, 

că nouă ne va zice tovarăşul profesor sau tovarăşul inginer”) şi spre 

întristarea prezumtivelor soacre din Zalău (mamele unor colege de liceu, 

care mă vedeau viitorul poet naţional, deci să mă înscriu la Litere, ca una 

din fetele lor), eu am luat de la Protopopiatul ortodox din  Şimleu 

programa Institutului Teologic de grad Universitar Sibiu, m-am pregătit 

din cărţile primite de la părintele Graţian Chişiu şi, la admitere, am reuşit 

al 18-lea din 240 de candidaţi, pe cele 80 de locuri aprobate pentru acel 

an de către Departamentul de Stat pentru Culte. Era prima dată în perioada 

comunistă când se completau locurile la Teologie. Tineretul român a dat 

năvală către singura facultate românească de profil din Ardeal; adia un 

zefir şi dinspre Ungaria, unde mocnea revoluţia anticomunistă, înăbuşită 

de tancurile sovietice pe străzile Budapestei în acea toamnă însângerată. 

La Bucureşti, sovieticii au slăbit momentan laţul. Au mai eliberat câţiva 

deţinuţi politici, printre care şi câţiva preoţi greco-catolici, dar despre care 

eu nu ştiam atunci nimic, aşa că nu mi-am făcut probleme că urmez o 

şcoală ortodoxă. 

Un prunc de pe Sălajele eminamente greco-catolice plecat să studieze în 

capitala ortodoxiei ardelene – Sibiul. 
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CARTEA A DOUA : 
 

 

SUB ARIPA DUHULUI SFÂNT (1956-1968) 

 

La Teologia din Sibiu 
 

Când a sosit la casa părintească din satul Pusta scrisoarea de la 

Sibiu, în septembrie 1956, prin care mi se comunica admiterea şi taxele 

anuale, măicuţa a izbucnit în plâns. De bucurie. De mare bucurie 

personală. „Toţi te-au vrut doctor sau profesor, îmi zice printre sughiţuri. 

Eu, analfabeta, nu le puteam striga în faţă la domni că nu te vreau domn, 

ci servitorul Domnului Iisus”. 

Atunci mi-a povestit măicuţa promisiunea făcută de ea la picioarele 

crucii din ţintirimul bisericii de lemn în toamna anului 1938. Această 

întâmplare eu o voi evoca, forţat de împrejurări, patriarhului Bisericii 

Ortodoxe Române Justinian Marina în cabinetul său din Bucureşti, 

când protopopul de Baia Mare, dr. Carol Pop, al cărui secretar eram, m-a 

delegat, în 1968, să-i duc în dar o casetă cu flori de mină. 

Spre surprinderea mea patriarhul şi-a făcut timp să vorbească cu mine 

mai mult de o oră şi între patru ochi. El, de fapt, voia să afle direct de la 

un cleric ardelean reacţia „opiniei publice” faţă de înaltul ordin ce l-a dat 

Prea Fericirea Sa în Catedrala Ortodoxă din Cluj, unde convocase 

episcopii ardeleni, protopopii şi câte 2-3 preoţi mai reprezentativi, în 

preziua pelerinajului de la Rozavlea: 

„Să fie scoase din toate bisericile şi de pe troiţele din faţa lor, de pe 

câmp sau din cimitire „relicvele catolice” – statui, statuete, corpus Cristi 

în relief, icoane sculptate, icoane ale lui Hristos sau ale Maicii 

Domnului cu inimi străpunse de săgeţi, icoanele sfinţilor neortodocşi – 

Anton de Padova, Francisc de Assisi, Tereza de Lisieux etc; pentru că 

sunt „pericol naţional”; în Canada, nişte duşmani ai „unităţii noastre 

naţionale şi spirituale” (unguri transfugi) afirmă că în Transilvania 

ortodocşii români nu sunt atât de mulţi cât spun statisticile oficiale de 

la Bucureşti, căci foarte mulţi au rămas credincioşi credinţei catolice, 

ungureşti, dovedind aceasta cu fotografii ale pomenitelor „relicve” 

publicate în reviste colorate! 

Cu aceste relicve catolice dăm apă la moara duşmanilor poporului. Să 

le înlăturăm înlocuindu-le cu icoane ortodoxe!” 
Mă întreabă, mieros, ce rezultate concrete avem, care-s reacţiile 

„nereveniţilor” (adică a preoţilor şi credincioşilor care n-au acceptat să 
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treacă la Biserica Ortodoxă). Îi explic că în acest răstimp scurt de abia a 

demarat la protopopiate acţiunea ordonată, încă nu se pot semnala reacţii, 

dar mie, personal, să-mi fie îngăduit a fi de părere că cei care l-au sfătuit  

  pe Prea Fericirea Sa la o asemenea măsură sunt, după o expresie la modă, 

oameni de birou, nu de teren. 
- Ce înseamnă expresia aceasta, dragă părinte? 

-  Oameni rupţi de realitate, care nu cunosc oamenii, mentalitatea, 

reacţiile lor. 

- Dumneata trăieşti „în teren”, trebuie să fi observat cum reacţionează. 

- Nu ştiu cum reacţionează, pentru că abia s-a transmis înaltul Ordin către 

parohii. (M-am abţinut să-i spun Bătrânului că pe lângă oraşul Dej pe un 

preot zelos l-ar fi scos credincioşii din biserică pentru că s-a atins de 

„relicve”.) V-aş putea spune, însă, Prefericite, cu toată sinceritatea, o 

părere personală (M-a încurajat cu o privire blândă, paternă). Mai mult 

decât o părere – o certitudine. Măicuţa mea s-a rugat mult şi cu multe 

lacrimi a spălat un „corpus Christi” sculptat în lemn pe troiţa din faţa 

bisericii satului, Cehei din judeţul Sălaj: „Doamne, iartă-mă pe mine, 

păcătoasa, îndură-Te de mine, că nu mai am lacrimi să-mi plâng cei patru 

copilaşi, care toţi au murit la câteva zile, săptămâni sau luni după naştere. 

Pe acesta, pe care-l simt în pântecele meu, lasă-mi-l, Doamne, că îl voi 

închina Ţie, să fie preot la altarul Tău!”. 

Acela, al cincilea, sunt eu…Cum aş putea, Prea Fericite, să o conving pe 

mama mea că preotul din sat face bine că rupe acea „relicvă” de pe cruce 

şi ţintuieşte în locul ei o tablă pe care a pictat un Iisus Cristos în stil neo- 

bizantin?! (Automulţumit de tonul patetic cu care am rostit ultima frază, 

nu observ mimica Patriarhului – şi fac încă o  gafă, continând:). Dar, 

acesta, să zicem că este un caz sentimental şi, poate, izolat. Nu putem, 

însă, evita logica. (Altă încurajare cu un zâmbet aproape hipnotizator). Pe 

măsură ce ploile şi soarele, vântul şi zăpezile îşi făceau datoria de erodare 

şi putrezire, a celor dinafară, şi carii le lichidau pe cele dinăuntru 

bisericilor - bietele „relicve” ar fi intrat în nefiinţă, fără zgomot, în linişte 

şi pace. Cine le-ar fi dat importanţă? Dar, acum, rupându-le de la locul 

lor, noi le dăm importanţă, arătăm că sunt importante, altfel nu ne-am 

lupta cu ele! Dându-le importanţă, reînviem cultul lor! Spunem şi 

generaţilor  născute  după  21  octombrie  1948  că  a  existat  o  Biserică 

Greco-Catolică. Eu însumi, şcolit la Sibiu, n-am ştiut, până acum… 

- Ajunge! Mă întrerupe aproape strigând şi privindu-mă cu ochi de 

inchizitor. Apoi, spumegând de furie: De la Pop Carol citire sunt aceste 

vorbe? 

Pauză prelungită. Nici unul nu putem rosti cuvânt: Bătrânul roşu de furie, 

eu galben de spaimă. Tot Prea Fericitul îşi revine primul, schimbând 

culoarea feţei, precum cameleonul: 

- Spune, dragă, ai reţinut bine mesajul părintelui protopop? 
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N-am încotro, trebuie să merg până la capăt; fie ce-o fi: în definitiv, 
directorul general inginerul Nicolae Veza, de la Trustul de Construcţii 

Industriale, m-a asigurat (când mi-a dat transferul, în luna iulie 1968) că 

am oricând un post bun, de economist, la ei, şi apartament în Cluj. 

- Prea Fericite Părinte Patriarh, eu vorbeam de logică. Dr. Carol Pop a 

fost un corifeu la 21 octombrie 1948; şi, de atunci, douăzeci de ani – pe 

baricadă! Poate, acum, să aibă altă părere decât Patriarhul Reîntregirii 

Bisericii?! Eu sunt, într-adevăr, eu sunt cel ce am uitat că nu mai sunt la o 

dezbatere pe şantier, ci în cabinetul Patriarhalului. (Am încercat să 

zâmbesc; nu ştiu dacă nu am rânjit, în timp ce Dânsul era, iarăşi, numai 

zâmbet părintesc!:) 

- Dragă părinte, bravo! Aşa-i stă bine tinereţii. Să-i spui părintelui Carol 
că-i mulţumesc pentru dar şi pentru mesager. Când va veni la Noi, va 
vedea caseta cu flori de mină la loc de cinste. (Extraordinar cât de rapid 

îşi schimbă acest om…culoarea; acum, ochii emit două fulgere 

ameninţătoare, şi cu voce de oţel taie cuvintele:) Dar, să nu îndrăzneşti să 

repeţi cuvintele ce mi le-ai spus. Niciodată, nimănui! Ai înţeles?”. 

*** 

Măicuţa şi-a şters lacrimile de bucurie. Tata s-a gândit cum să 

facă rost de cei 750 lei pentru taxa pe un trimestru. De la croitorul din 

Cehei eu adusesem deja al treilea costum de tergal, îmi cumpărasem şi 

pălărie şi loden, pantofi şi lenjerie, din pod am coborât un geamantan 

vechi din carton rămas de la nemţi de pe vremea frontului şi, înainte de 1 

octombrie 1956, am pornit spre Sibiu. 

 

Iată prima fotografie 

dintr-un album: 

Toamnă în curtea 

şcolii din Sibiu. 

Părintele profesor  

Grigorie T. Marcu, 

decanul anului I, ne 

adună în jurul său, 

încercând a forma o 

grupă. Pe mine mă 

ţine în dreapta, că-i 

place dicţia cu care 

citesctextele biblice, 

la cursul dumnealui 

de Noul Testament. 

 

Primul student din stânga, jos, e Dumitru Găină, la care voi mai face 

referire. 
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Alta, făcută iarna. Cu pălăria pe cap, alături de Mihai Pârţoc din Bistriţa 

şi Serghie Edison din Bârlad, colegi de an cu care am rămas prieten şi 

după. Această poză mi-aminteşte că era cât pe-

aci să fie prima și ultima noastră iarnă la Sibiu. 

Nici acum, după 53 de ani, când scriu aceste 

memorii, nu pot uita acel „nume odios”: dr Paul 

Popescu Neveanu, conferenţiar itinerant prin 

marile oraşe ale României, activist al 

Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, fiu de preot regăţean, care a cerut să fie 

desfiinţat Institutului Teologic din Sibiu şi doar 

studenţii „ne-periculoşi” să-şi continue studiile, 

dar în locuri mai puţin populate: la Mănăstirea Neamţului sau la Curtea 

de Argeş. 

Era primăvară, teii din curtea institutului înverzeau, în curând parfumul 

florilor va înmiresma aerul, prin gardul dinspre grădina palatului 

mitropolitan vedem liliacul înflorit şi covorul multicolor de panseluţe. 

„Privighetoarea cântă, şi liliacul a-nflorit!”. Era o zi senină, sâmbătă 

după-masa, şi studenţii teologi au primit învoire să iasă în oraş, până la 

vremea Vecerniei de seară. În oraş au întâlnit peste tot afişe mari, care 

invitau  poporul  să  meargă  la  clubul  uzinelor  Balanţa  Sibiu,  unde 

tovarăşul dr. Paul Popescu Neveanu va prezenta un film ştiinţific 

documentar şi tema „Ştiinţă şi religie”. Câţiva studenţi din anul trei şi 

patru, văzând că mai sunt câteva minute până la ora anunţată, au alergat 

într-acolo. Au ajuns la timp. Sala era arhiplină cu muncitori duşi de la 

uzină, aşa că ei au stat pe lângă pereţi, împreună cu alţi câţiva cetăţeni 

mai în vârstă, probabil pensionari curioşi. Domnul Popescu s-a lăsat 

aşteptat.  S-a  tras  cortina  la  scenă  doar  după  ce  muncitorii  din  sală, 

desigur stimulaţi de ceva instructori, au aplaudat îndelung să apară ... 

artistul. Cu fruntea sus, cu mâna stângă îndesată în buzunarul de la 

pantaloni şi cu dreapta înălţată către tavan, tovarăşul conferenţiar a rostit 

teatral: „Noroc bun, tovarăşi!”. Pe un ecran mare, să fie bine văzut, a fost 

proiectat sistemul solar. Cu faţa la panou şi cu spatele către cei din sală, a 

făcut o prezentare, ca la o şcoală de nivel mediu, a planetelor din jurul 

Soarelui, apoi a Căii Lactee şi a Universului descoperit până acum. S-a 

întors apoi radios către auditoriu: „Pe Dumnezeu nu l-am văzut nicăieri 

în Univers. Pentru că nu există”. Şi a continuat minute în şir, pe ton 

ironic şi batjocoritor, să atace tot ce-i sfânt, credinţa, biserica, sărbătorile, 

preoţii. La încheiere a elogiat darwinismul şi i-a ridicat o statuie 

conducătorului iubit, secretarul general al   Partidului Comunist Român, 

tovarăşul Gheorghe Gheorghiu Dej. După aplauzele furtunoase ale celor 
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din sală, conferenţiarul încântat, şi-a scos, în sfârşit, mâna stângă din 

pantaloni,  şi a provocat încă un ropot de aplauze: „Pentru prietenia dintre 

poporul român şi popoarele Uniunii Sovietice. Uraaa! Uraaa! Uraaa! 

URSS, URSS, bastionul păcii e, URSS!”. 

Satisfăcut că a electrizat auditoriul, îşi înfundă amândouă mâinile în 

buzunarele pantalonilor şi plimbându-se în stânga şi-n dreapta scenei, 

invită pe toată lumea să ia cuvântul. Nu răspunde nimeni. La a doua 

invitaţie, nimeni. „Aveţi curajul, tovarăşi!”. Un muncitor tânăr se ridică 

din  primul  rând  de  scaune,  îngână  ceva  mulţumiri,  se  vede  că-i 

emoţionat, se fâstâceşte şi stă jos. Conferenţiarul insistă: „Tovarăşi, nu 

vreau laude. Eu îmi cunosc valoarea. Vă rog să puneţi întrebări, întrebaţi- 

mă orice şi eu vă răspund”. 

Un bătrân, pare-se din cei ce făcuseră cândva religie în şcoală, îl întrebă 

ceva despre îngeri şi lumea nevăzută. „În sfârşit, tovarăşi, aţi început să 

fiţi activi”, zice mulţumit conferenţiarul, dar răspunsul lui este pe lângă 

subiect şi atât de nepriceput încât unul din studenţii teologi îi vine în 

ajutor să lămurească problema îngerilor. Studentul nu şi-a declinat 

identitatea, Popescu-Neveanu n-a sesizat imediat cu cine are de-a face, a 

adăugat  doar  că  aceste  spirite,  aşa  zise  îngeri,  sunt  o  manifestare  a 

materiei inteligente şi i-a mulţumit foarte frumos pentru intervenţie, 

insistând să ia cuvântul şi alţii. Mai ales cu întrebări. 

Unul dintre muncitori s-a ridicat nervos: „Tovarăşe conferenţiar, n-are 

rost să lungim povestea. Prostii! Cine mai crede astăzi în Dumnezeu, în 

îngeri şi alte poveşti?”. Tovarăşul Popescu-Neveanu îl întrerupe: „Nu, 

tovarăşe, problema trebuie discutată. Aştept întrebări”. 

Acesta a fost momentul declanşării duelului. Potop de întrebări din partea 

studenţilor şi din ce în ce mai nervoase răspunsuri primite, până când 

cineva din sală i-a deconspirat că sunt teologi. Atunci   conferenţiarul a 

declarat adunarea închisă, provocând încă un ropot de urale la adresa 

PCR şi URSS. 

În aceeaşi seară părintele Dr. Sofron Vlad a venit în institut, i-a 

chemat  la  rectorat  pe  cei  câţiva  studenţi  care  au  luat  cuvântul  la 

„Balanţa”. A vorbit cu ei până de către ziuă. Dimineaţa de Duminică a 

fost o vreme mohorâtă. Nori negri şi răcoare. Ne-am urmat programul 

obişnuit pentru zi de sărbătoare, ne-am încolonat la poartă şi am traversat 

strada dincolo de institut, ocupându-ne locurile în catedrală, anul IV şi 

anul I la strana din dreapta, anul III şi anul II la strana din stânga. Cei din 

anii terminali cântau Utrenia, noi cei din spate eram atenţi sau şuşoteam 

vrute şi nevrute. Acolo am aflat că rectorul a fost toată noaptea în institut 

şi că cei intervievaţi de dumnealui n-au curajul să vorbească nici cu 

prietenii şi că ar fi bine să nu vorbim deloc despre această întâmplare, 
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despre care de fapt foarte puţini ştiau, că cei câţiva colegi, care fuseseră 

la „Balanţa”, nu s-au lăudat seara cu duelul avut cu Popescu-Neveanu. 

De luni dimineaţa au început două zile şi două nopţi de spaimă. Biroul 

rectorului  s-a  transformat  în  cameră 

de anchetă. Un grup de necunoscuţi 

intrau, alţii ieşeau. Pe holul din faţă 

circulaţia studenţilor era interzisă. 

N-am aflat ce s-a întâmplat dincolo de 

uşile închise. Dar plutea ceva în 

atmosferă, care ne speria. 

Tânărul şi vremelnicul nostru 

duhovnic, ieromonahul Irineu, ne-a 

adunat pe cei mai mici în jurul său. 

„Nu vă speriaţi. S-avem nădejde în 

Dumnezeu şi în Maica Domnului. 

Totul va fi bine”. 

A trea zi, adunare generală în Aula 

institutului. Prezent tot corpul 

profesoral şi un civil necunoscut.  

Probabil era  împuternicitul Departa- 

mentului Cultelor pentru Sibiu („ochiul Partidului Comunist Român în 

Biserica Ortodoxă Română”). Corul, dirijat de părintele Gheorghe Şoima, a 

intonat imnul de stat şi un cântec patriotic.  

Rectorul Sofron Vlad l-a salutat respectuos pe domnul în civil, 

mulţumindu-i că asistă la acest eveniment, apoi a dat cuvântul  părintelui  

dr. Corneliu Sârbu, profesorul de Teologie Fundamentală, să prezinte o 

conferinţă despre libertatea cultelor şi libertatea de opinie pentru toţi 

cetăţenii României, indiferent de convingere religioasă, libertăţi garantate 

de Constituţia Republicii Populare Române. La urmă, părintele rector a 

condamnat atitudinea celor care nu respectă aceste prevederi 

constituţionale, fără să facă pomenire de cele întâmplate la Balanţa. I-a 

mulţumit încăodată domnului în civil, că „ne-a onorat cu prezenţa”, apoi a 

rostit cu ton ridicat: 

Aceia dintre studenţi care încă mai păstrează carnetul de membru 
al Uniunii Tineretului Muncitor, primit în liceu, mâine dimineaţă la prima 

oră se vor duce la Comitetul Raional UTM Sibiu să predea carnetul, iar 

cei ce vreau să rămână membri ai UTM, nu mai sunt studenţi la Teologie. 

Cu aceasta tăcerea s-a aşezat ca un linţoliu negru peste întâmplarea de la 
Balanţa. Iar în oraş studenţii nu au mai ieşit decât cu bilet de voie dat de 

părintele duhovnic dr.Simeon Radu, despre care se vorbea că-i omul
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regimului şi că l-a scos din Institut pe eruditul istoric preot profesor dr. 

Ştefan Lupşa, pe motiv că nu avea orientare poltică sănătoasă. 
*** 

Poarta Institutului era păzită de moş Pătru, ca un cerber 

intransigent, secondat în timpul zilei de câte un student din anii terminali. 

Eu eram doar în anul II, Gheorghe Vereş din anul IV era de serviciu, 

dovadă banderola de pe mâneca stângă. 

      M-a chemat în camera portarului să-l ajut la corectarea greşelilor de 

dactilografiere a tezei sale de licenţă – 

traducerea din limba maghiară a o sută de 

pagini din cartea marelui teolog catolic 

Makay Sándor – Viaţa şi activitatea 

păstorului de suflete, carte recomandată 

de profesorul nostru dr. Spiridon 

Cândea.Moş Pătru nu se opune și acceptă 

     să se fotografieze cu noi. Ghiţă îi adusese 

de la bufetul Gambrinus o cinzeacă de votcă. Mai mult nu bea niciodată 

Moş Pătru, că are mare răspundere pentru cei peste 400 de studenţi 

încartiruiţi ca într-o cazarmă, de unde n-au pe unde ieşi în oraş decât pe 

poartă sau dacă se aventurează să coboare pe un burlan, ieşind pe 

fereastra unui dormitor care dădea spre oraşul de jos. Un coleg a făcut-

o. Duhovnicul, înzestrat cu o mică lanternă, a trecut tiptil prin dormitoare. 

I-a văzut patul gol. Înainte de a suna deşteptarea, părintele Simeon Radu a 

revenit. Studentul lipsea. Ceilalţi n-am ştiut nimic. Ne-am urmat 

programul obişnuit. La rând, în faţa celor zece cabine WC de la capătul 

coridorului, la rând   în faţa celor zece chiuvete cu apă rece de la celălalt 

capăt al coridorului, îmbrăcarea cu hainele aşezate seara pe capătul dinspre 

picioare al patului şi fuga în celălalt corp de clădire, unde era capela. 

Când am ieşit din capelă să mergem spre cantină,  la poartă erau nişte 

bagaje şi însuşi părintele rector prof. dr. Sofron Vlad tocmai îi înmâna lui 

moş Pătru decizia de exmatriculare a studentului respectiv. 

- Măi tată, măi, când intră ăsta pe poartă îi dai hârtia aceasta. Să-şi ia 

bagajele şi îl scoţi pe poartă afară. Fără comentarii. La mine nu mai are 

de ce veni. L-am avertizat o dată şi l-am iertat. Ai înţeles, măi tată? 

O tuse tabacică, gata să-l înnece, îi opresc în gâtlej cuvintele ce mai voia 

să le spună portarului. Câţiva studenţi care tocmai treceam pe lângă 

dumnealui, ne-am oprit îngrijoraţi. Mâna stângă ce o ducea către buze îi 

tremura ca la bolnavii de parkinson. Două degete parcă erau vopsite în 

galben-roşcat, acoperite de nicotină. 

Aşa arătau şi degetele părintelui bibliotecar, venerabilul  Ioan Beju, la 

care mă gândesc mereu cu profundă recunoştinţă. Fusese profesor, dar 

pentrucă nu era bine orientat politic faţă de noul regim l-au vărsat la 
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bibliotecă. În timpul celor două săptămâni de dinaintea examenului de 

admitere, când rectoratul a organizat cursuri de pregătire la materiile pe 

care nu le făcusem deloc în liceul de tip nou, dar erau prevăzute în 

programa de la Teologie, părintele Beju ne-a ajutat să luăm nota minimă 

de trecere. Practic ne-a învăţat, pe cei doritori, să citim în limba greacă şi 

în limba latină câte un verset din Noul Testament, să-l „traducem” şi să-i 

facem analiza gramaticală. De la primele ore l-am simţit ca pe un dascăl 

adevărat şi l-am îndrăgit ca om. De aceea, când am început cursurile, 

după primele prelegeri academice ale părintelui Grigorie Marcu, ca 

introducere în studiul Noului Testament, m-am dus la bibliotecă, i-am 

spus că, deşi profesorul ne-a vorbit în limba română, n-am priceput 

aproape nimic, şi i-am cerut sfat dacă n-ar fi bine să mă retrag din şcoală. 

M-a privit blând şi mi-a zis: 

- Şi ceilalţi colegi, aproape toţi, sunt la fel de proşti ca tine, adică la fel de 

prost pregătiţi din liceu. Tu ai avantajul că recunoşti. De aceea trebuie să 

rămâi.[Din 120 înscrişi în anul I, la sfârşitul anului II am rămas 80] 

Apoi mi-a dat o listă cu vreo patruzeci de cărţi pe care trebuie să le citesc, 

începând cu Viaţa lui Iisus de Giovani Pappini şi Cămaşa lui Cristos de 

L.Douglas. Aşa că, seară de seară am rămas până la miezul nopţii în sala de 

lectură  a bibliotecii,  singurul  loc unde era  permis  să  ardă un  bec 

electric după orele 21. Atunci traversam curtea până la dormitoare, mă 

dezbrăcam pe întuneric, aşezam hainele pe capătul patului, luam pijamaua 

de sub pernă şi adormean busc până la ora 6, când zbârnâia strident o 

sonerie pe coridor. Colegii mai glumeţi, Florin 

Șumălan și Liviu Goia m-au poreclit „şoarece de 

bibliotecă”.  Mă cam deranja porecla lor, dar din 

anul trei, când au început profesorii grei Izidor 

Todoran, Nicolae Mladin, Spridon Cândea, cu 

Dogmatica, Morala, Liturgica, nu mi-a fost greu să 

fiu în frunte, iar la examenul de licenţă am luat 

nota zece, împreună şef de promoţie cu primul din 

catalog, Abrudan Dumitru, care lua nota maximă 

nu numai la disciplinele teologice, ci şi la limbile 

străine, pentru care eu nu aveam înclinaţie, nici 

paciinţă să memorez. 

*** 

Pe Ghiţă Vereş nu l-am întâlnit decât după 50 de ani de la 

terminarea Teologiei, în apartamnetul său din Zalău, str.Mihai Viteazul 

54/5. Are 76 ani, 2 fete şi patru nepoţi. Lângă un pahar de vin roşu, 

reluăm firul vieţii lui, din toamna lui 1958. A luat-o de soţie pe dăscăliţa 

Mimi Corbeanu, frumoasa fiică a impiegatului de mişcare din gara CFR 

Şimleu  Silvaniei, apoi de câteva ori s-a tot dus la Oradea să ceară 
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hirotonire.Ştia că Gheoghiu Dej modificase legea serviciului militar 

obligatoriu, de la care nu mai erau exceptaţi absolvenţii de Teologie, dar el 

credea că Episcopul Valerian Zaharia, om al regimului la putere, va face  

o  derogare,  motivată  de  situaţia  socială  a  candidatului:  mama, văduvă 

şi bolnavă, nu putea lucra lotul agricol la colhoz, iar de pe cele câteva 

straturi de legume şi zarzavaturi din grădina casei nu avea ce să dea de 

mâncare şi să cumpere medicamente pentru celălalt fiu, care era 

handicapat, neputincios şi fără niciun sprijin financiar. 

- Fără livret militar, nu te hirotonesc. Să mai vii. 

- Eu nu mai pot aştepta, Preasfinţite. Nu am nici bani de tren. Nu mai pot 

veni.Pe peronul gării l-a ajuns din urmă consilerul Coman: „M-a trimis 

Episcopul cu maşina, să vii înapoi”. Reîntors în cabinetul vlădicului 

Valerian, acesta l-a întâmpinat strigând: 

- Eşti un măgar încăpăţânat! 
- Dacă pentru asta m-aţi chemat, vă mulţumesc. 
Şi a plecat. 

Cu ajutorul socrului a găsit un post de contabil în Şimleu, în care a făcut faţă 

foarte bine deoarece în toate vacanţele şcolare anterioare, ca s-o ajute 

financia pe mama sa, lucrase la Baza de recepţie a cerealelor din Nuşfalău, 

unde şeful l-a învăţat contabilitate şi apoi l-a pus să facă zilnic actele, 

întrucât el era ocupat mereu cu câte-o sticlă de băutură adusă de cei ce 

transportau produsele colectate. Apreciat pentru muncă a fost numit contabil 

şef buget la Sfatul Popular al raionului Şimleu, apoi, după reforma 

administrativă, în acelaşi post la Consiliul judeţean din Zalău, de unde a 

trecut la serviciul de îmbunătăţiri funciare până la pensionare. După 

Decembrie 1989 şi-a înfiinţat şi o firmă de contabilitate, de unde mai are 

un câştig, pe lângă pensie. Are un pic de diabet zaharat, un pic de 

hipertensiune arterială, un pic de ateroscleroză, ca la 76 de ani, dar în fiecare 

duminică merge la biserica nouă din calea Clujului, cântă în cor toată 

Liturghia, iar la ectenia cererilor stăruitoare este chiar solistul bas al 

întreitului „Doamne miluieşte”.Scoate dintr-o mapă Diploma de licenţă, 

păstrată cu mare cinste şi desprinde de pe un perete fotografia înrămată a 

tabloului de absolvire a Teologiei. Recunosc şi eu între colegii lui pe câţiva 

cu care m-am intersectat în viaţă: Mircea Giurgiu protopop temporar de Cluj 

(era imcomod pentru stăpânire), Augustin Lucian vicar stabil în Oradea 

(mediocru, ascultător şi angajat politic), Viorel Tira paroh în Şişeşti apoi în 

Baia Mare (veşnic nemulţumit, colecţionar şi cititor de cărţi bune), Ionică 

Pop paroh în Ileanda (deseori cu alcoolemia peste limită, dar a fost promovat 

protopop în Zalău). Apoi pe Vasile Prescure, cu care nu m-am mai  întâlnit,  

dat  mi  l-am  reamintit  mereu.  Am  găsit  şi  o  fotografieîngălbenită de 

vreme, în care, de la stânga la dreapta, sunt eu, colegul Liviu Goia, 

Vasile Prescure, colegul Florin Şumălan, iar în rândul de jos, între doi 
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colegi de an ai lui Vasile, colegul meu Corneliu Bereteu, fiul preotului 

din Luncşoara. Vasile Prescure era mult mai în vârstă decât colegii lui 

de an (bănuiam că făcuse câţiva ani de temniţă ca deţinut politic). Trei 

întâlniri cu el, din timpul studenției, îmi revin în minte: 

Într-o sâmbătă, se apropia ora Vecerniei. 

Eram în anul II, Vasile Prescure în anul IV. 

Mă îndreptam spre capelă. Pe coridor, cu 

câţiva paşi înainte de uşa capelei, mă 

întâlnesc cu el. Îl salut în linişte, cu o plecare 

a capului şi-i fac semn cu mâna că eu intru în 

urma lui. El îmi face aceeaşi invitaţie în 

tăcere. Eu insist, cu o plecăciune 

respectuoasă. El se apropie de mine şi-mi 

şopteşte la ureche: „Cu câteva minute în 

urmă am fost la WC. Mai stau puțin pe 

coridor. Poate a rămas în haine ceva miros. Nu 

se cade să-l duc în Capelă”. 

Nu se simţea niciun miros pe coridor, dar Vasile Prescure avea un respect 

deosebit al sacrului, capela era un loc sfinţit, sacrosanct prin Prezenţa 

Celui din tabernacol şi al sfintelor moaşte din Prestol. Mi-a dat  o lecţie, pe 

care n-am uitat-o. 

La câtva timp după această întâmplare, întâlnindu-mă, singur, în curtea 

din faţa cantinei îmi zice: Să ştii că există un fel de telepatie, adică se 

poate comunica prin gând. Într-o zi torţionarul care m-a bătut până a 

crezut că-s mort, a aruncat pe mine o găleată de apă rece. Am deschis 

ochii privind direct pe ceasul de pe mîna lui. Am reţinut ora şi ziua 

trezirii  la  viaţă  cu  gândul  la  un  prieten  apropiat,  preot  în  Ţara 

Făgăraşului. Peste ani, după eliberare, l-am întrebat ce a făcut în data de. 

S-a uitat în agenda lui liturgică: La ora aceea m-am rugat pentru tine! 

Apoi, într-o zi de vară, în parcul din Arini mă plimbam cu Ghiţă Vereş. 

Pe o alee, solitar, Vasile Prescure. Ce faci? Repet, să nu le uit. Le-am 

învăţat cândva de la colegi de suferinţă: 

 
Dumnezeu făcu pe lumesuferinţa şi-a vrut vatra 

Să i-o pună-n piatră, însă a crăpat îndată piatra. 

Într-un pom cercând s-o pună, s-a uscat ca iasca pomul. 

Mai apoi în om a pus-o, şi de-atunci o poartă omul. 

 
(Vasile Militaru). 
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„Şi, iată, potirul la gură Te-aduce, 

Iisuse Cristoase, Tu, jertfă pe cruce, 

Hrăneşte - mă, mamă de sfânt Dumnezeu, 

Ca bobul în spice şi mustu -n ciorchine 

Eşti totul în toate şi toate prin Tine, 

Tu, pâinea de - apururi a neamului meu. 

...Podgorii bogate şi lanuri mănoase, 

Pământul acesta, Iisuse Cristoase, 

E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. 

Priveşte-Te-n vie şi vezi-Te-n  grâne 

Şi sângeră -n struguri şi frânge-T'e-n pâine, 

Tu, viaţă de-apururi a neamului meu". 
 

(Nichifor Crainic). 
 

"Cerne, Doamne liniştea uitării 

Peste nesfârşita suferinţă, 

Seamănă întinderi de credinţă 

Şi sporeşte rouă îndurării, 

Răsădeşte dragostea şi crinul 

în ogorul năpădit de ură, 

Şi aşterne peste munţi de zgură 

Liniştea, uitarea şi seninul” 

 
(Corneliu Coposu) 

 

Deschid şi eu pe leptopul lui Ghiţă Vereş stikul pe care am 

înregistrat tabloul meu de absolvire  din 1960. 
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După cum se vede, mitropolit al Ardealului era atunci Nicolae Colan, 

episcopi care şi-au trimis studenţi la Institutul din Sibiu: Vasile Lăzărescu 

– Timişoara, Mageru Andrei– Arad, Valerian Zaharia – Oradea şi Teofil 

Herineanu – Cluj. Bătrânii, Colan, Lăzărescu şi Mageru, suportaţi cam 

greu de noul regim, erau figuri distinse, doctori în teologie şi oameni cu 

viaţă creştinească. 

În schimb, tânărul Valerian Zaharia, după cum mi l-a descris, cu patimă 

şi ranchiună, fostul său vicar din perioada 1950-1952, dr.Carol Pop, era 

un „fost călugăr derbedeu, fost negustor de peşte la Brăila, fost ziarist de 

stânga în Bucureşti, fost episcop comunist la Oradea, iubitor de arginţi şi 

de femei, pensionat forţat în 1969”. Poate c-a exagerat Pop Carol, dar pot 

spune şi eu, ca martor la două întâmplări semnificative, că Valerian avea 

un comportament condamnabil. În 1958 s-a autoinvitat s-o cunune pe 

fiica protopopului Graţian Chişiu din Şimleu, la care eu eram cavaler de 

onoare. În timpul cununiei a făcut glume proaste cu mirii, iar la ospăţul 

de nuntă, deşi masa era îmbelşugată, a cerut să i se aducă un borcan cu 

smântână şi castraveţi muraţi. A înfulecat şi a băut până i s-a făcut rău, 

apoi a cerut să fie dus la WC şi în dormitor. Nu mai spun ce miros de 

fecale a pătruns în casă! Şi striga mereu să i se ducă ceva. În 1964 lucram 

ca economist pe şantierul de construcţii industriale din Baia Mare. Am 

fost prezent când Valerian a oficiat o Liturghie arhierească în Catedrală, 

am auzit din balconul lateral cum a strigat în altar către careva preot: 

„Măgarule, mişcă-te!”, iar la plecare, văzând o femeie tânără şi frumoasă, 
în poporul care s-a aliniat în faţa bisericii, ca să-l petreacă, a ciupit-o de 

obraz: „Iepuroaico, eşti bună de făcut copii. Unu-n braţe, altu-n maţe, 

altul de poale s-agaţă!”. De luat aminte că, după 15 ani de la arestarea 

Episcopului greco-catolic Dr Alexandru Rusu, mai putea fi prezenţi măcar 

câţiva creştini care s-au împărtăşit de binecuvântarea lui, iar dintre 

„măgarii” din altar cel puţin Alexandru Benea, Vasile Huzău, Carol Pop 

şi Ioan Medanu fusese hirotoniţi de către sfântul episcop martirizat. 

Teofil Herineanu, studentul deosebit de evlavios, de la Gherla, trimis în 

anul 1932 de către Episcopul Iuliu Hossu la studii în Franţa, pentru 

doctorat, după doi ani s-a îmbolnăvit, a revenit acasă şi a fost hirotonit 

preot celib. Octombrie 1948 l-a găsit paroh în Panticeu, un sat pierdut 

între dealurile de dincolo de Dej, unde au tăbărât pe el protopopul 

Geangalău, secondat de un securist: 

- Semnează aici trecerea, că te numeşti Teofil, ca cel de la 1700, eşti celib 
şi te facem episcop ortodox. 

- Reverendissime eu nu pot trăda, am o credinţă şi o misiune... 
- Ce misiune ? să stai în văgăuna asta? 
- Nu încerca să mă convingi, că n-ai argumente. 
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-Argumente îţi trebuie? Îţi dau eu argumente, strigă Geangalău, prinzându-

l de barba strufoasă şi izbindu-l cu capul de perete. 

- Da? 

- Nu. 
-Mama ta de prost şi încăpăţânat. Să-ţi mai dau un argument. 

Urmează un pumn zdarvăn în ficat, apoi îl prinde cu amândouă mâinile 

de barbă şi începe a-i folosi capul ca pe un berbec de  spart ziduri, izbindu-

l sacadat de perete: poc!, poc!, poc! 

- Stai, frate, stai, stai că semnez. 

L-au ţinut câteva săptămâni într-o mănăstire să înveţ tipicul ortodox, l- 

au hirotonit episcop şi l-au instalat vlădică la eparhia de Roman şi Huşi, 

între vechi pravoslavnici. S-a conformat, n-a făcut probleme regimului, a 

început să-i placă vlădicia, aşa că după câţiva ani l-au adus la Cluj, 

important centru cultural, după transferarea ca mitropolit la Sibiu a 

academicianului Nicolae Colan. Aici viaţa i-a fost mai dificilă. 

Universitarii din consiliul eparhial l-au cântărit şi l-au găsit uşor, unii din 

foştii colegi de la teologia din Gherla, deşi semnase trecerea la ortodocşi 

îi şopteau: „Noi aveam familie grea, nu ne puteam lăsa copiii pe drumuri, 

dar tu ce motiv ai avut?”. Sabin Truţia, preot familist şi scriitor,cel care, 

după ce a semnat trecerea, i l-a recomandat lui Geangalău pe episcopabilul 

de la Panticeu, când acesta a ajuns vlădică la Cluj, i-a spus de la obraz: 

„Vezi, că eu te-am făcut episcop”. Teofil a ripostat foarte supărat: 

„Meritele mele, da, meritele mele, să ştii, meritele mele”, dar s-a simţit 

atât de incomodat încât s-a apropiat de atotputernicul protopop de Baia 

Mare, dr. Carol Pop, om al regimului, decorat cu Steaua Republicii, fost 

coleg la teologia din Gherla, făcându-şi-l aliat. Sprijinit politic de acesta, a 

rezistat şi la hărţuiala vechilor ortodocşi din eparhie, a ajuns şi 

arhiepiscop, deşi mai făcea câte o gafă. Una semnificativă: După moartea 

mamei sale, a început a-şi construi în cimitirul municipal din Cluj o 

criptă. Reacţiunea ultraortodocşilor l-a reclamat la Departamentul Cultelor 

că e un „revenit” nesincer, dovadă că nici după moarte nu vrea să fie 

alături de episcopii ortodocşi. Lucrarea s-a sistat şi, la vremea sa, trupul 

neînsufleţit al lui Teofil a fost coborât în subsolul catedralei alături de 

mormântul episcopului Nicolae Ivan, ortodox de vrednică pomenire. 

Duhovnici la Institut erau: marele orator MoisePopovici, preot 

văduv cu viaţă sfântă şi preot dr. Simion Radu, un pitic şi la propriu şi la 

figurat, antipatic studenţilor, care, din când în când, îl necăjeau făcând 

mici ghiulele din miez de pâine ce le catapultau dintre degete direct 

spre chelia preacucernicului, care se plimba de la o parte la alta a sălii 

de mese, supraveghindu-ne în timp ce noi mâncam. 

Rector era îmbătrânitul Sofron Vlad, obosit să conducă barca Institutului 

printre stâncile comuniste, ca Ulise între Scylla şi Caribda. Deşi avea un
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doctorat în studii biblice, preda Istoria Bisericii Române, catedră devenită 

vacantă prin alungarea eruditului istoric Ştefan Lupşa. 

Prorectorul Spiridon Cândea, era un liturgist cu două doctorate prin cele 

universităţi vestite ale Apusului, cursul lui de Teologie pastorală, 

construit pe bibliografie catolică, era „atemporal”, în sensul că metodele 

pastorale pe care le recomanda viitorilor preoţi nu încăpeau în timpul îngust 

al erei comuniste, ci se revăsau spre zorii unei lumi libere, având câteva 

prelegeri despre teatrul religios, pastoraţia individuală, catehizarea 

premergătoare cununiei etc. În secret construia undeva în munţii săi de 

baştină o biserică din piatră. Într-unul din blocurile cioplite a pus un 

document, care, descoperit, i-a atras, chiar înainte de pensionare, o 

condamnare de câţiva ani. 

Aveam încă doisprezece profesori titraţi. După cât am înţeles, majoritatea 

fusese trimişi, în perioada inerbelică, la studii doctorale şi în străinătate, 

de către ambiţiosul Mitropolit dr.Nicolae Bălan, veşnic în dispută cu Blajul 

greco catolic, invidios pe performanţa marilor făuritori de istorie, cultură şi 

limbă românească: Timotei Cipariu, August Treboniu Laurean, Inocenţiu 

Micu Klein, Pavel Aaron, Gheorghe Şincai, Simion Bărnuţiu, Avram  Iancu 

etc, o întreagă pleiadă ilustră de vlădici şi cărturari, lingvişti, istorici, 

oratori, profesori, scriitori şi luptători pentru drepturile oropsitului popor 

român. Indiferent de mobil, meritul Mitropolitului ortodox al Ardealului 

este că a reuşit să formeze pentru Sibiu o pleiadă de dascăli de teologie 

bine pregătiţi. 

În ordinea de pe tablou, de la stânga la dreapta: 

1.Corneliu Sârbu, care ne dicta un selectiv dicţionar filozofic pentru a 

putea apoi înţelege cursul intitulat Teologie fundamentală, ce de fapt era o 

veritabilă Apologetică. 

2.Nicolae  Corneanu, om finuţ, delicat ca o domnişoară de pension, înainte 

de a fi numit episcop de Caransebeş şi apoi mitropolit al Banatului, 

teritoriu deja invadat de baptişti şi penticostali, a fost trecut şi prin filiera 

didactică universitară la Sibiu, pus să predea cursul de Misiologie, despre 

istoricul şi doctrina sectelor religioase şi combaterea lor. Învăţa ca un elev 

silitor limba greacă pentru a putea citi scrierile Sfinţilor Părinţi în 

Patrologia Migne, ajutat de studentul Octavian Pop, fost întemniţat 

politic. 
3.Nicolae Mladin, ieromonah în vârstă, neacceptat de regimul comunist 

într-un post de episcop pentru că în vremea studenţiei sale în Anglia a 

scris cam multe despre „pericolul roşu” ce ne venea dinspre Răsărit. La 

catedră ne ţinea un curs academic original de Teologie Morală, numit de 

el „hristo-centric”, în care toate capitolele erau axate şi construite pe 

doctrina şi persoana Mântuitorului Iisus Cristos. Totdeauna era senin şi 

calm. Pretenţios la examene, dar şi tolerant, dându-ţi posibilitatea 

reexaminării. 
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Când predica în catedrală, îl ascultam cu sufletul la gură. Era confesorul 

multor studenţi şi intelectuali sibieni, pe care-i vedeam venind la modesta 

locuinţă din curtea Institutului. După moartea lui Nicolae Colan, a ajuns, 

totuşi, mitropolit, dar puţin timp, căci o boală gravă i-a afectat intelectul. 

A trăit încă ani de zile, ca o legumă, inconştient de starea sa, pretinzând să 

fie îmbrăcat în odăjdiile arhiereşti, deşi făcea pe el, îngrijit cu devotament 

de călugării de la mănăstirea brâncovenească de la Sâmbăta; mănăstire în 

care va sfârşi, în aceeaşi stare de prostraţie, şi urmaşul său întru 

mitropolie, dr.Antonie Plămădeală, temperament vulcanic, publicist 

talentat, polemist acid şi dur fundamentalist. 

4.Grigorie T.Marcu, trimis de mitropolitul Nicolae Bălan în Germania 

să facă nu numai un doctorat în Teologie, ci şi o specializare în noua 

tehnică tipografică, conducea editarea publicaţiilor arhidiecezane de la 

Sibiu. La Institut ne preda, totdeauna stând în picioare, un curs de limba 

greacă, introducerea în studiul cărţilor Noului Testament şi exegeză 

biblică. Rar se poate întâlni dascăl cu asemenea talent pedagogic! Te 

„obliga” să asimilezi tot ce îţi preda.  

Examinarea o făcea numai în scris. În lunile ianuarie şi mai, la cele două 

colocvii, şi la examenul de la sfârşit de iunie, fiecare student scria cele 

câteva zeci de subiecte scurte din materia predată, pe care ni le dicta, lua 

caietele acasă şi după ce în fiecare însemna, la întâmplare, patru poziţii, 

le readucea în ziua examenlui, cei din prima bancă ni le împărţeau, 

după care ne acorda şaizeci de minute pentru a scrie răspunsurile. Dădea 

notă pe fiecare temă, o scria pe coperta caietului, iar media acestor note o 

trecea în catalog şi în carnetul de student.  

La sfârşitul anului doi, când se încheia cursul de biblic, mulţi studenţi îşi 

alegeau, din temele oferite de părintele profesor Grigorie Marcu, subiectul 

pentru teza de licenţă, susţinută după absolvirea anului patru. 

5.Milan Şesan, fiu de profesor universitar de la Cernăuţi, el însuşi foarte 

bine pregătit, doctor în istorie şi doctor în drept canonic, puţin arogant, 

intransigent şi confesionalist.  

Ne preda în anul I şi II cursul de Istoria Bisericii Universale, mereu 

taxându-i maliţios pe colegii bucureşteni, dealtfel împreună editori ai 

manualului de IBU, pe care ne dicta să-l corectăm, accentuând părerea 

personală despre cruciade, încreştinarea ruşilor, reforma protestantă sau 

circulaţia cuvântului ortodox.  

Îl pomenesc cu drag în rugăciunile mele, ca de altfel pe toţi foştii 

profesori, amintindu-mi că la susţinerea examenului de licenţă, în 2 iulie 

1960, văzându-mă atacat de episcopul Valerian Zaharia, severul Milan 

Şesan mi-a sărit în ajutor cu bunătate cerându-mi să-i răspund la cel 

mai uşor subiect din IBU, cazul Chiril Lucaris. 
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6.Izidor Todoran, închis până pe gât cu o reverendă sură din postav 

aspru, puţin pleşuv, purta o mustăcioară tunsă scurt, pe sub care niciodată 

n-am văzut înflorind un zâmbet. Ne privea puţin încruntat, nota dacă era 

careva absent şi începea prelegerea zilei pe un ton grav, de bariton, 

aşezat pe scaunul de la catedră, dar pe măsură ce expunea subiectul, 

vocea lui primea tonalităţi de tenor, din ce în ce mai înalte, încât simţeam 

că ne ia de pe picioare, ne înalţă şi ne duce cu el spre sferele insondabile 

ale misterelor divine: Creaţia, dogma Treimii, dogma Răscumpărării, 

Parusia. La examene trebuia să fii stăpân pe materie, ca să primeşti 

notă de trecere. Locuia câteva zile pe săptămână în curtea a doua la 

etaj, deasupra bucătăriei, făcând navetă la domiciliul din Cluj, unde 

soţia sa era profesor la Universitate. Într-o seară moş Pătru portarul a fost 

văzut ducând în curte un lighean cu apă să se spele pe obraz un ofiţer 

care, soţ gelos, venise să-l ia la bătaie pe Izidor Todoran, şi s-a ales cu 

nasul spart de pumnul acestuia. 

7.Iorgu   Ivan, singurul laic din corpul nostru profesoral, naveta 

săptămânal din Bucureşti, avea o cameră vecină cu a lui Izidor Todoran. 

Erudit canonist şi jurist, părea că doreşte să facă din noi doctori în drept, 

atât de multe cunoştinţe ne preda, în anul III şi IV, începând cu istoria 

generală a dreptului, apoi a dreptului canonic, pătrunzând după aceea în 

capitolele dreptului civil, penal şi, pe larg, în ale celui canonic. N-avea 

timp şi răbdare pentru examinare, de aceea ne dădea să facem o lucrare 

scrisă, supraveghindu-ne timp de două ore, să nu copiem. Dar noi numai 

la sfârşit am bănuit că nici nu corecta lucrările noastre, ci trecea în catalog 

aceeaşi medie pe care ne-o dăduse Todoran la Dogmatică. 

8.Nicolae Neaga, mic de stat şi mare la sfat, cu un doctorat în ţară şi unul 

la Ierusalim, specializare la Haidelberg, orator talentat, superdotat, 

vorbea unsprezece limbi străine, vii sau moarte, aramaica, ebraica, latina, 

greaca clasică, araba, germana, franceza, engleza etc şi se spunea că 

acum la 60 de ani învăţa limba chineză. Ne preda limba ebraică, 

arheologia biblică, geografia Palestinei, întroducere în studiul cărţilor 

Vechiului Testament şi exegeză biblică. La dânsul toate examenele erau 

orale, nu ne fixa o anume zi, ci se întindeau pe toată perioada sesiunii 

ordinare. De dimineaţa până seara ne aştepta la el acasă, nu departe de 

Institut. Nu-mi amintesc să fi prins vreme grea, cu viscol de  ninsoare sau 

ploaie. Deci, ne poftea pe rând, câte unul, pe banca din grădină sau ne lua 

la plimbare pe cărarea de lângă calea-ferată din apropiere, ceilalţi 

urmându-ne de aproape. La sfârşitul examinării, ne înscria notele în 

carnetul de student şi în carneţelul său. Niciodată nu dădea notă celui ce 

nu ştia suficient pentru a promova examenul, ci îl îndemna pe un ton 

părintesc, dar ferm: „Mai vii, mai vii. Înveţi până ştii suficient”. Şi se- 

ntâmpla să-i spună, cu multă răbdare, câte unuia şi de două-trei ori „mai 
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vii”, obligându-l să înveţe, altfel rămânea repetent. Ştia să-şi creeze 

discipoli, cel mai studios din colegii mei, Dumitru Abrudan, i-a urmat la 

catedră, după retragerea la pensie a magistrului. Dumnezeu i-a răsplătit 

vieţuirea creştinească cu sănătate şi luciditate până la o vârstă 

matusalemică, peste 90 de ani, încât după decembrie 1989 a funcţionat ca 

profesor în Timişoara. La întâlnirea aniversară de la Sibiu, 25 ani de la 

absolvirea generaţiei mele, în 1985, a rostit în capelă o meditaţie culeasă 

parcă bob cu bob din  versurile Cântării Cântărilor a regelui psalmist 

David, atingând uşor coardele lirei. De la acel eveniment păstrez patru 

imagini fotografice. 

În faţa Catedralei, de la stânga la dreapta: Chiril Pistrui profesor de 

paleoslavă şi rusă; în spatele lui colegul Ion Lazăr prim-solist la opera 

din Cluj; soţia lui Pistrui; în spate bibliotecarul Ioan Beju; soţia 

rectorului; Iorgu Ivan profesorul de drept; în spate dr.Violeta-Doina Pop 

mama copiilor mei; rectorul Sofron Vlad; în spate subsemnatul; Episcopul 

Lucian Făgărăşanul -mitropolitul Plămădeală fiind plecat în străinătate-; 

Nicolae Neaga poliglotul profesor de Vechiul Testament; neajutoratul 

duhovnic Simion Radu cu crucea pe piept; minunatul om şi preot 

compozitorul Gheorghe Şoima profesorul de tipic şi muzică; colegul şef 

de promoţie Dumitru Abrudan ajuns pe merit prorector. 

Mai jos, la parastas şi liturghie în capelă, apoi la cheful de la vilele 

mitropolitane din Păltiniş. 
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9.Dumitru Belu, poate cel mai sensibil exeget al textelor biblice despre 

iubire, desăvârşit pedagog, trăia într-o stare de  linişte sufletească, era 

senin ca un isihast, mereu cu zâmbet pe faţă şi lumină în priviri. În doi 

ani cât ne-a predat istoria pedagogiei, omiletica – arta oratoriei sacre şi 

catehetica, nu l-am văzut indispus sau nervos. Rar îi venea rândul să 

predice în catedrală, dar când era în amvon aveai impresia că, după ce îi 

cuprindea în braţe pe toţi ascultătorii,   el tace şi că vorbeşte Cristos. La 

cursuri, văzând odată că mulţi studenţi îl ascultă cu atenţie, dar nu iau 

notiţe (curs tipărit, şi cenzurat, în anii aceia nu aveam decît manualele de 

IBR şi IBU), i-a rugat să scrie, chiar dacă li se par lucruri uşoare, căci la 

examen va pretinde să le ştie. Şi a venit sesiunea. În prima zi din cei 

ascultaţi până la amiază nu i-a trecut nici pe jumătate. A spus că va 

continua doar a doua zi şi a plecat acasă. Câţiva colegi au venit la mine: 

- Ai luat notiţe la Belu?, că azi a picat pe capete la omiletică. 

- Am scris aproape cuvânt de cuvânt toate prelegerile. 

- Hai, măi omule, ajută-ne, că nu-i de glumit. 

De la prânz până noaptea târziu, cu caietele în faţă am dictat, colegilor 

care au venit în sala de curs, rezumate sintetice la toate prelegerile din 

semestrul respectiv. A doua zi, părintele profesor Dumitru Belu a venit 

pe la orele amiezii şi a continuat examinarea, după ordinea din catalog, în 

serii de câte trei. Când am intrat în clasă grupul Pop Partenie, Pop Romul 

şi Rădulescu Paul, am tras fiecare un bilet de pe masa din faţa 

profesorului, am citit cele trei subiecte scrise pe biletul meu, mi-am dat 
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seama că le ştiu bine, aşa că nu am mai aşteptat să treacă minutele 

acordate pentru pregătirea răspunsului, şi am ridicat mâna că doresc să 

răspund. Mi-a spus să mai aştept, apoi i-a examinat pe cei doi, pe 

Rudulescu ajutându-l puţin la un subiect, le-a dat note de trecere, apoi 

mi-a luat biletul din mână, şi în loc să mă lase să răspund, mi-a luat 

carnetul şi a zis: 

- Dacă toţi „elevii” examinaţi azi au luat note bune, „dascălul” lor merită 

nota maximă. 

Doamne, cu câtă recunoştinţă mi-am amintit de bunul meu dascăl de 

Omiletică Dumitru Belu şi peste 40 de ani, când, la Institutul Teologic 

„Episcop Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, cu smerenie am predat 

studenţilor din anu IV, timp de cinci ani, arta oratoriei sacre! 

10.Gheorghe Şoima, preot după rânduiala lui Melchisedec, dădea o 

atenţie deosebită nu numai respectării tipicului serviciilor divine, ci mai 

ales participării sufleteşti conştiente de prezenţa Duhului Sfânt la 

săvârşirea  acestora.  Când  ne  învăţa  troparele,  pleoapele  îi  acopereau 

ochii, pentru ca privirea să-i poată coborî în adâncul dogmatic al textului. 

Iar când pregătea corul pentru vreo festivitate, talentul său de compozitor 

iradia bucurii senine în ritm de cântec ciobănesc din Mărginime. Era un 

om puternic, admirat pentru stăpânirea de sine, deşi nevastă-sa îi cam 

înnegura zilele. Operele sale muzicale îl plasează între cei mai iubiţi 

compozitori, iar chipul său de sacerdot rămâne luminos, ca o icoană 

făcătoare de minuni. 

11.Alexandru Moisiu, doctor de Roma, provenit de la Blaj, a fost preluat 

în corpul profesoral sibian ca bun profesor de latină şi franceză. Intra în 

clasă, rostea solemn rugăciunea, se aşeza la catedră şi citea prelegerea rar 

şi răspicat, să putem lua notiţe, aproape fără să-şi ridice privirea de pe 

text. Parcă se ferea să se uite la noi, care desigur că i-am aflat povestea, 

anume că a renunţat la celibat, după ce a fost hirotonit preot greco catolic, 

de dragul femeii cu care s-a căsătorit. Acum erau doi bătrâni simpatici, pe 

care-i vedeam împreună prin oraş la cumpărături, aproape ţinându-se de 

mână ca tinerii îndrăgostiţi. O singură dată l-am auzit predicând în 

catedrală. Magistral. Ca un alt Cicero! 

12.Chiril Pistrui, provenit din clerul basarabean, preda limba rusă, limba 

paleoslavă şi ne ajuta să exersăm în citirea vechilor texte cirilce. Figură 

deosebit de simpatică, fără să impună prin erudiţie şi titluri academice, îşi 

făcea conştiincios numărul modest pe scena în care avea şi el un rol. 

 
* * * 

Pentru că la celălalt Institut, din Bucureşti, nu erau admişi 

absolvenţii de liceu teoretic sau pedagogic, ci numai absolvenţii 

seminariilor  teologice, de aceea am avut la Sibiu şi cinci liceeni veniţi din 
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Regat: Găină Dumitru, Ilie Constantin, Piescu Ilie, Rădulescu Paul şi 

Vişănescu Romulus. Înafară de Găină, care din anul III s-a transferat la 

Bucureşti, ceilalţi patru formau un grup aparte. Rădulescu, fiu de 

protopop în Bucureşti avea bani de buzunar şi când se putea ieşi din 

Institut îi invita la bere şi mititei. Odată, de întâi mai, zi de sărbătoare 

pentru toată lumea, în parcul din Dumbrava prietenii s-au îmbătat, s-au 

certat şi atacându-l pe Rădudescu, care era impertinent şi fudul, acesta 

ascos de sub haină un...pistol. Cei trei s-au speriat, s-au potolit şi l-au 

lăsat în pace. Spre sfârşitul lui iunie, înainte de vacanţa de vară, când toţi 

mergeam într-o dimineaţa la capelă, Rădulescu a rămas în dormitor. Cică 

nu se poate ridica din pat, că-l dor oasele. Aseară, cineva i-ar fi pus în 

cap o pătură, să nu-i poată vedea pe agresorii care i-au administrat o 

corecţie prelungită, insistentă şi contondentă. Poate că i-a fost de folos, 

pentru că a urmat cuminte şi următorii doi ani de facultate, împreună cu 

ceilalţi trei, numai că după absolvire din el nu s-a ales decât un funcţionar 

pierde-vară prin Bucureşti, neaccedând la hirotonire după câteva căsătorii 

eşuate. Între colegii regăţeni  i-a rămas porecla Rădulescu-Porcu. 

Dumitru Găină a avut altă traiectorie. Tatăl său, ţăran, creştin pravoslavnic 

din Segarcea, după ce Mitică a terminat liceul la Craiova, văzând că nu l-

au primit să dea admitere la Teologia din Bucureşti, şi neavând bani să-l 

susţină la o altă facultate, l-a trimis la şcoala de ofiţeri, unde avea casă, 

masă şi haine gratuite. Când a aflat că la Sibiu este posibil, în 

toamna anului 1956, Mitică a început studiile teologice la Sibiu, unde 

am fost colegi doi ani de zile, după care s-a putut transferat ca student 

ordinar în anul III la Bucureşti. Mai în vârstă decât generaţia mea cu 

şase ani, deci mai matur şi cu o anumită experienţă de viaţă, Mitică s-

a depărtat de grupul regăţenilor şi s-a apropiat de mine, foarte dornic să 

cunoască un ardelean. Multe ore am vorbit despre zbuciumata istorie a 

acestui ţinut, despre oamenii de azi şi mai ales de ieri, despre luminătorii 

satelor, recte corifeii Şcolii Ardelene, despre luptătorii pentru dezrobirea 

românilor, de la Horea şi Avram Iancu, la Iuliu Maniu şi Iuliu Hossu, 

despre situaţia confesională de astăzi. Am rămas prieteni o viaţă întreagă. 

El a ajuns, protejat de patriarhul Justinian Marina, inspector general 

bisericesc şi din 1972 preot misionar în Australia, unde i-a adunat pe 

români sub cupola Bisericii, inaugurând patru parohii, la Melbourne, 

Sydney, Adelaide şi Wellington în Noua Zeelandă, editând un ziar 

parohial, „Altarul Străbun”, la care i-am trimis câteva colaborări. A 

cumpărat o biserică veche catolică în Melbourne, a pictat-o în stil neo-

bizantin, a înfiinţat un centru cultural „Mihai Eminescu”, a prezentat 

România la televiziunea locală şi la radio, dar mai ales le-a căutat loc de 

muncă românilor fugiţi din România şi a intervenit, prin Patriarhie, pentru 

reîntregirea familiilor celor ajunşi acolo. A făcut şi un doctorat în drept 
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canonic, care l-a îndreptăţit după revenirea în ţară în 1990 să fie profesor 

la nou înfiinţata facultate de teologie din Craiova, de unde s-a retras, de- 

abia în anul 2010, la parohia lui din tinereţe, „Sf.Gheorghe - Griviţa” din 

Bucureşti. Un jurnalist din Cluj scrie acum o carte despre preotul 

misionar dr.Dumitru I.Găină, fostul meu coleg în anul I şi II la Institutul 

Teologic din Sibiu. 

* * * 

Multă foame am răbdat la Teologie în anul I şi II, pentru că 

administrator al cantinei era un preot din Sibiu, hoţ ordinar. Fura din 

alimente şi din banii alocaţi deconta cât voia. Dar în iunie 1957, înainte 

de ultima săptămână de cursuri, studentul maramureşan Mircea Rogojan, 

care termina anul III şi un coleg de-al lui, sibian, l-au prins cu mâţa în 

sac. Rectorul l-a destituit şi a numit un comitet în fruntea căruia l-a pus 

pe Rogojan. Cei doi colegi au rămas toată vacanţa de vară la Sibiu, 

muncind din greu. În toamna următoare fiecare student a adus câţiva lei 

în plus faţă de taxa obişnuită, să se poată achita cheltuielile ce s-au făcut. 

N-am recunoscut sala de mese. În locul meselor lungi şi a laviţelor de 

câte 30 de locuri, a duşumelei aproape putrede, a farfuriilor şi a 

castroanelor din tablă de aluminiu coclit, ne-a întâmpinat o sală 

luminoasă, pardoseală de beton mozaicat, mese cu tăblie de sticlă, veselă 

de porcelan, set pentru patru persoane la fiecare masă, scaune tapiţate şi 

servantă pe rotile cu care se aducea mâncarea de la bucătărie. Meniul 

potrivit şi suficient. 

Aşa că n-a mai trebuit să cer bilet de voie de 

la duhovnic, să mă duc măcar o dată pe 

săptămână, când mă rupea foamea, pe str. 

Petöfi Sandor nr.12, unde primeam  pe 

săturate măcar pâine, slănină şi ceapă de la 

„mătuşa” Lenuţa (o nepoată a bunicii mele 

din Pericei), chiar 

dacă era acasă numai 

„unchiul”Aronel. 

Lenuța Cloţeanu. era 

gestionară la o 

prăvălie din Oraşul 

de Jos şi muncea din 

greu să asigure pâinea la cei doi copii. 

Dumnealui fusese aviator militar, dar după 

război l-au lăsat la vatră, neîncadrându-se în 

noua orientare politică. A lucrat câţiva ani de 

zile ca funcţionar la Banca Naţională din Sibiu, 



81 
 

dar şi de-acolo l-au lăsat fără pâine, desfăcând-i contratul de muncă pentru 

un motiv inventat. Adevăratul motiv era că a îndrăznit să reclame la 

conducerea de partid şi de stat, inclusiv la tovarăşul secretar general 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, că cei de la Ministerul Transporturilor amână 

de ani de zile să autorizeze intrarea în fabricaţie la uzinele militare 

Ghimbav a micului avion utilitar „Albina”, creaţia sa, visul său, rezultatul 

miilor de ore de muncă pe planşetă, cu teul şi rigla de calcul în mână. De 

când era şomer, s-a ambiţionat şi mai mult, a reluat toate calculele şi a 

început a traduce în limba engleză explicaţiile şi memoriul tehnic. A fost 

anchetat şi intimidat, să tacă din gură dacă nu vrea să fie privat de 

libertate. Atunci, spre marea supărare a soţiei, care l-a ameninţat că 

divorţează, a cerut expatrierea din România în Statele Unite ale Americii, 

ţară în care emigrase temporar părinţii lui, ca mulţi alţi ardeleni în 

perioada interbelică. El acolo s-a născut, deci era şi cetăţean american. 

Doi ani de zile a aşteptat primirea paşaportului. Între timp pe băiatul mai 

mare, care era elev eminent la liceul militar din Breaza, spre a urma 

cariera tatălui său, l-au exmatriculat, iar la cel mic, de la şcoala primară 

din Sibiu i-au luat de la gât cravata roşie de pionier.Atunci mătuşa 

Lenuţa, la care-i mersese cam bine în comerţul comunist, s-a lecuit de 

simpatia faţă de un şef local şi a îmbrăţişat total dorinţa soţului. 

Eu tocmai terminasem facultatea şi înainte de a porni spre casă, 

am intrat pe la binefăcătorii mei să le mulţumesc. Mi-a deschis unchiul 

Aronel. Mi s-a părut că-i beat. Era roşu la faţă, cu ochii ieşiţi din orbite. 

Tremura de furie. Mă trage după el în bucătărie, unde avea într-adevăr o 

sticlăuţă cu ceva tărie, dar neîncepută. Alături o bucată de hârtie decupată 

cu foarfeca dintr-un ziar: O ştire despre încă o realizare importantă a 

genialilor noştri prieteni şi eliberatori de la Răsărit. Şi imaginea foto a 

unui nou model de mic avion utilitar, creat şi fabricat în Uniunea 

Republicilor Socialiste Sovietice. 

-Bandiţii, hoţii, tâlharii, nemernicii, mi l-au furat! Este Albina, avionul 

meu! Mi l-au furat. De aceea îmi tot cereau alte şi alte detalii bandiţii de 

la Ministerul Transporturilor, că le cereau ruşii. Nemernicii! Îi voi 

reclama la preşedintele Americii, la ONU, la papa de la Roma!! 

Mătuşa Lenuţa plângea în dormitor. Ajutată de copii alegea hainele din 

dulap şi le împachetau. 

- Îţi vom scrie, pe adresa de acasă de la Pustă. Roagă-te pentru noi. 

Vara, din Los Angeles California am primit o carte poştală ilustrată, 

semnată de mătuşa, unchiul şi cei doi băieţi. Ajunsese cu bine. De Crăciun 

am primit răspuns la felicitare, dar plicul expediat la Paştile următoare mi-

a fost returnat. Ce li s-o fi întâmplat nu ştiu. Îi 

 mai pomenesc în smeritele mele rugăciuni. Printre cei vii? Dumnezeu 

ştie! 
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*** 

Revin la ziua de 2 iulie 1960. Ora amiezii. Pauză de masă. Pe 

lîngă gardul ce despărţea curtea Institutului de cea a Mitropoliei din 

Sibiu, mă plimbam pe sub teii înfloriţi, repetând câteva subiecte posibile 

la examenul de licenţă. Aşa am văzut intrând în curtea mitropoliei 

autoturismul episcopului de la Oradea, Valerian Zaharia. Peste câteva clipe 

vine prin curte dinspre rectorat părintele dr. Grigorie T. Marcu, profesorul 

coordonator al lucrării mele: 

- Te rog să nu te pierzi. Va intra după masă şi Preasfinţitul Valerian, 

Episcopul vostru de la Oradea. Are obiceiul să se amestece în cursul 

examenului, cu fel de fel de întrebări. Unele înafara subiectului. Să nu te 

intimidezi. Tu eşti bine pregătit la toate disciplinele teologice. Fii atent la 

mine. 

În sala de examen, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, Rectorul 

da citire primei părţi a Procesului-verbal ce se încheia cu acea ocazie, 

cuprinzând datele personale şi situaţia şcolară a candidatului la titlul de 

licenţiat; profesorul coordonator prezenta referatul său asupra tezei 

întocmite de candidat; candidatul argumenta pe scurt, de ce a ales acel 

subiect; apoi fiecare din cei şapte profesori ai principalelor discipline 

teologice adresau, pe rând, întrebări candidatului şi după răspuns fiecare 

se ridicau şi mergând lângă părintele rector înscriau în procesul-vebal 

nota acordată şi semnau. 

De obicei, totul era solemn, sobru şi ordonat. De data aceasta a fost puţin 

altfel. Preasfinţitului Valerian i s-a adus un fotoliu mare, să încapă în el, 

l-au aşezat în stânga prezidiului cu cele şapte scaune obişnuite ale 

profesorilor. În faţa lor, la o distanţă respectuoasă era un scaun pentru 

studentul absolvent. Preasfinţitul nu a venit la ora fixă, ci a intrat în timp 

ce Rectorul citea ultima frază a procesului-verbal de la începerea 

examenului. Toţi ne-am ridicat în picioare, am cântat „Pe stăpânul şi 

arhiereul nostru, Doamne îl păzeşte întru mulţi ani, întru mulţi ani, întru 

mulţi ani, Stăpâne” şi cu capetele plecate am primit binecuvântarea 

acordată cu amândouă mâinile şi cu fluturarea faldurilor foarte largi ale 

mantiei călugăreşti. Nu s-a dus nimeni către dânsul să-i sărute „sfinţita 

dreaptă”, poate că de aceea s-a şezat cam nervos pe fotoliu zicîndu-i 

rectorului sec: Continuaţi! Apoi, în timp ce profesorul coordonator citea 

referatul asupra tezei mele de licenţă (e adevărat cam laudativ, dar era 

redactat dinainte, nu pe loc), Preasfinţitul îl întreabă pe părintele rector, 

în şoaptă dar suficient de tare să auzim toţi: „Candidatul ie vre-un nepot 

de-a lui Grigoriţă Marcu?”. La care, rectorul se ridică de la locul său, se 

apropie de urechea episcopului, îi şopteşte ceva, acesta-i cam fudul, nu 

înţelege, aşa că trebuie să-i spună mai tare: „Este de la Şimleu  Silvaniei 
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din Sălaj, n-are cum fi rudenie cu  Marcu”. Apoi, de-abia termină 

părintele coordonator referatul, că episcopul mă şi asaltează cu întrebări: 

- Ascultă, bre, tu eşti de la Şimleu? 

Mă intimidez de vorba şi tonul lui. 

- Din apropiere, Preasfinţia Voastră, dintr-un sat de lângă, din Cehei. 
- Ia să-mi spui tu de ce în Şimleu, la liturghie, scutură clopoţelul ăla, la 
„Luaţi, mâncaţi...” şi nu când trebuie? 

Părintele Grigorie Marcu se uită ţintă la mine şi-mi şopteşte: „Epicleza”. 

Am priceput. Îmi stăpânesc emoţiile şi îi răspund: 

- Preasfinţia Voastră în vacanţe eu umblu la biserică în satul meu. Dar 

dacă crâznicul din Şimleu scutură copoţelul aşa cum ziceţi Preasfinţia 

Voastră, înseamnă că el nu ştie care-i momentul sacrosanct al Prefacerii 

cinstitelor daruri în Sfântul Trup şi... 

- Destul, destul ! zice episcopul răstindu-se la mine. Nu crâznicul, popii 

ăia de acolo fac aşa. 

Pe parcursul examenului, au mai fost câteva intervenţii ale Preasfinţitului, 

tot cam la acelaşi nivel... O consemnez doar pe ultima: După ce părintele 

rector a dat citire ultimei părţi a Procesului-verbal, din care a rezultat că 

toţi cei şapte examinatori mi-au acordat nota zece, şi, ca urmare a 

îndeplinirii tuturor celor prevăzute de lege, m-a  declarat „licenţiat în 

Teologie” - eu am mulţumit, m-am apropiat de episcop, i-am  sărutat  

mâna  dreaptă,am primit o binecuvântare  fugară şi m-am îndreptat spre 

uşă. - 

- Ascultă, bre, te popeşti? – răsună în urma mea glasul episcopului 

Valerian Zaharia. Mă opresc şi-i răspund pe ton respectuos, nu fără o 

umbră de mândrie în glas: 

- PreasfinţiaVoastră, nu am altceva mai bun de făcut, după cei patru ani 

pe care nu i-am petrecut degeaba aici. 

- Să vii pe la mine, bre, pe la Oradea, mâine, că fac om din tine. 
- Am înţeles. Sărut dreapta. Vă mulţumesc. 

 
*** 

Seara profesorul de Teologie Morală ieromonahul dr.Nicolae 

Mladin ne-a chemat în locuinţa lui din curtea Institutului, pe Mitruţ 

Abrudan şi pe mine: 

- Aţi fost cei mai buni studenţi ai mei. Vă felicit. Rectoratul nu a avut 

bani pentru premii. Vouă vă dau eu câte-o carte, ca premiu. 

Mie  mi-a  dat  volumul  scris  de  el  „Când  fraţii  sunt  împreună”.  Pe 

parcursul anilor mi-a răspuns totdeauna, printr-o carte poştală simplă, la 

felicitarea de sărbători şi după ce a ajuns mitropolit. Iată una expediată de 

N.Mladin , str. 1 Mai nr.20 Sibiu, adresată în 01.I.1967 lui Romul Pop 

strada Karl Marx  Nr.14/12 localitatea Baia Mare, regiunea Crişana – 
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„Iubite frate, Primeşte de la mine urarea pluguşorului străbun: mulţi ani 

cu sănătate, pace, bucurie şi spor în toate cele bune. Nu uita că viaţa are 

rost numai dacă o trăieşti după un ideal superior şi nu te risipeşti în 

„petreceri” fără nici o ţintă. Dacă ai un ideal, zi de zi se adună faptele 

bune, bogăţia sufletului şi – chiar dacă nu ajungi să-l realizezi decât în 

parte – eşti fericit că n-ai trăit degeaba. Nicolae.” 

Şi părintele Grigorie Marcu a ţinut să mă întâlnească înainte de a pleca 

spre gară: 

- Să nu neglijezi oferta Episcopului Valerian. Să întrerupi la Oradea 

călătoria spre casă. Orice ţi-ar oferi, să primeşti. E mare lucru ca un 

vlădică să-ţi dea atenţie. Şi fii atent cum vorbeşti cu el. Tonul pe care i-ai 

mulţumit a fost puţin ironic. Nu cred c-a sesizat. După ce ai ieşit, a rămas 

câteva minute cu noi cu profesorii şi s-a interesat de situaţia ta. Ai mari 

şanse în carieră. Vrea să te numească secretar eparhial la Oradea. Să fii 

„omul lui” în Episcopie, în locul vicleanului Madincea care l-a 
dezamăgit. 

Doar după mulţi ani am aflat de ce n-a fost să fie aşa. De la fostul său 

şofer, Ionică Popa, căruia în drum spre Oradea Episcopul i-a spus ce are 

de gând cu mine. Şi acesta „l-a turnat” la Madincea. 

Deci, a doua zi m–am dus din gara Oradea direct la Episcopie. 
Mă întâmpină preotul Madincea: 

- Preasfinţitul nu s-a întors de la Mitropolie. Nu ştim când vine. Oricum, 

astăzi nu. 

Noaptea am dormit pe o laviţă în gara CFR Oradea. Dimineaţa m-am 

spălat pe ochi la cişmeaua de pe peron, am băut o gură de apă şi m-am 

dus iar la Episcopie. 

- N-a venit Preasfinţitul. Şi dacă ar sosi, trebuie să primească o delegaţie 

importantă din străinătate. Azi nu avem audienţe. Vino altădată. 

Peste câteva zile am revenit. 

- Ai livret militar? Mă întreabă secretarul Madincea. După ce ai livretul 

sau adeverinţă de la Comisariatul din Şimeu că eşti inapt pentru serviciul 

militar, vii să te prezint Preasfinţitului pentru hirotonire. 
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2. La gostatul din Şimleu Silvaniei 
Am plecat cu trenul înapoi spre Şimleu. De la fereastra vagonului 

de clasa a doua am văzut pe peronul slab luminat un chip cunoscut. 

Consăteanul Viorel Bologa, pe care nu l-am întâlnit de la terminarea 

liceului. M-a zărit şi el. Vagonul în care eram a oprit chiar în faţa lui. 

- O aştept pe nevastă-mea. Stai să coboare din tren. Vreau să vorbim. 

Preia bagajele mari apoi mă prezintă nevesti-si: 

- E Romi Pop din Pusta Ceheiului, bunul meu prieten din Liceu. A 

terminat Teologia, mănâncă prescură albă, nu pâine integrală ca muritorii 

de rând. 

M-am blocat, nu pot să-i răspund. Strâng din pleoape, să-mi opresc 

lacrimile. După un timp îngân: 

- Aş vrea să mănânc şi pâine neagră, dar n-am un leu în buzunar, s-o 

cumpăr. M-aş angaja oriunde numai să am un salar cât de mic. 

Şi-i povestesc ce-am păţit la Episcopie. Mă ia la braţ, trecându-mi unul 

din bagajele soţiei. Mai schimbăm câteva vorbe până la bifurcaţia din 

faţa bufetului, unde el trebuie s-o ia la dreapta spre centru, eu la stânga 

spre Cehei. 
- Să-ţi spun ce funcţie am eu. Sunt şeful Oficiului de repartizare a forţelor 
de muncă. În raionul Şimleu numai primul secretar al PCR este numit 

fără avizul meu. Mâine dimineaţă la ora şapte fix să vii în centru lângă 

statuia din parc. Vizavi sunt birourile Gostatului. Este un post vacant de 

contabil. De mâine eşti angajat. 

Directorul Florian Vâlceleanu n-a comentat la prezentarea făcută 

de Viorel : „E prietenul meu, fost coleg de liceu, are studii de altă 

specialitate, dar se va recalifica; partidul are nevoie de oameni deştepţi”. 

Apoi m-a predat lui Ghiţă Deac, şeful serviciului, să mă introducă în 

munca ce urma s-o prestez. Era în ajun de 1 august 1960. Veneam din 

Pustă patru kilometri pe jos. Când lucram până seara târziu, directorul ne 

trimitea câte ceva de mâncare de la cantină. În ianuarie am lucrat la 

inventarul  mijloacelor  fixe  şi  apoi  la  bilanţ  până  noaptea  târziu,  dar 

aveam  deja  o  bicicletă  cu  care  ajungeam  mai  repede  la  domiciliu  şi 

înapoi. Angajata  cu cea mai bună performanţă, domnişoara Aurica Boţa, 

m-a introdus în multe taine ale evidenţei contabile. Aşa că în luna martie 
1961,  venind  în  control  contabilul  şef  al  Trustului  Regional  Gostat 

Crişana – Oradea, dl. Alexandru Adorjan, însoţindu-l pe noul ministru al 

agriculturii, Ion Cozma, m-a recomandat şi, cu semnătura ministrului 

acordată pe loc, de la 1 aprilie până la 31 mai, am urmat cursurile post- 

universitare pentru economişti, organizate pe fostul domeniu regal „30 

decembrie”-Ilfov, cu profesori de la Institutul de Ştiinţe Economice şi 
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Politice  –  ISEP  Bucureşti,  în  60  de  zile  dând  zeci  de  examene  de 

verificare, după care am primit calificativul: „Corespunde din punct de 

vedere profesional pentru funcţia de economist plan financiar şi 

planificator preţ cost”. Salarul mi s-a majorat de la 700 la 1650 lei lunar, 

plus avantajele funcţiei, fiind în conducerea gostatului „a cincia roată de 

la căruţă” după: director, director politic, inginer şef şi contabil şef. 

Pentru introducerea cititorului de azi în realităţile acelei epoci, relatez 

vizita la Şimleu a lui Ion Cozma, pe care n-am uitat-o fiind oarecum 

determinantă pentru traseul vieţii mele. Numit ministru al agriculturii Ion 

Cozma a venit în Ardeal să vadă starea gospodăriilor agricole de stat, 

înfiinţate în 1949 prin preluarea averii moşierilor deposedaţi şi unii chiar 

lichidaţi.  În  Oradea  funcţiona  de  12  ani  Trustul  Gostat  al  regiunii 

Crişana,  căruia  îi  erau  subordonate  gostaturile  raionale  din  actualele 

judeţe Bihor, Sălaj şi Satu Mare. Cel din Şimleu avea un specific aparte, 

în sensul că în planul de producţie avea toate felurile de culturi agricole şi 

toate categoriile de animale, înafară de peşte şi de orez, care nu se putea 

cultiva aici. De aceea directorul trustului i-a propus ministrului să vină la 

Şimleu Silvaniei, unde puteau rămâne şi peste noapte la ferma mixtă din 

Bădăcin, unde fostul morar şi mecanic al familiei Iuliu Maniu, acum 

„brigadierul  Sabo  baci”,  nu  numai  că  întreţinea  bine  casa  părinţilor 

fostului prim-ministru al României, ci administra cu tragere de inimă 

toată gospodăria: culturile de păioase, livada, via, prisaca, animalele (vaci 

cu lapte, cai, boi, porci, găini, gâşte, curcani, raţe) şi întreţinea în stare de 

funcţionare un mic grup electrogen care asigura curent electric acolo, 

satul Bădăcin nefiind încă electrificat, deşi de la ultima casă din oraş 

până la prima din sat nu erau nici trei kilometri. După o scurtă vizită la 

birourile gostatului, tovarăşul ministru a fost invitat să ia masa la ferma 

de peste deal, înainte de a continua periplul sălăjan. Au plecat cu două 

maşini şi s-au întors peste trei zile, foarte bine dispuşi, veseli şi mulţumiţi 

de constatările făcute şi mai ales de prietenia tovărăşească încropită la un 

asemenea festin, bogat şi prelungit. Concluziile vizitei, trase în biroul 

directorului, cu uşile închise, au fost încununate de oferta ministrului Ion 

Cozma: 

- Măi Florică, măi, ce vrei să-ţi dea ţie ministrul agriculturii?, răsună de 

dincolo de uşi glasul baritonal al   lui Ion Cozma. La care Florian 

Vâlceleanu răspunde prompt: 

- Nimic, domnule ministru, nu am nevoie de nimic în plus faţă de ce mi-a 

dat mie partidul comunist: din ţăran sărac m-a făcut tractorist, activist de 

sindicat şi de partid, maistru agricol şi acum director de gostat. Ce aş 

putea dori mai mult? Mai am de învăţat cîteva denumiri în limba latină a 

plantelor şi poate voi deveni şi inginer. Vă mulţumesc din tot sufletul 

tovarăşe ministru că aţi venit la Şimleu Silvaniei. Să mai veniţi pe la noi. 
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- Dar tu, Nelule, ce doreşti să-ţi dea ţie ministrul agriculturii? 

Inginerul şef Ioan Borza, cu vocea obosită de câte romanţe o fi cântat la 
Bădăcin, încearcă să se facă înţeles: 

- Tovarăşe ministru, eu am o mare dorinţă. Să reînfiinţez renumita 

piersicărie şimleuană. De doisprezece ani, cu pasiunea tânărului absolvent 

de facultate, repartizat aici de antecesorul dumneavoastră, am făcut studii 

de sol şi tot ce ştiinţa agricolă m-a învăţat, apoi, în ultimii trei ani  am 

făcut şi documentaţia tehnică şi financiară pentru obţinerea fondurilor de 

investiţii necesare pentru trei sute de hectare piersic „rază de soare”, pe 

dealurile de la işirea din Şimleu spre Nuşfalău. Dacă moşierul Schill 

exporta fructe în Germania, şi noi am putea-o face, chiar în cantităţi 

vagonable, peste numai cinci ani de la înfiinţarea livezii! 

- De ce n-ai făcut-o până acum? 

- La memoriile trimise la Bucureşti nici nu mi s-a răspuns. 

- Ai aici încă un exemplar din devizul general? 

Pe documentaţia adusă,  ministrul a scris rezoluţia de aprobare şi l-a 

asigurat pe cântăreţul de romanţe: 

- Peste o lună ai deschisă finanţarea prin Banca Agricolă din Şimleu, la 

toată suma din deviz. Începe imediat lucrarea! Te felicit. La Bădăcin n-ai 

pomenit nimic de piersecărie. Eşti un om deosebit, Ionele. Bravo. Mi-a 

plăcut şi cântecul „Ionel, Ionelule”. Dar tu, violonistule Gusti, ce vrei tu 

să-ţi dea ţie ministrul agriculturii? 

- Nimic, răspunde foarte obosit contabilul şef Augustin Bandiciu - căruia 

îi cam făcea toată munca Ghiţă Deac şeful serviciului şi cele cinci 

contabile pricepute. Eu, tovarăşe ministru, sunt mulţumit cu vioara şi 

fericit cu fetiţele, zice el râzând prelung, până l-a înnecat tusea tabacică. 

- Ar trebui, intervine dl Adorjan, contabilul şef al trustului (care, înainte 

de a merge spre Bădăcin se uitase puţin în evidenţele contabile), ar trebui 

să ceri şi tu ceva de la tovarăşul ministru. Nu pentru tine, ci pentru omul 

pe care-l plăteşti cu un salar foarte mic, pentru că nu are studii superioare 

de specialitate, dar care îţi prestează o muncă excepţională. Ştii că s-a ivit 

o oportunitate. Domnul ministru poate da o derogare, să fie numit 

provizoriu economist, să fie trimis la ISEP şi dacă reuşeşte la examenele 

de diferenţă, gostatul Şimleu va avea un om cu perspective de viitor. 

Aşa am ajuns eu economist cu diplomă, şi cu salar mare, dar şi cu mari 

probleme: Primind „sarcină” de la raionul de partid, maistrul agricol 

Grigore Tărău, secretarul BOB (biroul organizaţiei de bază) din gostat 

îmi punea pe birou tot mereu câte un model de „Adeziune”: cerere de 

primire ca membru în Partidul Comunist Român. Eu îi mulţumeam şi îl 

asiguram că voi studia statutul şi documentele ideologice ale partidului, 

şi, când voi fi pregătit, voi semna adeziunea. Aşa au trecut vreo doi ani. 

La o mică petrecere dată de inginerul Matei Stejereanu, Grigore mi-a 
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propus să bem „per tu”, adică să ne tutuim. Am profitat de ocazie şi în 

continuare când venea cu adeziunea îi spuneam râzând :”Grigore, mai am 

puţin de studiat statutul şi doctrina partidului. Cred c-am ajuns deja la 

nivelul tău. Dar să ştii că atunci când voi fi şi mai bine pregătit şi 

convins, tu să-ţi cauţi altă pâine, că eu vreau să fiu în locul tău”. Grigore 

a înghiţit găluşca şi m-a cam lăsat în pace, dar a trebuit să rapoteze că eu 

încă n-am aderat. Şefii lui au intrat în acţiune. În ziua de 23 decembrie 

1962, la Pustă ne pregăteam de Crăciun. Tocmai duceam în casă o găleată 

cu apă de la fântâna vecinului de peste drum. În faţa şcolii, unde locuiam 

atunci, s-a oprit o maşină de teren rusească, din care au coborât secretarul 

II de la raionul de partid, primul secretar de la UTM, şoferul şi un 

necunoscut, care m-a abordat dur: 

- Unde locuieşte tovarăşa învăţătoare Pop Florica? 

- Aici în şcoală. Este soţia mea. 
-Tu să stai puţin afară. Avem o problemă de partid. 

Era cam rece afară. Îmbrăcat ca de casă, am început să temur. Dar peste 

câteva minute, a ieşit şoferul şi m-a invitat nu în cameră, ci în sala de 

clasă, unde mă aştepta primul secreatar UTM, Teodor Bonca: 

- Avem o problemă cu soţia ta. Gravă. Deşi este membră de partid, ne-a 

spus că nu poate accepta propunerea noatră de promovare, numai cu 

aprobarea soţului. 

- Ce promovare? 

- Partidul a apreciat activitatea ei şi vrem s-o transferăm la mine, la 
UTM, în funcţia de activistă pe linie de şcoli şi pionieri, în tot raionul 

Şimleu. De acum, imediat după Anul Nou. Ce părere ai? 

- Dacă-i vorba de promovare, eu mă simt obligat să vă mulţumesc. Sunt 

mândru că soţia mea este apreciată. 

- Aşa, tovarăşe Pop. Bravo! Hai, dă-ne un pahar de vin, că-i frig afară. 

După sărbători am reînceput naveta la Şimleu, de data aceasta în doi, pe 

jos. Din martie am circulat cu motocicleta MZ-125 cmc, cumpărată în 

rate. Viaţa era mai uşoară, dar aşteptam îngrijorat să văd ce mai vrea 

partidul. M-au lăsat în pace până spre mijlocul verii, doar trimiţându-l din 

când în când pe Grigore să-mi amintească de adeziune. 

- Gata, Grigore, m-am lămurit. În curând fac cererea. 

- Astăzi vreau. Vezi să n-ai neplăceri cu soţia. 
A doua zi, cine vine la mine în birou? Preacucernicul protopop raional, 

olteanul cu prost renume printre creştini, părintele Ioan Negroiu, cu care 

n-am vorbit personal niciodată şi nici nu doream să-l întâlnesc. El fusese 

trimis protopop la Şimleu, ca om de încredere al partidului şi al 

securităţii, după arestarea în 1959 a părintelui Graţian Chişiu, naşul meu 

de cununie, acuzat că în timpul studenţiei la Chişinău ar fi simpatizat cu 

mişcarea legionară. Era un motiv inventat de autorităţile locale de partid 
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şi de stat, aparţinând „minorităţilor conlocuitoare” foarte deranjate că în 

sediul protopopiatului, la nunta fiicei  părintelui  Graţian, preoţii 

participanţi au îndrăznit, după un pahar de vin, să se veselească în stil 

românesc. A răsunat prin ferestre mai ales vocea părintelui Pilca: 

„Românaşului îi place sus la munte, sus la munte a izvor, liber şi să fie în 

pace, al naturii, al naturii domnitor...” sau „Sus opincă, opincuţă, vremea 

rea s-a dus”; sau „De ce m-aţi dat de lângă voi, de ce m-aţi dat de-acasă? 

Să fi rămas fecior la plug, să fi rămas la coasă. Aş fi venit când isprăveam 

cu slujba la împăratul...”. Şi mai ales cântecul crăişorului Avram Iancu, 

pomenind de  Vidra şi de Ţebea, care foarte mult au deranjat urechile 

celor angajaţi să supravegheze casa. Asemenea cântări patriotice erau 

strict interzise în regimul comunist al lui Gheorghiu-Dej. A doua zi 

după nuntă, mirii, absolvenţi ai facultăţii de chimie, au plecat la Iaşi, 

unde aveau serviciul. În ziua următoare l-au şi arestat pe părintele Graţian 

şi foarte curând a sosit noul protopop, care pe naşa a scos-o în stradă, 

deşi, fiind singură, ar fi putut locui acolo într-o cameră cu intrare separată 

din holul imens. Fără proces şi fără condamnare părintele Graţian a făcut 

patru ani şi jumătate de temniţă grea, bătut să spună că a făcut ceea ce nu 

a făcut. La eliberare, cu sănătatea zdruncinată, a mai servit ca preot în 

Valea lui Mihai, dar în curând s-a prăpădit. Naşa s-a pensionat şi s-a mutat 

la fiica sa, transferată în Oradea. 

Să revin la Negroiu. A intrat la mine în birou, ca la el acasă, adresându- 

mi-se jovial şi patern, deşi niciodată nu schimbasem o vorbă cu el: 

- Servus, Romică. Măi copile, tot printre hârtii şi cifre mai trăeşti? Nu-i 

aici locul tău. Tu eşti un teolog. Am venit să-ţi ofer postul de preot II la 

biserica mare şi funcţia de secretar protopopesc, la mine în birou. Pe 

preotul Ionică Erdeli l-a dat afară Episcopul Valerian şi el s-a angajat 

deja la autobaza IRTA ca funcţionar. Deci am un post vacant. Şi m-am 

gândit că vom face o echipă bună, noi doi. 

După orele de serviciu, în loc să merg acasă, am luat-o spre Nuşfalău la 

grajdurile de vaci, ştiind că inginerul Matei Stejereanu, cu care mă 

împrietenisem în cei trei ani de lucru la gostat, nu pleacă dintre muncitori 

până se termină programul de seara. Matei era şi membru în biroul raional 

de partid, cam ştia ce se pune la cale: 

- Să nu-ţi închipui că şi-o pus ochii pe Florica ta, că erau destule cadre 

didactice tinere aci în oraş. Promovarea ei avea un scop precis: să te 

apropie şi pe tine de partid. Partidul vrea acum să aibă câteva cadre noi 

cu studii superioare. De ce crezi că m-au promovat şi pe mine, a cărui 

nevastă-i fiică de preot greco-catolic? Pentru că-s inginer. Tu, pe Grigore 

iar l-ai refuzat. Deci, domnule economist, ori intri în rânduri, ori vei fi 

eliminat, poate chiar arestat. De aceea s-au folosit de Negroiu, omul lor. 

Să creeze motivul arestării. Te faci popă şi la prima apariţie publică în 
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oraş, de pildă cu ocazia unei înmormântări, la pomana după cel mort, un 

comesean anonim te va lăuda cât de frumos ai predicat, cât de bine-ţi 

şade ca popă, adăugând în auzul tuturor că şi la gostat ai fost un foarte 

bun economist. Ba va rosti şi câteva cifre, pe care tu, naiv, le vei confirma, 

referitoare la producţia de grâu, de lapte, de ouă, de purcei. Suficient motiv 

să fii arestat pentru divulgarea „secretelor de stat”. Tu ştii foarte bine că pe 

caietul de plan al gostatului pe anul în curs, 1963, pe care tu l-ai 

întocmit atât de bine încât ai primit chiar un premiu de la Trustul 

Gostat Crişana, stă scris pe copertă „secret”. Nu te mira, e unul din 

motivele pentru care poţi fi dus undeva de unde nu mai vezi soarele. Dar 

pot fi inventate şi alte motive. Mi-ai spus nu o dată că tu stai aici 

numai până se-mplinesc cei trei ani înscrişi în contractul pe baza căruia 

partidul te-a trimis la examene şi te-a făcut economist. S-a-mplinit 

sorocul. Dacă pe tine te arde să intri în preoţie, te sfătuiesc ca pe un 

prieten: ia-ţi opincile la mână, traista-ntr-o botă şi să nu te opreşti până-n 

al treilea judeţ. Acolo să-ţi cauţi parohie. Unde s-agaţă harta -n cui. În 

Maramureş. 

De la Matei, îngerul meu păzitor m–a dirijat să nu merg acasă, s-o speriu 

pe Florica, ci la părintele Victor Cupcea în Cehei. Când a auzit motocicleta 

mi-a ieşit în întâmpinare, agrăindu-mă în limbajul său maramureşean: 

-De ce-ai zinit singur, cocon?  Unde-i Florica? Du-te după cocoana ceea, 

să cinăm împreună, că-i aci şi ginerele nostru, Iosif Câmpeanu. 

Iosif din Mălădia, când era la Politehnica din Cluj prin anul IV a fost 

arestat împreună cu grupul de studenţi anticomunişti, deşi el nu participase 

la nici o manifestare. Dar un verişor de-al lui, Mocanu, era unul din 

conducători, aşa că a fost şi Iosif întemniţat câţiva ani. După eliberare n-a 

putut continua studiile şi s-a angajat ca tehnician constructor la şantierul 

TCI Cluj din Baia Mare. 

A doua zi după orele de serviciu am plecat cu motocicleta la Baia Mare, 
Iosif m-a condus acasă la şeful de şantier, inginerul Mihai Pleşa din 

Făgăraş, cu care am constatat că era în relaţii foarte prieteneşti. Acesta m- 

a supus unui adevărat examen, profesional. Peste două ore aveam în mână 

cerere de transfer către gostatul unde lucram, o comandă către IRTA 

Şimleu pentru un camion cu care să mă transporte la Baia Mare şi cheia 

unui apartament vecin cu Câmpeanu. Spunându-i că directorul gostatului 

nu va fi de acord să plec de la ei, domnul Pleşa m-a învăţat cum să 

procedez: Să cer concediul legal de odihnă, să plec la adresă necunoscută 

(ca să nu mă poată rechema la serviciu) şi să las casieriţei, care-mi era 

subordonată şi fidelă, să depună a doua zi la secretariat cererea de transfer 

cu menţiunea că în caz de refuz, mă consider demisionat, peste 14 zile 

lucrătoare având dreptul legal să plec. 



91 
 

3. La şantierul din Baia Mare 
În ajun de 1 august seara am descărcat mobila din camion în 

apartamentul din Baia Mare, ajutat de tata, de Gyuri fratele lui Florica şi 

de şoferul din Şimleu. Prăvălia de peste drum era încă deschisă. M-am 

dus să cumpăr o sticlă cu vin, dar m-am întors repede înapoi, surprins şi 

uimit că rafturile erau pline de bunătăţi, spre deosebire de Şimleu unde o 

bucată de salam sau un caşcaval puteai cumpăra numai de sărbătorile 

comuniste, 1 Mai şi 23 August, iar raţia zilnică de pâine pe tichete era 

600 grame, am luat o plasă mare pe care am umplut-o cu de toate. Ca 

centru minier, Baia Mare avea un regim special. Surpriza mare a fost apa 

caldă la robinet. În sfârşit facem baie în cadă sub duş, nu în ligheanul cu 

apa  încălzită  pe  soba  din  bucătărie!  Dimineaţa  la  şase  fără  un  sfert 

microbuzul  ROBUR  ne  ducea  din  faţa 

blocurilor de pe str.Karl Marx până în faţa 

birourilor  şantierului  din  Combinatul 

chimic de metale neferoase, fosta uzină 

Phönix; de la orele 12 la 13 ne aducea la 

prânz, iar seara la 6 fix spre acasă. Obişnuit 

de la gostat cu munca nenormată, m-am 

încadrat  repede  în  programul  de  şantier, 

unde mă simţeam bine beneficiind de simpatia inginerului Mihai Pleşa, 
remarcată imediat de colegi, şi aici nefiind agasat de secretarul 

organizaţiei de partid, Dumitru Cherecheş din Moiad, care, aflând că sunt 

teolog absolvent şi aproape constean cu el, m-a înscris doar în „activul 

fără partid”, folosindu-mă să-i redactez dările de seamă şi să corespondez 

la ziarul local „Pentru socialism”, în care să scriu despre realizările 

constructorilor, ceea ce chiar mi-a plăcut. Din două motive: primul, că 

îmi apărea mereu numele pe prima pagină sub genericul „Competiţia cu 

timpul” şi al doilea, că de fapt nu trebuia să mint în legătură cu realizările 

planului de producţie, care se depăşea lună de lună, având un corp tehnic 

de elită, documentaţia perfectă, muncitori policalificaţi şi o conducere 

severă,  nezgârcită la acordarea premiilor. 

Într-o zi şeful de şantier m-a dus să asist la trasarea unei viitoare hale pe 

câmpul de dincolo de uzina veche. Împreună cu şeful producţiei 

ing.Trifan, şeful de lot ing.Ciomocoş, topograful Hinterraiter, maistrul 

Seling şi doi dulgheri, au trasat amplasamentul viitorului depozit de 

concentrate aurifere şi cuprifere. O linie de cale-ferată uzinală era adusă 

până în apropiere; stâlpii, grinzile şi chesoanele prefabricate erau turnate 

în baza de producţie. De la un şantier din Galaţi a sosit, pe pneurile ei, o 
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automacara uriaşă, care putea ridica la 40 metri înălţime o greutate de 60 

tone. Peste şase săptămâni au intrat în hala terminată vagoanele 

basculante cu preţiosul minereu! Pentru mine, copil de ţăran plugar, după 

experienţa mecanizării agricole din gostat, a fost un şoc emoţional să văd 

cum a răsărit ca din pământ o hală uriaşă pe un câmp, în timp de numai 

şase săptămâni. 

Cred că atunci a intrat în mine „microbul” constructorului. Cu ajutorul lui 

Iosif Câmpeanu şi bunăvoinţa inginerului Ioan Trifan am învăţat repede o 

parte din tainele necunoscute mie ale pieselor desenate din proiectele de 

execuţie, fapt sesizat şi apreciat de inginerul şef Romulus Couţi, care la o 

analiză pe şantier a stadiilor fizice a lucrărilor de construcţii la viitoarea 

fabrică  pentru  xantogenaţi  de  sodiu,  mi-a  zis  : 

„Bravo,  tovule,  ai  devenit  constructor!”.  În 

primăvara următoare, mediul foarte umed din zona 

depresionară a Băii Mari, unde precipitaţiile anuale 

sunt doar puţin sub media de pe Vârful Omul, mi-a 

reactivat vechile dureri reumatice, dobândite prin 

cele internate de la Şimleu şi Zalău (unde, de pildă, 

în decembrie 1953, din cauza drumurilor înzăpezite 

nu am avut, timp de o săptămână, lemne de foc la 

dormitorul   cu   20    de   paturi).        Preşedintele 

comitetului sindical de la şantier mi-a oferit un bilet de tratament la Băile 

Herculane, pentru 18 zile. Acolo, având parte de zile călduroase, în orele 

libere dintre tratamente, urcam pe cărăruia spre vârful Domogledului, sau 

zăboveam pe o stâncă în albia râului Cerna. Conversam cu apa şi cu 

vântul. Pe reversul fotografiei alăturate am scris: „Apa limpede, izbindu- 

se de stânci...se învolburează. Apa trece! Pietrele...rămân?”. Aveam 24 

de ani. Tânăr şi visător. Ca un adolescent romantic. După câteva zile am 

ieşit din reverie, lovindu-mă de realitate. Cazat în cameră cu patru paturi, 

împărţeam spaţiul cu trei muncitori trimişi la tratament: Agafiţi Virgil din 

Brăneşti, Bej Gheorghe din Câmpina şi Gheorghiu Gheorghe din 

Târgovişte. Aflând că sunt originar de lângă Şimleu, Virgil îmi spune că 

fratele lui, Mircea, face stagiul militar acolo şi  văzând că-l ascult cu 

atenţie începe a mi se confesa. Este filator la uzina textilă de lângă oraşul 

Pucioasa. Plecat de-acasă din satul Săveşti – Bacău, la vârsta de 14 ani, 

orfan de tată, a muncit pe un şantier de construcţii din Iaşi, a ajuns zidar, 

apoi filator, s-a căsătorit cu o colegă de muncă, are două fetiţe, şi-a făcut 

cu mâna lui casă proprie din chirpici pe un lot de cinci prăjini primit de la 

bunica vitregă a soţiei. La vârsta de 33 de ani are ceva probleme cu 

sănătatea, de aceea a cerut bilet de tratament la Herculane. Însă mare 

întristare are pentru mama rămasă singură în Brăneşti. Cinci din băieţii 

ei, acum între 21 şi 35 de ani,  nu şi-au făcut un rost pe lume, iar cele 
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două fete nici atât, cea de 36 ani e servitoare pe ici pe colo, iar cea de 18 

ani e vagaboandă. Când a fost secetă mare pe Moldova, în 1946, mama 

nu i-a trimis de-acasă la familii milostive în Ardeal, ca alţi părinţi, nici nu 

i-a lăsat să moară de foame. A fiert lobodă, foi de rapiţă, urzici, verze şi 

alte ierburi, le-a stors în mână, le-a sărat puţin şi i-a hrănit. Acum ei sunt 

leneşi, beţivi şi certăreţi. Mă impresionează mai ales mărturisirea lui Virgil 

că această poveste a familiei Agafiţi se potriveşte multor altor familii. 

Peste multe stăpâneşte ignoranţa şi imoralitatea. Vai de tine, biet popor 

român! Ţi-au pierit luminătorii? Pare-se că aceştia şi-au găsit, ca mine, 

un serviciu bine remunerat, comod, călduţ şi fără probleme deosebite ! 

Mă mustru că n-am insistat la Episcopie pentru hirotonire. Doamne, cât 

sunt de naiv, deşi am trecut prin câteva întâmplări dure! 

În această stare de spirit, plimbându-mă solitar prin centrul staţiunii, ajung 

aproape de izvoarele termale. Luând probe de apă în nişte eprubete, o fată 

frumoasă, chiar deosebit de frumoasă, priveşte mereu în jurul ei, speriată 

de parcă s-ar aştepta să fie atacată de cineva. O salut respectuos şi vreau să 

trec mai departe. 

- Vă rog frumos să rămâneţi puţin cu mine la izvoare, mi se adresează 
fata privindu-mă drept în ochi. Îmi inspiraţi încredere. 

E studentă în Bucureşti la Geologie, face practica de câteva săptămâni în 

staţiune, un studiu tematic despre apele tămăduitoare, analize de laborator 

etc. De câteva zile o urmăreşte cu insistenţă un fluşturatec bătrân, care se 

recomandă colonel de artilerie, stabilit la pensie în Turnu Severin. Îi aţine 

calea, o invită să cineze împreună la restaurant.L-a refuzat din prima zi, 

dar el insistă. Chiar zgomotos. De se uită lumea.  

Aştept să-şi umple toate eprubetele, dar nu mă ofer să i le duc. O însoţesc. 

Individul nu apare. Să-mi fi vândut fata gogoşi? La uşa laboratorului o 

salut privind-o interogator. Pricepe. 

- E aici, aproape. Uitaţi-vă în spate. Ne pândeşte de lângă chioşcul cu 

ziare. N-are curaj să vă înfrunte. Eu vă mulţumesc mult. Mă numesc 

Maria Toma. Am observat că purtaţi verigheta. Încă o dată vă mulţumesc. 

Din suflet! 

- La ce oră recoltaţi mâine probele de apă? Voi încerca să fiu prezent. 

Am uitat să-i spun numele meu. M-am fâstâcit. Am privit-o până ce uşa 

s-a închis în urma ei. Ce frumuseţe inocentă! 

Peste câţiva paşi individul îmi taie calea. 

- Am onoarea să vă salut, domnule. Permiteţi-mi să mă prezint, colonel 

de artilerie Florian Zavistici. Dumneavoastră sunteţi de-abia venit în 

staţiune. Eu sunt la sfârşit. Mai am patru zile. Aveţi tot timpul înainte. Vă 

rog nu intraţi peste mine. Sper ca măcar înainte de a pleca să-i pot suci 

capul. E al dracului de apetisantă. 
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- Nu mă feresc să vă spun numele meu, dar cred că n-are importanţă 

pentru dumneavoastră. Verişoara Maria m-a rugat s-o protejez. 

- Sunteţi un lord. Poate ne înţelegem. Vă invit la o bere. 

A doua zi i-am relatat Mariei întâlnirea cu amorezul cărunt. A râs din 
toată inima, fără reţinere, ca un copil fericit. Ochii ei sclipitori m-au 

învăluit într-o privire caldă. M-a prins de mâna dreaptă, mângâind-o. 

Vrea să mi-o sărute? Îi cuprind eu amândouă mâinile, uitându-mă dincolo 

de ochii ei, în suflet. Îi spun pe nume. 

- Maria Toma, mă numesc Romul Pop, economist pe un şantier în Baia 

Mare, am soţie frumoasă, o iubesc, am principii pe care le respect, nu 

sunt verişorul tău, nu pot fi iubitul tău, dar pot fi prietenul tău, eşti 

minunată şi te iubesc. 

Mă mir că n-am leşinat unul în braţele celuilalt, cu atâta drag ne-am 

privit, ţinându-ne de mâini. Ne-am întâlnit zilnic la izvor, în ora ei de 

serviciu, şi de cîteva ori am urcat pe cărarea spre Crucea Albă de pe 

Muntele Domogled. Nu i-am spus că am studii teologice, dar am 

provocat-o să mă introducă în geologie şi, încet încet, de la roci am ajuns 

să vorbesc despre Stânca cea puternică, cum îl numeşte regele psalmist 

David pe Domnul Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului. A rămas 

fascinată de teoria creaţiei. O interesa. Mă ruga să-i vorbesc de cruce şi de 

Iisus. De ce S-a lăsat răstignit ? 

- Şi pentru ca noi doi, bărbat şi femeie, tineri, sănătoşi, frumoşi, să ne 

putem iubi fără să păcătuim! 

La plecarea mea din staţiune, nu ne-am îmbrăţişat, nu ne-am sărutat, nu 

ne-am dat reciproc adresa poştală, nici nu am programat vreo întâlnire 

viitoare. Doar privirile noastre s-au mângâiat şi s-au contopit spre 

neuitare. Acasă nu am pomenit niciodată de această mirifică întâmplare. 

Era ca o comoară pe care n-o puteam împărţi cu nimeni. O şi lăsam 

închisă şi uiată în tainiţa inimii. Dar când călătoream la rudenii, de câte 

ori ne întâlneam, destul de rar, cu bătrâna soră a Florichii din Bobota, pe 

care o chema chiar aşa Maria Toma, eu priveam peste umărul ei şi vedeam 

în zare lilialul chip al studentei geolog. Care, pentru o clipă, era prezentă 

şi se uita la mine cu recunoştinţă. 

Am mai fost o dată la tratament în Herculane. L-am reîntâlnit în 

aceeaşi serie de pacienţi pe fostul coleg de cameră Gheorghe Gheorghiu 

din  Târgovişte.  Se  vorbea  că  în  curând 

insula Ada-Kaleh va fi acoperită de apele 

înălţate de marele baraj de la Porţile de Fer, 

de aceea  Oficiul Naţional  de  Turism 

organiza excursii, de la băile Herculane la 

insulă.  Pe  fotografia  alăturată  am  notat: 

„21.04.1966.   Am   traversat   Dunărea   şi 
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aşteptăm rândul la debarcare pe Ada-Kaleh. În spate, pe stânga, 

Gh.Gheorghiu (cu şapcă), restul necunoscuţi; fetele ziceau că-s 

braşovence, vorbeau între ele ungureşte. Se vede şoseaua Orşova-Porţile 

de fer”. De pe insulă cumpăr o carte poştală ilustrată, pe care am scris: 

„Ada-Kaleh, vedere generală. La 4 km în aval de Porţile de fer. 1750 m 

lungime, 500 m lăţime. 159 familii, cca 600 locuitori, aproape toţi turci, 

mahomedani de vinerea. Smochini (deja cât o vişină, prima recoltă în 

august, a doua în octombrie), trandafiri, lalele, chiparoşi, lămâi, brazi, 

salcâmi, tei, castan sălbatec. Doamna Omer Enise ne oferă dulceaţă de 

tarandafiri, o tânără brunetă – cafea la nisip. În casa lui Ali Kádri, fost 

proprietar, au fabrică de ţigări Mărăşeşti, fabrică de confecţii, Sfat 

popular comunal ”. 

 
 

Pe a treia fotografie am scris: 

„21.04.1966. Întorşi din nou la 

malul stâng al Dunării. Se vede o 

parte din insula Ada-Kaleh. După 

terminarea barajului nivelul Dunării 

se va ridica cu cca 32 metri”. 

De data aceasta în staţiune a plouat 

aproape tot timpul. Nu  mai  era la 

izvoare zâmbetul studentei geolog 

Maria Toma să cheme soarele dintre nori! 

Pe malurile Cernei am vorbit cu undele învolburate mărturisindu-le: Sunt 

infectat cu microbul constructorilor, nu cred că voi putea părăsi şantierul 
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până la darea în funcţiune a tuturor lucrărilor angajate, coşul de 83 metri, 

electroliza de cupru, topirea, convertizarea, fabrica de acid sulfuric, 

xantogenaţi de sodiu, sulfat de cupru, electroliza aur-argint etc, apoi ţevi 

şi table de cupru în cartierul Ferneziu, două hale industriale la fabrica 

Băimăreana şi una la Uzina mecanică de utilaj minier. 

Viaţa pe şantie era plăcută. Se 

muncea 12 ore şase zile pe săptămână, rareori 

şi duminica, dar salariile erau mult mai mari 

decât media pe economi dacă realizam planul 

de producţie. În cei cinci ani niciodată n-a 

fost altfel. Muncitorii luau sporuri lunare 

pentru fiecare procent de depăşire a planului, 

iar noi, personalul tehnic-administrativ 

primeam trimestrial un salar în plus, ocazie 

cu care de fiecare dată, în funcţie de situaţia 

de pe şantier, se organiza o petrecere la 

restaurantul din parcul oraşului, la care 

veneau şi şefi de la trustul nostru din Cluj, 

sau o excursie. Aşa am cunoscut ţinutul mirific de dincolo de Gutâi, 

Maramureşul istoric, şi mândra Ţară a Oaşului. 

 
 

 

 
 

 

 
 



97 
 

 
 
Apoi, de câteva ori, sub pretextul aşa-zisului „schimb de experienţă”, cu 

microbuzul şantierului, marca ROBUR, am vizitat nu numai şantiere de 

la marile baraje în construcţie, ci şi sfinte mănăstiri din Bucovina, de pe 

Valea Oltului şi de pe Jiu. Păstrez un caiet cu linii format A5 în care pe 

90 de pagini am făcut însemnări de călătorie amănunţite despre traseul 

parcurs, ora prin care am trecut prin fiecare localitate, ce am văzut, cu 

cine ce am vorbit, cum era vremea şi ce s-a întâmplat pe parcursul a 

1.874 km, de joi 11 noiembrie până luni 15 noiembrie 1965. În 14 

noiembrie la orele 15,07 am notat 

că prin stareţa  Pelaghia de  la 

Văratec am cunoscut-o pe fosta 

stareţă, acum în vîrstă de 106 ani, 

Epraxia Diaconescu, ce l-a cunoscut 

pe Mihai Eminescu; am aprins o 

lumânare la mormântul Veronicăi 

Micle şi am copiat inscripţia de pe 

crucea ei: 
Şi pulbere, ţărână din tine se alege 

Căci  asta  e-a  lumei  nestrămutată 

lege 

Nimicul te aduce, nimicul te reia 

Nimic   din tine-n urmă nu   va 

rămânea. 

Veronica Micle 4.VIII.1889 



98 
 

În 1966 cu un grup de colegi constructori am fost în Hordou, la 

Centenarul George Coşbuc, unde un participant la sceneta „Nunta 

Zamfirei” m-a urcat în şa pe calul lui şi ne-a făcut o poză lângă celebra 

moară din poezia bardului. Roata morii fiind locul de întâlnire comunicat 

prin scrisori, de mine şi de Florica, cu dragul meu coleg de teologie 

Mihai Pârţoc, venit de la Bistriţa. 

 
 

Aşa au trecut cinci ani. După recepţionarea şi predarea la beneficiari a 

obiectivelor, în comisie având eu rolul de secretar, am primit ca 

recompensă din partea şefului de şantier şi a preşedintelui sindicatului, 

prin Primărie, repartiţie pe un apartament, ceea ce mă îndreptăţea să am 

de acum înscris pe buletinul de identitate, în loc de „flotant”, domiciliu 

stabil în municipiul Baia Mare.  La Baia Mare rămânea un mic grup, 

pentru eventuale remedieri, iar restul urma să fim repartizaţi la alte 

şantiere din ţară, unde TCI Cluj avea lucrări contractate. 

Pe la mijlocul lui iunie 1968, după ce în prealabil cerusem 

telefonic de la şantier o audienţă, m-am dus la biroul oficiului protopopesc 

din Baia Mare str. Baia Sprie - 45, unde avea şi locuinţa protopopul 

dr.Carol Pop, să depun cerere pentru una din parohiile judeţului 

Maramureş, care după reforma administrativă din primăvara aceea, trecuse 

de la Oradea sub juristdicţia Episcopiei de Cluj. M-a primit pe terasă, 

lângă o cafea şi un pachet de ţigări Select. După ce i-am spus numele, m-a 

întrebat dacă este o coincidenţă cu  numele celui ce semnează articolele 

„Competiţia cu timpul” din cotidianul judeţean. I-am confirmat că sunt eu, 

că am terminat teologia în 1960 dar lucrez, ca economist, de opt ani. 

- Şi acum dumneata vrei o parohie la ţară, să te ruralizezi? Am o referinţă 

de la fostul consilier cultural de la Oradea că dumneata ai fost şef de 

promoţie la Sibiu, dar că ai avut un diferend ideologic cu episcopul 

Valerian. Este tocmai o conjunctură favorabilă, părintele Alexandru 

Benea de la Catedrală a cerut să-i întocmesc dosarul de pensionare. Îl 

facem după ce dumneata vei fi hirotonit şi numit în locul lui. Episcopul 

Teofil Herineanu trebuie să mă asculte. 
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- Părinte protopop, eu am terminat studiile cu opt ani în urmă, am mai 

uitat câte ceva şi nu am făcut deloc practică liturgică. Nu mă pot 

compromite făcându-mă de râs la o catedrală. Doresc o parohie la ţară şi 

după câtva timp, dacă veţi aprecia, mă transferaţi în oraş. 

- Te rog să mai vii dumneata şi mâine după masă pe la mine. 

A doua zi, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, dar cu două cafele pe masă, mă 
întâmpină întinzându-mi amândouă mâinile: 

- Am rezolvat chestiunea. Departamentul Cultelor, însuşi domnul 

preşedinte profesorul dr.Dumitru Dogaru, a aprobat telefonic înfiinţarea 

de la l iulie a unui post de diacon, pe lângă cel de preot, cu motivaţia că 

vom da oficiilor liturgice de la Catedrală un fast mai deosebit, după buna 

tradiţie pravoslavnică. 

N-am sesizat atunci ironia zeflemitoare cu care a rostit ultimul cuvânt. Pe 

parcurs voi avea eu alte multe surprize în privinţa relaţiei sale cu Biserica 

Ortodoxă. Dar şi de ce m-a înhăţat rapid să-i fac toată munca de funcţionar 

la biroul protopopesc. 

A doua zi m-am prezentat la directorul general din Cluj, rugându-l să-mi 

aprobe cererea de taransfer de la TCI la Protopopiatul Ortodox din Baia 

Mare. Am fost foarte surprins de refuzul acestuia. De obicei îmi vorbea 

prieteneşte şi aprecia munca mea, mai ales decând, împreună cu 

regretatul inginer Iuliu Nemeş, întocmisem, în premieră, un plan de 

execuţie a lucrărilor de construcţii industriale după „metoda drumului 

critic” importată de la americani. Mi-a aruncat hârtia în faţă şi pur şi 

simplu a strigat la mine: 

- Eşti un dobitoc dacă vrei la pleci acum la făţarnicii, ticăloşii, mincinoşii 

şi hoţii de popi ortodocşi. Ţi-am transmis prin şeful de şantier de la Baia 

Mare că pe tine te aduc în Cluj, pe acelaşi post, la şantierul din cartierul 

IRIS, unde vom face o fabrică de porcelan, şi îţi asigurăm locuinţă în 

apartamentele noastre. Acum adaug: îţi asigur şi un serviciu pentru 

nevastă-ta, iar de la toamnă eşti student la Politehnică, la seral, admiterea 

o garantez, iar după aceea vii în fiecare zi la cursuri, şi înveţi de nota 

zece, că peste cinci ani firma asta are  nevoie de alt director, policalificat, 

cu studii economice, teologice şi inginereşti, că eu voi avea dreptul să mă 

retrag la pensie. Ai înţeles? 

- Am înţeles domnule director general, dar vă rog respectuos să mă 

înţelegeţi şi pe mine. Am treizeci de ani.Şi am un foc la inimă, care de 

opt ani mă arde. Insist să-mi aprobaţi transferul. 

La insistenţa mea, a slobozit pe gură o înjurătură şi s-a ridicat furios în 

picioare. Credeam că vrea să mă lovească. M-am retras către uşă. Dânsul 

a continuat cu un întreg arsenal de înjurături şi jigniri, crezând că astfel 

mă va convinge. 

 - Vă rog frumos, înjuraţi-mă cât vreţi, dar daţi-mi transferul. Nu vreau  
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să plec prin demisie, şi nici demis, pentru că am muncit cinstit în cei cinci 

ani pe șantier. 

- Ştiu, catârule, vei primi hârtia. Dar ascultă-mă. Vei fi în curând 

dezamăgit. Du-te -n... 

De pe coridor, m-a chemat înapoi. 
- Popică, timp de un an de zile îţi păstrez postul de la IRIS, numesc pe 
cineva provizoriu acolo. Dacă vei rezista între ticăloşi mai mult, te asigur 

că până eu voi fi în funcţie vei avea o bucată de pâine la noi, pe şantierul 

unde va fi un post liber potrivit. 

Niciodată n-am priceput ieşirea grosolană a acestui intelectual deosebit 

de civilizat în relaţiile cu subalternii. Nici nu am cum şi nici n-am mai 

dorit să verific acum afirmaţia recentă a unui bătrân clujean, cum că 

fostul meu director fusese creştin greco catolic practicant, familia lui fiind 

asistată religios de călugări bazileni clandestini, alungaţi de securitate şi 

de ortodocşi din sfintele lor mănăstiri. 

La Baia Mare părintele Carol Pop mă aştepta nerăbdător: 

- Bine c-ai venit direct la mine. Peste cinci zile e hirotonirea, aici în 
Catedrală. Poimâine, adică sâmbătă seara, Teofil va face vecernia în 

parohia Lăpuşel, iar duminică va sosi la Baia Mare şi Nicolae Mladin 

mitropolitul de la Sibiu. Azi sosise la Cluj cu intenţia să-l ia pe Teofil să 

meargă împreună să facă tratament antireumatismal în băile Felix - 

Oradea, motivând că se jenează să umble ca un singur bărbos printre 

pacienţii de acolo, dar doi fiind se vor simţi mai bine. După cum mi-a 

relatat la telefon secretarul Iosif Butuc, între cei doi a avut loc un dialog, 

pe care merită să-l savurezi şi dumneata: 

- Înaltpresfinţite, nu pot veni. Nu-l pot supăra pentru nimic în lume pe 

protopopul Carol Pop. Are un protejat, pe care trebuie să-l hirotonesc 

acolo, în Baia Mare, duminică. I-a obţinut de la Culte post bugetar de 

diacon. Eu nici nu-l cunosc. Ştiu doar că-l cheamă Pop Romul şi că a 

terminat la Sibiu cu opt ani în urmă. 

- Foarte bine, Preasfinţite. Voi vedea şi eu Catedrala din Baia Mare. Pop 

Romul mi-a fost student, şef de promoţie. I-am răspuns totdeauna la 

felicitările de sărbători. Deci, duminică vom fi la Baia Mare şi de acolo 

mergem la Felix. 

Sâmbătă seara l-am primit pe Episcopul Teofil în faţa bisericii din 

Lăpuşel. I-am sărutat mâna. Dânsul m-a predat vicarului eparhial de atunci 

Florian Geomoleanu, să mă „canonisească”, adică să mă pregătească 

pentru evenimentul de a doua zi. Acesta m-a luat cu sine în spatele 

altarului, m-a spovedit îndelung, mi-a dat canon să citesc toată Biblia în 

cursul unui an, apoi mi-a dat multe sfaturi practice, referitoare la 

problemele cu care se confruntă preotul de parohie în societatea de astăzi. 

În continuare am participat la slujba vecerniei, care era pe sfârşite,
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şi am ascultat lunga şi consistenta predică a Preasfinţitului Teofil, bogat 

presărată cu texte citite din Sfânta Scriptură, pe care o mânuia cu 

dexteritate. 

A urmat cina la casa parohială din Lăpuşel, oferită de părintele Aurel 

Gliga şi doamna preoteasă, madam Li. Meniu bogat, mâncare şi băutură 

ca la un ospăţ. Părintele vicar şi domnul Traian Chilian, împuternicitul 

cultelor pentru judeţul Maramureş, îndemnaţi şi acompaniaţi de madam 

Li, toţi trei oameni către 70 de ani, au cam depăşit măsura la băutură şi la 

glume nepotrivite, care l-au deranjat pe Episcopul puritan Teofil. Ieşind 

în curtea casei, să se plimbe după cină, Episcopul i-a taxat aspru pe cei 

trei, către protopopul Carol Pop, pe care l-a întrebat despre madam Li, 

care i-a făcut impresia că îl curteza pe vicar. 

- Năravul din fire, n-are lecuire, i-a răspuns protopopul. Am văzut o 

fotografie din tinereţe, în care se vedea că madam Li îl însoţea, ca damă 

de companie în Transnistria pe von Kilinger ambasadorul lui Adolf Hitler 

la Bucureşti. Tânărul Aurel Gliga a fost numit protopop la Turda, iar 

după 1948 s-a aciuat în Baia Mare, de unde însă a fost expulzat preot de 

ţară la Lăpuşel, după ce madam Li s-a infiltrat la petrecerea de revelion a 

Securităţii băimărene, printr-o invitaţie falsă. 

- Şi vicarul Geomoleanu, văduv de câţiva ani, era cam înfierbântat. Deşi 

nu demult i-am atras atenţia la consumul de alcool. Mi-a spus glumind 

că-i la a doua înflorire. Părinte Carol, ce-i aceea, a doua înflorire? 

- Ha, ha, ha, ha, râde copios părintele Carol. Apoi, Preafinţite, 

dumneavoastră a fost preot celib, n-aţi fost căsătorit, nu puteţi pricepe. 

Totuşi, cum să vă explic? Ştiţi, înainte de-a veni iarna, câte-o floricică 

din grădină îndrăzneşte să mai înflorească o dată, dar imediat vine gerul, 

o îngheaţă şi floarea cade. Florian Geomoleanu a glumit cu Preasfinţia 

Voastră. Nu-i cazul să mai înflorească. Nu mai poate. Iar dacă l-a provocat 

madam Li o să rămână cu pofta-n cui. 

- N-ar trebui să vină şi el să doarmă în Baia-Mare? 
- Nu, Preasfinţite, nu vă faceţi probleme. Ne luăm rămas bun, eu pornesc 

înainte şi şoferul dumneavoastră mă urmează la mine acasă. 

Călătorind împreună spre Baia Mare, părintele protopop mi-a relatat 

convorbirea cu Episcopul, despre a doua înflorire. 

- S-a înroşit la obraz ca o fată mare şi m-a oprit să intru în amănunte. 

Mi-l amintesc pe Teofil ca seminarist la Gherla, că o bună parte din zi se 

ruga în capelă proşternut la icoana Preacuratei. Eu mă mai uitam, când ne 

duceau la plimbare în parc, după câte-o fătuţă de la şcoala normală de 
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învăţătoare, dar nu puteam ieşi din coloană. Vezi că dimineaţă vine direct 

în Baia Mare şi Mitropolitul Mladin, să fii la ora nouă în Catedrală. 

De a doua zi, 21 iulie 1968, începe un alt episod al veţii mele. 

Doamne, ai milă de mine! Până acum am simţit mereu asupra mea aripa 

Duhului Sfânt. Oare, în continuare, fi-voi vrednic de protecţia Sa? 



103  

 

CARTEA A TREIA : 
 

 

ÎNTRE CRUCE SI STEA (1968-1978) 
 

Sau: Zece ani la Catedrala din Baia Mare 
 

 

l. Hirotonirea 
 

În ziua de 21 iulie 1968, în Catedrala din Baia Mare, prin punerea 

mâinilor Episcopului ortodox al Clujului, Teofil Herineanu, în prezenţa 

mitropolitului Ardealului Nicolae Mladin, am primit hirotonirea ca 

diacon, iar în ziua de 18 august 1970 – preot şi duhovnic al acelei 

Catedrale. În ziua de 28 august 1975, Arhiepiscopul Teofil mi-a conferit 

titlul de protopop onorar şi dreptul de a purta brâu roşu. În perioada 

1968-1978, ca secretar al Oficiului Protopopesc am fost şi îndrumător pe 

şantierele celor 18 biserici nou construite, 28 renovate şi 12 pictate. 

Ilustrez cu imagini fotografice momentul 21 iulie 1968: 

Pe treptele Catedralei în întâmpinarea ierarhilor, protopopul Băii Mari 

dr.Carol Pop, avându-l în stânga pe protopopul de Satu Mare, Cornel 

Sava şi în dreapta pe preotul Ioan Medanu, paroh ortodox în cartierul 

Valea Borcutului, fost canonic greco-catolic. 

 



104  

 
Episcopul Teofil Herineanu şi mitropolitul Nicolae Mladin ascultând 

cuvântul de bun sosit rostit de prot. Carol Pop. În stânga lor, arhidiaconul 

Toaxăn de la Cluj care i-a îmbrăcat în mantii, le-a dat în mâini cârjele 

arhiereşti, iar toiegele mi le-a dat mie să le ţin. 
 

 
 

La cuvântul de întâmpinare, răspunde Mitropolitul, după care se intră în 

biserică, unde se oficiase deja Utrenia, începe sfânta Liturghie arhierească, 

în cadrul căreia la momentele prevăzute de tipic am fost hirotesit citeţ, 

apoi ipodiacon şi, la Axion, am fost hirotonit diacon, prima treaptă a 

preoţiei sacerdotale. 

 

 
 
Faţă de festivităţile care se văd, trebuie spus că la acea dată clădirea 

Catedralei era grav deteriorată, lăsată intenţionat să se degradeze, poate- 

poate se va auto-demola, pentru a se şterge amintirea celor ce au fost 
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înainte de 1948. Prin acoperişul spart, ploaia picura în vasele puse în 

balcoanele laterale, de pe exterior căzuse nu numai bucăţi de tencuială ci 

şi cărămizi din zidăria pereţilor, fundaţia dinspre strada laterală avea 

fisuriadânci, iar prin ferestrele mâncate de intemperii sufla vântul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

Destul de părăginită era şi starea mea sufletească. După atmosfera serii 
precedente, de la Lăpuşel,  încărcată mai mult de grotesc şi de hilar, decât 
desfinţenie, nu pot spune că am simţit până în adâncul inimii că Duhul 
Sfânt a copleşit fiinţa mea cu harul sacerdotal. Doar glasul Mitropolitului 
în rostirile liturgice reînviau în mintea mea prelegerile academice de acum 
opt ani ale fostului profesor de Teologie morală, dr.  Nicolae Mladin. 

Şi cugetam că Pop Carol a promovat un tânăr direct la catedrală, din 

calcul egoist şi realist: fostul economist şi constructor îl va degreva total 

de munca administrativă de la oficiul protopopesc şi se va apuca de 

repararea bietelor biserici ajunse în paragină. 

Iisuse Cristoase, fii milostiv mie păcătosului! 
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2. Un prim contact cu lumea ecleziastică 
-  Ce cadou să-i facem lui  popa  Ionică  cel  Mare?,  rosteşte  cu  glas 

tărăgănat părintele Carol. 

Nu se uită la mine. Urmăreşte rotocoalele de fum ce le destramă şuviţa de 

aer furişat prin fereastra puţin întredeschisă. Apoi, pe acelaşi ton: 

- Mai fă, drăguţă, o cafea. 

A treia, într-o oră! zic în gândul meu. Şi scrumiera e plină de mucuri! Mă 

urmăreşte atent cum prepar cafeaua. Mut. Tacticos, parcă săvârşind un 

ritual, împlântă în sipca de lemn o ţigară „Select” fără filtru. Îi torn în 

ceaşcă licoarea aburindă, apoi vreau să mă întorc în biroul meu. 

- Ia mai lasă-i, să aştepte puţân preacucernicii preoţi de la ţară. Aprinde şi 

dumneata o ţâgară. Şi stai jos, să discutăm. Că, în definitiv, nu-i numai 

problema mea. Te-am ales colaboratorul meu - păi, spune şi dumneata: ce 

cadou să-i facem lui popa Ionică? 

- Nu ştiu la ce vă referiţi! Răspund realmente mirat. 
- Păi, nu ţ-am spus, drăguţă, că m-a vizitat domnul maior de securitate 
Sălăjan şi mi-a spus că s-a stabilit programul pentru sfinţirea bisericii din 

Rozavlea. Şi că la reîntoarcerea din Maramureşul Istoric vor opri şi aici 

la Catedrala noastră din Baia-Mare. (Un şuvoi de fum înecăcios 

şerpuieşte iar către fereastră). Păi, dacă vine la noi, prima dată!, un 

patriarh al României - să poate să nu îi facem un cadou? 

Îmi torn şi mie o cafea. Cum de nu mi-a căzut fisa de la-nceput? Că doar 

nu de mult îmi povestise cum deţinutul Gheorghe Gheorghiu-Dej, după 

ce a ajuns cel mai mare în Republica Populară Română, şi-a amintit de 

preotul Ioan Marina, care l-a tăinuit în casa parohială şi pentru aceste şi 

alte merite l-a răsplătit cu jilţul de patriarh. Printre cele relatate răzbăteau 

şi aprecieri: „ un mare diplomat”, „ce a făcut el pentru Biserica Ortodoxă 

este extraordinar”, ”să împaci şi capra şi varza şi să nu-ţi rupi gâtul, n-o 

putea face decât un oltean deştept”, „va intra în istorie ca un mare 

patriarh”. Dar, când să-i zică pe nume, tot   „popa Ionică” rostea. 

Sesizasem, atunci, puţin intrigat, tonul parcă prea familial…După prima 

înghiţitură de cafea (bună!) zâmbesc larg amintindu-mi de o 

altă…confesare a omului din faţa mea (care, la cei 60 de ani, împliniţi 

zilele trecute, în 8 august 1968, nu trăda cele două decenii grele în care 

„a  făcut  istorie”):  Îmi  relatase,  cu  umor,  cum,  într-o  vilegiatură  de 

vacanţă, în împrejurimile Romei, maramureşeanul dr.Vasile Ţiple (azi 

paroh ortodox în Rozavlea), şi el student la Colegiul Pontifical Grec prin 

anii 1931 sau 1932, a stârnit râsul copios al celorlalţi clerici doctoranzi cu 

strigătul neaoş:   „ Ni, Coarci, zermele!” adresat unui şarpe încolăcit pe o 
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piatră sub soarele meridional…Nedumerit de zâmbetul meu, continuă 

puţin autoritar: 
- Nu-i dă râs! Asta-i o treabă serioasă. Îmi fierbe capul de câte griji îmi 

face vizita asta. ( Mai împlântă, tacticos, un „ Select” în ţigareta de alun. 

Apoi, plictisit:) Acu, mă urc în „ la voiture” şi mă duc până la părintele 

Mihai, în Cărbunari; mi-a da doamna preoteasă şi o cantă de lapte de 

vacă, pentru  nepoate. (Râde, la un gând ascuns; nu-i place că l-am 

priceput - de aceea ridică tonul, încercând a fi sever, dar fără să-şi poată 

masca gândurile]. Până vin înapoi, din acest turnir, te rog să te gândeşti şi 

dumneata la un obiect potrivit pentru …aşa căciulă! Da, vezi întâi, ce 

doresc preacucernicii de dincolo; dă-le lumânări, chitanţiere, tămâie şi, 

dacă au vreo problemă, vezi despre ce-i vorba! 

Peste două săptămâni, în acelaşi birou şi aceeaşi atmosferă: 
- De ce să steie frumuseţea asta de casetă aici, pe biroul meu să se umple 
de fum! Dacă adrisantul e cunoscut, fă bine şi du-o adrisantului. Dacă nu 

l-or lăsat pe Preafericitul, să oprească în Baia Mare – să i-o dăm aici... 

(După o pauză cam lungă:) Ştii… de ce nu l-or lăsat? (După o altă pauză, 

ironic şi satisfăcut:)  Au văzut… tovarăşii, la Rozavlea, zeci de mii de 

ţărani veniţi al slujbă, care, după, ce s-au rugat, s-au întors, în linişte, pe 

la casele lor. Dar, dacă la Baia-Mare s-or aduna câteva mii de mineri la 

Catedrala  fostă  greco-catolică  şi,  după  Liturghie,  n-or  fi 

tocmai…liniştiţi? Mai bine meargă Preafericitul, de la Rozavlea, direct la 

Bucureşti! Aşa au hotărât…dânşii, tovarăşii. Dar noi, noi trebuie să-i 

arătăm lui popa Ionică că l-am aşteptat. Fii bun, fă-ţi delegaţie şi du-i 

caseta, din partea mea, în numele tuturor preoţilor din protopopiat. 

În tren, spre Bucureşti, redeschid volumul cu pagini creştine al părintelui 

Grigore Pişculescu, „Ziua Domnului”. Cu puţin folos. Nu mă pot 

concentra asupra textului. Totuşi, mă duc la Patriarhul României! Ori, 

părintele Carol nici măcar telefonic n-a solicitat o audienţă. Mi-a zis, 

scurt: „Îi spui lui Nicuşor Cazacu (sau la cine va fi acolo, la secretariat) 

că te-am trimis eu, şi vei fi imediat introdus”. Trenul înaintează prin 

bezna nopţii şuierând – ironie seacă la gândurile mele. În definitiv, vorba 

aceluiaşi părinte Carol: Niciodată n-a fost să nu fie cumva. Dacă nu pot 

dormi, încerc să citesc. Pagina 171: ”Mai nopţile trecute, un straniu 

personagiu a sărit asupra clopotului din dealul Patriarhiei şi cu puteri 

inexplicabile l-a făcut să tune câteva minute. Cei ce au auzit această 

alarmă în miez de noapte, au cunoscut fiori fără nume…Dar a doua zi, 

ne-am lămurit şi ne-am asigurat unul pe altul: N-a fost nimic!… Un 

nebun a tras clopotul Patriarhiei…26 aprilie 1930”. Acoperind pentru o 

clipă zgomotul fierăriei hodorogite a trenului, sirena ţipa, iarăşi, ironic. 

Las cartea pe banchetă şi încerc, zadarnic, să adorm. 
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Cobor din tramvai în Piaţa Unirii. Plină piaţa de aromele şi culorile 

toamnei: fructe ireal de frumoase, flori şi ţigănci florărese, zarzavagii 

zgomotoşi şi precupeţe de kitsch-uri. Ies grăbit din această aglomeraţie 

zgomotoasă. Traversez pe lângă bătrânul Spital Brâncovenesc şi încep 

urcuşul spre Mitropolie. În câteva clipe am ajuns în umbra 

clopotniţei…Oare, o fi acelaşi clopot, tras într-o noapte de aprilie, cu 

aproape 40 de ani în urmă, de un…nebun? Mă apropiu. Inscripţia e 

ruginită, ilizibilă. În jur, nimeni. De-abia acum realizez că dealul 

Mitropoliei e…pustiu. Sunt singur. Nici urcă, nici coboară nimeni. Peste 

câţiva paşi, din apropierea bisericii văd totuşi un om: un miliţian stă de 

strajă la uşa de intrare în Palatul Marii Adunări Naţionale a Republicii 

Populare Române. Mai jos, între Marea Adunare şi Palatul Patriarhal, 

câteva maşini ruseşti negre, Volga şi Zil, parcate. Nici o mişcare. Nici un 

glas. Oare o fi şi biserica pustie? Intru. O bătrânică, cu chip cuvios, îmi 

oferă blând ruciuliţe şi medalioane. 

Aprind câteva lumânări…Îngenunchez la icoana Maicii Domnului 

din  stânga  catapetesmei: „Ocroteşte-mă, şi astăzi, Preabuna mea 

Măicuţă Sfântă!”. La ieşire o întreb pe călugăriţă: 

- Pot găsi pe cineva la Patriarhie? 
- Îl văzui, adineauri, intrând pe părintele secretar. 

Deschid sfios uşa masivă din lemn sculptat. Figura de falnic domnitor 

fanariot a venerabilului secretar poliglot mă face să mă simt…mic. Cu o 

plecăciune de nouăzeci de grade îl salut respectuos, spunându-mi numele 

şi locul de muncă. El: sfinx. Eu, îmi revin: trebuie să atac! 

-Prea Cucernicul părinte Dr. Carol Pop, protopopul de Băii-Mari, m-a 

trimis să predau un dar personal Prea Fericitului Părinte Patriarh 

Justinian. Mi-a spus că nu va fi nevoie să aştept ziua de audienţe pentru 

provinciali. 

- Aşteaptă puţin, Prea Cucernice, răspunde incolor. 

Iese pe una din uşi, în care reapare după doar câteva minute, de data 

aceasta iradiind de bunăvoinţ (avea, într-adevăr, un chip cu totul 

remarcabil, de cărturar, diplomat ecleziastic, poate chiar de rugător!): 

-Preafericitul vă va primi imediat. Poftiţi în Cabinet…Puteţi aşeza aici 

obiectul care l-aţi adus… 

Scot cu mare grijă din sacoşa neagră o tăblie din lemn furniruit şi lustruit, 

a cărei formă ovală a fost corectată de meşteri tâmplari pricepuţi cu două 

acolade mari, pe lungime, şi alte două, mai mici, la capetele înguste. 

Aşez pe acest suport de lemn o oglindă de aceeaşi formă. Înşurubez pe 

margini, la locul lor, opt picioruşe din metal nichelat. Între ele, prin 

glisare, introduc, ca „pereţi” laterali, opt bucăţi dreptunghiulare de sticlă 

transparentă. Desfac din câteva pacheţele minunate „flori de mină” şi le 

aşez cu grijă pe oglindă. Despachetez ultima piesă: un geam tăiat ovoidal, 
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de aceeaşi formă cu postamentul din lemn lustruit şi îl aşez deasupra 

încercând cu mâinile tremurânde să fac să intre capetele de sus ale celor 

opt picioruşe metalice în orificiile sticlei. Am reuşit! Înşurubez câte o 

piuliţă nichelată, cu cap rotund, plin, pe capetele picioruşelor ieşite din 

sticlă. Mulţumit, prind cu amândouă mâinile „Caseta” şi o înalţ către 

candelabrul cu zeci de becuri. Florile de mină…scânteiază! 

- Extraordinar! Ce atenţie deosebită din partea părintelui Carol !...Cum 

le-aţi spus, flori de mină?! Se găsesc aşa, „înflorite”, în adâncul minelor 

de aur?!...Se va bucura mult Preafericitul!...Are, fiecare, un nume?! Cum 

aţi spus, stibină? 

Şi în timp ce mă străduiesc să-i răspund părintelui secretar, nici nu aud 

paşii Preafericitului, care era deja lângă noi, în reverenda sa de un alb 

strălucitor, ce contrasta cu giubelele noastre întunecate! Văzându-mă 

fâstâcit  de  apariţia  sa,  îmi  zâmbeşte  larg,  întinzându-mi  amândouă 

mâinile, a îmbrăţişare. Îi sărut mâna dreaptă (după cum am fost instruit) 

şi îi transmit regretul părintelui Carol că nu s-au putut vedea şi la Baia- 

Mare… 

- Îl văd tot timpul. Aşa să-i spui, că-l am la inimă tot timpul. Cu dragoste 

şi preţuire. 

Şi, în timp ce înregistram zaharicalele rostite de preafericita gură şi mă 

apropiam de largul fotoliu ce mi-a fost indicat, falnicul secretar a 

dispărut, tiptil şi pe nesimţite, aidoma precum apăruse înainte 

Preafericitul. Care, m-am prins!, poftea să mă ispitească fără martori. 

(„Şiret, bătrânul. Fii foarte atent!” – m-a avertizat dinainte părintele 

Carol. „Je m-en fiche – dacă se supără pe mine: eu sunt unul din vârfurile 

de la 21 octombrie 1948 şi trebuie să se poarte cu mine ca şi cu oul cel 

roşu; Emil Bodnaraş m-a decorat cu „Steaua Republicii” , popa Ionică 

cu  „Crucea patriarhală”; dar dumneata de-abia ţi-ai început cariera 

ecleziastică – să nu dai în bară cu ceva ce nu le convine să audă la 

cuvioasele urechi!”). 

Deşi aveam în urechi tot timpul aceste sfaturi ale iubitului meu şef, am 

dat-o în bară. Şi încă tare de tot. Puţin experimentat în diplomaţia 

ecleziastică, tributar mediului în care am lucrat câţiva ani după absolvirea 

Teologiei (un mare şantier de construcţii industriale, unde urcasem până 

la funcţia de şef de birou planificare, obişnuit să discut franc problemele 

de producţie; iar ziarul local îmi publica şi pe prima pagină articole 

despre realizările constructorilor „în competiţie cu timpul”), după ce 

Preafericitul m-a cucerit cu întrebări nevinovate, pe un ton din ce în ce 

mai părintesc, despre insignifiante treburi provinciale, eu, uitând că nu 

sunt la o şedinţă în care tehnicieni dezbat cu fair-play probleme de 

producţie, îmi dau drumul la gură, ca un prost; făcând pe isteţul, ca la 30 

de ani, am căzut în plasa Bătrânului septuagenar. El, de fapt, voia să afle 



110  

reacţia „opiniei publice” faţă de înaltul ordin ce l-a dat Preafericirea Sa în 

Catedrala din Cluj, unde convocase episcopii ardeleni, protopopii şi câte 
2-3 preoţi mai reprezentativi, în preziua pelerinajului de la Rozavlea: „Să 

fie scoase din toate bisericile şi de pe troiţele din faţa lor, de pe câmp 

sau din cimitire „relicvele catolice” – statui, statuete, corpus Cristi în 

relief, icoane sculptate, icoane ale lui Hristos sau ale Maicii Domnului 

cu inimi străpunse de săgeţi, icoanele sfinţilor neortodocşi –Anton de 

Padova,  Francisc  de  Assisi,  Tereza  de  Lisieux  etc;  pentru  că  sunt 

„pericol naţional”; în Canada, nişte duşmani ai „unităţii noastre 

naţionale şi spirituale” (unguri transfugi) afirmă că în Transilvania 

ortodocşii români nu sunt atât de mulţi cât spun statisticile oficiale de la 

Bucureşti, căci foarte mulţi au rămas credincioşi credinţei catolice, 

ungureşti, dovedind aceasta cu fotografii ale pomenitelor „relicve” 

publicate  în  reviste  colorate!  Cu  aceste  relicve  catolice  dăm  apă  la 

moara duşmanilor poporului. Să le înlăturăm înlocuindu-le cu icoane 

ortodoxe!” 

Mă întreabă, mieros, ce rezultate concrete avem, care-s reacţiile 

„nereveniţilor”. Îi explic că în acest răstimp scurt de abia a demarat la 

protopopiate acţiunea, încă nu se pot semnala reacţii, dar mie, personal, 

să-mi fie îngăduit a fi de părere că cei care l-au sfătuit pe Prea Fericirea 

Sa la o asemenea măsură sunt, după o expresie la modă, oameni de birou, 

nu de teren. 

-Ce înseamnă expresia aceasta, dragă părinte? 

-Oameni rupţi de realitate, care nu cunosc oamenii, faptele lor, 

mentalitatea, reacţiile. 

-Dumneata trăieşti „în teren”, trebuie să fi observat cum reacţionează. 

-Nu ştiu cum reacţionează, pentru că abia s-a transmis Ordinul către 

parohii. (Auzisem că pe lângă oraşul Dej pe un preot zelos l-ar fi scos 

credincioşii din biserică pentru că s-a atins de „relicve”, dar m-am abţinut 

să-i  spun  Bătrânului.)  V-aş  putea  spune,  însă,  cu  toată  sinceritatea  o 

părere personală (M-a încurajat cu o privire blândă, paternă). Mai mult 

decât o părere – o certitudine. Măicuţa mea s-a rugat mult şi cu multe 

lacrimi  a  spălat  un  „  corpus  Christi” sculptat  în  lemn  pe  crucea  din 

biserica satului, Cehei din judeţul Sălaj: „Doamne, iartă-mă pe mine, 

păcătoasa, îndură-Te de mine, că nu mai am lacrimi să-mi plâng cei patru 

copilaşi, care toţi au murit la câteva zile, săptămâni sau luni după naştere, 

pe acesta, care-l simt în pântecele meu, lasă-mi-l, Doamne, că îl voi 

închina  Ţie,  să  fie  preot  la  altarul  Tău!”. Acela, al cincilea, sunt 

eu…Cum aş putea, Prea Fericite, să o conving pe mama mea că preotul 

din sat face bine că rupe acea „relicvă” de pe cruce şi ţintuieşte în locul ei 

o tablă pe care a pictat un Iisus Hristos în stil neo-bizantin?! 

(Automulţumit de tonul patetic cu care am rostit ultima frază, nu observ 
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mimica Patriarhului – şi fac încă o  gafă). Dar, acesta, să zicem că este un 

caz…sentimental şi, poate, izolat. Nu putem, însă, evita logica. (Altă 

încurajare…cu un zâmbet aproape hipnotizator). Pe măsură ce ploile şi 

soarele, vântul şi zăpezile îşi făceau datoria de erodare şi putrezire, a 

celor dinafară, şi carii le lichidau pe cele dinăuntru bisericilor  - bietele 

„relicve” ar fi intrat în nefiinţă, fără zgomot, în linişte şi pace. Cine le-ar 

fi dat importanţă? Dar, acum, rupându-le de la locul lor, noi le dăm 

importanţă, arătăm că sunt importante, altfel nu ne-am lupta cu ele! 

Dându-le importanţă, reînviem cultul lor! Spunem şi generaţilor născute 

după 21 octombrie 1948 că a existat o Biserică Greco-Catolică. Eu însumi, 

şcolit la Sibiu, n-am ştiut, până acum 

-Ajunge! Mă întrerupe aproape strigând şi privindu-mă cu ochi de 

inchizitor. Apoi, spumegând de furie: -De la Pop Carol citire sunt aceste 

vorbe? 

Pauză prelungită. Nici unul nu putem rosti cuvânt: Bătrânul roşu de furie, 

eu galben de spaimă. Tot Prea Fericitul îşi revine primul, schimbând 

culoarea feţei, precum cameleonul: 
-Spune, dragă, ai reţinut bine mesajul părintelui protopop? 
N-am încotro, trebuie să merg până la capăt; fie ce-o fi: în definitiv, 
directorul general Nicolae Veza, de la Trustul de Construcţii Industriale, 

m-a asigurat (când mi-a dat transferul, în luna iulie) că am oricând un 

post bun, de economist, la ei, şi apartament în Cluj. 

-Prea Fericite Părinte Patriarh, eu vorbeam de logică. Dr. Carol Pop a fost 

un corifeu la 21 octombrie; şi, de atunci, douăzeci de ani – pe baricadă; 

poate, acum, să aibă altă părere decât Patriarhul Reîntregirii Bisericii?! 

Eu sunt; într-adevăr, eu sunt cel ce am uitat că nu mai sunt la o dispută pe 

şantier, ci în cabinetul Patriarhalului. (Am încercat să zâmbesc; nu ştiu 

dacă nu am rânjit. În timp ce Dânsul era numai zâmbet părintesc!:) 

-Dragă părinte, bravo! Aşa-i stă bine tinereţii. Să-i spui părintelui Carol 

că-i mulţumesc pentru dar şi pentru mesager. Când va veni la Noi, va 

vedea caseta cu flori de mină la loc de cinste. (Extraordinar cât de rapid 

îşi schimbă acest om…culoarea; acum, ochii emit două fulgere 

ameninţătoare, şi cu voce de oţel taie cuvintele:) Dar, să nu îndrăzneşti să 

repeţi cuvintele ce mi le-ai spus. Niciodată, nimănui! Ai înţeles? 

În biroul secretarului, Niţişor Cazacu, era să mă aleg cu un cucui în 

frunte, şi eu şi înaltpreacucernicul, căci, la despărţire, plecăciunea de 90 

de grade a fost… reciprocă! 

-Să-i transmiţi şi din partea mea părintelui Carol mulţumiri şi salutări 

cordiale – rosti venerabilul secretar petrecându-mă până afară. După câţiva 

zeci de paşi, parcă la comandă telepatică, întorc capul: fanariotul fâlfăie 

cu mâna stângă un salut prietenesc, în timp ce dreapta mângâie cinstita-i 

barbă, mai mare şi mai albă decât a Preafericitului. 
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Simt că mi se înmoaie picioarele. Nu mai pot păşi…De-abia acum 

răbufnesc din adâncuri…emoţiile prin care am trecut. Mă opresc. Parcă- 

mi pierd echilibrul. Leşin? (Dealul Mitropoliei e tot pustiu!) Mă reazem 

de clopotniţă. Soarele neobişnuit de arzător pentru această zi de toamnă, 

mă loveşte-n creştet. (Nici un bucureştean nu urcă spre biserică!) Cu 

picioarele ca de plumb, mă târăsc înapoi…Călugăriţa cu chip blajin mă 

recunoaşte.  Compătimitoare: 

-Ia, maică, o gură de aghiazmă. Face bine. 

Mă priveşte cu bunăvoinţă, dar   în privirea ei parcă e şi ceva 

iscoditor…Am intuit bine, căci de-abia gust din apa cu plăcut miros de 

busuioc, că şi încep să curgă întrebările: Ardelean? de unde, maică?, vă 

fac greutăţi catolicii?, nu se mai domolesc ungurii?, dar…poporul nu ţine 

cu ereticii? (Doamne, Dumnezeule, şi măicuţa asta cu chip blajin a 

făcut…pact cu diavolul?; sau, plictisită de pustiul din catedrală, profită 

de ocazie şi îşi hrăneşte voluptatea limbuţiei? Nu, nu se poate! Ea este 

cuvioasă. Poate, cu mine s-a întâmplat ceva: de-acum voi suspecta pe 

toată lumea! Scutur din umeri, de parcă m-a atins o reptilă rece şi vreau 

s-o arunc de pe mine! Mizantropia? Doamne fereşte!) 

O privesc sever pe măicuţă şi mă îndrept spre ieşire. După doi paşi mă 

răzgândesc. Trebuie să mă reculeg. Nu pot pleca aşa. Sunt ca un vulcan 

aprins. Vulcan?! O biată crenguţă trecută prin para focului…Dar, trebuie 

să rămân câtva timp aici, în biserică. Cu paşi şovăielnici mă îndrept către 

aceeaşi   icoană   a   Maicii   Domnului.   Îngenunchez.   Încerc   să   mă 

concentrez: caut clipa de linişte cutremurată, s-o aştern sub genunchii 

inimii. Zadarnic. Nu-mi pot stăpâni gândurile învălmăşite. Sunt pierdut. 

Parcă nu-s îngenuncheat, ci prăbuşit…Nu mă lăsa, Măicuţă Sfântă!...Cu 

efort, ridic fruntea de la pământ spre icoană. Dar, unde-i Chipul Maicii 

Domnului?! În faţa mea e…Patriarhul. E chipul lui adevărat: barba rară, 

răsfirată anume pe lăţimea pieptului; buzele înguste, vineţii, tremură 

nervos sub mustaţa tunsă scurt; nările parcă adulmecă vânatul; ochii, în 

total contrast, te ating uşor priviri calde: 

-Da, fiule, ţin mult la părintele Carol; pe oameni ca dânsul îi am mereu la 

inimă. Om cuminte, orientat. Puterea roşie este mare, foarte mare. 

Oamenii cuminţi se aliniază cu cei puternici. Ei, nu numai că ne-au 

eliberat în august 44, dar, iată, ne-au ajutat să ne rotunjim:o Naţiune, un 

Partid, o Biserică! 

Închid ochii, să nu-l mai văd. Nu dispare! Strâng din pleoape şi-o invoc 

pe Maica Sfântă: Nu mă lăsa să-mi pierd minţile!...Trec câteva clipe, ce 

mi se par ceasuri. În sfârşit, a dispărut. Dar, în locul Preafericitului, pe 

culorile icoanei Maicii Sfinte se suprapune, estompându-le,… chipul 

doctorului de la Roma, protopopul Carol Pop. Are faţa brăzdată de riduri; 
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pe fruntea lată, inteligentă, şanţuri transversale, de om chinuit; în locul 

gurii încleştate, ochii murmură cuvânt: 
- Să nu crezi că mi-a fost uşor! Nici mie, nici ortacilor mei din octombrie 

1948. Acu zâmbesc, ca după un vis urât, când văd că, totuşi, reîntregirea 

asta bisericească, ne-a asigurat să rămânem la altare, să nu rămână turma 

fără păstori, că blestemaţii ăştia de comunişti ar fi risipit oile. Aşa le-am 

adunat la staul; dreptu-i că: fără intelectuali – căci ei nu suportă cupola 

fanariotă!  (Caută  în  buzunarul  vestonului  sipca de alun,  împlântă  un 

„Select”, apoi, urmărind şuviţa de fum negru, înecăcios şi citându-l, 

aproximativ, pe Cronicar:) Ehei, nu-s vremurile sub om ci amărâtul 

om…sub vremi! S-a oprit, într-o zi de toamnă, la casa parohială din 

Gerăuşa, maşina securităţii din Satu Mare, un „Gaz” rusesc. Spaima 

satelor! Era căpitanul Weisz, comandantul, şi încă un civil. Nici măcar nu 

mascau pistoalele mari ce le purtau sub haină. „Dacă vrei să-ţi mai vezi 

copilaşul şi nevasta, semnezi această cerere de trecere la ortodocşi, şi vii 

cu noi, să-i „lămurim” şi pe alţi preoţi! Dacă nu…”.   (Pleoapele îi cad 

grele peste ochii înceţoşaţi de durere, clipeşte strâns, de parcă ar zăgăzui 

izvorul lacrimilor. Apoi, cu glas de om înfrânt:) Să lăsăm pe de altă dată 
acest (ironic:) istoric episod. (Stinge nervos ţigara pe jumătate fumată şi 
aprinde alta). Da, pe altă dată. Oricum, vreau, odată, să ştii de la mine 

adevărul: Cum am ajuns noi, adică „cei 38”, care de fapt am fost 36, la 

Cluj, să „rupem peceţâle” lui Atanasie şi a celor 38 de protopopi de la 

1700! 

Trage adânc, în piept, din ţigara puturoasă. Fumul negru îi acoperă faţa 

proaspăt bărbierită. Nu-l mai văd. A dispărut! 

Mai rămân câteva clipe (poate ceasuri?!) cu ochii închişi încercând din 

răsputeri să urc spre clipa de linişte cutremurată, s-o aştern sub 

genunchii inimii. „Doamne, Iisuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, milostiv 

fii mie, păcătosul!” O dată, de două ori, de zece ori, repet invocarea, ca 

pe bobiţele unui rozar…În sfârşit, ritmul sacadat al invocaţiei mentale 

coincide cu respiraţia…Am putere să deschid ochii: în icoana din faţa 

mea Măicuţa Sfântă strânge la piept pe pruncul Iisus!; Preafericitul şi 

Preacucernicul au dispărut. 

La poarta Catedralei, cuvioasa călugăriţă cu chip blajin mângâie, 

preocupată, boabele tocite ale şiragului de mătănii. Cum cobor dealul 

Mitropoliei şi urc în tramvaiul spre gară, scot din geantă cartea, să văd 

cum încheie părintele academician Gala Galaction relatarea cu  trasul 

clopotului în miez de noapte, de la pagina 171: ”Fapta acestui nebun este 

o lecţie zguduitoare, pentru toţi cei ce credem că avem mai multă minte 

decât el”. 
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3. Destăinuire şocantă 
 

Pe cerdacul bătrânei case parohiale din strada Baia-Sprie nr. 45, la ceas 

de vecernii,  două  generaţii  încep  a  se  confesa.  „Bătrânul”  soarbe  rar 

ceaşca de cafea.  Pe măsuţa  din  nuiele  împletite,  nelipsitul  pachet  de 

„Select”, din care împlântă, mereu, câte o ţigară, în sipca de alun: 

- Epicleza? Un subiect de dispută, inutilă! Ce? Teologii pot şti mai bine 

decât Cristos?, că pâinea şi vinul, aduse la altar, se transformă în Trupul 

şi Sângele Domnului în momentul repetării cuvintelor lui Iisus din seara 

Cinei de Taină, „Luaţi, mâncaţi…”, sau în momentul rostirii epiclezei? 

Ce rost au discuţiile acestea, cu care v-au împuiat capul teologii ortodocşi 

de la Sibiu?  Eu, unul, înţeleg să rostesc, cu evlavie sacerdotală, atât 

cuvintele sacrosante, cât şi rugăciunea de invocare. Atât. Domnul 

Euharistiei ştie când, în ce moment, să producă transsubstanţierea 

Speciilor, pâinea şi vinul, din naturale, în Divine. Asta-i treaba Lui, nu a 

mea! Dreptu-i că şi pe vremea studenţiei, la Colegiul Grec din Roma, i- 

am cam contrariat, cu părerile mele „liberale”, pe venerabilii papistaşi… 

Aprinde atât de încet încă o ţigară, de parcă ar aştepta să vadă cum 

reacţionează ...”tânărul”. Eu, însă, nu exprim nici o atitudine pro sau 

contra, ci, mai degrabă nedumerire, că doar nu despre asta începusem a 

discuta; vrea să fugă, iar, de la subiect? 

După o oarecare ezitare (cel puţin aşa mi s-a părut), Bătrânul revine „ a 

nos moutons”, (cum îi plăcea să se exprime): 

-Dar nu despre deosebiri dogmatice era vorba, căci nu pentru motive de 

credinţă au ţinut…dânşii să realizeze ”reîntregirea bisericească” de la 21 

octombrie 1948! 

Este pentru prima dată când părintele protopop ortodox de Baia-Mare Dr. 

Carol Pop pare dispus să-mi dezvăluie, în sfârşit, versiunea interzisă! Se 

opreşte cu ceaşca de cafea în dreptul gurii şi mă priveşte, peste ea, cu 

aceleaşi două „raze lase” cu care, cu câtva timp în urmă (înainte de a-mi 

cere transferul de la şantier la Catedrală) m-a interogat, peste două ore, 

din nebănuite chestiuni literare, istorice, politice, teologice, diplomatice 

etc, etc; sper că nu mă supune, iar la un…examen. 

-Ştii ceva, în afara versiunii oficiale, despre desfiinţarea Bisericii Greco- 

Catolice? 
Tonul întrebării şi accentul pus pe cuvântul „desfiinţarea” îmi spulberă 
suspiciunea. Bătrânul nu are chef de taifas fariseic, ci este dispus să se 
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confeseze. Totuşi (pentru că i-am furat, deja, tactica!) în locul unui 

răspuns lapidar, încep o istorisire, încercând chiar să-i imit stilul relatării. 

- Pe la începutul acestui deceniu, al şaptelea, ştiţi că puterea comunistă, 

stăpân unic pe întreaga avere a ţării, şi-a putut permite, după stoparea 

sov-rom-urilor, prin continuarea sărăcirii cetăţeanului, să înceapă 

construirea  „coloşilor industriali”; asta cu dublu scop: centralizarea 

economică şi, mai ales, desfiinţarea clasei ţărăneşti; iobăgirea populaţiei 

rurale, prin metamorfozarea micului proprietar agricol, quasi independent 

(deşi apăsat de cote şi, apoi, de colectivizare) în obedient muncitor 

industrial;  acolo,  pentru  un  salar şi  o  încadrare  mai  bună,  se va lăsa 

cuprins în organizaţiile partidului comunist, devenind total dependent, 

înrobit  politic,  economic,  social  …  Considerate  locuri  de  pedeapsă, 

pentru  munca  grea,  istovitoare,  dar şi  de „reeducare”,  marile  şantiere 

erau, şi sunt şi azi, în anul de graţie 1968, singurele, între întreprinderile 

şi instituţiile comuniste, unde nu era interzisă angajarea „duşmanilor 

poporului”, inclusiv a foştilor deţinuţi politici şi a proscrişilor…Aşa l-am 

cunoscut, prin 1966, la şantierul din Târgu-Mureş, pe un preot greco- 

catolic mai în vârstă, Vasile…..?!?, de curând ieşit din închisoare,…ce 

mi-a povestit este incredibil!,…a fost în infernul lui Dante!...(Oare, să-i 

spun numele preotului?; dacă se scapă către ...cineva? Că, deja ştiam de 

vizita lunară, oficială, a unui ofiţer de securitate, la biroul protopopului 

sau acasă…Mai bine, las pe altădată…Aşa procedează şi dânsul, omul 

robust şi viguros din faţa mea, proaspăt tuns, tinereşte, cu părul încă 

bogat,  abia  începând  a  încărunţi,  totdeauna  atent  pieptănat  cu  cărare 

aleasă pe stânga; pe care tatăl său, miner în Cavnic, l-a botezat cu numele 

regelui Carol I, Întemeietorul; el, coconul, în copilărie visa la uniforma 

de  general;  dar,  după  terminarea  liceului  băimărean,  la  rugăminţile 

blândei sale mame alăturându-se ghilotina cruntei sărăcii – s-a trezit 

claustrat în seminarul Greco-Catolic din Gherla, de unde, după doi ani, l- 

au trimis la Colegiul Pontifical din Roma, pentru doctorat în filosofie şi 

teologie. Limpezimile albastrei mări Adriatice mai alină din când în când 

şi astăzi aceşti ochi, ale căror pupile se deschid larg, a bunătate rotundă, 

învăluindu-te  în  vraja  lor,  precum  valurile  călduţe  ale  mării  de  la- 

nceputul toamnei. Ca acum, când mi-a surprins ezitarea, dar o înţelege:) 

- Nu te mira deloc de cele auzite de la unul venit din Infern. Ca să-l 

înţelegi, îţi pot spune eu cum a început….intrarea în iad. Nu chiar de la 

început, căci începutul s-a făcut cu arestarea Episcopilor, la care nu am 

fost prezent. Ce vreau să-ţi spun este numai mărturie; fapte la care am 

fost martor prezent, participant. 

Suspină a durere. O clipă. Apoi, o culoare uşor roşiatică îi împurpurează 
obrazul bărbierit - avanpostul…revoltei? Glasul îi este, aparent, domol şi 
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stăpânit, de parcă s-ar legăna în aducerile-aminte, detaşat de flăcările de 

pe culmi…: 
- Era…o zi urâtă de toamnă. O vreme, de să nu-ţi scoţi nici câinele din 

casă. În 48. Făcusem deja pactul cu El Diavolo. Existam. Între Cruce şi 

stea. Nu a celor trei Crai, ci aia cu cinci colţuri. Deci, trebuia să-nsoţesc 

pe evreul comunist Weisz, comandantul securităţii zonale din Satu-Mare, 

la împlinirea misiunii din acea zi: racolarea la ortodoxie, sau arestarea, 

şefului Cancelariei diecezane din Baia-Mare, venerabilul canonic Vasile 

Sabo. (Episcopul titular, Dr. Alexandru Rusu, mitropolitul ales, fusese 

deja ridicat şi dus în loc încă necunoscut mie). Cum procedăm? După ce 

mă trimite, singur, să-i obţin semnătura pe cererea de trecere la ortodocşi, 

pe care reverendissimul a refuzat-o categoric, tovarăşul Weisz mă obligă 

să-l însoţesc, pentru  o…percheziţie. Bat, iar, la uşa biroului vicarial: 

- Lăudat fie Iisus…Nu vă supăraţi, reverendissime, că vă deranjez încă o 

dată,  domnul  Weisz  mi-a  cerut  să-i  arăt  biroul  dumneavoastră,  că 

are…un ordin… 

- Da, domnule părinte, - intervine, curtenitor şi respectuos, jidovul - un 

ordin de percheziţie, domnule părinte. Ştiţi în urma unei reclamaţii, care… 

eu nu cred că-i adevărată…, nu vă supăraţi, domnule părinte, eu nu 

vreau să vă percheziţionez, dar…ordinul, ştiţi  bine şi dumneavoastră… 

- Nu am nimic de ascuns, domnule ofiţer, îl întrerupe, oficial şi deferent, 

reverendissimul Dr. Sabo -, biroul vă stă la dispoziţie. (Se uită la mine, 

consternat şi compătimitor?:) Părinte Carol, poţi să-l ajuţi pe domnul 

ofiţer. 

- Nu-i nevoie, domnule părinte, - zice mieros securistul. Mă uit numai 

aşa…Eu nu cred că dumneavoastră sunteţi în stare de …vai de mine!, 

cum să cred că aveţi arme!...valută, cocoşei şi nu mai ştiu eu câte scrie în 

reclamaţie?...Dar, ştiţi, domnule părinte, trebuie să fac raport scris că am 

percheziţionat, semnat de martori. 

- Este prezent mult-onoratul Dr. Carol Pop, cred că este bun ca martor. 

Sau, să mai chemăm pe cineva? 
- Nu trebuie, domnule părinte. 
Domnul Weisz se uită, aproape indiferent şi superficial, doar în sertarul 
mare al biroului, pe care tocmai îl deschisese reverendissimul când 

intrarăm noi pe uşă. Apoi, cu zâmbetul pe buze: 

- Atâta! Eu în altă parte nu mă uit. Nu deranjez. Am încredere într-un om 

bătrân  ca dumneavoastră, domnule părinte. Voi  face raportul…dar nu 

aici, nu vă mai deranjez, domnule părinte, îl scriu la Secţie. Părintele Pop 

Carol mă însoţeşte, să semneze ca martor. Iertaţi-mă de deranj, domnule 

părinte. Săăă trăiţi! 
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Şi se îndreaptă spre uşa de ieşire, în timp ce eu suport cu greu privirea 

mustrătoare a venerabilului vicar eparhial, pe care îl salut după cuviinţă: 
- Lăudat fie Iisus, reverendissime!, - la care el, cu ton apăsat: 

- Va fi în veci, mult-onorabile Pop Carol! 
Spre uşă era gat să mă izbesc de domnul securist; care, întorcându-se din 

prag, cu acelaşi glas mieros: 

- Nu vă supăraţi, domnule părinte,…ca să pot scrie în raport că am făcut 

şi  percheziţie  corporală,  îmi  permiteţi  să  controlez  măcar  în  paltonul 

agăţat aici în cuierul de lângă uşă? Este, desigur, paltonul dumneavoastră, 

domnule părinte? 

- Da, desigur, desigur, poftiţi, n-am în el decât mănuşile, fularul şi, poate, 

o batistă, poftiţi, nu vă jenaţi! 

…Uşor,  cu  mişcări  delicate,  domnul  Weisz  prinde  cu  mâna  stângă 

reverul paltonului şi-l ridică puţin, apoi, cu dreapta scoate încet, de parcă 

ar umbla într-un coş cu ouă, mănuşile croşetate din lână neagră ale 

reverendissimului: 

- Nu vă supăraţi, domnule părinte! 
- Desigur, desigur… 

Din celălalt buzunar exterior, cu aceeaşi delicateţe, scoate o batistă albă, 
cu chenar gri închis: 

- Mă scuzaţi, domnule părinte! 

- Desigur,… 
Nu apucă reverendissimul să repete ticul bătrâneţii, „desigur, desigur”, că 

respectuosul domn securist, până acum gentil şi delicat, se aprinde la faţă 

de mânie, în timp ce se face că cotrobăie în buzunarul dinlăuntrul 

paltonului. Şi parcă l-ar fi muşcat un şarpe, aşa repede scoate mâinile din 

palton, agitând în aer, deasupra capului…un pistol automat!!! Îl fulgeră 

cu priviri de câine turbat pe venerabilul Dr. Sabo, împietrit lângă birou, şi 

începe  a  urla,  slobozind  cuvânt  peste  cuvânt,  rapid  şi  sacadat,  ca 

gloanţele dintr-o mitralieră: 

- Porcule, banditule, te-am crezut om, bătrân împuţit, de acesta eşti, hai, 

pistol american, ce părinte?, bandit, duşmanul poporului, m-am încrezut 

în alt popă (se uită crunt la mine, în timp ce ridică, cu amândouă mâinile, 

pistolul automat către faţa părintelui Sabo; se aude un ţăcănit metalic – 

tras piedica detonatorului?!), ar trebui să te împuşc, pe loc, ca pe un 

trădător, călău în reverendă… 

Reverendissimul nu-l aude, căci se uită, insistent şi interogator, direct în 

ochii mei. O clipă m-a descumpănit. Apoi, încerc, tot doar cu privirea, 

fără cuvinte, să mă scuz, vizibil afectat: „Nici eu nu am observat, 

reverendissime,  când  V-a  introdus  securistul  pistolul  în  paltonul  din 

cuier, acum, la ieşire, sau când a intrat; da, poate chiar atunci, căci în 

timp ce eu Vă prezentam salutarea frăţească, el prea a întârziat să se 
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apropie de birou, afişând din pragul uşii acel deosebit respect făţarnic 

comunist”. Alt ţăcănit metalic. A închis piedica. Îşi trece cureaua de după 

piept. Scoate din buzunarul paltonului său de piele cătuşele şi le aplică pe 

mâinile venerabilului: 

- Marş afară, banditule. Stăm noi de vorbă la Secţie… 

 *** 

Din cerdacul bătrânei case parohiale de pe strada Baia-Sprie se vede, 

prin stânga de Dealul Florilor, un petic de cer, spre apus. Un nor roşiatic 

pare că arde, la atingerea ultimelor raze ale soarelui din seara aceasta. 

Privirile celor doi clerici zăbovesc cu mirare pe cerul incandescent. Cel 

tânăr remarcă: 

- „Semn de furtună” – ziceau bătrânii… 

- Parcă alduitul soare a ascultat ce vorbim noi. Şi s-a aprins, în asfinţit, de 
rememorarea arestării reverendissimului şef al Cancelariei diecezane 

greco-catolice de Baia-Mare…Asta aşa a fost, cum ţi-am povestit. Ăştia 

au preluat metode staliniste de la cei ce i-au înscăunat şi îi folosesc, şi 

astăzi, ca unelte. Dar, apropo de ruşi, eu am avut de a face cu ei. Cât pe 

aici să mă împuşte… 

- Mai aduc o cafea, părinte protopop? 

- Nu, că nu mai pot dormi la noapte. Dar, dacă tot vrei să aduci ceva, du- 

te în biroul meu, în sertarul din stânga este o sticlă cu ţuică bună, de la 

părintele Dumitru Mercea din Iadăra. 

Mă uit nedumerit la omul pe care numai la mesele oficiale l-am văzut 

gustând câte un pahar de băutură. Şi acolo, mai ales, după ce rostea (după 

caz: cu umor, solemn, sau caustic!) câte un scurt toast ocazional. 

- Chiar, bem ţuică?!, îi zic, fără să-i ascund mirarea. 

- Ceva trebuie să beau în seara asta…Ştii, tare m-au răscolit, după mai 

bine de douăzeci de ani, chestiile astea incomode. Deşi ce-i făcut, făcut 

rămâne. Bine că avem  un pic de linişte, şi credincioşii au început să 

umple toate bisericile. Păcat că nu mai avem şi astăzi, în Ortodoxie, nişte 

ierarhi mari, cum au fost adormiţii Dr. Andrei Mager de la Arad şi 

Sebastian Rusan al Moldovei, sau Dr. Antim Nica, pe care acum l-au 

marginalizat, pentru că a fost în Transnistria…dar, nu mai aduci ţuica 

aia? 

După două păhăruţe de ţuică, bătrână, tare de peste cincizeci de grade, 

luate pe sus, „Bătrânul” mai împlântă un „Select” în sipcă şi odată cu 

fumul înecăcios sloboade, rar, alte cuvinte grele: 

- Da, i-am cunoscut şi pe ruşi. La retragerea nemţilor din faţa Armatei 

Române, susţinută aerian de ruşi, au fost lupte şi morţi chiar în parohia 

mea, Gerăuşa din Sătmar. După îndepărtarea frontului, am chemat câţi 

oameni mai erau în sat, am adunat morţii de pe câmp, am săpat câteva 
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zeci de gropi în cimitir şi am prohodit toţi morţii: români şi nemţi. La 

venirea ruşilor, un comunist din sat (vânător prost, mă invidia la fiecare 

goană organizată!) mă toarnă. Aşa că mă pomenesc la casa parohială cu 

primarul şi un ofiţer sovietic, foarte agitat, însoţit de tălmaci. Că de ce i- 

am îngropat pe nemţii duşmani. Asta-i trădare! Nu ştiam de unde, dar 

figura  translatorului  mi  s-a  părut  cunoscută.  Poate  tot  de  la  vre-o 

vânătoare. De aceea, m-am adresat lui: Te rog să traduci exact rusului: „ 

Tovarăşe ofiţer, în război neamţul a fost duşmanul nostru. Ca duşman, nu 

îl primeam în casa mea, pentru că era duşmanul poporului meu. Dar dacă 

a murit pe câmpul de luptă, el este un erou mort. Cadavrul lui, în cimitir, 

nu este un duşman, ci este un mort. Dacă l-aş considera duşman, nu l-aş 

fi prohodit”. Rusul a stat puţin pe gânduri. A cerut tălmaciului să-i repete 

ultima frază: „Cadavrul lui, în cimitir, nu este duşman, ci este un mort. 

Dacă l-aş considera duşman, nu l-aş fi prohodit”… „Haraşo, haraşo,”- 

bine,  bine,  a  rostit  rusul.  Dar  nici  la  un  ceas  după  plecarea  lor,  nu 

credeam că sunt viu. Aşa m-au speriat! 

După încă două perechi de păhăruţe din ţuica gălbuie: 

- Să nu uit. Ştii, în legătură cu episodul arestării reverendisimului Sabo. 

A  urmat  o  adevărată  crimă  culturală.  La  sediul  Episcopiei  au  apărut 

câteva camioane, în care, prima dată au luat ce era de valoare prin camere 

- mobilier, covoare, veselă etc, şi le-au transportat la adrese necunoscute. 

(Cred că dacă s-ar percheziţiona câteva case de foşti mari acum douăzeci 

şi ceva de ani, o parte din adrese ar fi cunoscute, aici la Baia Mare). 

Acesta a fost jaf. Dar a urmat şi o adevărată crimă culturală. În 

transporturile următoare au încărcat, cu lopeţi şi furci, mii de cărţi 

aruncate, din bibliotecă şi din apartamentul Episcopului, în curte, cărţi 

între care erau volume de mare valoare, chiar câteva…incunabule! Mai 

ales aparţinând Preasfinţitului Dr. Alexandru Rusu   (pe care, între noi fie 

vorba, eu nu l-am simpatizat, pentru că el spera să rămân celib, deci 

episcopabil, iar eu nu am renunţat la frumoasa fernezancă, jumătate 

unguroaică,   actuala   doamnă   protopopeasă   Agneta!   Aşa   că   el   la 

hirotonire, m-a expediat, fără explicaţii, la spatele lui Dumnezeu, într-o 

slabă  parohie  rurală.  Dar  l-am  stimat  întotdeauna  şi  l-am  invitat  la 

Gerăuşa când am terminat noua casă parohială). Ştii unde au dus toate 

aceste  cărţi  de  valoare  incalculabilă?La  D.C.A.,  pentru  retopire  la 

fabricile de hârtie, pe care poate urma să se tipărească ziarul Scânteia sau 

operele lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin…Dar, ştii, parcă mi se face 

greaţă. Mai toarnă-mi un păhărel…Sănătate!...Ştii, ce aş vrea să mai ştii? 

Cum a fost în ajunul măreţei zile de 21 octombrie 1948…Dar nu cred că 

pot să-ţi spun…Nu datorită ţuicii, care oricum îşi face efectul, ci pentru 

că m-ar afecta. Şi…aş  fi un prost să atentez la sănătatea mea! Atâta 

vreau, totuşi, să ştii că ne-au „pescuit” pe 38 ( numărul protopopilor lui 
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Atanasie de la anul 1700 !) şi ne-au dus la Cluj, în clădirea unui liceu, dar 

noaptea cu toată paza ”encavedistă”, doi au reuşit să fugă…! Aşa că, la 

Bucureşti,  pentru  a  exprima  Sfântului  Sinod  al  Bisericii  Ortodoxe 

Române că cerem  să fim „reprimiţi” în strămoşeasca B.O.R. am fost 

numai 36! 

- Mai bem o ţuică, părinte protopop? 

- Nu, nu mai beau…Ştii că nu sunt obişnuit…Dar, parcă m-au stimulat 

păhăruţele…îngurgitate…Şi vreau să mai ştii cum am stat faţă în faţă, a 

doua oară, cu tovarăşul Emil Bodnaraş…După ce au fost desfiinţate toate 

instituţiile de învăţământ greco-catolic şi o parte din cele ortodoxe, se 

punea problema catehizării. Cum va realiza Biserica educarea religioasă a 

credincioşilor?  Clujenii  au  întocmit  şi  un  fel  de  programă  analitică, 

pentru care… a avut de pătimit profesorul Liviu Munteanu. Şi, ca să nu 

mai  apară  şi  în  alte  centre  iniţiative  locale,  am  fost  convocaţi  la 

Bucureşti, câteva…vârfuri, întâi la Patriarhie, apoi la tovarăşul general 

Emil Bodnaraş, secretar al partidului comunist, însărcinat de comitetul 

central prezidat de Gheorghe Gheorghiul-Dej, să se ocupe de problemele 

cultelor  din  Republica  Populară  Română.  Generalul  ne-a  primit  cu  o 

figură severă, de om important. Ne-a dat cuvântul pe rând. A ascultat 

părerile Patriarhului, apoi, cam nerăbdător, şi ale câtorva ierarhi. Când 

mi-a venit şi mie rândul, pe măsură ce îmi argumentam propunerile, îl 

văd că deschide carneţelul ce îl avea pe birou şi notează cu unul din 

creioanele colorate. Când trec la altă propunere, notează cu altă culoare. 

Când vorbise „colegul” Traian Belaşcu de la Sibiu, cam bombastic şi 

aservit, doar a zâmbit. La propunerile cam curajoase ale episcopului 

Andrei Mager s-a încruntat, fără să noteze nimic. La sfârşit ne-a spus 

doar câteva fraze, de parcă nu era o problemă importantă, dar, după tonul 

expunerii, am înţeles că acestea sunt noile Legi ale B.O.R., hotărâte de 

conducerea partidului comunist ateu. 

Norul roşiatic, incandescent, zărit mai înainte din cerdacul bătrânei case 

parohiale de pe strada Baia-Sprie, a coborât deja sub orizontul dinspre 

apus, nelăsând în urma lui nici măcar o rază de lumină. De parcă nici n-ar 

fi fost. Ci, dinspre culmi coboară umbre, din ce în ce mai întunecate. Întâi 

le vedem în depărtare, pornind spre noi, ca nişte fuioare de ceaţă densă. 

Pe măsură, ce se apropie, se contopesc, devenind un linţoliu întunecat. În 

câteva clipe au acoperit pomii din grădină, casa şi pe noi. Suntem în 

beznă…Doar când duce sipca la gură, spuza aprinsă a ţigării luminează, 

pentru o clipă, faţa părintelui protopop. Care, deşi în beznă, mai are ceva 

de spus: 

- Parcă-l văd şi acum, în faţa ochilor mei, pe tovarăşul Bodnaraş, cum, în 

timp ce vorbea, se uita la notiţele colorate din carneţel. Au trecut de 

atunci mulţi anişori, dar în fiecare an, la felicitarea de 30 decembrie şi 
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Anul Nou, ce i-o trimit, îmi răspunde, totdeauna, personal, pe o „carte de 

vizită”! Actualul preşedinte al Onoratului departament al Cultelor, 

profesorul Dumitru Dogaru (ca şi antecesorii, Stoian şi Constantinescu- 

Iaşi) – ştie…aceasta. Aşa că încearcă să nu mă supere cu nimic. Şi, 

Doamne fereşte să mă omită când fac plicurile. 

- Ce fel de plic?, întreb, fără a mă gândi că pot fi indiscret. Dar dânsul nu 

se supără, de parcă aştepta întrebarea. Se vede că mă citise şi avea 

încredere  în  omul  ce  şi  l-a  ales,  să-i  asculte  „memoriile”  şi  să  le 

tăinuiască, până vor veni…alte vremuri. Dânsul era prea boem ca să şi le 

scrie vreodată. 

- Păi, săptămâna trecută, când te-am rugat să mă însoţeşti la Cluj (că mi-a 

fost urât să călătoresc singur în hodorogitul acesta de Moskvici al meu), 

nu am  oprit, spre casă, la băile Băiţa de lângă Gherla, şi nu ne-am cinstit 

noi împărăţeşte, cu creier de porc la grătar şi alte delicateţuri ? De ce mi- 

am permis risipa de bani ? Păi, la Cluj am fost chemat de dl. Gh. Nenciu, 

adjunctul de la Departamentul Cultelor din Bucureşti, să-mi 

înmâneze…plicul periodic, neimpozabil! 

-? ! 

-  Al  celor,  câţiva,  care…am  avut  un  rol  important  în  21  octombrie 

1948… 

Tăcere, tăcere, tăcere. Câtva timp s-a scurs până când în noapte s-a auzit 

un glas tremurător: 

- Să aduc pe verandă o veioză, părinte protopop, că becul de-afară s-a ars 

aseară. 

- Nu mai aduce nici o lumină. Mă duc. Dibuiesc eu şi prin întunerec calea 

spre domiciliul meu temporar. Închid cu cheia mea. Rămâi, rămâi… 

Şi apropiindu-se tiptil de poartă, înainte de a răsuci cheia în broască, mai 

adaugă, în şoaptă, crezând că nu-l aude decât întunericul: Rămâi, 

rămâi…între Cruce şi stea! 
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4. A lăcrimat Măicuţa Sfântă 
 

Pe litoralul românesc, la Mangalia, doi anonimi, într-o cameră de hotel, 

conversează: 

- De ce-ai venit, domnule, aici, dacă nu stai deloc pe plajă? Asta-i cameră 

de hotel, nu…birou! Ce tot scrii acolo, preacucernice părinte secretar 

protopopesc? 

-Un proiect de pictură bisericească, stimată doamnă preoteasă. 

- Zău,  tu eşti autorizat să faci aşa ceva? 

- N-oi fi eu autorizat, cum zici, dar venerabilul părinte Emil Lauran vrea, 

ca o corona opus, înainte de pensionare, să lase creştinilor din Tămaia o 

biserică nu numai prelungită cu vreo zece metri, ci şi pictată în stil 

Grigorescu. Ştii ce frumos mi-a lucrat Gheorghe Busuioc câteva scene 

biblice în Catedrală! El va face şi pictura lui Don Emilio. Dar, pentru 

aceasta, eu trebuie să-i dau pictorului dimensiunea exactă, în centimetri, 

forma tabloului şi ce scenă sau chip să picteze pe fiecare. De aceea, 

înainte de a porni spre Mangalia, am măsurat ramele icoanelor de pe 

catapeteasmă şi, de pe o schelă improvizată, pereţii interiori, cafasul şi 

cupola; acum împart suprafeţele, ce se pot acoperi cu picturi, pe registre 

tematice şi stabilesc iconografia. 

-  Cum,  după  bunul  tău  plac  se  poate  picta  o  biserică?  Nu  există 

proiectanţi de specialitate? 

- Eu pot avea doar nişte preferinţe. Există, însă, reguli pe care nu le pot 

eluda. De pildă, în dreapta şi în stânga uşii împărăteşti a altarului se 

pictează, obligatoriu, icoanele Mântuitorului şi a Maicii Domnului; în 

dreapta Maicii Domnului - Ioan Botezătorul şi în stânga Mântuitorului – 

icoana hramului bisericii; pe uşa împărătească - Bunavestire; pe uşile 

laterale , diaconeşti -  arhanghelul Mihail şi Gavril; deasupra uşilor, în 

mijloc - Cina cea de Taină, iar în stânga sau dreapta ei –catehismul 

(sărbătorile legate de viaţa lui Iisus, numite praznice împărăteşti); pe 

rândul următor – cei 12 Apostoli, pe al treilea rând de deasupra uşilor -12 

Profeţi ai Testamentului Vechi, iar deasupra tuturor, în mijloc –Sfânta 

Cruce. Ce priveşte proiectanţii, da, există cu duiumul pictori autorizaţi de 

Patriarhie să facă proiectul şi pictura, numai că ei cer o grămadă mare de 

bani, plus…pretenţii de cazare, mâncare, băutură, câte şase-şapte luni 

într-o parohie. (În paranteză fie spus: se mai întâmplă că unii sau unele, 

că sunt şi pictoriţe, nu prea dau dovadă de moralitate…) Şi unde mai pui 

că aceşti autorizaţi… nu au voie să picteze decât în stil neo-bizantin, 

care, fie vorba între noi, are motivaţie teologică, are şi valoare estetică 

pentru specialişti, dar creştinii noştri ardeleni (ţărani şi nu numai) s-au 
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obişnuit şi iubesc icoana-fotografie, adică sfinţi cu faţa „frumoasă”…La 

Ardusat, privind pictura nouă din biserică, în faţa unui sfânt scheletic, 

figură de om chinuit, cu nasul coroiat, faţa suptă, mâinile uscate, câţiva 

creştini comentau, în felul lor: „Săracu dă el; când îl vezi ţî să face milă; 

cum sa-l rogi să te ajute?; nici n-are faţă de…om, şi-i şi tare urât…Ce să 

caute  el  în  biserica  noastră?,  care-i  aşa  de  faină!”…Eu  fac  proiectul 

absolut pe gratis, nu le iau nici un leu; iar pe Busuioc – care-l imită bine 

pe Grigorescu de la Agapia – l-am convins să nu le ceară mulţi bani, 

pentru că va primi şi nişte daruri în natură de la tămâieni, ceva de-ale 

gurii. 

- Şi, până atunci, tu vei fi…anchilozat de reumatism! 

- Asta-i, cum zice doctorul Costea, reumatologul, boală domnească. Te 

doare când vrei, unde vrei şi cât vrei. Măcar prin boala asta, care mă 

onorează de la 15 ani, am şi eu…un blazon! 

Peste câteva luni, în biroul protopopiatului Baia-Mare sună telefonul: 
- Arhiepiscopul Teofil. 

- Sărut dreapta, Înalt Prea Sfinţite! 

- Să nu aud de nereguli la Tămaia! Consilierul Chertes mi-a raportat că 

părintele Lauran nu i-a arătat aprobarea pentru pictură şi, ce-i mai grav!, 

nu vrea să scoată, dintr-o grotă scobită în peretele de lângă altar statuieta 

catolică a Maicii Domnului. Să-i spui că nu vin să-i sfinţesc biserica. Să 

scoată statuia!...Să-i spui şi părintelui protopop. 

- Înalt Prea Sfinţite, sâmbătă e doar poimâine. Oamenii au făcut pregătiri 

corespunzătoare.   Nu   se   poate   contramanda   sărbătorirea,   ori,   până 

lămurim oamenii, până facem ceva în locul Ei…(Mă întrerupe, nervos:) 

- Până atunci, să ştii, eu nu intru în biserica din Tămaia. Punct! 

Pauză. 

-…Bine, Înalt Prea Sfinţite. Veniţi liniştit. Sâmbătă, la vremea Vecerniei 

din preziua sfinţirii, Vă aştept cu maşina mea pe drumul dinspre Cluj, la 

doi kilometri dincolo de Tămaia, la prima curbă după satul Buzeşti. Dacă 

totul e-n ordine, Vă conduc la Tămaia (Iar mă întrerupe) 

- Dacă nu?! 

-  Vă  conduc,  pe  lângă  Tămaia,  la  Baia-Mare  şi  rămâneţi,  pentru 
Duminică, la Catedrală. 

- Dar…nu trebuie să trecem prin Tămaia?...să am neplăceri? 

- Nu (îl liniştesc eu). Şoseaua trece pe lângă Tămaia, spre Ardusat, şi de- 

acolo, peste Someş, spre Baia-Mare. 

- Stai să notez. (Pare speriat de perspectivă.) Cum ai zis, Buzeşti? 

- Vă rog să notaţi, pentru şofer, aşa: Fărcaşa, Sârbi, Buzeşti; oprire după 

prima curbă. 

- Să fii acolo la 17 şi 45 de minute. Vreau să începem Vecernia la ora 

şase fix! Dacă luaţi statuia de acolo. 
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Urc la volan şi…fuga în Ferneziu. Are părintele Carol, aici, o căsuţă în 

mijlocul unei livezi…Doamne, ce privelişte! Merii bătrâni, cu coroana 

mare cât nucii. Mere, mai multe decât frunzele. Şi ce mere! Pe unul roşii 

ca sângele. Pe altul ireal de galbene. Alături, un păr, tot uriaş, cu fructe 

de aceeaşi ireală culoare aurie. Unul, mai mic, are crengile sprijinite cu 

prăjini, să nu se rupă de greutatea merelor, mari şi cu coaja ca scoarţa 

copacului…  În  umbra  unui  gard  viu,  cu  faţa  îmbujorată,  ca  un  măr 

sănătos, părintele Carol învârte o bucată de slănină pe jăraticul aprins 

într-un  cuptor  improvizat  din  câţiva  bolovani  mari,  luaţi  din  albia 

pârâului ce curgea prin faţa casei înainte de construirea barajului de la 

Firiza. Când mă vede, râde cu gura până la urechi: 

-„Eheu! Fugaces…labuntur anni” - Vai, ce repede zboară anii! De la 

Horaţiu citire, cartea a doua, oda întâi, vers paisprezece. Da, drăguţă, 

tocmai la asta mă gândeam, chiar acum, când văd că îndrăzneşti să-mi 

tulburi liniştea…Ştii, când eram de vârsta   dumitale, vreo 30 de ani de 

atunci!, crezi că, mă afumam cu o prăpădită de slănină la frigare! Ehei, 

să-ţi spună dumneaei, doamna Agneta, cum luam puşca pe umăr şi…la 

codru: de la Gerăuşa, până la Corund, Babţa şi Ciuta. Zâle întregi! Aia 

da…iarbă verde. Şi ce vânat, domnule! 

- Da, mai spune-i, dumneata, şi că te îmbrăcai ca un prinţ, cu haine de 

stofă englezească, şi le făceai harcea-parcea, pentru câţiva iepuri ce 

trimiteai acasă, mie şi la copilaşul cel mic… 

Un zâmbet amar sapă adânc, pe faţa brăzdată de riduri, urmele trecutelor 

dureri, dar şi semne ale necruţătoarei boli ce o macină. Din zi în zi, tot 

mai palidă. Doar ochii, adânciţi în orbitele acestei făpturi de ghips, mai 

amintesc de sprinţara domnişoară, care a sucit  - cândva!- capul clericului 

de la Colegiul  Pontifical Grec! Împăcată cu soarta, oftează resemnată - 

n-are rost să redeschidă rănile cicatrizate; ridică, cu greu, coşuleţul în 

care a cules mere pentru nepoatele de la Târgu-Lăpuş şi îl duce în 

Moskviciul părintelui protopop, parcat la umbra nucului bătrân. 

Eu, pe un ton îngrijorat, lângă cel cu frigarea în mână: 

- Slănină sau iepuri, mistreţi sau fazani…Dar i.p.s.Teofil ne pune pe noi 

la frigare dacă, până poimâine, nu înlocuim statuia din grota bisericii de 

la Tămaia! 

-  Eu  nu  scot  pe  Maica  Domnului  din  biserici,  domnule!  Cum  poate 

dispune un episcop aşa ceva?! Păi, nu dăjaba s-o-mbolnăvit, ăsta, dă cap, 

când l-o trimis Măria Sa, Episcopul Hossu, în 31, la Paris, d-o venit acasă 

fără doctorat. Să mă lase-n pace, dumnealui. Dă ce nu merge el să le 

scoată, dacă face acum pe…marele ortodox! (După o pauză:) Totuşi, du- 

te până la Don Emilio Lauran. Vezi ce poţi face. Te rog. Mai du-te până 

la Tămaia. 

* * * 
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-Dragă părinte Emil, n-am venit să vă supăr, da-i musai să vedem ce 

putem face cu statuia Maicii Sfinte… 

- Vai, vai!, da nu m-o tocat destul consilierul de la Cluj, pe care degeaba 

îl cheamă Chertes – că nu-i vrednic de numele acesta! Vai, vai!, frate 

dragă, hai până în biserică. 

Traversăm  curtea  plină  de  flori.  Ajunşi  în  pragul  uşii  laterale,  mă 

cuprinde cu dreapta de după umeri, sprijinindu-şi bătrâneţile, ca de un 

toiag: 

-Noa, uită-te, cum alduitul soare în asfinţit o luminează, de parcă-i vie. O 

vezi, cum se uită la noi, blândă! Cum să pun mâinile mele păcătoase pe 

Ea?    (Cât de naturală, firească, este smerenia lui Don Emilio: ”mâinile 

păcătoase”! Nu o dată am simţit în palma mea de „cancelarist” palma lui, 

„ţărănească”, aspră şi bătătorită de truda zilnică din gospodărie. Şi faţa 

lui, deşi bronzată de soarele şi aerul de la ţară, avea atât de vizibile 

urmele posturilor şi îndelungatelor rugăciuni zilnice. Nici trupul masiv şi 

sănătos nu îl purta falnic, ci, mai totdeauna, puţin aplecat, parcă spre 

ascultare…Totdeauna, în costum de culoare neagră, chiar dacă…puţin 

uzat, cu gulerul cămăşii răsfrânt luminos – ca la novicele din pension – 

peste nelipsita vestă preoţească. Mersul, vorba, gesturile, tonul – oricând, 

oriunde, erau…preoţeşti. A sta în umbra reconfortantă a acestui pom 

roditor era, întotdeauna, pentru mine, instructiv. După vârstă, îmi putea fi 

tată. De aceea, îmi vine peste mână împlinirea acestei ingrate misiuni:) 

- Ordin de la Înaltul Teofil. Dacă nu o scoatem, el nu intră în biserică! 
- Să nu intre. Eu nu o scot. Da, ia stai, frate: dumneata ai scos statuia cea 
mare şi frumoasă, cu brâu şi rozar, din grota de la intrarea în Catedrală? 

- Nu. Nici nu pot. 

- Apoi, frate, nici eu nu pot. Şi ţi-oi spune şi de ce. Da, mai uită-te odată 

la  Sfânta…Apoi,  hai  afară,  să-ţi  spun…Ba,  nu,  aici  ţ-oi  spune…Că 

suntem numai noi doi, cu Domnul Cristos Euharisticul şi cu Măicuţa Lui 

cea Sfântă…Dragă părinte, te rog să mă asculţi cu atenţie. Uită-te la mine 

- sunt om întreg la minte…Nu bat câmpii…Îţi spun adevărul- 

adevărat…Precum ştii, la noi la greco-catolici obişnuiam să celebrăm 

Sfânta Liturghie aproape în fiecare dimineaţă. Cantorul, vine foarte rar 

peste săptămână (numai când e vreme de ploaie, sau dacă nu are ceva de 

lucru),  dar  sfătul  vine…Pentru  că  nu-i  oră  fixă  la  care  încep,  m-am 

înţeles cu el să nu vină la clopotit, ci să pornească de acasă după ce aude 

clopotul bisericii tras de mine: când ajunge la parohie, mergem împreună 

la Sfânta Liturghie. Aşa am procedat zeci de ani. După ce se luminează 

de ziuă, puneam ceva fân în ieslea vacilor şi grăunţe în valăul porcilor. 

Mă spălam, traversam curtea bisericii, trăgeam clopotele şi mă întorceam 

în casa parohială să mă pregătesc pentru slujbă, până sosea sfătul…Deci, 
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în virtutea obişnuinţei, şi în acea zi de la sfârşitul lui august din anul 1940 

– trag clopotele…Cu ceva mai târziu decât de obicei, că deja începea să 
răsară soarele. Dar, în loc să vin de la clopotniţă acasă, intru în 

biserică…Nu ştiam de ce…Acum, o vezi…Măicuţa Sfântă e luminată de 

raza soarelui  prin  fereastra dinspre Apus?  Exact  aşa o  rază de soare 

intrase, în dimineaţa aceea, dar pe fereastra dinspre Răsărit, de se vedea 

foarte clar statuieta în grotă. 

Ultimul cuvânt parcă i s-a oprit în gât. Se cutremură ca de o amintire 

dureroasă. Apoi, dintr-odată, izbucneşte în plâns. El, bărbatul, plânge cu 

sughiţuri, ca un copil oropsit. Cu o batistă albă, mare, îşi acoperă faţa. 

Plânsul zguduie ritmic trupul masiv al acestui septuagenar sănătos. Îi 

respect durerea. Mut. Aşteptând să se liniştească…În sfârşit, împătură 

batista udă şi o adăposteşte în buzunarul de la piept…Cu palmele lui mă 

cuprinde, prin faţă, de amândoi umerii. Ridică, semeţ, fruntea - să mă 

privească în ochi. Îi simt, pe obrajii mei, respiraţia fierbinte. Ce limpezi 

şi strălucitori sunt ochii lui spălaţi de lacrimi! Pupilele dilatate mă fixează 

ca două reflectoare. O clipă, două, trei…o licărire abia perceptibilă 

confirmă că au pătruns prin ferestrele din faţa lui: m-a sondat…De-abia 

acum scoate cuvânt. Solemn: 

- În dimineaţa aceea de august, din ochii acestei statui a Maicii Sfinte am 

văzut  picurând  lacrimi,  aşa  cum  vezi  dumneata,  acum,  lacrimile,  din 

ochii mei. (Continuă să stea drept, strângându-mă de umeri. Face efort să 

se stăpânească. Nu mai izbucneşte în hohot, ca mai înainte. Dar, pe 

amândoi  obrajii  îi  curg,  una  după  alta,  ca  bobiţe  de  rouă,  lacrimile 

aducerii aminte, fierbinţi…Inspiră adânc, apoi oftează): 

- N-am înţeles de ce lăcrima Măicuţa Sfântă. Pe atunci, nu avea nimeni în 

sat  radio,  nici  telefon.  De abia peste  câteva  ceasuri  a oprit  la poartă 

trăsura cu domnul notar: ”Onorate domnule părinte,…Ardealul este…de 

astăzi…cedat Ungariei!” 

Am rămas ca două statui lângă uşa bisericii din Tămaia. Nemişcaţi. Fără 

cuvânt. Doar privirile aprinse ale părintelui Lauran luminau spre apuse şi 

dureroase zile. 

-Din 40 până-n 44 peste o mie de rozare am rostit la picioarele Maicii 

Sfinte, pe care o vezi aici, miniatură a celei de la Lourdes. Şi de multe ori 

a îngenuncheat lângă mine tot satul, mai ales în Duminici şi sărbători. 

Maica Sfântă nu a mai plâns. Numai atunci, la cedarea Ardealului, a 

lăcrimat Măicuţa Sfântă! Dar ne-a ocrotit, am simţit cum ne ocroteşte tot 

timpul. Pe toţi tămâienii. La mici încercări ne-a lăsat…Ne-a ferit, însă, de 

prigoană şi de năpastă. Îţi spun: ne-a ocrotit. Şi îţi mai spun, iar: eu nu 

mă ating cu mâinile mele păcătoase, de Această statuie, să o scot din 

biserică şi să pun în locul Ei…ce? Ce să pun în locul Ei? Se poate pune 

ceva în locul Ei?! 
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-Bine, părinte Lauran, o lăsăm acolo. Dar…parcă am văzut în biroul 

parohial o icoană frumoasă a Madonei cu Pruncul Iisus. Mare. Mai mare 

decât grota din zid în care e aşezată statuieta. Uitaţi, ce vă propun: să nu 

spuneţi la nimeni nimic şi nici nu trebuie să acţionaţi dumneavoastră 

personal. Dar nici să nu ne divulgaţi pe noi, „oficialii”, ce vom face: 

sâmbătă, înainte de a sosi Vlădica de la Cluj, eu personal, cu părintele 

Carol  protopopul,  vom  fixa  icoana  mare  din  birou  peste  grota  din 

biserică. Peste ele vom pune un braţ mare de flori, care să…acopere totul. 

Dumneavoastră (şi creştinii din Tămaia) nu veţi vedea icoana, iar Vlădica 

nu va vedea statuia! După plecarea   i.p.s. sale, vă rog frumos să duceţi 

înapoi icoana în birou şi, vă mai rog!, când aveţi stare sufletească să 

îngenuncheaţi la statuie, - mijlociţi, la Preacurata, să mă ierte şi pe mine, 

păcătosul! 

-Bine, frate dragă, dar, oare, nu va lăcrăma, iarăşi, Măicuţa Sfântă? 

…Aceste „culise” le-am trăit doar noi, cei câţiva…oficiali. Dragii de ei, 

bunii creştini, au trăit Duminica, clipe sfinte. Căci arhidiaconul Simion 

Felecan de la Cluj, tenor, rostea ecteniile cu atâta evlavie! Să ai inimă de 

piatră, nu puteai să nu răspunzi la îndemnul lui patetic: „Domnului să ne 

rugăm!” . Iar corul (instruit de inimosul profesor de muzică şi celebrul 

dirijor al liceului băimărean „Gheorghe Şincai”, Ionel Andreicuţ din 

Giurtelecul Hododului), înălţa spre ceruri, spre inimile celor peste trei 

mii de creştini prezenţi la Liturghie, melodii ce făceau să vibreze profund 

coarde demult neatinse – celebrele (oarecând, înainte de 21 octombrie 

1948) compoziţii corale, îndrăgite de toată suflarea greco-catolică, ale lui 

Hubic de la Oradea şi Cherebeţiu de la Blaj. Cum şi le reaminteau !, după 

peste două decenii de „muzică psaltică” şi „ pictură neo -bizantină”)   şi 

cum le cântau, toţi!, acompaniind coriştii. Toţi, afară de unul, ce era din 

ce în ce mai îngrijorat – domnul Traian Chilian, inspectorul judeţean al 

Onor Departament al Cultelor   („ ochiul P.C.R. în B.O.R.”!), care era… 

lovit în cap de gestul dirijorului: dragul de el, profesorul Ionel Andreicuţ, 

a avut curajul (mare pentru acel an) să dirijeze un cor…bisericesc şi, 

încă, îmbrăcat în costum naţional, şi încins peste piept şi la brâu cu o 

eşarfă tricoloră! 

La  sfârşitul  Sfintei   Liturghii,  atât  de  solemnă!,  nu  i-a  fost  uşor 

Episcopului Teofil să realizeze, pe aceeaşi linie de portativ, cuvântul de 

învăţătură. Dar s-a străduit. Avantajat de statura sa impunătoare, cu faţa 

luminoasă, expresivă, barba de Moş Crăciun şi ochii blânzi, dar şi de 

obiceiul  său,  arhicunoscut  în  lumea  clericală,  de  a  zăbovi  zilnic  şi 

îndelung printre paginile Sfintelor Scripturi – a evocat activitatea 

misionară a apostolului Pavel şi, comentând o sumedenie de texte biblice, 

a fundamentat doctrina creştină despre Biserică, Preoţie şi „poporul lui 

Dumnezeu”. Cam lung a fost cuvântul şi nu prea însufleţit, dar metodic, 
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clar, pe înţelesul sătenilor, care au avut răbdare să-l asculte până la capăt, 

de parcă pe însuşi marele Pavel îl auzeau grăindu-le. 
La  îndătinata  agapă  post  festum,  (servită  pentru  slujitorii  altarului  şi 

pentru dl. Chilian – în biroul parohial, iar pentru restul lumii - în 

sufragerie), părintele protopop al Băii-Mari, fost coleg la Seminarul din 

Gherla cu  Episcopul,  nu  s-a putut  abţine să nu  toasteze,  sarcastic,  la 

primul pahar de vin: 

-Înalt Prea Sfinţite, domnule inspector principal teritorial, prea cucernici 

fraţi. Evit încă o predică, să nu rămână bunătăţile pe masă negustate, dar 

nu  pot  omite  să  aduc  cuvenite  mulţumiri  bunului  nostru  Arhipăstor 

pentru clipele de elevaţie ce ni le-a oferit; domnului împuternicit Traian 

Chilian pentru că ne-a onorat cu prezenţa şi, nu în ultimul rând, gazdelor, 

care au creat această ocazie. Ridic paharul în cinstea tuturor. Întru mulţi 

ani, Înalt prea Sfinţite Stăpâne! 
-Mulţi şi buni, mulţi şi buni, tuturor!, îngână episcopul, în timp ce toată 

asistenţa se ridică în picioare, la tonul diaconilor, cântând însufleţit: „Pe 

stăpânul şi arhiereul nostru, Doamne îl păzeşte întru mulţi ani, întru mulţi 

ani, Stăpâne!” 

Mai către sfârşitul agapei, la vremea cafeluţelor, când toţi comesenii erau 
cuprinşi de vorbărie, îl văd pe părintele Emil Lauran intrând, în braţe cu 

marea icoană a Maicii Domnului. A atârnat-o la locul ei, în cuiul din 

perete,  fără  ca cineva să-l  întrebe ceva.  Apoi,  se  aşează la  masă,  pe 

scaunul din faţa mea, privindu-mă semnificativ… 

…În  vara  următoare,  la  Băile  Felix  din  Oradea,  cei  doi  „anonimi” 
conversează: 

Ea: 

- Cum de stai aşa de liniştit, în apa termală? Nu mai ai de făcut vre-un 

proiect de pictură? (Pauză). Chiar, poţi fi şi tu, o săptămână în concediu?! 

El  nu-i  răspunde  la  provocare,  decât  în  gând:  „Nici  o  grijă,  este 

doar…clipa de linişte de dinaintea furtunii.” 

Se pare, însă, că şi gândul i-a fost interceptat. 

-  Nu  te  cred!,  şi  un  gând  compătimitor  se  pierde  în  norul  de  aburi 
termali… 



129  

5. Reîncărcarea bateriilor 
 

-Nu mai pot sta la Felix. Într-o oră plecăm. 

-De-abia ai intrat a doua oară în ştrand! Ce-ţi veni?, doar ştii că trebuie să 

faci tratament! 

-Ştiu că…trebuie să plec. 

-Unde? 

-Să-mi re-în-carc ba-te-ri-i-le! 

….A doua zi, când se auzea toaca de Vecernie, intram deja pe poarta 

mânăstirii Agapia. Călugăriţele se îndreptau, ca rândunelele, stoluri- 

stoluri,  spre  biserică.  Mă  retrag  din  calea  lor  pe  o  alee,  în  dreapta 

stăreţiei. Mă aşez pe o lespede, frânt de oboseală: de atâtea sute de 

kilometri, cu mâinile pe volanul maşinii şi picioarele la pedale…Am cam 

depăşit măsura. Mi se închid ochii de nesomn. Ar fi cazul să mă retrag 

pentru odihnă, măcar câteva ceasuri. 

„Cip, cirip, cip, cip. Cip, cirip, cip, cip. Cip, cirip, cip, cip. Cip, cip, cip, 

cip,  cip,  cip,  cip,  cip.  cip…”-  o  rândunica  tânără  ridică  o  aripioară 

deasupra capului şi-n aer fâlfăie lin o scândurică de fag, pe care o atinge 

în ritm arhaic cu ciocănelul ţinut în cealaltă aripioară: „Cip, cirip, cip, 

cip”. Şi iată, un stol de rândunele apar în văzduh, parcă răspunzând la 

glasul de toacă; fac ocol larg, rotindu-se deasupra mânăstirii, apoi 

aterizează lin acoperind aproape toată turla bisericii. Când glasul de toacă 

încetează, prin uşa deschisă a pridvorului răzbate un ciripit cristalin, rar şi 

despicat: ”Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să 

ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu.  Veniţi 

să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeului 

nostru”. Răcoarea lespezii de piatră îmi alungă somnolenţa. Rămân aici, 

jos, dar cu sufletul deschis ca o pâlnie receptând cuvintele psalmistului, 

rostite lin şi dulce,  ca oarecând în pridvorul regelui David, de către o altă 

rândunică. Apoi, cântarea, pe care întreg stolul, cu ton înalt, o ridică la 

ceruri: „Doamne strigat-am către Tine, auzi-mă. Ia aminte la glasul 

rugăciunii mele, când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea, 

ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară; auzi-mă, 

Doamne!”. La auzul cărora, rândunelele adevărate parcă pricep şi ele că 

trebuie să aducă slavă Creatorului: de aceea, fâlfâind din aripioare, întâi 

cele,  câteva,  de  pe  braţele  crucii  cu  lanţuri,  apoi  toate  celelalte,  se 

desprind de pe turla bisericii şi se înalţă spre Agapia cea Veche din Deal, 

unde se nevoise, cu secole-n urmă, fericitul cuvios cu nume de arhanghel, 

Rafael, ce se tâlcuieşte „Deus afferit sanationem – Dumnezeu aduce 

vindecare”,- „unul din cei şapte îngeri care ridică rugăciunile sfinţilor şi 
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le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt”, după cum se exprimă unul din 

inspiraţii autori ai Testamentului Vechi, Tobie, în capitolul 12, versetul 
15 al cărţii sale. Privindu-le litania aripilor, ce zboară spre Agapia Veche, 

mi se deschide în faţă pagina de carte în care de curând citisem că pe la 

anul 1650 dezgropându-se, după şapte ani de la prohodire, trupul 

călugărului Rafael a fost găsit neputrezit şi răspândind bună mireasmă. 

Răsplată şi confirmare de către Cer a nevoinţelor celor  aleşi.  Dar şi, 

pentru noi, mărturie luminoasă ce spulberă îndoiala şi alungă somnul care 

ne închide pleoapa spre cerurile veşnice…Şi, dintr-o dată, nu mai simt 

nimic din oboseala călătoriei. Mă desprind sprinten de lespedea de piatră 

şi, printre straturile de flori înmiresmate, mă apropiu de uşa bisericii. 

În  altă vară, ca turist  în grup, mi-am  desfătat  privirea cu  minunatele 
obiecte de colecţie de artă din muzeul mânăstirii, am privit cu emoţie 

semnele trecerii pe aici a marilor scriitori şi gânditori creştini: Coşbuc, 

Vlahuţă, Galaction, Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir…; şi am admirat, 

în biserică, minunatele icoane zugrăvite, pe la mijlocul veacului al 

nouăsprezecelea, de Nicolae Grigorescu. Acum, nu văd decât fuioarele de 

tămâie ce se ridică din cădelniţele pe care două călugăriţe le închină spre 

icoanele de pe catapeteasmă, spre cele de pe tetrapod, spre cântăreţele de 

la strane, apoi, ca două rândunele ce fâlfâie uşor din aripi, prin mijlocul 

bisericii, printre stolurile îngenuncheate, spre uşa de la intrare. 

Îngenunchez lângă prag. Toate fibrele trupului îmi sunt încordate ca 

strunele unei viori, iar sufletu-mi începe a se desfăta. Cu glas şoptit 

însoţesc cântarea Rândunelelor: ”Sufletul meu aşteaptă pre Domnul, mai 

mult  decât  străjerii  zorile.  Să  nădăjduiască  poporul  Domnului  în 

Domnul,  că  de  la  Domnul  este  îndurarea…”  Cântare  după  cântare, 

ectenie după ectenie, şi rugăciune după rugăciune – mici picături ce încep 

să umple, până târziu în noapte, cupa golită de zbuciumul zădărniciilor 

cotidiene. Trec clipe, trec ceasuri: Vecernie, Miezunoptică, Utrenie…Mai 

este mult gol în potirul sufletului meu, când, la strană, un glas îngeresc 

începe a citi din Mineiul lunii iulie: 

„Întru această lună, în 14 zile, pomenirea sfântului apostol Acvila. Stih. 

Întins-a Pavel ca mreaja cuvântul, 

Pe Acvila ca pe dumnezeiesc vânat vânându-l. 

Pe Acvila întru a patrusprezecea zi, 

Mormântul ascunzându-l îl acoperi. 

Acestuia i-a scris laudele în cartea Faptelor Apostolilor evanghelistul 

Luca, pentru că fiind ucenic şi gazdă fericitului Pavel, a fost învăţat de 

dânsul dumnezeieştile învăţături. Pentru aceasta, lepădând rătăcirea 

idolatră şi făcându-se preot şi mucenic patimilor Domnului, a primit de 

la El cununa”. 

Alt glas: 



131  

„ Întru această zi, şi pomenirea sufletului mucenic Iust. 

Acesta a fost din Roma, ofiţer sub Claudiu tribunul. Deci, întorcându-se 
odată de la războiul cu barbarii, împotriva cărora s-au luptat ostaşii săi, 

a văzut, cu uimire, arătându-i-se în faţă o Cruce de cristal, iar din Cruce 

a ieşit un glas care l-a învăţat taina credinţei creştine. Ajuns la Roma, şi- 

a  împărţit  averea  sa  la  săraci,  şi  aflându-se  liber,  se  bucură  că  a 

dobândit credinţa cea întru Hristos. După ce a auzit tribunul Claudiu că 

Iust a devenit credincios lui Hristos, chemându-l l-a sfătuit să-şi salveze 

tinereţele sale şi să se lepede de credinţa în Hristos. Şi neputându-l 

îndupleca, l-a trimis cu scrisoare la judecătorul Magnentie. Deci, 

cercetându-l judecătorul Magnentie şi răspunzându-i că se află statornic 

în credinţa creştină, poruncit-a să fie închis foarte, şi-l bătură cu vine 

crude. Apoi îi aşezară pe capul său un coif de fier încins şi sub subsiori 

măciuci de fier înroşite în foc, şi îl întinseră pe un grătar din fier încins, 

şi   apoi   băgându-l   într-un   cuptor   de   foc,   şi-a   dat   sufletul   lui 
Dumnezeu…” 

Alt glas: 

„ Întru această zi, şi pomenirea preacuviosului părintelui nostru şi 

făcătorului de minuni Onisim.” 

Alt glas: 

„Întru această zi, sfinţii mucenici Acvila şi Ilarie care   împroşcaţi cu 

pietre s-au săvârşit”. 

Alt glas: 

„Întru această zi, sfântul mucenic Iraclie, cu ciomege fiind bătut, s-a 

săvârşit”. 

Apoi, toate glasurile împreună, ca un cor îngeresc: 

„ Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pre 

noi, amin.” 

Amin, amin, amin – aşa să fie, aşa să fie, aşa să fie  - vibrează adânc 

nebănuite corzi ale sufletului meu, dezacordate de atâtea…furtuni într-un 

pahar cu apă… 

Şi iarăşi, întreg stolul de la cele două strane recită sau cântă, alternativ, 

irmos după irmos; glasurile lor cuvioase parcă însoţesc cete de îngeri, ce 

urcă şi coboară pe scara (oarecând văzută de Iacob Patriarhul, în Israel, 

iar acum) cu un capăt în cer şi cu celălalt aici, în biserica mânăstirii 

Agapia. 

Zorile  încep  a  se  ivi  dinspre  Dealul  de  sub  care  priveghează  duhul 

râvnitor al  fericitului  stareţ  Rafael,  preluând  întru  lumina lor  ofranda 

jertfei şi a rugăciunilor…Stoluri, stoluri ies din Cuibul sfânt şi se risipesc 

spre chiliile lor rândunelele Agapiei: Lavrentia, Tecla, Cecilia…Roxana, 

Parascheva, Mina, Minodora… 
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În curând luceafărul dimineţii o va trezi pe una dintre ele să dea glas 

clopotelor, care ne vor aduna din nou, pe toţi şi pe toate, să fim părtaşi, 

întru lumina amiezii, la Misterul Liturgic, pentru care făcusem smerita 

priveghere de noapte. 

…După încă două „zile de Agapia”, ajuns lângă crucea mormântului 

muzei lui Eminescu, de la mânăstirea Văratec, aşez un buchet de flori 

culese de pe câmp şi aprind două lumânări de ceară sub inscripţia, care se 

termină cu versurile Veronicăi Micle: „ Nimicul te aduce, nimicul te reia, 

/ Nimic din tine-n urmă nu va mai rămânea”…În câteva clipe se iscă, din 

senin,   o   ploaie   torenţială.   Zările   se-ntunecă   jur-împrejur.   Maşina 

înaintează cu greu pe şoseaua aproape inundată de bălţile ce se formează 

pe margini. Fulgere înspăimântătoare scânteiază spre înălţimile munţilor. 

Să renunţ iar, la urcuşul până la Sihăstria părintelui Paisie? Nu! Las în 

dreapta casa memorială a lui Niţă al lui Ştefan a Petri din Humuleşti, de 

pe râul Ozana, şi mă îndrept spre mânăstirea Neamţu… 

Sub umbrelă, prin băltoace de apă – până la marea biserică a Muşatinilor. 

Slujba  se  oficiază  cu  evlavie.  Călugării  de  la  strane  însufleţesc  cu 

profundă simţire melodiile, străvechi pe aceste meleaguri; încet, încet 

asimilez şi eu, ardeleanul, ritmul muzicii psaltice, pentru cei de aici atât 

de familiară. După ce, un timp, gândurile mi-au călătorit prin tunelul 

vremurilor, care au lăsat aici urme monahale de peste cinci sute de ani, 

mă las învăluit în atmosfera sacrosanctă, coborând spre cele dinăuntru ale 

fiinţei mele, spre cele ascunse şi, vai, de câte ori!, atât de pline de 

zădărnicii. Ar trebui…să urc la Sihăstria! 

Prin ferestrele înguste ale bisericii, se ivesc câteva raze de soare: s-a oprit 

ploaia!;  să  mă  ierte  umbrele  Muşatinilor…dar,  dacă  s-a  făcut  vreme 

bună, eu trebuie să plec spre schitul părintelui Paisie. (Pe care 

protosinghelul Vasile Pleşcan, acum păstor de suflete într-un sătuc din 

ţara Lăpuşului, protopopiatul Baia-Mare, mi l-a recomandat ca pe „cel 

mai mare duhovnic al mânăstirilor din Moldova, un părinte duhovnicesc 

harismatic”; şi că are o vorbă care-ţi pătrunde în inimă, iar la despărţire, 

în  loc  de  salut,  îţi  urează  convingător:  „Să  ne  întâlnim  la  poarta 

raiului”…) 

Ajuns la Sihăstria aflu că ieroschimonahul Paisie Olaru este bolnav, în 

chilie,  şi  nu  poate  primi  pe  nimeni.  Sunt  îndrumat  să  urc,  pe  lângă 

biserică, spre „cerdacul” de unde tocmai vorbeşte mulţimii de pelerini 

„ucenicul” Bătrânului: Ilie Cleopa. 
Câteva  sute  de  pelerini,  sub  cupola  albastră  a  cerului  senin,  ascultă 
predica, predica părintelui cu statură de uriaş: 

„Fraţilor, rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu. Rugăciunea este 
vlăstarul blândeţii şi a lipsei de mânie. Rugăciunea este rodul bucuriei şi a 

mulţumirii.   Rugăciunea   este   alungarea   întristării   şi   a   descurajării. 
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Rugăciunea  are  trei  etape:  Treapta  întâia  este  rugăciunea  orală,  citită, 
adică rugăciunea trupului; treapta doua este rugăciunea cugetării, adică a 

minţii; iar a treia este rugăciunea simţirii, adică a inimii. 

Sfântul Ioan Scărarul spune că „ de la noii începători nu cere Dumnezeu 
rugăciune desăvârşită, adică rugăciunea inimii, căci a îngerilor este 

desăvârşirea”. Pentru noii începători se recomandă rugăciunea verbală sau 

rugăciunea lucrătoare, care constă din metanii, închinăciuni, rugăciuni din 
Ceaslov, post, citirea Psaltirii şi a altor cărţi folositoare, ascultare şi 

smerenie faţă de toţi. 

Rugăciunea minţii este rugăciunea făcută cu luare aminte de sine, fără 
gânduri, fără imaginaţii şi cugete rele. Aceasta este rugăciunea celor mai 

nedesăvârşiţi, însă mai înaltă decât rugăciunea orală şi cea vorbită. Sfinţii 

Părinţi numesc rugăciunea  cu mintea curată ”rugăciune cu un picior” sau 

„ pasăre cu o aripă”, deci care nu poate merge, nici nu poate zbura, pentru 
că nu participă cu inima. Iar rugăciunea inimii este desăvârşită, numită 

„rugăciunea cu două picioare”. 

Rugăciunea inimii este rugăciunea sfinţilor, a celor desăvârşiţi, care se 
câştigă cu multă osteneală şi numai cu darul lui Dumnezeu. La această 

rugăciune, numită şi „rugăciune contemplativă”, ajung „numai câte unul 

din neam în neam”, spun dascălii rugăciunii. Prin rugăciunea inimii 

înţelegem unirea minţii cu inima, sau coborârea minţii în inimă pentru a 
petrece acolo neîncetat cu Hristos, prin rugăciune de taină. Unirea minţii cu 

inima constă în a uni gândurile duhovniceşti ale minţii cu sentimentele 

duhovniceşti ale inimii. Atunci se zămisleşte rugăciunea cea de foc a inimii, 

fără gânduri şi imaginaţii. Atunci se face unirea duhovnicească între Mire şi 
mireasă, între Hristos şi inimă. Atunci Hristos stă de vorbă cu noi în cămara 

inimii noastre şi diavolul nu mai are puterea să ne biruiască. Rugăciunea 

cea curată a inimii se dobândeşte după îndelungate osteneli, prin repetare 
neîncetată a numelui lui Iisus, cu multe lacrimi, cu adânc de smerenie, cu 

privegheri de toată noaptea, cu post, tăcere, păzire a minţii de gânduri, mai 

ales de slava deşartă, cu îndelungată răbdare şi numai cu ajutorul şi harului 

Duhului Sfânt... 

(Pentru câteva clipe, părintele Cleopa se opreşte, îşi petrece privirea peste 

pelerini de parc-ar vrea să se uite în ochii fiecăruia. Apoi, cu fruntea puţin 
aplecată spre pământ, continuă cu voce gravă:) 

Când intrăm cu mintea în inima noastră trebuie să închidem trei uşi: uşa 

cea văzută a chiliei, pentru oameni; uşa buzelor, pentru a nu vorbi cu 

nimeni,  şi  uşa  inimii,  contra  diavolilor,  punând mintea portar  al  inimii. 

Când omul se roagă din inimă, se umple de dragostea lui Dumnezeu şi nu 

mai doreşte nimic decât să petreacă astfel pururi, precum dorea Petru să 

rămână pururi pe Muntele Tabor, în lumina lui Hristos. Mintea, în timpul 

rugăciunii trebuie să fie oarbă, surdă, şi mută, adică să nu vadă, să nu audă 

şi să nu vorbească nimic şi cu nimeni, decât cu singur Iisus Hristos. Atunci 
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rugăciunea este numită „rugăciune de un singur gând”, sau „rugăciunea 

lui Iisus”. Atunci mintea este luată de Duhul Sfânt şi i se dau alte cuvinte 

scurte de rugăciune, ca nu cumva să fie furată de diavolul prin lungimea 

cuvintelor. 

Dacă avem numai rugăciunea minţii, nu putem scăpa de ispite şi tulburări. 
De aceea Sfinţii Părinţi ne îndeamnă zicând: ”Coboară-te, omule, din minte 

în inimă, că acolo vei afla mângâiere şi dulceaţa dulceţilor, iar în minte este 
mare iarmaroc şi tulburare”. Când mintea se uneşte cu inima, imaginaţiile 

sfinte trebuie să fie păstrate în memorie, iar nu în imaginaţie. Astfel nu te 
poţi coborî cu rugăciunea în inimă, şi rămâi numai la lucrarea minţii. 
De la rugăciunea cea sfântă a inimii, omul poate ajunge la o rugăciune mai 

înaltă, anume  cea  contemplativă,  care nu se  mai  numeşte  rugăciune, ci 

vedere duhovnicească, la care ajung numai sfinţii. Ultima şi cea mai înaltă 

treaptă a rugăciunii este răpirea minţii la cele cereşti – în trup sau afară din 
trup; Dumnezeu ştie, precum a fost răpit Sfântul Apostol Pavel până la al 

treilea cer”. 

…În filmul „Ciprian Porumbescu”, peisajul mi s-a părut total ireal, „prea 
frumos, să poată fi adevărat”, dar iată că, acum, coborând spre Stupca am în 

faţa ochilor o pajişte înflorită, mai frumoasă decât în cel mai fantastic vis. 

Opresc,  să  mi  se  lipească  pe  retină  incredibila  cromatică  zămislită  de 

pământul care i-a legănat copilăria şi visurile Craiului Nou al muzicii 
româneşti. Mi se adună în suflet tot ce ştiu despre el…, ca nişte albine ce vin 

la stup să depună mierea adunată din flori. Cu acest fagure în inimă, mă 

apropiu de casa din livada cu meri. Când îi păşesc pragul, cineva porneşte un 

patefon. Răsună acordurile Baladei!, a baladei nepereche. Casa Craiului Nou 

nu este o casă. Este un sanctuar în care Frumosul s-a întrupat pe un portativ, 

când la Stupca o vioară cânta…Iar Marele Preot, care oficia, era însuşi 

Craiul Nou numit Ciprian Porumbescu. 

…Voroneţul! L-am mai văzut de două ori. Şi 

de fiecare dată m-a înfricoşat tabloul Judecăţii 

de Apoi, pictat pe peretele dinspre Apus. 

Dar…albastrul, „Albastrul de Voroneţ”, de-
abia acum îl văd. E frumos şi…multicolor (!?) 

– ca poiana înflorită de la Stupca. Şi îngerii, 

chiar şi cei negrii şi cu coarne (!?)…cântă, 

cântă, cântă…Parcă mii de viori continuă să 

cânte. Cântă la Arbore, şi la Rădăuţi, şi la 

Suceviţa, şi la Moldoviţa, şi coborând la 

Iacobeni, şi urcând la Cârlibaba, şi până la 

Borşa – poarta de brazi a Maramureșului. 

Acasă ! La Catedrală. Cu bateriile reîncărcate. 
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6. Carte bilingvă de rugăciuni 
 
-Alo, ai binevoit să te întorci din pribegie, stimabile? 

-Da,  domnule  inspector  Traian  Chilian;  „cu  noi  forţe  de  muncă” 

şi…bateriile încărcate! 

-Foarte bine, tovarăşe, pardon!, preacucernice. Astăzi trebuie, te rog!, să 

fii şofer de serviciu.  Cât poţi de repede, să vii la Consiliul Judeţean. 

Predau  la  doi  colegi  serviciile  religioase  pentru  după-amiază  şi  mă 

înfăţişez la palat, unde dl. Chilian mă prezintă domnului director general 

Gheorghe Munteanu din Departamentul Cultelor şi îmi explică motivul 

convocării cu maşina personală: „Nu putem călători cu maşini oficiale, 

de la Consiliu, Partid sau alţii, pe care le recunoaşte toată lumea când 

apar într-o localitate”. 

…Motoraşul  „Daciei  1100” bâzâie uşor  urcând,  prin  orăşelul  cenuşiu 

Baia-Sprie, către serpentinele Gutâiului, dar cei doi domni nu mi-au 

adresat nici un cuvânt. Mă tratează ca pe un…şofer?! 

-În  faţa  noastră,  domnule  director  general,  va  apărea  o  bifurcaţie;  la 

dreapta se urcă spre lacul Mogoşa, un loc foarte pitoresc, are şi o pârtie 

pentru schiori! 

-…Da. 

Peste câteva serpentine, încerc iar: 

-După  prima  curbă,  ajungem  la”stânca”  sau  ”mormântul”  vestitului 

haiduc Pintea Viteazu. De acolo, privind drept în sus, spre stânga, se văd, 

chiar pe culme, câteva stânci, parcă cioplite cu mâna omului pentru 

crenelurile unui castel – cuib de vulturi! 

... Da. 
- Sub stânci, un codru de mesteceni, parcă şi ei au fost plantaţi, căci la 

acea altitudine este…împărăţia coniferelor. 

-…Da. 

După încă câteva minute de tăcere: 

-Nu vă supăraţi, domnule director general, că opresc motorul pentru o 

clipă. Aici e un motel nou, curat, aş îndrăzni să vă invit la o cafeluţă. 

-Ne grăbim, părinte, ne grăbim. 

Domnul Chilian intervine, râzând curtenitor: 

-Nu vă supăraţi, domnule director, dar nu se poate trece Gutâiul, fără 

popas  la  hanul  ”Pintea  Viteazu”.  Este  un…obicei  al  locului.  Vă  rog 

frumos să-l respectaţi! 

-Bine. O cafea. 

-Îmbunătăţită,- complectează dl. Chilian privindu-mă cu înţeles. 

După o cafea dublă „îmbunătăţită” cu rom „Jamaica”, apoi câte un rom 

sec, încă unul cu sifon, două perechi de crenvurşti, o bere, încă una (timp 
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în care eu mă străduiesc să-i întreţin vorbindu-le întruna. Despre haiducia 

lui Pintea, stânca tătarilor de la Cavnic, martirii de la Moisei, 

descălecătorul Bogdan din Cuhea, diplomele maramureşene ale lui 

Mihalyi…, din când în când intervenind, aprobativ, dl. Chilian), începe, 

totuşi, conversaţia. 

-Să-ţi spun, - îmi zice dl. inspector judeţean – despre ce-i vorba. Strict 

secret şi confidenţial! Fraţii sovietici ne fac, mai nou, nişte cadouri 

perfide…”Bombe” cu detonare întârziată: împânzesc satele de pe graniţa 

maramureşeană, cu materiale de colportaj biblic, prin care „pescuiesc” 

rutenii la secta iehovistă. Rupţi de Biserica Ortodoxă Română, unde, 

totuşi, mai pot fi îndrumaţi, observaţi, aceştia devin filo-ruşi şi duşmani 

ai  poporului  român.  Avem  deja  câţiva  condamnaţi  pentru  refuz  de 

prestare a serviciului militar în armata română. 

Am  priceput  care-i  misiunea  importantă  a  domnului  director  general. 

Deci vom cutreiera, ca nişte necunoscuţi, cu o Dacie oarecare, satele 

rutene, să afle câte ceva de la primari, de la preoţi… 

În timp ce coboram Gutâiul, pe versantul nordic, cei doi pasageri, bine 

dispuşi, sunt puşi pe vorbărie. Bucureşteanul îi şopteşte (tare!) 

provincialului…ultimele bancuri politice interzise despre Ceauşescu şi 

soaţa. Eu şofez taciturn şi îngândurat: cât timp va trebui să-mi pierd cu ei 

prin Maramureş? La hanul Pintea încercasem să-i iscodesc dacă au vre- 

un fir, pe care să pornim investigaţiile. Mi-au spus doar că la Securitate 

se ştie că cei mai mulţi iehovişti ar fi în Rona de Sus…Cum, Rona de 

Sus? Dumnezeule bun! Tocmai acolo trebuie să fie preot un rutean, ce 

mi-a fost coleg la Teologia din Sibiu. Nu le spun pasagerilor nimic. Încep 

să alcătuiesc un plan. Că doar n-o să umblu cu ei din sat în sat. 

Departamentul doreşte să ştie pe unde vin tipăriturile din Rusia? Bine, 

rusneacul meu trebuie să ştie ceva! 

…- Este cineva acasă, la părintele? Alo, nu-i nimeni acasă? (Mă opresc, 

precaut la poartă). Legatu-i câinele? 

Pe o portiţă dinspre grădina de dincolo de casă, apare un grăsan. Acesta o 

fi? Chiar aşa s-a rotunjit în zece ani de preoţie? 

-Blagosloviţi, preacucernice!, mă adresez, - dorind să-i aud glasul; poate 

îi recunosc vocea… 

Zâmbeşte reţinut, timid. E fâstâcit, nu ştie cum să-mi răspundă. Dar eu i- 

am recunoscut ochii şi zâmbetul caracteristic; îl salut ruseşte: 

- Zdrastvuite, Vasile Vasilievici! 

L-am năucit, habar n-are cine-s. Mă apropiu de el cu braţele deschise: 

- Servus, măi „Celovek” de la Sibiu, Văsălică Piţura. 

- „Celovek – eto zvucit gordo!” (citează el din Maxim Gorki: ”Omul – ce 

mândru sună acest nume!”). De-abia acum te-am recunoscut! Ce mai faci 

tu, măi băiatule, măi? 
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Şi mă stânge în braţele lui de urs. 

- Hai în casă, măi frate. Cu cine eşti în maşină? 
- Lasă-i. Intrăm, deocamdată, numai noi doi. Ai o pălincă bună?...Daa, o 

mămăligă cu brânză usturoaie şi jumări şi cârnaţ afumat, poţi, tu, face 

rapid? 

- Am de toate, măi băiatule, măi. Am auzit de tine, de la Zimveliu Sever 

din Rona de Jos, ce lucruri bune faci la Baia-Mare! Chiar construiţi şi 

biserici noi prin câteva parohii?! 

- Lasă-le pe ale mele. Acum e vorba despre tine, ”dragul meu coleg şi 

prieten”. E bai mare. Mare – mare. Balşoi…ocien balşoi! Însuşi domnul 

director general din Departament a venit să te ancheteze. Măi, băiatule, 

măi, tu îi treci la iehovişti pe toţi ortodocşii din Rona de Sus?! Vrei să 

desfiinţezi o parohie a Bisericii Ortodoxe Române? Nu te văd bine… 

- Cum?, măi băiatule, măi! Da…i-os de vină? Uite aici! (Şi scoate de sub 

laviţa din biroul parohial un braţ de broşuri tipărite chiar în acest an, 

1970!).  Sovieticii le trimit sute de tipărituri, în limba lor, ucraineană, să 

le poată citi. Eu am primit de la protopopiatul nostru, ca şi tine, pe listă 

nominală, zece biblii şi câteva cărţi de rugăciuni, în limba română, pe 

care puţini o vorbesc aici. 

Doamne, bun eşti cu noi – zic în gând, apoi, către el: 
-Vasile, mai ştii tu de ce zice la Sfânta Carte că „Duhul bate unde vrea” 
sau, după alte traduceri, că ”Spiritul suflă unde îi este voia”? (Fără a-i da 

răgaz să răspundă, zic tot eu:) Pentru că, mă colega Vasile Vasilievici, 

Dumnezeu  ştie unde şi  când  trebuie  să ne lumineze.  Dumnezeu  vrea 

acum, aici, să te scape de la mare necaz…dar trebuie să colaborezi şi tu! 

Şi sper că îţi va da şi nişte tipărituri…în limba enoriaşilor tăi. Spune-mi 

(şi îl privesc direct în ochi) pe unde aduc rutenii broşurile iehoviste? 

- Prin apa unui râu, care traversează graniţa cu sovieticii, care…poate, se 

fac că nu văd nimic…Iar aici, în comună, iehoviştii sunt aşa de bine şi de 

secret organizaţi! Nici ei între ei nu se cunosc, decât cinci-şase persoane, 

care formează un „cuib”. În cuib, unul este „serv de legătură”, care-l 

cunoaşte doar pe servul celuilalt cuib, nu şi pe ceilalţi „martori”. Pe zone 

mai mari, au un „ serv de informare”. 

- N-ai încercat să stai de vorbă cu primarul, cu miliţianul? 

- Ce să stau de vorbă, măi băiatule? N-am curajul! Că…zic gurile satului, 
că acoperişul pe casa nouă a miliţianului, în Sighetul Marmaţiei, l-au 

făcut, gratis, dulgheri iehovişti. La poştă, o telefonistă este tot „martoră a 

lui Iehova”: deci, poate primarul vorbi cu autorităţile fără să-l asculte ea 

şi să alarmeze imediat…servul?! 

- Pune, măi Celovek, apa de mămăligă!, îi zic bucuros şi ies în stradă la 

cei doi oficiali: 



138  

-   Domnule director general, vă rog să rămânem încă puţin în maşinuţa 

popii,  numai  noi  trei…Nu  ştiu  cum  să  încep.  Dar,  cred  că  domnul 

Chilian, cât am zăbovit cu colegul la casa parohială, v-a spus câte ceva 

despre mine…Nu-i prima dată când colaborăm. (Dl. Chilian dă din cap 

afirmativ). Dar, de data aceasta, va trebui să ajungem la o înţelegere. (Mă 

priveşte sever). Iertaţi-mi îndrăzneala, domnule director. M-am exprimat 

greşit. Voiam să vă spun că vă rog respectuos: dacă veţi fi mulţumit de 

demersul meu, să binevoiţi a nu recomanda măsuri coercitive, care…ar 

produce reacţii neprevăzute, din partea celor…cercetaţi. Păstraţi-l ca 

prieten   pe   părintele   Piţura   şi   ajutaţi-l   să-şi   îndoctrineze   creştinii 

ortodocşi: daţi, dumneavoastră, dispoziţii să se tipărească, urgent, la noi, 

pre limba ruteană, câteva cărţi de rugăciuni şi de învăţătură. Poate, cu 

timpul, şi nişte biblii. Aşa ar fi ajutat să stăvilească avalanşa sectară şi 

anti-românească… 

- Ai aflat ceva important? 

- Vă rog frumos să poftiţi la o …mămăligă îmbunătăţită, şi veţi afla 

dumneavoastră şi mai multe. 

…Peste câtva timp, mi-a spus, întâmplător, protopopul Mihai Oprişan de 

la Sighet, că, sub binecuvântarea vlădicului Vasile Coman al Oradei, s-au 

trimis pentru parohiile rutene…cărţi de rugăciuni bilingve. Şi că preotul 

Piţura este propus să fie…vicar al parohiilor rutene. 



139  

7. „Ctitori” 
 
Baia-Mare, noiembrie, dimineaţa. Ninge, ninge, ninge, ca-n filmele cu 

poveşti pentru copii. Revenind de la Sfânta Liturghie de dimineaţă din 

Catedrală văd  ”Fiat-ul 850” al  prietenului  Ioan  Codaţi, parcat în  faţa 

casei parohiale din strada Baia-Sprie nr.45, acoperit de un strat gros de 

zăpadă proaspătă. Cum de s-a aventurat să vină din Dumbrăviţa, pe 

asemenea ninsoare, cu…maşinuţa asta? 

În  biroul  protopopului,  sub  norul  de  fum  de  ţigară,  părintele  Carol 

împarte cafeluţa cu domnul Traian, împuternicitul. Ca răspuns la salut, 

dl. Traian mă ia peste picior: 

- Te aşteptăm cam demult, stimabile…Bine-ai venit! Astăzi eşti „primus 

inter pares”, persoană importantă la ordinea zilei! 

- Mai fă, dragă, o cafea, bună! - mă îndeamnă prietenos părintele Carol. 

Apoi, stai jos, să-ţi explicăm despre ce-i vorba…Este o situaţie deosebită, 

cu totul deosebită. Şi noi, adică dumneata, trebuie să-i faci faţă mai mult 

decât onorabil! Iată cum stau lucrurile: A murit alaltăieri, în satul 

Mogoşeşti, bătrânica Luiza, mama domnului preşedinte al Consiliului 

Popular, îl ştii, al doilea om în judeţ, după tovarăşul prim-secretar 

Gheorghe Blaj. (Trage adânc, în piept fumul înecăcios apoi continuă). 

Fiul răposatei este, de câteva zile la Budapesta, într-o delegaţie a 

Comitetului Central al P.C.R., la o şedinţă „cu uşile închise” a C.A.E.R.- 

lui (ştii, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc al ţărilor socialiste, 

membre ale Tratatului de la Varşovia). De acolo nu se iese, până ajung la 

„declaraţia comună”…Cu greu, prin Bucureşti!,  a reuşit, ieri, tovarăşul 
Blaj să-l anunţe despre decesul mamei. 
Profit de pauza provocată de tusea tabagică a părintelui Carol şi întreb: 

- Ce legătură pot avea eu cu aceste… înalte probleme politice? 

-Tocmai asta-i problema, intervine domnul Traian – că Ghiţă Pop i-a 

spus la telefon Şefului: „ Io nu pot veni de aici decât săptămâna viitoare. 

Deci, te rog să dai dispoziţii ca mama mea să fie înmormântată cu 

respectarea întocmai a tradiţiei din satul meu natal. Merită atâta, dacă fiul 

ei nici nu poate fi prezent la prohod!” 

- Şi acest…prohod trebuie să-l fac eu, care de-abia am împlinit un an de 

zile de la hirotonirea întru preot? 

-Nu mai fă pe modestul, preacucernice! (se răsteşte domnul Traian), ai 

fost şi doi ani diacon de catedrală, deci eşti în al treilea an de rodaj…Am 

stabilit cu părintele protopop că peste două ceasuri trimit maşina de la 

Judeţ să te ia la Mogoşeşti, unde vei conduce serviciul religios! – încheie 

împuternicitul, pe un ton evident zeflemitor. 
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* * * 

(De abia acum observ ce gură urâtă are dl. Împuternicit. Buza inferioară 
parcă-i umflată şi i se răsfrânge ca un guler spre bărbie, mai ales când 

râde  forţat  ca  acum.   Că  vrea  să-şi  dea  importanţă  –  învăţătorul 

politrucizat care poate da ordine, pe ton de şef,  licenţiaţilor şi doctorilor 

în Teologie! Acum, chiar are o gură dizgraţioasă: cum se forţează să râdă, 

tremuratul buzei clăpăuge imprimă întregului său chip ceva grotesc. Mă 

indispune. Şi mă face să-mi reamintesc, cu scârbă, scena suportată zilele 

trecute,  la  Şomcuta-Mare,     când  m-a  însoţit  la  predarea  agendelor 

oficiului  parohial  către noul  preot,  Pop  Alexandru,  transferat  aici  din 

satul Hideaga: După ce servim gustarea copioasă, oferită de nana Călina, 

servitoarea părintelui, eu încep verificarea actelor de gestiune. Dânsul, 

„ochiul P.C.R. în B.O.R.”, face un semn indecent din degete…către 

părintele Alexandru, aruncă pe gât încă un pahar cu vin, şi iese grăbit. 

Părintele, om aproape de pensie, văduv de multă vreme, mă înghionteşte, 

cum fac liceenii în recreaţii, şi, clătinând din cap către fereastră, îmi zice 

în şoaptă, conspirativ: 

-Vizavi, peste drum…, ha, ha,ha!... mare pişi-cher! 
Nu termin eu de scris procesul-verbal de predare-primire, că dl. 

împuternicit reapare în uşă, cu faţa îmbujorată şi ochii sclipitori. Părintele 

mirat: 

- Aşa rapid, Traiane? 

- Eu nu pierd timpul, tovarăşe. Intru direct în problemă. Cum am intrat în 
casă, i-am zâs: Valerică, jos chiloţii. Ştii deviza partidului : „Proletari din 

toate ţările, uniţi-vă!”?). 

* * * 

…Mă uit stupefiat la părintele Carol: 

-Aşa v-aţi înţeles? Nu mergeţi…însuşi Dumneavoastră?! 

Părintele Protopop mă învăluie într-o privire părintească: 

-Nu, nu mă duc eu. Pentru că este foarte potrivit să mergi dumneata. Ai 

dovedit că ai un adevărat hobby pentru istorie. Deci, după ce dirijezi 

cantorii să termine cântările prohodului în maximum 30 de minute (va fi 

prezent   tovarăşul   Prim-secretar,   nu   abuzaţi!),   rosteşti   panegiricul, 

pornind  de la cuvintele biblice ”Fericiţi  cei  ce  adorm  în  Domnul,  că 

faptele lor merg cu ei”, dar, apoi, te lansezi în istorie: Curtea de Argeş, 

Manole, jertfele zidirii,…care confirmă dictonul străbun „un popor este 

ceea ce sunt femeile lui”, treci la Cornelia, mama Grahilor, apoi îţi 

aminteşti expresia mitropolitului Nicolae Mladin (pe care nu demult mi- 

ai pomenit-o): ”Piscul falnic al Himalaiei n-ar exista, dacă nu l-ar 

susţine…modestele dealuri de la poalele muntelui…”; fiul adormitei este 

ce este, pentru că a existat modesta…răposată! 
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Lămurit, trec în biroul meu, unde mă aştepta preotul din Dumbrăviţa, 

Ioan   Codaţ.   Îi   împlinesc  micile  lui   cerinţe   (lumânări,  chitanţiere, 

formulare pentru buget), apoi îl abordez pe un ton care exclude refuzul: 

- Ionică, apelez la tine ca la un prieten bun şi te implor să nu mă refuzi. 

Văd şi ce vreme-i afară, dar te rog să mă duci, acum, cu maşina ta, până 

la Mogoşeşti. Mă laşi acolo. Trebuie s-o prohodesc, eu!?, pe mama 

domnului Pop Gheorghe. 

- Gata! Te duc şi te aştept până termini. 
- Nu, Ionică dragă. Tu doar mă duci până acolo. Şi dacă, după prohod, 
tovarăşii nu vor înţelege că merit să mă aducă înapoi cu maşinile lor, vin 

eu pe jos. 

…După  terminarea  prohodului,  când  cortegiul  funerar  se  încolona  să 

pornim spre cimitir, observ că tovarăşul prim-secretar îi şopteşte ceva 

”locţiitorului” – domnul Valentin Bota, secretarul Consiliului Judeţean, 

apoi urcă în „Volga” neagră, care demarează cu greu, printre nămeţii de 

pe şosea, către Baia-Mare. 

Ninsoarea s-a oprit. Norii se rarefiază. Câteva raze de soare ne luminează 

calea pufoasă. Ce zi frumoasă de iarnă! Şi nici nu-i  frig… 

Revenind de la groapă la casa răposatei, împreună cu tânărul paroh din 
Satulung, Grigore Dragoş, şi cu venerabilul pensionar „Badea” Pintea 
Valentin (în copilărie, coleg de clasă cu contele Teleki, viitor prim- 

ministru al Ungariei, apoi, ca tânăr preot greco-catolic, delegat la Alba- 

Iulia,  în  1  Decembrie    1918),  ne  îndreptăm  spre  locurile  rezervate 

preoţilor la mesele aranjate pentru „comândare” în curtea casei. 

- Părinte protopop - îmi zice respectuos un ţăran, care foarte bine semăna 
la chip cu răposata (o fi fratele „rămas la plug” al domnului preşedinte!) 

– pe dumneavoastră vă pofteşte domnul secretar Bota să poftiţi în casă. 

Pentru  oficiali,  am  pus  masa  înlontru,  în  casa  mare.  Poftiţi,  vă  rog 

frumos! 

Peste câteva zile, la terminarea Liturghiei matinale, mă întâmpină, în 

biserică, iradiind de bucurie, timida domnişoară Dorina-Terezia Costin 

(şefa de  cabinet a d-lui secretar), care foarte mă simpatiza de când l-am 

prohodit, cu onorurile cuvenite, pe tatăl ei, preotul greco-catolic Adolf 

Costin, aprobându-i şi loc de mormânt chiar în cimitirul catedralei: 

-Cu ce l-aţi „cucerit” pe şefu? La cafeluţa de dimineaţă v-a lăudat la 

superlativ către tovarăşul prim-secretar! Am venit anume să vă spun că 

puteţi profita de ocazie. Şeful cred că şi-a amintit şi de anii de dinainte de 

48 când el, frumosul tânăr magistrat, Valentin Bota, cânta, Duminică de 

Duminică, în corul…acestei Catedrale, greco-catolice pe atunci! Pare 

dispus (asta, şi pentru că are spatele acoperit de dl. Gheorghe Pop) să vă 

aprobe câteva autorizaţii de construcţii. Doar ştiţi că la Mogoşeşti se 

extinde biserica şi se face o casă nouă parohială la Satulung. 
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Faţa domnişoarei, de obicei palidă, acum este îmbujorată nu numai de 

gerul de afară, ci şi de bucuria că se poate „revanşa”. 

În aceeaşi zi (?!), pe la amiază, îmi telefonează dl. Chilian: 
-Să vii imediat la Consiliu. Tov. Gh. Pop, reîntors de la Budapesta, a aflat 

din sat că ai refuzat onorariul pentru înmormântare. Vrea să-ţi ofere un 

...plic! 

-Vă rog frumos, domnule împuternicit, să-i transmiteţi domnului 

preşedinte că nu pot veni, pentru că onorariul meu este cinstea de a fi fost 

ales să oficiez prohodul mamei Luiza. 

Nu trece o jumătate de oră, că dl. Chilian se şi înfăţişează personal, la o 

cafeluţă îmbunătăţită, în biroul părintelui Carol. 

-Ghiţă Pop mi-a spus să-ţi transmit că uşa cabinetului său îţi este deschisă 

la orice oră, fără program de audienţe. Eşti om făcut, stimabile! Aşa ceva 

nu mi-a spus nici mie, care-l cunosc de când era…angajat la primăria 

comunală! 

…Peste vre-o şase-şapte ani, reamintindu-ne cu părintele Carol de 

înmormântarea Luizei Pop (şi alte ”întâmplări” similare, ca cele din casa 

medicului pediatru Dogaru, afirmative - ateu, dar a cărui soţie, creştină 

practicantă, bună prietenă cu doamna Blaj, îmi transmitea, cu ce risc!, 

intenţiile pentru Liturghii şi alte slujbe pentru familia prim-secretarului!), 

zice, dânsul, pufăind din ţigarea „Select”: 

-Te  va  crede,  vreodată,  cineva,  dacă  vei  avea  curajul  să  scrii  că,  în 
Maramureş, în deceniul opt, au fost şi „comunişti” ctitori de biserici? Ha, 

ha, ha, ha!... 

-Nu trebuie să mă creadă pe mine. Vor „ vorbi pietrele”! Zidurile  noi 

înălţate la: Arduzel, Baia-Sprie, Bicaz, Buzeşti, Coaş, Coruia, Fărcaşa, 

Lăpuş, Libotin, Oarţa de Sus, Satu Nou de Sus, Săcălăşeni, Tămaia, 

Tohat…,” prin osteneala preoţilor şi obolul bunilor credincioşi”, cum 

scriem pe hrisoave, dar şi cu aprobarea tacită a ”comuniştilor” 

maramureşeni. 

- Şi ale preacucerniciilor noastre, ha!, ha!, ha!, ha!, care am pactizat cu 

…”diavolul”. 
…Dar, cine ar fi putut crede atunci, în deceniul opt, că în ianuarie 1990, 

voi primi din Baia-Mare confirmarea că distinsul magistrat Valentin Bota 

dirijează, în parc la Statuie, corul Diecezei greco-catolice. Că, domnul 

Traian  Chilian  a  revenit  ”acasă”,  că  este  nelipsit  de la  Liturghia  din 

capela  de  la  Episcopie,  că  are  în  priviri  lumina  credinţei  din  prima 

tinereţe, când, în strana bisericii din sat, vocea sa melodioasă însufleţea 

toată suflarea să cânte împreună cu el: 

”Cred Doamne- n Tine şi mărturisesc: 

Cu a mea credinţă să mă mântuiesc. 

Creştin sunt şi una-i Biserica Romei 
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E maica cea sfântă ce - o am pe pământ 

Al Ei cap e papa, urmaşul lui Petru, 
Ce singur mă duce spre Ţelul cel Sfânt”. …Şi că preoţii pensionari, care 

au slujit la ortodocşi, înainte de 89, au cerut Episcopului Lucian Mureşan 

să-i reîncadreze „acasă”, în clerul activ al reînfiinţării Dieceze Greco- 

Catolice a Maramureşului: Virgil Ungureanu, Găvrilă Mihalca, George- 

Adrian Costin, Vasile Varga, Valer Pop, Alexandru Avram, Gheorghe 

Brânzeu,  Ioan  Mădăras  şi  toţi  ceilalţi,  cu  excepţia  bătrânilor  Vasile 

Huzău şi Dr. Carol Pop…Mare eşti, Doamne!, şi minunat intervine mâna 

Ta în destinul copiilor Tăi… 
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8. Mănăstirea rămâne închisă 
 
- Ce mănăstire, domnule? Ne trebuie reînvierea pelerinajelor greco- 

catolice la Bixad? Las’ că i-am aranjat io, pruncule! Iartă-mă că-ţi zâc 

aşe, doară ai fost tu coleg de clasă cu feciorul meu, Nelu, nu? 

- Aşa-i, părinte Aurel . 

Cu greu recunosc în cel din faţa mea pe mai-vârstnicul fost coleg de 

cancelarie, de câtva timp retras la parohie, protopopul onorar Aurel 

Babiciu, omul simpatic de la prima vedere, cu ochii săi puţin migdalaţi, 

cu faţa sănătoasă…puţin măslinie şi împodobită cu un cioc de bărbuţă 

căruntă şi o mustăcioară tunse scurt; totdeauna proaspăt bărbierit şi 

parfumat discret; tip aproape elegant, dacă nu s-ar fi legănat ca o raţă în 

costumul gri deschis, cusut la comandă (pentru vesta preoţească, închisă 

la nasturi până sus sub gulerul cămăşii albe, şi pantalonii croiţi largi, să-i 

încapă începutul de burtă sexagenară, dar cu dunga călcată impecabil); 

totdeauna zâmbind amabil, jovial, protector şi stăpân pe sine. Dar acum, 

parcă-i turbat de furie, ochii i se bulbucă, obrajii-i ard. (Cine l-o fi scos 

aşa din pepeni?) Cu o mişcare nervoasă, descheie vesta la gât, deodată cu 

cămaşa, ce-i stânge gâtlejul umflat. Un nasture rupt se rostogoleşte pe 

pardoseala mozaicată. 

- Auzi tu, pruncule, noa, iartă-mă că-ţ zâc iară…, auzi, tu, ce idee la 

episcopul Vasile Coman de la Oradea, să reînfiinţeze mânăstirea, tocmai 

acum când începe a-i merge mai bine moara lui Nelu tatii! De cându-i 

închisă mânăstirea, din 48, miile de pelerini de la 15 august trebuie să se 

oprească  la  biserica  de  jos,  din  sat,…aşa  că  adună  Nelu  tatii  ceva 

bănişori... Da să-şi vadă vlădica Orăzii dă treaba lui. Aici,  rezolvă Aurel 

problemele! Ştii cine-o plecat d-aici acum câteva minute? Domnul 

inspector  de  culte  Cârstoiu  de  la  Bucureşti!  Aşe  o  vrut  domnul 

Dumnezeu să facă o haltă la mine, la Seini, înainte d-a urca spre Bixad. 

Las că i-am spus io domnului Cârstoiu cine-s oşenii ăştia: că şi după 

decenii de lumină, ei o rămas şi reacţionari, şi catolici, anticomunişti, 

domnule! Cu urechile mele i-am auzit şi la hramul d-astă vară, că printre 

cântările către Maica Domnului bagă…:şopârle: „Nu-i ţine, Doamne-n 

viaţă, Pe cei ce religie  nu-nvaţă…”Auzi, tu, pruncule,  ce obrăznicie! 

Să-i blesteme ei,  pe tovarăşii profesori care… 

O  tusă  nevrotică  opreşte…moara  părintelui  Aurel  Babiciu,  parohul 

ortodox al Seinului, gata-gata să-l înece. 

- Vă face rău la sănătate, părinte Aurel, de-abia aţi ieşit din spital, nu vă 

mai tulburaţi. 
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- Că bine zâci, pruncule. Ia mai dă-i naibii. Hai să-ţi arăt ce casa faină 

mi-am făcut io, pentru vremurile bătrâneţălor. Modernă, dragă, cu apă 

curentă, canalizare, baie. 

Preoteasa îi dusă la fată, în Baia-Mare, da la mine nu-i deranj, hai să vezi. 

Aici îi bucătăria…salonu,…dormitoru,…terasa,..... alte 

acareturi, şi uită, tu, ce vie…şi pomi…şi rânduială dă gospodar. Ce zâci, 
pruncule? 

-Frumos, părinte Aurel, totu-i frumos şi elegant. Să le folosiţi sănătoşi. 
…Reîntors la Baia-Mare, îi prezint părintelui protopop, Dr. Carol Pop, 

procesele-verbale de verificare financiar-contabilă, ale parohiilor la care 

m-am dus în ziua aceea, să le contrasemneze. Când ajunge la Seini, se 

opreşte cu ştampila-n mână: 

- Nici o neregulă? 

- Actele justificative erau în ordine. Numai că acolo, în birou era un 
miros de şoareci şi de mucegai! 

- Da, ce?, l-ai găsit la birou?! 

- Nu. L-am găsit acasă, la noua casă familială. Numai că actele le ţine tot 

la casa parohială de vizavi de biserică. 

- O…moară părăsită! Într-o zi, vom auzi că s-a…auto-demolat! Da, cu 

sănătatea? 

- Arată bine.Numai că astăzi a avut ceva probleme cu…ce coincidenţă de 

termeni preferaţi!...moara lui Nelu de la Bixad. Dar zice că i-a dat lui 

Cârstoiu un plic gras şi… se amână redeschiderea mânăstirii. 

- Nu multă vreme, drăguţă. Noul vlădică ortodox de la Oradea e un om 

dârz, nu se lasă. 

- Fi-v-ar gura de aur! 

* * * 

De abia după decembrie 1989, căutând să cunosc adevăruri tăinuite sub 

regimul comunist, am cunoscut că sfânta mănăstire de la Bixad, din Ţara 

Oaşului, era în anul Domnului 1948 nava-comandant a aşezămintelor 

călugăreşti ale Ordinului Sfântul Vasile cel Mare din România, 

funcţionând sub cupola de har a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco 

Catolică, corabia mântuirii Neamului Românesc, recunoscută prin lege 

de Statul Român  ca „biserică  naţională” alături  de Biserica Ortodoxă 

Română. 
„Nu se va putea scrie despre viaţa sufletească a românilor greco catolici 

în   anii   1925-1948   fără   să   aibă   o   pagină  însemnată   mănăstirea 

Bicsadului. Adevărat că înţelegerea deplină pe care a avut-o faţă de 

Ordinul bazilian   exempt - Excelenţa Sa Episcopul Maramureşului dr. 

Alexandru Rusu ne-a fost de mare ajutor”- scria protoegumenul Atanasie 

Maxim în Memoriile sale. 
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Că Mănăstirea Bixad era un centru bisericesc şi cultural catolic deosebit 

de important (de aceea considerat foarte periculos pentru noua societate 

comunistă atee) deducem chiar dintr-un document oficial al autorităţilor 

de stat. În Raportul ministrului cultelor Stanciu Stoian, la şedinţa 

convocată  în  27  octombrie  1948,  din  ordinul lui  Teohari  Georgescu, 

„pentru soluţionarea problemelor ce sunt deschise prin trecerea bisericii 

greco  catolice la  biserica ortodoxă”,  stă scris:  „cele mai  periculoase 

sunt, în ordinea importanţei: Blaj, Cluj, Mănăstirea Bixad…”, apoi 

celelalte (Arhiva CNSAS, fond documentar, dosar 45,f.39-40)
2
. La acea 

şedinţă, se scrie în Procesul-verbal, „tov.Ministru Teohari Georgescu 

arată următoarele […] Se pune deci o problemă hotărâtă pentru a pasa 

lovitura duşmanului [sic!] şi a da noi lovituri de nimicire, pentru a nu 

mai putea bandiţii [!!!] să ridice capul”.
3
 

Părintele Atanasie Maxim a lăsat această mărturie scrisă [reproducem 

textul respectând ortografia autorului n.m.,R.P.]: „Pelerinajele au intrat 

în tradiţie. Poporul venea în număr tot mai mare şi era pusă bună grija 

ca în timpul petrecerilor la mănăstire să poată participa laserviciile 

divine, la predici - cu megafoanele - la proiecţii de filme arătate noaptea, 

pe lângă explicări din viaţa lui Isus şi alte lucruri de interes sufletesc şi 
bisericesc. Aici s-a trudit mult părintele Marina Gheorghe. 
În fiecare an în lunile de vară iunie şi iulie se organizau prin grija 
excelenţei sale dr. Alexandru Rusu cursuri - activităţi de pregătire 

spirituală pentru preoţii din Eparhie cu o durată de două săptămâni câte 

trei serii pe vară cari  se desfăşurau sub îndrumarea pr. protopop şi 

paroh arhidiaconul Iosif Demian din Călineşti 

Mai mare tiraj aveau cărticelele de rugăciuni şi altele a P-lui Lucian şi 

cartea   Rozariului   a   P-lui   Augustin.   Pe   urmă   a   păşit   pe   arenă 

Calendariul  dela  Bicsad,  care  era  fala  noastră.  La  acesta  şi  la  alte 

lucrări ale editurei mult a muncit şi cu pricepere în urma experienţei ce o 

avea  Părintele Arsenie. Însă cu călindariul în timpul din urmă mult s-

a ocupat şi P. Marina – mai ales cu fotografiile şi aranjarea lor, cari 

erau o podoabă a călindariului. 

Grădina a fost bine grijită de P. Emil. A făcut pepinieră, apoi a umplut 
grădina  cu  altoi  tineri  -  diferite  soiuri  -  dar  mai  ales  Jonatani. 

Zarzavatul s-a cultivat în stil mare încât ne susţinea casa, când aveam 

50-60 mâncători zilnic, iară parcul nostru a fost vestit. Afară de aceasta 
 

 

2 
Raluca Spiridon, Adrian Nicolae Petcu, Represiunea statului comunist asupra Bisericii 

Greco-Catolice din România, în revista de spiritualitate Flori de Crin, nr.28/septembrie 

2008, Şimleu-Silvaniei, 2008, p. 17-21 
3 

Id.ibid. 
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P. Emil cu copii din comună lucra la rozare, iconiţe şi medalii cari în 
timpul din urmă deasemenea a ajuns să ne fie un izvor de venit esenţial. 
Lipsa de lumină la casă, la biserică, la pelerinaje şi de putere motrică la 
tipografie ni-a silit să facem uzină electrică. Aveam 2 motoare dizel, cu 
care să mai trăgea şi apa, să tăiau lemne şi paie la gospodărie. În timpul 
din urmă am avut şi o moară. Micuţă, dar bună, care ne ajuta foarte 
mult. Toţi eram în muncă părinţii şi fraţii deopotrivă. Aveam bun atelier 

de ferărie, de tâmplărie, de pantofărie şi de croitorie”
4
. 

Părintele Atanasie înconjurat de discipoli : 
 

 

 
Aşadar la data atacării lui de către comunişti Bixadul era: 

1. Sediul Curiei Provinciale a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare din 

România, Mănăstirea mamă a mănăstirilor din Moisei - Maramureş, 

Prislop - Hunedoara, Nicula – Cluj, Obreja - Alba, a orfelinatului din 

Turda şi a parohiilor de la biserica Bob şi Calvaria din Cluj; având la 

conducere călugări sfinţi şi erudiţi: Atanasie Maxim – provincial- 

protoegumen, Gheorghe Marina – egumen, Augustin Pop – magistru 

noviciatului şi Emil Ajaki – econom. 2. Centru de exerciţii spirituale 
 

 
 

4
Memoriile Părintelui Atanasie Maxim, - primul protoegumen al Ordinului Bazilian din 

România (datate: iulie 1951 - 2 februarie 1952), manuscris olograf în două caiete cu linii, 

format A5, numerotate de la pg.1 la 90 şi de la pg.1 la 43 plus 2 scrisori, de câte 2 pg 

către P.Juca Gherasim, care anexează o notiţă a sa, pe 3 pg, despre datele morţii şi 

înmormântării-, Ed.Scriptorium, Baia-Mre, 2009 
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pentru preoţii din Eparhia de Maramureş, organizate anual, câte trei serii 

în fiecare vară, cu o durată de câte două săptămâni. 

3. Centru de educare religioasă şi patriotică pentru zeci de mii de creştini, 

prin organizarea de pelerinaje cu adevărat religioase, procesiuni ziditoare 

de suflete creştine. În acest scop s-a tipărit cărticica Îndreptar practic, 

cum  să  se  facă  pelerinajele  la  Mănăstirea  Bixad,  care  s-a  distribuit 

tuturor preoţilor parohi ca să instruiască poporul. Ajunşi cu procesiunea 

la Mănăstire, toţi pelerinii treceau printr-o stare de emoţie şi evlavie 

participând   la   serviciile   divine   impecabil   organizate.   Predicile   şi 

catehezele erau difuzate prin megafoane, să poată fi auzite de toţi, iar 

noaptea se proiectau filme cu scene din viaţa lui Isus şi alte teme pentru 

instruirea religios-morală a poporului. Rezultatul minunat al acestei 

activităţi pastorale a fost că an de an veneau tot mai mulţi pelerini şi că, 

de pildă în ziua de Sfânta Mărie Mare „la Sfânta Liturghie, toţi pelerinii, 

care erau în număr de12-14 mii,se mărturiseau şi se împărtăşeau”
5
. 

Calendarul de la Bixad din 1944 publică o statistică concludentă „cu 

referire la liturghii, predici şi cuminecări: S-au celebrat în total 1.563 
Liturghii, au fost cuminecaţi 48.506 credincioşi şi s-au rostit 146 predici. 
Numărătoarea credincioşilor împărtăşiţi se realiza printr-un modern 

dispozitiv acţionat manual, construit pe ideea de vacuum”
6
.Din 

Calendarul-carte pe 1946 aflăm că era difuzată pelerinilor şi o cântare 
către Preacurata Fecioară Maria, de mulţumire pentru salvarea românilor 
ardeleni de temporara dar crunta asuprire străină din 1940-1944, melodie 

de Gheorghe Marina, versuri Gavril Sălăgean, călugări bazilieni de la 

Bixad, din care transcriem trei strofe: 

O, Marie, Maică dulce!/ Ţara-ntreagă îţi aduce/ Inimi recunoscătoare/ 

Ţie, cea mai scumpă floare.// Şi noi, Maică Preaiubită, /Îţi aducem 

mulţumită/ C-am scăpat de grea urgie/ Cu ajutorul tău, Marie!// Tu ne-ai 

scos de la ocară/ Şi-ai făcut s-avem iar ţară/ De aceea-Ţi cântăm Ţie,/ 

Scumpa noastră Românie! 

4. Centru de asistenţă socialăpentru copiii orfani şi refugiu pentru bătrânii 
singuratici şi în mari nevoi, din zona Ţării Oaşului,cazaţi şi îngrijiţi la 
toagul Pásztori în „10 camere  rezervate în acest scop precum şi alte 

dependinţe”
7  

De la Grigoruţ Mihai, vecin cu Bixadul ştim că în 1946 au 
preluat pentru îngrijire şi copii înfometaţi veniţi din Moldova pârjolită de 

 

 
 

5 
Gheorghe Haiduc Vămeanul, Monografia Mănăstirii Bixad din Ţara Oaşului, editura 

Napoca Star, 2005, p.67 
6 

Mihaela Cristina Taloş, Apostolatul în clandestinitate al părintelui Dr.Gheorghe 

G.Marina OSMB superior-prepozit al Mănăstirii Bixad, Satu-Mare, lucrare de licenţă, 

Baia-Mare, 1994, p.27 
7 

Gheorghe Haiduc Vămeanul, o.c.p.40 
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secetă  (pe  care îi  şi  şcolarizau  !);  şi  că trimiteau  mereu  alimente  la 

Mănăstirea greco catolică din Moisei - Maramureş
8
. 

5. Centru de pregătire a viitorilor călugări. Renumele Noviciatului de la 

sfânta Mănăstire Bixad, în care erau pregătiţi tinerii pentru o viaţă sfântă, 

a atras şi un grup de intelectuali din Cluj: Dr.Augustin Prunduş de la 

Cancelaria Episcopului Dr.Iuliu Hossu, profesor Dr. Vasile Aştileanu şi 

Vasile David doctor în matematică.
9  

După cum se vede în diferite 

fotografii, familia de la Bixad a ajuns la 80 de persoane „între care în 

noviciat la toagul Pásztori erau 40 de seminarişti. Şi acea mare familie 

se împărţea în două categorii: fraţi şi clerici, şi fiecare îşi avea rostul şi 

rolul lor. Clericii se ocupau cu probleme pur religioase de studiu, 

cercetare şi pregătirea seminariştilor, adunarea şi prelucrarea unor 

materiale  pentru  editarea  anuală  a  calendarelor  şi  a  altor  cărţi 

trebuincioase pentru preoţi şi credincioşi; iar fraţii călugări, după vârstă 
şi pricepere: la  bucătărie, la  îngrijitul animalelor, la  muncile 

gospodăreşti şi în agricultură. Dar mai erau şi 7 ateliere: tipografia, 

ateliere de tâmplărie, croitorie, cizmărie, cojocărie, tăbăcărie, fierărie şi 

un  atelier  de  făcut  rozarii  şi  medalii.  Din  marea  familie  de  80  de 

persoane au putut fi repartizaţi peste tot. Dintre aceştia 40 erau la toagul 

Pásztori,  care  se  încadrau  în  acelaşi  program.  Pentru  un  aşa  mare 

număr de tineri care îmbrăţişau viaţa monahală trebuia şi un program 

pe măsură, care se desfăşura astfel: Deşteptarea, atât la Mănăstire cât şi 

la castel (casa de noviciat), era dată prin clopot la ora 5 (dar şi în 

funcţie detreburile zilei). Pentru îmbrăcare şi spălare erau rezervate 30 

de minute. Apoi urma meditaţie, utrenie şi rozariul, care durau până la 6 

şi 30 de minute, apoi urma Sf. Liturghie, la care prezenţa tuturor era 

obligatorie. După Sf. Liturghie se servea dejunul, iar de la ora 8 începea 

programul de lucru. Între orele 12-14 se servea prânzul, apoi din nou 

începea munca până la orele 18-19, când clopotul anunţa Vecernia de 

seară, după care urma cina şi la orele 21 se bătea din nou clopotul de 

culcare. Peste zi, atunci când programul era mai lejer, timp de o oră se 

făceau lecturi din Vieţile Sfinţilor, sau părintele Marina îi învăţa cântece 

religioase (făcea cor).Viaţa a mers înainte şi putem spune că a fost cea 

mai frumoasă şi cea mai prosperă activitate monahală, până când forţele 

răului au destrămat comunitatea călugărilor de la Bixad…”
10

. 
 

 
 

8   A.V 2/B ICR 0004 
9        

Părintele  prof.  Vasile  Botiza,  care  în  10  aprilie  2009  confirmă  la  telefon 

ieromonahului Ermil  Jurja, plecarea celor  trei  la  Bixad,  precizează, în  legătură cu 

Augustin Silvestru Prunduş:”Hossu l-a lăsat, nu l-a oprit, dar a regretat că pierde de la 

Episcopie un tânăr şi valoros cancelist”. 
10   

Gh.Haiduc Vămeanu, o.c., p.54. 
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6. Important focar de cultură religioasă.Pe lângă posibilitatea consultării 

cărţilor religioase şi beletristice de mare valoare, adunate de cucernicii 

călugări în decursul veacurilor, Mănăstirea Bixad a devenit producătoare 

şi difuzoare de cărţi, tipărite cu litere latine. De sub teascurile Tipografiei 

(în  bună  parte  cumpărată  din  bani  dăruiţi,  în  anul  1926,  de  către 

cărturarul episcop de Oradea, Dr.Valeriu Traian Frenţiu), se revărsau 

benefic   spre   toate   Provinciile   locuite   de   români:   calendare,   cărţi 

religioase, reviste, cărţi de rugăciuni pentru popor şi cărticele mici pentru 

elevi, cărţi de cântări din care cantorii din parohii să-i înveţe pe creştini, 

cărticele cu vieţile Sfinţilor etc, etc. 

Rezultatul este vizibil - în raza de influenţă a Bixadului n-au avut niciun 

succes sectarii,  dar creştea an  de an  numărul  marianiştilor,  bărbaţi  şi 

femei, care practicau o viaţă religioasă deosebită, ca membri ai Reuniunii 

Mariane. În multe sate nu era niciun divorţ dar erau multe vocaţii la 

călugărie şi preoţie. 

Iată, doar câteva din „motivele” pentru care la anul de tristă amintire 
1948 de la Cristos, sfânta mănăstire Greco catolică din Bixad era un 

centru  bisericesc  şi  cultural  catolic  deosebit  de  important,  considerat 

foarte  periculos  pentru  noua  societate  comunistă,  care  i-a  hotărât 

moartea. 
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9. Activităţi clandestine 
 
- Eu,  drăguţă,  am  ceva  treburi  la  casa din  Ferneziu,  aşa că te  las… 

locţiitor de protopop. Dar, hai să vedem dacă porneşte bătrânul meu 

Moskvici. 

După un păhărel de benzină turnată direct în carburator şi câteva învârtiri 

la  manivelă,  maşina  „istorică”  a  protopopului  se  urneşte  din  loc,  cu 

rateuri şi pocnituri, lăsând în urmă un nor negru de fum, de parcă ar fi 

diessel. 

Nici nu mă aşez bine la birou, că şi apare în uşă silueta înaltă a noului 

inspector principal teritorial, domnul profesor Mihai Muscă. 

- Ştiţi să bateţi la maşină, părinte secretar? - mă întreabă respectuos 

domnul inspector. 

- Nu ca o dactilografă, dar…dacă pot fi de folos… 
-  Dactilografa  care  serveşte  biroul  cultelor  este  bolnavă.  Domnul 

Valentin Bota, şeful Secretariatului, care mi-ar putea da o altă persoană 

potrivită, este-n concediu. Şi-i vorba de o lucrare urgentă şi confidenţială. 

Când aţi putea, dumneavoastră, să mă ajutaţi? 

- Vin imediat - îi răspund cu bunăvoinţă; pentru că…mi-a plăcut tipul: s- 

a deplasat personal de la Consiliu la Protopopiat, şi s-a exprimat civilizat 

(„să  mă  ajutaţi”),  deşi  putea  folosi  telefonul  şi  să  dea  ordin,  ca 

antecesorul - învăţătorul Traian Chilian. 

…Şişeşti-ul  părintelui  Vasile  Lucaciu  este  un  loc  unic.  Aşezarea, 

oamenii, biserica, sub lespezile căreia se odihneşte ostenitul trup al 

legendarului Leu memorandist, casa memorială a preotului luminat – m- 

au vrăjit de la prima vedere, în toamna anului 1963, când am ajuns prima 

dată în acest mirific plai maramureşean. Şi, iată că, de paisprezece ani, nu 

pot trece pe drumul Cavnicului, fără să mă abat către sanctuarele la care 

oficiază, de multe decenii, octogenarul preot, coborând din stirpea 

Lucăceştilor, părintele Iuliu Şurani; pe cât de firav la trup, pe atât de dârz 

în slujirea sacerdotală. Oare, de ce, de câte ori păşesc imensa grădină în 

care  sălăşluieşte  parohul  Şişeşti-ului,  trăiesc  senzaţia  că  am  intrat  pe 

portiţa grădinii…încrâncenatului stihuitor din Merişor? Părintele Iuliu, pe 

care văzându-l de la distanţă, l-ai putea confunda cu Arghezi, nu ştiu să fi 

publicat vreodată o pagină. Dar, după fiecare convorbire, tot mai mult 

cred că nu a fost nici o zi din viaţa lui, în care să nu fi împlinit legea 

argheziană: „în fiecare zi, o pagină!”. Tăcut şi anonim, în liniştea grădinii 

sufletului său, poartă spre contemporani (ca pe statuia Maicii Domnului 

de la procesiunile şişeştene antebelice!) monumentul viu de fidelitate şi 
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patriotism: moştenirea Leului! Crede că în Şişeşti „se vor naşte pui de 

lei”… 
- Părinte Iuliu, îi mare…bai! Vin direct de la Consiliul Judeţean. 

Departamentul Cultelor a cerut, iarăşi, nu numai lista preoţilor „reveniţi” 

la  ortodoxie,  ci  mai  ales…raport  despre  activităţile  clandestine  ale 

preoţilor greco-catolici nereveniţi. Nu prevăd un nou…val de arestări, 

suntem, totuşi, în deceniul opt, dar cred  că ar fi bine ca „profesorii”…să 

intre, de mâine, în…vacanţă. 

- Vai!, vai!, porţile iadului sunt, iarăşi, larg deschise. Dar Biserica noastră 

este clădită pe stâncă. „Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi întemeia 

Biserica Mea, pe care porţile iadului nu o vor birui”. Vai!, vai!,…dar tot 

Întemeietorul ne-a zis: „Fiţi blânzi ca porumbeii şi înţelepţi ca şerpii”. 

Bine,  dragă  părinte,  poate-i  necesară o…    vacanţă  –  rosteşte  hotărât 

părintele Şurani, mângâind blând bobiţele nelipsitului Rozar, pe care îl 

ţine închis în căuşul palmei mâinii drepte. 

Sub imensa poartă maramureşeană, de la intrarea în grădina parohiei 

Şişeşti, stelele de pe bolta senină luminează siluetele celor…două 

generaţii, care se îmbrăţişează frăţeşte la despărţirea tainică. 
- Fii binecuvântat, frate. 
- Sărut mâna, părinte Iuliu. 
- Lăudat fie Iisus. 

- În veci, amin. 

Sunt sigur că va pleca, cu primul autobuz spre Baia Mare, la o anumită 

adresă din Ferneziu, unde preoţii greco catolici clandestini Mureşan 

Lucian, Mesaroş Alexandru, Mesaroş Simion şi alţii, pregăteau tineri 

clerici pentru vremea în care Biserica lor va ieşi din catacombe. 

Totuşi, nu-l invit să vină cu mine, dacă-l vede, cineva, coborând din 
maşina mea? Mi-e frică! 

…Reîntors în Baia Mare văd încă luminate ferestrele casei unui prieten al 

meu din strada Trompetei nr. 1. Ce bine că nu s-a culcat! Trebuie să-i 

vorbesc, chiar acum. 

- Muţuş (aşa o alintă pe nevastă-sa; o doamnă adevărată, una din cele mai 

delicate, bune şi înţelepte femei ce le-am cunoscut în viaţa mea),  adă o 

sticlă cu vin din cel mai bun. 

Turnând în pahare de cristal vinul rubiniu, mă îndeamnă: 

- Gustă, şi spune-odată: Ce-i? că pari îngrijorat. 
- Dragul meu, sunt chiar foarte îngrijorat. Speriat, că…ăştia…m-or lega. 

Şi îi povestesc despre raportul către Departamentul Cultelor, pe care m-a 

chemat inspectorul să-l dactilografiez chiar eu, de ce?, şi despre vizita la 

Şişeşti. 

- Mai ia un pahar şi…ascultă-mă. Despre Şişeşti ştiu şi eu câte ceva. Cu 

bătrânul Şurani Iuliu sunt prieten. Acolo mi-am început cariera de medic. 
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Am şi o livadă în Şişeşti, în care vreau să-mi temeluiesc „casa familiei 

Verdeş”.  (Doctorul Petru Verdeş este deja şef de secţie la Spitalul 

Judeţean, medic primar, doctor în ştiinţe medicale, renumit dermatolog, 

cu  clientelă aleasă şi  relaţii  mari:  face,  de voie,  de nevoie, frecvente 

partide de poker cu însuşi dl. preşedinte al Consiliului şi cu alte feţe din 

protipendadă). Eu îţi spun că poţi fi foarte liniştit. Nu te…leagă nimeni. 

Argumentul unu: ai un „spate puternic” – şeful şi protectorul tău, Pop 

Carol, este…intangibil, protopop decorat cu „Steaua  Republicii”. 

Argumentul doi: tu însuţi i-ai dat gata cu predicile patriotice. Argumentul 

trei. Însuşi tovarăşul Hriţan are părere foarte bună despre tine. 

-  Petrică,  am  auzit  bine?!  Mai  toarnă-mi  un  pahar  …Comandantul 

Securităţii, colonelul Hriţan, ţi-a spus ţie ceva?! 

- Da, chiar mie. Când l-ai prohodit pe tânărul meu coleg, doctorul Ion 

Văleanu, colonelul Hriţan (consătean, vecin sau prieten cu răposatul?) s-a 

nimerit să asiste la înmormântare chiar alături de mine. După predica ta, 

a comentat cam aşa: „Dacă toţi preoţii ortodocşi ar fi la acest nivel, n-am 

avea, noi, atâtea probleme cu cultele ”. 

- Petrică, Bunul Dumnezeu a ascuns de cei mari…cele înalte. Doamne, 

Îţi mulţumesc şi aici, în casa doctorului Verdeş, că urechi le-ai dat să 

audă, şi ochi să nu vadă! Hriţan… nu ştie! 

- Ce nu…ştie? 

-  Nu  ştie  că  eu,  nebănuind  că  printre  medicii  prezenţi  este  însuşi 
securistul şef, am rostit versuri interzise. Le ştiu, aproximativ, de la un 

fost coleg de Teologie, mai vârstnic, Vasile Păcuraru, azi preot prin 

Făgăraş, care a fost închis, politic!, cu poetul Radu Demetrescu Gyr. 

- Frumoase şi potrivite. Te rog să mi le mai  reciţi. Dar, înainte…un 
păhărel de rubiniu. Servus. 

 
„N-ai dezmierda, de n-ai şti să blestemi. 

Zâmbesc numai acei care suspină 

Şi n-ai iubi, de n-ar fi fost să gemi, 

De n-ai fi plâns, n-ai duce-n ochi lumină. 

 
Şi dacă singur rana nu-ţi legai, 

Cu mâna ta n-ai unge răni streine. 

N-ai jindui după un colţ de rai, 

De n-ai avea un strop de iad în tine. 

 
Căci nu te înalţi de jos, de n-ai căzut 

Cu fruntea, greu, în pulberea amară; 

Iar dacă-nvii în cântecul de azi, 

E c-ai murit în lacrima de-aseară.” 
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…Peste   câtva timp, din nou la uşa biroului domnului inspector Mihai 

Muscă. Convocat telefonic.Mă opresc o clipă, pe coridor, cât să trag pe 

faţă…masca potrivită. 

Că, în cele câteva minute, de la Protopopiatul Ortodoxla Consiliul 

Judeţean, de ce să nu recunosc?, îmi cam tremurau mâinile pe volan. 

Despre  care  „om  cu  rozarul”  mă  va  interoga?  Că,  dacă  mă  întreabă 

despre octogenarul din Şişeşti, îl iau în braţe pe „nu ştiu nimic”; dar, dacă 

mă întreabă despre bărbatul tânăr, cu statură de brad neîncovoiat, cu ochii 

mari, luminoşi, pătrunzători şi tainici (amintind privirea „episcopului 

tineretului” din anii 40, martirul Ionel Suciu), bărbat care, zilele trecute, 

în timp ce eu prohodeam în umbra catedralei băimărene pe un consătean 

de-al  său  din  Ferneziu,  el,  anonimul  lucrător  la  drumuri  judeţene, 

îmbrăcat civil, într-un costum gri deschis, mă „acompania” în rugăciunile 

pentru odihna sufletului răposatului, rostogolind, tăcut, în palmele sale 

mari, bobiţe de rozar…?! Nu-l cunoşteam personal, cineva din familia 

Ceteraş,  la o  nuntă în  Ferneziu,  mi  l-a arătat:  acesta-i  preotul  greco- 

catolic Lucian Mureşan. Să aibă vre-o legătură cu „ profesorii”, despre 

care bănuiesc, de mult, că are ştire părintele Şurani?! 

Intru zâmbind: 
- Să trăiţi, domnule profesor. 
- Bine-aţi venit, părinte secretar, îmi răspunde domnul inspector Mihai 

Muscă, ridicându-se respectuos din fotoliul său şi întinzându-mi o mână 

pe care o simt prietenoasă. Poftiţi, ocupaţi loc. O cafea? 

- Mulţumesc. Sunt cam înghesuit de timp, dar dacă m-aţi sunat, am venit 

imediat. 

- Atunci, să lăsăm…introducerile şi să intrăm direct în subiect. Aveţi, 

cumva, scrisă predica ce aţi rostit-o la înmormântarea din 18 septembrie 

a doctorului Văleanu? 

Răsuflu uşurat, că nu-i vorba de teologia greco-catolică din „catacombe”, 

de aceea îi răspund cu un zâmbet larg: 

- Ştiţi, eu cam demult nu îmi mai scriu predicile, dar o schiţă, foarte 

scurtă, întocmesc la câte-un eveniment. Dacă doriţi, mă duc până acasă şi 

într-o jumătate de oră…o aveţi. 

- Vă rog respectuos. 

După mai puţin de-o oră, în acelaşi birou: 

-Interesant, foarte interesant (citeşte:) „Despre condiţia umană a acestui 

veac;  ameliorarea  caracteristicilor  spirituale  concomitent  cu  structura 

fizică şi perfecţionarea mediului; diagnosticul suferinţei”; (apoi, tot 

apreciativ:)   interesant   şi   nou,   poate   greu   de   înţeles   pentru   unii, 

dar…nimic nepermis. Puteţi să mi-o lăsaţi? 
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- Vă fac acum, imediat, o copie, scrisă mai…frumos. (Aceea o 

mâzgălisem, în fugă,  acasă, cu câteva minute mai înainte. Aşa o păstrez 

şi acum). 

- Mulţumesc. Şi vă asigur de stima mea. Am început să vă cunosc. 

- Stima este reciprocă, domnule profesor. De aceea, aş îndrăzni să vă 
întreb, respectuos, de ce…această convocare? 

- Nu-i nici o problemă, părinte. Nici o problemă. Bine că aveţi schiţa. 

Poate…ceva invidie colegială. Ştiu că vă grăbiţi, sunteţi un om foarte 

ocupat. 

Când  se  ridică  în  picioare,  mi  se  pare  foarte  înalt.  De  fapt,  tânărul 

inspector este mai mare decât mine cu aproape un cap. Şi când îmi stânge 

mâna dreaptă, simt o putere pe care nu o bănuiam în acest trup neobişnuit 

de slab, aproape scheletic. Şi glasul lui are un ton hotărât, sigur pe sine, 

iar expresiile profesorale trădează profesia de bază. Chiar zilele trecute, 

cineva mi-a făcut un portret luminos despre soţia dumnealui, tot 

profesoară. Se adevereşte că „cine seamănă,  se adună”. Omul acesta îmi 

inspiră încredere. 

…Peste vreo 16 ani, când voi lansa la librăria din Baia-Mare, cărticica 

mea „Glasul pecetarelor”, profesorul Mihai Muscă, după Decembrie 89 

”revenit la oile sale” – şef secţie la Muzeul de Artă al Maramureşului, mă 

va onora cu o recenzie nemeritat de laudativă: bobiţe de mărgăritar, pe un 

fir aurit. Iar în ziua următoare, voi oferi un exemplar ”omului cu rozarul” 

(care, acum, avea reşedinţa provizorie vizavi de catedrală) – P.S. Lucian 

Mureşan, episcopul Maramureşului. Viitor mitropolit de Blaj. 
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10. Abandonul 
 

 

Pentru că închin această carte fraţilor răstigniţi, între Cruce şi stea, de 

vitregia vremurilor sau de ursita celor păcătoşi ca mine, încerc să fiu cât 

mai sincer. Adică, să-mi asum întreaga răspundere a abandonării luptei 

duse de mine, în cei zece ani de preoţie la Catedrală, 1968-1978, cu 

„duşmanii  dinafară  şi  dinlăuntru”,  cu  forţele  demonice,  cu  oamenii 

aserviţi acestora, dar şi cu patimile de care m-am lăsat învăluit şi înfrânt. 

Încerc reintrarea în atmosfera acelor ani, relatând cîteva întâmplări. 

Ştiam  că  Securitatea  era  omniprezentă,  oriunde  oficiam  un  serviciu 

public, ba, de la o vreme aveam o umbră ce se ţinea după mine şi seara 

când eram chemat la diferite servicii, sfeştanie, botez sau cununii, mai 

ales în familiile ce se mutau în apartamente noi. De multe ori aceştia mă 

chemau acasă, pentru că le era frică să vină la biserică, având funcţii de 

conducere în  partid,  miliţie sau  securitate.  Dar  iată că,  de la domnul 

Mihai Muscă aflu că, decând s-a aflat că protopopul vrea să se retragă la 

pensie, sunt urmărit şi de colegii preoţi. Care-o fi ticălosul ? Nu-i făcută 

neştiută, zice o vorbă din bătrâni. Nu m-am străduit să aflu imediat. Dar, 

absolut din întâmplare, deşi nimic nu-i întâmplător, fiind cu ceva treburi 

prin Bucureşti am înnoptat la familia Maksutovici, cu care ne vizitam, 

fiindu-mi şi dumnealor oaspeţi în Baia Mare. Domnul profesor Gelcu, 

doctor în istorie, membru corespondent al Academiei din Beograd, fiu de 

petrolişti  albanezi  stabiliţi  de  două  generaţii  în  Prahova,  era  şeful 

corpului  de inspectori  ai Departamentului  Cultelor,  iar  doamna 

profesoară Doina, fiică de preot român ortodox, era director la Biblioteca 

Academiei. După ce copilaşii s-au retras cu mama lor la culcare, am mai 

rămas cu domnul Gelcu la un pahar de vin în bucătăria blocului în care 

locuiau atunci. 

- Părinte, se pregătesc lucruri urâte. Şi nu cred că te pot ajuta. 

Arhiepiscopul Teofil Herineanu a primit ordin de sus de tot, să nu te 

numească pe dumneata succesor al protopopului Carol Pop, ci pe colegul 

Mociran Gavril. 

...Avea preotul Mociran o soacră, fostă crâşmăriţă la bufetul din pădurea 

de la barajul Firiza. Şi crâşmăriţa avea o singură fată. Blondă, frumoasă 

cum alta nu-i. Şi era elevă la liceul din Ferneziu. Clasa a noua o repetase 

de două ori. Se lupta din greu cu materiile din clasa a zecea, dar fără mari 

speranţe. Crâşmăriţa s-a transferat cu serviciul de la baraj la patiseria din 

centrul vechi al oraşului Baia Mare şi intra mereu în Catedrală să pună un 

bileţel şi un ban la Sfântul Anton, că tare o mai bătea soţul, mereu în 
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stare de ebrietate. Şi nu era pace în familie, deşi cu bănuţii adunaţi de ea 

s-au putut muta din Ferneziu în casă nouă pe strada Olt nr.6 din Baia 

Mare. De la o vreme în Catedrală, alături de cantorul bătrân Andrei Leş a 

apărut un tânăr cu o voce tunătoare. Era absolventul de Teologie Gavril 

Mociran, care era angajat de câtva timp  în corul Ansamblului de muzică 

populară din Baia Mare. Ce dacă-i mic de statură şi urât la chip? Va fi 

popă, şi fata ei preoteasă – şi-a pus în gând crâşmăriţa. Şi aşa a fost. Cu 

complicitatea doamnei Agneta protopopeasa, care era şi ea din Ferneziu. 

Şi l-a convins pe părintele Carol Pop să fie naşi la cununie, finul să fie 

preot în Mara, dincolo de Gutâi, apoi în Bozânta Mare, apoi chiar în Baia 

Mare la bisericuţa de lângă Turnul Ştefan, dar cu aspiraţii la Catedrală şi 

la Protopopiat. 

Şi mai avea crâşmăriţa pe cineva: un unchi de-al ei din Ferneziu era mare 

de tot şi puternic, colonel în Consiliul Securităţii Statului, în subordinea 

directă a şefului statului şi secretarului general al partidului,  tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu. 

Pe de altă parte, inteligenta crâşmăriţă, rămânând văduvă, s-a reprofilat. 

A  intrat  pe  sub  pielea stareţului  de  la mănăstirea de  călugări  Rohia, 

Justinian  Chira.  S-a  şi  retras  acolo  într-o  chilie, 

ajungând în scurt timp să deţină cheile de la cămările 

mănăstirii şi apoi, când Justinian a ajuns Episcop, să 

aibă un cuvânt de spus. Am întâlnit-o acolo, mi-a 

spus  că,  după  o  căsnicie  furtunoasă,  şi-a  împlinit 

visul  din  copilărie  de  a  fi  călugăriţă  şi  că-i  cu 

adevărat   fericită.   Părea   sinceră.   I-am   respectat 

starea. Nu am tulburat-o pomenindu-i de unchiul 

securist,  în  prezenţa  lui  Gelcu  Maksutovici  şi  a 

episcopului Justinian care ne-a primit cu braţele deschise şi a dorit să se 

fotografieze cu noi. 

Când s-a apropiat sorocul numirii noului protopop, Arhiepiscopul 

Teofil l-a trimis la Baia Mare pe Episcopul Justinian să-l convingă pe 

Pop  Carol  că  aşa  este  bine  cum  s-a  hotărât  de  sus.  Acesta  a  avut 

demnitatea să-i spună că va trimite un raport scris. Îl redau fidel: 

„Înalt  Preasfinţite  Părinte  Episcop,  Venerat  Consiliu  Eparhial,  CLUJ 
NAPOCA.  La  cererea  verbală  a  P.S.Justinian  şi  a  păr.vicar  Onisie 

Moraru, sub./.alăturat trimit două autobiografii ale preoţilor: Liviu Ştefan 

şi  Gavril  Mocian,  şi  declaraţia  lui  Romul  Pop  (speculaţie  logică 

întemeiată pe premise evidente), în care socoteşte inoportun să prezinte o 

autobiografie în vederea promovării în postul de protopop la Baia Mare. 

Un om de valoare, dotat de la  fire şi  strădanie personală - în tagma 

noastră – i se pot cere acte de supunere; a asista însă la lansarea unor 



158  

pigmei, nu mai este un act de obedienţă, ci de umilire. Baia Mare, la 19 

decembrie 1977. Dr. Carol Pop”. 
Din declaraţia mea de trei pagini, redau doar ultimele două fraze: „Faţă 

de aceste atitudini constante ale Centrului Eparhial, nu pot fi atât de naiv, 

încât să nu-mi dau seama (mai ales văzând şi cine sunt ceilalţi doi invitaţi 

să depună autobiografii), că de fapt nu am nici o şansă. Ori, respectul 

faţă de munca prestată la cancelaria oficiului protopopesc şi la cea mai 

grea şi mai pretenţioasă parohie din oraş – în ambele locuri cu rezultate 

apreciate de enoriaşi şi de autorităţile locale – respectul faţă de această 

muncă nu-mi permite să accept rolul de figurant în combinaţia planificată 

de Centru Eparhial. Baia Mare, 18 decembrie 1977.Preot Pop Romul”. 

Eram tânăr şi încrezut. Mă credeam puternic, dar eram vulnerabil. 
Satana se juca cu mine cum voia. De când l-am coborât în mormânt pe 

părintele  Medanu  Ioan  nu  aveam  un  director  spiritual,  un  duhovnic 

permanent. Mă spovedeam din când 

în  când, superficial,  la  preotul  care 

era cu mine la altar în ziua aceea. 

Ocupat peste măsură cu munca la 

biroul oficiului protopopesc Baia 

Mare de care aparţineau 115 parohii 

şi mănăstirea Rohia, trebuia lunar să 

fac statele de plată pentru toţi 

angajaţii,     reţinerea     şi     virarea 

impozitului, a cotei de asigurări sociale, a ratelor pentru cumpărături, 

plata alocaţiei de stat pentru copii, borderoul reţinerilor pentru Casa de 

pensii, ridicarea banilor din bancă, plata salariilor, apoi fel de fel de 

rapoarte statistice, oranizarea trimestrială a conferinţelor de orientare etc, 
etc; pe lângă activitatea edilitară la câteva parohii, pentru care trebuia să 
obţinem autorizaţie de construire şi cote pentru materialele dirijate. Dar 

toate   acestea   erau   subsidiare,   preocuparea   de   bază   fiind   parohia 

Catedralei,  cu  aproape  douăzeci  de  mii  de  suflete,  pe  vremea  aceea 

românii din municipiul Baia Mare având doar încă doi preoţi parohi, 

Gheorghe Lupşa pentru cartierul Valea Roşie şi bătrânul Vasile Huzău 

(în locul căruia a venit apoi Gavril Mociran) pentru câteva străzi din jurul 

teatrului spre piaţa de alimente. Deci, Liturghie zilnică, săptămânal patru- 

cinci şi chiar zece înmormântări, patru-cinci cununii, zece-cinsprezece 

boteze,  sâmbăta  seara  vecernie  şi  catehizarea  „creştinilor  de  toate 

vârstele”, cum suna ordinul patriarhal (de care profitam şi făceam, cam 

riscant, lecţii de religie cu cca 80 de copiii, veniţi cu bunicii sau părinţii), 

apoi vizite la domiciliul bolnavilor, fiind şi singurul preot român care 
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aveam curajul să răspund solicitării celor din spitalul judeţean şi de boli 

contagioase. 

Acolo   am   avut   o   întâlnire   intempestivă   cu   directorul   spitalului, 

autoritarul dr. Mihai Pop. Locuia cu câteva case mai jos de protopopiat, 

ne întâlneam câteodată pe stradă, ne salutam de la distanţă, dar la 

Bobotează când umblam cu sfinţitul caselor închidea poarta, declarându- 

se ateu. Într-o seară am fost solicitat de mama unui tânăr spitalizat să-l 

spovedesc şi să-l cuminec. Rezolvase ea cu asistenta de serviciu să nu mă 

oprească şi m-a condus într-o cameră, unde am fost şocat de imagne. Un 

fecior înalt, gol-goluţ, ca tăciunele de negru din cauza icterului, stând în 

picioare  sub  un  aparat.  După  ce  mi-am  făcut  datoria  sacerdotală,  cu 

spirtul sanitar adus de acasă spălam atent vasele sfinte în care adusesem 

Sfânta  Euharistie.  Aud  voci  pe  culoar,   mama  feciorului  spune  ceva 

plângând, şi în uşa deschisă brusc apare furios doctorul Mihai Pop. Se 

uită  la  bolnav,  se  uită  la  mine,  mă  vede  preocupat  cu  dezinfectarea 

vaselor, face un semn aprobativ din cap şi se retrage fără să rostească o 

vorbă. Îl aud zicând pe coridor: „Mare curaj. Mare”. În anii următori, la 

Bobotează, ne va aştepta cu poarta deschisă şi va insista să gustăm ceva 

în  casa  lui.  Aşadar,  eram  curajos.  Dar  eram  şi  tânăr  şi  frumos  şi 

vulnerabil, pentru că eram trufaş. 

Mi-au alimentat mândria şi venerabilii preoţi pensionari, pe care, 

cu binecuvântarea Episcopului Teofil, i-am chemat la Catedrală să-mi 

ajute mai ales în confesional, la spovedit, eu neputând face faţă sutelor de 

penitenţi,  care  veneau  şi  din  parohiile  limitrofe  Băii 

Mari  în  deosebi  la  marile  sărbători  şi  în  cele  patru 

posturi.  O  dată,  de  Florii,  l-am  pus  pe  crâznic  să-i 

numere în timp ce veneau la Cuminecare. 930! Ei bine, 

aceşti  preoţi  venerabili,  care  după  vârstă  puteau  fi 

părinţii  mei,  Alexa  Berinde,  Virgil  Ungureanu, 

dr.Vasile Câmpean,  Vasile Popa (în total  unsprezece, 

din  care  zece  foşti  greco  catolici),  nu  conteneau  a 

constata că ei, toţi laolaltă, nu au avut mai multă activitate pastorală, 

misionară şi edilitară decât am realizat eu într-un deceniu. Parţial aveau 

dreptate, dar meritul nu era al meu, ci al conjuncturii create de Spiritul 

Sfânt,  eu  beneficiind  de  multe  atuuri:  experienţa  de  constructor  pe 

şantier; protecţia politică a protopopului Carol Pop şi apoi chiar a prim- 

secretarului judeţean Gheorghe Blaj; buna pregătire şcolară sistematică şi 

pasiunea pentru citit; un anumit talent oratoric şi un chip expresiv; o fire 

comunicativă şi sociabilă etc. Dar toate acestea erau, după expresia 

sfântului apostol Pavel, „gunoaie”, din moment ce nu erau dublate de o 

intensă viaţă sufletească. Chiar aceste „calităţi”, care-mi alimentau trufia, 
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mă vor duce la rătăcire. Pentru că nu aveam tăria omului smerit. Eram 

tânăr, eram frumos şi foarte vulnerabil. 

 
* * * 

Ispita. Duminica la amiază, după terminarea sfintei Liturghii şi a 

parastaselor, am împărţit, ca de obicei, prescură, cozonaci şi vin 

venerabililor preoţi co-liturghisitori (cât se mai bucurau de ele copiii şi 

nepoţii lor!, şi ei înşişi simţeau că au încă un rost, chiar dacă ieşise la 

pensie), apoi am început botezarea copilaşilor, două fetiţe şi cinci băieţi. - 

Părinte, când aţi dus copilaşii să-i închinaţi, cu fiecare băieţel aţi zăbovit 

cam mult în altar. Aveţi ochii înroşiţi de plâns! Şi faţa răvăşită de durere! 

Sunteţi  bolnav?  Să  chem  Salvarea?Frumoasa  doctoriţă  Doina  Violeta 

Belu mă priveşte drept  în pupile şi cu mâna dreaptă mă mângâie pe 

obraz, cu o atingere uşoară, ca de aripi liliale de înger.O cunoşteam mai 

demult,  venise  în  Catedrală  cu  mama  ei,  Irina,  să  se  roage  pentru 

sănătatea fratelui bolnav Mircea, actor dramatic în Timişoara. Au dorit şi 

câteva sfinte Liturghii pentru „îndreptarea” lui. Am fost chemat să le fac 

sfeştanie în apartamentul din str.Dragoş Vodă. M-au tratat cu sarmale şi 

mi s-au confesat. Odată, când am dus-o la cabinetul şcolar pe Lolica, 

nepoata Florichii, ce avea o mică problemă de sănătate, a tratat-o cu mare 

atenţie, şi ne-a condus până la poarta liceului.- Părinte, când aveţi drum 

prin cartier, urcaţi şi la noi.Peste câteva zile, răspunând chemării unui 

vecin de pe aceeaşi scară a blocului, am sunat şi la uşa doctoriţei. 

- Dacă nu veneaţi dumneavoastră, mâine dimineaţă mă duceam eu la 

catedrală. Că v-am văzut ieri în aceeaşi stare. Naşa care prelua copilaşul 

din braţele dumneavoastră v-a întins o batistă să vă ştergeţi lacrimile care 

vă curgeau pe obraz. Mămica a aflat de la o credincioasă de ce nu vă puteţi 

stăpâni durerea. Că nu aveţi copii nici după aproape douăzeci ani de 

căsnicie. 

- Iau deja un tratament pentru nervi. Sper să-mi revin. Dar dumneata de ce 

nu te căsătoreşti, să ai copii frumoşi ca mama lor?- Aş vrea să am doi 

băieţi şi o fată. Dar n-am întâlnit bărbatul potrivit, pe care să-l admir şi 

să-l iubesc, ca pe cel din faţa mea. M-am rugat foarte mult să scap de 

acest sentiment faţă de dumneavoastră. Dar cu cât mă rog mai mult, cu 

atât mai mult vă iubesc. 

Lovituri sub centură. 

Liturghie  sacrilegă :Protopopului Pop Carol i-am întocmit, la cerere, 

dosarul de pensionare şi l-am trimis la Bucureşti. Peste trei luni se 

retrage. Arhiepiscopul Teofil, forţat de Securitate, pegăteşte terenul să 

poată împlini ordinul venit de sus. Vine în Baia Mare să participe la 

conferinţa de orientare. Dimineaţa, înainte de începerea conferinţei, cei 

116 preoţi participă la liturghie. 
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Câţiva preoţi mai bătrâni stau în confesional pentru spovedania 
colegilor. La altar eram eu înconjurat de alţi patru preoţi, pentru ca toţi 

cei prezenţi să ia aminte latipic, pentru „uniformizarea serviciilor” 

dispuse de Patriarhie. Episcopul doar asistă din scaunul arhieresc, la 

timpul prescris împărtăşind cuvenitele binecuvântări.  La  sfârşit,  de  
obicei  rosteşte,  cu  Biblia  în  mână,  o meditaţie  pentru  preoţi.  Ei  

bine,  de  data  aceasta  în  loc  de  blânda meditaţie tună şi fulgeră 

împotriva mea, spre surprinderea şi stupefacţia tuturor, acuzându-mă nu 

numai că nu-s în stare să oficiez Liturghia după tipic, ci şi că am 
săvârşit un sacrilegiu. Adică, preasfinţita sa gură le spunea tuturor 

preoţilor că eu nu sunt bun de protopop, deşi toţi, minus unu,  de  câţiva  

ani  mă  tratau  ca  atare,  văzându-mi  priceperea  şi destoinicia. 
Obstruţionarea justiţiei : 

Consistoriul disciplinar de la Arhiepiscopie a trimis, pe adresa 

Protopopiatului din Baia Mare, o citaţie preotului Ioan Constantinescu 

din Buşag, să se prezinte ca martor într-un proces de la Cluj în cazul 

Gheorghe  Bârsan.  Cum  tocmai  îl  vizitasem  la  spitalul  judeţean  pe 

părintele Ioan, operat a treia oară în decurs de două săptămâni, eu am 

retrimis citaţia la Cluj cu menţiunea că este în imposibilitate fizică de a se 

deplasa. Urmare, am fost acuzat de obstrucţionarea justiţiei bisericeşti şi 

pedepsit cu „mustrare scrisă cu avertisment”, în caz de recidivă putând fi 

chiar destituit. 

Neascultare : 

Câţiva membri ai consiliului parohial din Ardusat au pus de-o afacere 

murdară: să cumpere de la unul dintre ei, cu 120.000 lei o casă 

necorespunzătoare ca locuiţă pentru preot şi ca oficiu parohial. Prin 

consilierul eparhial Iosif Chertes l-au convins pe arhiepiscopul Teofil, iar 

acesta m-a delegat să prezidez o adunare parohială cu toţi creştinii de 

acolo şi să se hotărască în favoarea acestei variante şi nu a construirii 

unei case parohiale noi. De la venerabilul paroh Vasile Popa am aflat că 

primarul comunist şi-a pus ochii pe grădina mare, 30 de ari intravilan,  a 

casei vechi ce urmează a fi demolată. Cu 120.000 se poate înălţa (ceea ce 

s-a  şi  făcut)  o  casă  nouă  cu  etaj,  şi  va  fi  salvată  şi  o  proprietate 

bisericească jinduită de primar. Am mers la Ardusat, am oficiat sfânta 

Liturghie, am prezidat adunarea parohială, care, cu o mică diferenţă de 

voturi (multe fiind cumpărate de cei interesaţi, care urmau să împărţească 

pe din două suma pusă în joc) a hotărât construirea casei noi. La raportul 

trimis de mine la Cluj, Arhiepiscopul Teofil mi-a transmis în scris încă o 

mustrare pentru „neascultare”. Or mai fi fost şi alte şicane de care nici 

nu-mi place să amintesc. 

* * * 
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Aruncare rapidă în gol: 
Eram tânăr, şi naiv, şi trufaş, şi îndrăgostit. Poate încă recuperabil. Dar la 
ce nu te îndeamnă trufia!Urc la volan, mă duc la Oradea, unde fusese 

decurând transferat de la Baia Mare, ca prim-secretar judeţean, domnul 

Gheorghe Blaj, acesta dă ordin directorului general al Trustului IAS şi în 

aceaşi zi ajung la Cluj, secretarul Iosif Butuc anunţă solicitarea audienţei, 

depun pe biroul din faţa Arhiepiscopului Teofil „cererea de transfer în 

interes de serviciu” (chiar aşa!, e înscrisă în Carnetul meu de muncă, se 

poate verifica) de la Parohia Ortodoxă Baia Mare I la Ferma IV a ISCIP 

(întreprinderea de stat pentru creşterea şiîngrăşarea porcilor) Oradea – 

Palota. Acesta o citeşte, pune mâna pe telefonul interior şi-i spune 

consilierului  Chertes:-  Scrie  în  carnetul  de  muncă  al  părintelui  Pop 

Romul „încetat activitatea prin transfer în interes de serviciu”. Apoi mi se 

adresează: Părinte Romul, fii binecuvântat!- Vă mulţumesc, Înalt 

Preasfinţite.   Chiar   am   nevoie   de   binecuvântare.Deci   audienţa   s-a 

terminat. Ies uluit din cabinetul episcopal. Nu-mi vine să cred cele 

întâmplate. Adică tot planul meu s-a prăbuşit. Cu cererea de transfer la o 

fermă de porci, voiam să produc un şoc emoţionalepiscopului Teofil, care 

ştiam că mă cunoaşte după zece ani în care de multe ori am avut relaţii 

sincere, apropiate. De pildă, când venise într-o seară acasă la Pop Carol 

în  Baia  Mare,  speriat  de  ameninţarea  Patriarhului  Justinian  că  îl  va 

depune din treaptă, acuzat că nu-i sincer ortodox şi nu înlătură relicvele 

catolice,  protopopul  m-a  chemat  la  birou  şi  în  faţa  lui  mi-a  dictat  o 

scrisoare personală către domnul profesor Dumitru Dogaru, preşedintele 

Departamentului Cultelor, căruia îi explica, argumentat politic, că 

Patriarhul face o mare greşeală atingându-se de unicul episcop ortodox 

provenit din clerul greco-catolic. Dimineaţa am dus plicul la poştă. Peste 

câteva zile i s-a comunicat lui Teofil să stea liniştit în scaun. Acum, eu 

aşteptam  un  gest  părintesc  din  partea  Episcopului  care  m-a  hirotonit 

preot. Să mă dojenească, să mă bată, dar să-mi spună deschis că nu mă 

poate lăsa la Baia Mare, şi că mă aduce în Cluj, la o parohie sau la 

episcopie. Ori el, părintele meu sufletesc, s-a lepădat de mine ca de o 

cârpă. Când uşa s-a închis în urma mea, am izbucnit în hohote de plâns. 

Câteva  minute.  N-am  fost  rechemat.  Am  coborât  treptele  palatului 

ştergându-mi ochii, să nu-i dau satisfacţie ticălosului de Chertes, am luat 

carnetul de muncă şi am plecat spre Baia Mare.Acolo mă aştepta Satana, 

să mă ajute ca nu cumva să renunţ la hotărârea păcătoasă. El mi l-a adus 

chiar în faţa porţii casei parohiale pe revizorul contabil al Episcopiei din 

Cluj, care era în delegaţie prin Maramureş. 

- Servus, Costică. Te rog frumos, chiar dacă-i seară, să vii până în birou 

să faci verificarea actelor de la parohie şi de la protopopiat. Te plătesc 

bine.Peste  două-trei  ore,  l-am  chemat  de  acasă  pe  preotul  Gheorghe 
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Balan, care era „interimar” până la numirea noului protopop, acesta a 

semnat, uimit şi nedumerit, procesul-verbal de predare-primire („plec  în 

concediu !” i-am zis); apoi i-am invitat pe amândoi la cină.Plecarea : 

Dimineaţa,  ca  de  obicei,  Florica  a  plecat  la  şcoală,  eu  la  biserică. 

Venerabilii Alexa Berinde şi Vasile Câmpeanu tot timpul Liturghiei s-au 

uitat îngrijoraţi la mine, neînţelegând de ce nu contenesc să ud cu lacrimi 

sfânta masă a altarului Catedralei. La sfârşit, le-am predat să oficieze în 

locul meu cele câteva intenţii liturgice notate în agendă, le-am mulţumit, 

i-am îmbrăţişat şi am plecat fără să mă uit înapoi.Acasă, am scris pe o 

hârtie câteva fraze pentru Florica, m-am uitat dacă cecul pe care am pus 

banii luaţi pe casa vândută este în sertarul ştiut, l-am lăsat acolo, am luat 

un braţ de cărţi din bibliotecă, cele două reverenzi, fesul şi brâul de 

protopop (de ce?!), am ieşit cu maşina pe poartă şi am pus cheile în cutia 

poştală. l martie 1978. Peste 20 de zile împlinesc 39 de ani. Trebuie să 

ajung la noul „loc de muncă”, la ferma de porci, în Oradea.În Dealul 

Dura am oprit la locul de parcare. De pe promontoriul de aici se vedea 

panoramic toată Baia Mare. Era senin, dar eu nu vedeam decât o ceaţă. 

Am strigat în zare, am urlat: Floricăăăă, Floricăăă, Floricăăă! Iartă-mă. 
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11. F l o r i c a 
 
Era o zi de toamnă senină. Septembrie 1955. Veneam grăbit, cu  bicicleta, 

spre casă. Aproape de podul din fier peste pârâul Crasna, la ieşirea din 

oraşul Şimleu, o ajung din urmă pe verişoara Ileana Pop, învăţătoare în 

cătunul Cehei-Vale. 

- Domnişoara Florica Dărăban este noua învăţătoare la şcoala din Pustă, 

el este vărul meu Romi Pop absolvent de liceu. Faceţi cunoştinţă. 

Florica purta codiţe şi avea o voce cristalină, clinchet de clopoţei de- 

argint. Era frumoasă şi purta uniforma de elevă. 

Nu mai eram grăbit. Mi-am continuat drumul pe jos alături de ele, 

însoţindu-le până la mătuşa Ileana Torje, care cu o zi înainte o primise în 

gazdă pe Florica. 

- De la mătuşa Ileana, pe uliţă în jos, a treia pe stânga este casa părinţilor 

mei. Din curte o vedem de câte ori iese afară. 

La  aceste  cuvinte  ale  mele,  Florica  mă  priveşte  atentă  cercetătoare, 

îmbujorându-se la gândul că o voi spiona. Ceea de fapt am şi făcut în 

următoarele zile, după ce veneam de la biroul din Uileacu Şimleului unde 

eram funcţionar. Dar n-am văzut-o. Surpriza a venit duminică la biserica 

noastră din Cehei. Când urc în cor lângă unchiul Aurel cantorul, pe cine 

văd  între fetele  din  sat?  Frumoasa  noră a mătuşii  Ileana,  Floriţa  Ilii 

Mitruchii o adusese pe Florica la biserică. Pe drumul de întoarcere am 

grăbit pasul să le ajung şi să le depăşesc. Floriţa 

o  ţinea  de  braţ  pe  Florica,  să  se  laude  cu  ea 

grupului de vecine care veneau spre casă. 

- Tare  eşti  grăbit,  domnişorule.  Ai  putea veni 

după-masă  la  mătuşe-ta,  că  ai  cu  cine  sta  de 

vorbă. Uite-te, ce frumoasă domnişoară avem! 

Acasă deja mă aştepta Ghiţă Vereş venit pe jos 

din   Nuşfalău, s-o întâlnească pe Mărioara 

mătuşii  Sabina.  După  masă  le-am  propus  să 

mergem până la vie în Baliţă, că delevarul roşu şi 

oportăul negru zice bunicul că-i aproape copt. 

- Invit-o şi tu pe domnişoara învăţătoare de la mătuşe-ta Ileana, mă 

îndeamnă măicuţa, care m-o fi observat zilele trecute că tot priveam pe 

uliţă în sus. 

Ghiţă avea aparat de fotografiat. A imortalizat momentul idilic în care 

frumoasa domnişoară, îndemnată de fotograful amator, ia între degete o 

boabă de strugure copt şi mi-o dă în gură. În Paradis Eva avusese un măr 

pentru Adam! Florica nu are numai o bobiţă de strugure. Şi pe aceasta, de 
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emoţie, era s-o scape în țărână, de n-o apucam eu repede, mai-mai s-o 

muşc de mână. 

 
 

mătuşa Ileana nu are maşină de cusut. 

Mărioara se uită atentă la rochia de 

stambă imprimată cu modele 

tradiţionale. 

- Croitoreasa Beji în Şimleu ţ-o 
cusut rochiţa? Îmi place şi croiala. 

- Din Şimleu am cumpărat doar 

materialul, când m-am dus să-mi tai 

codiţele de elevă. Am croit-o eu şi 

am  cusut-o  de  mână,  cu  acul,  că 

Când ne-am întors de la vie se însera. Ghiţă a intrat la noi cu Mărioara, 

eu am condus-o pe Florica până în portiţă la casa mătuşii. Nu-mi venea 

să plec. Trăgeam de timp, să mai stau puţin în preajma ei. Am vorbit de 

profesorii noştri, de ultimele examene şi mai ales de Eminescu. Şi de 

Veronica. 

- Eşti ca ea de frumoasă! 
Şi m-am apropiat s-o sărut. Ea a întors faţa. Am sărutat-o pe gropiţa din 

obrazul drept. 

Şi în clipa următoare am şi zburat pe uliţă în jos, printre bulgări, de parcă 

aveam aripi. Şi cântam, cântam, cântam, nu mai ştiu ce. Iar acum, când 

rememorez clipa, îmi vin în minte versuri mai recente potrivite: 

Când eram mai tânăr şi la trup curat 
Într-o noapte, Floarea mea, eu te-am visat 

Înfloreai fără păcat, într-un pom adevărat. 

Nu ştiam că eşti femeie, eu bărbat, 

Lângă tine cu sfială m-am culcat 

Şi dormind eu am visat 

Un vis neîntinat. 

Când eram mai tânăr şi la trup curat 

Într-o noapte, Floarea mea, eu te-am visat. 

Florica împlinise în 6 iulie 18 ani, iar eu de-abia în martie anul viitor voi 

avea 17! 

Câteva imagini fotografice vor suplini cuvintele ce ar mai trebui spuse 

despre Florica. 

Grai nu prea am, când trebuie să vorbesc despre ea. 

Peste trei ani, nuntă ţărănească, dar cu cavaleri de onoare. 

Naş părintele Graţian Chişiu, protopopul Şimleului şi doamna Maria, 

învăţătoare. 
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Un  timp  am  stat  cu  chirie  în  casa  ţărănească  a  lui  Ionaşu  Susenii 

Băciuchii. Avea fântână în curte, nu mai mergeam după apă în vecini. 
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Peste doi ani o fotografiez în faţa şcolii noi, în care ne-am mutat, 

mândră că şi-a putut cumpăra bicicletă şi prima rochie mai scumpă, din 

taft, cu care vom fi naşi de botez la un fin de-al tatii din Pustă. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1963, în apartamentul de la Baia Mare, după ce am reuşit să cumpărăm 
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primul nostru radio la curent. Ne bucurăm de prima iarnă băimăreană. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primul Crăciun în condiţii civilizate. Colindăm …istoria şi acasă lângă 

primul brad frumos  împodobit. 

 
 

Colegul de liceu Virgil Lupşe impiegat de mişcare în gara CFR ne invită 

să-l  cununăm  cu  o  colegă  de  serviciu.  Ocazie  de  a  ne  face  primele 

costume de stofă bună. 

 

                                . 
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Aveam zece ani de căsnicie. Şi am făcut o fotografie pentru tabloul 

familiei. 

Suntem invitaţi de naşi. 
La familia Mureşan din Ferneziu i-am văzut pentru prima dată, la masă, 

pe   preoţii   greco-catolici   clandestini :   Lucian   Mureşan,   Pantilimon 

Aştilean (din Cluj) şi Alexandru Mesaroş-Mesian. 

 

 
Ştie că-i frumoasă. Şi bănuieşte ceva. Nu-i vine să creadă că-i posibil s-o 

părăsesc. Oare-i posibil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şi, totuşi, am plecat… 
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Florica  şi-a  continuat  misiunea  de  dăscăliţă,  respectată  de  cadrele 

didactice din şcolile băimărene în care a profesat: nr.8, nr.11, şcoala 

ajutătoare pentru deficienţi, şi adorată de elevii cu care organiza multe 

manifestări artistice. Ne mai având eticheta de preoteasă, s-ar fi putut 

lansa profesional în artă; cu calităţile ei muzicale putea ajunge solistă 

lirică pe marile scene ale lumii. 

A preferat modelul de dăscăliţă trecut în nemurire de  poetul pătimirii 

noastre, Octavian Goga. 

 
Eu plâng atunci, când tu-mi răsari în zare, 

A vremii noastre dreaptă muceniţă, 

Copil blajin, cuminte prea devreme, 

Sfielnică, bălaie dăscăliţă. 
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In l iulie 1996, reîntâlnirea în Baia Mare, după 18 ani. Doi bătrâni. 

Comparând fotografiile, parcă-s alţii. 

 

 

 
Mi-am reluat biroul de lucru, în care Florica nu a mişcat nimic de la locul 

în care lăsasem, cu 18 ani în urmă, stiloul, cărţile, dar şi cămăşile albe, 

costumele, cravatele, pantofii. Şi Liturghia zilnică la altarul din antreu. 
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Cu foştii mei parohieni 

din Husasău de Criş, 

mereu am comunicat 

telefonic. 

 
Doreau s-o cunoască pe 

doamna preoteasă. De 

Crăciun au venit s-o 

colinde în Baia Mare. 

 
26 decembrie 1996. 

 

 
 

Peste 12 ani va mai fi o despărţire, doar de domiciliu. De data aceasta cu 

pace, cu prietenie şi cu consimţământul scris al Florichii: Doream să mă 

retrag la mănăstire, pentru a mă pregăti de moarte, tânjind după o cale 

lactee, după care suspina şi Lucian Blaga: 

 
„Ştiu că şi eu port 

în suflet multe stele, multe 

şi căi lactee… 

Dar încă nu le văd… 

Aştept să-mi apună ziua şi zarea mea pleoapa să-şi închidă, 

mi-aştept amurgul, noaptea şi durerea… 

şi să răsară în mine stelele, 

stelele mele, 

pe care încă niciodată 

nu le-am văzut”. 

 
Noi, crucea am purtat-o, o purtăm şi o vom purta împreună...până 

la şi dincolo de mormânt. Printre stele? Sperăm. Dar deocamdată aici, 

între Cruce şi stea. 
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CARTEA A PATRA: 

 PERIPLU BIHOREAN (1978-1996)  

1. La ISCIP Palota 
 

Sediul Întreprinderii de stat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor, 

subordonată Trustului IAS Bihor, era în satul Palota la zece km de 

municipiul Oradea. Cine m-a întâmpinat la birou? Domnul Alexandru 

Adorjan, cel care cu şaptesprezece ani în urmă, la Şimleu, m-a propus 

ministrului Ion Cozma să mă facă economist. Acum era contabil şef la 

ISCIP. M-a îmbrăţişat cu bucurie: 

- Rămâi câtva timp aci cu noi, la centru, să te familiarizezi cu noua 

formularistică şi noile reglementări economico-financiare, apoi vei lucra 

la ferma 4, vecin de birou cu prietenul tău de la gostatul Şimleu, Petre 

Crâznic, acum economist la ferma 5. Unde stai? Până rezolvăm cumva, îl 

sun pe Crâznic să vină la sfârşitul zilei pe aici, să mergi acasă la el, că 

Mary lipseşte vreo două săptămâni. 

A  doua  zi,  în  biroul  contabilităţii,  unde  lucrau  patru  doamne  şi 
economistul cu salarizarea, care era şi secretar de partid pe ISCIP, sună 
telefonul interior de pe biroul lui. 

-  Dumneavoastră  sunteţi  „părintele  Romul”?,  îmi  zice  secretarul.  Vă 

caută cineva de la Arhiepiscopia Clujului. 

Era prietenul meu, consilierul economic Augustin Stanciu. 

- Măi, omule, i-ai dat satisfacţie piticului Iosif Chertes. Se plimbă prin 

toată episcopia şi spune satisfăcut despre tine: „Prinţul de la Baia Mare a 

ajuns la porci!”. Cei de la birouri  erau cât p-aci să-l scuipe şi au venit la 

mine revoltaţi. Eu, când am urcat cu actele de semnat la Episcop, l-am 

reclamat, dar nu mă pot răbda să nu-ţi spun şi ţie. Ar fi cazul să te 

reîntorci la noi. Te rog! Am sunat-o şi pe Florica la Baia Mare, i-am 

promis că sâmbătă vin la Oradea să te conving. 

- Gusti dragă, te rog stai puţin pe fir, vreau să-ţi transmit ceva pentru 

Chertes. Doar două minute stai, să pun pe hârtie ce-mi trece prin cap...Te 

rog notează şi fă să ajungă la el. O poţi strecura şi vlădicului, printre 

hârtiile ce le duci la semnat, că s-a lepădat de mine ca de o cârpă. Scrie: 

Între porci ca voi / Şi porcii-porci, / Îi prefer pe cei din urmă: / Voi 

uzurpaţi fotolii moi, / Ei stau la locul lor în turmă. 

Peste trei săptămâni, Arhiepiscopul Teofil a mers la Baia Mare să-l 

instaleze ca protopop pe Gavril Mociran. În timp ce era cu toţi preoţii în 

sala de şedinţe, situată în cimitirul din spatele Catedralei, s-a aflat în oraş 

despre  ce-i  vorba  şi  câteva  sute  de  enoriaşi  au  dat  buzna  printre 

mormintele din ţintirim somându-l să iasă afară. Am în faţă hârtia scrisă 
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sub presiune de preotul Gheorghe Balan, pe treptele sălii de şedinţe: 

„Notă.  La  cererea  mai  multor  credincioşi  din  Baia  Mare  (de  la 
Catedrală). Au cerut vehement să vină înapoi la postul ocupat până la l 

martie 1978, pr. Pop Romul paroh. Noi, suntem de acord cu această 

cerere a credincioşilor, în cazul că P.C.Sa îşi va face cerere de 

reintegrare.   Baia   Mare,   22   marte   1978”.   Semnată   olograf   de 

„Arhiepiscop ortodox al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului. + 

Teofil”. Creştinul care a primit în mână hârtia, a citit-o, a întrebat de ce 

trebuie să fac eu cerere de reintegrare şi cum era tocmai faţă în faţă cu 

Teofil, care bătea nervos cu toiagul în beton, i-a smuls din mână toiagul, 

l-a ridicat sus să-l vadă toţi şi a strigat către Episcop: 

- Acesta-i semnul puterii Episcopului? Ei bine, de astăzi puterea rămâne 

la noi, până îl aducem acasă pe popa nost'! 

Cincizeci de persoane, cu autobuzul unuia dintre ei,   în patru ceasuri au 

ajuns de la Baia Marela ISCIP Palota în poartă, speriindu-l pe paznic să 

mă cheme imediat. L-am anunţat pe director, dr.Cornel Chiş, fiu de preot 

greco-catolic, şi cu aprobarea lui i-am invitat pe toţi la masă în cantină, 

le-am explicat că au greşit agresându-l pe Episcop şi că mie mi-au făcut, 

involuntar,  un  mare  rău.  Să  aşteptăm  cu  răbdare  evoluţia  lucrurilor. 

Toiagul arhieresc eu nu-l pot prelua de la ei. Să-l predea lui Balan, să-l 

ducă în Cluj la Episcop cu scuzele de rigoare, spunând că i l-am trimis 

eu. 

Încă nu văzusem porcii… 
Pe 23 martie am preluat serviciul la ferma 4. Adorjan mi-a zis: 
- Ai grijă de şeful de fermă. Pe tânărul inginer Cornel Agud din când în 

când îl apucă meteahna din studenţie. Face o escapadă de două-trei zile şi 

nopţi pe litoral, le culege cartoforilor toţi banii şi apoi se-ntoarce acasă, 

frânt de oboseală şi o săptămână inapt de muncă. Noi îl tolerăm, că-i 

foarte bun profesional, harnic şi familist cu doi copii mici, iar nevastă-sa- 

i o sfântă. 

Cu Agud, cu colegii de la ferma vecină şi cu medicul veterinar dr.Traian 

Sfârlea în curând am devenit prieteni. „Aclimatizarea” grea a fost 

cu…porcii. În câteva grajduri imense erau câteva sute de scroafe şi în 

medie 60.000 de purcei şi tineret, care „întreţineau” câteva zeci de mii de 

şobolani şi câteva milioane de muşte, indiferent de măsurile sanitare cu 

substanţele, care   parfumau   aerul mai abitir decât fecalele porcine. Ce 

zicea Chertes? Prinţul a ajuns la porci? De la smirnă şi busuioc, la tămâie 

de grajd! Avea dreptate. În viaţă greşelile oamenilor se plătesc. Cu atât 

mai mult ale preotului. Aşadar, am greşit, trebuie să plătesc! Cu răbdare 

şi suferinţă. Canon. Auto impus: Timp de trei ani voi suporta …porcii, 

muştele şi şobolanii. Ca ispăşire pentru păcate. 
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Pe măsură ce întâlneam colegii din cele 25 ferme zootehnice risipite prin 

tot judeţul Bihor, cunoşteam oameni deosebiţi, serioşi, harnici, familişti, 

români  şi  unguri,  unii  chiar  foarte  credincioşi.  Majoritatea  tineri,  la- 

nceput de căsnicie, luptându-se cu inerentele greutăţi financiare. Cu 

aprobarea contabilului şef şi avizul sindicatului judeţean, am înfiinţat, 

organizat şi condus Casa de Ajutor Reciproc, la care s-au înscris şi au 

cotizat cu unu la sută din retribuţia lunară cei aproape o mie de salariaţi. 

Peste un an, din cotizaţiile capitalizate, am acordat împrumuturi, până la 

suma a zece salarii, fără dobândă, la primii solicitanţi, care astfel şi-au 

putut da prima rată pentru cumpărarea unei maşini Dacia sau a unui 

apartament. CAR-ul de la Palota a mers bine, până la plecarea mea din 

ISCIP, în 1984. Canonul auto-impus de trei ani la porci, l-am dublat, 

prelungindu-l la şase ani, pentru alte păcate: am divorţat şi m-am 

recăsătorit. 

La  împlinirea  celor  şase  ani  s-a  întâmplat  şi  ceva  neplăcut.  A  fost 

destituit, fără justificare, directorul dr. Chiş Cornel şi numit un tinerel 

fost şef de fermă la Tinca, dr. Ioan Hirţe. De ce şi de către cine a fost 

propulsat? Prietenul meu ing.Leontin Pop şef de fermă la Ioşia, mi-a spus 

că nu-i lucru curat. După instalare, dr.Hirţe m-a şi chemat la Palota: 

- Tovule, i-am cerut şefului contabil o listă cu cei 25 economişti din 

ISCIP, nu în ordinea alfabetică ci a capacităţii profesionale. Eşti nr.1. De 

aceea te promovez. Te transfer de la ferma de porci Ioşia la Atelierul de 

preparat carne Girişul de Criş. Nevastă-mea, dr. Stela Hirţe, are nevoie 

acolo de cel mai bun economist. Domnule, dumneata nu eşti numai un 

bun economist, ci şi un om deosebit, un intelectual. Vei fi mulţumit. 

N-am fost deloc mulţumit, ci scârbit şi chiar speriat. La închiderea primei 

luni,  prezentându-i  doamnei  Hirţe  balanţa,  mi-a  spus  că  nu-i  nici  o 

problemă, a adus imediat de la ferma vecină 12 porci graşi, fără acte de 

transfer, i-a procesat, a facturat produsele şi balanţa s-a echilibrat. Apoi, 

cam  o  dată  pe  săptămână,  portbagajul  unei  maşini  care  parca  lângă 

magazie, se umplea cu preparate din carne, fără ca şoferul să treacă pe la 

facturare. Imediat după el pleca în trombă şi doamna Hirţe spre Oradea. 

Inginerul Leontin, care era bine informat, mă lămureşte: 

- La băile Felix se duc dumnealor, să se scalde. Dânsul este Traian Sima, 

şeful Securităţii judeţului Bihor, prietenul familiei. Nu te-ai prins că 

doamna medic veterinar e o tipă rea de muscă? Aşa au fost ei promovaţi 

de la Tinca, să fie mai aproape. 

Deci, eu va trebui să fiu cât mai… departe. Mă voi duce la Preasfinţitul 
Vasile Coman, să-i cer numirea la o parohie. 



176 
 

2. Copiii 
 
În 27 martie 1979 a venit pe lume primul meu copil. Doina a vrut să-l 

numim Bogdan, în amintirea strămoşilor ei maramureşeni. L-am înscris 

în acte Pop Petre-Bogdan. Măicuţa Lucreţia a venit de la Pustă să ţină în 

braţe nepotul mult-aşteptat. Cealaltă bunică, Irina, s-a mutat definitiv de 

la Sighetu Mamaţiei la noi la Oradea. Bogdan creşte repede şi frumos. 

Doina îi croşetează o vestuţă albă, eu îl iau partener la plantatul pomilor 

în grădina casei pe care am cumpărat-o pentru el în Oradea pe strada 

prof.dr.Gh.Marinescu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peste 8 ani, în 20 ianuarie s-a născut al doilea copil. Am dorit să se 

numească  Sebastian,  după  numele  sfântului  din  calendarul  catolic. 

Bogdan şi bunica Irina şi-au impus punctul de vedere: Marius. L-am 

înregistrat Pop Marius-Vlad. Peste şase luni Doina a trebuit să meargă la 

un curs de specializare de o lună la Timişoara. A chemat-o pe măicuţa, a 

instruit-o şi l-am dus pe Marius la parohie în Husasău de Criş. În celălalt 

an a plecat pe zece luni la Spitalul Gh. Marinescu din Bucureşti pentru 

specializare în nero-psihiatrie infantilă. Iarăşi am chemat-o pe măicuţa. 

Ne simţim bine între enoriaşii din satul Husasău. Bogdan era cu bunica 

Irina acasă în oraş. Când vine de la Bucureşti, Doina se declară 

mulţumită de cum arată copiii. 

 
 
De pe la trei ani, pe Marius l-am dus aproape tot timpul cu mine la 

parohie. Doar marţea era mai greu pentru el, că aveam toată ziua ore de 

religie cu elevii din clasele I-VIII. Sta cuminte în ultima bancă, atent la 

ce se întâmplă, iar în pauze toţi copiii îl alintau şi se jucau cu el. Sâmbăta 
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îl aduceam şi pe Bogdan de la Oradea, să fie împreună şi să se joace cu 

copiii din vecini. Duminica erau cu mine în altar. Lui Marius îi plăcea să 

mă ajute, rostind după mine ecteniile. Încet. Dar într-o zi, când am fost la 

masă în familia Baciu Florian, nană Mina mi-a zis: 

- Părinte, Marius cel micuţ vă ajută la Liturghie. Are un glas dulce, care 

se  aude  încă  două  secunde  după  ce  terminaţi  dumneavoastră  de  zis 

„Domnului să ne rugăm”. 
A rămas în sat şi o vorbă spusă de Bogdan pe când avea doar şase ani. 
Eram cu elevii în recreaţie, ne jucam şi discutam liber fel de fel. Bogdan 

mă pune la încercare: 

- Tăticule, Dumnezeu vede aerul? 

- Da, Dumnezeu vede totul. 

- Dar oamenii de ce nu văd aerul? 

Nu-mi dă răgaz să răspund, ci zice el: 

- Pentru că oamenii nu au ochi ca şi Dumnezeu. De aceea nu văd totul. 

Lui Marius îi plăcea să stea în altar şi după slujbă. La Sfânta Liturghie se 

cuminecau amândoi. 

 
 

 
 

Ştiindu-ne la parohie, un 

prieten din Oradea, la care 

i-a sosit acasă fata şi 

nepoţelele  din  Germania, 

a venit cu ceva daruri la 

Husasău. Când am făcut o 

poză  numai  cu  copiii,  în 

uşa bisericii, Bogdănel a 

strâmbat din nas. 
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Vara am mers cu maşina la Marea Neagră. La  reîntoarcere am oprit seara 

la Predeal. A doua zi am urcat pe jos spre cabana Trei Brazi.  Într-o 

poiană era o stână de oi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am intrat în vorbă cu ciobanul, Negrea Aron din satul Cheia nr.22, 

comuna Moieciu de Jos. Are acasă două fetiţe, Nicoleta şi Nuţica şi bună 

gospodărie, de care se îngrijeşte soţia lui, Adriana. Îi spun şi eu câte ceva 

despre mine, îi prezint copiii şi pe mama lor. Se uită cu drag la copii. 

- Aţi mai fost la stână? Staţi o ţâră, că-ţi fi flămânzi. 

Aleargă după porci să-i adune către stână, apoi se spală foarte bine pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pe 

mâini şi ne pune pe masă brânză, urdă şi balmoş. 

Stăm de vorbă până fierbe apa de mămăligă. 

Doina ne fotografiază. 

La grădiniţa din Oradea, pe care a frecventat-o numai în ultimul an, 

Marius, în costum naţional, se dovedeşte un bun dansator. 

Bogdan este mândru de el. 
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Mergând cu  Nelu Sărcăuanu din Husasău la Sighet şi Breb, pentru a 

fotografia pecetarele, l-am luat şi pe Bogdan să vadă Maramureşul. 

 

 
 
Stăm de vorbă cu primii ţărani care mergeau cu căruţa după lemne sub 

Creasta Cocoşului în munţii Gutâi. Bogdan sesizează pronunţia specifică 

graiului local.  La Budeşti femeia cantorului ne  deschide bisericuţa de 

lemn în care se păstrează cămaşa de zale a legendarului Pintea Viteazul. 

Am dormit o noapte la regretatul prieten preotul romano-catolic Tibi 

Gindele, protopop în Sighet, iar a doua noapte în Ocna Şugatag, la 

profesoara Puşa Kolozsvári, verişoara lui Doina. 

Trecem munţii peste Rotunda şi coborâm prin oraşul minier Cavnic la 

Baia Mare. 

În Catedrala, al cărei paroh fusesem între anii 1968 şi 1978, este vremea 

Vecerniei. Lume puţină. Ne fotografiem în altar: actualul paroh Andrei 

Costinaş, Bogdan, eu şi cantorul de pe vremuriValer Frif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periplul maramureşean a produs supărare în Oradea şi Timişoara. 

Când am avut lansare de carte la Centrul Militar din Oradea, cumnatul 

Mircea Belu care era la noi acasă, a luat-o pe soră-sa şi copiii să meargă 

în oraş, deşi pentru mine era un mare eveniment. 

În acea zi îşi lansau cărţi, deodată cu mine, şapte universitari din Oradea. 

Ai  mei  au  venit  doar post  festum  când asistenţa ne cânta, înainte de 

plecare, încă un „La mulţi ani”. Bogdan este încrâncenat, Doina ironică. 
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Marius îmi dă un buchet de flori şi urmăreşte admirativ despărţirea mea 

de „colegi”. 

 

 
Ultimul Paşti la Husasău. Îl chem pe Nelu Sărcăuanu. Doresc o fotografie 

document. Iat-o: Preotul, un om cu faţa răvăşită de suferinţă. Corabia 

acestei familii se scufundă. Chiar în faţa sfântului altar, Doina e gata să 

râdă batjocoritor, Bogdan zâmbeşte ironic, bunica Irina priveşte cu ură 

nedisimulată la cel pe care-l numeşte „un popă prost” cu care stă fiica ei, 
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doctoriţa. Doar Marius e fericit. E Ziua de Paşti. E sărbătoare. Vrea să 

ciocnim oul roşu: Cristos a înviat! 

 
 

O poză artistică a   frumosului Bogdan şi o fotografie a lui Marius la 

malul râului le voi purta cu mine, de la l iulie 1996, la Baia Mare şi apoi 

la Cluj. 
 

 

Anii au trecut. Acum Bogdan este medic, ca mama lui. 
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Psihic, încă nu-i independent. Dar va fi. 

Îl iubesc aşa cum este. E fiul meu. 
Şi mă rog zilnic pentru el şi pentru mama lui. 

Marius,  când  a  împlinit  18  ani,  a  pus  piciorul  în  prag  şi  le-a  spus: 

Atunci… eu aveam doar opt ani. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Acum mă duc 

la Cluj să-l întâlnesc pe tata. Dacă-i aşa cum spuneţi voi, voi regreta că 

l-am  cunoscut.  Dar  prefer  această  situaţie,  decât  să  regret  o  viaţă 

întreagă că nu m-am dus, şi a murit fără să-l cunosc. N-aş suporta 

asemenea regret. 

După revederea de la Cluj, ne-am întâlnit mereu, în diferite locuri, 

comunicăm apropiat, ne rugăm împreună şi ne împărtăşim bucurii şi 

probleme. 

 
Poze cu telefonul: Pe treptele 

bisericii călugărului Mihai de la 

mănăstirea Prilog. 

O scurtă vizită, pregătindu-se 

pentru un examen. 

Cu toca pe cap la serbarea festivă 

de absolvire a facultăţii, de unde 

vine direct la o locaţie temporară 

din Oradea, să ne bucurăm 

împreună. 

După sesiunea din februarie 2010 

îmi aduce şi adeverinţa oficială că a luat licenţa în drept cu nota zece. 

 
Îmi zice: „E şi meritul tăticului meu!”, făcând aluzie la prezenţa mea, 

cvasi-permanentă, de un an încoace,  în Oradea, ca să-i fiu aproape. 
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Un moment fericit de Crăciun, în apartamentul lui din Oradea, 25 

decembrie 2010: 

 

 
 
Marius radia de bucurie. E mândru de cum şi-a amenajat cu mâna lui 

„casa”. După ce am luat prânzul împreună, m-a condus până în stradă. 

Am  urcat  repede  în  primul  taxi.  Nu-mi  mai  puteam  reţine  lacrimile. 

Şoferul m-a întrebat de două ori „unde vă duc?”. Eram cu gândul la 

Bogdan. Cum poate trăi Crăciunul în ură! Sunt … neputincios. Nu pot 

acţiona direct. Nu vrea să mă vadă. N-am altceva de făcut, decât să 

continui  a  mă  ruga  pentru  el  şi  pentru  mama  lui.  Cu  credinţă  şi  cu 

speranţă. Poate voi trăi să-i pot vedea faţa, şi să-l cuprind iar în braţe. 

Bogan are un fond sufletesc foarte bun, care, odată, va ieşi la suprafaţă. 

Bogdane, fiul meu drag, la mulţi ani cu sănătate, Crăciun fericit! 

Taxiul m-a lăsat dincolo de adresă. Nu-i nimic. Un pic de mişcare prin 

aerul rece îmi face bine. Plouă mărunt şi suflă crivăţul. Un stol de păsări 

negre zboară peste blocuri. Se schimbă vremea. Va ninge. Va fi alb, va fi 

curat, va fi frumos. Crăciun fericit la toată lumea! 
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3. La parohia Husasău de Criş 
 

 

Ultima zi de vineri din luna iunie 1984, în cabinetul vrednicului Episcop 

ortodox al Oradiei, dr.Vasile Coman: 

-Părinte Romul eşti nebun. Aşa mi-au zis unii. Eu nu i-am crezut. Dar 

acum ce să cred când ţii morţiş să fii paroh în Husasău de Criş? Aşteaptă 

puţin, că luna viitoare se pensionează preotul Porumb din cartierul Ioşia, 

cea mai bună parohie din Oradea. Husasăul, ţi-am explicat că-i parohie în 

desfiinţare. O voi alipi, ca filială, la una din parohiile vecine. 

- Preasfinţia Voastră,  de mai multe ori m-aţi chemat să revin în Biserică. 

Cu şase ani în urmă, când aţi aflat că de la Catedrala din Baia Mare am 

ajuns aici la porci, l-aţi trimis personal pe consilierul Nicolae Mara să mă 

convingă. Mi-aţi înţeles motivele. Acum vin eu. Insist. Vă rog. 

- Acolo-i un viespar. Se ceartă pe „funcţii”. Sunt doi prim-curatori, unul 

ales - Ionica Dăscăliţii, unul impus – Florian Onaca, soţul lui Anuca, sora 

puternicului Teodor Maghiar, decanul Institutului de subingineri din 

Oradea. Doi cantori, unul numit oficial de noi – Brânduşe din Inand, unul 

impus de o  minoritate – Traian Chiş, văr cu Teodor Maghiar, se ceartă şi 

în biserică. Dar bani pentru salarizarea preotului nu dau. Preotul Ioan 

Sotoc a stat acolo doar 11 luni, că nu l-au plătit. Are doi copii, i-am dat 

ceva bani din colecta misionară şi l-am transferat la Fughiu. 

Am insistat şi Preasfinţitul Vasile mi-a semnat cererea de transfer de la 

ferma de porci ISCIP Palota la parohia Husasău. Astfel am intrat în 

regimentul celor circa o sută de preoţi din protopopiatul de Oradea (în 

rândul doi, la mijloc, cu ochelari fumurii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Luni,  2  iulie 1984  de dimineaţă m-am  dus  în  Husasău.  Am  intrat  la 

vecinul Traian Bordaş şi i-am cerut o coasă. S-a uitat la mine curios. 

Duhnea a ţuică. 

- Da, cine eşti dumneata, să-ţi dau coasa mea? 

- Sunt noul preot. Credeam că mă cunoaşteţi. Aş dori să mă lupt cu 
urzicile şi buruienile, înalte până-n brâu, jur-împrejurul clădirii bisericii. 

De la o vreme văd că baciu Traian, rezemat cu mâinile pe gard, mă 

urmăreşte. 

- Apăi, domnule părinte, io n-am fost ieri la biserică, aşe că nu ştiu ce fel 

de popă sunteţi, dar cosaş bun sunteţi. Bravo! Îmi place cum ţâneţi coasa- 

n mână. 

Când m-am dus să-i restitui coasa, m-a invitat în casă la o ţuică. 

- Nu pot gusta, că-s cu maşina. 
- Dar un păhăruţ de vin, merge! 

- Altădată. Dar stau cu drag la un „pahar de vorbă”. 

- Atunci, mâncaţi o plăcintă, făcută de Florica me. Îi dusă până la oraş. 

Cu brânză de la vacile noastre. Încă-i caldă. Ia, poftiţi! 

Printre păhăruţele ce le îngurgita cam des, vecinul Traian Bordaş mi-a 

povestit destul de coerent o parte din istoria satului. 

- Peste drum de biserica asta, sus, mai pe deal, mândră biserică era, încă 

după vremea turcilor. Ca o cetate din piatră. Zice-să că meşteri din 

Moldova o trimis voievodul Gheorghe Ştefan s-o facă. Loc de refugiu, la 

vreme de necaz. Dar nu o stricat-o nici turcii, nici ungurii. Peste două 

sute de ani o stat în picioare! O dărâmat-o popa nost şi primaru. În 

România Mare. Eram eu copil mic atunci. Înainte de a începe războiul şi 

cedarea Ardealului. După ce popa Iovan s-o dus din sat, de ruşine ce-i 

era, cantoru o dărâmat şi casa parohială. Aşa că noi n-am avut preot stabil 

de vreo patruzeci de ani, numai navetişti. Că n-avea unde sta. Popa acela, 

Iovan o avut doi feciori şi două fete. Cel mare era un prăpădit, beţiv şi 

cartofor. L-o prins şi umblând la lada cu banii bisericii. Nu cred ce   zic 

gurile rele că, pe băiatul ăla, preoteasa l-o fi făcut cu primarul. Şi că de 

aceea era dăstrăbălat. Şi s-o prăpădit de tânăr. Aşa-s oamenii, le place să 

vorbeasă cele rele care le trec prin cap. Mai ales dacă-s beţi un pic. Cum 

îs io acuma. Fetele erau foarte serioase. Amândouă-s preotese. Băiatul cel 

mic, Iosif, o făcut şcoală serioasă, liceu şi teologie. S-o călugărit. Un om 

sfânt. Acuma îi zice părintele Ioan. 

Vecinul Traian mi-a arătat şi o fotografie cu biserica nouă zidită în 1938 

pe locul celei dărâmate, dar care după mai puţin de un deceniu s-a 

prăbuşit. 

Peste ani, după ce am confruntat unele din cele spuse de Traian Bordaş 

cu alte mărturii, am pus acea poză în ramă, să se păsteze la parohie, sub 

ea scriind această însemnare: 
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„Aşa a arătat frumoasa biserică de pe dealul de sub Piatra Salmariii, 

târnosită de Episcopul Oradiei, dr.Nicolae Popovici, în 16 octombrie 
1938. Pentru zidirea ei s-a demolat biserica străveche „de pe vremea 

turcilor”, monument istoric; s-au vândut lemnele de pe câteva iugăre de 

pădure  şi  s-a  „aruncat”  taxă  de  contribuţie  obligatorie  pe  fiecare 

familie, proporţională cu suprafaţa de pământ arabil proprietate 

personală. Dar zidurile s-au înălţat atât de subţiri (pentru a rămâne 

cărămizi, cu care meşterul a ridicat alte clădiri), încât în chiar preziua 

sfinţirii au apărut fisuri în cupole, apoi crăpături din ce în ce mai mari, 

pentru ca în 1946 să trebuiască dărâmată. 

Cei care au condus această zidire, care a stat în picioare mai puţin de un 

deceniu, s-au fotografiat în faţa ei, în 1938: Bordaş Petru învăţător 

director, preot Iovan Ioan paroh, Bulzan Zaharie notar în Ineu şi Bordaş 

Ioan primar în Husasău. 

După spusele celor ce au trăit în vremea aceea, am scris această 

însămnare, azi 16 oct.1987, preot Romul Pop paroh”. 

Acum, jos, peste drum, este, de vreo cinci ani, un fel de biserică, după 

devizul aprobat de primăria din Ineu, „casă parohială”, la care nu i s-au 

zidit pereţii interiori şi i s-a adăugat un mic turn. 

 
Avea  dreptate  Preasfinţitul  Vasile  Coman.  În  anul  Domnului  1984, 

parohia ortodoxă din Husasău de Criş era „în desfiinţare”, măcinată de 

certuri, ambiţii şi, mai ales, de necredinţă, determinată în primul rând de 

conducătorii spirituali, peste imoralitatea cărora s-a putut greva uşor 

ateismul promovat de comunism. Aşa se explică înscrierea mai multor 

husăsani în primele detaşamente ale partidului comunist încă în primii 

ani  de  după  invazia  sovietică.  Şi  depravarea  sufletească  a  multor 
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ortodocşi. Unii, mai puritani, poate speriaţi de perspectiva pierderii 

mânturii în Biserică, au trecut la secta penticostalilor, care se zice că erau 

postitori, rugători, ne-beţivi şi se ajutau între ei. Da, ortodoxia era în 

pericol. 

* * * 

De ce ? Cum se poate explica această decadenţă, în mediu rural, care, 
îndeobşte este tradiţional şi conservator? Încerc o identificare a cauzelor: 

 
I. Primordială mi se pare cea ilustrată mai sus, aflată de la Traian Bordaş 

încă a doua zi după ce am ajuns la Husasău: imoralitatea preotului şi a 

primarului. 

 
II. Influienţa agresivă a bătrânilor analfabeţi ajunşi conducători. 

În anul 1984, după 40 de ani de la războiul aducător de ateism, mai trăiau 

în sat câţiva bătrâni, pe care eu îi numesc „generaţia comunistului 

Gyuriţa”. Soţia lui, Veronica, sprijinindu-şi cei 77  de ani într-un baston, 

venea şotâng-şotâng de-alungul uliţei mari, din capătul satului dinspre 

viile Oradiei până la biserică, în fiecare duminică. După doi ani şi 

jumătate, decând eram  eu paroh al Husasăului,   în  ianuarie  1987  s-a 

instalat o iarnă cum nu-şi amintea nimeni să mai fi fost. Ger cumplit, 

viscol şi zăpadă până-n brâu. Drumul de acces în sat dinspre Fughiu era 

blocat de nămeţi. Cu un tractor de la SMA-ul de acolo cu greu a ajuns la 

capătul satului un sicriu şi o cruce de lemn. Eu am împrumutat de la Lelu 

Hoavii din vecini o pereche de cisme din pâslă şi de la Traianu Păraschi, 

cantorul, o căciulă mare din blană de oaie.  Octogenarului Pavel Naghiu, 

crâznicul şchiop, i-am spus să nu se aventureze prin nămeţi, să rămână la 

biserică  şi  să  tragă  clopotele  după  mort.  Care,  nu  poate  rămâne 

neîngropat. După prapori şi cruce n-a venit nici un vecin de-al mortului, 

după cum era obiceiul. N-am întâlnit ţipenie de om pe uliţă. Nici urme 

prin zăpada în care ne afundam, foarte cu greu înaintând până la casa lui 

Gyuriţa. Mortul singur în casa mare. O lumânare îl priveghea. Cantorul 

se duce în căsuţa din curte, pe hornul căreia un fum alb şi gros se înălţa 

sfidând  gerul  năpraznic.  O  aduce  pe  văduvă,  înfofolită  peste  cap  şi 

aproape peste toată faţa cu două baticuri mari de lână neagră. Parcă nici 

nu mă vede că-s prezent, se apleacă peste sicriu şi începe a boci cu glas 

jeluitor: „Ghyuriţa, Gyuriţa mnyeu. Rea vreme ţ-ai cotat…”. Apoi, cu 

glas  mustrător:  „După  cum  ai  meritat!”.  I-am  respectat  durerea  prin 

cîteva minute de tăcere. Dar nană Veronică nu se mai oprea decât ca să-şi 

tragă răsuflarea şi apoi continua, iar şi iar „Ghyuriţa, Gyuriţa mnyeu. Rea 

vreme ţ-ai cotat… După cum ai meritat!”. Rostesc în şoaptă 

binecuvântarea de începere a prohodului. Cantorul  pricepe.  Aşa 

continuăm rugăciunile şi cântările de prohodire, încet şi cu evlavie, fără a 
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ne lăsa întrerupţi de nană Veronica, ce ne acompania rostind cu glas din 

ce în ce mai stins „Ghyuriţa, Gyuriţa mnyeu. Rea vreme ţ-ai cotat… 

După cum ai meritat”. Că altă asistenţă nu aveam. 

Tocmai citeam dezlegarea, când a apărut în uşă Flore, feciorul cel harnic 

şi curajos al vecinului Ionica Rapidu poştaşul. 

- Domnule părinte, am gătat caii să reziste, le-am înfăşurat picioarele în 

cârpe şi i-am învălit cu pături. Când ziceţi, prind la cocie. 

Pe văduvă am urcat-o în căruţă, lângă sicriu, pe un braţ de fân. Cantorul 

şi cu mine ne-am apucat cu mâinile de loitrele laterale, să mergem pe jos 

pe lângă car, Flore a prins caii de căpăstru şi am pornit spre cimitir, în 

capătul celălalt al satului, dinspre Ineu de Criş. Un mort, patru vii semi- 

îngheţaţi şi doi cai zgribuliţi. De departe am văzut un foc mare la care se 

încălzeau patru tineri, care merseseră de dimineaţă să sape groapa. 

- Domnule  părinte,  mai  mult  nu  putem.  Pământul  e-ngheţat.  Tare  ca 

piatra. Ajungă-i şi un metru de bulgări peste el, în loc de doi. 

Au coborât sicriul, am pecetluit groapa şi i-am lăsat pe gropari să-l 
acopere. Pe văduvă am trimis-o acasă cu cocia. 

Eu am intrat cu cantorul în casa parohială, să ne dezmorţim cu un pahar 

de vin, fiert în grabă, cu zahăr, un pic de piper şi scorţişoară. După prima 

înghiţitură mi-a revenit graiul şi m-am trezit imitând-o pe nana Veronică: 

„Ghyuriţa,  Gyuriţa  mnyeu.  Rea  vreme  ţ-ai  cotat…  După  cum  ai 

meritat!”. 

- Apăi, domnule părinte. Nu mă mir că Veronica nu l-o iertat. Pe mine, 

Traianu Păraschi, numai predica dumneavoastră, deşi scurtă şi spusă 

aproape în şoaptă, mă cam obligă să-l iert. Veronica n-o fost atentă ce 

predicaţi. Deşi vorbeaţi pentru sufletul ei. Că se spovedea şi se cumineca, 

dar nu ierta. 

Domnule părinte, imediat după războiul din 40-44, eu m-am înscris la 
Episcopie şi în fiecare sâmbătă frecventam şcoala de cantori din Oradea. 
Gyuriţa era mare membru de partid, un fel de şef a comuniştilor din 

Husasău. Ori unde mă întâlnea în sat se lega de mine, mă jignea, mă 

poreclea şi în bătaie de joc îmi zicea „căntoraşule”. Şi ce vorbe spucate 

îmi zicea, că mi ruşine să vi le spun. Mulţumesc bunului Dumnezeu că 

am putut răbda. Că de multe ori mi-o venit să iau un par, să-l ploznesc în 

numele tatălui. Să-i zdrobesc capul ca la şarpe. Acum eu îl iert, să-l ierte 

şi Dumnezeu. Dar se vede că Veronica nu-l poate ierta. Apăi, nici nu mă 

mir. Domnule părinte, una să vă spun: 

Duminica dimineaţa, după ce-i punea lângă pat hainele curate şi cizmele 

lustruite, şi îi dădea să mănânce lui Gyuriţa, el pleca în sat. Veronica 

spăla cele două fătuţe, le îmbrăca frumos şi porneau spre biserică. Dar 

trebuia neapărat să urce în dâmbul „cooperativei de consum” să-i lase 

soţului cheia de la casă. Că dacă el termină „şedinţa” cu ceilalţi comunişti 
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şi beţivani înainte de ieşirea din biserică să poată intra în casă. Mi şi greu 

să vă spun, domnule părinte, ce-i zicea soţiei lui când ea îi dădea cheia. 

În faţa beţivanilor şi a fătuţelor: „Tu, curvă, nu poţi sta acasă? Ce-ţi 

lipseşte?  Nu  ţ-am  dat  az-noapte  dăstulă  p---?  Are  popa  Tiponuţ  mai 

mare? Te duci să te f--- la biserică?”. Nu vă spun mai multe. Grea viaţă o 

dus cu el, până o venit alţi comunişti la putere. O mai îmbătrânit. S-o mai 

cuminţit. La biserică nu s-o dus. Nici la pocăiţi. Dar pe mulţi tineri i-o 

stricat de cap cu ideile lui de ateu bolşevic. Familia nu-i seamănă lui. S-o 

luat  după  Veronica.  Îs  oameni  de  omenie.  Îţi  vedea,  c-or  veni  la 

parastasul de şase săptămâni. 

 
III. Îndoctrinarea ateistă a elevilor (generaţia infectată de familia 

profesorilor Jurcuţ) 

La-nceputul anilor ’50, Aurel Jurcuţ a fost selectat şi trimis la studii în 

Uniunea  Republicilor  Sovietice  Socialiste.  Din  cauza  efortului 

intelectual, s-a îmbolnăvit grav. La un spital din Moskova l-au operat la 

cap. Şi, pentru că nu putea termina facultatea la care era înscris, i-au dat o 

diplomă pe baza căreia a putut fi numit profesor de istorie la şcoala din 

satul natal. Era şi director şi secretar de partid, prin rotaţie cu soţia, şi 

diriginte la o clasă. Desigur că, în toată perioada comunistă, şcoala era 

separată de Biserică, nu se preda  religia, dar felul în care se făcea 

îndoctrinarea ateistă a elevilor depindea de fiecare dascăl. Deci, cîteva 

generaţii de copii şi tineri din Husasău au „beneficiat” de un educator 

educat la Moskova! 

Cu care n-a întrerupt legătura de prietenie. Dovadă: în septembrie 1984 

mi-a arătat nişte reviste pe care le primeşte, de la Moskova, printr-o 

persoană de legătură din satul vecin şi mi-a şoptit: „În curând, urmează la 

conducerea  României  tovarăşul  Ion  Iliescu.  Vom  trăi  vremuri  noi!”. 

Deci, cu cinci ani înainte de Revoluţia română din 1989, dascălul din 

Husasău ştia că la Moskova era programată „înlocuirea” lui Ceauşescu cu 

Iliescu!, spre a se perpetua un regim comunist eventual cosmetizat. 

 
IV. Bunăstarea materială, prin proletarizarea ţăranilor (generaţia lui 

Unchiul Todyere). 

Tot în deceniul şase al secolului XX, patru tineri au urmat liceul, în 

condiţii grele -  făcând naveta de acasă, peste pădure, sau aciuaţi în gazdă 

la vreo familie  din Oradea - Pop Pavel „Şoamu”, ajuns procuror; Traian 

Maghiar a Dochii, ajuns contabil şef la UJECOOP; fratele său Teodor, 

care a urmat şi carieră politică, a ajuns inginer, activist, cadru didactic, 

inventator, decan şi apoi rector al Universităţii Oradea înfiinţată de el 

după Revoluţie; şi al patrulea, ceva mai tânărul Gheorghe Molnar, ajuns 

medic balneolog în Felix, a-partinic şi credincios practicant. 
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S-a spus că „iadul e pardosit cu intenţii bune”. Primii trei din generaţia 

suspomenită,  cu  intenţii  bune  s-au  erijat  în  binefăcătorii  consătenilor. 

Păcat că ei înşişi, neavând o formare intelectuală serioasă, nici modele 

morale creştine, nu au avut capacitatea de a aprecia cum pot fi de folos 

consătenilor pe termen lung. Le-au creat doar ocazia de a câştiga imediat 

un ban, care le oferea un trai uşor, cu cât mai puţină muncă. Astfel, 

„binefăcătorii”, prin avantajele materiale oferite, au transformat ţăranii, 

îndeobşte harnici şi cinstiţi, în proletari aroganţi şi, dacă nu necredincioşi 

declaraţi, total indiferenţi faţă de suflet. Cel mai mare binefăcător, pe care 

toţi îl agrăiau „Unchiu Todyere”, le-a electrificat satul, le-a asigurat 

transportul  la  serviciu  cu  un  autobuz,  i-a  calificat  în  diferite  meserii 

uşoare, dar nu i-a îndemnat la şcoală mai înaltă, aşa că ei în loc să se 

lumineze, s-au cufundat în întunericul comunist: Nici un copil student din 

Husasău nu era în anul 1984, când am mers eu acolo! Toţi alergau repede 

la un loc de muncă, să câştige bani, să cumpere apartament în Oradea, să 

trăiască bine, „ca domnii”, la cafea, bere, ţigări, fotbal la televizor etc etc. 

Primul care a mers în Cluj la facultate, prin forţe proprii, fără ajutorul 

altcuiva,  a fost  Teodor  Vaida,  fiul  unei  femei  sărace,  văduva Rozica 

Vaida. Din această generaţie a „optzeciştilor” s-au mai dus câţiva la şcoli 

medii sau tehnice, iar Florin Ardelean, ai cărui părinţi erau oameni mai 

luminaţi, a urmat Filozofia la Cluj. 

 
V.Prăvălia sătească. 

Magazinul mixt din dealul cooperativei a rămas loc de pierzare, ca pe 

vremea lui Gyuriţa, gestionarul ţinându-l deschis şi Duminica în timpul 

liturgic. Pentru câteva ouă, luate uneori de la gura copiilor, sau alte 

produse ce se achiziţionau la stat, beţivii primeau băutura, lângă care îşi 

petreceau ziua flecărind şi bârfind pe toată lumea. 

 
* * * 

Aşadar, câteva din cauze fiind măcar parţial identificate, diagnosticul 

suficient de clar, pot începe tratamentul, după cum am învăţat de la 

profesorul de Teologie Pastorală, părintele Dr. Spiridon Cândea. Pe scurt 

şi concret: 

- În zilele de peste săptămână, pastoraţie individuală. Zilnic, dacă nu 

ploua, veneam din Oradea şi mergeam pe câmp la oamenii care lucrau. 

Mă recomandam că sunt noul preot. Schimbam câteva vorbe şi mergeam 

mai departe. Am nimerit şi peste penticostali sau baptişti ; le ceream 

scuze  că  i-am  întrerupt:  „Încă  nu  ne  cunoaştem,  dar  din  moment  ce 

suntem consăteni, am venit să vă salut”. Toată luna iulie am făcut aşa. Pe 

câmp şi pe uliţe, pentru că la biserică nu veneau decât puţini. 
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- În postul Sfintei Marii am apelat la ajutorul Maicii Domnului. De la 1 la 

14 august, în fiecare seară am venit în sat, s-a tras clopotul de vecernie, 

aşteptam până înainte de a se înnopta, ca cei doritori a veni la biserică să 

termine lucrul cu animalele din bătătură. După rugăciunea cântată a 

Paraclisului, am explicat în scurte cateheze ce este Sfânta Liturghie şi 

foloasele cuminecării cu vrednicie. 

- Constatând că în sat este o îngrijorare aproape malefică în familiile 

celor care urmau să satisfacă stagiul militar (alimentată de diverse 

întâmplări nefericite, dar şi de jalnicele cântări din bătrâni despre feciorii 

duşi „în slujbă la-mpăratul”), am trecut numele acestora într-un pomelnic 

şi mă rugam pentru ei cu glas tare, la fiecare Liturghie duminicală, pe tot 

parcursul stagiului militar. Înainte de încorporare, îi căutam personal pe 

acasă,  îi  chemam  sub  diferite  pretexte  la  parohie  (să  vopsim  gardul 

bisericii, să aduc nişte puieţi de prun, de tei şi de salcâm din pădure etc). 

Apoi, când erau duşi la armată, le citeam scrisorile trimise părinţilor (unii 

analfabeţi) şi la răspuns adăugam şi eu câteva cuvinte de încurajare. 

-  Pregătirea viitorilor miri. Nu am matricola cununaţilor la îndemână, să 

scriu numărul lor, dar nici o familie nouă nu a divorţat în cei 12 ani cât 

am fost paroh acolo. (Ulterior am auzit că o mireasă din Ineu de Criş s-a 

dus acasă la mama ei şi una măritată pe lângă Cluj s-a reîntors de acolo. 

Nu puteau trăi cu socrii. În acele cazuri, chiar dacă aş fi fost în sat şi după 

1996, nu cred c-aş fi avut succes la o reconciliere, pentru că atât tatăl 

fostului mire cât şi al fostei mirese, erau nişte semidocţi atât de trufaşi, 

încât în faţa lor nici părerea preotului nu conta dacă nu era identică cu a 

lor. Aşa cu nu îl acuz pe actualul paroh). 

- „Înălţarea cornului Bisericii” prin predicile de la înmormântări, la care 

venea aproape toată suflarea satului, indiferent de confesiune. Era ocazia 

să afirm principalele adevăruri de credinţă. 
 

* * * 

Şi totuşi, după cinci luni de pastoraţie intensivă, biserica era aproape 
goală,  în  afară  de  Duminicile  când  se  făcea  parastas  pentru  vre-un 

răposat. Aşadar, trebuia să fac ceva deosebit. Ceva ce n-am învăţat la 

şcoală. Prea m-am încrezut în studiile mele. Rezultatul muncii mele e 

aproape zero. M-am smerit şi cu umilinţă m-am rugat la patronii satului, 

Sfinţii Arhanheli Mihail şi Gavriil, să-mi deschidă o portiţă prin care să 
pot intra în aceste suflete. Şi m-au luminat. 

Cu trei săptămâni înainte de Crăciunul anului 1984, am întrebat de-a 

lungul satului pe tot omul întâlnit pe uliţă: 

- Care-i obiceiul în Husasău, ce faceţi în seara de Crăciun? 

Răspunsul, invariabil, din partea tuturor bărbaţilor: 

- Păi, ce să facem? Bem un pahar două-trei de pălincă, că doară îi seara 

de Crăciun! Mâncăm bine din toate bunătăţile gătate de găzdoaie, ca de 
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Crăciun. Apoi, trecem pe vin. Cât ne cade bine. Poate şi două-tri pahare 

în plus. Că doară îi seara de Crăciun! 
În Dumineca dinaintea Crăciunului, fiind şi un parastas, a fost biserica 

aproape plină. M-am bucurat că vor auzi atât de mulţi ceea ce am de spus 

despre Crăciun, ziua în care sărbătorim în biserică, în casele noastre şi în 

sufletul fiecărui creştin – coborârea lui Dumnezeu din Cer pe pământ, 

naşterea Pruncului Sfânt Iisus Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi fiul 

Preacuratei Fecioare Maria. Am insistat asupra localizării acestui 

eveniment, ca fapt real, nu de poveste, precizând locul, timpul şi 

împrejurările. La sfârşitul predicii le-am spus: 

- Fraţi creştini, vă fac o mărturisire publică. Mă spovedesc în faţa voastră 

a tuturor. În ultimele două săptămâni, am umblat de-a lungul satului, 

anume să fac un sondaj. Am constatat că nu se ştie ce-i Crăciunul şi cum 

trebuie cinstită sărbătoarea Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi 

Mântuitorului nostru Iisus Cristos. Toţi bărbaţii, pe care i-am întrebat ce 

fac în seara de Crăciun, mi-au răspuns cam la fel: „Păi, ce să facem? Bem 

un pahar două-trei de pălincă, că doară îi seara de Crăciun! Mâncăm bine 

din toate bunătăţile gătate de găzdoaie, ca de Crăciun. Apoi, trecem pe 

vin. Cât ne cade bine. Poate şi două-tri pahare în plus. Că doară îi seara 

de Crăciun!”.  Dragii mei, începând din acest an, în Husasău de Criş va fi 

altfel: Vom respecta ce scrie în sfintele cărţi. Când înserează, veţi auzi 

clopotele. Cine vrea să le audă, vine la biserică. Dacă poate. Dar pe 

cantor, pe sfăt şi pe membrii Consiliului Parohial îi oblig să fie prezenţi. 

Ne vom ruga, cum scrie în cărţi, slujba pavecerniţei din seara Naşterii 

Domnului,  încheiată  cu  colinda-tropar  „Naşterea  Ta  Cristoase, 

Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că, întru dânsa, 

cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui 

dreptăţii,  şi  să  Te  cunoască  pe  Tine,  Răsăritul  cel  de  sus.  Doamne, 

mărire Ţie!”. Apoi, eu mă voi duce, însoţit de cei ce vor vrea să vină cu 

mine, să vestesc Naşterea lui Iisus, adică să-l colind pe primul meu vecin, 

baciu Gyula. Nu cred că mi-a închide poarta! Apoi pe dânsul l-oi lua să 

mergem împreună la a doua casă, s-o colindăm pe Ana, fata lui. Apoi l-oi 

lua şi pe ginere-său, Flore, şi-om colinda pe următorul vecin. Şi aşa mai 

departe, până la capătul satului, noi, bărbaţii, tineri şi bătrâni, vom vesti 

Crăciunul, adică bucuria Naşterii Domnului. Am auzit că, de câţiva ani 

încoace, penticostalii şi baptiştii au un grup de câteva zeci de persoane, 

care toată noaptea de Crăciun colindă  familiile fraţilor în credinţă. Vă 

întreb: Noi nu suntem creştini? Cristos nu s-a născut şi pentru noi? Nouă 

ni-e ruşine de numele credinţei noastre? 

Şi aşa a fost în seara de Crăciun. Când am ajuns în dâmbul cooperativei, 

la  casa  lui  Gyuriţa  Roxin,  eram  un  grup  atât  de  mare,  încât  colinda 

noastră răsuna peste tot  satul  „Astăzi s-a născut Cristos, Mesia chip 
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luminos. Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi… ”. De undeva dinspre Satul 

Nou urca şi colinda tineretului penticostal, acompaniată de instrumente 

muzicale. 

N-am reuşit să colindăm tot satul, înainte de miezul nopţii, dar am 

continuat în ziua de Crăciun, după amiază, până la ultima casă din Satul 

Nou. 

Aşadar, s-a inaugurat un obicei creştinesc, ce se va perpetua şi în anii 

următori. Bucuria generală a fost mare. Biserica a devenit neîncăpătoare 

în toate zilele Crăciunului şi în Duminicile următoare. 

A urmat Boboteaza. Am anunţat că doresc să-i cunosc pe toţi creştinii şi 
să fac un recensământ. Deci, voi începe sfinţirea caselor nu numai în ziua 
din ajunul Bobotezii, ci cu două zile înainte, şi vom continua chiar în ziua 

praznicului, după slujbă, dacă nu vom termina în ajun. 

Într-un carneţel, pe care-l păstrez, am notat nr. casei, numele „celui mai 

mare”, apoi vârsta, numele, ocupaţia, locul de muncă, salariul; numele şi 

vârsta   copiilor,   adresa   şi   ocupaţia   copiilor   căsătoriţi,   precum   şi 

problemele deosebite ale familiei. Date despre vecinii ne-ortodocşi: doar 

numărul membrilor, pe grupe de vârstă. 

Rezultatul sondajului: 

217 familii ortodoxe, cu 717 suflete. 

Văduve/  văduvi, capi de familie: 38. 

Concubini declaraţi: 14. 

Incestuoşi: 2  (mama şi fata căsătorite cu doi fraţi de mamă. Nu le 

pomenesc   numele, pentru că doi din cei trei copii ai lor, creştini 

practicanţi, cred că au primit iertarea Cerului şi darul Duhului Sfânt, 

deoarece, ajunşi la vârsta căsătoriei, au întemeiat familii serioase şi duc o 

viaţă creştinească). 

Criminali condamnaţi şi închişi : 3 (Raţ Petru a ucis-o pe maică-sa, în 

1982; Hendre Ioan l-a omorât pe Merge Teodor, în casa vândută apoi lui 

Viderea Florian; pe marele muzicant Şoani Lakatos l-a ucis un nepot, în 

august 1984). 

Ucigaşi nedeclaraţi: 2 (sub protecţia neamurilor sus-puse). 

Sinucigaşi : 1 (Drugaş Ionică). 

Daţi afară din serviciu: 2 (miliţienii Maghiar Gheorghe Copilu şi Drugaş 

Gheorghe a Lăzarii; descoperiţi că au făcut şcoala cu certificate false 

cumpărate de la directorul Niţu din Fughiu). 

Epileptici: 2 şi mulţi alţi bolnavi, cu afecţiuni grave, netratate. 
În unele case - sărăcie lucie, pe soba fără foc o cratiţă cu ceva mâncare 

îngheţată. 

În prima Duminică după Bobotează, la terminarea sfintei Liturghii i-am 

rugat pe toţi creştinii prezenţi să mai rămână câteva minute. Speram să 

fie  prezenţi  cei  la  care  trimisesem  seara,  în  taină,  câţiva  tineri  de 
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încredere să-i convingă, în numele meu,   să vină la slujbă, chiar dacă 

hainele ce le au nu sunt „de sărbătoare”. 

Din faţa altarului, l-am întrebat pe prim-epitropul Florian Cozma Onaca: 

- Baciu Onaca, recunoşti aceste două hârtii, pe care în noaptea de Crăciun 

şi apoi în seara Zilei de Crăciun aţi scris monetarul banilor primiţi cu 

colinda, număraţi în casa dumneavoastră, împreună cu ceilalţi curatori 

prezenţi? Veniţi şi vă uitaţi la ele! 

- Da. Recunosc. 
- Spuneţi şi dacă suma-i corectă: 5.041 lei în prima seară, 541 lei a doua 

zi, total 5.582 lei? 

- Da. Corectă. Banii au rămas la dumneavoastră. 

Da, recunosc şi eu că au rămas la mine. De aceea v-am rugat pe toţi să 

rămâneţi puţin în sfânta biserică. Să lămurim lucrurile. În primul rând, vă 

rog să-mi spuneţi, dacă, de când vă ştiţi Dvs pe lume, v-a mai colindat 

preotul  satului?  (Câţiva răspund  timid:  Nu).V-aţi  bucurat  de  colindă? 

(Mai multe voci: Da). Spuneţi-mi, cu voce tare, dacă un bănuţ cu care 

Dvs răsplătiţi colinda unor copii, acest ban este al lor, sau trebuie să vi-l 

restituie? (Nimeni nu zice nimic)… Cred că nu le cereţi banii înapoi. 

Aşa-i? (Da, răspund cîţiva). Dragii mei, ne-am bucurat toţi de sfântul 

Crăciun,  tot  satul  a fost  colindat  cu  vestea Naşterii  lui  Iisus  Cristos. 

Pentru  colindă  Dvs  mi-aţi  dat  şi  bani.  Atunci,  eu  am  făcut  semn 

epitropului Onaca să-i adune el. Acum, eu vă întreb pe toţi, că aproape 

tot satu-i în biserică: Dacă banii daţi altor colindători nu-i cereţi să vi-i 

restituie, este cineva între Dvs care mie îmi cere să îi dau înapoi? 

(Stupoare. Vociferări în surdină. Dar nimeni nu spune ceva clar). Dragii 

mei, e foarte simplu pentru mine. Am toţi banii în buzunar. Vă rog să-mi 

spuneţi, fiecare pe rând, câţi bani mi-aţi dat pentru colindă, şi eu acum, 

aici, vi-i dau înapoi, la fiecare. (Nu, părinte, nu ne faceţi de mai mare 

ruşine la lume!). Sigur, nu vreţi banii înapoi? (Nu, părinte. Ne-aţi făcut 

un Crăciun cum n-am mai avut. Dumnezeu vă trăiască, la mulţi 

ani!)…Deci banii sunt ai mei? (Da, părinte)…Dacă ziceţi că sunt ai mei, 

atunci, aşa cum fiecare din Dvs face ce vrea cu banii lui, fac şi eu ce 

vreau cu banii mei…La umblatul cu crucea am cunoscut bătrâni, văduvi, 

neputincioşi, bolnavi. Aseară am trims după ei, să vină azi la biserică. 

Cei 5.582 lei i-am împărţit egal şi am pus câte 465 lei în câte un plic. 

Rog să vină la mine: văduva Drugaş Veronica, nr.casei 190; Maghiar 

Gheorghe Boldi (133), văd.Vaida Rozalia-103, văd.Pereţ Ana- 96, 

văd.Baciu Floare- 45, văd.Baciu Saveta- 43, văd.Drugaş Maria- 25, 

văd.Matei Floare- 20/a, văd.Pop Ana-247 (Nu-i aici, să vină o vecină să-i 

ducă plicul! Mulţumesc), Văd.Duma Floare- 250, Cozma Florian a 

Ţanghii- 249 (Nu-i aici, să vină o vecină să-i ducă plicul! Mulţumesc), 

văd.Cozma Ana- 226. 
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Când am ajuns la al cincilea plic înmânat, femeile din biserică au început 

a plânge. Unii bărbaţi lăcrimau. Pe măsură ce se derula înmânarea 

plicurilor, starea emotivă creştea. Hohote de plâns. 

La sfârşit o bună parte din bărbaţii prezenţi au venit la mine. M-au 

îmbrăţişat, mi-au mulţumit: Să punem în biserică o cutie în care cine vrea 

să doneze câte un ban pentru ajutorarea săracilor! 

Întregul sat era câştigat. De azi înainte voi fi ascultat. 
* * * 

În primăvara următoare am demarat construirea unei case parohiale, 

terminată până la venirea iernii, prin munca şi cu banii credincioşilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Când a început postul Sfintelor Paşti, în fiecare miercuri şi vineri seara 

zeci de creştini au luat parte la Liturghia darurilor înainte sfinţite, slujbă 

despre care ei nu auzise până atunci. În sfârşit, după un an de multă 

rugăciune şi muncă pastorală, satul era încreştinat. Pe cei care nu au putut 

veni la biserică,   bolnavi sau bătrâni, i-am vizitat acasă, s-au spovedit şi 

împărtăşit cu Sfintele Taine. 

Excepţie, câţiva auto-declaraţi comunişti convinşi; dar ale căror soţii şi 

copii s-au spovedit şi cuminecat (în afară de familia d-lui profesor Jurcuţ, 

gestionarul Dumitru Benţe, cei 14 concubini, vreo cinci beţivani notorii 

şi secretarul de partid Vaida Florian, care avea un comportament aparte. 

Presupun că se cumineca în Oradea. În sat la biserică nu venea, decât la 

înmormântări şi parastase, dar faţă de preot se purta cu deosebit respect şi 

ne-a ajutat substanţial la lucrările de la casa parohială şi de la biserică, 
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fiind  el  şef  la  SMA  Fughiu  unde  dispunea  de  tractoare,  remorci  şi 

cisterne. Celălalt şef de SMA, de la Ineu de Criş, Aurel Ardelean, era un 

creştin practicant, fără să facă publicitate). 

Aşadar, primele sfinte sărbători de Paşti în haină sufletească nouă! 

 
Peste 12 ani, am lăsat, 

în  locul  „parohiei  în 

desfiinţare”,  o  comu- 

nitate  încreştinată, 

parohie  râvnită   de 

doctori în teologie. 

Doi din copiii crescuţi 

la  strana  bisericii  din 

Husasău    au urmat 

Teologia.   Unul este 

deja preot. 

Aceasta  nu  înseamnă 

că nu mai erau în sat 

mici probleme cu împărţirea averii între moştenitori, câteva procese între 

fraţi şi mici incidente între beţivi. Dar generaţia ce s-a ridicat în acest 

deceniu nu mai era vicioasă, s-au întemeiat familii evlavioase şi 

majoritatea tinerilor aspirau spre învăţătură cât mai înaltă. Am dus cu 

mine o fotografie document cu tinerii şi copiii din parohie, bucuria şi 

mângâierea sufletului meu de păstor. 
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Întrucât ştiam că dacă-i cer noului episcop de Oradea, Ioan Mihălţan, să- 

mi aprobe transferul în Baia Mare la greco-catolici, m-ar fi destituit şi 

deferit tribunalului ecleziastic ortodox pentru caterisire, existând deja 

cazuri concrete (cu foştii mei colegi, Mihai Cozmuţa de la Şurdeşti, 

Dumitru Groşan de la Călineşti etc, care „au părăsit dreapta credinţă”), de 

aceea, la plecarea din parohie, i-am trimis, prin protopopul Oradiei, Aurel 

Puşcaş, o scrisoare de demisie, pe care o reproduc: 

„PREASFINŢITE PĂRINTE EPISCOP, 

Subsemnatul  preot  Pop  Vasile-Romul,  paroh  în  Husasău  de  Criş, 

protopopiatul Oradea, respectuos Vă rog să luaţi act de prezenta 

d e m i s i e, 

prin  care,  începând  cu  data de  astăzi,  01  iulie 1996,  demisionez  din 

funcţia de preot-paroh în Husasău de Criş. 

Coincidenţa face ca l iulie să fie zi aniversară: 12 ani de la prima 

Liturgie oficiată aici. De aceea, mulţumind pentru încrederea acordată, 

înserez câteva modeste realizări, de bilanţ: 

- am restabilit prestigiul Bisericii în faţa cultelor neoprotestante din sat; 

- am cununat 14 perechi de echi concubini; 

- am înzecit numărul celor ce se cuminecă; 

- am oprit de la vicii grave mai multe persoane; 

-  am  umplut  biserica de credincioşi  în  fiecare  Duminică (peste  50% 

tineret); 

- la orele de Religie, la şcoala din sat, au participat toţi elevii claselor I- 

VIII, deşi mulţi sunt penticostali şi baptişti; 

- am publicat două cărţi şi peste 60 de articole, studii, eseuri, predici, 

recenzii; 

- las în Husasău o casă parohială nouă, biserica renovată, cimitirul 

împrejmuit, sute de pomi plantaţi – acum pe rod, 10 ha clejia bisericii 

recuperată de la c.a.p., 5 km de drum asfaltat – din faţa bisericii până în 

satul Fughiu. 

Se putea mai mult. 

Dar şi pentru cele de mai sus sper că Veţi dispune imediat să mi 
se preia parohia şi să primesc cartea de muncă completată la zi. 

Pe lângă sărutarea sfinţitei drepte, 

rămân în aşteptare, pr.Romul Pop. 

Preasfinţiei Sale 

Preasfinţitului D.D. Dr. I O A N M I H Ă L Ţ A N, 

Episcopul ortodox al Oradiei, 

O R A D E A.” 

Episcopul n-a cerut lămuriri de la părintele Puşcaş, i-a spus doar să-mi 

dea carnetul de muncă. 
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I. În ţară 

4. Revoluţia  care ne-a învins 

Doctorul Iosif Kolozsvári, după ce ieşim de-acasă de la el din Ocna 

Şugatag, unde înoptasem, porneşte radioul din maşina sa Moskwici, fixat 
pe „Europa Liberă” de la München. Opreşte motorul şi răsuceşte 

potenţiometru radioului la maximum. Zgomot infernal, strigăte puternice: 

„Jos comunismul. Jos Ceauşescu. Azi în Timişoara, mâine în toată ţara!”. 

- Ioşka, ce-i asta? 

- Am ascultat şi mai de dimineaţă. La Timişoara a început o revoluţie. 

Văd că nu-i de glumă. Va fi război. Ce faci? Te mai duc la Breb? 

Mai ascultăm câteva minute, apoi îl rog să mă ducă până unde-i drum 

practicabil pentru maşină, la capătul satului, dar pe la ora 3 p.m. să vină 

după mine să mă ducă în Sighet la autogară. În Maramureş era frig şi 

vânt. Am aşteptat autobuzul hodorogit două ceasuri. Arhiplin. Lume 

speriată. Seara în gara CFR Baia Mare aglomeraţie. Veneau, plecau,  care 

încotro. La miezul nopţii am urcat şi eu în trenul de Timişoara, până 

acasă în Oradea. Era ziua de 17 decembrie 1989. Televizorul minţea 

poporul, că nu-s decât câţiva huligani, care fac gălăgie. 

Eu trebuie să mă duc la parohie. Nu puteam renunţa la colindarea 

creştinilor. Era deja un bun sufletesc câştigat. Chiar făcusem în timpul 

postului câteva repetiţii cu tineretul, care era entuziasmat de idee. La 

televizor am văzut plecarea helicopterului. Am sunat în Oradea la familia 

preotului  dr.Dumitru  Megheşan.  La  telefon  mi-a  răspuns  soţia  lui, 

Florica: 

- Mitruţ nu-i acasă. Cu câţiva oameni s-a dus în curtea fostului spital 

judeţean,  de  vizavi  de  magazinul  Crişul,  au  spart  lacătul  de  pe  uşa 

bisericii, folosită de peste 40 de ani ca depozit de materiale. Adună 

paiangeni de pe pereţi, curăţă icoanele iconostasului de stratul gros de 

praf ce s-a pus pe ele, spală mobilierul care încă nu s-a distrus. Le-am 

ajutat  şi  eu  puţin.  De  sfântul  Crăciun,  Mitruţ  începe  să  slujească  în 

biserica asta. Ştii ce frumoasă-i ?! Să vii când poţi să slujiţi împreună. S-a 

auto-proclamat paroh. Dar să-ţi spun ce-o mai făcut. Când a văzut că 

Ceauşescu a fugit cu helicopterul, a fugit şi Mitruţ în stradă spre sediul 

consiliului judeţean. Lumea pătrunsese în palat. Aruncau afară pe ferestre 

tablourile şi steagurile. Unii strigau: Să dăm foc! Să ardă tot! Atunci 

Mitruţ a ieşit pe balcon, a ridicat mâinile către cer şi a început cu glas 

înalt să strige rugăciunea: Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se 

numele Tău, vie împărăţia Ta…Să fi văzut tu, Romi, cum marea aceea de 

oameni, care umpleau tot spaţiul dintre palatul administrativ şi tribunal, 
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şi pe stradă în sus până departe către hotelul Dacia, toţi au îngenuncheat 

şi l-au însoţit pe Mitruţ în rugăciune: facă-se voia Ta, precum în Cer aşa 
şi pre pământ… Mitruţ i-a binecuvântat şi i-a rugat să nu distrugă nimic. 

Să se organizeze şi să preia conducerea. Iar el a venit acasă, mi-a spus ce- 

a făcut şi apoi am mers să recuperăm biserica, zidită în stil brâncovenesc 

înainte de război de către Casa regală a României Mari. Dar să ştii că-n 

oraş îi mare zarvă. Nu ştiu ce se mai poate întâmpla. 

M-am alarmat. Ce se mai poate întâmpla? Sun acasă, pe str.Gheorghe 

Marinescu 8 şi-i spun lui Doina că pornesc imediat să-i aduc pe toţi la 

parohie. Oricum, aici sunt mai în siguranţă. Când ies din sat vreau s-o 

cotesc la dreapta pe drumul de scurtătură prin Podgoria Orăzii, de pe care 

tocmai venea spre sat o Dacie roşie. Semn că drumu-i practicabil. 

- Staţi, domnule părinte. Întoarceţi. E periculos. Au aruncat cu bulgări 

după mine. Întoarceţi şi mergeţi pe şoseaua naţională prin Oşorhei. 

Omul era înspăimântat. Era din sat, dar nu l-am recunoscut. Nu-i cer alte 

lămuriri. Când ies din satul Fughiu la şosea pe direcţia Oradea-Oşorhei- 

Cluj, trecea maşină după maşină, cu oameni care fluturau steagul tricolor 

găurit şi strigând Victorie, victorie… Ole, ole,ole, Ceauşescu nu mai e. 

Din partea opusă, dinspre Cluj spre Oradea, nu circula nimeni. Eram 

singur pe bandă, atent doar la cei cu motoare puternice care depăşeau 

coloana revoluţionarilor. În Oradea am evitat centrul, m-am strecurat pe 

străduţele laterale, am pus în portbagaj cratiţele în care bunica Irina 

pregătea Crăciunul, am golit o parte din cămară, apoi în braţele copiilor 

am înghesuit mai multe haine de iarnă, Doina s-a întors în casă după ceva 

medicamente, pentru orice eventualitate, şi am pornit pe aceeaşi rută spre 

Husasău. Ne-am încadrat în coloana celor ce parcă fugeau din Oradea 

spre nu ştiu unde şi am ajuns cu bine în curtea casei parohiale, de pe 

hornurile căreia ieşeau vârtos rotocoale de fum. Vecina, Floricuţa Gyulii 

mai bagase pe foc câte un braţ de lemne. Când vede maşina trecând pe 

lângă casa lor, aleargă după noi spre parohie făcându-şi cruce: 

- Adus-aţi pruncii ? Doamne, Doamne că mult aţi zăbovit. Mare grijă ne- 

am făcut. C-o venit Ioane de la serviciu şi ne-o spus ce-i în Oradea. Bine 

c-aţi ajuns. Sărut mâna doamna doctor, mă iertaţi că nici nu v-am salutat. 

Dumnezeu v-alduiască, bunică, şi pă prunci, că tare fain Crăciun  'om 

avea noi aici. 

Aşa a fost. Şi-n timp ce colindam din casă-n casă, ducând vestea Naşterii 

Pruncului Iisus, am văzut şi crâmpeie din Revoluţia română servită la 

televizor. 
 

 

* * * 
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Eşalonul doi al Partidului Comunist Român şi Securitatea s-au mişcat 

repede în toată ţara, până la ultimul cătun, folosindu-se şi de preoţi. Dis- 

de-dimineaţă, după uciderea soţilor Ceauşescu, a doua zi a sfântului 

Crăciun, 26 decembrie 1989, am primit la parohie în Husasău de Criş, 

prin curier, scrisoarea dactilografiată, pe care o reproduc: 

„CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE COMUNA 

OŞORHEI – JUDEŢUL BIHOR. COMPONENŢA Consiliului Frontului 

Salvării Naţionale din comuna Oşorhei judeţul Bihor.- Preşedinte Bredea: 

Ioan - Vicepreşedinţi: Incze Ioan, Robotin Nicolae, Bodog Florin. - 

Secretari: Duminică Ana, Lacatoş Coloman. - Membri: Pop Romulus, 

Sotoc Ioan, Veres Kovacs Atilla, Paşca Florian, Nica Traian, Ologu Ioan, 

Şereş Elisabeta, Fechete Sorin. Prezenta componenţă va fi completată cu 

membrii propuşi de unităţile productive din comună. Oşorhei, 26 

decembrie 1989. semnătura: I.Bredean”. 

A treia zi de Crăciun se opreşte în uliţă maşina cu butelii. Era Petre 

Vaida, vine la familia pe care şi-a mutat-o şi el din oraş în casa de aici. 

- Părinte dragă, v-am mai adus o butelie. Să aveţi rezervă. Că nu se ştie 

cât durează nebunia asta. Am fost şi la Unchiu Todyere dar nu-i acasă. S- 

a ascuns de furia oamenilor. La care le-o făcut atâta bine şi acum vreau să 

dea cu el de pământ. Şi patriarhul Teoctist o demisionat şi stă ascuns. 

Peste câtva timp voi afla că, imediat ce Iliescu s-a instalat la putere, 

domnul Teodor Maghiar era la Bucureşti. De acolo a convocat pentru 

şedinţă  în  Oradea  o  parte  din  corpul  profesoral  de  la  Institutul  de 

subingineri, al cărui decan fusese. A venit, le-a fâlfâit pe sub nas Decretul 

semnat de primul ministru Petre Roman: 

- Universitatea este înfiinţată! Măi, m-aţi înţeles?…. Mama voastră de 

nerecunoscători…V-am făcut doctori în ştiinţe. Acum pe toţi vă fac 

universitari, profesori! La cea mai mare Universitate din Ardeal! Că asta 

vom fi noi peste câţva ani. Voi sunteţi Senatul noii universităţi. Eu sunt 

rectorul. 

Ziarele locale au lătrat câteva zile împotriva fostului şi noului şef, apoi au 

contenit. Nici jurnaliştilor nu le era indiferentă o carieră universitară, în 

care vechiul şi noul rector i-a cooptat pe mai mulţi buni profesori din 

vechile centre universitare, Bucureşti, Timişoara, Cluj, dar şi pe unele 

lichele locale, ca de pildă fostul şef al Securităţii comuniste din Oradea. 

Ole, ole, ole, Ceauşescu nu mai e. Dar Revoluţia ne-a învins. 

Chiar dacă unii nu ne-am prins decât mai târziu. Unul sunt eu. După 
adunarea de la Oşorhei, am devenit un fel de primar temporar al satului. 
De a doua zi de Crăciun am organizat grupe care să patruleze toată 

noaptea, mai ales în zona dinspre viile Oradiei, unde cineva a semnalat că 

a văzut  doi  terorişti  „mascaţi”  intrând  în  pădure.  A  treia  zi  pastorul 



201  

profesionşti din sat am repus în funcţiune linia de iluminat public şi am 

montat  becuri  din  cincizeci  în  cincizeci  de  metri  pe  toate  uliţele.  Am 

instruit un om care să le aprindă în fiecare seară de la tabloul general de 

lângă dispensarul sătesc, lângă care am pus paznic. Pe stâlpul din faţa 

bisericii s-a montat un bec mare de neon, cu întrerupător independent. 

Mi-a fost de folos, chiar în următoarele seri, să-i identific pe câţiva beţivi 

furioşi, trimişi de trupa comuniştilor care voiau să mă „detroneze” şi să 

pună  un  primar  dintre  ei.  Erau  gata  să  mă  linşeze.  Nu  le  pomenesc 

numele. Peste câteva zile şi-au cerut scuze. Fusese „folosiţi”. 

Absorbit de treburile comunităţii, la care m-am angajat trup şi suflet, mi- 

au  trebuit  mai  bine  de  şase  săptămâni  până  să-mi  dau  seama  ce  se 

întâmplă de fapt cu ţărişoara noastră postrevoluţionară. Atunci, în 

Duminca din 16 februarie 1990, am anunţat în biserica ortodoxă şi am 

transmis conducătorilor adunării baptiste şi penticostale: 

- Începând de astăzi să nu mi se mai adreseze cu nici o problemă 

administrativă a satului. Demisionez. Nu mai sunt primar. Alegeţi pe cine 

vreţi în locul meu. Mie să vă adresaţi doar în chestiuni religioase, 

bisericeşti. 

Era şi timpul să mă delimitez de politica neocomunistă a lui Ion Iliescu. 
Eu nu puteam fi, eventual, decât monarhist şi manist. Dar mai bine numai 

preot. Ole, ole,ole, Ceauşescu nu mai e. Dar Revoluţia ne-a învins. 

 

II. În sacristia bisericii romano-catolice din Oradea 

 
În 3l decembrie, imediat ce s-a anunţat la Televiziunea Română Liberă 

abrogarea  odiosului  Decret  318  din  1  decembrie  1948  prin  care  se 

desfiinţa Biserica Română Unită cu Roma, am sunat la telefonul din 

apartamentul monseniorului dr.Coriolan Tămâian, prepozitul capitular al 

Eparhiei Oradea a Bisericii Greco-Catolice. Îl vizitasem cu o săptămână 

înainte de Crăciun. Era grav bolnav şi îl îngrijea părintele Vasile Hossu. 

Mi-a răspuns o voce necunoscută. M-am recomandat: 

- Sunt preotul Romul Pop de la parohia ortodoxă Husasău de Criş. Lăudat 

fie Iisus. Sun la această oră nepotrivită pentru că doresc să fiu printre 

primii care-şi exprimă bucuria pentru anularea decretului din 1948 şi 

revenirea în legalitate a Bisericii părinţilor mei. 

- În veci să fie lăudat! Părinte Romul eşti chiar primul care ne transmite 

bucuria lui. Te cunoaştem. Eu sunt vicarul general Florian Chişbora. 

Suntem aici, la patul de suferinţă al monseniorului Coriolan, câţiva 

supavieţuitori. Tocmai hotărâsem să convocăm în prima zi de după toate 

sărbătorile de iarnă, adică pe data de 8 ianuarie 1990, o şedinţă pentru 

redeschiderea oficială a primei parohii greco-catolice orădene. La orele
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cinci după amiază, te rugăm să fii prezent, dacă vrei să ni te alături, în 

sacristia bisericii romano-catolice „Sfânta Maria”. 
Cunoşteam locul. Acolo oficiau în clandestinitate, cu acordul 

parohului, unii preoţi greco-catolici. Părintele Vasile Hossu ţinea şi lecţii de 

religie pentru copii şi tineri români „ortodocşi”. M-am pregătit pentru acest 

eveniment, asumându-mi şi riscul de a fi destituit din parohia Husasău. 

La ora fixată am fost acolo şi m-am aşezat pe primul scaun de lângă uşa 

de  la  intrare.  Părintele  Chişbora,  decan  de  vârstă,  a  fost  invitat  de 

părintele   Hossu   Vasile   să   prezideze   adunarea.   Au   luat   cuvântul 

venerabilii Sabău de la Satu Mare, Tertulian Langa de la Cluj, Deliman 

de la Arad, Gheorghe Mangra din Oradea şi încă doi necunoscuţi mie. 

Eram în mână cu hârtiuţa pe care-mi notasem de acasă câteva propuneri 

concrete, la obiect şi cu termen, printre care şi reactivarea imediată, de la 

1 februarie, a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, identificând şi 

posibilele cadre didactice locale, printre care şi tânărul meu prieten (şi eu 

avean numai 50 de ani) Dumitru Megheşan din Halmăşd, care făcuse un 

strălucit doctorat în Dogmatică la Vechii Catolici din Berna, cunoştea la 

perfecţie limba germană, putea preda dogmatică, latină, greacă, ebraică, 

liturgică etc; eu m-aş fi angajat la biblic, pastorală şi omiletică. 

Când am auzit cum pun problema venerabilii, nu am avut curajul (eu, 

tânărul, ortodoxul şi necunoscutul) să-i contrazic pe aceşti venerabili 

supravieţuitori ai catacombelor! Am ezitat câteva minute. Când tocmai 

voiam   totuşi, să ridic  mâna, părintele  Chişbora  l-a invitat să 

concluzioneze pe părintele Vasile Hossu, pe care l-a anunţat ca „viitorul 

episcop al Eparhiei Oradea”.  Concluzia: 

- Tot ce s-a spus este bine. Dar, pentru a lua hotărâri, trebuie să aşteptăm 

să vedem ce zice …centrul, adică mitropolia de la Blaj. 

Era cât pe-aici să izbucnesc, amintindu-le că Ceauşescu-i mort şi că mai 

suntem   în comunism, să aşteptăm „indicaţii preţioase” de la centru. 

Părintele  Hossu  ne-ainvitat  pe  toţi  cei  prezenţi  să  semnăm  procesul- 

verbal scris de părintele Langa într-un registru adus de el de la Cluj. La 

urmă, sub semnăturile cvasi-indescifrabile ale celorlaţi, am semnat lizibil 

pr.Romul Pop. 

Au trecut luni de zile, a trecut anul şi nu s-a făcut nimic, nimic. Mitruţ 

Megheşan, curtat de rectorul Teodor Maghiar a pus umărul la înfiinţarea 

Teologiei  Ortodoxe  în  Universitatea  Oradea,  eu  am  refuzat  aşteptând 

aprobarea primirii în Biserica Greco-Catolică. Episcopul Vasile Hossu, 

de câte ori mergeam la dânsul, mă îmbrăţişa prieteneşte: 

- Dragă părinte Romul, te rog mai rămâi la ortodocşi; că mulţi duşmani 
am acolo. Aşa ştiu că avem şi un prieten bun. Citesc tot ce scrii în presa 

locală. Ecumenist! Te rog mai rămâi. 

Şi am rămas încă un an, doi, trei, patru! 
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Ole, ole,ole, Ceauşescu nu mai e. Dar Revoluţia ne-a învins. 

 
III. Lângă catedrala din Baia Mare. Un drum inutil. 

 
Cartea poştală ilustrată, primită de mine în satul bihorean Husasău de 

Criş, este scrisă de o mână care tremură. Părintele Carol nu-i numai un 

bătrân trecut de optzeci de ani, ci şi un om foarte îndurerat: ”Sărbătorile 

acestea ne-au adus o mare durere. Pe Aurica, soţia fiului meu, Puiu, a 

secerat-o  leucemia.  De  învierea  lui  Cristos,  pentru  aceea  nu  mă 

îndoiesc”. 

Nu pot face să nu-l văd. Mă duc la Baia-Mare. 

…Poarta casei din strada Bicazului nr. 42 mi-o deschide Monica. Fetiţa 

de acum doisprezece ani, nepoata părintelui protopop, este…mamă. O 

admir  mut:  Ce  bine-i  stă  cu  fetiţa  ei  în  braţe!  Monica  schiţează  o 

reverenţă, ca pe vremuri: 

- Sărut mâna, părinte. Ce se va mai bucura bunicul! Nu v-am mai văzut 

de vreo  zece ani. Poftiţi. E în camera lui. Acum, e mai bine. Azi a băut 

ceai de păpădie şi cafea. A şi gustat puţin din mâncare. Dar ieri-noapte, 

vai!, am crezut că…trece. Gripă, cu febră mare. Intraţi. 

Cu veioza aprinsă la capătâiul patului, părintele Carol citeşte un roman… 
- Sărut mâna, părinte protopop. (Nu s-a schimbat aproape deloc, are doar 

cute adânci pe frunte şi pe faţa înroşită de febră.) 

- Cine-a venit să mă vadă!…Ce flori frumoase mi-ai adus. Ai 

rămas…acelaşi. Dar, de ce ai albit aşa la păr?! Ia un scaun de lângă masă. 

Aşează-te aici, lângă pat. Să te văd mai bine. Aşa, aşa. Da, ia deschide, 

drăguţă, noptiera asta…Dă-mi pachetul de ţâgări, sipca şi bricheta. Şi 

închide uşa la cameră, să nu mă vadă Monica fumând… 

- Nu mai fumaţi „Select”? 

- Am trecut pe „Snagov” cu filtru, că-s mai slabe. Ştii, că era să mă… 

curăţ? 

- Mi-a spus ceva Monica. Dar,  acum, nu-i voie să muriţi, nu aveţi dreptul 

să ne părăsiţi! Este nevoie de Dumneavoastră aici. Aveţi un cuvânt 

important de spus. Suntem în anul de graţie 1990, primul an al noii 

Românii libere! Se cer, se impun reaşezate la locul lor însăşi temeliile 

sufletului românesc. Dumneavoastră aţi fost martorul cutremurelor şi al 

dezastrelor, ( mă întrerupe:) 

- Nu, drăguţă, nu, hotărât nu! Dezastrul este acum, după Revoluţie, acum 

când  se sparge  unitatea  naţiunii  române,  când  se  dezbină  oamenii  în 

partide şi partiduleţe, când se clatină ce am edificat în peste patruzeci de 

ani! 

Tuşeşte, dar continuă să tragă din ţigara pufoasă. Pufăie des. Fumul 

 



204  

aproape negru îi acoperă faţa. Uluit de cuvintele lui, suprasolicitat de 

evenimentele ultimelor săptămâni şi doborât de efortul celor peste două 

sute de kilometri la volanul Daciei mele hodorogite, parcă mă clatin pe 

scaun.  Nu  stau  bine  nici  cu  tensiunea  arterială.  O  clipă  mi  se- 

mpăienjenesc ochii. Ameţesc? Am halucinaţii? Mă revăd,…, cu peste 

douăzeci de ani în urmă, în cabinetul patriarhului Justinian din Dealul 

Mitropoliei. Îi văd faţa învineţită, îi aud vorbele de oţel. „Ţin mult la 

părintele Carol; pe oameni ca dânsul îi am mereu la inimă. Om cuminte, 

orientat. Puterea roşie este mare, foarte mare. Oamenii cuminţi se aliază 

cu cei puternici. Ei, nu numai că ne-au eliberat, în august 44, dar, iată, 

ne-au ajutat să ne rotunjim: o naţiune, un Partid, o Biserică!”. 
- V-am adus un ceai cu lămâie, cum vă plăcea pe vremuri, în loc de 

cafea…,- sună dulce vocea Monicăi, care ţine într-o mână tava şi în 

cealaltă fetiţa durdulie. 

- Mulţumesc frumos, Monica, - bâigui ca trezit dintr-un vis urât. 
- Bunicule dragă, ce-i cu fumul acesta?! 

- Azi e sărbătoare, am şi eu dreptul la o ţâgară. Nu vezi cine-a venit la 

noi? 

Apoi, către mine (în timp ce Monica se retrage resemnată), pe un ton 

dureros de melancolic, cu o voce tremurândă, rosteşte rar şi grav: 

- Vrând-nevrând, vine şi vremea…aceea. Ştii, că te-am socotit drept cel 

mai capabil şi mai cinstit colaborator din toată cariera mea. Te credeam 

urmaşul meu. Dar…dacă n-a fost să fie aşa, dacă acum doisprezece ani a 

trebuit să pleci la Oradea, dacă ţi-am greşit cu ceva, involuntar, iartă- 

mă…Nu fi aşa de trist. Ci, ascultă-mă cu atenţie: La vremea…aceea, să 

nu faceţi paradă. I-oi spune şi lui Mocirean. Este, totuşi, finul meu şi ar fi 

penibil să…(îl îneacă tusea tabacică). Iar pe Bălan îl apreciez. Deci, în 

sobor,  la  înmormântarea  mea,  veţi  fi  voi  trei:  dumneata,  Bălan  şi 

Mocirean. (Ce consecvent este părintele Carol. Nici când îşi rosteşte 

testamentul  nu  evită  să  caricaturizeze,  maliţios,  numele  finului  său, 

preotul Mociran. Adaugă o literă, e, Mocirean, mai ales de când acesta 

cumpărase, prin 1975, o rablă de maşină ”Skoda - 1MM 1975 - de la un 

ofiţer de securitate…). Şi o singură predică scurtă, pe care o vei rosti 

dumneata. Ştii cum. Atât. 

Dezamăgit, m-am reîntors în Oradea, la parohia din Husasău de Criş, 

până la alte…oportunităţi. 

…Acolo unde sunteţi, acum, în anul de graţie 2010, vă rog frumos să mă 

iertaţi, părinte protopop, pentru că „la vremea aceea” nu v-am îndeplinit 

ultima dorinţă. Căci, despre vremea…aceea, eu am aflat, întâmplător, în 

Oradea,  doar la o săptămână după ce finul dumneavoastră v-a organizat 

în  Baia  Mare  pompoasele  funeralii  tradiţionale.  De  atunci,  eu,  cu 
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smerenie pun în potir, la fiecare Liturghie, încă trei fărâme de prescură, 

rostind, cu durere în suflet: „Pentru preotul Carol, Agneta şi Aurica”. Şi 

iată  că,  abia  acum,  m-am  hotărât  să  redactez  măcar  o  parte  din 

„memorii”. Le scriu aşa, aşa cum le-am trăit împreună, sau aşa cum mi 

le-aţi destăinuit în serile de taină ale celor zece ani, 1968-1978, când, fără 

masca oficială, nu o dată mi-aţi repetat, dintre mult-îndrăgitele adagii şi 

maxime latine, însuşite de dumneavoastră prin anii 30, când eraţi student 

al Colegiului Pontifical Grec din Roma: „Amicos Plato, sed magis amico 

veritas”. Ce păcat că, la ultima noastră întrevedere, din strada Bicazului 

(azi Monetăriei) - 42, m-aţi dezamăgit…N-aţi vrut să veniţi să intrăm în 

Catedrală, la altarul episcopului greco-catolic martir, Dr. Alexandru 

Rusu... M-aţi lăsat, în continuare, între Cruce şi stea… 

Până când? 

Ole, ole,ole, Ceauşescu nu mai e. Dar Revoluţia ne-a învins. 
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5. Activitate publicistică în presa orădeană 
 

 

În zilele euforice de după Decembrie ˊ89 am început a striga, cu 

entuziasm, prin paginile primelor publicaţii „libere”: Ateismul feroce, 

doctrina  călăilor  care  au  ajuns  prin  jaf  şi  sânge,  la  cârmuirea  bietei 

noastre Românii - invalidă la suflet şi la trup după tranzacţia Ribbentrop- 

Molotov - a atentat sistematic şi cu putere şi asupra sănătăţii spirituale a 

unei întregi generaţii, crescută peste patru decenii departe de Adevărul 

revelat   şi   îndopată   cu   otrava   minciunii.   Acum,   când   Dumnezeul 

îndurărilor a împlinit rugăciunile celor care (în bisericile din catacombe 

sau în bisericile legale ţinute sub reflectorul unicului şi atotputernicului 

partid comunist) au crezut permanent în Ziua izbăvirii; acum, când 

Dumnezeul milei răsplăteşte atât jertfa de sânge a mucenicilor din zilele 

dictaturii (creştini, preoţi, episcopi), cât şi eroismul miilor de tineri care, 

în ajunul Naşterii lui Iisus, 1989, cu sângele lor au umplut potirul Învierii 

neamului pe străzile din Timişoara, Bucureşti,  Sibiu…; acum, se cuvine, 

se impune chiar, fiecăruia dintre noi cei care facem umbră pământului pe 

această sfântă glie românească, să aderăm, să participăm cu cât putem de 

mult la darul Dumnezeului îndurărilor. Să scoatem lumânarea de sub 

obroc şi s-o aşezăm în sfeşnic; ce-am spus în şoaptă, să strigăm de pe 

acoperişuri. Pentru ca fiii acestui pământ, sfinţit de moaştele martirilor, 

să crească sănătoşi la suflet şi la trup, cunoscând Adevărul şi trăind întru 

Lumină! 

Astăzi, aceluiaşi imperativ încercând a-i sluji, adun câteva din paginile 

ce cuprind gânduri înscrise pe hârtie după smerite popasuri spirituale la 

izvoarele harului: Sfânta Scriptură şi Scrierile Părinţilor. 

Anul zero 

Timpul vieţii pământeşti este cuprins între ziua creării lui Adam, primul 
om, şi ziua Judecăţii de apoi, când actualul mod de existenţă va înceta. 

Amintindu-ne vorba lui Heraclit „viaţa este un râu în veşnică scurgere” - 

o putem reprezenta grafic printr-o linie sinusoidală între „A” şi „J”. La un 

anume moment al istoriei, pe linia sinusoidală cade, ca un fulger de sus, o 

rază puternică! Este ziua în care o stea luminoasă de pe cer s-a oprit 

deasupra orăşelului Bethleem din Iudeea, pentru că acolo, sub raza unei 

stele S-a născut Pruncul Iisus. Era în anul 753 de la întemeierea Romei, 

luna decembrie, ziua 25. Şi în această Zi, istoria omenirii se opreşte la 

cifra zero, pentru că Dumnezeu a coborât între oameni. De la El încoace 

oamenii numără anii începând cu cifra unu. Suntem în anul 1990, pentru 

că atâţia ani au trecut de la Naşterea lui Iisus. 
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î Cr. … 4,3,2,1  1,2,3,…1990 d.Cr. 

„A” O „J” 
 

Ca om, Iisus, fiul Fecioarei Maria din Nazaretul Galileei, a trăit pe 

pământ 33 de ani, 3 luni şi câteva zile. În ziua de 14 (vineri) a lunii 

ebraice Nissan (aprilie) anul 33 S-a lăsat răstignit. Duminică, 16 Nissan 

33, a înviat din morţi, ca Dumnezeu atotputernic. Peste 40 de zile S-a 

înălţat la ceruri întru slava cea de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni, la 

sfârşitul veacurilor, ca Judecător suprem al omului şi al Universului. 

Acest fapt istoric ni s-a transmis nu numai prin cuvântul revelat al 

Bibliei, ci şi prin cuvântul părinţilor - părinţilor noştri, din neam în neam, 

până la generaţia martorilor oculari de acum două milenii. Al acelora prin 

care ni s-a transmis Adevărul; nu numai prin calendarul creştin, ci şi 

istorici necreştini, oameni de ştiinţă iudei sau păgâni, vrăjmaşi ideologici 

ai Adevărului revelat prin Iisus Cristos, dar a Cărui existenţă istorică şi 

Obârşie divină nu o contestă! Din contră: Iudeul Iosif Flaviu (37-100 d. 

Cr.) în a sa celebră istorie „Antichităţi iudaice” vorbeşte de două ori 

despre Mântuitorul net în favoarea Lui: „Cam în acea vreme a trăit Iisus, 

un om înţelept… El era făcător de lucruri minunate şi învăţător al 

oamenilor  care  primesc  cu  plăcere  cele  adevărate.  Şi-a  câştigat  de 

partea Sa pe mulţi iudei şi pe mulţi elini…Şi atunci când Pilat, în urma 

denunţului din partea conducătorilor neamului nostru, L-a condamnat la 

cruce (răstignire), cei care L-au iubit de la început n-au încetat a-I fi 

ataşaţi. Nici acum nu s-a sfârşit cu neamul creştinilor, care-şi iau numele 

de la El”. 

Talmudul  îl  pomeneşte  de vreo  20  de  ori  pe  Iisus,  fără  a-i  pune  la 

îndoială istoricitatea. 

Guvernatorul roman al  Bitiniei (între anii 111-113 d. Cr.) Plinius cel 

Tânăr, scriind Cezarului de la Roma, Împăratul Traian, pomeneşte de trei 

ori numele lui Cristos, considerându-l zeu. Scrisoarea constituie un raport 

detaliat asupra răspândirii uimitoare a  creştinismului,  la-nceputul 

secolului doi, printre locuitorii Asiei Mici, care erau încredinţaţi de 

istoricitatea şi divinitatea lui Iisus. 

Istoricul păgân Tacitus, deşi nu-i simpatizează pe creştini, adevereşte 

răstignirea lui Iisus, în timpul şi locul indicate de sfintele Evanghelii. 

De la istoricul Svetonius ni s-a transmis că sub domnia lui Claudius (41- 

54 d.Cr.) creştinismul ajunsese la Roma şi că era pus în legătură cu 

Cristos. 

La sfârşitul secolului trecut, marele istoric şi filosof  Thomas  Carlyle 

scriind despre Mântuitorul, afirma că este „un fapt - cel mai indubitabil 

dintre toate”, iar J. Carmichael, în The Death of Jesus, London, 1966, pg. 
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9-10, inserează nu mai puţin decât    60.000 de lucrări asupra vieţii lui 

Iisus, scrise numai în ultima sută de ani, 1866-1966! 
Dragi tineri, dacă mai auziţi pe cineva vorbind despre: era nouă, maimuţă 

mamă, condiţiile istorice care au născut creştinismul, sau despre legenda 

lui Iisus, - nu vă lăsaţi sufletele poluate cu minciuni! Omenirea de azi şi 

de mâine are nevoie de suflete imaculate, de sufletele voastre imaculate - 

ele sunt ferestrele prin care privim în grădina paradisului. Afirmaţi 

Adevărul: La anul zero Dumnezeu S-a întrupat şi a coborât între oameni. 

A Lui fie slava, în vecii vecilor! Să lecturăm, cu credinţă, din Evanghelia 

după Ioan 1,14: 

„Şi Cuvântul trup S-a făcut şi a locuit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava 

ca pe slavaUnuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”. Şi din 

Evanghelia după Luca 2, 1-17: Galileea, „În zilele acelea a ieşit poruncă 

de la cezarul August să se recenzeze toată lumea (din Imperiul Roman). 

Această înscriere, cea dintâi, s-a făcut pe când Qvirinius guverna în 

Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi Iosif s-a suit 

şi el din din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se 

numeşte Bethleem, pentru că el era din casa şi din seminţia lui David, ca 

să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. 

Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Şi L-a 

născut pe Fiul ei Cel Întâi-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, 

fiindcă pentru ei nu era loc în han. Şi în ţinutul acela erau păstori care 

stăteau pe câmp şi-şi păzeau turma, făcând noaptea de strajă. Şi iată, 

îngerul Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul 

lor şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Şi îngerul Domnului le-a zis: Nu vă 

temeţi. Că iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot 

poporul; că-n cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este 

Cristos Domnul. Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc înfăşat şi 

culcat în iesle. Şi, deodată, laolaltă cu îngerul s-a văzut mulţime de oaste 

cerească lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: Mărire întru cei de sus lui 

Dumnezeu  şi  pe  pământ  pace,  între  oameni  bunăvoire!  Iar  după  ce 

îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să 

mergem dar până la Bethleem şi să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe 

care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au 

aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle. Şi văzându-L, au 

vestit cuvântul ce li se grăise despre Copilul Acesta”. 

Aaron 
Părintele  preoţiei  Vechiului  Testament,  fratele  lui  Moise  şi  primul 
arhiereu  instituit  şi  sfinţit  prin  ungere  cu  Mir,  după  porunca  lui 

Dumnezeu (Exod 28, 1.41.43). Cu el, seminţia lui Levi este rânduită 

acestei preoţii. Până la Legea mozaică, în vremea patriarhilor, tatăl era 

preotul întregii familii. Sfântul Apostol Pavel va spune, peste un mileniu, 
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că preoţia lui Aaron a fost o chemare la Dumnezeu (Evrei 5,4), odrăslirea 

toiagului în mâna sa fiind un semn al alegerii de Sus (Numeri 17, 8-10; 

Evrei 9,4), dar va face şi comparaţia între preoţia „după rânduiala lui 

Aaron”, temporală, care nu putea desăvârşi pe nimeni (Evrei 7,11-18. 21- 

28; 10,12-18), şi preoţia lui Cristos „după rânduiala lui Melchisedec”, 

care este mântuitoare şi veşnică. Din această comparaţie se evidenţiază 

superioritatea preoţiei veşnice a lui Cristos şi nevoia desfiinţării celei 

aaronice „pentru neputinţa şi nefolosul ei”. 

Rostul  preoţiei  lui  Aaron,  ca  de  altfel  al  întregii  Legi  a  Vechiului 
Testament a fost acela de călăuză, de pedagog către Cristos, demiurgul şi 
epicentrul Noului Testament. 

Abel 
Al doilea fiu al lui Adam şi al Evei, care a fost ucis de fratele său Cain 
(Geneză  4,1-6).    Despre  sângele  „strigător  la  cer”  al  lui  Abel  şi  al 
Proorocului  Zaharia,  fiul  lui  Barahia,  va aminti  şi  Iisus  Cristos  (Mt. 

23,35;   Lc.11,51).  Sângele  dreptului  Abel  este  socotit  ca  o  jertfă 

prefigurând sângele lui Iisus, Arhiereul Noului Testament. 

Adam 
Primul om de pe pământ, nefăcut de alţi oameni, ci creat de Dumnezeu - 
„Adam, fiul lui Dumnezeu” (Luca 3,38). Între referatul ştiinţei şi textul 
biblic nu trebuie să găsim o contradicţie esenţială, pentru că: povestirea 

biblică  relatează  că  după  realizarea,   în   etape  succesive,   a  lumii, 

Dumnezeu  a  creat,  la  urmă,  fiinţă  umană;  iar  ştiinţa  zice  că,  după 

milioane de ani de evoluţie, o specie se impune prin creierul şi, mai ales, 

prin spiritul său - omul. Diferenţa este doar de limbaj şi de manieră. 

Autorii biblici nu aveau preocupare să facă ştiinţă. Dorind să pătrundă 

secretul vieţii lor, al morţii, al bucuriilor şi suferinţelor, - ei reamintesc 

planul creaţiei prin care Dumnezeu a decis, din iubire, să creeze omul şi 

să-i încredinţeze răspunderea lumii, convinşi că fiinţa umană n-a putut 

apărea în univers printr-un simplu joc al hazardului, din întâmplare, fără 

ştirea nimănui. Folosind imagini şi povestiri simple, Biblia afirmă că 

suferinţa, violenţa, moartea, haosul din lume, nu sunt rezultatul fatalităţii 

oarbe, întrucât oamenii au partea lor de răspundere. Prin dezarmonia 

provocată de neascultarea protopărinţilor Adam şi Eva a intrat păcatul în 

lume şi s-a transmis la toţi oamenii (cf. Romani 5,14; I Corinteni 15,22). 

Pe acest Adam „cel dintâi” considerat „tip” al „celui ce avea să vină”, 

Sfântul  Apostol  Pavel  îl  consideră  în  paralel  cu  Mântuitorul  Cristos, 

numit „Adam cel de pe urmă”, spre a arăta rolul fiecăruia în existenţa 

neamului omenesc. El zice: „Precum în Adam toţi mor, aşa şi în Cristos 

toţi vor învia”. În limba ebraică, „adam” este şi substantiv comun - 

pământesc, din pământ; nume al oamenilor - oameni sau adami. Întâiul 
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om, Adam, conform referatului biblic, a trăit pe pământ 930 de ani şi a 

avut fii şi fiice (Geneză 5, 1-5). 

Altar 
Sau jertfelnic, sau locul prezenţei lui Dumnezeu, atât în Vechiul, cât şi în 
Noul Testament. 
Jertfelnicul Vechiului Testament era de obicei o masă pătrată, făcută din 

lemn sau piatră, care se sfinţea prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea 

cu  Sfântul  Mir  şi  se  stropea cu  apă sfinţită  şi  cu  sângele  animalelor 

jertfite, devenind apoi „de mare sfinţenie” (Exod 29,1; 36-37; Evrei 9,15- 

22).  Din  „marea  sfinţenie”  care  o  avea,  altarul  sfinţea  pe  cei  ce  se 

atingeau de el; sau pedepsea pe cei ce îl profanau (Numeri 16,32-35; 

26,10;  I  Regi  5,1-11;  II  Regi  6,6-7;  II  Paralipomena  26,  16-21).  În 

vremea patriarhilor, altarul sau masa de jertfă pe care o ridicau undeva 

era locul arătării sau al întâlnirii cu Dumnezeu (Gen. 12, 7-8; Ex. 12,15). 

Moise numeşte altarul înălţat după înfrângerea lui Amalec „Domnul este 

scăparea mea” (Exod 17,15). Având forma unei mese, altarul era numit 

şi „Masa Domnului” (Iezechiel 41,22; 44,16), cum se numeşte şi azi în 

biserica creştină - sfânta masă. Altarul Vechiului Testament făcea parte 

din „Cortul Mărturiei”, iar mai apoi din Templul din Ierusalim. Acolo 

exista: 1) altarul din faţa templului, pe care se sacrificau animalele de 

jertfă; 2) altarul tămâierii din încăperea numită „sfânta”, unde preoţii 

aduceau zilnic tămâieri şi mirodenii şi 3) altarul din „sfânta sfintelor” 

unde arhiereul intra o dată pe an şi tămâia cu tămâie şi smirnă. De la 

altarul lui Avram - pregătit pentru jertfirea lui Isac, unicul său fiu, pe 

muntele Moria (Gen. 22, 1-9) - şi până la altarele templului lui Israel, 

făcute pentru aducerea jertfelor de împăcare cu Dumnezeu şi a celor de 

bună mireasmă, - toate au fost o pre-închipuire sau o prefigurare a Crucii, 

altarul Jertfirii lui Cristos (Numeri 21, 8-9; Ioan 3, 14). 

Sfânta Masă din altarul bisericilor creştine, încăperea de după 

catapeteasmă, înlocuind sfânta sfintelor din templul Vechiului Testament, 

reprezintă Sfânta Cruce pe care S-a jertfit Cristos, şi pe ea se aduce 

mereu jertfa nesângeroasă a Sfintei Euharistii. La uşa altarului bisericii 

aduc creştinii daruri de jertfă: pâine, vin şi apă, care, după ce se pregătesc 

şi se binecuvântează la Proscomidiar, se aduc pe Sfânta Masă, unde sunt 

sfinţite de preot prin invocarea Spiritului Sfânt, Care le preface în Trupul 

şi Sângele Domnului, numite şi Împărtăşanie sau Euharistie, cu care se 

împărtăşesc preoţii şi credincioşii veniţi la Sf. Liturghie. Despre acest 

altar, de la care se împărtăşesc creştinii cu Trupul şi Sângele Domnului, 

spune Sf. Apostol Pavel în Epistola către Evrei 13, 10: „Avem şi noi un 

altar de la care n-au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului” (cei 

care sunt „robi trupului”; pentru „corp” = „trup” vezi II Cor. 5, 1-2 şi II 

Petru 1, 13-14). Spaţiul de dincolo de iconostas, în care se oficiază jertfa 
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liturgică, este copleşit de prezenţa Celui ce i s-a arătat lui Moise în rugul 

arzând (Exod 3.5). De aceea, la procesiunea cu Evanghelia, înainte de a 

intra în Altar, cutremuraţi de sfânt fior, preoţii liturghisitori se roagă în 

taină: „Doamne, Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile îngerilor şi ale 

arhanghelilor, spre slujba măririi Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră 

aici să fie şi intrarea sfinţilor Tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc şi 

împreună  măresc  bunătatea  Ta”.  „Omul  e  liber  şi  eliberat  numai  în 

templul  creştin,  acolo,  în  ritual,  când  se  comunică  tainele  care  îi 

învăluiesc deopotrivă şi pe sacerdot şi pe credincioşi” (Petre Ţuţea). 

Apostol 
În sfintele texte ale Noului Testament, cuvântul este scris pe greceşte 
„apostolos” şi se traduce româneşte „trimis”. 
I. Primul care poartă acest nume este Apostolul Ceresc, Iisus Cristos, 

„pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume” (Ioan 10,36) şi Căruia I 

S-a dat „toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei 28,18). Luând trup 

omenesc din trupul de crin neprihănit al Fecioarei din Nazaret, a vieţuit 

33  de  ani  între  oameni,  ca  pildă  şi  model  al  desăvârşitei  purităţi, 

învăţându-i  să  facă  voia  Creatorului  şi  încununându-şi  misiunea  de 

„trimis”  prin  suprema  Jertfă  a  propriei  vieţi  pământeşti  pe  Crucea 

Golgotei şi prin glorioasa Înviere. Prin Jertfa de împăcare a creaturii cu 

Ziditorul, El este nu numai „Împăratul şi Învăţătorul”, ci şi „Apostolul şi 

Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3,1). 

II.  Din  această  întreită  a  Lui  putere,  Iisus  a  împărtăşit  şi  celor  12 

persoane, chemate mai întâi individual şi, apoi, alese, pe care Le-a numit 

Apostolii Săi (Luca  6,13). Pe aceştia i-a format treptat în „şcoala” Sa şi 

le-a dat, de la început, şi unele harisme, sau puteri spirituale (Matei 10,8), 

cu care să lucreze şi care au sporit la Cincizecime. Pe aceştia Cristos 

Arhiereul i-a sfinţit (Ioan 17,17) şi i-a hirotonit în ziua Învierii, prin 

suflarea Spiritului Sfânt asupra lor, dându-le şi puterea de a ierta păcatele 

(cf. Ioan 20, 21-23), din apostolia şi preoţia Lui. Cu aceste puteri i-a 

trimis să propovăduiască Evanghelie şi să boteze toate popoarele  (cf. 

Matei 28, 18-20), El fiind cu ei nevăzut pururi, şi le-a dat poruncă să 

oficieze Sfintele Taine (cf. Matei 28,19; Luca 22,19; Fapte 6,6; 14,23; 

20,28). Celor 12 Apostoli (Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 

Matei, Toma, Iacob Alfeu, Simon Zelotul, Iuda Tadeu şi Matia) li s-a 

adăugat iluminatul din drumul Damascului, Pavel, apostolul neamurilor 

(cf.  Romani  11,13;  II Timotei  1,11).  Numai  aceştia (nu toţi  oamenii 

cărora Iisus sau apostolii le-au vestit Evanghelia, au primit-o şi s-au 

botezat), numai cei 12+1 au primit puterea de a întemeia şi organiza 

Biserici şi comunităţi pretutindeni, „hirotonindu-le” diaconi, preoţi şi 

episcopi (cf. Fapte 6,6; 14,23; I Timotei 4,14; Tit 1,5). Şi tot numai ei (ca 

cei care aveau plenitudinea harului şi a harismelor), aveau dreptul şi 



212  

puterea de „a da Spiritul Sfânt” celor botezaţi (Fapte 8,17; 19,6). Şi 

fiindcă prin ei, prin Apostoli, se transmite harul preoţesc de la Cristos, 

urmaşilor lor în har, episcopilor, de aceea preoţia se numeşte „de 

succesiune apostolică”. La sfârşitul veacurilor, când universul va fi 

transfigurat, devenind „un cer nou şi un pământ nou”, în Ierusalimul 

ceresc „zidul cetăţii (va) avea 12 pietre de temelie şi în cele 12 nume, ale 

celor 12 apostoli ai Mielului” (Apocalipsă 21,14). 

III.Urmaşii Sfinţilor Apostoli (episcopi - Tit 1,7; preoţi - I Timotei 5,17; 

diaconi - I Tim. 3,8), începând cu cei contemporani lor (Timotei în Efes, 

Tit în Creta ş.a), şi până la episcopii contemporani cu noi, şi toţi cei care 

vor urma până la sfârşitul veacurilor, sunt „trimişii” lui Iisus în lume, 

pentru a călăuzi sufletele spre El. Sufletul creştin suspină: „Dorim, voim, 

cerem ca preoţii noştri să fie puternici mijlocitori între noi păcătoşii şi 

tronul  milostivirilor  cereşti,  să  rupă  toate  legăturile  şi  vasalităţile  cu 

veacul păgân, să fie, iar şi iar, soldaţi aspri ai idealului creştin, cel 

neprimitor de târguială! Ne trebuie grozav, azi mai mult ca oricând, 

înţelepciunea lor, cumpătul lor aducător de pace, sfinţenia lor şi puterea 

lor făcătoare de minuni!”(Gala Galaction, Ziua Domnului). 

Biblia 

Iisus Cristos nu a lăsat nimic scris din învăţătura Sa, nici nu ştim să fi 
poruncit discipolilor Săi să o facă. Ştim despre El că doar o dată a scris 

ceva  cu  degetul  pe  nisip  (v.Ioan  8,  6-8).  Vestirea  împărăţiei  lui 
Dumnezeu către lume a făcut-o prin graiul viu, care va rămâne, de altfel, 

mijlocul principal de propovăduire al Bisericii în toate timpurile. Fixarea 

în scris a învăţăturii şi faptelor Domnului apare, însă, cu timpul, o 

necesitate, iar apostolii şi ucenicii lor, care erau păstrătorii cuvintelor şi 

martorii activităţii Mântuitorului, au realizat schimbarea împrejurărilor şi 

utilitatea  scrisului,  pentru  transmiterea  cu  fidelitate  a  cuvintelor  şi 

faptelor Domnului către generaţiile următoare. 

În anul 44 ia amploare persecuţia iudaică anticreştină organizată pe 

principiul „Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile” (Zaharia 13,7), 

persecuţie începută cu decapitarea lui Iacob, fratele lui Ioan, în anul 42 de 

către Irod Agripa I. Până se potoleşte urgia, apostolii trebuie să se 

adăpostească în locuri mai ferite. Înainte de plecare, unul din ei, Matei, 

lasă în scris comunităţii creştine din Ierusalim, o parte din ceea ce se 

vestise oral. Aşa a apărut ceea ce numim „Evanghelia după Matei”. 

În  anul  56,  în  timp  ce  predica  în  cetatea  Efes,  apostolul  Pavel  este 

înştiinţat (I Corinteni 1,11) că în Biserica întemeiată, în anii 51-52, de el, 

în Corint se produc dezordini. Nu poate nicicum părăsi „lucrul mult” (I 

Cor. 16,9) început în Efes, dar rezolvarea gravelor dezbinări din Corint 

nu suportă amânare. De aceea trimite prin Ştefanas o scrisoare pastorală. 

Aşa a apărut „Epistola Întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel”. 
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În anul anul 67 sunt scoşi din competiţia teribilă dintre Imperiul Roman 

şi Biserica Creştină, atleţii-coloşi Petru Verhovnicul şi Pavel Apostolul 

Neamurilor, ucişi în ziua de 29 iunie. Apoi, unul câte unul, şi ceilalţi 

„stâlpi” devin ruguri arse în: Grecia (Andrei), Frigia (Filip), Armenia 

(Bartolomeu), Etiopia (Matei), India (Toma), Persia (Simon Zelotul), 

Fenicia  (Iuda  Tadeu),  Palestina  (Iacob  Alfeu  şi  Matia)…;  iar  ultimul 

dintre apostoli, Ioan, este exilat în insula Patmos, desigur spre a fi ucis. 

Furioase furtuni, înspăimântătoare valuri se năpustesc năprasnic asupra 

Bisericii Creştine spre sfârşitul primului veac. Dar la cârma Corabiei este 

Cristos Domnul! El trimite în Patmos pe îngerul Său şi îi porunceşte lui 

Ioan să scrie: „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul… steaua 

strălucitoare-a dimineţii”, să ştie toţi „îngerii” (episcopii) Bisericilor că 

„vin curând…”  Aşa a apărut cartea numită în canonul Noului Testament 

„Apocalipsa”. 
Aceste scrieri, create sub asistenţa Spiritului Sfânt, au circulat în Biserica 

primelor  veacuri  separat  în  comunităţile  creştine  cărora  le-au  fost 

destinate. Apoi, Biserica le-a adunat într-o colecţie sau canon, ca pe un 

scump  tezaur,  pe  care  l-a  numit  „Noul  Testament”,  după  expresia 

frecvent folosită de sfinţii scriitori „Testament (Legământ) Nou” (Evrei 

8,8; 9,15; Luca 22,20; I Cor. 11,25; II Cor. 3,6). Acest Testament Nou 

(cuprinzând 27 de cărţi: cele 4 Evanghelii - Matei, Marcu, Luca şi Ioan - , 

Faptele  Apostolilor,  14  Epistole  pauline,  2  Epistole  ale  Sf.  Petru,  3 

Epistole ale Sf. Ioan, una a lui Iacob, una a lui Iuda Tadeu şi Apocalipsa) 

sfânta Biserică l-a adăugat la Vechiul Testament (care cuprinde 39 de 

cărţi  canonice:  5  ale  lui Moise,  12  cărţi  istorice,  16  ale profeţilor,  5 

poetice şi Plângerile lui Ieremia, plus 14 cărţi necanonice, cu conţinut 

moral), formând astfel Biblia sau Sfânta Scriptură. Întreaga Sfântă 

Scriptură  este  o   descoperire,   o   revelaţie.   Prin  Sfânta  Scriptură  a 

Vechiului Testament, Dumnezeu spune lumii post-adamitice: Mesia - 

Cristos va veni! Prin Sfânta Scriptură a Noului Testament, Dumnezeu 

spune omului: Logosul S-a întrupat şi S-a jertfit pentru tine şi pentru 

întreaga lume, pentru îndumnezeirea ta şi pentru transfigurarea lumii! 

Pentru a ilustra acest adevăr, autorii sacri, fiecare cu talentul său, au 

folosit  genuri  literare  diferite  (poeme,  istorisiri,  proverbe,  parabole, 

imagini din viaţa zilnică), exprimându-se în stilul epocii în care au trăit şi 

la nivelul ştiinţific de atunci, neavând ca scop să facă ştiinţă, ci 

simplamente să povestească istoria Creaţiei şi a Mântuirii oamenilor - 

planul  lui  Dumnezeu  asupra omenirii  şi  iubirea  Lui  nemărginită  prin 

Iisus. Scopul principal al Bibliei este să transmită un mesaj religios, 

spiritual, din partea lui Dumnezeu. Este Marea Carte a familiei creştine, 

împărtăşită cu poporul evreiesc (V.T.), în care numele lui Dumnezeu e 

prezent în inima omenirii în mers spre El, prin încercările suferinţei, 
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iubirii şi ale morţii. Pământenii au şi tradus până acum Biblia în 2029 de 

limbi, considerând-o Cartea de căpătâi a omenirii, Cartea Vieţii (Apoc. 

3,5). Cu toate acestea, înneguratul nostru sfârşit de mileniu este ameţit şi 

clătinat de atâtea cataclisme ideologice, alimentate de buimăceala noastră 

a tuturor şi a fiecăruia în parte! De ce? Poate şi pentru că nu iubim 

Descoperirea lui Dumnezeu, nu respectăm Sfânta Carte a omenirii, ci o 

secularizăm, o minimalizăm şi chiar o disputăm. Cum? Un răspuns, în 

paginile următoare. 

„Biblii”?! 
Sfântul  Tezaur  al  cuvintelor  sacre  Dumnezeu  l-a  aşezat,  spre  curată 
păstrare şi mântuitoare folosire, în Biserică, …cu dispoziţie expresă:„De 
va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui 

pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta” (Apocalipsa 22,18). Totuşi, în 

locul Bibliei, tradusă cu acribie după ediţiile canonice verificate de 

Biserică (Septuaginta, Vulgata), se editează multe, foarte multe „biblii” 

de către „societăţi” care, ori sunt indiferente faţă de textul sacru şi îl 

traduc arbitrar, ori sunt interesate să producă dezbinări în Biserică şi 

falsifică textul original. Trist, foarte trist: să foloseşti Cartea Iubirii spre a 

semăna învrăjbire! Cum putem recunoaşte aceste biblii, spre a nu cădea 

în ispită? Chiar la prima vedere, putem observa că editorii nu-şi asumă 

răspunderea  tipăriturii,  pentru  că  pe  pagina  de  titlu  stă  scris  numai 

„Biblia sau Sfânta Scriptură”, fără a se menţiona cine, unde şi când o 

editează (numele, localitatea, data); iar pe pagina de încheiere nu există 

nici o menţiune despre numele persoanei care a supravegheat tipărirea şi 

a corectat greşelile. Mai adânc ne putem convinge de incorectitudinea 

textului, dacă deschidem Cartea 

1. Cel puţin în următoarele locuri: Matei 11,23; 16,18; Luca 10,15; 16,23 

şi  Fapte  2,27-31,  în  loc  de  cuvântul  „iad”,  în  aceste  biblii  stă  scris 

„locuinţa morţilor” (de ce nu: apartamentul, sau buncărul?) 

2. La I Timotei 5,17 în loc de „preoţii care îşi ţin bine dregătoria”, ediţiile 

britanice „traduc”: „bătrânii care cârmuiesc bine”, iar ediţia T.O.B. Paris: 

„bătrânii care exercită bine prezidenţia” (chiar aşa!). 

3. Textul „Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, ascultaţi de preoţii voştri” - 

din I Petru 5,5 - este scris: „Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor 

bătrâni” (expresii… identice, nevinovate?!) 

4.  În  Fapte  20,28;  Filipeni  1,1;  I  Timotei  3,2  şi  Tit  1,7  cuvântului 
„episcop”,  transcris  literal,  i  se  adaugă,  de  fiecare  dată,  la  subsolul 

paginii, „explicaţia”: supraveghetor, inspector sau gardian (fără 

comentarii!). 

5. Apostolii Pavel şi Barnaba îşi împlineau misiunea evanghelică la 

creştinii din cetăţile Listra, Iconiu şi Antiohia „şi hirotonindu-le preoţi în 
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fiecare Biserică” (Fapte 14,23). Dar, spre gâlceavă, bibliile false spun că 

apostolii „au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică” (?!). 

6. Nu se pot împărtăşi la altar, nu pot primi Trupul şi Sângele Domnului, 

cei care sunt „robi trupului” şi poftelor sale: „Avem şi noi (creştinii) un 

altar, de la care n-au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului”, Evrei 

13,10 (despre „cort” = „trup”, vezi şi nota de la cuvântul „Altar”); în 

anumite „traduceri” stă scris: „cei ce fac slujbă în cort” (la… iarbă 

verde?!). 
7. Să-ncheiem cu două „perle”, una adevărată, alta falsă. La oficierea 
Sfintelor Taine apostolii îmbrăcau un veşmânt consacrat, numit de atunci 
şi până astăzi, în aproape toate limbile „felon”. Teofilact (t. III, p. 314 nr. 

1) spunea că un felon aparţinând Sfântului Apostol Petru a fost găsit în 

Antiohia. Sfântul Pavel a lăsat un felon în Troada, la Carp, şi-i scrie lui 

Timotei să i-l aducă la Roma (II Timotei 4,13). Acest veşmânt consacrat 

îl numesc la fel şi îl poartă şi astăzi preoţii. Poate de aceea în „bibliile” 

pomenite, în loc de felon stă scris… „mantaua” (de caporal sau de 

sergent?, a Sfântului Apostol Pavel!). 

Bietele mărgăritare, când ajung să fie date porcilor! Oameni buni, oricine 

poate intra într-o farmacie, dar medicamentul folositor ni-l poate oferi cel 

ce este farmacist, la recomandarea celui ce este medic. Textul  corect şi 

interpretarea corectă, spre folos sufletesc, ale Sfintei Scripturi, sunt 

asigurate de asistenţa Spiritului Sfânt, în Biserică. Oricine poate intra 

într-o farmacie biblică, dar îi este spre mântuire numai dacă medicul este 

Dumnezeu şi dacă farmaciştii lucrează sub cupola de har a Sfintei Sale 
Biserici. 

Biserică 

Oricât de sintetic încercăm a vorbi despre Biserică, trebuie să ne referim 

la trei realităţi: I. Clădirea bisericii (casa de rugăciune şi jertfire), care 

aparţine unui loc de pe pământ.   II. Comunitatea (în credinţă, trăire şi 

sfinţire) a celor botezaţi, prin care Biserica aparţine istoriei. III. Trupul 

lui  Cristos  (Taina  cea  din  veac  ascunsă  -  Efeseni  3,9  -  şi  adunarea 

drepţilor celor desăvârşiţi - Evrei 12, 22-23), prin care Biserica aparţine 

veşniciei. 

I. Biserica pământului. Primul locaş de cult creştin a fost casa Mariei, 

mama lui Ioan-Marcu din Ierusalim (Fapte 12,12-27) unde, joi seara, 13 

nissan anul 33, Isus a săvârşit Cina cea de Taină (Luca 22,12-20). Alte 

case devenite locaşuri de cult, biserici, în veacul apostolic sunt pomenite 

în: I Corinteni 16,19 - „biserica din casa lui Acvila şi Priscila”; apoi în 

Fapte 11,26; 20,7-8;  I Cor. 11,20-22; 16,15 etc. La  începutul 

creştinismului altarul de slujbă se înălţa, de regulă, pe locul martirizării 

unui creştin. După Edictul de toleranţă al lui Constantin cel Mare se 

înalţă biserici pe locurile sfinţite prin prezenţa persoanei Întemeietorului: 
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Golgota, Ghetsimani, Iordan, Nazaret etc; apoi, în inima metropolelor: 

Antiohia, Roma, Corint, Efes, Constantinopol şi… de la Tomis până în 

Gibraltar! Clădirea care poartă numele de „biserică” trebuie să cuprindă 

trei părţi: 1. Tinda bisericii sau pronaosul - locul destinat, iniţial, celor 

încă   nebotezaţi,   catehumenilor,   care   erau   în   curs   de   învăţare   a 

adevărurilor de credinţă şi li se permitea să asiste doar la prima parte a 

Sfintei Liturghii (până la cuvintele „Cei chemaţi ieşiţi…”); apoi, locul 

penitenţilor neadmişi temporar la Cuminecare; iar azi, locul unde se 

păstrează cristelniţa pentru botezarea copiilor sau a adulţilor convertiţi 

dintre păgâni, atei sau eretici nebotezaţi în numele Sfintei Treimi. 2. 

Corabia, numită şi naos - locul în care se roagă şi participă la oficierea 

Sacramentelor cei botezaţi; corabia în care sufletele creştine rugătoare se 

îmbarcă şi călătoresc, sub cer senin sau înnorat, către Farul ce luminează 

spre limanul eternităţii. 3.Altarul sau jertfelnicul - locul prezenţei lui 

Dumnezeu.  Sfânta  Masă  din  altarul  bisericilor  creştine,  încăperea  de 

după catapeteasmă, înlocuind Sfânta Sfintelor din templul Vechiului 

Testament, reprezintă Sfânta Cruce pe care S-a jertfit Cristos, şi pe ea se 

aduce mereu jertfa nesângeroasă a Sfintei Euharistii. La uşa altarului 

bisericii aduc creştinii daruri de jertfă: pâine, vin şi apă, care, după ce se 

pregătesc şi se binecuvântează la Proscomidiar, se aduc pe Sfânta Masă, 

unde sunt sfinţite de preot prin invocarea Spiritului Sfânt, Care le preface 

în Trupul şi Sângele Domnului, numite şi Împărtăşanie sau Euharistie, cu 

care se împărtăşesc preoţii şi credincioşii veniţi la Sf. Liturghie. „Omul e 

liber şi eliberat numai în templul creştin, acolo, în ritual, când se 

comunică tainele care îi învăluiesc deopotrivă şi pe sacerdot şi pe 

credincioşi ” (Petre Ţuţea). Despre acest altar, de la care se împărtăşesc 

creştinii cu Trupul şi Sângele Domnului, spune Sf. Apostol Pavel în 

Epistola către Evrei 13, 10: „Avem şi noi un altar de la care n-au dreptul 

să mănânce cei ce slujesc cortului” (cei care sunt „robi trupului”; pentru 

„corp” = „trup” vezi II Cor. 5, 1-2 şi II Petru 1, 13-14). Spaţiul de dincolo 

de iconostas, în care se oficiază jertfa liturgică, este copleşit de prezenţa 

Celui ce i s-a arătat lui Moise în rugul care ardea (Exod 3.5). De aceea, la 

procesiunea cu Evanghelia, înainte de a intra în Altar, cutremuraţi de 

sfânt fior, preoţii liturghisitori se roagă în taină: „Doamne, Cel ce ai 

aşezat în ceruri cetele şi oştile îngerilor şi ale arhanghelilor, spre slujba 

măririi Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră aici să fie şi intrarea 

sfinţilor Tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc şi împreună măresc 

bunătatea Ta”. 

O clădire nu devine biserică decât după consacrare, decât după ce în 

piciorul jertfelnicului din altar episcopul aşează o cutiuţă ce conţine părţi 

din moaştele unui sfânt, apoi, ungând sfânta masă cu miresme, agheasmă 

şi Mir, invocă pogorârea Spiritului Sfânt asupra acelui loc. De altfel, în 
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practica bimilenară a Bisericii, înainte de a se începe zidirea unei biserici 

noi, episcopul locului, urmaşul legiuit al apostolilor, pune cu mâna sa 

sfinţită piatra de temelie zicând: „Întemeiază-se biserica aceasta întru 

mărirea marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Cristos, întru 

cinstirea şi pomenirea (Născătoarei de Dumnezeu sau a sfântului al cărui 

hram va fi) în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.” Şi 

turnând untdelemn pe piatra pusă, zice: „Binecuvântat şi însemnat să fie 

locul acesta întru casă de rugăciune…”, după care, cu tot clerul cântă: 

„Sculându-se Iacob dimineaţa şi luând piatra ce o pusese sieşi căpătâi, a 

ridicat-o stâlp şi a turnat deasupra ei untdelemn, şi a zis că: Domnul este 

în locul acesta, iar eu nu am ştiut; înfricoşat este locul acesta; nu este 

acesta alta decât casa lui Dumnezeu, şi aceasta este poarta cerului. 

Aleluia, aleluia, aleluia.” 

Cărţile Vechiului Testament sunt documente că Însuşi Dumnezeu este 

proiectantul Cortului (Exod. cap. 25-31) şi apoi al Templului (II Cronici 

cap. 3-7). Bisericile Noului Testament sunt continuarea firească şi 

desăvârşita împlinire a Templului. Deci, o clădire poate fi numită templu 

sau biserică dacă are altar. 

II. Biserica istoriei 
Ca   instituţie   teandrică,   divino-umană,   comunitatea   celor   botezaţi, 
Biserica, este şi o realitate istorică. Ea s-a inaugurat în vara anului 33 

când, după Pogorârea Spiritului Sfânt, apostolii ies curajoşi din foişorul 

casei  lui  Ioan-Marcu  din  Ierusalim  şi,  la  predica  Sfântului  Petru,  se 

botează 3000 de oameni (Fapte 2,41) formând prima comunitate creştină, 

întemeiată pe nucleul lăsat de Isus înainte de Înălţare (Fapte 1, 13-15 şi I 

Cor. 15,6). „După Cincizecime, Biserica începe a se întări şi răspândi cu 

repeziciune în toată lumea, prin propovăduirea apostolilor… Astfel, iau 

fiinţă Bisericile locale - după Biserica Mamă din Ierusalim - în: Iudeea, 

Galileea şi Samaria (Fapte 9,31). Dar mai ales după convertirea lui 

Pavel   pe   drumul   Damascului   şi   devenit   „Apostolul   Neamurilor” 

(Romani  11,13),  iau  naştere  degrabă  Bisericile  locale  din:  Antiohia 

(Fapte 13,1), Efes, Laodiceea, Filipi, Tesalonic, Corint şi Roma, Creta 

etc. Pentru   ele apostolii hirotonesc preoţi (Fapte 14,23), iar în unele 

chiar şi episcopi, cum se vorbeşte de Timotei în Efes ( I Tim 4,13; II Tim 

1,6)  şi  de  Tit  în  Creta  (Tit  1,5),  pentru  ca  ei,  la  rândul  lor,  să 

hirotonească preoţi şi diaconi prin cetăţi (Tit 1,5; cf. I Tim 5,22). Tot aşa 

vorbeşte şi Sfântul Petru păstorilor - episcopi şi preoţi puşi de el în 

bisericile Asiei Mici ( I Petru 5,1-3; Apoc. 2-3) - spre a le păstori bine.Pe 

unde evanghelizau şi botezau diaconii şi preoţii, apostolii treceau şi - 

prin  punerea  mâinilor  - acordau  Spiritul  Sfânt celor  botezaţi  (Fapte 

8,17; 19,16) pentru că numai apostolii - cei 12  şi Pavel - aveau harisma 

şi dreptul de a întemeia Biserici şi de a transmite darurile Sfântului 
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Spirit, prin punerea mâinilor - Taină care mai apoi a rămas a se săvârşi 

de  episcopi  şi  preoţi  prin  Ungerea  cu  Sfântul  Mir”  (Pr.  I.  Mircea, 

Dicţionar N.T.). Toate comunităţile întemeiate în mileniul I aparţineau 

unicei  Biserici,  definită  de  Sfinţii  Părinţi  ai  sinoadelor  (conciliilor) 

ecumenice:“Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică”, în care se mărturisea 

dreapta credinţă (ortodoxia) cu destinaţie universală (catolică). Timp de o 

mie de ani Biserica lui Isus Cristos a fost una; ereziile sporadice n-au 

afectat  Comunitatea,  întrucât  Conciliile  prezidate,  personal  sau  prin 

delegaţi, de către Papa de la Roma, cel designat de însuşi Întemeietorul 

Isus Cristos la cârma Bisericii Sale, au restabilit învăţătura autentică şi au 

fixat-o în dogme de credinţă şi canoane de conduită. La mijlocul primului 

secol al mileniului II, neînţelegerile dintre Roma şi Bizanţ culminează cu 

anatemizarea reciprocă  (în 16 şi 20 iulie 1054), însă disputele dintre 

scaunele vlădiceşti nu afectează esenţialul crezului creştin, căci ambele 

Biserici  rămân  sub  cupola  de  har  ale  celor  şapte  Sfinte  Taine,  şi 

încercările de refacere a unităţii n-au încetat. Dar în Occident a izbucnit 

furtuna reformatorilor. „Marea răzvrătire creştină din secolul al 16-lea, 

condusă de corifeii protestanţi a fost… o invazie a trupei şi a raţiunii 

omeneşti în regiunea interzisă a celor dumnezeieşti şi insondabile… Cu 

toate   tumultoasele   aprobări   de   atunci,   cu   toate   sărbătoririle   şi 

congratulările,  pe  care  revoluţionarii  reformişti   şi  le-au  acordat, 

lăsându-le  moştenire  urmaşilor,  azi,  când  entuziasmul  s-a  risipit  şi 

veacurile  ne-au  adus  trista  lor  înţelepciune,  vedem,  dezamăgiţi  că 

Reforma a brutalizat Divinul, a precupeţit avântul inimii şi a sărăcit grav 

visteriile sufletului omenesc… Urmaşii lor de azi vor să urce din nou, cu 

inimi sincere şi în bună înţelegere cu vechile Biserici, integrale, spre 

sacrele poziţii dogmatice şi harice, care n-ar fi trebuit să fie părăsite 

niciodată”  (Gala   Galaction,   Ziua   Domnului).   Apreciind   gravitatea 

consecinţelor  răzvrătirii  din  secolul  XVI (puzderia  sutelor  de  grupări 

sectare de pe mapamondul de azi!), bisericile protestante au admirabile 

iniţiative de apropiere faţă de Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, 

dovedind că „un zefir paşnic şi primăvăratic bate peste vechile cetăţi 

închise ale confesiunilor” (Ibid).Anularea reciprocă a vechilor anateme 

de către patriarhul Athenagoras şi Papa Paul al VI-lea a prefaţat, în 1968, 

cu  frăţească  iubire,  evoluţia  dialogului  din  

ultimele  decenii,  dând speranţă  împlinirii  dorului  

tuturor  creştinilor  după marea și unitara  Familie de 

altădată. Credincioşi acestui „început”, patriarhul 

ecumenic Bartolomeu I şi Papa Ioan Paul al II-lea s-

au întâlnit la Vatican marţi, 27 iunie 1995, iar joi, 29 

iunie 1995, la 1928 de ani de la martiriul sfinţilor 

apostoli Petru şi Pavel, s-au rugat împreună la altarul bisericii Sfântul 
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Petru din Roma. Refacerea unităţii ideale, „o turmă şi un păstor” (Ioan 

10,16), pretinde respectarea autorităţii Bisericii, altfel comunitatea 

creştină se transformă într-o colectivitate oarecare, lipsită de doctrină, şi 

astfel îşi pierde transcendenţa. Comunitatea celor botezaţi este Biserică 

numai dacă  adunarea (Matei  18,20) este formată din ierarhie şi 

credincioşi (Fapte 20,28) - fără episcop nu există Biserică. În Teologie 

comunitatea celor botezaţi, care sunt în viaţă, se mai numeşte şi „Biserica 

luptătoare”, iar cei care au trecut pragul spre veşnicia fericită- „Biserica 

triumfătoare”.  

III. Biserica veşniciei 

Ca Trup al lui Cristos, Biserica este o realitate ce aparţine eternităţii. 

Întemeietorul îi asigură veşnicia pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel 

ce din veşnicie este împreună-mărit cu Tatăl şi cu Spiritul, Cel ce apoi S- 

a întrupat, S-a răstignit, a înviat şi S-a preamărit. Fiinţa Bisericii viază 

prin viaţa veşnică a Capului Său, care este Cristos (Efeseni 1,22) şi prin 

părtăşia  membrelor  la  „Trupul  Său  extins  în  noi”:  „Cel  ce  mănâncă 

Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne în Mine şi Eu întru el” (Ioan 

6,56). „Viaţa care circulă în acest Trup vine de la Cristos şi se 

răspândeşte în toate mădularele, datorită trimişilor pe care Cristos i-a 

numit: apostoli, profeţi, păstori, învăţători” (J. Lébréton, Le Corps du 

Christ), adică ierarhia sau coloana vertebrală a Bisericii.„Eu sunt viţa, voi 

mlădiţele” (Ioan 15,5); Cel ce este veşnic fiind tulpina viţei, mlădiţele ce 

rămân în tulpină se hrănesc nu numai cu seva nemuririi, ci cu însăşi 

Nemurirea: „Suntem mădulare ale Trupului Său” (Efeseni 5,30).Biserica, 

marea taină existentă în Dumnezeu din veşnicie, S-a descoperit  oamenilor  

şi  îngerilor  (Efeseni  3,  9-10)  în  Jertfitul  de  pe Cruce, Care o 

întemeiază şi o permanentizează prin Jertfa, Învierea şi Preamărirea Sa, ca 

o permanenţă extinsă dincolo de pragul veacurilor. Participanţii la Ospăţul 

euharistic vor „învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6,54).”Revelată fiindu-le  

această luminoasă perspectivă eshatologică, membrii Bisericii nu trăiesc 

zilele vieţii pământeşti ca unii care  n-au  nădejde  (I  Tesaloniceni  

4,13),  căci  Cristos,  ca  Ipostasul dumnezeiesc al Bisericii, nu o poartă 

în Sine ca să lase mădularele Ei în pământ la sfârşitul vieţii lor 

pământeşti, ci ca să-i ducă mai întâi cu sufletul, apoi şi cu trupul în 

viaţa cea veşnică, la comuniunea iubirii treimice  nesfârşite  în  care  se  

află  Cristos  Însuşi  ca  om.  Purtată  în Cristos, comunitatea celor uniţi 

cu El trăieşte în căldura dragostei şi în lumina Lui, în lumina dragostei 

Lui faţă de credincioşii din El şi a lor faţă  de  El  şi  întreolaltă.  E  o  

viaţă  într-un  alt  plan,  în  planul  vieţii nesfârşite şi atotluminoase 

dumnezeieşti”(D.Stăniloaie). Perspectiva eshatologică este și suportul 

optimismului nostru în „purtarea crucii” prin lume, întrucât o purtăm 

împreună cu El; astfel existenţa noastră pământească, în Biserică, este 
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locul în care înaintăm spre învierea cu Cristos. „Unde-ţi este, moarte, 

boldul? Unde-ţi este, iadule, biruinţa? Înviat-a Cristos şi tu ai fost 

nimicit” (Sf. Ioan Gură de Aur).  Cristos străluceşte în razele blânde ale 

iubirii, dându-ne curaj să ne apropiem de El, să intrăm în relaţie de iubire 

cu El, măcar că iubirea aceasta este nesfârşită, sau tocmai de 

aceea.Departe de a fi o figură de stil,  expresia  „Trupul  tainic  al  lui  

Cristos”  conţine  fidel  şi  plastic definiţia, fiinţa şi valoarea Bisericii ca 

instituţie veşnică: Întrucât mădularele (cei botezaţi) şi coloana (ierarhia) 

au Cap pe Cristos, care, ca Dumnezeu  adevărat,  există din  veşnicie,  

Biserica este  „taina  cea  din veac ascunsă” (Efeseni 3,9), şi care viază 

pe pământ prin vieţuirea liturgică dintre creştini şi Cristos, cât şi 

prelungirea acestei existenţe în veşnicie, ca adunare a „sufletelor drepţilor 

celo  desăvârşiţi” (Evr.12,32) 

Bârnă 

Grindă din lemn, cioplită cu barda, element solid şi vizibil al şarpantei 
caselor. Cuvânt pus de Iisus în contrast cu paiul (în unele traduceri: păiuţ, 

ţăndărică, aşchiuţă) - obiect mic, subţire şi uşor, fără valoare şi neluat în 

seamă. Când, de pe Muntele Fericirilor (pe atunci numit Kurun-Hattin), 

Iisus vesteşte, într-o dimineaţă din primăvara anului 30, o dată cu zorii 

zilei, că lumii a răsărit Soarele dreptăţii şi iubirii, El aşează în Magna 

Charta creştinătăţii („Cuvântarea de pe munte” - Matei cap. 5-5) şi noua 

lege pentru cei ce vor să-i judece pe alţii. Şi cum puternicul partid al 

fariseilor se erija în judecător de drept şi de fapt al poporului, Iisus le zice 

lor: „Cum de vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău 

nu o iei în seamă? Sau cum îi vei zice fratelui tău: Lasă-mă să-ţi scot 

paiul din ochi! Şi iată că-n ochiul tău este bârna? Făţarnice, scoate mai 

întâi bârna din ochiul tău şi numai atunci vei vedea să scoţi paiul din 

ochiul fratelui tău” (Matei 7,3-5). „Făţarnice”, le zice Iisus şi „acest 

termen a devenit de fapt un titlu pentru cărturarii şi fariseii iudei, care 

erau artişti în a şti să se prefacă, arătându-se adică pe dinafară că sunt 

drepţi şi cucernici, iar pe dinăuntru plini de mândrie şi de nelegiuiri” (I. 

Mircea, Dicţionar NT). Domnul aseamănă defectele mici ale aproapelui 

nostru cu paiul subţire şi uşor, iar defectele mari, proprii, cu bârna de 

lemn, mare şi grea, care este în ochiul celui care acuză şi îl împiedică în a 

vedea clar. „Fiecare din noi vrea să judece pe fraţii săi; judecând, ni se 

pare că suntem mai presus decât cei judecaţi, mai buni, mai drepţi; 

nevinovaţi. A osândi înseamnă a spune: Noi nu suntem aşa. Într-adevăr, 

întotdeauna, cocoşaţii sunt cei dintâi  care-i  pârăsc pe cei  cu spinarea 

puţin încovoiată” (Giovanni Pappini, Viaţa lui Iisus). O condiţie a dreptei 

judecări a semenului nostru este corecta auto-judecare. Împătimitul de 

orice speţă este robul patimilor sale; cel înlănţuit de meandrele păcatelor 

nu este liber a emite judecăţi corecte - în ochii lui stă… bârna. Bârna este 



225  

şi astăzi la modă; se poartă! La casa mare şi la căsuţe. În diverse ipostaze: 

şlefuită şi lăcuită, la „cameleoni”; trasă la circular - în ochii celor din 

cafenele; cioplită cu barda - la ideologii de pe uliţe; şi aşa mai departe. 

Ci, de pe Muntele Fericirilor, se rostogolesc spre noi, rotunde şi eterne, 

cuvintele lui Iisus: Cum poţi zice fratelui tău: Lasă-mă să-ţi scot paiul 

din ochi!, când, iată, în ochiul tău este bârna! 

Botezul lui Ioan 
În timp ce tânărul Iisus mai mânuia tesla, dalta şi colţarul dulgherului din 
Nazaret, un Glas începe a răsuna peste pustiul dintre Ierusalim, Ierihon, 
Tecoa şi râul Iordan. Peste toată pustia Betabara răsună ca un bucium 

glas puternic de proroc. Locul în care trăia şi propovăduia (pustiul), 

noutatea predicii sale (Cel vestit de prooroci că va veni, a venit!), felul în 

care era îmbrăcat (cu o haină din păr de cămilă, încins cu o curea peste 

mijloc), componenţa meniului zilnic (aguridă - boabe acre ce cresc pe 

spini - şi miere sălbatică), - nu numai că au stârnit curiozitatea, ci s-au 

adresat ca un imperativ: alergaţi degrabă la Iordan, să vedeţi această nouă 

arătare! Ultimul proroc consemnat de istoria biblică fusese Neemia. De 

patru sute de ani profet nu s-a arătat în Israel. Şi iată că celor ce au 

alergat  în  Betabara li  s-a arătat  chip  de profet:  glasul  lui  ca tunetul, 

vorbele lui - flăcări de foc! „Înaintemergătorul” îşi împlineşte misiunea, 

mustră, ceartă, converteşte, aduce la pocăinţă. În sufletele indiferente, 

firave sau împietrite de patimi, ca stânca de dure, taie cu dalta cuvântului 

său   aspru   cale   netedă,   presărată   cu   ghioceii   smereniei   şi   crinii 

neprihănirii. Sfântul Ioan curăţă spinii şi pălămida, pentru că, în curând, 

pe calea către Iordan va coborî Mesia, Cel aşteptat. „Pocăiţi-vă!” - strigă 

Ioan. Şi cei care-l ascultă intră în apele Iordanului şi se botează, semn 

văzut  al  îndreptării  sufleteşti  al  celor  care  păşesc  pe  calea  pocăinţei, 

pentru a-L aştepta şi primi pe Mesia. „Eu nu sunt nici Ilie, nici 

Proorocul”,  nici  nu  vă  iert  păcatele,  ci  vă  botez  „spre  iertarea 

păcatelor” (Luca 3,3), pe care o va face Cel ce vine după mine - 

mărturiseşte Ioan însuşi despre sine trimişilor din Ierusalim. Peste câteva 

zile, Fiul Preacuratei din Nazaret coboară şi El la Iordan. Apele se 

înfiorează. Undele se învolburează. Firea apelor se cutremură. Însuşi 

Proorocul cu glas de tunet păleşte bâlbâindu-se de emoţie: Cum să boteze 

făptura pe Ziditorul ei! Conştient de rolul acestui ritual, Iisus porunceşte 

blând: Lasă…, Ioane, că aşa se cuvine! Şi Ioan lasă să se împlinească 

Scripturile: 

1. Să se arate lumii Sfânta Treime, să aibă loc epifania! Pentru că i s-a 

revelat că pe Cel ce „va boteza cu Spirit Sfânt şi cu foc” (Matei 3,11) aşa 

îl va recunoaşte: când El va coborî în apă - Spiritul va coborî din ceruri 

peste El. Şi aşa s-a întâmplat: După ce Ioan picură apă peste capul Fiului, 

Spiritul planează ca un porumbel deasupra Lui, iar glasul Tatălui din 
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ceruri  confirmă:  „Acesta este Fiul  Meu Cel iubit întru care bine am 

voit!”. „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a 

arătat…” (troparul Bobotezei). 

2. „Să se împlinească toată dreptatea” lui Dumnezeu (Matei 3,15) care 

Fiului Său a „rânduit dinainte de întemeierea lumii”      (I Petru 1,18-20) 

să ia asupra Lui păcatele lumii. Când L-a zărit în Betabara, Ioan aşa îl 

recunoaşte şi îl recomandă: „Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică 

păcatul lumii” (Ioan 1,29). Iisus nu primeşte botezul pocăinţei „spre 

iertarea  păcatelor”,   ci   Nevinovatul   coboară  în   undele  limpezi   ale 

Iordanului spre a se acoperi cu zgura tuturor sufletelor păcătoase. Şi cu 

această povară va urca Golgota, o va ţintui pe Cruce şi o va spăla cu 

scump sângele Său. Atunci. Şi de atunci până în veac, prin jertfirea pa 

altarul liturgic. 

3. Să se resfinţească însăşi natura - să se reechilibreze prin sacralizare 

însăşi firea zguduită de pe temeliile armoniei paradisiace de neascultarea 

protopărinţilor  lumii,  Adam  şi  Eva.  Căci  aşa  mărturisesc  Părinţii: 

„Suferit-ai încă şi a Te boteza de mâna robului în Iordan, pentru ca 

sfinţind firea apelor, Cel ce eşti fără de păcat, să ne faci nouă cale la 

naşterea cea de a doua prin apă şi prin Spirit, şi să ne întorci pe noi la 

slobozirea cea dintâi” (Molitfelnic, Sfinţirea apei la Bobotează). La râul 

Iordanului preaminunate fapte petrecutu-s-au. Dar acestea sunt numai 

înaintemergătoarele minunilor ce se vor descoperi prin Cel ce în Iordan 

de la Ioan a binevoit a Se boteza pentru a noastră mântuire. 

Botezul creştin 

Preaminunatele fapte petrecute la Iordan au stârnit în capitala ţării 
poporului  ales  uimire,  curiozitate, nedumerire,  aversiune.  Un veritabil 

cărturar de la templu, asiduu scormonitor al tainelor Torei, Nicodim, 

intuieşte că la Iordan e posibil să se fi ivit chiar Mântuitorul. Se apropie 

discret de grupul de iudei care-I ascultau cu nesaţ vorba blândă. Ascultă. 

Se convinge că este martor al Zilelor proorocite, care încep să intre în 

tiparele  istoriei:  în  iconomia  fiului  Mariei  din  Nazaret,  începe  să  se 

contureze chipul mesianic al lui Cristos! Pe furiş, îl urmează spre locul de 

înnoptare. Doreşte s-audă din gura Lui: Cum se va realiza „naşterea cea 

de a doua”, din apă şi din Spirit? La Iordan forfota s-a stins. Malurile 

redevin pustii. Ioan a adormit ostenit pe-un braţ de crengi de palmier. 

Luna aruncă umbre lungi peste undele-oglindă. Într-o colibă, vocea lui 

Iisus, cu inflexiuni domoale, calde, pătrunzătoare … copleşeşte toată 

ştiinţa talmudică a lui rabi Nicodim: nu ritualul proorocului Ioan, ci 

botezul lui Cristos va înfăptui naşterea a doua a făpturii! 
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Botezul creştin este un Sacrament, o Taină, şi este un botez al Sfintei 

Treimi. Este poarta de intrare în Biserică şi condiţie a intrării în Împărăţia 

cerească. În convorbirea cu Nicodim, Iisus spune: „De nu se va naşte 

cineva de sus … din apă şi din Spirit … nu va putea să intre în Împărăţia 

lui Dumnezeu” (Ioan 3,3-5). Mântuitorul Cristos a instituit însă acest nou 

botez (despre care a vorbit cu Nicodim într-o noapte, în vara anului 30) 

ca Sacrament care avea să fie dătător de har şi iertător de păcate, numai 

înainte de înălţarea Sa la cer (în vara anului 33), pentru că Botezul creştin 

îşi trage harul şi puterea iertătoare din sângele jertfei Lui de pe Cruce. De 

aceea, abia după învierea Sa dă putere şi poruncă Apostolilor să boteze: 

„Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 

Fiului şi al Sfântului Spirit” (Matei 28,19) şi precizează că: „Cel ce va 

crede şi se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede (şi nu se va 

boteza) se va osândi” (Marcu 16,16; I Petru 3,21). Botezul ca Sacrament 

este unic şi nu se repetă, căci „este un Domn, o credinţă, un Botez” 

(Efeseni 4,5). Acest Botez este primul din cele şapte sfinte Sacramente 

ale Bisericii. El dă numele lui Cristos fiecărui botezat şi îl introduce în 

Biserica - Trup al lui Cristos, îl încorporează Ei. Botezul este necesar 

pentru   toţi   oamenii,   chiar   din   copilărie,   fiindcă   el   spală   păcatul 

strămoşesc (Romani 5,12), pe care-l au şi copiii, iar la cei mari spală şi 

păcatele personale. Copiii nu pot fi lipsiţi de harul Botezului, care curăţă, 

sfinţeşte şi înfiază, ajutând la creşterea lor spirituală şi întărirea în spirit. 

Botezul creştin a fost prefigurat de „tăierea împrejur” a copiilor evrei, la 

opt zile de la naştere, rit căruia i s-a supus şi Pruncul Iisus (Luca 2,21). 

Mântuitorul cheamă copiii la Sine şi-i binecuvântează (Matei 19,13-15), 

fiind cei dintâi preferaţi pentru nevinovăţia lor, la intrarea în împărăţia lui 

Dumnezeu  (Matei  18,2-5).  De  aceea,  ei  nu  pot  fi  lipsiţi  de  haina 

Botezului şi de „îmbrăcarea” în Cristos (Galateni 3,27). Nimeni din cei 

ce se botezau nu-şi lăsau copiii nebotezaţi, ci toţi se botezau „cu toată 

casa lor”, în care se înţeleg fireşte şi copiii. Aşa, de pildă, temnicerul din 

Filipi  „s-a  botezat  el  şi  toţi  ai  lui”  (Fapte  16,33),  toţi  din  casa  lui 

Corneliu sutaşul, precum s-au botezat şi toţi din „casa lui Ştefanas” (I. 

Mircea, Dicţionar). Din paginile Sfintei Scripturi înţelegem că apostolii şi 

ucenicii nu încep a săvârşi Botezul în numele Sfintei Treimi sau „în 

numele Domnului Iisus” (Fapte 19,5), decât după Cincizecime, de la 

Coborârea Spiritului Sfânt, şi sunt încredinţaţi că prin Botez creştinii se 

îmbracă în Cristos: „Câţi în Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi 

îmbrăcat” (Galateni 3,27). 

Peste încă trei ani de la tainica întrevedere de pe malul Iordanului, 

Nicodim intervine - în Sinedriul din Ierusalim - în favoarea divinului 

Inculpat (Ioan 7,50-51); iar vineri seara, 14 nissan 33, împreună cu Iosif 

din Arimateea, aşează cu evlavie în mormânt trupul Domnului Iisus (Ioan 
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19, 38-42). Deci, rabi Nicodim era … convertit. Aştepta învierea lui 

Cristos şi propria naştere de a doua: să fie printre primii botezaţi întru 

Cristos şi - după sfânt numele Lui - să fie numit creştin! 

Botezul sângelui 
În calendarul creştin, la 29 decembrie al fiecărui an, Biserica înscrie, spre 
prăznuire, ca sfinţi, pe copiii ucişi de Irod în Bethleem. Dacă Biserica îi 

cinsteşte pe sfinţi, înseamnă că îi consideră creştini botezaţi. Greşeşte, 

oare, Biserica? A învăţat aşa ceva Cristos? Are temei biblic înscrierea lor 

în  calendar?  Da.  Pentru  că  însuşi  Domnul  zice:  „Pe  cel  ce  Mă  va 

mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui 

Meu care este în ceruri” (Matei 10,32). Şi „cel ce-şi va pierde viaţa 

pentru Mine, o va afla” (Matei 16,25). A-şi pierde viaţa pentru Domnul, 

mărturisindu-l  înaintea  oamenilor,  înseamnă  a  suferi  voluntar  şi  din 

iubire moarte martirică pentru El. Efectul acestei morţi, după cum rezultă 

din textele biblice, este iertarea tuturor păcatelor. Este mântuirea. Deci, 

un efect identic cu efectul Botezului. Efectul fiind identic, şi cauza - 

adică moartea martirică - trebuie să fie identică cu Botezul. Ea a şi fost 

numită „Botezul sângelui”. Această identificare a martiriului cu Botezul 
a făcut-o însuşi Domnul, când a zis către fiii lui Zevedei: „Puteţi oare să 
beţi paharul pe care-l voi bea Eu şi să vă botezaţi cu botezul cu care Eu 

Mă botez? Iar ei I-au zis: Putem. Şi El le-a zis: Paharul Meu îl veţi bea şi 

cu Botezul cu care Eu Mă botez, vă veţi boteza…” (Matei 20, 22-23). 

„Botezul” despre care se vorbeşte aici nu poate fi botezul pe care L-a 

primit Iisus de la Ioan, căci acesta era un fapt petrecut cu trei ani în urmă, 

ci  este  vorba  despre apropiata  Sa moarte  pe Cruce.  Aşadar,  Domnul 

însuşi  numeşte  Botez  şi  echivalează  cu  Botezul  -  moartea  martirică. 

Copiii mici, deşi nu au credinţa în Cristos, dacă însă sunt ucişi pentru El, 

şi  ei  sunt  consideraţi  botezaţi  cu  Botezul  sângelui.  Ei  îşi  pierd  viaţa 

pentru Iisus. Iar Mântuitorul spune că cine îşi va pierde viaţa pentru El, o 

va afla într-o formulă superioară, adică se va mântui (cf. Matei 10,39; 

16,25). Sfânta Tradiţie conţine foarte multe dovezi, din care se vede că în 

Biserica primară moartea martirică era considerată egală cu Botezul; că 

este un Botez al sângelui. Astfel, Tertulian scrie: „Noi avem un al doilea 

Botez, pe cel al sângelui…” (P.L. 1,1326). Iar Ciprian spune că acei 

catehumeni, care mor ca mucenici, nu sunt lipsiţi de botez. Ei sunt, în 

acest caz, botezaţi cu Botezul sângelui, care este superior Botezului cu 

apă, pentru că Domnul însuşi a zis că cei botezaţi cu propriul lor sânge 

ajung la desăvârşire şi primesc harul făgăduinţei divine (P.L. 3,1170). 

Mărturiile biblice şi patristice conferă autoritate de adevăr revelat, 

doctrinei ecleziastice: că, pe lângă ritualul de la Iordan(botezul pocăinţei 

practicat de Ioan Înaintemergătorul, al cărui rost a încetat o dată cu 

Botezătorul), şi Sfânta Taină a Botezului (sacrament instituit de Cristos şi 
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practicat  peren  de  Apostoli  şi  urmaşii  lor  până  astăzi  în  sfânta  Sa 

Biserică) - are valoare de Sacrament creştin jertfirea vieţii, de către cei 

neîncreştinaţi sau păcătoşi, pentru idealul evanghelic propovăduit de 

Cristos, Botezul sângelui. Totalitarismul contemporan a fost, în esenţa sa 

doctrinară,  eminamente  ateu,  antichrist.  Pe martirii  şi  eroii  care şi-au 

oferit ca jertfă propriul sânge, pentru ca dihania comunistă să dispară - se 

cuvine să-i înscriem în calendare şi să le aprindem candelă pe iconostasul 

inimilor noastre şi ale copiilor copiilor noştri! 

Cale 

I. Drum, fâşie de teren amenajată pentru circulaţie. Magii „s-au întors pe 
altă cale în ţara lor” (Matei 2,12); călătorind cu Iisus spre Capernaum, 

„în calea lor, ucenicii au început a smulge spice” (Luca 2,23). Cu acest 
înţeles propriu („via”, „odos”) şi în: Matei 5,25; Marcu 4,4; Luca 2,44 

etc. 

II. Înţelesul spiritual al cuvântului cale este un exemplu de înnobilare a 

conţinutului unei expresii. „Calea” devine un mod de vieţuire; o orientare 

a trăirii, o opţiune fundamentală, un spaţiu vital de parcurs, un loc de 

desăvârşire sau de prăbuşire; o atitudine şi un stil de a concepe şi realiza 

călătoria „de la leagăn la mormânt”. Peste 45 de texte neo-testamentare 

exprimă unul sau altul din cele două sensuri spirituale: calea rea sau calea 

bună. Astfel se vorbeşte de „calea pierzării” (Matei 7,13), „calea lui 

Cain” ucigaşul de frate (Iuda 11), „calea lui Balaam” (II Petru 2,15), 

„căile strâmbe” (Luca 3,5), „calea păgânilor sau a neamurilor” (Matei 
10,5; Fapte 14,16), „căile bărbatului îndoielnic şi nestatornic” (Iacob 1,8) 

şi în fine „calea rătăcirii” (Iacob 5,20). Opusă căii pierzării este calea 

mântuirii, cu diversele ei denumiri: „Calea Domnului” (Matei 3,3; 11,10; 

Marcu 1,3; Luca 1,76; 3,4-5; Ioan 1,23; Fapte 16,17 etc.), „Iisus este 

Calea” (Ioan 14,6) şi El o arată (Ioan 14,4-5); ea este „calea păcii” (Luca 

1,79; Romani 3,17), „calea adevărului” (II Petru 2,2 etc.), „calea vieţii” 

(Fapte 2,28) sau „care duce la viaţă” (Matei 7,14), numită şi „calea nouă 

şi vie” (Evrei 10,20). „Căile Domnului sunt drepte şi adevărate” (Matei 

22,16) şi ele deschid „calea către cer”, la sfânta sfintelor (Evrei 9,8). 

III. Arta, marea artă s-a înnobilat, prin geniul titanului de la Hobiţa, cu o 

românească „Via sacra”. Spre eterna pomenire şi cinstire a eroilor din 

războiul de întregire a ţării, Constantin Brâncuşi a implantat pentru vecie 

în glia străbună de la Târgu-Jiu o „Via sacra, care porneşte de la 

Coloananesfârşită, trece prin mijlocul bisericii Sf. Apostoli, apoi prin 

poarta sărutului şi se opreşte la masa tăcerii. În fond, biserica era inclusă 

de sculptor, din capul locului, în complexul monumental, astfel încât via 

sacra să reprezinte o cale mirifică în toate aspectele ei simbolice: masa 

ospăţului funerar, aleea scaunelor pentru odihna celor îndoliaţi, poarta 

sărutului la despărţire înainte de Marea Trecere, biserica, concepută ca o 
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bazilică-necropolă, şi coloana nesfârşită a recunoştinţei naţionale şi a 

legăturii dintre cer şi pământ, dintre spiritele celor morţi care sălăşluiesc 

în ceruri şi ale celor vii care trudesc pe pământ” (V. G. Paleologu). 

Catapeteasmă 

I. Era în preziua marelui Sabbat al anului 5541 de la facerea lumii. Iudeii, 
sosiţi din toată ţara, se înghesuie în imensa curte a templului rezidit de 

Irod Ucigaşul. Sala „Sfânta” e ticsită de cete preoţeşti. În faţa lor, 

strălucitoarea catapeteasmă - cortina quadricoloră (15x16 coţi), ţesută din 

iacint, vizon şi purpură - stăvilea privirile, să nu vadă dincolo, în „Sfânta 

Sfintelor”. Dar ochii tuturor erau ţintuiţi spre acest sanctuar spre locul 

unde intra arhiereul cu jertfa de tămâie în Ziua Înnoirii.Era ora şase din zi. 

Culmea Căpăţânii, Golgota, se învălui în tenebrele morţii - doliul cerului 

pentru Fiul Omului în agonie Adunându-şi ultimele puteri, Răstignitul 

strigă cu glas mare: Tată, îmi dau sufletul în mâinile Tale! E ceasul al 

nouălea al zilei de 14 nissan (Ora 15; cf. Luca 23,44). Şi Iisus moare pe 

Cruce. Şi tenebrele morţii stăpânesc Golgota…În acelaşi ceas, mulţimile 

înghesuite în templu sunt cuprinse de groază. Un cutremur zguduie din 

temelii falnica zidire. Ca un fulger se spintecă de sus până jos 

catapeteasma de purpură. „Strigăte îngrozitoare se aud prin coridoarele  

templului. Palizi de frică fug credincioşii şi rabinii  spre ieşirile de salvare. 

Ei au simţit, ba au înţeles evenimentul grozav. Nu era sfâşierea hainelor 

semnul de jale şi pedeapsă pentru o faptă neplăcută lui Dumnezeu? Şi, 

uite, acum Iehova însuşi îşi rupe haina îngrozit de fapta de pe Golgota 

Este răspunsul lui Dumnezeu la gestul făţarnic al lui Caiafa…Un fior rece 

a cuprins, cel puţin în treacăt, pe preoţii şi cărturarii, care cu puţin 

înainte erau ca şi beţi de bucuria victoriei…„Astăzi catapeteasma 

templului se rupe spre mustrarea călcătorilor de lege şi soarele îşi 

ascunde razele, văzând pe Stăpânul răstignindu-Se” (Antifon 12, slujba 

Sf. Patimi). Această rupere în două a catapetesmei a descoperit sanctuarul 

şi s-a arătat poporului goliciunea lui. Ordinea veche dispare, un nou 

sanctuar se ridică, pe altarul căruia se va aduce în viitor jertfa  curată  a  

Noului Testamen de la răsăritul până la apusul pământului, (precum 

proorocise Maleahi - 11,1) „Că de la răsăritul soarelui până la apus 

numele Meu S-a mărit între neamuri şi în tot locul tămâie se aduce 

numelui Meu şi jertfă curată, că mare e numele Meu între neamuri” 

(Anton Huonder, La picioarele Mântuitorului). Odată cu sfâşierea 

catapetesmei din Ierusalim, cultul Legii date prin Moise încetează, este 

desfiinţat de către Fiul, Cel de către Tatăl trimis în lume, ca desăvârşitor 

al Legii (Matei 5, 17-7,29):„Căci (dacă) legea a fost dată prin Moise, … 

harul şi adevărul au venit prin Iisus Cristos” (Ioan 1,17).  

II. Sanctuarul Noului Testament este altarul bisericilor creştine pe care, 

în fiecare liturghie, Se aduce pe Sine jertfă nesângeroasă Răstignitul din 
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14 nissan şi Se oferă ca sfântă Cuminecătură sufletelor care-L doresc. 

Între minunea de pe altar şi participanţii la slujbă, se înalţă noua 

catapeteasmă. Ea se numeşte şi iconostas, pentru că este învăluită în 

luminosul nor al celor invocaţi să asiste la misterul liturgic: îngeri şi 

arhangheli, sfinţi, apostoli şi profeţi,  peste icoanele cărora tronează 

sceptrul Biruitorului morţii - sfânta Cruce. Evlavia geniilor artistice a 

încununat multe iconostase cu lauri de capodoperă. Şi nu mă refer 

neapărat la marile catedrale ale lumii, la domurile renaşterii sau ale 

barocului. Ci îmi plec fruntea să pot intra cu smerenie în tinda oricăreia 

dintre „modestele”  bisericuţe româneşti (presărate ca nişte perle prin 

codri sau prin sate) şi să-mi plec genunchii inimii la picioarele 

catapetesmei. Căci arhitectul lor nu-i un … anonim, precum greşit s-a 

spus şi s-a scris. El este: ţăranul român cioplitor în lemn din neam în 

neam! Aşa îl atestă trunchiul de lemn devenit: mlădiţă de vie sau strugure 

copt, sau spic de grâu, sau pom al vieţii, sau rozetă solară, sau 

triunghiuri, romburi, flori şi cruciuliţe în loc de cuvinte şi culori. 

Blazoane de autenticitate inconfundabile. Şi nepereche în lume! Iar 

pictorul (numit, vai!, naiv) este tot un: român peregrin prin milenii cu 

paleta, pe care nu numai mâna măiastră, ci şi inima evlavioasă au coborât 

albastrul de azur al cerului peste galben-auriul pământului, altoindu-le pe 

purpuria flacără ale veşnicelor arderi umane, pentru a ilustra, în icoanele 

de pe catapeteasmă, nu numai istoria biblică a divinului Mesia, ci şi 

pătimirea şi izbăvirea mult-pătimitorului suflet românesc…Aţi observat 

că, la aceste iconostase, florile-s mereu proaspete? Sunt ofranda perenă a 

creştinilor autentici! 

III. Într-un singur text biblic cuvântul catapeteasmă este folosit metaforic, 

pentru trupul lui Iisus (Evrei 10,19-20). În biserici, din naos se intră în 

altar prin uşile iconostasului; Scriptura zice că prin sângele lui Iisus 

creştinul intră „pe calea cea nouă şi vie pe care pentru noi a înnoit-o, 

prin  catapeteasmă,  adică  prin  Trupul  Său”;  deci,  prin  Trupul  Său, 

biruitor  al  morţii  şi  preamărit  de-a  dreapta  Tatălui,  Iisus  a  deschis 

cerurile; prin El, ca printr-o catapeteasmă, putem înălţa dincolo de 

temporal raza gândului şi icoana personalităţii, spre Destinaţia ultimă, 

căci El de aceea S-a preamărit ca şi omului să-i gătească, acolo, loc 

(cf.Ioan 14,2-4). 

Cărbuni de foc 
Ajuns cu toiagul de misionar în Roma, cetatea cezarilor lumii, 
multîncercatul Apostol al neamurilor intră direct în miezul problemelor, 
înfingând în inima ideologiei păgâne a strămoşilor noştri sabia celui mai 

greu acceptabil precept creştin: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri!”: Iisus, Cel ce 

m-a străfulgerat pe drumul Damascului (Fapte 9,2), m-a trimis şi la voi să 



232  

vă luminez cu porunca cea nouă, „dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i 

de  mâncare;  dacă  îi  este  sete  dă-i  să  bea,  căci  făcând  aceasta  va 

grămădi cărbuni de foc pe capul lui” (Romani 12,20). „Să-l aduci pe 

vrăjmaş, prin fapta de iubire şi iertare, în situaţia de a se ruşina singur şi a 

recunoaşte în ce stare se află, spre a se reculege şi îndrepta… Cu această 

atitudine de iubire şi iertare, cel rău poate fi dezarmat  şi câştigat, făcându-

l din duşman prieten” (I. Mircea, Dicţ.NT.). E greu acest cuvânt, cetăţeni 

ai Romei, dar este singurul cuvânt izbăvitor. Pentru că, înainte de Cel ce 

m-a trimis la voi, omul s-a dedat cruzimii - şi sângele sânge a cerut; 

bucuratu-s-a întru plăceri  - şi de pe fundul paharului a gustat drojdii 

amare; desfătatu-s-a întru voluptate - şi s-a trezit vlăguit, pe o targă; 

cercat-a legea - şi i s-a părut dură, şi a călcat-o; încrezutu-s-a în raţiune - 

şi nici ea nu l-a satisfăcut, şi a pervertit-o, şi s-a răzvrătit şi a creat 

idoli-monştri, şi a provocat cataclisme. Pe ruinele acestei păgânătăţi (în 

care Circe face din om bestie, prin plăcere) şi din ţăndările Legii 

Vechi (a cărei bardă a cioplit omului ca blazon - dreptatea), Iisus vrea şi 

va  întemeia, începând cu voi, o lume nouă, o viaţă nouă, al cărei 

principiu, iubirea, va transfigura lumea şi va îndumnezei omul! Această 

predică a sfântului apostol Pavel ar trebui reprogramată mereu şi pe 

lungimile de undă şi pe canalele recepţionate la noi. Să cunoaştem şi să 

înţelegem că: 1. Dumnezeu îi iubeşte pe toţi, nu face discriminări de nici 

un fel (Matei 5,45). 2. Ca fii ai Lui, toţi suntem fraţi întreolaltă, înzestraţi 

cu acelaşi „chip” al Său - creaturi înnobilate prin inteligenţă, voinţă şi 

sensibilitate; fiinţe bipede cu privirea orientată spre El. 3. Vizavi de Cel 

Atotbun, vrăjmăşia e un lucru rău; cine-o sporeşte proliferează răul. 4. 

Fără înţelegere, toleranţă, iubire - nu există viaţa socială paşnică, 

normală; fără adevărul, legea şi lecţia „cărbunilor aprinşi”, mai ales în 

vremurile de învălmăşag şi de zăgazuri rupte - pe care le traversăm - 

democraţia şi libertatea sunt irealizabile. Cel care acceptă aceste 

adevăruri principale, la vreme de neînţelegere, dispută, conflict - nu 

poate fi decât creştin: faţă de preopinent înlăturând din suflet orice 

dorinţă de răzbunare (1), exprimând posibilitatea reluării dialogului (2), 

recunoscând, cu respect, calităţile reale ale preopinentului; vrăjmaşul  

fiind,  de  multe  ori,  cel  mai  sincer  critic,  poate  singurul neprefăcut! 

(3), iar când pedepsirea este inevitabilă, în situaţiile limită, numai prin 

aplicarea pedepsei cu scop de îndreptare dovedeşte iubire (4). Iată cele 

patru trepte pe care putem urca spre împlinirea legii iubirii aproapelui, 

chiar dacă acesta, acum, ne este vrăjmaş! Pentru cel care nu acceptă 

legea iubirii, nu există altă alternativă decât reîntoarcerea în epoca 

talionului („ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”) şi naufragierea pe 

insula vrăjitoarei Circe (lume în care „homo homini lupus est”). Ci, cu
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înţelepciune, în Cartea Vieţii scrie:„Non  possumus”!  (Fapte  4,20). Omule 

al mileniului trei: homo res sacra homini! 

Cer 
I. Mitologia autohtonă precreştină a conţinut elemente care dovedeau atât 
„o anumită atitudine faţă de cer, în care intra un obicei din strămoşii şi 
moşii comunităţilor săteşti, cât şi un anumit mod de a cugeta ascensiunea 

ca atare în raport cu existenţa cerului ca ideal de afirmare a libertăţii 

spirituale… După Herodot, care scrie Istoria sa în secolul al V-lea î.Cr., 

un tânăr curat la trup şi suflet, iniţiat anume în misiunea ce i se încredinţa 

de Marele Preot, şi care era fericit să o îndeplinească perfect, se lăsa 

azvârlit în suliţe, pentru a duce mesajul la cer. Era, în alţi termeni, un 

asalt al cerului printr-un dreptcredincios, în numele comunităţii lui 

etnice… Urcarea la cer (trăsătură mitică străveche în Carpaţii români) 

corespundea unei ontologii spirituale care întrevedea depăşirea limitelor 

experienţei umane, a nevoilor ei infuze şi difuze şi răspundea chemărilor 

intime ale firii omeneşti. Cerul îmbie pe om la autodepăşire în raport cu 

mediul ambiant, la escaladarea condiţiei terestre… Referitor la atitudinea 

mitologică faţă de cer, au existat două moduri de a cugeta mitic:  

1) Imanentul care urca în biospiritual către ceruri - ferestrele cosmosului - 

urmărind astfel să cucerească transcendentul, prin divinizare;  

2) transcendentul care coboară prin ferestrele cerului către pământ, 

urmărind astfel cucerirea spiritului uman, relevând „o metafizică latentă” 

şi făcând palpabil „un cer revelat” (R. Vulcănescu, Mitologie română). 

II. Într-un asemenea „ogor spiritual” cuvintele Evangheliei germinează ca 

„seminţele căzute pe pământul cel bun” aducând rod însutit Vlăstarele 

concepţiei creştine se grefează organic, ca un altoi nobil, pe vigurosul 

arbore spiritual al stră-românilor: Cel ce a creat cerul şi pământul este 

Dumnezeu. Dumnezeu a creat … două ceruri: 

1. Cerul material, „spaţiul în care şi există pământul, şi în care, deasupra 

văzduhului, pe bolta cerească, există aştri cereşti, planetele, soarele cu 

sistemul său şi stelele cu toate galaxiile. La Parusia cea mare, Fiul lui 

Dumnezeu va veni iarăşi „pe norii cerului, în mărire, cu sfinţii îngeri, când 

va judeca viii şi morţii” (Matei 24) Universul sau cosmosul material - cerul 

şi pământul create - vor trece, se vor consuma, ca tot ce e trecător, prin foc 

şi vor apărea „ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea” (II 

Petru 3,13). Acestea vor fi veşnice căci atunci nu vor mai fi luminători pe 

cer - soarele şi stelele - nici zi şi noapte, fiindcă acolo Dumnezeu şi Cristos, 

Soarele ceresc, va fi şi lumină şi totul în toate- Apocalipsă 12,23; 22,5. 

2. Cerul spiritual, „locul” unde tronează Dumnezeu şi lumea nevăzută, 

spirituală, a îngerilor, lumea creată înaintea celor văzute şi materiale. 

Cerul este „tronul lui Dumnezeu” (Matei 5,34; 23,22; Fapte 7,49), de 

unde El conduce şi proniază lumea, ca Cel Atotputernic. Din acest cer a 
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coborât şi în acest cer S-a urcat (Efeseni 4,10) Cuvântul - Fiul lui 

Dumnezeu - când S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria şi de la Spiritul 

Sfânt şi apoi, după Înviere, S-a suit şi S-a aşezat în cer, de-a dreapta Tatălui 

(Matei 28,18; Efeseni 1,20; I Petru 3,22) de acolo S-a coborât Spiritul 

Sfânt ca un porumbel peste Domnul Iisus Cristos la Botez; din acest cer, 

Tatăl a grăit despre Fiul Său (Matei 3,16-17; 17,5; Marcu 1,11; Luca 3,22; 

9,35; Ioan 5,37; II Petru 1,17). Şi tot din acest cer S-a coborât Spiritul 

Sfânt la Cincizecime (Fapte 2,1-4). Sfântul Apostol Pavel, în Descoperirea 

sa, spune că a fost răpit până la al treilea cer (II Corinteni 

12,2-4) şi a auzit cuvinte pe care omul nu le poate grăi. Tot acest cer este 

şi locaşul sfinţilor pe care Mântuitorul Cristos îl pregăteşte aleşilor Lui - 

Ioan 14,2-3; 17,24; Efeseni 2,6 (I. Mircea, Dicţ.). 

În momente de însufleţire mistică şi Eminescu vede că: 

„De dragul Mariei / Ş-a Mântuitorului / Luceşte pe ceruri / O stea 

călătorului” (postuma „Colinde, colinde”). 

Cleopa 
Numele unui călător între cetatea Ierusalim şi satul Emaus din Iudeea, în 
ziua de 16 nissan 33 (Luca 24,13-35). Deşi era a doua zi de Pesah - 
praznicul marii bucurii a izbăvirii israeliţilor din robia babilonică - cine 

să se bucure cu adevărat în acest an? Rabinilor templului le ţiuie în 

urechi sunetul arginţilor restituiţi de Iuda Iscarioteanul. Uşile dughenelor 

sunt zăvorâte. Pe uliţe mărşăluieşte teroarea. Împotriva oricui s-ar 

încumeta să comenteze sentinţa de-alaltăieri. Cleopa şi Luca, doi dintre 

discipolii Răstignitului, având o treabă a lor la Emaus, preferă să 

părăsească Ierusalimul. Cât mai repede. Vestea adusă de femeile ce 

văzuseră mormântul gol, i-a „spăimântat” (Luca 24,22). Se strecoară 

discret prin poarta Efraim. Singuri pe drum. Rareori rostesc câte-o 

frază sfântă. Nu-şi pot reveni din şoc. Vorbele li se opresc în gât. Între 

pleoape frâng lacrimi. Abia observă că, d la o vreme, li s-a adăugat, pe 

cale, un al treilea călător. Deşi era de-al lor, ochii le erau ţinuţi să nu-

L recunoască. El intră în vorbă cu ei. După ce află de ce sunt trişti, îi 

mustră: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima să credeţi toate câte au 

spus proorocii! Nu trebuia, oare, să pătimească acestea, Cristos, (dar) şi 

să intre (apoi) în mărirea Sa?” Lui Luca şi lui Cleopa li s-a risipit 

negura dintre pleoape doar după ce, simţind că nu sunt în stare să se 

despartă de tainicul lor tovarăş, L-au rugat cât putură mai bine să rămână 

cu ei, iar Oaspetele, intrând cu ei în casă, „a luat pâinea, a binecuvântat 

şi, frângând, le-a dat lor”. Călătorim şi noi, de la o zi la alta. Câţi, 

nedumeriţi, îngânduraţi, nevăzători, trişti sau revoltaţi? Câţi, nereuşind să 

pricepem „ce s-a întâmplat în aceste zile” în Ierusalimul românesc: jertfă 

sau masacru, descătuşare sau batjocură? Incertitudinea, neîncrederea, frica,
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ignoranţa - ţes peste suflete sutana călătorilor spre Emaus! Al treilea 

Pelerin coboară şi El pe cale. Dar, până când fi-vor ochii noştri 

„ţinuţi” (de egoiste griji, de prostie, de mârşave manipulări) să nu-L 

recunoască? Ca Luca şi Cleopa, după ce, în Ierusalimul din Decembrie 

1989, am trăit zile de praznic şi de jertfă, călătorim (toţi!), de cinci ani, 

fiecare spre interesele sale, pe căi ce duc la un oarecare Emaus; cu ochii 

mai mult sau mai puţin „ţinuţi”. 

-  Iisuse,  frânge-odată  pâinea  adevărului,  să  cadă  solzii  de  pe  retina 

ochilor noştri! 

- … 

- Ce spui, Tu, Doamne, … ai frânt-o? Pentru … toţi?! Atunci de ce nu Te 

recunoaştem? Ne-au vrăjit grijile Emausului - ciolanul, fotoliul, căpătuiala 

etc., etc., etc.?! 

- Da, nepricepuţilor şi zăbavnicilor a pricepe că Luca şi Cleopa au 

coborât, numai că, ei, după „frângerea pâinii”, îndată şi cu mare bucurie 

s-au reîntors la Ierusalim vestind şi trăind, până la martiraj, Învierea! Voi, 

ce mai zăboviţi, nu urcaţi? 

…„Redescoperirea adevărurilor dumnezeieşti este imperativul elitei 

româneşti (G. Galaction, Z.D.). Doctrina lui Iisus nu-i abecedarul 

clopotarilor şi al candelelor din cimitire. Ci „rămâne” poruncă sacră pentru 

cei mai distinşi dintre noi, să caute, să practice şi să predice adevărul lui 

Iisus Cristos”. Excelsior! 

Credinţă 
I. Ca virtute, credinţa creştină este o condiţie esenţială pentru mântuire; 
calea pe care, primind ajutorul divin (harul), conlucrăm cu Dumnezeu 
prin faptele bune (Evrei 11). Sintetic, credinţă = răspunsul omului la 

chemarea  Domnului; dar, un răspuns ce incumbă efort permanent şi 

voinţă neclintită spre desăvârşire; aceasta confirmând „puterea sufletească 

de a accepta, ca adevărate, datele învăţăturii de credinţă, care, uneori, nu 

pot fi înţelese raţional, sau nu pot fi văzute cu ochii”. Cu o astfel de 

credinţă, devenită virtute, creştinul răzbeşte, învinge orice obstacol în 

calea mântuirii; este puterea care „mută şi munţii”(Matei 17,20). „E 

scurtă viaţa noastră, dar alesul / Cu fapte mari umplându-i înţelesul / O 

prelungeşte în eternitate” (V. Eftimiu). 

II. Credinţa moartă. Demagogie intrată pe terenul mântuirii: crede şi eşti 

mântuit!; n-are importanţă ce faci, cum răzbeşti, pe cine striveşti - ţine 

sus lozinca „cred” şi Domnul este cu tine! Boala-i veche. Încă în deceniul 

trei după Înviere, „fratele” Domnului, Iacob, primul episcop al 

Ierusalimului, trebuia să admonesteze cele 12 seminţii ebraice din 

diaspora încreştinată: „Ce folos, fraţilor, dacă spune cineva că are 

credinţă, iar fapt  nu are? Oare credinţa (singură) poate să-l mântuiască? 

Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de 
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 toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: „Mergeţi în pace! Încălziţi-vă 

şi vă săturaţi”, dar fără să le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi 

folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi” 

(Iacob 2, 14-17). De la răzmeriţa „reformatoare” din secolul 16, boala are 

pacienţi cronici: „Sola fide” (mântuirea exclusiv prin credinţă) este, în 

protestantism, dogmă! 

III. Credinţă drăcească. Paradox? Nu, ci crudă realitate: dracii cred în 

Dumnezeu  (Iacob  2,19), îl recunosc pe Cristos ca Fiu şi ca Drept 

Judecător (Marcu 1,24; 5,7; Fapte 19,15), numai că, deşi se cutremură de 

puterea Lui (Iacob 2,19), „lucrează împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii 

rânduite de El” (Pr. I. Mircea, o.c.). Astfel este şi credinţa acelora care o 

afirmă zgomotos, cu trufie, ca o reclamă comercială, făcând paradă de 

cuvinte, fără fapte vrednice a păşi spre eternitate. Înţeleptul Anton Pan a 

adunat şi această vorbă de la lume:„Nu te-ncredinţa vreodată / Celora ce 

se arată / Cu vorbe linguşitoare / Dulci şi înduplecătoare”, parafrazând 

Sfânta  Scriptură (II  Corinteni 11,13-14), care zice că diavolul şi în 

haină de lumină ţi se arată, numai să te poată amăgi! 

„Este o temeritate neroadă (Gala Galaction, Z.D.) din partea celor străini 

de adevăr şi plini de păcate să provoace discuţii asupra preacuratelor 

Taine creştine; dar este o crimă împotriva Spiritului Sfânt să te prefaci 

soldat al lui Cristos, când tu eşti rob al „stăpânului acestei lumi” (Ioan 

14,30). 

Cruce 

Altarul şi obiectele din templul Vechiului Testament au devenit de „mare 
sfinţenie” prin ungerea cu Mir (Exod 30,25-29) şi stropirea cu sângele 

animalelor jertfite (Evrei 9,19-22) de către Moise, alesul Domnului 

Dumnezeului  lui  Israel.  „Să  sfinţeşti  aceste  lucruri,  şi  ele  vor  fi 

preasfinte: tot cel ce se va atinge de ele, se va sfinţi” (Exod 30,29). 

Altarul Jertfei de pe Golgota - lemnul  Crucii - l-a sfinţit însuşi 

Dumnezeu-Fiul prin însuşi preasfânt sângele trupului Său răstignit. De 

aceea „din momentul jertfirii lui Cristos, Crucea devine una cu El şi se 

numeşte „Crucea Domnului” (Galateni 6,14), „Crucea lui Iisus” (Ioan 
19,25) sau „Crucea lui Cristos” (I Cor. 1,17; Gal. 6,12; Fil. 3,18). De 

aceea, opera de răscumpărare şi împăcare, săvârşită de Cristos, este 

atribuită şi Crucii (Efeseni 2,16; Coloseni 1,20). Astfel, Crucea devine 

„mijlocul” de răscumpărare şi de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu şi 

al înfrăţirii oamenilor între ei (Efeseni 2,14-16), căci „Cristos, pacea 

noastră - zice Sfântul Apostol Pavel - a surpat peretele despărţitor al 

vrajbei dintre cei doi (iudei şi neamuri), ca să-i împace cu Dumnezeu pe 
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amândoi, uniţi într-un singur trup prin Cruce, omorând prin ea 

vrăjmăşia”.  Şi tot Sfântul Apostol Pavel spune că prin cruce, 

prin„sângele crucii” s-a împăcat cerul cu pământul (v. Col. 1,14-20). 

Crucea lui Cristos şi-a dat roadele şi în propovăduirea apostolilor (I 

Cor. 1,17), întemeietori de Biserici; dar ea nu este privită şi cinstită de toţi 

la fel, căci unii se comportă ca „vrăjmaşi” ai ei. De aceea, cei care o 

cinsteau şi o preţuiau erau „prigoniţi pentrucrucea lui Cristos” (Gal. 

6,12), iar alţii, care  se  sminteau  de  ea  sunt  „vrăjmaşi  ai  crucii”.  Cei  

dintâi,  având exemplu pe Pavel, îi urmează lui, iar despre ceilalţi el spune: 

„Căci mulţi despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi 

plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Cristos. Sfârşitul acestora 

este pieirea” (Filipeni 3,17-19). Aceştia sunt de două feluri: unii se 

închină, dar înjură şi hulesc, tăgăduind-o cu faptele; alţii, eretici, o socot 

idol şi o batjocoresc…„Căci cuvântul crucii - zice el - este nebunie pentru 

cei ce pier; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui 

Dumnezeu” (I Cor. 1,18). Şi nu numai „cuvântul Crucii”, ci însăşi 

Crucea materială şi semnul  ei  cu  care  se  înseamnă  creştinii  adevăraţi  

săvârşesc  aceeaşi lucrare. De atunci, crucea Domnului a devenit 

mijlocul şi pricina mântuirii celor ce cred în El, cinstind-o şi închinându-i-

se. Aşa cântă Biserica noastră în Troparul de la Taina Sfântului Maslu: 

„Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta, o ai dat nouă; că se 

scutură şi se cutremură ei ne suferind a căuta spre puterea ei…” (Pr. I. 

Mircea, Dicţ N.T.). 

Românii - creştini din veacurile primare - şi-au sacralizat şi ţarina şi 

locurile vieţuirii cu numele sau cu semnul Crucii, pretutindeni păstrându-

se, peste vremuri, toponimice arhaice: La troiţă, La troiţa din deal, La 

troiţa de lemn, La troiţa din ogoare; satul Troiţa (Jud. Mureş), cătunele 

Cruceni (Arad) sau Crucişor (Satu-Mare); Movila Crucea Corbului 

(Brăila), Piscul Crucii (Prahova), etc., etc., fiecare din aceste toponime 

având „povestea lor etimologică” (R. Vulcănescu, Mit. rom.) Şi astăzi, 

cei care se ridică la o viziune spaţială a teritoriului românesc, pot vedea 

că întreg rotundul acestui binecuvântat pământ pare o imensă catedrală 

(cu multe candelabre), de pe a cărei turlă din mijloc veghează peste 

Ţară - crucea de pe Caraiman! 
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6. Un interviu 
(provocat de Traian Ştef şi publicat în „NOUA GAZETĂ DE VEST”, nr.166) 

Argument: Partidul comunist, prin instituţiile sale de propagandă ateistă, prin 
şcoală,  prin  mediile  de  informare,  prin  exerciţiile  plătite  şi  neplătite,  a  îngrădit 

influenţa Bisericii asupra oamenilor, i-a lipsit pe aceştia de forma superioară de 

comuniune, i-a anulat spiritual prin distrugerea credinţei. În circumstanţele de astăzi, 

Biserica ar trebui si-şi recucerească poziţia în stat - dată fiind supunerea ierarhilor ei 

faţă de conducerea atee - să recucerească încrederea celor pe care i-a pierdut, să 

găsească formele cele mai potrivite de adresare, de evanghelizare. Ne-am propus si 
deschidem  această  discuţie  nu  pentru  a  acuza,  pentru  a  culpabiliza,  ci  în  ideea 

provocării unei tresăriri a conştiinţei clerului nostru în a-şi asuma cu sârguinţă marea 

responsabilitate pe care o are în acest moment. O facem pentru că avem prea multe 

exemple de excepţii. 

Traian Ştef: Părinte, se vorbeşte mult, acum, despre necesitatea 
reformelor, chiar în ce priveşte Biserica Ortodoxă. Se înţelege prin asta, 

în particular, modul de raportare la conducerea politică şi la persoana 

care intră, dar mai ales care are o anumită reţinere de a intra în biserica 

şi aşa prea mică, neîncăpătoare. Ce părere aveţi despre felul în care se 

realizează după decembrie '89 misiunea de vestire a Evangheliei? 

Preot Romul Pop: Astăzi,evanghelizarea prin pastoraţie generală şi 

cultică nu este suficientă; iar cea festivă este nepotrivită. A predica tuturor 

prin mass-media (tv, radio, presă) şi prin oficierea ritualurilor cultice  

(Liturghie,cununie etc.) este necesar, dar nu suficient. Iar soboarele de 

clerici, suprasaturat ecranizate (prezenţa, nu lucrarea săvârşită de ele!) 

nu pot stârni interesul telespectatorului mai mult decât un spectacol. 

T.Ş.: Să înţeleg că sunteţi împotriva laicizării metodelor pastorale? 
R.P.:Nu. Accept utilizarea tuturor mijloacelor moderne pentru propagarea 

adevărurilor de credinţă. Dar sunt împotriva festivismului, a demagogiei, 

a formalismului. Acestea sunt de la Diavol, tatăl minciunii. Credinţa  nu  

o poţi vârî pe gât printr-un spectacol. Credinţa este o problemă de opţiune 

personală şi ţine de cele mai intime resorturi ale fiinţei umane. De fapt, 

inima fiecărui om este din fire creştină ("Anima naturaliter christiana", 

după Tertulian) şi are în ea "chipul" Creatorului. Dar numai când 

individul este conştient de această inefabilă Prezenţă devine cu adevărat 

credincios. A-l conştientiza pe omul contemporan de această Prezenţă 

divină cu metodele Diavolului mi se pare. diabolic. 

T.Ş.: Nu cumva dramatizaţi? 

R.P.: Cei "convertiţi" prin aceste metode nu pot deveni decât bigoţi, 

farisei sau fanatici. Toţi trei - pradă uşoară pentru prozeliţii oricărui cult 

sau curent cu patentă religioasă  

T.Ş.: Dar dumneavoastră cum concepeţi şi realizaţi "îndrumarea 

sufletelor"?. 
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R.P.: Încerc să oficiez toate cele sacerdotale cu trăire sinceră şi smerenie. 

Nu sunt eu cel ce sfinţeşte, iartă sau tămăduieşte. Sunt doar umilul 

intermediar. La săvârşirea oricărui serviciu religios, încerc să mă feresc 

de trufie - în gesticulaţie şi în cuvânt. Nu doresc ca aceia care mă ascultă 

să mă aplaude pe mine, ci să se îndrăgostească de Cristos, să se aprindă 

de dorul de a-L cunoaşte mai bine şi, cunoscându-L, să-L iubească. 

T.Ş.: Dar care este relaţia dumneavoastră individuală în parohie? 
R.P.:  Majoritatea timpului  petrecut în parohie o dăruiesc pastoraţiei 
individuale, de la suflet la suflet. Preotul este responsabil de cei 

încredinţaţi lui. Mai ales în ultimii ani parcă o dihonie a intrat în români: 

moralmente, ne apropiem de un cataclism, de iad, de vremurile 

apocaliptice. Şi nu văd posibilă îndreptarea morală prin legi sau prin 

măsuri de ordin general, ci numai prin crearea, în această mare 

societate putredă, de mici celule sănătoase. De aceea mă preocupă 

întemeierea de familii creştine autentice, crearea în familiile tinere a 

deprinderilor morale salvatoare. Asanarea societăţii româneşti se poate 

face doar prin generaţia tânără. Hienele şi rechinii, monştrii creaţi de 

ateism, nu se pot domestici. Bătrânii lor coboară sub glie dezamăgiţi. Dar 

eu am mare speranţă în nepoţii bieţilor bătrâni: la şcoala din sat, toţi 

elevii, aproape 100, indiferent de confesiune, sunt. copiii mei. Întrebaţi-i şi 

pe ei! 

T.S.: Se manifestă acum o anumită concurentă a bisericilor şi observ că 

în cumpănă sunt puse argumente exterioare, de multe ori, orgolii care ţin 

de puterea  financiară sau  politică a  protectorilor,  de  număr. 

Cumexplicaţi copiilor şi adulţilor care este Biserica, biserica adevărată? 

R.P.: Adevărata Biserică, mireasa Mirelui Cristos, este "taina cea din 

veac ascunsă şi de îngeri neştiută" (am citat din Efeseni, 3,9), care există 

din veşnicie. Pentru genul uman, ea a fost întemeiată de Iisus, Fiul lui 

Dumnezeu Tatăl şi Fiul Fecioarei Maria, în ziua de vineri, 14 Nissan, 

anul 33, orele 15, când a expiat, ca Om, pe Golgota din Iudeea, când 

sângele Său vărsat pe Cruce a realizat Jertfa Fiului lui Dumnezeu. Biseri- 

ca întemeiată de Iisus Cristos pe Golgota a intrat în tiparele istoriei, a fost 

inaugurată în lume de către discipolii Răstignitului, în ziua a 50-a după 

16Nissan 33, când, în urma predicii Sfântului Petru se botează peste 

3.000 de persoane, constituind prima Comunitate creştină în Ierusalim. 

Apoi, prin misiunile Apostolilor şi ale urmaşilor lor, episcopii şi preoţii 

cu succesiune apostolică, s-a răspândit la toate neamurile pământului. 

Această Biserică "istorică" a lui Cristos este (nu poate fi altfel!) una: 

aceea care are prezent pe altarele sale pe Întemeietorul jertfit pe Golgota 

şi, după sfânta Sa poruncă (Luca 22,19) perpetuat, tainic dar real, real dar 
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nesângeros, în fiecare Liturghie, până la sfârşitul timpurilor istorice. 

Această Biserică va triumfa ca Ierusalim ceresc, sobor sărbătoresc al su- 

fletelor drepţilor celor desăvârşiţi în compania Mielului Cristos (cf. Evrei, 

12,23). 

T.Ş.: Concret, cum se numeşte astăzi această Biserică? 

R.P.: Timp de o mie de ani, până în 16 iulie 1054, Ea s-a numit simplu - 
Biserica. De atunci până astăzi, în Răsărit se numeşte Biserica Ortodoxă, 

iar în Apus Biserica Catolică, dar Ea este Una, pentru că Unul este Cel ce 

Se jertfeşte pe altare: Iisus Cristos. Anul 1054 nu trebuia să existe. Cu 

acest gând rostesc ectenia din liturghierul ortodox "pentru unirea tuturor 

sfintelor lui Dumnezeu Biserici". Cred că ziua aceea va veni. Nu prin 

desfiinţarea sau uniformizarea riturilor, ci prin comuniune în iubire, slujire 

la Altar, şi împărtăşire din acelaşi Potir. 

T.Ş.: Vă pun şi o întrebare delicat-personală: sunteţi acum preot într-o 

foarte mică parohie ortodoxă. Nu vă. afectează, nu vă simţiţi minimalizat? 

R.P.: Nu. Pentru că în satul Husasău de Criş sunt. paroh, dar preot mă 

cred şi încerc să fiu tot timpul şi peste tot unde mă poartă valurile vieţii 

cotidiene. 
Am deschis această discuţie cu    un simplu preot de ţară, prezent însă şi în 
cercul intelectualităţii orădene. Primesc cu bucurie răspunsuri la aceste întrebări 
de la oricine - preot sau laic, sau la altele pe care, cu precădere, preoţii noştri 
şi le pun în legătură cu rostul lor şi al credinţei în vremurile de astăzi, în 
legătură cu lucrarea lor. Din păcate, există şi acum acea imagine a "popii 
Oşlobanu " cel hrăpăreţ, unul contemporan, cu buticuri şi conturi cu termen din 
banii enoriaşilor. 

 
O  amintire  din 

vremea    colaborării 

la presa bihoreană, 

mai ales la revista 

Familia ai cărei 

redactori veneau 

câteodată la parohie, 

unde nană Marişcă a 

Lelu Corni ne făcea 

câte-o covată de 

plăcinte.    „Fotograf 

de serviciu” şi şofer: 

istoricul Blaga Mihoc. În poză, de la stânga la dreapta: Tiberiu Ciorba, 

Ion Moldovan, Ion Simuţ, Traian Ştef, Dumitru Chirilă şi Florin 

Ardelean. 
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7. Prezent în Cetate 
 

La şcoala din sat 
 
În perioada 1984-1989 singura activitate pastorală colectivă cu copiii am 

reuşit s-o fac în cele 15 zile din postul Sfintei Marii, 1-15 august. În 

fiecare seară după ce sătenii veneau din câmp de la  lucru, participau în 

biserică la rugăciunea cântată „Paraclisul Maicii Domnului”, urmată de 

câte un „film color”. Cum în sat încă nu era nici un televizor color, 

anunţul meu a stârnit interes mai ales între elevii din oraş veniţi în 

vacanţă la bunici. Biserica s-a umplut cu copii de toate vârstele. I-am 

împărţit pe două strane, în stânga cantorul cu fetele, înndreapta eu cu bă- 

ieţii, le- am dat 

câteva cărţi de 

rugăciuni, după care 

am cântat Paraclisul. 

Apoi, pe un ecran 

improvizat am 

proiectat cu un apa-

rat simplu pelicula 

împrumutată de la 

profesorul pensionar 

Vasile Hossu din 

Oradea (preot 

clandestin şi viitor 

episcop greco-catolic). Fiul meu Petre-Bogdan învârtea la manivelă, iar 

eu explicam scenele biblice din viaţa lui Iisus, a Preacuratei Fecioare 

Maria, a Sfântului Ioan Botezătorul, Calea Crucii, Rozarul etc. 

Din ianuarie 1990, în înţelegere perfectă cu doamna directoare, religia a 

fost introdusă în orar la toate clasele – marţi de la ora 7 la 14. Cum din 

cei 113 elevi doar 54 erau ortodocşi, majoritatea fiind neoprotestanţi (56 

penticostali şi trei baptişti), am convenit să se ceară consimţământul 

părinţilor. Toate cadrele didactice făceau naveta din Oradea, cu excepţia 

celor doi localnici, soţii Jurcuţ (Aurel, fost student la Moscova în anii 50 şi 

Rodica lui, ce se declara ateu). Aceştia doi, fiind şi diriginţi, au încercat să 

influenţeze părinţii, dar un singur elev din clasa a VI-a a spus că el face ora 

de religie acasă cu tatăl său. 
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Cursurile începeau la ora opt, dar pentru a face religia cu toate clasele 

într-o singură zi, i-am chemat pe cei mari de la ora 7. Nu lipsea nici unul. 

Lecţiile erau ecumeniste, fără atac la credinţa altor confesiuni. Opţiunea 

elevilor era liberă. Eu eram încadrat la şcoală profesor de religie, nu preot 

ortodox. Examinarea o făceam totdeauna numai prin lucrări scrise, pentru 

a nu-i influenţa. Înainte de examen repetam pe scurt toate lecţiile. În ora 

următoare le spuneam să aleagă fiecare subiectul care i-a plăcut cel mai 

mult şi pe acela să-l scrie. În 1996 o elevă din clasa a VIII-a, fiica unui 

„proroc” de la adunarea penticostalilor, şi-a ales ca subiect viaţa sfântului 

apostol Petru, iar în ultima frază a scris : „Urmaşul Sfântului Petru este 

Papa de la Roma. Astăzi se numeşte Sfântul Părinte Ioan Paul al doilea”. 

Păstrez foaia de hârtie, scrisă de ea, ca document despre lucrarea vizibilă 

a Duhului Sfânt. 

 
La „Christiana” 

Recomandat de preotul Mihai Cociu secretarul Episcopiei Ortodoxe, m- 

am alăturat medicului primar dr. Emil Pop, internist la Spitalul Judeţean 
şi am înfiinţat în Oradea prima şcoală postliceală, care să pregătească 
pentru sistemul sanitar deficitar (mai ales în cadre medii, deoarece toţi 

doreau  să  fie  numai  doctori!)  o  nouă  categorie:  asistente  medicale 

creştine. Pe lângă cele 11 cadre de specialitate, 9 medici, un profesor de 

informatică şi unul de engleză, eu am predat un curs original, „Sacro- 

terapie”, scris pe parcurs. Cotidianul Jurnal bihorean   din 4 octombrie 

1995 a publicat şi următoarea ştire: „La sediul Şcolii nr.9 din str.Mihai 
Eminescu nr.28 a avut loc luni deschiderea festivă a noului an de 

învăţământ a Şcolii sanitare postliceale filantropică medical creştină 

Christiana  –filiala  Bihor.  Încă  35  viitoare  cadre  sanitare  încep  o 

temeinică pregătire profesională de specialitate, aliniată la exigenţele 

actuale ale asistenţei medicale, însoţită şi de formarea duhovnicească în 

cadrul cursului de religie. Directorul şcolii, dr.Emil Pop, medic primar, 

exprimându-şi satisfacţia că prima promoţie (60 absolvente) s-a validat la 

examenul  final  (cu  comisie  de  la  şcoala  de  stat),  a  prezentat  noilor 

cursante conţinutul complex al programei de învăţământ, pe care trebuie 
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să o ia cu asalt din prima zi. La-nceput de an, urăm acestui mic nucleu 

luminos din constelaţia învăţământului orădean: Vivant, crescat, floreat!- 

preot Romul Pop, vicepreşedintele Christianei”. 
 

 
Amintire de la fostele eleve: Dedicaţie scrisă pe o vază de flori, lucrată 

special de un artist pictor şi ceramist. 
După cinci ani eu am plecat din Oradea. Şcoala întemeiată funcţionează 

şi în anul 2010. 

 
La SSOS Bihor 

 
Medicul primar neurolog dr.Petrică Mihancea mi-a spus că la Centrul 

militar, condus de colonelul Ioan Ţepelea (dr.în istorie, poet şi publicist), 

un grup de intelectuali, majoritatea medici şi profesori universitari, au 

pus bazele legale ale unei Societăţi a Oamenilor de Ştiinţă şi Scriitorilor 

din Bihor – SSOS, la care m-a invitat să ader. 

Aproape în fiecare zi de joi era o activitate, mai ales întâlniri cu mari 

personalităţi, autori care îşi lansau cărţile noi şi la SSOS Oradea: Mircea 

Maliţa, Ana Blandiana, Ioan Gavrilă Ogoranu, Andrei Pleşu, Andrei 

Marga, Doina Uricariu, Ion Ţepeneag, Octavian Paler, Gabriel Ţepelea, 

Nicolae Breban, Theodor Pompiliu şi alţii. Aproape totdeauna în 

preludiul sau într-o pauză a activităţii respective, în sala de recepţie ne 

delecta cam un sfert de oră celebrul quintet de coarde al Filarmonicii, 

sponsorizat de Centrul Militar sau de Poliţie, fiind nelipsit de la aceste 

întruniri generalul Liviu Cârjan, care, câteodată, într-un grup restrâns ce 

rămâneam la un pahar de vin în biroul lui Ion Ţepelea, ne recita din 

memorie sute de versuri din poeţi români şi străini. 

Multe simpozioane pe diferite teme au avut loc sub cupola Centrului 

militar orădean. Memorabil a fost cel prilejuit de Zilele revistei Familia, 

din 14 octombrie 1993, cu tema Revizuirea valorilor morale şi estetice, 

moderat de universitarul clujean Ion Pop, cu discuţii aprinse de Ion Simuț, 
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Ţeposu, Ion Mureşan, Virgil Podoabă, Vlasie, Al. Cistelecan, Ion 

Davidescu, Romulus Rusan, Radu Enescu, Alex.Muşină, Blaga Mihoc, 

Ion Moldovan ş.a. 

În 29 iulie 1994, zi în care academicianul Gabriel Ţepelea şi-a lansat 

două cărţi, Ion Mihalache în faţa istoriei  şi  Iuliu Maniu în faţa istoriei, 

fiind dumnealui sărbătorit şi la SSOS Oradea cu ocazia împlinirii vârstei 

de 80 ani, în preambulul acelei întâlniri, am provocat un minut de 

reculegere în memoria lui Radu Enescu, de câteva zile absent la apelul de 

la Centrul militar: 

„Domnule academician, onorată asistenţă, 
La cele mai bătrâne ramuri ale gintei latine, de pe la glezna cizmei italice, 
exista  legenda  că  Jupiter  aprinde  pe  firmamentul  celest,  la  naşterea 

fiecărui copil latin – o steluţă. La creştinii latini există credinţa că fiecărui 

copil Dumnezeu trimite însoţitor – un îngeraş. 

Noi, cei ce trăim sub zodia în care a făcut umbră pământului silueta 

aristocratică a lui Radu şi personalitatea impresionantă a domnului 

Enescu, am simţit nu o dată că, la naşterea copilului Radu al familiei 

Enescu, Jupiter a aprins o mare stea, iar Deus a trimis un arhanghel. Şi 

am mai simţit că il Diavolo, stăpânul forţelor întunericului, a aruncat 

asupra destinului său pământesc chinul neîmplinirii dorurilor şi focul 

cumplitei şi permanentei nelinişti. 

Dar, precum rugul aprins în faţa lui Moise ardea şi lumina fără să se 

mistuie, marele nostru  contemporan Radu  Enescu, deşi şi-a consumat 

bateriile programate pentru efemera viaţă pământească, rămâne în 

conştiinţa noastră – luminos ca o mare stea şi, în cultura română, râvnitor 

spre zări senine, precum un lilial arhanghel. 

Respectuos Vă rog să ascultăm bătaia de aripi a îngerului, sub raza stelei 

ce suie spre eternitate, într-o clipă de reculegere pentru sufletul său (un 

minut). Vă mulţumim”. 

Înaintea unei alte lansări de cărţi, cu Ion Ţepelea, facem schimb de cravate 

şi o poză cu primii sosiţi.  Cel cu mustaţa încă neagră este criticul Ion 

Simuţ. 
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În Sala de festivităţi se aşteaptă sosirea ultimilor invitaţi. 

 

 
 
Eu  îi  ţin  microfonul  lui  Simuţ,  când  îşi  prezintă noua  carte.  Apoi  - 

viceversa, el mi-l ţine mie. 

 

 
 

 
 

La edificii bihorene 
 

Sălăjeanul preot prof.dr.Dumitru Megheşan din Halmăşd, cu 

Florica lui şi cei doi copii, s-au hotărât să devină bihoreni, zidindu-şi casă 

familială în comuna suburbană Oşorhei. Construcţia merge încet, fără 

spor. Florica zice-ntr-o zi „hai, să-l chemăm pe Romi de la Husasău, să 

facă o rugăciune la temelie”. Ne rugăm toţi împreună, cu credinţă, şi 

zidurile încep a se înălţa în curând. Şi am fost chemat la o mică petrecere, 

precedată de o slujbă de mulţumire. 
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În Oradea, la mănăstirea călugăriţelor din Podgorie, sobor mare 

de episcopi, preoţi şi mult popor. Episcopul Ioan Selejan de la Covasna 

împlântă o cruce de lemn pe locul viitorului altar. După festivitate, în 

bisericuţa de lemn, tânărul duhovnic al mănăstirii mă invită să-l ajut la 

încreştinarea unui copilaş, botezat în cristelniţă. 
 

 

 
 
Asistă preotul Mihai Cociu, sosit atunci din Canada, unde a fost timp de 

doi ani preot misionar şi muncitor pe şantiere de construcţii. Îmi oferă ca 

amintire o fotografie făcută cu majestatea sa, regele Mihai I, care l-a 

vizitat acolo în biserica din Motreal. Mă ştia că dac-ar fi să mă implic 

vreodată în politică, nu aş putea fi decât manist (pentru că, în copilăria 

mea,  l-am  văzut  pe  primul  ministru  al  României  Mari,  Iuliu  Maniu, 

venind de la Bădăcin pe jos, în mână cu o tulpină de floarea soarelui, de 

care şi-a şters noroiul de pe pantofi când a ajuns în Şimleu şi a intrat în 

modesta sa locuinţă din oraş; apoi în anii şaizeci am fost de câteva ori la 

ferma gostatului din fosta lui casa părintească, o locuinţă familială 

normală, nu sfidătoare, ca a politicienilor de peste Carpaţi) şi nu aş fi 

putut fi decât monarhist pentru motivaţia biblică arhicunoscută, că 

Dumnezeul Vechiului Testament a rânduit poporului ales de El să-l 

conducă regi unşi cu mir, nu preşedinţi aleşi de poporul manipulabil; iar 
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sfintele cărţi ale Noului Testament îl numesc pe Iisus Cristos – Regele 

regilor sau Împăratul împăraţilor. E o declaraţie circumstanţială, că, de 

fapt, nu am de gând să fac politică nici după ce mă retrag la pensie. 
 

 

 



244  

8. Primul volum publicat: Glasul pecetarelor 
 

1. Izvoarele 
Am îndrăznit să redactez o carte despre pecetare, după ce pe parcursul a 
şase ani am mers de mai multe ori din Oradea în Maramureşul   istoric, 
patrie a porţilor şi a bisericilor de lemn, unde din 1979 cunoscându-i pe 

doi renumiţi colecţionari de pecetare, şi pe un făuritor contemporan, 

meşterul Pătru a Niţî din Breb, am avut îndelungi convorbiri cu ei şi am 

început a studia acest domeniu al civilizaţiei lemnului. Spre pildă, numai 

pentru a putea scrie opt pagini în capitolul „Precursori ai lui Brâncuşi” 

am citit patruzeci de cărţi despre titanul de a Hobiţa. Multă bibliografie 

mi-au recomandat eruditul medic sighetean dr. Victor Pop şi îndrăgostitul 

de frumos preotul Mircea Anta din satul pitit sub piscul Creasta 

Cocoşului din munţii Gutâi. 
Dr. Victor Pop, 

primul din cei cinci copii ai preotului 
Andrei (la data naşterii lui Victor, 22 
februarie 1914, paroh în comuna Turţ) 

şi al învăţătoarei Irina, şi-a petrecut  

anii copilăriei între ţăranii din satele 

în care îşi împlineau apostolatul 

părinţii sau bunicii: Turţ, Şişeşti, Eriu 

şi Negreşti Oaş, împreună cu unii din 

copiii acestora învăţând, apoi, carte la 

şcoala normală din Sighet şi la liceul 

 

“Eminescu” din Satu Mare. Pe tânărul absolvent al facultăţii de medicină 

din Cluj, destinul îl oferă ca medic al răniţilor şi traumatizaţilor de pe trei 

fronturi ale măcelului mondial.În anul 1946 din lagărul prizonierilor 

americani de la Chalon-sur-Saone (Franţa) doctorul Victor Pop vine 

“acasă”. Cu tenacitatea străbună a românilor nordici, în două cămăruţe 

ale spitalului din Sighetul Marmaţiei, pune bazele Pediatriei în Maramureş. 

Din sat în sat - şi nu o dată, din casă în casă - medicul emerit consultă, 

alină, tămăduieşte şi, mai ales, învaţă - instruind generaţii de cadre sanitare 

pentru satele maramureşene. Arhicunoscut, nu numai ca medic de spital, ci 

şi ca doctor-călător, adesea “per pedes apostolorum”, a cunoscut el însuşi  

- acasă la ei - oamenii şi valorile acestui minunat nordic plai 

românesc. Aşa a “descoperit” şi primul pecetar (fig.nr.6 şi 7, cap.V) al 

colecţiei ce numără azi 56 de unicate. Casa dumnealui din strada 

Plevnei nr. 37 este un sanctuar cu frumuseţi autentice, în care oficiază pe 

altarul Frumosului: pecetare şi blide, fuse cu zurgălăi şi ţesături, 

spărgătoare de nuci şi bâte ciobăneşti, fluiere şi cergi.     Octogenarul “dac  
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liber” conversează ca un înţelept nu numai cu bătrânele pecetare, ci şi cu 

numeroşii săi vizitatori (unii, erudiţi specialişti - cum se poate citi pe filele 

unei “cărţi de aur”), pentru că unchiul Victor “este acasă” în multe 

domenii ale frumosului: de la etnografie şi folclor, până la istorie şi 

teologie. 

Părintele Mircea Antal 
îşi are rădăcinile pe la Topliţa de pe Mureş, unde multe familii mai poartă 
numele străvechei unităţi de măsură a volumelor -”antal”, derivată din 
latinescul - “quadrantal-is-e”.Furtunoasă a fost acea zi de primăvară - 12 

martie 1931 - când, în casa preotului Grigore şi a profesoarei de limba 

română  Elena,  s-a  născut  un  fiu.  Şi  l-au  botezat:  Mircea.  În  a  doua 

toamnă, pe când se pârguiau merele roşii în livadă, copilul se desparte, 

pentru mulţi ani de mirificul “picior de plai”, trăind în atmosfera citadină 

a Bucureştiului, între biserica Sf. Spiridon Nou, unde oficia părintele 

Grigore, şi palatul Mitropoliei - unchiul dinspre mamă fiind patriarhul 

Elie Miron  Cristea. 

Furtună roşie se abate asupra ţării şi a oamenilor. La vârsta de 18 ani, 

condamnat “politic”, Mircea este puşcăriaş la Miercurea Ciuc, Aiud şi în 

lagărul pentru elevi de la Târgşor. Prin anii 50, ca muncitor pe şantier 

continuă liceul, la seral, apoi începe teologia. O mână binevoitoare vrea 

să îl scoată de sub terorizantul reflector cu raze roşii, îl hirotoneşte preot 

şi îl trimite la creştinii dintr-un îndepărtat sat de peste munţii 

Gutâiului.Între maramureşenii din Breb, cu ei de aproape patru decenii, 

părintele Mircea este deja unul de-al lor. În casa parohială, din bârne de 

brad, numeroasa familie Antal (nonagenarul tată al părintelui - ca un mag 

din vremile apuse - ; distinsa doamnă preoteasă, pe al cărei chip au lăsat 

urme nu numai multele griji şi nelinişti, ci şi preocuparea profesională - 

botanica, “ştiinţa florilor” ; copiii, din care unul preot, una profesoară, 

altul teolog; şi nepoţeii, coconi maramureşeni) îţi oferă icoana a lor patru 

generaţii, parcă înrădăcinate aici din totdeauna. Unul dintre    copiii 

părintelui,   Ovidiu-Sorin,   chiar   se   pricepe   a “drăniţî”, “şindrilind” 

cot la cot cu cioplitorii din Breb, la bisericile din Ocna Şugatag, Hoteni 

sau Giuleşti, împlântând rădăcini adânci în această “ţară a 

lemnului”.Colecţia de 34 pecetare a preotului Mircea Antal se pretează la 

grupări pe câteva registre tematice, de la cele datate (1729, 1826, 1877, 

1912 şi 1924), la celebre “cruciforme” şi până la “coarnele de berbec”; 

culese de pe o arie largă, de la Cernăuţi la Şurdeşti şi din împrejurimile 

Breb-ului până la Hodac-ul de pe valea Gurghiului 
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2. Odiseea tipăririi 

Când am terminat ultimul capitol al cărţii, am prezentat manuscrisul 
consilierului cultural a Episcopiei de Oradea, preotul Dorel Rusu. Acesta, 

cu  aprobarea  episcopului  dr.  Vasile  Coman,  l-a  înscris  în  „Planul 

editorial” pe anul 1988, şi l-a trimis spre aprobare cenzorului comunist de 

la Departamentul Cultelor din Bucureşti. Răspunsul a fost negativ. Nu se 

aproba publicarea unei asemenea cărţi de propagandă religioasă. După 

decembrie 1989 am listat acasă la prietenul sălăjean preot dr.Dumitru 

Megheşan un exemplar şi, la îndemnul cumnatului, actorul dramatic 

Mircea Belu din Timişoara, l-am arătat poetului maramureşean Ion Iuga 

în Bucureşti. Acesta, încântat, l-a reţinut spre a-l publica în editura sa 

Capricorn, dar m-a rugat să am răbdare să adune ceva bani din micile 

afaceri începute. Din când în când m-a sunat să-mi spună că n-a uitat. În 

iulie 2003 s-a internat în stare gravă la spital. Mi-a spus la telefon că îmi 

restituie manuscrisul. Şi ca să-l iert, aşa mi-a zis, ultima pagină, pe care o 

va scrie pe patul de suferinţă, va fi Prefaţa la cartea pe care regretă că n-a 

putut-o tipări el. Şi mi-a trimis-o prin poştă. O transcriu însoţind-o de un 

gând cucernic pentru odihna sufletului marelui poet maramreşan, prea 

devreme călător printre aştri:      ”Graiul lemnului sfinţit 
A scrie despre prescurnicere este o îndrăzneală dincolo de 

rugăciune şi dincolo de dulcea muncă a pâinii, este un demers către 

lăuntricul credinţei în Dumnezeiasca trinitate. Actul în sine obligă la 

curăţie sufletească, la probitate morală şi creştină deopotrivă. Aluatul, 

frământătura de prescură, este cântat de fecioare sau de mame devotate 

familiei, ele caută în almarul casei prescurnicerul înfăşurat în pânza de in 

şi primele prescuri aşezate pe vatră vor purta pecetea literelor sacre IS HS 

NI KA - (NIKA = victorie) - victoria lui Iisus Cristos asupra morţii. 

Este un gest ritualic între rugăciune şi munca sfinţită de bucuria 

pecetluirii pâinii.Prescura însoţeşte marile anotimpuri ale vieţii: botez, 

nuntă, moarte şi mai ales evocarea morţilor de Sfintele Paşti. Este semnul 

profund al vieţii, pâinea ca hrană christică.Spirala vieţii, sfoara sculptată 

pe porţile împărăteşti ale Maramureşului, rozeta solară încoronând pomul 

vieţii în portalul bisericilor de lemn ori turlele care zgârie cerul într-un 

dialog cu Absolutul devin elemente structurale în aceste pecetare cu 

înălţimi între 10-20 cm.În aceste pecetare se rânduieşte spiritualitatea 

neamului. 

Cartea lui Romul Pop este un prim demers în descifrarea acestor 

mini-capodopere sculpturale care însumează o lume de simboluri. Este 
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un act de profundă devoţiune a preotului Romul Pop faţă de cei doi 

colecţionari fraţi, dr. Victor Pop şi juristul Iuliu Pop, două spirite cu 

vocaţie misionară în Maramureşul lor strămoşesc.Este o carte scrisă cu 

multă dragoste, o carte care umple un gol.Dacă autorul n-a reuşit să 

cuprindă aria de răspândire a prescurnicerelor şi nu a putut să întreprindă 

o analiză comparativă dintre elementele constitutive din diverse zone ori 

să stabilească vechimea acestor mini-obiecte de cult familial, a reuşit, în 

schimb, printr-un grai ales să pună în discuţie şi să găsească multiple 

asemănări  cu  mari  capodopere  -  arhitectura  bisericilor  de  lemn  ori 

Măiastra brâncuşiană. 

Este de căutat originea acestor pecetare, relaţia care se stabileşte 

între existenţa lor, rostul lor şi Biserica Greco-Catolică. Fiecare 

prescurnicer este un unicat; fiecare trebuie tratat ca operă  singulară 

purtătoare    a  unui  mesaj    creştin  universal.  Fiecare  comunică  forţa 

artistică a cioplitorului, fantezia sa în canoanele creştine, fiecare este o 

fiinţă şi prin multiplicare o lume creştină, care invită la puritate şi lumină 

între oameni. Ele sunt opera unor oameni buni, care au cântece şi 

rugăciuni. Se folosesc în rugăciuni şi cântece. Oamenii răi n-au acces la 

cântec şi voinţă de rugăciune. Pecetarele descrise de preotul Romul Pop 

au înălţarea pinului.     Creşte pinu-n clopotul albastru 

furtună de cristale frunzele lui 

vibrează verticala lui bărbăţie 

singur pe coama de piatră 

îmbrăţişează vântul tăcută mantie ploii 

când vulturi obosiţi 

ori păsări săgetând creasta de cremene 

îşi strâng aripile în coroana lui majestuoasă 

 
piramidă verde scară la cer 

mândrie din care pleacă văile lumii 

se-ndoaie sub viscol 

de trăznete şi ploi 

cu crengi îngheţate loveşte 

pahare de argint 

şi povârnişul lumii un universal concert 

dirijat cu mii de baghete 

de eul lui învingătorul 

 
iată clopotul unui amurg ca un pojar 

învăluindu-i coroana 

umbra lui singuratică o punte care leagă 

munţii de rugăciune de cer 
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glorie lui înălţare creştină 

din propria lui osândă învingător 

 
cine se-ncumetă pe fruntea lui verde 

să aşeze flamura de mătase a serii 

şi în oglinzile lui 

să-şi asculte rădăcinile vibrând. 

Cu certitudine asemenea cărţi mută lumina de Duminică pe 

obrazul fiecărui cititor. Şi oamenii nordului latin se înalţă în forma pinului,  

în forma pinului stăruie verticala lor demnitate. 

Bucureşti, 12 iulie 1993. ION IUGA” 

În zilele următoare l-am cunoscut în Oradea pe Dan-Florin Baicu, 

fiul unui fost condamnat politic pentru ajutorarea tinerilor anticomunişti 

activi în Munţii Făgăraşului. Dan, la terminarea liceului din Oradea în 

anii ΄70, a trecut noaptea graniţa spre Jugoslavia, a ajuns într-un lagăr, 

apoi în America, adăpostit la o parohie romano-catolică, unde a luat 

cunoştinţă cu viaţa creştinească, după un timp a mers în pelerinaj la 

Lourdes, oferindu-se a fi de folos pelerinilor bolnavi, acolo a întâlnit o 

tânără din Elveţia care avea aceeaşi motivaţie  religioasă, s-au cunoscut, 

au lucrat şi s-au rugat împreună, apoi s-au prezentat părinţilor fetei, 

locuitori în zona italiană a Elveţiei,şi, cu binecuvântarea acestora, s-au 

căsătorit. După decembrie 1989, Dan şi Giacomina au venit de câteva ori 

în România, a prospectat zona de afaceri şi în 1993 a adus o tipografie 

instalând-o în casa părinţilor săi. S-a arătat dispus să tipărească Glasul 

pecetarelor, eu plătind prin muncă, lucrând patru ore pe zi la ceea ce era 

atunci de lucru în tipografie. Am tăiat şi îndoit mii de etichete comandate 

de o fabrică de confecţii. Apoi am început să dictez textul cărţii unui 

inginer  angajat  de  Dan,  care  ştia  să  lucreze  la  calculator.  Pagină  de 

pagină, imagine de imagine. După verificarea textului, am completat 

indicele de nume şi de localităţi şi am început multiplicarea la Rizograf, 

nu fără peripeţii din cauza dozatorului de tuş, apoi culegerea manuală 

pagină de pagină pentru cele două mii de exemplare,  compactarea şi 

lipirea coperţii. 

Lansarea am făcut-o în Baia Mare, la marea librărie din centru, devenită 

neîncăpătoare, unde am beneficiat de prezentarea profesorului Mihai 

Muscă, şef secţie la Muzeul de Artă şi a scriitorului  preot Viorel Tira. 

Televiziunea,   radioul local şi presa scrisă au remarcat evenimentul. O 

altă lansare am făcut-o la sala festivă a Centrului Militar din Oradea, în 

cadrul Societăţii Oamenilor de Ştiinţă şi Scriitorilor  bihoreni, a cărui 

membru activ eram, beneficiind de prezentarea criticului literar Dumitru 

Chirilă,  a poetului Ion Moldovan, redactorul şef al revistei Familia şi a 
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scriitorului Dr.Gavril Cornuţiu care apoi a şi publicat intervenţia sa în 

revista UNU, anul V nr.58, sub titlul RECENZIE la cartea „Glasul 

pecetarelor”: 

„A pune prima cărămidă în fundaţia unui edificiu înseamnă a fi ctitorul 

acelui edificiu.  A scrie prima carte care abordează un domeniu neabordat 

până acum înseamnă a fi un desţelenitor. A deschide un nou câmp de 

cercetări, acum, la sfârşitul secolului XX, nu numai că nu este de ici de 

acolo, dar este mai mult decât o premieră. Cartea preotului Romul Pop, 

apărută  în  1993,  prin  adoptare  de  către  Biblioteca  Revistei  Familia 

reuşeşte  aceste  performanţe.  Se  pare  că  minusculele  opere  de  artă 

(pecetarele)  circumscriu  un  univers  estetic  şi  de  simboluri  suficient 

pentru a defini un popor. Desigur universul pecetarelor adaugă un plus de 

farmec sensibilităţii româneşti.  În plus,  formele şi simbolistica 

pecetarelor reprezintă  variante  plastice ale unei  simbolistici şi 

sensibilităţi de o mare arhaitate, doar împlinită în creştinism şi capabilă 

să influenţeze plastica secolului XX, aşa cum a făcut-o şi Brâncuşi. 

Analizând peste 70 de imagini de pecetare autorul pune bazele analizei, 

nu atât estetice, cât mai ales simbolice ale unei arte de cult care se pierde 

în negura vremurilor. Incapabil să nu fie un bun creştin, preotul încearcă 

totuşi  o  analiză  gestaltistă  şi  prin  prisma  simbolurilor  antropologice 

generale. Acest lucru mi se pare extrem de meritoriu. 

Desigur, domeniul de cercetare căruia Romul Pop îi pune bazele se va 

dezvolta. Dar toţi cei ce vor veni şi vor continua acest început vor fi 

obligaţi să ţină cont de prima orientare. Este asigurată astfel o nebănuită 

deschidere acestui domeniu, care, în ceea ce priveşte esenţa formelor şi 

arhetipalitatea lor, este de o egală importanţă cu domeniile cusăturilor, 

olăritului etc. Tocmai de aici surpriza că un asemenea filon de cunoaştere 

estetică şi nu numai a fost neglijat. Este meritului autorului de a fi sesizat 

importanţa domeniului ”. 
 

 

3. Pagini din cuprinsul cărţii 

Motivat de faptul că altă carte despre pecetare nu există în literatura de 
specialitate, doar câteva mici studii pe anumite segmente (ca: Anca Pop- 

Bratu, Pecetarele din Maramureş - un fenomen de sincretism,  în Studii şi 
cercetări de istoria artei. Seria Artă Plastică. Extras. Tom. 27, Ed. 

Academiei, Bucureşti, 1980, p.17-18) şi mai ales constatând că din 1994 

încoace Glasul pecetarelor este frecvent citat în studii despre civilizaţia 

lemnului, la noi şi aiurea, reproduc mai jos câteva capitole: 
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C 

Cap.II. GLASUL PECETARELOR 

„O operă de artă este o fiinţă [... ] 
însuflătorul de viaţă [... ] nu poate fi 

decât talentul”.Caragiale 
1)

 

onsemnarea   faptelor   istorice   ofac   istoriografii.   Dar   alături   de 

înscrierile oamenilor îndrăgiţi de muza Clio - şi, o, de câte ori, în 

lipsa   totală   a   acestora!   -   faptele   istorice   străbat   timpul   şi   prin 

“înscrisurile”  dăltuite în  lemn  de  către  unii  martori  ai  evenimentelor 

respective;  consemnate  de  câte-un  bun  meşteşugar,  fie  din  iniţiativă 

proprie, fie la îndemnul vreunui intelectual contemporan. 
Descoperind şi în universul mirific al artei lemnului numit prescornicere 
câteva adevărate “înscrisuri documentare”, vă propunem, aici, un scurt 

popas. Popas, ce dorim să vi-1 imaginaţi, la umbra înmiresmată a unui tei 

înflorit, sub cupola căruia am poftit câţiva... sfătoşi bătrîni din ţara de sus 

a pecetarelor, ale căror povestiri binevoiţi şi domniile voastre a le asculta. 

În loc de nume sau poreclă, dumnealor, bătrânele pecetare, poftesc a fi 

pomenite după însemnele, cifre sau litere, încrestate pe trupurile lor de 

lemn: “ 1877 “, “ 1826 “ şi aşa mai departe... 

 
„1877“ 

începe, cu gravitate, astfel a grăi: Răsunetul trompetelor de pe redutele 
Griviţei  şi  Plevnei  s-a  auzit  până  la  marginile  pământului  locuit  de 
români; la “rarul eroism al bravilor descendenţi ai lui Traian, Ştefan şi 

Mihai [ care au ] reîmprospatat la Griviţa gloria străbună”
2)  

s-au aliniat 

atât prin participare directă,
3)  

, cât şi prin dovezi de solidaritate, românii 
de pe întreg rotundul Patriei străbune. în noiembrie 1877 maramureşanul 
Filip  Mihalca,  ajutor  farmacist  în  Vişeu  de  Sus,  se  oferă  -  printr-o 
scrisoare adresată Crucii Roşii din Iaşi - ca voluntar, pentru a se îngriji de 
“starea bravilor răniţi”, el “fiind gata ori în care oră a ocupa locul” între 
ceilalţi  luptători.  Printre  baionete,  ce separau  pe  fraţi  de  fraţi,  se  va 
strecura  cum  ştie  el,  cum  a  învăţat  de  la  strămoşi,  dar  –  continuă 

scrisoarea - “mă rog barem de la Suceava până la 

Iaşi biletul de cale-ferată să mi se dea fără taxă”
4) 

. 

Era  sărac  ajutorul  de  farmacist,  dar  gestul  său 

patriotic  este  atât  de  impresionant,  încât  reclamă 
aureolă. 

Am pomenit anume acest nume, domniile 

voastre, pentru că în aceeaşi zonă, Moisei-Vişeu- 

Borşa, în acel an de graţie 1877, în plină epocă de 

dominare  austro-ungară,  în  casa  familiei  preoţeşti 
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Coman se cioplea, ca prescornicer, un adevărat monument festiv al 

victoriilor de la Griviţa, Plevna şi Smârdan! Acela sunt... eu (fig.nr.l). 

Priviţi-mă cu atenţie: obeliscul mi se înalţă pe infrastructura peceţii 

agneţului (cu care s-au pecetluit, în ascuns, prescurile în familia 

Comăneştilor) , având baza pătrată, 25 x 25 mm, ca un soclu, de 12 mm 

grosime;  cele  două  tronsoane  rotunde  mi  se  continuă  cu  un  stâlp 

octogonal (H total = 135 mm); la mijlocul coloanei vedeţi încrestat anul 

1877, câte o singură cifră pe o faţă a octogonului, fiecare scobită adânc în 

lemnul de tei, şi mare, vizibilă (H = 15-17 mm), în cifre moderne, nu în 

vechile cirile slavone! Prin mine s-a consemnat nu numai biruinţa de la 

Plevna, ci şi sărbătorirea ei aici, în Nordul încă înstrăinat de ţară; de ţara 

izbăvită din jugul otoman şi prin însufleţita participare a celor de aici, 

inclusiv a Comăneştilor. Aşa am venit eu pe lumea aceasta. În casa 

dumnealor, a preoţilor Coman, am ajuns apoi, din tată-n fiu , la inginerul 

topograf   şi   botanist   Artemie   Coman   (unul   din   cei   opt   copii   ai 

protopopului Ioan şi al Floarei Anderco; născut la 15 aprilie 1881). Om 

cu multă carte domnul Artemie! La facultatea din Schemnitz (unde i-au 

dat şi nume “occidental” - Arthur) l-au invitat ca asistent la catedra de 

botanică, dar cum să rămână printre străini un om aşa cuminte ! A venit 

în ţară şi a participat la o serioasă cercetare a speciilor lemnoase din 

Carpaţi,  ajungând  om  de  ştiinţă  recunoscut  în  România  Mare.
5)   

Cât 

despre ultimele trei decenii de viaţă, ce să vă spun ? Domnul Artemie 

tare mai era supărat. Şi eu - la fel ca dumnealui. Doar în unele zile 

însorite, când simţeam adierea zefirului printre pomii albiţi de flori - se 

ivea fugar în faţa mea, o clipă fericindu-mă, icoana unui tei înflorit, a 

cărui ramură ... am fost, cândva, înainte ca un ţăran, mare meşter în lemn, 

să mă facă... pecetar. 

Dar primăvara noastră nu mai venea. Şi dumnealui, domnul Artemie, cu 
trei ani înainte de a se hotărî să coboare sub o lespede de mormânt în 
cimitirul din Sighetul-Marmaţiei (tocmai de praznicul Schimbării la faţă 
a Mântuitorului, 6 august 1972, în al 92-lea an al vieţii), neavând urmaşi 

direcţi, m-a dăruit unui preot însufleţit iubitor de frumos,Mircea Antal
6) 

din  satul  Breb  de  la  poalele  Gutâiului.  Ei,  cam  aiasta-i  povestirea, 

domniile voastre, deocamdată - grăi pecetarul din lemn de tei, înainte de 

a se învălui în umbra tăcerii. 

„1826“ 
Pe mine m-a cioplit un intelectual de viţă veche din satul Hoteni. Priviţi- 
mă cu atenţie şi veţi vedea că mă deosebesc prin mai multe motive de 
fraţii mei tradiţionali. Nobilul care m-a creat, pe baza pătrată a soclului 

(33 x  33 mm, cifre simbolice !) a consemnat  anul mântuirii 1826 în 

literele cirilice încă la modă (A, Omega, K, S) ; peste care a aşezat un 
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perfect trunchi de piramidă patrulater ; cele patru muchii ale trunchiului 

le-a flancat cu patru proeminenţe, ce 

sugerează patru contraforturi de cetate 

(  sau  patru  turnuleţe  de  biserică);  pe 

cele patru feţe ale trunchiului, între “ 

turnuleţe “, a gravat cu aleasă fineţe o 

ornamentaţie florală (deşi elementele 

vegetale lipsesc aproape total de pe 

prescornicerele de epocă, respectându- 

se tradiţia   simbolurilor   geometrice, 

zoomorfe sau antropomorfe) ; peste 

trunchiul de piramidă, mi-a cioplit încă 

un piedestal: altfel, cum să aşeze acolo 

minunatul semn al crucii ! (fig. nr. 2). 

Al crucii creştine, sfinţită prin sângele 

Divinului Jertfit de pe Golgota, nu al 

crucii  - obiect de tortură al sclavilor 

răzvrătiţi ; pentru acest crez, dacă mai era nevoie, a încrestat pe aversul 

braţelor  laterale  ale  crucii  numele  Răsignitului  (tot  în  cirilice)  -  I.C. 

(Iisus), X.C. (Cristos), iar pe reversul braţelor - H. И. K.A. (nica = cel ce 

învinge, biruitorul morţii). Şi toată această minunăţie a săvîrşit-o pentru 

ca “ şi la Mărie se fie poman [ă] “. fig. nr. 2 

V-aţi convins, domniile voastre, că şi între intelectualii vremii mele erau, 

unii, capabili să intre în nemurire...prin artă ? 
 

 

„1729” 
Îndrăznesc să particip la acest “ simpozion “, chiar dacă nu sunt frate cu 
celelalte pecetare, dar fac parte din aceeaşi familie; deşi trupul meu nu-i 
cioplit în lemn, ci modelat din pământ bine frământat şi apoi ars în cuptor 
(fig. nr. 3). Mă îndeamnă să îndrăznesc a lua cuvântul şi suratele mele 
străbune: pecetarele din lut ars dezgropate din mormântul de la Palatca, 
judeţul Cluj (datat - secolul IV) şi aşezarea daco-romană Jabăr, judeţul 

Timiş (tot secolul IV d. Chr.) 
7)  

; precum şi unul din prescornicerele de 
marmură (calcar cristalin) din zona vărăriilor Baba - Coroieni (Ţara 

Lăpuşului), de la începutul “evului modern”
8)

. 

Eu  mi-am  trăit  traiul  în  satul  Călineşti.  Acolo  m-or ars  în  cuptor  
9)

, 

tocma-n anul în care a îndrăznit şi Inochentie Micu-Klein să intre curajos 

în Dieta Transilvaniei (1729) şi dacă grofii 1-o-ntrebat batjocoritor: “Ce 

cauţi,  Saule,  în  ocoalele  noastre?”,  apoi  şi  dumnealui  le-o  răspuns 

răspicat: “Măgarii pierduţi ai tatălui meu”
10)

. Şi s-or ruşinat renegaţii, da' 

nu l-o iertat... 
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Eu, domniile voastre, n-am umblat prin diete, pe la feţe luminate, dar nici 

n-am fost pruncul nimănui: vedeţi ce litere port pe trupul meu (fig. nr. 4) 

- citiţi-le şi-ţi fi lămuriţi cine sunt eu
11)

. Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. nr. 3 fig.nr.4 

 
„M” 

 

 

 

fig. nr. 5                                                   fig.nr.6 

Nu ştiu precis dacă-s mai bătrân decât dumnealor celelalte trei pecetare, 
dar în orice caz eu am ... diplomă. Stăpânul meu a fost unul Mariş, nobil 
în Ieud (da, da, bine aţi auzit, de acolo de unde-i şi celebrul Codice cu 

rotacisme !). Pe mine (fig. nr. 5) şi pe fratele meu (fig. nr. 6)
12) 

venerabila 
doamnă Mariş ne scotea din lada de zestre numai în săptămâna Patimilor 

Domnului Iisus. Şi bătrâna jupâneasă, la uşa cuptorului încins, pecetluia 

cucernică şi prescurile pentru Liturghie şi colacii de Paşti. Să se ştie că-s 

din casa Mariş, de aceea purtau monogramul “ M “ , şi să fie pomenit la 

slujbă Mariş cu tot neamul său ; iară colacul cel de grâu curat - să fie 

frumos şi festiv împodobit cu troiţa sfântă: Iisus, Cel răstignit pentru a 
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tuturor mântuire ; iar la picioarele Crucii: apostolul iubirii  - Ioan, şi 

Mama neamului creştinesc - Sfânta Măria. 
Să fi văzut, domniile voastre, ce frumos mai ştiau prăznui bătrânii… 

Zefirul  de  seară  foşneşte  printre  crengile  bătrânului  tei,  ca  un  spirit 

călător prin vremi, stârnind ploaie de petale înmiresmate peste veşmintele 

“sfătoşilor bătrâni” când pecetarul Mariş grăia ultimele-i vorbe. 

Şi teiul, înflorit încă odată, parcă ar fi vrut şi el să rostească propria-i 
povestire, dar Crăiasa nopţii din înalturi scânteiază: Teiule preasfânt 

aşteaptă, lasă gândurile tale să adaste până-n toamnă; ruginite şi strivite 
frunze pe cărare troieni-vor gânduri triste, risipite-n vânt şi-n stele ; iar la 

ceas  de-adâncă  taină,  zvon  de  glasuri  auzi-vom;  glas  profetic  de 
Luceafăr: “Oglinzi de aur ale realităţii în care se mişcă poporul” - aceasta 

veţi fi şi voi, din lemn de tei cioplite pecetare ... 
13) 

. Da, da, nu vă flatez 
pomenindu-1 pe Luceafăr: şi voi şi creatorii voştri veţi adeveri că “arta ... 

[cea adevărată, perenă] pornind din viaţă, deşteaptă viaţă. Şi cu cât mai 
credincios imprimi în ea viaţa ta însăţi, cu cât mai mult îţi dai şi sufletu-ţi 

însuşi şi cu cât mai complet ai pus în ea icoana vremii tale, cu atât mai 

trainică este opera ce ai săvârşit “
14)

. Oglinzi de aur ale vieţii, prin voi 

continuă viaţa. 
... Sub teiul înflorit şoaptele se sting . Luna se ascunde după dealuri 
coborând spre asfinţit. Pe bolta încă senină palidele scânteieri ale 
luceafărului de dimineaţă mângâie blând florile de tei. Linişte. O clipă de 
linişte. “Momentul de linişte cutremurată, care stă la temelia înţelegerii 

“
15

).  Al  în-ţe-le-ge-rii  ...  al  în-ţe-le-ge-rii  ...  -  ecoul  Tăcerii,  ecoul 

Necuvintelor: glasul pecetarelor. 

Note: 
1)  I. L. Caragiale, Despre literatură, Bucureşti, 1956, Espla, p. 69 
2)  Din  Apelul  publicat  de  învăţătorul  Elia  Pop  din  Şomcuta-Mare,  în  Gazeta Transilvaniei, Braşov, 25 

decembrie 1877 
3)   A se vedea Comunicările sesiunii ştiinţifice organizată de Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 26-27 
aprilie  1977 (conferenţiar şi pr.R.P.) ; v. şi în “Învierea (The Resurrection)”, revistă de teologie şi cultură ... , 
Ierusalim, nr. 1-4 / 1977 p. 4 

4)  Biblioteca   Academiei   Române,   mss   nr.3296,  fila  117,  cf.   Docum.   Ist.   Rom.,   Războiul  pentru 
independenţă, voi. VII / 1954, pg. 771-772 

5)  Numai ierbarul său personal, donat Muzeului Maramureşului, cuprinde peste 16.000 de coli, cu 1.550 de 
specii şi aproximativ 18.000 date geobotanice (Mircea Antal, Arthur Coman nonagenar, Sighetul-Marmaţiei, 
15. XI. 1971, mss. la autor); “Dacă am reuşit să adun atâta material floristic, uneori din locuri foarte greu 
accesibile, aceasta se datoreşte sănătăţii de care m-am bucurat până la adânci bătrâneţe şi dragostei fierbinţi 

pentru glia strămoşilor mei. Au fost numeroase prilejurile, când singur - sau însoţit de călăuze devotate, ca 

ţăranii Uliţă Gavrilă Vodău şi Urda Ştefan, ambii din Vişeu de Jos – am înnoptat sub jnepeni, la altitudini de 
peste 2.000 de metri “ - (A. Coman, Introducere la v. “ Flora Maramureşului “, Sighet, 11 martie 1971, p. II, 
mss dactilografiat, colecţia pr. M. Antal, Breb). 

6)  Nepot de soră al înaltului prelat Dr. Elie Miron Cristea 
7)    Nicolae Gudea, Ioan Ghiurco - Din istoria creştinismului la români, Mărturii arheologice, Oradea, 1988, 
pg. 141-142. 

8)   În colecţia pr. M. Antal; formă de coloană (stâlp) cu baza 30 x 32 mm, h = 10 mm, pe care se înalţă un 
tronson de 20 mm, despărţit printr-un brâu de 15 mm de un alt tronson dreptunghiular cu h de 20 mm, peste 
care este aşezat un capitel de 20 x 25 mm, în care este săpată, deasupra, o cruce de formă latină, dar cu cele 
două braţe laterale şi tronsonul de sus întretăiate de câte un segment egal, ca la cruciuliţele greceşti ; toate 
colţurile  pecetarului  sunt  foarte  tocite,  dovadă  a  folosirii  îndelungate  (în  satul Şurdeşti, de unde a  fost 
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P 

colecţionat în anul 1970 ; biserica de acolo, de la 1721, are cea mai înaltă turlă de lemn din Europa - 57 metri). 
9)   Arhitectul Scully din Bucureşti colecţionând, tot din Călineştii Maramureşului, un pecetar identic a opinat 

că acolo trebuie să fi existat un atelier de ceramică. Mihai Dăncuş confirmă existenţa unor astfel de ateliere; 

vezi Zona etnografică Maramureş, Ed. Sport - Turism, Bucureşti, 1986, p. 76 
10)  Dumitru Neda, Marele Inochentie Micu, în rev. Cultura Creştină, Blaj, 1942, nr. 7-8, p. 478 nota 1: “Într- 

una din şedinţele dietei, careva dintre măritele obraze (român de viţă, dar renegat) precum se spune, i s-a 

adresat cu o ironie ieftină: “ Quid quaeris Saule, in aulis nostris ? “ (Aluzie la Saul din Vechiul Testament, 
care a fost uns rege în Israel de prorocul Samuil pe când căuta pe câmp măgarii tatălui său) - “ Quaero asinos 
perditos patris mei (Trajani) “, l-a lămurit numaidecât cel luat în zeflemea.” 

11)” Iosip a Iacobi “ - ambele nume cu rezonanţă biblică. 

12) Artistul fotograf magistratul Iuliu Pop a plasat pecetarul lui Mariş în acest cadru, sugerând intrarea lui 
prin poarta veşniciei. 

13) Eminescu, Opere, Bucureşti, Ed. Academiei, 1980, v. IX, p. 93 
14) Ilarie Chendi, Pagini de critică, Bucureşti, Ed. Literară, 1969, p.238 
15) Cristian Popişteanu, o. c, p. 204 

 
 

Cap. III. CLEPSIDRA 

„Timpul rămâne judecătorul 

şi selectorul cel mai neîndurător, 

dar şi cel mai drept, 

pentru opera de artă. 

Ceea ce a înlăturat din circulaţie 

filtrul natural al timpului 

nu poate fi ţinut în viaţă cu nici o silă, 

precum nu se păstrează cadavrele 

în lumea celor vii”.Liviu Rebreanu
1)

 

 
e cel ce crede că exagerăm valoarea de document istoric al acestor 

nebăgate în seamă, mici şi modeste bucăţi de lemn cioplit, îl invităm 

să călătorească împreună cu noi (şi cu câteva pecetare-călăuză), nu numai 

prin anii 1700-1900, ci tocmai prin preistoria Daciei sau poate mai afund 

în timpul străromân ; şi, de ce nu ?, - cu alţi “ghizi” ciopliţi în lemn - 

chiar prin alte locuri şi spaţii ale mapamondului. 

Heidegger ne-a propus că “ar trebui să ne învăţăm cu gândul că lucrurile 

nu se limitează să aparţină unui loc, ci sunt, chiar ele, locurile “
2)

. Noi 
purcedem călătoria în timp şi spaţiu, prin pomenitele “locuri”, sub zodia 

... Clepsidrei; pentru că vechea unealtă de lucru a zeului Cronos se vede 

că nu era o străină nici pentru ţăranul din Rona de Jos 
3) 

, care a cioplit, 
sub  forma  de  clepsidră,  un  ...  pecetar  (fig.  nr.  1).  Clepsidra măsoară 
timpul. Timpul în veşnică curgere. Timpul pe care înneguratul Heraclit 
din Efes 1-a asemuit cu un râu în veşnică curgere. “Panta rhei” - toate 

curg ! Lemnul cald şi prietenos al pecetarului sugerează că, în loc de 

nisip, în clepsidră poate să curgă ... apă, un torent de apă - simbol 

transparent al Tradiţiei. Pentru că timpul şi locul şi tot ce ele produc nu se 

pot lega de veşnicie decât prin   tradiţie.  Tradiţie  pe  care,  intuitiv,  o 

“simţim [...] ca un torent în necurmată curgere, chemând şi făcând una cu 
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el, toate apele, care, chiar limpezite, vor păstra culorile lor originale, fiind 
în acelaşi timp ele însele, dar şi cu o altă putere pe care 
le-o transmite torentul, ce înseamnă mai mult decât toată 
apa la un loc şi viaţă mai lungă decât ar fi putut, fără el, 

avea fiecare apă”
4)

. 

Să navigam, deci, prin torentul timpului, însoţiţi de două 
grupuri de călători: A) - “Babe şi Moşi” de pe la noi şi B) 

-”Oaspeţi “ de pe mapamond. 

“O, Moarte, bătrân căpitan este timpul ! Sus ancora 

! 

[...] Inimile noastre pe care tu le ştii sunt pline de lumină ! 

[...] Să ne cufundăm în Necunoscut pentru a găsi ceva nou! “ 

(Baudelaire
5)

). 

A) Babe şi Moşi de pe la noi 

Apele bătrânului Danubiu, după ce ies învolburate de încleştarea 
dinţilor de stâncă, din Porţile de Fier se revarsă lin în albia lărgită lăsând 
- până nu demult - să se înalţe în chiar mijlocul torentului, insula Adda- 
Kaleh, iar, în aval, pe malul stâng - grindul Ţifarului. De sub nisipurile 

aluvionare ale acestui grind, arheologii au scos la iveală câţiva idoli
6)

. 
Figuri antropomorfe cu braţe în cruce, ciclopi, zeităţi preistorice “fiinţe” 

rămase în cultul strămoşilor din vremurile străvechi (fig. nr. 2)
7)

. Ele 
perpetuează  amintirea   uriaşilor  care  ar  fi  trăit  cândva  în  spaţiul 

danubiano-pontic (“cultura Vinga-Turdaş”
8)

). 

Pe dealul numit Sfântul Petru de lângă Porţile de Fier (România, 
judeţul Mehedinţi, satul Gura Văii, după o fotografie din anul 1899) se 
înălţa dintre stânci “simulacrul lui Zalmoxis (Zeul-Moş) - bustul unei 
figuri  umane,  de  o  mărime  uriaşă,  tăiat  în  stâncă  de  mâna  omului 

preistoric “ 
9) 

(fig. nr. 3). “Am văzut - scria Nicolae Densuşianu - şi am 

examinat  însuşi  din  apropiere,  în  vara  anului  1899,  această 

reprezentaţiune umană, de pe acest frumos şi important promontoriu al 

Dunării. Din orice parte privită această figură, ea ne înfăţişează chipul 

unui om misterios cu cojocul în spate şi având o atitudine ca şi când s-ar 

urca  pe  deal     în  sus.   Legendele  populare  numesc  această   figură 

megalitică “Moş” şi ne spun totodată că, mai demult, a existat aici o 

grupă de nouă chipuri umane, sculptate în stâncă, numite cu un termen 

general “Babei” din care 8 au fost distruse în timpurile mai în urmă [...] 
10)

. Această figură sculptată în stânca de lângă Cataractele Dunărei, după 
numele ce-1 poartă, după ideile şi după uzurile religioase ale vechimii, ne 
înfăţişează unul din cele mai importante monumente ale ţării, simulacrul 

lui Saturn, numit în timpurile dace Zalmox - is sau Zeul-Moş [...]. 
1) 
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fig.nr.2 fig.nr.3 fig.nr.4 fig.nr.5 

 

 

 
fig. nr.6   fig.nr.7 

El reprezenta divinitatea cea mare a ţării, sub a cărei tutelă specială se 
afla pasul Porţilor de Fer [ ... ]. A fost una din instituţiile religioase ale 

timpurilor  pelasge
11)    

,  ca  sanctuarele  şi  simulacrele  lui  Saturn  să 
domineze la strâmtorile munţilor, cari serveau de porţi naturale ale 

ţinuturilor. “După cum ne spun autorii - zice Varro - 
12) 

pe locul unde se 
află muntele Capitol a fost în vechime oraşul numit Saturnia, din care 
mai există trei resturi vechi, un templu al lui Saturn în strâmtorile 
munţilor, tot acolo o poartă numită Saturnia, iar astăzi Pandana şi, în 
fine, o poartă din dosul templului lui Saturn” [...]. Etatea acestui 
monument, odată atât de religios, de la Porţile de Fer şi de la Cataractele 
Dunărei,  se  reduce  [...  ]  la  timpurile  anterioare  argonauţilor  (subl. 

ns.)”
13)

. “Uriaşii, aceste făpturi mitice au aparţinut celei de a doua ere 
antropogonice. Ei au populat pământul înaintea oamenilor propriu-zişi. 
Toponimia mitică românească atestă prezenţa lor în câteva zone arhaice 
ale ţării,unde s-au găsit oase de oameni mari [...]. Uriaşii erau făpturi de 
proporţii colosale [...]. Când mergeau călcau de pe un deal pe altul, 
prăvăleau în urmă copacii, în mers făceau pârtii largi în pădure, secau 
pâraiele şi râurile când le era sete, revărsau lacurile când se scăldau, cu o 
lovitură de ciocan prăvăleau stâncile, cu paloşul retezau crestele munţilor 
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[ ... ]. Femeile şi fetele uriaşilor erau voinice, muncitoare, guralive şi mai 
blânde decât uriaşii. De felul lor erau paşnici, însă foarte periculoşi când 
se înfuriau [ ... ]. Tradiţia legendară descrie că, răzvrătindu-se odată, au 
prins toate torţile cerului, scuturându-le doar-doar o cădea pe pământ 
cerul cu divinităţile cereşti, pentru a le zdrobi în luptă corp la corp. Au 
dezlănţuit atunci potopul, care i-a înecat pe cei mai mulţi. Iar cei care au 
scăpat în peşteri înalte, fulgerele şi trăznetele s-au prăvălit atunci peste 

intrări, cetluindu-i acolo pe toţi. Aşa s-a stârpit spiţa uriaşilor ... “ 
14)

. 

3) “Giganţii, care în timpurile primitive pelasge ajunsese la o 
celebritate aşa de mare, sunt amintiţi şi în tradiţiunile ebraice. Aici ei 

figurează  sub  numele  de  Gog  şi  Magog.  Cea  mai  veche  legendă  cu 

privire la Gog şi Magog o aflăm la Ezechiel
15)

. Într-una din din profeţiile 

sale [cap. 38 şi 39, el] ameninţă pe evrei că Iehova va aduce asupra ţării 
lor pe regele Gog din ţara Magog, cu oastea sa cea frumoasă de cai şi 

călăreţi, înarmaţi cu scuturi, coifuri, săbii, lănci, piluri, arcuri şi săgeţi. 
Aceştia venind din fundul miezănopţii, însoţiţi de alte popoare multe, 

călărind pe cai, vor năvăli ca o furtună asupra ţării lui Israel. Ei vor 
cutreera pământul în triumf, vor duce pe evrei în captivitate, apoi, 

împlinindu-şi misiunea lor, vor fi distruşi cu totul de mânia cerului. 

Profeţia  lui  Ezechiel  avea,  fără  îndoială,  în  vedere  tradiţiunile  vechi 
despre înfricoşatul război al giganţilor, când aceştia, urmărind pe evrei, îi 

alungase până în Egipet [...]. Două statui colosale, cunoscute sub numele 
de Gog şi Magog [ ... ] decorează [ şi astăzi ] sala cea mare a palatului 

municipal (Guildhall) din Londra [...]. A doua figură, cu o coroană de 
lauri pe cap, poartă îmbrăcăminte şi arme scitice “ (subl. ns. ; fig. nr. 4) 
16)  

. Identitatea scit-gigant o confirmă şi Marţial, care “numeşte triumful 

lui Domiţian asupra dacilor “triumf asupra hiperboreilor” (Hyperboreus 

triumphus), iar în alt loc “triumf asupra giganţilor” (Giganteus 

triumphus).  În  fine, acelaşi Marţial, în altă epigramă a sa, celebrează 

astfel învingerile lui Domiţian: “De trei ori a trecut peste coarnele cele 

perfide (braţele legendare) ale Istrului sarmatic, de trei ori şi-a scăldat 

calul său asudat în neaua geţilor ; şi, totdeuna, modest, el a refuzat 

triumfurile ce le-a meritat şi nu aduse cu sine decât [re-] numele că a 

învins lumea hiperboreilor “
17)

. 
Toate aceste figuri legendare de Babe şi Moşi autohtoni implementează 
concluzia că “în constituirea spiritualităţii specifice fiecărei comunităţi 
umane [...] există un origo, un set de figuri arhetipale în care mitul şi 

conceptul istoric, legenda şi istoria se interferează, şi parţial coincid”
18

). 
Iar nemurirea lor o asigură Tradiţia, care “pornind din mit,răsunând în ea 

întreaga sensibilitate metafizică [...] vine la lumină [...] să unifice şi să 

înalţe tot ce grupul va dobândi: simţire, gândire, vorbire, manifestare 

[legând] într-un anumit fel locul şi trupul şi tot ce ele vor produce [pentru 
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că   aceasta   este...]   tradiţia,   principiul   generator   permanent   viu   şi 

dinamic”
19)

. 
4) Uimitor şi miraculos (deşi indubitabil) ni se pare cum tradiţia 

românească  a  trecut  prin  filtrul  natural  al  timpului  (neîndurătorul 

judecător şi selector al valorilor perene) - aceste Babe şi Moşi, figurine 

sau uriaşi (de sub grindul Ţifarului şi de pe crestele carpatine) tocmai din 

străfundurile istorice până în contemporaneitate, şi prin “filiera” 

pecetarelor din lemn. Priviţi-le cu atenţie. Nu-i niciun trucaj. Pecetarele 

din fig. nr. 5, 6 şi 7 sunt autentice. Se pot cerceta în colecţia Dr. Victor 

Pop din Sighetul Marmaţiei, str. Plevnei nr. 37. 

Asemănarea izbitoare - frizând identitatea formelor sculptate -dintre 

Ciclopul cu braţe în cruce (fig. nr. 5 şi 6) şi Figurina neolitică de la 

Dunăre (fig. nr. 2), dintre Figura antropomorfă (fig. nr. 7) şi Babele sau 

“Ciobanul” împietrit între piscurile munţilor - ne dă dreptul să afirmăm 

această dimensiune a lor, pe care timpul nu a putut-o micşora. 

Făuritorii  “tinerelor”  pecetare  sunt  simpli  ţărani  maramureşeni  din 

secolul trecut, dar ei le-au copiat după altele mai vechi. Şi aşa, din 

generaţie în generaţie, coborâm pe scara Tradiţiei către originea acestui 

neam românesc şi a moşilor strămoşilor lui, rămânând, însă, tot timpul, în 

acelaşi spaţiu: carpato-danubiano-pontic. 

Minunată lecţie de istorie închid în trupurile lor de lemn aceste nebăgate 
în seamă, mici şi modeste pecetare: “... Sâmburele eternităţii unui popor 
este specificul lui cuprins şi desfăşurat în artă, în creaţia spirituală de-a 

lungul istoriei “
20)

; de-a lungul istoriei: de la străbunele ... cărora însuşi 
Prometheu le-a dat un suflet atât de viu încât au urcat prin milenii până la 

noi, înfruntând judecătorul cel mai neîndurător, dar şi cel mai drept al 

valorilor - timpul. 
 

B) Oaspeţi de pe mapamond 

 
După istoria biblică neamul omenesc este monogenetic: toţi oamenii au 

fost fiii lui Adam şi ai Evei 
21) 

. De la ieşirea din grădina edenului 
(Mesopotamia) până la potop. Iar după nimicitorul diluviu, din corabia 

eşuată pe muntele Ararat (Armenia ) 
22)

a coborât pe pământ Noe, cu 
familia sa. Din urmaşii celor trei fii ai săi, Sem, Ham şi Iafet, au odrăslit 

cele trei mari grupe umane 
23)  

, ce populează până astăzi planeta 
oamenilor, care - şi după dezbinarea lingvistică de pe zidurile turnului 
Babei - au păstrat, prin germenul comun, afinităţi, însuşiri şi manifestări, 
ale căror amprente în istorie, cultură şi artă mărturisesc despre acelaşi 
origo. 

Pecetarele  din  figura  nr.  8,  9  şi  10  le-am  botezat  Oaspeţi  de  pe 

mapamond  tocmai  pentru  că  ele  confirmă  acest  important  capitol  al 
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problemei antropologice: unitatea de origine a neamului omenesc sau 

universalitatea genului adamitic 
24) 

. 

1) Piramida aztecă în trepte 

Este unul din pecetarele categoriei “ obelisc “ 
25) 

răspândite pe aria 

Moisei-Săcel-Hoteni-Cuhea-Breb, în Ţara Maramureşului din România. 

(Şi “fraţi” de-ai lui - încă nevizitaţi de noi - am auzit c-ar exista şi prin 

alte ţări transilvane.) Dacă n-am şti că acesta este un pecetar cioplit în 

Săcel, privind fig. nr. 8 am putea jura că este fotografia unei piramide 

mexicane, reconstituite, de pe timpul civilizaţilor azteci. 

Încercând a dezlega această enigmă, trebuie să ne plimbăm puţin prin 
culturile vechi ale Europei, Asiei şi Americii: 

“Probabil  că  cele  mai  vechi  construcţii  din 
Asia occidentală, ca şi monumentele arhitectonice 

din epoca primitivă aveau o anumită asemănare cu 

forme   ale   naturii.   Betilele   erau   pietre   uriaşe, 

aşezate vertical, iar templele erau concepute ca 

reproduceri ale unor dealuri înalte.[...] Asurbanipal, 

pomenind templul lui Samaş, declara cu mândrie: 

“Am ridicat turnuri ca munţii” [...]. Cópii ale 

munţilor, pe culmile cărora zeii s-au înfăţişat 

oamenilor par să fi fost şi ziguratele, acele uriaşe 

temple în formă de turnuri în trepte (subl.ns.), care 

s-au construit încă pe la începutul mileniului al III- 

lea î.e.n. Unul din cele mai vechi zigurate a fost descoperit la Ur în 

Mesopotamia  de  sud.El  avea  patru  platforme,  dar  forma  un  întreg 

închegat, care, în vârf, purta un sanctuar “
26)

. 
Dar, din Asia, prin strâmtoarea Behring nu este decât un pas până în 
America, unde putem constata că indienii maya (sec. î.Hr. - sec. XI d.Hr.) 
construiau colosale temple în formă de piramide, din pietre frumos 
cioplite, asemănătoare cu cele din Egiptul antic  şi din Orientul antic. 

Istoria ne spune că, înainte de debarcarea lui Cortez în America 
27) 

, statul 
Maya a fost cucerit de aztecii veniţi de la nord, care în sec XIV au 
întemeiat oraşul Mexico; specialişti în istoria culturii şi civilizaţiei spun 
că: “ Vechea sculptură monumentală mexicană a atins aici o rară 

maturitate!” 
28)

. “În construcţia acestor piramide în trepte se ţinea seama 

(cf.Helfritz
29)

) de orientarea lor; axa principala devia cu 17° de la punctul 
exact în care apunea soarele aflat la zenit [...]. Forma ei, stilul ei se 
explică prin însăşi concepţia cosmogonică a acestor popoare, concepţie 
potrivit căreia cerul este reprezentat nu ca o boltă, ci ca un munte pe care 
soarele îl urcă şi îl coboară pe nişte pante mărginite de paliere - imagine 

pe  care  o  reproduce,  simbolic,  piramida  (Krickeberg
30)

).[...]  Hernán 
Cortés scria că aceste monumente constituiau “una din priveliştile cele 
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mai minunate din lume”; alţi cronicari spanioli [contemporani ai lui 
Cortés] vorbeau în termeni tot atât de entuziaşti [...]. In 1520, vizitând la 
Bruxelles expoziţia tezaurului artistic trimis de Cortes împăratului Carol 
Quintul, Albrecht Dürer şi-a notat în jurnalul său de călătorie: “Eu n-am 
văzut în toată viaţa mea nimic care să-mi fi delectat atâta inima ca aceste 

lucruri”
31

). 

Chiar dacă ne lăsăm molipsiţi de entuziasmul lui Cortes şi Difirer, nu 
putem accepta afirmaţia “preţioasă” din Istoria culturii şi civilizaţiei, a lui 
Ovidiu Drimba că “nici un model străin n-a inspirat piramida Americii 

precolumbiene “ (p.441, vol.I), pentru că, oricum, ziguratele din Ur
32) 

sunt mai bătrâne cu vreo trei milenii; iar obeliscurile Egiptului antic sunt 
surorile  lor.  Credem  că  templul  ziqqurat  este  “corespondentul 
monumental al piramidei egiptene, cultivat şi de arhitectura vechiului 

imperiu babilonean”
33

). 

De la cine au preluat “modelul” cioplitorii de pecetare? ; nu are 

importanţă. Cert este că: şi acest pecetar, cu forma lui de “piramidă în 

trepte” ne ataşează popoarelor cu cea mai veche civilizaţie din lume. 

Veche şi... nemuritoare! 
2) Obelisc egiptean 

Vechea artă egipteană a dovedit “un conservatorism ieşit din comun”
34

), 

rezistând,  în  formele  sale  fundamentale,  atât  în  cursul  dominaţiei 

elenistice, cât şi a celei romane. Poate datorită acestei “puteri” a reuşit să 
influenţeze, de pildă, în epoca cretană, arta Greciei antice - asupra căreia 

s-a extins şi arta “barbarilor” din nord (celţii, bascii, tracii şi ilirii)
35)

; ale 
cărei  forme  geometrice  simple  şi  precise  au 

peregrinat prin Europa “de-a lungul perioadei 

neolitice  şi  eneolitice”,  din  Carpaţi  şi  Balcani, 

până în munţii Pindului şi Rodope, spre Marea 

Occidentului, până la vechii basci din Pirinei şi la 

celţii din Bretania
36)

. Aceste interferenţe l-au 

îndreptăţit pe Goethe să spună că: “Nu există nici 

artă, nici ştiinţă care să aparţină [exclusiv] unei 

singure ţări. Şi una şi cealaltă aparţin lumii 

întregi
37) 

. 

Noi de ce n-am lăsa veşnicele unde cristaline ale 

zglobiului pârâu Mara să ne şoptească mesajul 
pecetarului din Berbeşti: “Pentru ca să ne inspire condiţia noastră umană 

o oarecare modestie, nu este nevoie să ne aţintim privirile spre cerul 

înstelat. Este de ajuns să contemplăm civilizaţiile care au trăit cu mii de 

ani înaintea noastră, care, înaintea noastră, au atins culmea măreţiei şi 

care au pierit înaintea noastră”
38

). 
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Te-am  ascultat,  cu  sfială,  bătrâne  pecetar  dar  eşti...prea  modest,  căci 

însăşi existenţa ta, astăzi, frizează ne-apunerea măreţiei: lemnul tău l-au 

atacat şi carii necruţători, dar liniile tale “obelisciene” grăiesc despre 

apartenenţa la arta geometrică a “barbarilor” nordici din timpul primilor 

faraoni ai îndepărtatului Egipt. 

3) Turn thailandez 
Obeliscul  egiptean  “în  formă  rotunjită  [...]  ca  şi  pietrele  ridicate, 
ziggurah babiloniană, e tot o ofrandă” - concluziona eruditul Nicolae 

Iorga
39)

. Ofrandă pe care urmaşii lui Noe o aduc, pe diferite meridiane, 
Celui ce 1-a salvat din diluviu pe strămoşul ce a coborât din arca ancorată 
pe culmile muntelui Ararat. 

Pătimaşul colecţionar de valori autentice, Dr.Victor Pop, ne-a arătat mai 

multe  imagini  fotografice  ale  unor  monumente 

budiste din zona thailandeză - adevărate surori ale 

pecetarului  din  colecţia  sa  (fig.nr.10),  pe  care  - 

astfel justificat- 1-a botezat “turn thailandez”, încă 

o mărturie că pe pământul rotund călătoresc, prin 

milenii,  aceleaşi  “forme”  la  toate  acele  popoare 

care fac umbră pământului de prin zorii existenţei 

genului uman şi până astăzi. 

Mituri şi legende, adevăruri şi fapte, din vremi 

preistorice şi până la noi, îşi oglindesc “făpturile” 

în  torentul  a  cărui  curgere  prin  timp  înscrie  pe 

portativ “şuvoi de note cristaline” în simfonia universului. “Ploaie de 

note de aur în marea tăcere a serii” 
40)

. 

Se pare că Heidegger şi Goethe au ascultat acest concert. Să le ascultăm 

şi noi impresiile: “Odată ce acceptăm că arta înseamnă transpunerea-în- 

operă (Ins-Werk-bringen) a adevărului, iar adevăr înseamnă starea de 

neascundere  a  Fiinţei,  nu  trebuie  atunci  ca  în  opera  de  artă  plastică, 

tocmai spaţiul adevărat, acela care scoate din ascundere ce-i este lui mai 

propriu, să fie cel ce dă măsura?” 
41)  

. Căci nici “nu este întotdeauna 

necesar ca adevărul să se întrupeze; este de ajuns ca el să plutească în 

jurul nostru ca un duh şi să ne facă să simţim la fel; să unduiască în 

văzduhuri, grav - prietenos, asemenea unui glas de clopot”
42)

. 

...Bat clopote sub cupola cerului. A cerului românesc. Clepsidra 
măsoară trecerea timpului. Şi a timpului prin care 

pecetarele au intrat definitiv în “lumea celor vii” 

(fig.nr.  11-Victor  Pop  şi  Romul  Pop).  Lume 

căreia poate îi datorăm descoperirea cea mai 

“originală şi importantă care ar putea caracteriza 

secolul  nostru  [...]:  unitatea  istorică  a  spiritului 

uman” 
43) 

. 
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Cap. IV. SIMBOLURI STRĂVECHI 

„Simbolul religios revelează solidaritatea 

ce există între structurile existenţei 

şi structurile cosmice. 

Omul nu se simte izolat în Cosmos, se 

simte deschis către o Lume, care, graţie 

simbolurilor, îi devine familiară”. 

Mario de Micheli
1)
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P 
 

ecetarele sunt obiecte de cult autentic creştine,dar partea artistică a 

suprastructurii  lor  oglindeşte  o  moştenire  şi  o  gândire  mitică 

străveche. În general este învederat că “gândirea mitică se dovedeşte a fi, 

prin  persistenţa  structurilor  sale  fundamentale  în  subtextul  gândirii 

conştiente, o constantă a spiritului uman pe care îl plasează astfel în 

concordanţă cu orizontul metafizic. Frecvenţa fenomenelor de sincretism 

hrănite de acelaşi substrat mitic [este] manifest în artă, cu atât mai mult 

cu  cât  ne  vom  apropia  de  arta  populară  în  care  cenzura  noului  cult 

[creştin] e mai puţin strictă. Desfăşurarea istoriei şi experienţa cumulată 

pe care ea o impune nu distrug structura simbolului, ci îi adaugă noi 

valenţe”
2)

. Mircea Eliade constata că: “Populaţiile rurale ale Europei au 

reuşit să integreze în creştinism o mare parte a moştenirii lor precreştine, 

de o vechime imemorială. Ar fi inexact să credem că din această cauză 

ţăranii Europei nu ar fi creştini. Dar trebuie să recunoaştem că 

religiozitatea lor nu se reduce la formele istorice ale creştinismului, că ea 

păstrează o structură cosmică aproape în întregime absentă din experienţa 

creştinilor citadini. Am putea vorbi despre un creştinism primordial, 

anistoric: creştinându-se, agricultorii europeni au integrat în noua lor 

credinţă religia cosmică pe care o conservau din preistorie” 
3)

.Fără a face 

din  cele  de  mai  sus  un  şablon  de  idei,  un  îndreptar  preconceput,  le 

aşezăm la începutul acestei pagini pentru pertinenţa şi autoritatea lor în 

materie.Pentru a pătrunde în universul propus, va trebui să intrăm într-un 

alt capitol al artei lemnului, care să ne permită un pelerinaj la sursele 

arhetipale, o călătorie la sensurile străvechi, spre a descoperi că (nu mai 

puţin decât alte mărturii, culturale sau arheologice) motivele sculptate pe 

anumite pecetare ilustrează - prin simbolurile străvechi încorporate: Axis 

Mundi,  Colţi  de  lup,  Brâu-torsadă,  Funie  zig-zag  şi  Ichtys  -  atât 

specificul mioritic, cât şi apartenenţa acestuia la universal. 

1.   „AxisMundi” 
 
 

 
 

fig. nr. 1 fig.nr.2 fig.nr.3 
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Ţăranul Pop Pătru a Niţî dintr-un mirific sat de la poalele Gutâiului a 

cioplit prescornicerul din figura nr.l, inspirându-se după un pecetar 

moştenit de la strămoşi (fig.nr.2). 

Despre  strămoşii  noştri  se  spune  că  trăiau  “lipiţi  de  munţi” 

(montibus inhaerent 
4) 

); spaţiul lor vital - mai ales în vremuri de restrişte 

- erau codrii carpatini cu falnici brazi şi viguroşi stejari. Acest sincretism, 
dintre viaţa românului şi natura în sânul căreia era fericit sau trist, l-au 

putut  îndemna  să  încresteze  şi  pecetarele  cu  o  cruce-arbore;  dar  ne 

putem gândi şi la o “ combinaţie sincretică între Crucea creştină şi 

Arborele  vieţii”,  pecetarul  însuşi  având  formă  de  brad  încununat  cu 

cruce: o ipostază a arborelui cosmologic, paradisiac. 

Iată ce spune Anca Pop Bratu 
5)

: “Forma astfel creată este o combinaţie 

sincretică între Crucea creştină şi Arborele Vieţii. [Este] un prim caz în 

care  forma  arhetipală  (Arborele  Vieţii),  derivată  din  gândirea  mitică, 
răzbeşte în cea mai clasică imagine a noului cult (Crucea), al cărui sens îl 

întăreşte, contribuind la integrarea sa în ciclul cosmic. Simbol al vieţii şi 

fertilităţii inepuizabile (legat indisolubil de simbolismul apei), dar şi al 

regenerării ciclice şi, prin extensie, al învierii, deci al imortalităţii, 

Arborele garantează astfel prin empatie eficacitatea simbolului creştin 

căruia îi conferă atributele sale, tot aşa cum virtuţile sale magice se 

transmit atât plantelor miraculoase, cât şi “adevăratului lemn al Crucii”, 

făcută din Arborele Paradisiac “[...].”Virtuţile magice ale plantelor 

miraculoase (care au capacitatea de a vindeca, de a învia sau de a aduce 

noroc în dragoste-fertilitate) derivă fie din atributele Arborelui Vieţii, fie 

din motivul mitic al naşterii unor plante graţie sacrificiului ritualic al unui 

erou primordial. Astfel, în legendele creştine apocrife, forţa “adevăratului 

lemn al Crucii” de a învia morţii constă în originea sa paradisiacă, el 

fiind menit să devină “lemnul mântuirii, chiar de la obârşia păcatului 

primitiv” (N.Cartojan, Cărţile populare lin literatura română, Bucureşti, 

1974, v.I, p.156); calităţile plantelor miraculoase au în schimb ca sursă 

“naşterea” lor din sângele vărsat de Mântuitor pe Golgota” 
6)

. “Înrudite 
prin substrarul lor mitic cu tipul cruce-arbore, pecetarele sub formă de 
brad reprezintă o altă ipostază a arborelui cosmologic [ca bradul “cu 
solzi” din Petrova, fig.nr.3]. Conice şi decorate de cele mai multe ori cu 

mici triunghiuri incizate, pecetarele acestui tip sugerează atât forma 

bradului  cât  şi  a  fructelor  sale  acoperite  cu  solzi.Prin  atributele  sale 

concret formale (verticalitatea, perenitatea frunzelor sale verzi) bradul, 

considerat arbore sacru, devine un simbol al arborelui Axis Mundi dar şi 

al Arborelui Vieţii.Locul important pe care îl ocupă bradul în obiceiurile 

noastre populare
7)

, ca şi frecvenţa lui ca motiv decorativ pe teritoriul 

carpato-dunărean, din neolitic, în epoca bronzului şi apoi la daci, pentru a 
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fi regăsit în epoca feudală şi a deveni una dintre temele favorite ale artei 

populare româneşti 
8) 

, relevă posibilitatea ca bradul să fi stat la noi “ în 
centrul cultului arborilor” şi poate explica atât vechimea cât şi marele 

număr al reprezentărilor sale plastice 
9)

.Validitatea pecetarului în formă 
de brad e garantată atât de atributele Arborelui Vieţii cât şi de imunitatea 

spaţiului sacru al cărui centru îl constituie ca Arbore-Axă a Lumii” 
10}

.În 
monumentala “Dacia preistorică”, eruditul Nicolae Densuşianu la pagina 

73 - “specimene de ornamentică preistorică (Dacia, Troia şi ţinuturile 

Greciei)”, figura nr.106, redă chiar un veritabil ... Axis Mundi
11} 

iar 

Romulus Vulcănescu
12) 

adăuga că “bradul mirific ca arbore 
comunicaţional între cer şi pământ în concepţia dacilor se aseamănă cu 
yggdrasil - ul în concepţia vechilor germani; ambele reprezentări 
arboritico-mitice ţin de substratul indo-euopean şi simbolizează mişcarea 
ascendentă a imanentului biospiritual în cosmos. Bradul mirific leagă 
pământul de cosmos. Cu rădăcinile înfipte în pământ, trunchiul înfipt în 
ceruri, iar coroana trecând dincolo de ceruri, în cosmos, bradul devine “o 
ideogramă mitologică a doctrinei exoterice europene, care exprimă 
simbolul cosmologic al mişcării ascendente a vieţii de pe pământ în 

cosmos”
13)

. 

Bradul, cu verticalitatea sa impecabilă şi cu perenitatea ramurilor sale 

verzi, este o săgeată a Pământului către Cosmos ! Aşa irumpe şi din 

inimile colindătorilor de Crăciun invocaţia bimilenară: “O, brad frumos, 

o, brad frumos/Cu cetina tot verde/Tu eşti copacul credincios,/Ce frunza 

nu şi-o pierde./O, brad frumos,/Al lui Cristos,/ Verdeaţa ta îmi 

place./Oricând o văd sunt bucuros/Şi vesel ea mă face”. 

“După Ovid Densuşianu
14)

, Alex. Graur
15)  

şi Alex Rosetti
16)

, apelativul 

Crăciun derivă din creatio, care în latină înseamnă naştere: naşterea 

naturii,   transfigurată   mai   apoi   în   naşterea   lui   Crăciun;   sau   din 
incarnationis,   încarnare,   -  deci   renaştere:  renaşterea   naturii   prin 
încarnarea lui Crăciun. 

În orice caz, ipoteza denumirii latine a lui Crăciun nu justifică originea 
lui, care putea să fie anterioară şi care, în limba dacă, putea să fi însemnat 

tot  creatio  sau  ceva  asemănător
17)

[...]  E.  Çabej  atrage  atenţia  că  la 
albanezi numele de Crăciun vine de la o buturugă numită crencia care se 

aprinde de sărbătoarea Crăciunului ca sărbătoare a naşterii lui Iisus “
18)

. 
Mitul arhaic al unui cioban zeu-moş este transfigurat în mitul unui cioban 
demonic care refuză să o primească pe Fecioara Maria să nască în staulul 
lui. Soţia lui Crăciun o primeşte într-ascuns şi moşeşte pe Iisus, faptă 
pentru care Crăciun îi taie mâinile, iar Fecioara Maria îi lipeşte mâinile la 
loc. Minunea îl converteşte pe Crăciun [...]. De bucurie că nevasta sa a 
scăpat de pedeapsa lui necugetată, Crăciun aprinde un rug din cioate de 
brad în curtea lui şi joacă hora cu toate slugile lui. După joc împarte 
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Fecioarei Maria daruri păstoreşti (lapte, caş, urdă, smântână) pentru ea şi 

Copil. De aici transfigurarea lui Moş Crăciun într-un sfânt care aduce de 

ziua  naşterii  lui  Iisus  daruri  copiilor,  obicei  care  se  suprapune  cu 

amintirea darurilor pe care [...] (după Evanghelii) le aduceau regii-magi 

în staul[-ul din Bethleem] ...Cântecele de bucurie adresate de slugile lui 

Crăciun cu prilejul minunii lipirii mâinilor bunei lor stăpâne Crăciuneasa 

s-au transformat în colinde ce glorifică [...] naşterea lui Iisus [...] . “C- 

aşa-i legea din bătrâni / Din bătrâni, din oameni buni, / Să se dea la Sânt 

Crăciun / Un colac ş-un vinaţ bun...”. Cultul strămoşilor şi moşilor s-a 

îngemănat treptat cu cultul soarelui, astfel încât mitologia gerontolatrică 

a devenit consubstanţială cu mitologia solară [...]. În epoca daco-romană, 

peste cultul solstiţiului de iarnă al lui Crăciun, personaj mitic dac, s-au 

suprapus şi datini latine referitoare la Soles invictus şi Saturnalii, în care 

coniferele jucau un rol primordial, ca la romani” 
19)

. O, brad frumos, o, 

brad frumos, cu cetina tot verde...! 

 
2) “Colţi de lup” 

Din multitudinea de figuri geometrice, ca elemente decorative 
străvechi “ poate cel mai frecvent întâlnit, constând dintr-o formă 
triunghiulară, apare motivul dintelui de lup, mai ales pe obiectele de mici 
dimensiuni, cum ar fi cele folosite în gospodăria ţărănească pentru uzul 
zilnic, dar şi pe piesele de mari dimensiuni (mobilier), ori chiar pe unele 

elemente de arhitectură “
20)

. 

Despre dintele de lup, ca element decorativ “ cu originea în neolitic 

“ 
21)

, se afirma şi că ar fi un “ motiv specific unei geografii de codri 

nesfârşiţi”
22)

; dar prezenţa colţilor de lup (fig.nr.4) ca motiv ornamental 
pe pecetare (uneori însoţind, deasupra şi dedesubt, funia ca linie a vieţii), 
nu o putem interpreta exclusiv prozaic, că: românul frate cu codrul se 
întâlneşte mereu cu lupul în viaţa cea de toate zilele şi - de aceea - nu-i 
poate  ignora  prezenţa  nici  când,  iarna,  stând  liniştit  la  gura  sobei, 
ciopleşte un pecetar pentru bunica... Ci, insistenţa cu care dintele de lup 

este o prezenţă frecventă (şi nu numai în ornamentaţia 

sculptată)  ne  obligă  să  căutăm  semnificaţiile  mai 

profunde ale acestei prezenţe în viaţa românului. 
Să  apelăm,  deci  la  corpusul  literar  al  culturii 

orale, la acel tezaur de legende, credinţe şi eresuri “ce 
fruntea-mi de copil o înseninară, / Abia-nţelese, pline 

de-nţelesuri...”  
23)

.  Şi  iată-ne  aflînd  că:  “Cel  mai 
feroce dintre animalele faunei noastre -lupul - a 
impresionat profund gândirea şi imaginaţia populară; 
de aceea îl găsim prezent în mai toate genurile și 

categoriile literaturii și culturii orale […]
24)

. Popoarele 
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arhaice vedeau în fiecare trecere de la o treaptă a vieţuirii la alta, un prag 

şi un salt ontologic fundamental. În momentele de cumpănă ale acestei 

treceri, interveneau o seamă de animale, (probabil totemice), care 

transferau puterea lor asupra neofitului, îi comunicau tainele lumii, îl 

protejau de forţele răului, îi dădeau nume şi îi garantau izbânda în marile 

probe [...]. 

Frăţia  cu  lupul  începe  încă  din  segmentul  pre-existenţial,  când 
copiii care plâng în pântecele mamei înainte de a se naşte se transformă 
în pricolici (fiară sălbatecă, mai ales lup) şi continuă după moarte în post- 
existentă, în lumea miticului, aşa cum reiese din cântecul zorilor cântat la 

casa mortului (Ion Ghinoiu
25)

). 

Prima inserţie a lupului în universul existenţei umane este una 

malefică. Într-adevăr, imediat după naştere, câteva semne prevestitoare 
permit identificarea celor hărăziţi să fie pricolici, adică “oameni-lup”: 
dacă “chiţia” pruncului este roşie (“dovadă” că asupra lui planează umbra 

malefică a lupului), moaşa o apucă repede, iese cu ea afară şi strigă: 
“Auziţi lume că s-a născut un lup pe pământ!  Nu e lup să mănânce 

lumea,  ci  e  lup  să  muncească  şi  să  aibă  trişte  de  ea”.  Prin  această 

invocaţie  (care,  în  spaţiul  cuvântului,  afirmă  întâi  identitatea  dintre 
copilul cu “chiţie” roşie şi lup - “s-a născut un lup” - şi o neagă apoi, 

subliniind caracterul uman al acestui “lup” care va munci şi va suferi 
omeneşte), ea anulează acţiunea nefastă a puterilor răului şi apără pruncul 

de intruziunea demonicului (vezi T. Pamfile
26)

). 

Alteori,  prezenţa  lupului  în  datinile  de  naştere  ţine  de  ordinea 
beneficului. Atunci când se face “schimbarea numelui” (pentru a proteja - 
în mod magic - copiii bolnavi sau ameninţaţi cu moartea), noul nume “e 
dorit să fie numele unui animal sălbatic: Lupu, Ursu etc, respectiv Lupa, 
Ursa, Vidra etc, căci credinţa este că sălbătăciunile sunt “curate” medical 
vorbind, deci exemplare ca sănătate şi posesoare a tuturor virtuţilor de 

curaj şi putere “ (O.Buhociu 
27)

). Această convingere populară îşi are 
ecou şi într-un descântec în care celui bolnav i se promite “Mâncarea 
lupului, / Puterea ursului. / Să mănânci cât lupu / Şi să poţi cât ursu...” 

(Gr.Tocilescu, C. Ţapu
28)

. [...] Aflat pe lungul drum care-1 va conduce 

prin  “lumea  fără  dor”  către  locul  ultim  de  odihnă,  cel  dispărut  se 

întâlneşte cu diferite “animale călăuză” 
29)

: “Şi-ţi va ieşi / Lupul înainte, / 
Ca să te spăimânte. / Să nu te spăimânţi, / Frate bun să-1 prinzi, / Că 
lupul mai ştie / Seama codrilor / Şi-a potecilor. / Şi el te va scoate / La 
drumul de plai, / La un fecior de crai, / Să te duci în rai, / C-acolo-i de 
trai, / în dealul cu jocul, / C-acolo ţi-e locul, / În câmp cu bujorul, / C- 

acolo ţi-e dorul” (C.Brăiloiu 
30)

). Este evident că aici lupul deţine funcţia de 
animal psihopomp, de animal-ghid, care conduce sufletele morţilor pe 

căile  întortocheate  ale  tărâmului  funerar.  Frăţia  cu  lupul  relevă  un 
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profund caracter iniţiatic deoarece trecerea şi integrarea în “plaiul” de 
dincolo nu ar fi posibilă dacă mortul nu ar fi condus şi sfătuit de animalul 

atoateştiutor (vezi C. Buhociu 
31)

). [...] Zona nordică şi insulară a Europei 

cunoaşte figura înfricoşătoare a “Werwolf”-ului, iar francezii povestesc 
despre faptele amarnice ale aşa-zisului “Loup-Garou”. Referindu-se la 
ultimul exemplu, dar vorbind despre întregul complex folcloric al 
“oamenilor-lupi”, Mircea Eliade afirmă că “numeroasele legende şi 
credinţe referitoare la “loup-garous” pot fi explicate printr-un proces de 
folclorizare,  adică  prin  proiectarea  în  lumea  imaginară  a  unor  rituri 

concrete,  fie  şamanice,   fie  de  iniţiere  războinică”  
32

).  [...]        În 

ecosistemul    european,    lupul    reprezintă,    în    ordinea   animalelor, 

vânătorul prin excelenţă: feroce, abil, inteligent, el oferă un model 

“dinlăuntru” al artei prinderii şi decupării victimei. Este firesc deci ca 

lupul să figureze ca emblemă şi totem al grupurilor de tineri iniţiaţi, ei 

înşişi vânători de excepţie, angajaţi (sau numai promişi) într-o mare 

vânătoare ceremonială. În acelaşi timp însă “forţa şi ardoarea dovedită în 

luptă, fac din lup o alegorie războinică” (J.Chevallier 
33)

). Dar vânătorul 

şi   războinicul   sunt   înrudiţi,   căci   “războinicul   este   vânătorul   prin 

excelenţă; ca şi acesta el îşi găseşte modelul în comportamentul unui 

carnasier”  (M.Eliade,  o.c,  p.26).  Prin  aceste  determinări  succesive 

câmpul semantic al lupului se deschide spre multiple planuri şi nivele 

mitologice, planuri care se corelează şi întrepătrund reciproc: astfel lupul 

apare ca divinitate funerară, animal totemic, paznic şi călăuză în lumile 

inaccesibile, protector al iniţierii, vânător de excepţie şi model simbolic 

al războinicului. 

Identificrea mitică şi rituală cu lupul stă, după opinia lui Mircea 

Eliade, la baza numelui dacilor (subl. ns.). Citând pe Strabon, care afirmă 

că dacii foloseau, pentru a se denumi, cuvântul “dáoi” şi pe Heschius 

care  susţine  că  “daos”  înseamnă  în  limba  frigiană  (limbă  de  factură 

tracică) “lup”, savantul amintit conchide: “Prin urmare dacii se numeau 

ei înşişi, în vechime, “lupi” sau “cei care sunt ca lupii”, adică cei care se 

aseamănă lupilor “ (idem, p.13). Acest nume etnic derivă probabil dintr- 

un “epitet ritual” care consacră relaţia ternară dintre grupul de tineri 

iniţiaţi,  vânătoarea-război  şi  lup.  Tinerii  daci,  viitori  luptători,  se 

considerau, pe parcursul iniţierii, lupi: “Esenţialul iniţierii mitice consta 

în transformarea rituală a tânărului războinic în animal [...]. în acest caz 

două aspecte pot fi reţinute: 

1) tânărul devenea războinic redutabil asimilând, în mod magic, 

comportamentul  unui  animal,  îndeosebi  al  lupului,  sau  2)  îmbrăcând 

ritual pielea unui lup, fie pentru a împărtăşi modul de a fi al acestui 

carnasier, fie pentru a semnifica ideea că el devenise un “lup” (idem, 

p.18). De la aceste grupuri de războinici, numele s-ar fi extins, devenind 
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un  termen  care  desemna  întreaga  colectivitate  şi  apoi,  într-o  fază 
ulterioară, întreaga etnie. Această ipoteză este sprijinită, în demonstraţia 

istoricului religiilor, de trei serii de argumente. Primele sunt de natură 
lingvistică: “dáos” înseamnă în limba veche “lup”, următoarele sunt de 

natură  etnologică:  numeroase  triburi  şi  grupări  sociale  din  perimetrul 
indo-european adoră lupul, se identifică ritual ori mitologic cu el, au 

ceremonii şi credinţe analoage celor cunoscute pentru civilizaţia dacă. 
Ultimele  argumente  sunt  de  natură  istorică  şi  arheologică:  urme  ale 

cultului  lupului  au  fost  descoperite  pe  tot  teritoriul  românesc  şi  ele 
datează,   în   cele   mai   vechi   forme,   încă   din   neolitic;   tot   astfel 

binecunoscutul stindard dacic, reprezentând, probabil, o divinitate 

protectoare a luptătorilor, avea forma unui cap de lup
34)  

prelungit cu un 

trup de şarpe “
35)

. 
Socotim că nu este nesemnificativ a pomeni aici (după atâtea fraze 

savante despre daci) că cei doi copilaşi întemeietori ai gintei latine  - 

Romulus şi Remus - au supravieţuit pentru că i-a alăptat o ...lupoaică. 
Altfel, din ce neam s-ar fi născut tătuca Traian şi - din el şi Decebal - 
bunicele noastre, care ne admonestau înfricoşător: “Vezi, că vine lupu'!”. 
Nici cioplitorii de pecetare sau meşterii de porţi şi biserici, n-or fi ştiind 
ei toate savantlâcurile citate de noi, dar un lucru este cert: frecvenţa cu 
care ornamentează cu Colţi de lup nu este nici întâmplătoare, nici lipsită 

de profunde semnificaţii .
36)

 

3)” Brâu - torsadă “ 

Priviţi cu atenţie pecetarul din fig.nr.5. Ce să admirăm, întâi, în el ? 

Incredibila putere de teologhisire lapidară, sau rafinamentul artistic 

condensat al ţăranului român care, după  ce separă cu tradiţionala torsadă 
 

 
 

fig. nr. 5 fig.nr.6 
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fig. nr. 7 fig.nr.8 

partea de jos, utilitară, a pecetarului, ciopleşte peste ea o veritabilă 

reprezentare plastică a Sfintei Treimi, exprimată original într-o dublă 

ipostază: triunghiul divin ce tronează deasupra şi încă trei “ochi” dispuşi 

triunghiular şi perfect isoscel, tot simbol al Divinităţii care patronează 

cele dedesubt ? 

Evident, pecetarul, cu care, în satul Leordina, se petcetluia prescură la 

uşa unui cuptor de copt, are ceva comun cu turlele sub care se va realiza, 

pe altar, Misterul Liturgic! Acolo, omul se va întâlni cu Dumnezeu; între 

pământ şi cer intervine o întâlnire; orizontul la care se întâlnesc cele două 

planuri existenţiale este linia de unire, “firul” ce leagă (şi delimitează) 
omenescul de divin. 
Acest  “fir”  numit  brâu-torsada  este  românesc;  l-a  cioplit  un  român. 

Priviţi-1  pe  agneţul  unui  vechi  pecetar  din  Cernăuţi  (fig.nr.6)
37)

,  sau 
înconjurând “ritualic piciorul unei peceţi pe care o consacră, aşa cum o 

frânghie consacra odinioară, prin izolare, locul sacru de cel profan”
38) 

(fig.nr.7), sau pe o proaspăt cioplită poartă monumentală 

(fig.nr.6,cap.II)
39)

,  sau  pe  crucea  care  priveghează  la  mormântul  unui 

tânăr adormit, nu demult, printre străini (fig.nr.8)
40)

, sau înconjurând, de 
câteva secole, ca un brâu protector, mijlocul sau partea de sus a pereţilor 
majorităţii bisericuţelor de lemn, “ca frânghie răsucită, pe care o simţi 

aspră şi trainică”
41)

, înfruntând veacurile şi fabulând despre “pelerinajul 
omului la sursele existenţei... [pentru că] în poveştile româneşti, firul se 
deapănă pe ghem odată cu destinul eroului, [...] spirala [...] simbolizând 

mişcarea circulară pornită de la un punct şi prelungită la infinit “ 
42)  

; 
peste tot, indiferent de funcţia artistică (strict decorativă sau simbolică), 
este, în artă, o pecete românească, un semn de apartenenţă etnică. 
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Observaţi că acest brâu autohton, din lemn, “lucrat din buză de secure şi 
scoabă de fier,...  se reliefează puternic, cu mult trup, pulsând în 
răsucitura lui fără capăt, ca o fugă, la infinit, [realizând, astfel] jocul de 
umbră şi lumină care vibrează suprafeţele, [şi din care se conturează] 
înţelesul de Durată-Nemurire”; - în timp ce brâul celtic, de migraţie, are o 
“liniaritate monoton-mătăsoasă, [este] gravat pe metal de luptă şi cusut 
cu fir pe veşmânt de războinic” şi se constituie într-o iluzie a Infinitului şi 
Nemărginirii, desemnând şi caracterizând “popoarele celtice, vânturate 
prin lume de neodihna migraţiei şi mistuite de setea pentru o mereu 

dizolvată Fata-Morgana” 
43)

. 

Brâul autohton “e al păcii şi al stabilităţii de vatră, e dur în materie, 
armonic şi solar în expresie, se ancorează mai ferm în spaţiu şi timp, fiind 

emblema unui univers de rostire specifică - civilizaţia lemnului”. 
44)

 

 
4) “Funia zig-zag “ 

O  găsim  mereu  prezentă  pe  uneltele  textile,  pe  furcile  de  tors  şi  pe 
prisnele, pe instrumentele muzicale (fluiere, mai ales), cât şi pe bâtele 
ciobăneşti sau pe spărgătoarele de alune, - pe toate îndeplinind doar o 
funcţie pur ornamentală, înfrumuseţând obiectul respectiv; şi pe unele 

pecetare, unde ea “separă şi totodată articulează”
45) 

cele două câmpuri 
existenţiale, ca obişnuita funie torsadă din fig.nr.7. 

Dar, pentru a pricepe că de fapt nu este un simplu motiv ornamental, iată, 

un străvechi pecetar din Sălişte (fig.nr.9 şi 10), pe crucea căruia funia 

geometrizată de zig-zag nu mai delimitează, pe orizontală, două lumi, 

nici nu înfrumuseţează un obiect banal, ci, transformată într-o veritabilă 

spirală a vieţii exprimă elevat, pe verticală, înălţarea vieţii pământeşti 

spre cer, aspiraţia dintotdeauna a lutului spre stele, a omului spre azur – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. nr.9 fig.nr.10 
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aşa cum Răstignitulde pe lemnul Crucii înalţă jertfa Sa pentru om spre 

Tatăl cel din ceruri, Cristos însuşi exprimat de meşterul popular printr-o 

spirală în zig-zag răstignită pe cruce. Iisus - spirală în zig-zag: opera unui 

ţăran din veacul trecut, care are curajul de a fi precursor al post- 

moderniştilor! 

Asupra acestei spirale a vieţii trebuie să mai zăbovim, deoarece se cuvine 

a-i evidenţia deosebita trăinicie în timp şi spaţiu: simbolismul ei este 

prezent în mitologia străromână, ca axă spirală între rai şi iad; o transmite 

până-n pragul secolului nostru poezia populară ce vorbeşte despre “calea 

raiului”; iar în contemporaneitate, pe substratul autohton al unei căi 

mirifice, Brâncuşi a trasat la Târgul Jiu o Via Sacra românească, în 

complexul monumental consacrat eroilor din războiul de întregire al 

neamului. Iată consemnarea acestor trei aspecte: 

I) În mitologia străromână “urcarea şi coborârea din Rai pe pământ, ca şi 

coborârea de pe pământ în Iad şi urcarea pe pământ din Iad, se făcea 
ritual pe axa Rai-Iad, în spirală. Ritul călătoririi în spirală, între ceruri şi 
pământ, şi pământ şi subpământuri, este respectat de cele două ierarhii 
divine (cereşti şi subpământeşti) şi de eroi şi de oameni [...]. În coborâre 
sau  ascensiune,  divinităţile  cereşti  nu  produc  perturbări  atmosferice, 
numai cele diavoleşti, care urcând în văzduh produc vârtejuri în urma lor, 

uneori destul de dăunătoare pentru oameni (uragane sau tornade)”
46)

. 

II) În poezia culeasă din judeţul Neamţ, 
“ Calea Raiului e lungă, 

cât o viaţă să n-ajungă. 

Calea Raiului e smeadă, 

tragi la ea ca la obadă, 

urci, cobori şi nu sfârşeşti, 

cauţi şi nu nimereşti, 

când să zici că ai scăpat 

de la cap o ai luat; 

piedici jos şi piedici sus, 

cazi şi te ridici răpus, 

nu ştii care-ţi este scrisa, 

ce aştepţi şi datu-ţi-s-a “
47)

. 

III) Brâncuşi “a închipuit o Via Sacra, care porneşte de la Coloana 

Nesfârşitătrece prin mijlocul bisericii Sf. Apostoli, apoi prin Poarta 

Sărutului şi se opreşte la Masa Tăcerii.În fond, biserica este inclusă de 

sculptor, din capul locului, în complexul monumental, astfel încât Via 

Sacra să reprezinte o cale mirifică în toate aspectele ei simbolice: masa 

ospăţului funerar, aleea scaunelor pentru odihna celor îndoliaţi, poarta 

sărutului la despărţire înainte de Marea Trecere, biserica, concepută ca o 

bazilică-necropolă, şi coloana nesfârşita a recunoştinţei naţionale şi a 
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legăturii dintre cer şi pământ, dintre spiritele celor morţi care sălăşluiesc 

în ceruri şi a celor vii care trudesc pe pământ”
48)

. 
Dar „ce sunt, în definitiv, romboizii brâncuşieni, dacă nu Funia stilizată, 

Brâul  geometrizat, dur în abstracţiune şi plantat pe verticală, să lege 

(veche aspiraţie!) pământul de cer. Că ar fi ceva adevăr în relaţia Brâu - 

Coloană ne-o spune şi semnul matematic al infinitului (formula totală a 

Duratei), care-i tot fragment de Brâu, de rombi îngemănaţi, doi la număr. 

Vreau să zic că simbolurile se întâlnesc în estuarul cunoaşterii, unde 

spiritele alese decantează timpul, spaţiul, comprimă distanţele, afirmă 

obsesiile matricei din care descind. Ce-am făcut, aşa dar ? Am formulat o 

ecuaţie  posibilă:  Infinitul  celtic  -  ideea  maramureşeană  a  Duratei  - 

Infinitul brâncuşian - matematica infinitului. Chestiunea nu-i doar de 

estetică;  ne  mână  în  straturi  milenare  de  spirit,  mitologie,  civilizaţie, 

valori “
49)

. 

 
5) „ I c h t y s “ 

Din  epoca  persecuţiilor  şi  a  catacombelor,  de  la  creştinii  primelor 
veacuri,   simbolul-parolă,   Ichtys,   traversează   secolele,   păstrându-şi 

nealterat  înţelesul  genuin  ;  sub  peştii  încrustaţi  pe  prescornicerul  din 

fig.nr.  11,  minunat  stilizaţi,  este  înscris  anul  erei  creştine  -  1812; 

deasupra,  în  vârful  pecetarului  -  o  răstignire  splendid  executată;  pe 

revers, cinci litere, COMAN, înscriu în tiparele istoriei numele familiei 

din Moisei care-şi asumă acest creştinesc blazon de nobleţe. 

Prin întruparea Logosului a coborât în lume “Lumina”; şi unii 

oameni “nu L-au primit” pentru că iubeau întunericul. Dar “Lumina 

luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5). 

Proaspăt-înfiripata Biserică creştină a avut de suferit, a fost persecutată 

pentru că noua învăţătură, Evanghelia iubirii, vestea principii deosebite 

de cele care guvernau atunci relaţiile dintre oameni. Din cartea istorică 

Faptele Apostolilor, scrierile Părinţilor şi consemnările istoricilor evrei, 

elini sau romani - putem înţelege cât de mare opoziţie au întâlnit aceste 

idei şi cu câtă înverşunare s-au năpustit asupra creştinilor, cei care voiau 

să menţină omenirea în întunericul idolatriei şi sclavagismului. De la 

prigoana iudaică, ce culminează cu lapidarea arhidiaconului Ştefan, apoi 

la prigoana păgână pornită de împăratul Nero (61), continuată până sub 

Diocleţian  (305)  timp  de  aproape  trei  secole,  creştinii  sunt  urmăriţi, 

arestaţi şi supuşi la tot felul de chinuri: ucişi cu pietre, străpunşi cu suliţe, 

tăiaţi  cu  sabia,  aruncaţi  în  arena  circurilor  să  fie  sfâşiaţi  de  fiarele 

sălbatice, sau legaţi de stâlpi, unşi cu smoală şi aprinşi ca nişte făclii pe 

aleile grădinilor protipendadei păgâne. “Non licet esse christianos!”. 

Dar puternicul imperiu roman, în loc să extermine creştinismul, nu a 

reuşit decât să sfinţească glia cu moaştele martirilor şi să aprindă pe cer 
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miriadele de luceferi ai credinţei. Lumina Evangheliei iubirii învăluie 

piramidele Egiptului din îndepărtatul Orient şi Coloanele lui Hercule din 

îndepărtata   Spanie;   la   anul   313   împăratul   Constantin   recunoaşte 

capitularea lumii greco-romane în faţa Ideii creştine, semnând Edictul de 

la Milan; iar dacă peste 50 de ani (361-363) apostatul Iulian va încerca să 

mai  persecute  Biserica  lui  Cristos,  nu  va  putea  muri  înainte  de  a-şi 

recunoaşte neputinţa: “Ai învins, Galileene!”. Miracolul supravieţuirii şi 

izbânzii creştinismului este sorgintea sa divină 

(întrezărită, la anul 31, şi de rabbanul Gamaliel - c.f. 

Faptele Apostolilor 5,38-39)
50)

. “Lumina luminează în 

întuneric şi întunericul nu a cuprins-o”
51)

. 

În  timpul  domniei  întunericului,  discipolii 

Răstignitului se întâlneau pe furiş, în locuri ferite de 

privirea   iscoditoare   a   persecutorilor,   prin   păduri, 

peşteri,  catacombe.  Cuvântul-parolă,  Ichtys,  sau 

conturul unui peşte desenat în colbul sau noroiul 

potecilor,   ca   “bornă   de   orientare”   spre   locul   de 

întâlnire la Misterul Liturgic - nu sunt lipsite de o 

semnificaţie   şi   un   simbolism   precis.   În   greceşte, 

“limba universală” a începutului de mileniu creştin, la 

peşte i se spune IHTYS (Luca 24,42 ; Ioan 21,9 sq). Despărţind prin 

punct o literă de alta, se poate scrie ideograma: Iisus Cristos Teú Yòs 

Sotír = Iisus Cristos Fiul lui Dumnezeu Salvator. 

Cu acest înţeles genuin cuvântul-parolă este prezent pe prescornicerul din 

1812, prin cei trei peşti frumos stilizaţi traversând peste 17 veacuri. Nu 
cunoaştem alt “filon” în care să se fi perpetuat “peştele”. Deci, Coman 
din Moisei nu preia dintr-un corpus legendar, dintr-o reprezentare 
cosmogonică sau dintr-o arhaică zoomitologie simbolul peştelui - pentru 

că în pantheonul mitologic autohton acesta nu exista 
52)

. El aparţine 
neîntreruptei tradiţii creştine. 

* 

* * 
La-nceputul  acestui  capitol  am  afirmat,  împreună  cu  Mario  de 

Micheli,  că  “simbolul  religios  revelează  solidaritatea  ce  există  între 
structurile existenţei şi structurile cosmice. Omul nu se simte izolat în 

Cosmos,  se  simte  deschis  către  o  Lume,  care,  graţie  simbolurilor,  îi 

devine familiară”. Dacă am izbutit să ridicăm măcar un colţ al vălului de 

taină de pe aceste câteva simboluri străvechi - Axis Mundi, Colţi de lup, 

Brâu torsadă, Funie zigt-zag şi Ichtys - putem vedea mai clar, putem 

pricepe mai limpede cât este de adevărată spusa aceluiaşi de Micheli, că: 

“Cel care înţelege un simbol nu numai că se deschide lumii obiective, 

dar, în acelaşi timp, reuşeşte să iasă din starea sa individuală şi să se 
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apropie de o înţelegere universală. Experienţa individuală se trezeşte iar 

şi se transformă în act spiritual”
53)

; lângă care trebuie să aşezăm şi spusa 
românului Brâncuşi, că: “Dacă oamenii [...] din vremea noastră [...] nu 
recunosc minunea pe care o constituie viaţa însăşi, ceea ce le lipseşte... 
este  dimensiunea  cosmică,  sentimentul  acela  al  aventurii  spiritului 

dincolo de realitatea imediată”
54)

. Quod erat demonstrandum. 
 
 
Note: 
1) Mario de Micheli, Avangarda artistică a secolului XX, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1968, cit.apud Mircea Deac, Brâncuşi. Surse arhetipale, Iaşi, 1982, p.14. 

2) Anca Pop-Bratu, Pecetarele din Maramureş - un fenomen de sincretism, Ed. Academiei Române, Studii şi 
cercetări de istoria artei, seria Artă plastică, tom.27/1980, p.10. 

3) Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Paris, 1975, p.138, cit. Anca Pop-Bratu, ibid. 66 
4)    Anticul Florus, cit. apud C.C.Giurescu, Transilvania în istoria poporului român, Bucureşti, 1967, p.18. 

5)    O.c., p. 15. 

6)    Id. ibid. nota 13, cu trimiterea: “v. V. Candrea, Iarba fiarelor, Bucureşti, 1928; M.Eliade, Ierburile de sub 
Cruce, în Revista Fundaţiilor Regale, nov. 1939; N.Cartojan, Cărţile populare în literatura română, v.II, pg. 
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15)  Alex.Graur, Etimologii româneşti, Buc.,1963  - nota  18  la R.V., ibid. 

16)  Alex.Rosetti, Limba descântecelor româneşti, Buc, 1975 - nota 19 la R.V., ibid. 
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calea lor, iar înVendidat-zend sufletele bune se tem să nu întâlnească lupul în drumul lor ceresc (Vezi Angelo 
de Gubernatis, Mythologie zoologique (ou les légendes animales), Paris, Ed. A. Durand, 1874, II, p.150 -153). 

În tradiţia nordică, lupii Skoell şi Hati vor să înghită soarele şi luna (idem, p.156), iar lupul Fenir, duşmanul 

zeilor, simbolizează “moartea cosmică”; la fel în mitologia greacă ori în cea celtică lupul relevă atribute făţiş 
funerare (Jean Chevallier, Alain Gheerbrandt, Dictionaire des symboles, Paris, Ed Seghers, 1974, III, p.145; 

Beryl Rowland, Animal with human face (a quid to animal symbolism), Knowville, University of Texas Press, 

1975, p.162)” - M.Coman, o.c.,p.l46. 

30)Constantin Brăiloiu, Opere (V), Bucureşti, Ed.Muzicală, 1981, p.113,cf. M.Coman, ibid. 
31) O.c, p. 19-20 şi 32-33, cit M.Coman ibid. 

32)M.Eliade, De Zamolxis à Gengis Khan, Paris, Payot 1970, p.27-28, cit M.Coman, o.c, p. 148. 

33) Jean Chevallier, o.c., III, p.144. 
34) “Să menţionăm aici că lupul nu este singura figură mitologică care trebuie invocată   pentru   a   explica 

structura,   funcţia   şi semnificaţia    culturală    a  stindardului  dacic.  Acesta  poate fi  interpretat  şi  ca  o 
reprezentare compozită: cap de lup, trup de şarpe, sau chiar ca imaginea unui monstru fabulos; acest chip, 
spune Vasile Pârvan “ ne aduce aminte de capul de demon asiro-babilonian Tiamat sau de demonii hitiţi” (V. 

Pârvan, Dacia, 1972, pg. 13). Pe de altă parte nu este exclus ca “trupul” ce continua după capul de lup să nu fi 
avut, pentru daci, o valoare simbolică, ci una strict practică: acea prelungire de pânză amplifica şuieratul 
vântului şi crea un sunet puternic, în măsură să-i înspăimânte pe duşmani şi să îmbărbăteze pe oştenii daci. S- 

ar putea deci ca “şarpele cu cap de lup” să fie o “interpretatio romanna” datorată necunoaşterii semnificaţiilor 

originare şi resemnificării figurii dacice într-unul din codurile mitologice specifice culturii latine”. - nota 18 la 
M.Coman, o.c, p.148 resp.218. 

35) “Vezi op.cit., p.23; vezi şi Ion Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti, 1986,p.413-414” - 
M.Coman, o.c p.148. 

36) “Simbolul  vitejiei  (lupul)  şi  al  înţelepciunii  (şarpele)  -  cele  două  virtuţi  cu  care  un  neam  înfruntă 
mileniile” - opinează dr. Viorel Ţigu, lecturând manuscrisul acestei cărţi; precizând şi că: “La strămoşii noştri 

este accentuat cultul vitejiei, pe care lupul îl semnifică excelent.  Ideea  dăinuie şi în creştinism: în unele 
biserici din ţinutul Hălmagiului este pictat şi un militar viteaz, sfântul Lup”. Pe mijlocul pereţilor exteriori ai 
trupului bătrânei biserici de lemn din Cehei judeţul Sălaj (strămutată aici din satul Câmpia-Sălaj, în 1763), 
funia torsadă (“linia vieţii”) este însoţită, pe toată lungimea ei, de două rânduri de “colţi de lup”. 

37) Colecţionat, prin anii 20 ai vecului nostru, de către eruditul botanist Dr.Emilian Ţopa (fost profesor 

universitar la Facultatea de Farmacie din Cluj, apoi două decenii director al Grădinii Botanice din Iaşi) din 
zona Cernăuţi; dăruit, în 1979, preotului Mircea Antal din Breb, cu care s-a împrietenit într-o excursie (de 

studii, deşi era aproape octogenar!) pe Pietrosul Rodnei; pecetarul nu are suprastructură artistică, ci se remarcă 
prin deosebit de frumoasa cioplitură a peceţii agneţului (IC, XC,NI, KA) încadrat de o perfectă funie-torsadă; 
lemn de paltin, 45x45 mm, h=50 mm. 

38) Anca Pop Bratu, o.c, p. 19-20 
39) Vezi şi minunata carte a lui Francisc Nistor, Maramureş - ţara lemnului, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 

1983, cu 257 ilustaţii. 

40) Sculptată de teologul Ovidiu-Sorin  Antal (Breb) pentru mormântul verişorului  său din  Düsseldorf  - 
Germania, Andrei-Şerban Antal (1971-1988). 

41) D.Dumitraşcu, ibid. 
42) Mircea Deac, o.c.,p. 17-18 
43) Pop Simion, Nord, Bucureşti, Ed.Eminescu, 1972, p. 21-22. 

44) Id. ibid. 
45) D.Dumitraşcu, ibid. 

46) R.Vulcănescu, Mitologie... p.574. 

47) Id. ibid., după Răspuns la Chestionarul mitologic, judeţul Neamţ, 1939. 

48) V.G. Paleologu, De la Génese de la “Via Sacra” de Târgul Jiu, Craiova 1967, apud R.Vulcănescu, 
o.c.,p.575 resp. 670 

49) Pop Simion, o.c. p.22-23 
50) “Şi acum vă zic: Daţi-le pace la oamenii aceştia, şi-i lăsaţi; căci de va fi de la oameni sfatul acesta sau 

lucrul acesta, se va risipi; iar de este de la Dumnezeu, nu-1 veţi putea risipi [nimici]; [vedeţi] ca nu cumva să 

vă aflaţi şi [luptători] împotriva lui Dumnezeu”. 

51) Vezi: Paul Allard, Histoire des persécutions, 5 vol., Paris, 1908-1924; idem, Le christianisme et l'empire 
romain de Neron à Théodose, ed. 8, Paris, 1908; la sfârşit, texte şi bibliografie. 
52) Vezi Mihai Coman, o.c, p.202-206 cap. Peştele 
53) O.c, apud M.Deac, o.c, p.14-15. 

54) Cf. C. Teodorescu-Tobac, Mitozofia lui Brâncuşi, Astra, nr.4 / 1969, apud M.Deac, o.c, p.6. 

V. PRECURSORI AI LUI BRÂNCUŞI 
„Am senzaţia că Brâncuşi este 
într-o anumită măsură un 
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A 

genius loci al României [...] care 

continuă vechile tradiţii manuale de lucru 
şi care dezvoltă aceste tradiţii artizanale 

pe planul artei”Giulio Carlo Argan
1)

 

părut deodată, uimitor ca şi Eminescu [...], dintr-o matcă naţională 

unică, purtând pecetea întâlnirii dintre est şi vest, între arhaitatea 

afro-asiatică şi spiritul trac al civilizaţiilor prehelenice”
2)

, Constantin 

Brâncuşi din Hobiţa Gorjului a urcat toate treptele Artei până la înălţimea 

sanctuarului în care oficia ca Mare Preot chiar el - “Sfântul din 

Montparnasse”
3)

. Iar altarul era sub cupola lumii. A lumii în care: 

“Rătăceam 

de milenii 

printre pietrele sfărâmate 

până când veni unul 

să le trezească la viaţă 

să le înveţe 

să umble 
să zboare 

să vorbească 

să cânte 

se numea Brâncuşi 

- mai bătrân şi mai tânăr ca lumea - 

trăia cu vremurile toate laolaltă “ 
4)

. 

Da. Trăia cu toate vremurile laolaltă. Şi cu toţi oamenii. Cei de după el, 

dar şi cei de dinaintea lui. Şi, în primul rând cu “ai lui”. Pentru că 

rădăcinile  creaţiei  sale,  însuşi  spiritul  ei,  trag  sevă  dintr-o  “anumită 

viziune şi înţelepciune românească”
5)  

, pe care o va purta în triumf prin 

toate locurile în care oamenii au înălţat pentru operele lui - sanctuare 
6)

. 
Contactul parizian “cu noile curente în lumea artelor şi interesul 

crescând pentru învăţăturile şi religia Orientului”
7)   

sunt două elemente 
care doar întregesc universul artistului, rotunjit  pe  trainica  şi  profunda 

moştenire  românească  şi ţărănească
8)

. Dorim să ilustrăm acest adevăr şi 
prin compararea unor creaţii brâncuşiene cu câteva bătrâne pecetare, 

cioplite de ţărani ce aparţin aceleiaşi arii artistice 
9) 

în care lemnul a fost 
şi este predestinat a deveni, prin artă, sacru şi nemuritor. Să începem cu 
minunea minunilor artei moderne - Măiastra; apoi: Coloana şi... alte 
“coincidenţe”. 

“M ă i a s t r a “ 
Începând cu Pasărea Măiastră ca mesager divin al basmului 

românesc,  protectoarea  îndrăgostiţilor,
10)  

şi  până  la Pasărea  în  Spaţiu 

(fig. nr.l), Brâncuşi năzuieşte să întruchipeze în zborul păsării
11)  

avântul 
sufletului,   puternica   forţă   ascensională   a   spiritului   dezpătimit   de 
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amănuntele vieţii. Dezbrăcată de “detaliile” materiale ale corpului
12)

, 

pasărea se înalţă nestingherită
13) 

în zborul spre cele de sus. 
“Unde-a zburat ?... sau poate va să zboare?... 
Priveşte-o, uite, este!, parcă nu-i ! 

E tot ce e şi iarăşi va să fie 

Un zbor imens, spre cer, al lutului! “ 
14)

. 
“Pasăre eşti ? 
Sau un clopot prin lume purtat ? 

Făptură ţi-am zice, potir fără toarte, 

cântec de aur rotind 

spre spaima noastră de enigme moarte” 
15)

. 

“Ca şi porumbelului din Arca biblică, Brâncuşi îi dă 
drumul  spre  lumea  ce  pentru  el  fusese  potopită,  din 

lumea lui cea nouă
l6)

lume plămădită întru credinţa că 
Măiastră este pasărea care “venea în ajutorul oamenilor 
cu gând şi inimă curată pentru a-i duce peste munţi, 

mări şi ţări, spre izbândă”
17)

. “Pasărea Măiastră din munţii noştri este 

însuşi logosul plotinian al operei brâncuşiene, este acel preştiutor: la 

început a fost Cuvântul al Marelui Zis. De acum înainte, şi tot mai adânc, 

Brâncuşi îl va pronunţa ca pe o formulă magică, ori ca pe o cifră 

fatidică...”
18)

: “ Măiastră m-a vrăjit o viaţă întreagă!”. Fig.nr.1 

În elaborarea seriei
19) 

sale de Păsări Măiastre şi Păsări în Spaţiu, 

Brâncuşi a pornit “de la o imagine aşa zicând apropiată de natură (1912) 

până  a  ajuns  după  mai  bine  de  treizeci  de  ani  de  căutări  la  acea 

fulgerătoare aerodinamică a Păsării de Bronz (1941) în care în sfârşit 

curbura convexă a spatelui, prezentă în primele variante, se transformă în 

verticală ca la păsările - suflet 
20)

ţărăneşti (subl.ns.) 
21)

 

Am subliniat anume ultimele trei cuvinte, pentru că am ajuns la un 
prag, dincolo de care ne întâmpină (iarăşi) pecetarele noastre. Cioplitorii 

lor ar putea fi numiţi precursori ai lui Brâncuşi. Anonimi şi uitaţi. De sub 

aripa timpului, doar fetele din munţii Maramureşului îi readuc, din când 

în  când,  în  lumina  blândă  a  caselor  din  lemn  troienite  de  zăpadă, 

invocând, în ritmul fusului ce măsoară pe fir lâna din caier, făpturile... 

cioplite de ei:“Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 

Fă-mă pasăre măiastră 
Să zbor la mama-n fereastră. 

Măicuţa m-o hâşăi, Io 

de-acolo n-oi fuji Până 

nu i-oi povesti Cum mă 

poartă streinii. Streinii 

cină la masă, 

Eu cinez umblând p-în casă, 
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Streinii la masă cină, 

Eu ţân sfeşnic şi lumină ... “ 
22) 

. 

Iar ei, anonimii, ascultând litania cosânzenelor, încrestează (cu mâinile 

stră-strănepoţilor lor) pe alte prescornicere “pasărea măiastră, ce vorbeşte 

şi-i arată lui Făt Frumos drumul către Ileana Cosânzeana”
23)

. Şi astfel, s- 

au ivit în lume - cu cât timp înaintea Sfântului din Montparnasse ? - 

pecetarele din fig. nr 2 şi 3. 

 
 

Priviţi-le cu ochii poetului maramureşean, care, pentru că ... le-a văzut, a 

mărturisit:“Eu ştiu Pământ pe lume ce cuvântă 

Într-o legendă veche de-nălţare 

Cu om, de vrajă prefăcut în stâncă 

Şi sufletul Măiastră, ca să zboare...”
24)

. 

Priviţi-le până veţi înţelege că “nu zbori pentru că ai aripi, ci crezi că ai 

aripi, pentru că ai zburat”
25) 

. 

Priviţi-le până când le veţi vedea că se înalţă în zbor spre surorile lor... 

născute în Montparnasse! 

„Coloana” 
“Coloana [...] zisă infinită, reprezintă, ca şi stâlpul casei ţărăneşti, 

trăinicia faptelor noastre, comunitatea visurilor şi aspiraţiilor noastre, 

elanul şi încrederea în lumea viitoare. E simbolul viitorului omenirii”
26)

. 
Sau, cum zice poetul:“O prelungire-n infinit a tuturor 

A celor stâlpi de casă, din pridvor 

A miilor de meşteri vii şi morţi 
Ce ţintuiră sori din cer pe porţi... 

Os peste os înalţă din Pământ 

Pioasă rugă, fără de cuvânt 

S-a pomeni-n vecii c-au vrut trăind 

S-atingă cerul, negrăit de blând!” 
27)

. 

S-atingă Cerul...rugile ce se vor face pe prescura din grâu curat, doreşte 
şi făuritorul pecetarului din figura 4 şi 5, care peste pecetea agneţului 
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înalţă o veritabilă coloană din şapte (cifra magică) romboizi, câte unul 

pentru fiecare zi a săptămânii - pentru ca Invocarea cerului să fie 

necontenită; 7 tronsoane plutind în văzduh - pentru “pecetluirea” celor 7 

tunete apocaliptice (Apoc.10, 4). 

Că meşterul de prescornicere nu era străin de noţiuni ca “simbol” 

sau “monumental” - ne grăieşte, convingător, un şi mai vechi pecetar din 

Moisei (fig.nr 6 şi 7); lângă care, după ce termină de încrestat literele 

sacre (IS, HS, NI, KA), meşterul parcă aude glasul stră-strămoşilor care îl 

cheamă spre azur, şi de acolo va coborî peste pecetea agneţului - din 

concepte încă nu îndeajuns studiate - atât simboluri mitice străvechi, cât 

şi imagini creştine stilizate: el “acoperă” pecetea cu patru turle ca la 

biserica din sat, dar, înainte de a înălţa pe ele crucea, despică din văzduh 

şi două tronsoane din Coloana infinitului (cu cât timp înaintea “clasicului 

absolut”  de  la  Hobiţa  ?),  iar  pe  o  parte  a  postamentului  încrustează 

simbolicul triunghi, parcă fabulând “povestea capului lui Adam”
28)

, care, 

după opinia lui Cartojan, circula în spaţiul românesc cu secole în urmă 
29).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.nr. 4 fig.nr.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.nr.6 fig.nr.7 fig.nr.8 
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Mircea Eliade în studiul “Brâncuşi et les mythologies”, Paris, 1967, 
“defineşte cu pregnanţă rădăcinile arhaice ale Coloanei fără sfârşit, acel 
“motiv folcloric românesc Columna cerului, care prelungeşte o temă 
mitologică atestată încă din preistorie şi care, printre altele, este destul de 
răspândită de-a lungul lumii [...]. Cele 5 variante în lemn ale Coloanei 
fără sfârşit, realizate între anii 1918-1920, se înfăţişează în forme foarte 

asemănătoare cu aceea care va fi  consacrată monumental”
30)

, în anul 

1937, la Târgu Jiu (fig.nr. 8).  “Brâncuşi a avut  sub ochi nenumărate 
variante ale acestor stâlpi, nu numai pe prispele caselor de ţară, dar şi în 
cimitirele  olteneşti  [...],  în  ţara  Haţegului,  în  valea  Timocului,  în 
Moldova [...], stâlpii de pe valea Sebeşului şi din ţinutul Ciucului [...], 
crucile din Crişana [...] şi “rugile” transilvane, dintre care cele atât de 

numeroase din nord sunt impresionante “
31)

. Dar “formele pe care le-a 
creat Brâncuşi nu erau numai cele văzute de el în cutare sau cutare sat; 
ele  erau  plămada  lui,  aşa  cum  se  statorniciseră  de-a  lungul  şirului 

nesfârşit de generaţii pe întinsul întregului pământ românesc 
32)  

, geniul 

lui cristalizându-se în esenţe nepieritoare”
33)

. 

Dacă  pe  toate  pecetarele  de  tipul  coloană  sau  stâlp  tronează  o 

cruce, şi pe Coloana de la Târgu Jiu, chiar dacă Brâncuşi nu a montat-o, 

ea “se vede”. Cel puţin aşa spune un cunoscut brâncuşiolog: “Semnul cu 

care se termină fizic ceea ce ştim că este Coloana fără sfârşit este un 

fragment de element (aproape jumătate din partea inferioară a unui 

octaedru). Citit singur, în datele simbolismului geometric, acest fragment 

se dovedeşte un semn cunoscut: arcul deschis spre cer, simbol al 

transmutabilităţii în infinit, similar coarnelor de consacrare, similar 

astrului  nopţii,  similar  părţii  superioare  a  scaunelor  din  jurul  mesei 

tăcerii. Semnul alchimic al împlinirii Marii Opere este şi el foarte 

aproape: , segment de modul, triunghi cu baza în sus, marcat de o cruce. 

O    cruce care este aici invizibilă sau realizabilă numai mental: adică, 

prelungind   imaginar,   într-o   parte   şi   cealaltă,   orizontala   limită   a 

octaedrului  retezat  şi  urmând  mai  departe  cu  ochii  minţii,  sau  ai 

sufletului, fina verticală a coloanei înseşi. “O sculptură nu se sfârşeşte 

niciodată în postamentul său, ci se continuă în cer, în piedestal şi în 

pământ”  -  spunea,  cu  referire  la  toate  lucrările  sale,  Brâncuşi”
34)

.  Iar 

Mircea  Eliade  dixit:  “Dacă  vrei  să  te  înalţi...  uită-te  la  Coloană  şi 

porneşte, urcă, înalţă-te...”
35)

. 

Alte “coincidenţe” 
Nu dorim să exagerăm căutarea modelelor arhetipale (păstrate în arta 

ţărănească, în mituri şi legende) la originea sculpturilor lui Brâncuşi, ci 

ne străduim a înainta pe calea gândirii sale încă un pas, chiar dacă multe 
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sunt înălţimi ale geniului ce rămân învăluite în taine şi enigme; şi lumina 

care le înfăşoară nu o poate penetra raza gândului nostru. 
a) Este evident că între cele două “forme” de a ilustra zborul spre înălţimi 

- întruchipate în Măiastră şi în Coloană - Brâncuşi a realizat, ca o sinteza 
36)   

,  Cocoşul  (fig.nr.9).  Între  preferinţa  pentru  zbor  şi  aceea  pentru 

formele  arhetipale  -  Cocoşul  întruchipează  genial  puterea  de 

esenţializare. La cântecul Cocoşului “participă” romboizii Coloanei şi 

săgeata Măiastrei
37)

.Pe care piedestal să aşezăm pecetarul Racheta din 

Ieud (fig.nr.10)? 
b) Pe la jumătatea veacului al optsprezecelea (precum se poate data după 

inscripţia cirilică: Fă-cut Ta-na-sii 
38)  

), la umbra dorului, un 
maramureşean ciopleşte pecetare. Din văzduhul cald şi luminos, o albină 
încărcată cu polen (vezi fig. nr.11) aterizează sub prispa casei întrebându- 

1: “Cine-i acesta ? - Un fragment din “Regele regilor”
39)

.  În vara anului 

1937,   atras de vraja înţelepţilor Orientului, Brâncuşi face o călătorie în 

India. Studiază cu holcarul Indorei, Ieşuand Rao, proiectul unei opere 

monumentale - Templul Eliberării Sufletului 
40) 

. 

 

fig.nr.9 fig.nr.10 fig.nr.11 fig.nr.12 

Din “polenul” adus, va modela “Regele regilor”? (fig.nr. 12). Carola 

Giedion-Welcker îl numeşte chiar “Spiritul lui Budha”
41)

. Mircea Deac îl 
consideră “o sculptură modernă, aparent abstractă” şi pentru a-i înţelege 

sensul apelează la simboluri
42)

. 

 
 

fig.nr.13 fig.nr.14 fig.nr.15 fig.nr. 16 
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Încărcate de simboluri, ca stupul de miere, sunt şi pecetarele ce vi le 

oferim, spre desfătare, în imaginile: Roata nordului şi Coloana albă din 

Breb (fig.nr.13 şi 14), Scaunul nobilului Mariş din Ieud (fig.nr. 15) şi 

Suveranul din Botiza (fig.nr.16). 

Priviţi-le şi apreciaţi dumneavoastră dacă aceste pecetare ţărăneşti din 

Maramureş au ceva “coincidenţe” cu arta titanului plecat din Hobiţa 

Gorjului, prin Montparnasse, în Univers ... Aşezaţi-le, dumneavoastră, în 

locul ce li se cuvine ! 

Despre aceşti “precursori” şi aceste coincidenţe, ne permitem doar să Vă 

reamintim că: 

Brâncuşi, înainte de a începe o lucrare, medita şi postea zile întregi spre a 

se purifica, spre a intra în starea de creaţie cu sufletul curat
43)

. 

Ţăranii noştri, cioplitori în lemn, se apropiau de umilele lor unelte 
purificaţi, desfăcuţi de cele ale spaţiului material, spre a le ieşi frumoase 

troiţele, porţile, bisericile sau pecetarele. 

Totul curge sub semnul sacrului, de a cărui existenţă este iluminată 

conştiinţa lumii reale şi semnificative. 
Prin experienţa sacrului, spiritul uman intuieşte diferenţa între ceea ce se 
relevă ca fiind real şi semnificativ, şi ceea ce este aparent, fortuit, haotic 

şi  vid  de  sens  (M.Eliade)
44)

.  ...  “Mă  aflu  printre  lucrurile  esenţiale. 
Priviţi-le până le veţi vedea. Cei mai aproape de Dumnezeu le-au văzut” - 

dixit Constantin Brâncuşi
45)

. 

Încheiem acest capitol mărturisind că “arta există şi va exista ca o 
dimensiune şi necesitate a omului, numărându-ne printre cei convinşi că 
de mai multe mii de ani, de la omul neoliticului până la astronauţi, fiinţa 

noastră îşi păstrează aceeaşi capacitate intelectuală şi sensibilitate”
46)

. 
 

Note: 
1. Apud Nina Stănculescu, Carte de inimă pentru Brâncuşi, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976, p. 191. 

2. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, apud Nina Stănculescu, o.c, p.205. 
3. Titlu al romanului biografic închinat de Peter Neagoe, tradus de Sever Trifu, Ed. Dacia, Cluj, 1977, 

286 pg, un posibil portret veridic ni se pare şi cel rezultat din interviul compozitorului Marcel 

Mihalovici (care 1-a frecventat la Paris, în atelier, peste 30 de ani) consemnat de N. Argintescu- 
Amza ; şi din scrisorile aceluiaşi compozitor către criticul de artă Barbu Brezeanu ; cf. Marcel 
Mihalovici, Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi prieteni, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1990, p.84 

-134 

4. Anise Koltz, poetă din Luxembourg, apud Nina Stănculescu, o.c, p.9 

5. Petru  Comarnescu,  Brâncuşi  -  mit  şi  metamorfoză  în  sculptura  contemporană,  Ed.  Meridiane, 

Bucureşti, 1972, p. 139. 

6. “Catalogul” Brâncuşi înregistează 410 (patrusutezece) sculpturi - vezi Ion Mocioi, Estetica operei 
lui Constantin Brâncuşi, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1987, p.165-201. 

7. Ioan A. Popa, Prefaţă la Peter Neagoe, o.c, p. 10. 

8. Cu precizarea pertinentă că “nici la data când părăsea ţara de origine - şi cu atât mai puţin în anii 
care au urmat - Brâncuşi nu era un ţăran sau un cioban pitoresc, cum le-a plăcut să creadă unor 
comentatori, ci un tânăr intelectual, un reprezentant cultivat al generaţiei şi al epocii sale” - Adrian 
Petringenaru, Imagine  şi  simbol  la Brâncuşi,  Ed. Meridiane,  Bucureşti,  1983, p.42. 

9. Între Gorj şi Maramureş există evidente afinităţi în întreaga artă a prelucrării lemnului. 

10.  “Ni se pare util [să arătăm] cum este închipuită Măiastră în basmele româneşti, în mitologia 
străveche a locurilor care au format, iniţial, universul spiritual al artistului, care i-au alimentat 
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fantezia. Culegerile de basme româneşti, începând cu cea rămasă clasică a lui Petre Ispirescu, din 

1872,  cuprind  şi  basmul  intitulat  chiar  Pasărea  măiastră.  Personajul  însă  apare,  cu  atribute 
variabile, în multe altele (Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos, Prâslea cel voinic şi merele de aur 

etc) înscriindu-se în tipul de basm despre căutarea păsării de aur, răspândită pe o arie care e 

departe de a se limita la o singură ţară. Numai în folclorul românesc au fost identificate şi tipărite 
peste  30  de  variante.  Ca  orice  adâncire  spre  origini,  extremul  particular  al  acestui  fir  de 

determinare prin basmul românesc, se întâlneşte tot cu universalul. În forma aparte la care ne 

referim, un împărat evlavios şi bun încearcă zadarnic să ducă la bun sfârşit construcţia unei 
formidabile mănăstiri. Nici solicitarea celor mai vestiţi meşteri, nici rugăciunile, nu reuşesc să 

împiedice repetata surpare a turnului principal. În cele din urmă, împăratul visează că lucrul va fi 

posibil numai dacă cineva îi va aduce pasărea măiastră “de pe tărâmul celălalt” şi îi va aşeza cuibul 
în turn. Cei trei fii ai săi pleacă pe rând în căutarea fiinţei fermecate. După multă vreme amândoi 

fiii cei mari se întorc în sfârşit victorioşi: Toată lumea se mira de frumuseţea acelei păsări care era 

cu mii de vopseli (culori), penele ei străluceau ca oglinda la soare, iar turnul bisericii nu se mai 
surpă, pasărea se aşeză în acel turn cu cuibul ei. Un lucru se băgă de seamă: pasărea se părea a fi 

mută, căci nu da nici un viers (cântec) şi toţi câţi o vedeau o căinau, cum o pasăre aşa frumoasă şi 

mândră să nu aibă glas”. Dar fiul cel mic, care era de mult uitat şi considerat pierdut, reapare 
incognito, în haine de simplu cioban. La intrarea sa în biserică, spre uimirea şi bucuria poporului, 

“pasărea începe să cânte de să se spargă şi este aşa de veselă că n-o încape locul; cum intră el 

pasărea nu mai conteneşte a cânta, cum iese el, tace”. Este bineînţeles identificat cu autorul real al 
performanţei uzurpate de fraţii săi etc etc etc (basmul este indicat de culegătorul său ca fiind auzit 

de la un soldat din satul Bulbucata, judeţul Vlaşca, în 1868). 

Unui împărat i se fură merele din grădină (Prâslea cel voinic şi merele de aur). Fiul cel mic al 
împăratului află că hoaţa este o pasăre cu puteri supranaturale care-i adormea pe toţi cei care 

încercaseră să stea de pază. Reuşind să o rănească cu o săgeată, pleacă pe urmele picăturilor de 
sânge şi ajungând la o prăpastie, trece, în căutarea ei, “pe tărâmul celălalt”, unde locuiesc zmeii şi 
alte făpturi neobişnuite. Rolul păsării a fost, de data aceasta, indirect, de călăuză a tânărului spre 
lumea în care avea s-o descopere şi s-o elibereze din captivitate pe frumoasa din palaturile de aur” 

- Adrian Petringenaru, o.c, p.30-31. 

11.    “S-a păstrat de la el următorul aforism: “Măiastră m-a vrăjit o viaţă întreagă ! Toată viaţa mea am 
căutat  esenţa  zborului.  Zborul! Ce  minune  ! “  -  apud  V.G.  Paleolog,  Brâncuşi-Brâncuşi,  v.I, 

Craiova, 1976, p.33,nota 37. 
12.    “Forma prelungită, blândă şi în acelaşi timp riguroasă [...], fără aripi ori pene, exprimă ideea 

sublimă de viteză şi totodată de calm “ - Mario de Micheli, apud Nina Stănculescu, o.c, p.161. 
13.    “Pasărea nu poate fi redusă la un volum static - esenţa ei este o mişcare în spaţiu. Brâncuşi poate să 

reprezinte un asemenea subiect pentru că s-a identificat pentru o clipă trupului în mişcare, pentru 
că i-a resimţit senzaţia fizică a zborului şi i-a cunoscut durata. Astfel, se află în stare de a trasa o 
curbă a forţei animând pasărea, forma şlefuită care anulează masa aparentă pentru a deveni sinteză 

de esenţă şi existenţă” - sir Herbert Read, apud Nina St.,o.c.,p.l31. 

14.    Ion Filip, Pasărea Măiastră, în antologia Nord Statornic, Baia Mare, 1973, p.93. 

15.    Lucian Blaga, Poezii, Ed. p.Lit., Bucureşti, 1966, p.109 - Pasărea sfântă. 

16.   V.G.Paleolog, o.p.,p.l5. 
17.    Ibid., p.33,nota 33 - “Povestea cum el însuşi fusese salvat de la moarte de Măiastră, în 1908, când, 

bolnav de tifos, în delir, noaptea în zori, auzise ciripitul unor păsărele care-şi făcuseră cuib în 
atelierul lui, aproape de tavan” - id. ibid. 

18.    Ibid.,p.l6. 

19.   “Pasărea Măiastră este o denumire pe care o dă Brâncuşi celor 4 prime Păsări ale sale abia după 
1913, când cea de a patra este expusă la Bucureşti [...].   Prin extensiune, mulţi autori, mai ales 

români, înţeleg prin “Măiastre” toate păsările brâncuşiene, în număr de 42” - ibid., p.33, nota 33. 
Iniţial le numise Păsări de Aur, abia după 1922 Păsări în Spaţiu  - “Oiseaux dans l'Espace” - 

cf.id.ibid. 

20.    “Petre Pandrea afirma că basmele româneşti, care l-au influenţat pe Brâncuşi, redau păsările în trei 
moduri: “În  folclorul românesc  găsim  trei  păsări  în  feluritele lui  basme: a)  Pasărea-suflet;  b) 

Pasărea fără somn; c) Pasărea vitează (Pajura) care păzeşte oul de aur sau posedă ouăle de aur în 
cuibar “ – apud Mircea Deac, Brâncuşi - surse arhetipale, Iaşi, 1982, p.25. 

21.   Paul Petrescu, “Concordanţe”, apud Nina St., o.c, p.204. 
22.    Folclor din Maramureş, apud Nina St., o.c, p.13. 

23.   Paul Petrescu, apud Nina St., o.c, p.204. 
24.    Ion Filip, ibid. 

25.   Bachelard, cit.apud Mircea Deac, o.c, p.29. 

26.    Ion Mocioi, o.c, p.l 19. 
27.    Ion Filip, în antologia cit., p.92 - Coloana fără sfârşit. 

28.    “Plasat pe postamentul deasupra căruia se ridică o cruce, el poate ilustra simbolic o veche legendă 
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C 

apocrifă care aminteşte că la baza crucii pe care a fost răstignit Cristos se afla capul lui Adam, din 
care ar fi crescut însuşi lemnul   Crucii,   sau   deasupra  căruia   s-ar  fi   înălţat  colina  Golgothei. 
Interpretarea pare cu atât mai plauzibilă, cu cât pe un pecetar din Ieud apare la baza cruci i, în locul 

triunghiului, o reprezentare stilizată a unui cap sub forma unui cerc cu ochi [...]. Dacă acceptăm că 
triunghiul de la baza crucii simbolizează capul lui Adam şi că deci el ar putea fi identificat în 
acelaşi timp cu “cercul strămoşilor”, al celor morţi, urmeză că pandantul său plasat pe cealaltă 

latură a postamentului, reprezintă cercul celor vii “ - Anca Pop-Bratu, o.c.,p.l9. 

29.   Nicolae Cartojan, Cărţile populare în literatura română, Bucureşti, 1974, v.I, p.l56,162.,v.n,p.H0. 

30.    Adrian Petringenaru, o.c, p.58. 

31.   Paul Petrescu, o.c, p.203. 

32.    “Popoarele vorbesc rar. E un anume grad de cultură, care lămureşte cugetarea lor şi le dă glas. Şi 

atunci vorbesc tare în auzul veacurilor. Ele îşi au pentru aceasta interpreţii şi împuterniciţii lor, 
crainicii  gândurilor.  Prin  ei  marele  suflet  înfierbântat  al  mulţimii  se dezveleşte,  în  răstimpuri 
depărtate,  aşa  cum  se  dezvăluieşte  jarul  pământului  prin  gura  vulcanilor.  Aprins  şi  luminos 
întotdeauna - câteodată înspăimântător... [scria Alexandru Vlahuţă despre marele pictor Nicolae 

Grigorescu, tocmai în anul în care] acelaşi neam împingea în istoria plasticii, pe Uşile împărăteşti, 
pe un alt titan, pe Constantin Brâncuşi” - Tretie Paleolog, De vorbă cu Brâncuşi despre “Calea 
Sufletelor Eroilor”, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1976, p.82, nota 19. 

33.   Paul Petrescu, o.c, p.204. 

34.    Adrian Petringenaru, o.c, p.120-121. 
35.   Cit. apud Nina Stănculescu, o.c, p.29. 
36.    Carola Ghiedion - Welcker, Constantin Brâncuşi, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981, p.73 şi nota 3: 

“sinteza  celor  două  categorii  de forme,  a  “Pasării”  şi  a  “Scării”,  a  ascensiunii  în  spaţiu  şi  a 
nucleului ovoidal, se realizează în configurarea Cocoşului, a cărui primă versiune în lemn de paltin 
datează din anul  1924. Către sfârşitul vieţii Brâncuşi intenţiona să facă o versiune  monumentală, 
în bronz polisat, la Detroit [...] O replică mai mică, în acelaşi material, se află la Museé d'Art 
Moderne, Paris”. 

37.    “Era-n sfârşitul zilei, dar văzduhul din jurul unei 
păsări visa o străfulgerare săgetată şi nu-şi 

da seama că a zburat pasărea şi c-o apucase 
către atelierul coloanei fără sfârşit. 
Cocoşul cânta cut-cu-ri-gu şi fiecare sunet 

punea câte un zig şi făcea câte un zag în 
gâtlejul său 

Cocoşul lui Brâncuşi e un fierăstrău 
de bucurie 

El taie ziua arborelui de lumină…” - Jean Arp, Coloana fără sfârşit, în româneşte de Ion 
Caraion, cit. apud  Petru Comarnescu, o.c, p.274. 

38.   Vezi detalii la cap. VI - Meşteri. 
39.    Fotografiat de Iuliu Pop, magistrat pensionar, renumit pentru expoziţiile de 

fotografii artistice la Baia Mare, Satu-Mare, Cluj, Bucureşti, Budapesta şi 
Nyregyháza, Sulmona şi Roma, Grenoble, Ivanofrankovsk şi în 6 centre 

universitare din S.U.A. (1971-1990); frate cu dr. Victor Pop colecţionarul. 

40.    Tretie Paleolog, o.c, p.68-69. 

41.   O.c, p.73-74. 
42.   O.c.p.30-31. 

43.    Trebuie   să  acceptăm   ideea  existenţei   unei   Fiinţe   superioare, adăugă Constantin, aşa cum un 
matematician acceptă existenţa unei linii drepte fără lăţime. Dacă pot să mă perfecţionez ca ascet, 
sânt convins că voi putea stăpâni forţele naturii încă nedescoperite de ştiinţă” - Peter Neagoe, o.c, 

p.241. 

44.    Apud Costică Z. Buştiuc, Sensul sacru al începutului, în rev. Studii Teologice, nr.l/1990,p.l47. 

45.    Apud Carola Giedion - Welcker, o.c, p. 130-131. 
46.    Adrian Petringenaru, o.c, p.7. 

 
Cap. VI. MEŞTERI 

 

 

„Arta este act de credinţă”. 

Sf. Dionisie Areopagitul
1

 

ivilizaţia lemnului în cultura specifică Arcului Carpatic polarizează 

sentimente şi energii umane elevate, afirmate, pentru optica noastră, 
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derutant de major - vizavi de condiţia de ţăran a creatorului şi de faptul 

că multe sunt, în fond, obiecte strict utilitare. 
Expresii ale unei inteligenţe remarcabile, capabile să transfere un 

“conţinut  sufletesc  într-un  material  concret,  etern”  
2
),  componentele 

acestei civilizaţii majore propulsează atenţiei noastre, pentru un capitol 
aparte, pe creatorii - majoritatea anonimi -, ce s-au autointitulat, 
hipermodest, “meşteri” (ca acel neântrecut meşter Paşcu de pe Sălage, 
care lucrează în satele din jurul Sighetului în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, semnându-se pe fruntare sau pe grinzile de tavane cu 

rugămintea să fie pomenit” 
3)

. 

Indubitabil se poate spune despre aceşti meşteri, cel puţin că: 

1) Erau ţărani români. Aşa îi designează denumirile rurale ale pieselor 
din   lemn   ale   construcţiilor;   terminologii   identificate   în   limbajul 

meşterilor de pe întreg spaţiul intra şi extracarpatic 
4)

. 

2) Că vechimea meşteşugului trebuie împinsă către originea nemului 

românesc: aşa pledează, irecuzabil, obârşia latinească a denumirilor unor 

unelte de lucru, materiale sau elemente fundamentale ale construcţiilor de 

lemn 
5)

. 

Pentru  un  eventual  catalog  al  cioplitorilor  de  pecetare,  câteva 

motive ne îndeamnă la o posibilă clasificare în meşteri mari, cărturari sau 

analfabeţi şi ...epigonii acestora. 

1) Meşteri mari 
Majoritatea prescurnicerelor pe care le cunoaştem au înălţimea medie de 
10 cm. Sunt obiecte mici. Dar aşa mici cum sunt ele, cel puţin câteva au 
nişte forme ale căror linii de contur parcă se lărgesc, se înalţă, cresc până 
ce micile obiecte par construcţii monumentale. Această senzaţie de 

monumentalitate nu le-o putea imprima decât marii meşteri; făuritorii 
construcţiilor  de  mari  dimensiuni  -  biserici,  troiţe  sau  porţi.  Dintre 

operele lor pomenim “bisericile maramureşene datate cert între secolele 
XIV -XVIII (Ieud, Sârbi, Budeşti etc) precum şi câteva case-monument 

din satele Călineşti, Sârbi, Berbeşti
6)

”. Oricum, numai unii ca aceştia 
puteau fauri silueta “monumentală” a câtorva prescornicere, ca: Turla 

bisericii (fig.nr.l), pe care dac-ar fi văzut-o Heidegger recita încă odată: 
“În   dulcele   azur   înfloreşte   turla   bisericii   cu   sclipiri   de   metal...” 

(Holderlin
7) 

) sau Coada rândunicii din Cuhea (fig.nr.2), în care parcă se 

îmbucă  grinzile  masive  ale  unei  biserici.  Cât  despre  răstignirea  din 

Săliştea de sus (fig.nr. 3) şi Troiţa mare din figura nr. 4, ele designează o 
subgrupă, specializată, a marilor meşteri: “crucerii” 

8) 
. 
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fig.nr.1 fig.nr.2 fig.nr.3 fig.nr.4 

Acest ultim pecetar constituie, într-un fel, o excepţie - prin dimensiunile 

sale exagerate, de uriaş între prescornicere. Cei aproape 30 de centimetri 

ai înălţimii sale nu erau necesari, pentru funcţia sa cultică; dar românul 

respectiv a dorit să aibă şi sub acoperişul casei sale o troiţă, aidoma 
celora care erau presărate benefic pretutindeni unde întâlnim până astăzi 
“topice de tipul: La troiţă, La troiţa de lemn, La troiţa de piatră, La troiţa 

din deal, La troiţa din vale, La troiţa de hotar, La troiţa din ogoare” 
9
) . 

Ca   o   litanie   de   seară,   întru   omagierea   acestor   cruceri,   poetul 
psalmodiază: 

“Nu-i răscruce fără troiţă râpă cu mort 

Din năpraznică ispitire 
Nu-i albăstrime de cer îndeajuns de curată 

Să nu aibă nevoie de încă o strălimpezire 

Oriunde-i locul ei cel mai râvnit 

Se potriveşte cel mai bine 

Cu lepădarea de sine” (Ioan Alexandru
10)

). 

Ar merita mai multă osteneală completarea unui catalog al celor 
câţiva “meşteri mari”: Fiul lui Lupu, Paşcu din Sălaj, Dan Chindriş, Pleş 

Ionaş  etc  etc,  “aparţinând  unor  vechi  familii, 
atestate încă în secolul al XlV-lea, ai căror 

descendenţi  sunt  şi  astăzi  meşteri  cu  renume”
11)

. 

Până când (datorită altor cercetări) se vor ivi dintre 

neguri de vremi chipurile lor adevărate, ei rămân 

“ascunşi” sub Masca pecetarului cruciform din 

Săcel (fig.nr.5), despre a cărui alcătuire minunată 

s-ar  putea  scrie  câteva  pagini.  Remarcăm,  aici, 

măcar câteva elemente decorative sau simbolice: 

colţi de lup, funie torsadă, capul lui Adam,  Triada, 

iar deasupra  -  renumita  Coloană  a  cerului. Este 

o  compoziţie  demnă  de  meşterii  mari,  care  - 

deocamdată -rămân ... cu mască! 
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2) Cărturari şi analfabeţi 

Spune-se la sfânta carte că “Spiritul suflă unde-i este voia” (Ev. 

Ioan 3,8)
12)  

şi că “talanţii” se împart unora 5, altora 2 sau 1 (Ev. Matei 
25,14 u). Pare-se că românilor li s-au împărţit cam mulţi talanţi şi-n 
sufletul multora a “suflat” Spiritul - aprinzând scântei de geniu. 

Pecetarul de la Hoteni (din fig.nr.2, cap. II) nu putea fi lucrat decât 

de un intelectual iubitor de artă, iar cel din zona Cernăuţi (fig.6 cap. IV) 

are literele sacre încrestate pe agneţ de către un adevărat cărturar. 

 

 
fig. nr. 6 fig.nr.7 fg.nr.8 fig.nr.9 

Primul îşi etalează cunoştinţele şi iscusinţa atât prin armonia generală a 

pecetarului, prin paralelismul perfect al părţilor componente, prin fineţea 

şi raritatea ornamentaţiei florale, cât şi prin ideea încorsetării întregului 

turn cu patru contraforturi ca de cetate; operă de rafinament a unui 

meşteşugar, cu infinită artă cioplită; inscripţia de pe postamentul 

pecetarului confirmă data creierii “1826”, urmată de o delicată dedicaţie 

de suflet: “şi la Ma/rie se fi-/e poman(ă)” (vezi fig. nr. 6,7,8 şi 9). 

Al doilea îşi afirmă ştiinţa de carte nu numai prin grafia perfectă şi 

atenta cizelare a literelor; prin suportul independent, ca patru plăci de 

postament, a fiecărei grupe de litere; prin eleganţa funiei, ce îmbrăţişează 

cele 4 plăci, cu trup reliefat şi distinct de baza care mărgineşte întreaga 

pecete a agneţului; ci mai ales prin semnul de prescurtare, liniuţa de 

abreviere,  trasă  deasupra  literelor  IC  şi  XC  (fig.nr.6,  cap.IV),  semn 

ignorat  de  neştiutorii  de  carte,  care  încrestează  literele  nu  numai 

neuniform, ci chiar greşit: în fig. nr.10 ultima literă, A, este scrisă cu 

picioarele în sus, ca litera V, însăşi ornamentaţia trupului 

pecetarului  fiind  simplă  şi  naivă  -  câteva  segmente 
liniare, cruci şi icsuri.Alţi meşteri, precum creatorii 
grupului de pecetare din fig. 11, or fi fost păstori de oi, 

că prea au preferinţă pentru “coarnele de berbec”
13)

. 

Cum s-or fi numit unii sau alţii nu prea ştim. Doar cel care a dăltuit 

prescornicerul “Regele regilor” din Cuhea (fig. 11 cap. V) şi-a înveşnicit 

numele pe cele patru laturi ale pecetarului (fig. nr. 12, 13, 14 şi 15). 

Descifrarea cirilicelor este simplă: Fă/cut Ta/na/sii. Evident, acest meşter, 
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Tănase, era ştiutor de carte;   se  vede  şi  după  literele  peceţii  agneţului 

(fig. 16). 

Fig.nr.11  

O grafică aparte au agneţele pecetarelor mai bătrâne: Ciclop (fig. 

17; pecetarul la fig.5 cap.II); Vrăjitoarea (fig. 18 şi 19); Piramida (fig. 20 
şi 21); Spic de grâu (fig.22; pecetarul la fig.2 cap. I); o confruntare a 

acestora cu manuscrise cirilice din secolele XVII-XIX ar putea furniza 

elemente tentante pentru un specialist ! 

 

 

fig.nr. 12                fig.nr.13                  fig.nr.14                    fig.nr.15 
 

 

 
fig. nr. 16 fig.nr.17 fig.nr.18 fig.nr.19 

 
fig. nr. 20 fig.nr.21 fig.nr.22 
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3) Epigoni 

 
Ipostază a maximei concentrări ontologice a fiinţei naţionale, 

academie a spiritului românesc, satul vrea să rămână locul unde ... se 

naşte veşnicia (Blaga
14)

). Din această fortăreaţă spirituală a fiinţei 

româneşti pulsează spre lume şi astăzi raze ale eternului geniu popular, 

care înnobilează acest pământ, numit de Eminescu “parte înăsprită a 

Europei”
15)

. 
Satele Maramureşului  istoric,  de pe Tisa  şi  Vişeu,  Iza,  Mara şi 

Cosău alcătuiesc, până astăzi, o adevărată “ţară a culturii lemnului”
16)

. 
Din oricare parte a României urci la Maramureş, din primul sat întâlnit în 
cale simţi că ai intrat într-un mediu aparte, în care lemnul are destinaţie 
aproape sacră; atmosfera întregii zone este o cupolă sub care obiectele de 

lemn par vestalele unor temple ale familiilor maramureşene. 
Dac-am încerca întocmirea unei liste a creatorilor contemporani ai 

acestui Frumos, ar trebui să înscriem sute de nume din zeci de localităţi. 
Arhicunoscuţi în lume, chiar pe nume !, sunt câţiva cioplitori cu renume: 
crucerii din Săpânţa, portarii din Vadul Izei şi mulţi alţii, “înregistraţi 
nominal de Francisc Nistor care, în lucrarea sa “Poarta maramureşeană” 

(p.28-30)  le  dă  nu  numai  numele,  ci  şi  portretele”
17)   

.  Dar  în  cartea 
noastră ne ocupăm de pecetare de aceea vi-1 prezentăm pe Pop Pătru a 

Niţî (fig.23) din satul mirific Breb de la poalele Gutâiului (fig.24) 
18}

 

Ţăran tipic maramureşean, în credinţă, în vorbă şi în port; tată a 

patru “coconi”; ziua ară, doineşte, taie lemne sau coseşte; noaptea, când 

ai casei dorm, el ciopleşte pecetare, fuse cu zurgălăi sau alte minuni din 

lemn.  E-adevărat  că,  la-nceput,  prin  deceniul  şase  al  acestui  veac, 

părintele Mircea Antal, sesizând că peste orice lucru făcut de mâna lui 

Pătru în gospodăria sa a pogorât şi o picătură din marele Frumos - l-a 

îndemnat să cioplească şi câteva pecetare. Dar de atunci, mereu-mereu, la 

fereastra casei lui Pătru stăruie până târziu în noapte o rază de geniu. 

Întru lumina ei, spiritul strămoşilor călăuzeşte mâna meşterului spre linii 

şi forme cu înalte înţelesuri; şi astfel lucrurile mâinilor sale devin: fus cu 

zurgălăi, spărgător de   nuci sau 

pecetare,   dorite   sau   adorate   nu 

numai de frumoasele fete şi pioasele 

bunici din Maramureş, ci şi de 

iubitori de frumos din ţară şi de pe 

mapamond. Când ciopleşte în lemn 

Pătru aşa îl văd cei de  la  Muzeul 

Brukenthal,   care-1   invită   în 

fiecare lună august la Dumbrava 

Sibiului. Într-o seară de noiembrie a 
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anului sacru 1989 m-au vrăjit şi pe mine: graiul, portul şi... mâinile lui 

Pătru Pop a Niţî din Breb. Pe prispa casei din bârne de brad a părintelui 

Mircea Antal, meşterul Pătru (fig. nr. 23) mi se confesa la ceas de taină: 

Drag mi-a fost mie lucrul frumos; acasă la părinţii mei, Petre şi Ileana, 

dar şi când am ajuns fecior fost-am vânător de munte la Sinaia şi Braşov, 

şi-am rămas încă doi ani în armată, ca armurier; apoi drag mi-a fost să 

trec pe jos, peste Gutin, până la Şişeşti, în pelerinaj, de Sfântă Mărie, că 

m-au impresionat Leul Lucaciu şi românii ce cred în Dumnezeu şi în el; 

am mai citit şi nişte cărticele de istorie, ştiu ceva şi despre jertfa 

Brâncoveanului... Bucuria mea cea mare este că băiatul Ion, constructor 

în Borşa, lucrează frumoase pecetare - ştiţi, părinte, că aşchia nu sare 

departe de tăietor ! 

Da, Pătrule, ştiu că încă badea de la Mirceşti spus-a că: Din vultur, 

vultur naşte şi din stejar, stejar răsare. 

Ca Pop Pătru sunt mulţi meşteri atinşi de aripa Spiritului, care “suflă” 

prin satele româneşti. Ei prin lucrul mâinilor lor “dăltuiesc eternitatea”
20) 

acestui popor; cel care ciopleşte şi, apoi, cea care pecetluieşte prescura – 

crează  şi  utilizează  un  obiect  care  sacralizează; cioplitul şi pecetluirea 

devansează, printr-o profundă trăire - momentul liturgic; ca o permanentă 

legătură între pământ şi transcendent, această trăire urcă, în spirală, spre 

Cer; iar predarea, din generaţie în generaţie, a meşteşugului şi sacralizării 

creiază, prin artă şi credinţă, nemurirea acestui neam evlavios. 

 

fig. nr. 24 
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Note: 
1. Apud Dizionario Universale della Litteratura Contemporanea, Ed. Mondadoni, 1959, v. I, p.894, 

cit. de Nedic Lemnaru în v. Nichifor Crainic, Poezii alese 1914-1944, Ed. Roza Vânturilor, 
Bucureşti, 1990, p.99 

2. Panait Cerna, Lirica de idei, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, p.19, apud Al.Stănciulescu -Bîrda, o.c, 
p.24. 

3. Dr. arh. Andrei Pănoiu, Din arhitectura lemnului în România, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1977, p.35. 
4. Ibid.,  p.28-30: “Tălpile,  din  trunchiuri  masive de stejari  se numesc  “urşi”,  peste care se  pun 

“blănile”  (de  citit  animalele  de  rând)  care  alcătuiesc  pereţii,  încheiate  la  capete  în  “căţei” 

(cepurile); urmeză în partea superioară o coroană (cunună) a fruntarelor, ale căror capete ieşite 
înafară se chiamă “cai”.   Aceştia sunt dublaţi adesea de alţi “trăgători” (tiranţi de legătură sau 
grinzi de rând), care alcătuiesc în mod obişnuit întreaga structură a tavanelor şi  suportă “căpriorii”. 

Peste   coloana   trăgătorilor   se   înalţă   rândurile   de   “căpriori” (“cornii”), solidarizaţi în partea 
superioară pe perechi, printr-un element orizontal, care constituie “capra”. Coama şarpantei pe care 
se aşează căpriorii ca şi orice altă grindă scurtă şi groasă aflată în structura podului, se chiamă 

“măgar”. Culmea acoperişului - creasta sau creştetul - este împodobită cu “ciocârlani”, “cocoşi” , 
“cârstei” sau alte capete de păsări şi animale, iar vârfurlie acoperişurilor sânt străjuite de către 
“ţapi”,  elemente  care  încoronează  ansamblul  rigid  de  îmbinări  constituit  din  coroana  cailor, 

grinzile trăgătorilor, căpriori şi capră etc [...] Chiar şi textura de şindrilă a învelitorilor este fasonată 

după modele purtând denumirea de “bot de raţă”, “coada rândunicii”, “solz de peşte”, “fagure de 
albină” etc. 

Trebuie să reţinem că, potrivit înţelegerii din vorbirea populară, totdeauna talpa casei zace la 
colţuri pe câte un călcâi de piatră. Uşa se încuie cu o broască. Straşina şi lucarna podului au şi ele o 

geană a lor, fereastra un ochi etc, toate referirile pornind de la o identificare cu trăsăturile (sau 
elementele) caracteristice ale corpului omenesc. 

În mod asemănător sunt cunoscute şi denumiri ca: pop (popă), babă, tătuc, sau: picior, gheară, 

aripă, cioc, bot, trup, gât, ureche, cap, barbă (bărbie), dinte, măsea, falcă, frunte (fruntar), umăr, 
inimă ,buric, încheietură, cot etc [...]. Dar acest sistem constructiv, atât de unitar, s-a păstrat numai 

la noi, şi numai prin tradiţie, dobândind în vorbirea românească un anume sens simbolic, pe care 

meşterul  popular  îl  ilustrează  totdeauna  prin  încercările  sale  ca  elementele  respective  să  fie 
fasonate şi aşezate în operă, astfel încât să reproducă în chip realist sau stilizat funcţia (figura) 

deţinută în ansamblul de care vorbim”. 

5.    Ibid., p.29-30: “...care îşi trag obârşia în limba latină, aşa cum sunt: casa (cassa), acoperiş 

(cooperimentum), perete (parientem), uşă (ustia), poartă (porta), coş (cossum), bucătărie (buccata), 
curte (curtem, cohortem), broască (brosca), cal (caballus), capră (capra), căprior (caprelus), căţei 

(cattella), coamă (coma), creastă (crista), cuc (cuccus), dinte (dentem), fruntar (frontale), gros-şi 

(grosus), încheietură (clavare), jug (jugum), măsele (maxilla), pană (penna), par (palus), tâmplă 
(templa.templum), urs (ursus) etc. Această terminologie o identificăm într-o desăvârşită unitate în 

limbajul meşterilor de pe întreg spaţiul intra şi extra carpatic cu acelaşi înţeles în Maramureş şi în 

Bucovina, în Hunedoara şi în Munţii Apuseni, în Gorj, Vâlcea, Argeş sau în ţinutul Neamţului, 
totdeauna desemnând elemente proprii unui sistem constructiv al lemnului”. 

6. Mihai Dăncuş, Zona etnografică Maramureş, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1986, p.123. 

7. Din textul unei conferinţe ţinute de Heidegger, la 6 octombrie  1951   la Bühlerhohl, cf. Martin 
Heidegger, Originea operei de artă, Bucureşti 1982, Ed. Univers, p.166 şi p.183 - Note. 

8. Vezi la A. Pănoiu, o.c, p.35-36 - nume de meşteri din Transilvania şi “arta crucerilor”. 
9. R.Vulcănescu, o.c, p. 472. La id.ibid. vezi şi nume de sate, ca: Troiţa (jud.Mureş), Cruceni (Arad), 

Crucişor (Maramureş) sau topice cu termeni de cruce: câmpul Crucea Ciorii (Bistriţa), movila 
Crucea Corbului (Brăila), gorganul Crucea Lupului (Teleorman), Movila cu Cruce (Buzău), Piscul 
Crucii (Prahova)... 

10.    Troiţă de câmp , în v. Imnele Maramureşului, p.242. 

11.    Mihai  Dăncuş, o.c, p.118-122: “...Casa  familiei Codrea  Dumitru din Berbeşti are inscripţia în 

limba latină: AEDIFICAVIT (F; L; S; M) A:  1704 M: KILIUS VOLPHANSI (“Ridicat ă... anul 
1704... fiul lui Lupu”), încrustată pe meştergrinda din  lemn de stejar [...]  V. Casa Bizău din 
Bogdan Vodă are pe meştergrinda de lemn de brad inscripţia în limba latină:  ... DOMUS et 
Expensis Kozma Ku Filii eus Stephani Structa EST Anno 1752-ae Ad Maiorem Dei Trini et unis 
...mei sempera Virginis Maria et Omnius Sanctorum Fionorem (“Această casă construită şi 

înfrumuseţată de Cozma şi fiul său Ştefan în anul 1752 spre cinstitrea lui Dumnezeu şi a Sfintei 
Treimi  şi  spre  adorarea  Fecioarei  Maria  şi  în  cinstirea  tuturor  sfinţilor”).  VI.  O  inscripţie 

interesantă în cirilică românească se găseşte pe meştergrinda casei Tomanu din Berbeşti (azi în 
Muzeul Satului şi de Artă Populară din Bucureşti): “Din îndemnul Tatălui şi ajutorul Fiului şi 
săvârşirea  Sfântului  Duh,  meşter  Paşcu  de  pe  Sălaşte  se  roagă  ca  să-1  pomeniţi  în  sfintele 

rugăciuni. Această casă au făcut Pop Gheorghe în anul Domnului 1775, a doua joi după Sfintele 
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Florii”. [...]. X. Una din cele mai interesante inscripţii, cu un conţinut de informaţii foarte bogat, 
provine de pe meştergrinda din lemn de brad recuperată de către Muzeul din Sighetul Marmaţiei de 
la o casă veche, demolată din satul Ieud: “Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au lucrat această casă a clejii 

din îndemnul Domnului Pavel Săpânţan judele Ieraşului de Sus prin osteneala lui Chindriş Mihai 
fiind  parohuşii  satului  Ioan  şi Mihai  Mihaly iară  maistru  Kindriş  Dan  cu  Pleş  Ionaş  în  anul 
Domnului  1810”;  inscripţia  consemnează  sistemul  de  împărţire  administrativă  (pe  “ieraşe”), 

numeşte personalităţi şi funcţii (cu menţiunea specială a preotului Ioan Mihalyi, bunicul viitorului 
academician Ioan Mihalyi de Apşa)”. 

12.    În traducerea Episcopului Dr. Ioan Bălan, Lugoj, 1938. 
13.    “... coarnele de berbec apar frecvent în arta populară ca motiv ornamental în ţesături şi sculpturi 

(vezi   N.Dunăre,   Ornamentica   tradiţională   comparată,   Bucureşti,  1979,   p.92-94).   Totodată, 
atestările istorice relevă vechimea cultului închinat acestui animal pe pământul românesc: încă din 

neolitic, imaginea sa poate fi întâlnită în ceramică şi motive picturale; dacii adorau berbecul sacru, 

pe care-1 considerau “un simbol al sacrificiului adus divinităţilor familiei şi sufletului strămoşilor” 
(D. Berciu, Tulpina multimilenară a unei civilizaţii, în v. Strămoşii poporului român: geto-dacii şi 

epoca lor, Bucureşti, 1980, p.55; vezi şi I.H.Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti, 1986, 

p.416). Aceste trăsături mitologice explică şi prezenţa unor imagini ale sacrificiului berbecului pe 
obrăzarele   unor   coifuri   dacice,   probabil   ecouri   ale   unor   credinţe   funerare   (R.Florescu, 

H.Daicoviciu, L.Roşu, Dicţionar enciclopedic de artă veche a României, Bucureşti, 1980, p.58); de 

asemenea, acest animal avea un rol însemnat în cultul cavalerilor danubiehi [...].Asociind aceste 
vechi  credinţe,  cu  imaginea  mitică  a  berbecului  năzdrăvan,  considerat  simbol  al  demnităţii 

imperiale (vezi J.Chevalier, Alain Gheerbrandt, Dictionnaire des symboles, Paris, 1974, I, p.286; 

Ad. de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery, London-Amsterdam, 1976, p.38O; Georges 
Dumezil, La réligion romaine archaïque, Paris,1986, p.177) şi cu motivul epic al ciobanului frate 

cu domnitorul. Octavian Buhociu presupune existenţa, în vechime, a unui mit autohton   “de 

întemeiere  de  stat,  cetate  şi  tron  prin  harul  berbecului” (O.Buhociu, Folclorul de iarnă. Ziorile 
şi poezia păstorească, Bucureşti, 1979, p.347)” - Mihai Coman, o.c, I, p.19. 

14.    Lucian Blaga, Sufletul satului, în v. Poezii, Ed. pentru literatură , Bucureşti, 1966, p.91. 

15.    Apud Gheorghe Tomozei, Sîntem!, în rev. Flacăra, nr 27/ 8 VII 1988. 

16.    “Trăind la graniţa de nord-vest a teritoriului etnic românesc, în contact continuu cu etniile vecine, 
la un loc de întâlnire a curentelor literare venite din sud-est cu cele dinspre vest, maramureşenii au 
simţit nevoia să-şi afirme mereu identitatea prin particularităţile lor culturale” - Pop Mihai, Cuvânt 
înainte la: Francisc Nistor, Maramureş - ţara lemnului, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p.5 

17.    Ibid., p.21. 

18.   Nr. casei 370, cod poştal 4940, judeţul Maramureş 

19.    Peste  cinci  sute  de  pecetare  cioplite  de  Pătru  (majoritatea  copiate  după  modele  vechi)  stau 
înfăşurate  în  lăzile  de  zestre  ale  bătrânelor  maramureşence  sau  strălucesc  în  colecţiile  unor 
personalităţi din Maramureş, sau din Sibiu, Câmpina, Topliţa, Bucureşti, Braşov, sau din Franţa, 

Germania, America şi Australia. 

20.    Marin  Voiculescu,  Aforisme,  maxime,  cugetări,  Ed.  Facla,  Timişoara, 1987, p.34: “în  cultură 
fiecare popor îşi dăltuieşte eternitatea”. 
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9.Bairam patriarhal la Universitatea Oradea 
 

 

La ieşirea din micul restaurant lacto-vegetarian, pe colţ, la intersecţia 

bulevardului Republicii cu str. Porţile de Fier, dau peste doi poliţişti, 

care-mi  răspund  la  salut  exagerat  de  politicos.  Parcă  unul  îmi  era 

cunoscut. În celălalt colţ, alţii doi. Peste drum, încă patru. În jos pe strada 

Porţile de Fier, câte doi, din zece-n zece metri, pe fiecare trotuar. 

- Ce faceţi aici, fraţilor? Aveţi convocare? 

- Noi nu, domnule părinte, îmi răspunde „cunoscutul”. Dumneavoastră 

aveţi. Vă vine şeful cel mare de la Bucureşti, Teoctist. Acum au pornit de 

la aeroportul Oradea încoace. Mergeţi la Episcopie, să-l întâmpinaţi? 

- Este acolo cine să-l întâmpine. Dac-am nimerit p-aici, stau cu voi la un 
pahar de vorbă, să văd coloana oficială. 

Erau orele vecerniei. Soarele coborând spre asfinţit s-a lăsat acoperit de 

un nor. Un vânticel, pornit ca din senin, a fluturat faldurile celor două 

drapele  tricolore  arborate  la  poarta  Episcopiei  Ortodoxe  a  Oradiei. 

Coloana oficială parcă întârzie. Vântul se înteţeşte şi începe a învârti 

steagurile împrejurul cozii pe care erau fixate. O rafală, două, trei. Se 

învârte pe băţ toată pânza albastră, apoi cea galbenă. A rămas cea roşie. 

Coloana oficială soseşte. Patriarhul Teoctist Arapaş este întâmpinat la 

intrarea în Episcopie de două drapele roşii! 

Cu câtva timp în urmă asistasem, invitat al domnului rector prof.dr.ing. 

Teodor  Maghiar  să  văd  o  festivitate  deosebită,  la  conferirea de  către 

Universitatea  Oradea  a  titlului  de  doctor  în  ştiinţe  juridice  domnului 

Traian Chebeleu, ministrul de externe al lui Ion Iliescu. M-a impresionat 

totul. Discursurile celor cinci referenţi de la diferite universităţi, laudatio 

rectorului şi mai ales sinteza tezei de doctorat a diplomatului Traian 

Chebeleu. Însuşi petrecerea post festum organizată la restaurantul Sedos- 

Oradea a fost decentă. 

Acum, programul Patriarhului Teoctist în Bihor acoperă trei zile: 
- Sfinţirea pietrei de temeie a grandioasei biserici „Catedrala Soarelui”; 

- Conferirea titlului de doctor honoris causa şi 

- Sfeştanie la izvorul minunilor şi fabrica de coniac de la Stâna de Vale. 

Tot programul a decurs după tipicul obişnuit. Fac doar câteva precizări. 

Deşi piatra de temelie a bisericii fusese sfinţită, la vremea sa, de către 

regretatul episcop dr.Vasile Coman, apoi „resfinţită” de noul ierarh al 

Oradiei, Ioan Mihălţan, protipendada politică fesenistă l-a adus cu mare 

tam-tam  pe însuşi  Patriarhul,  ieşit  din  ascunzătoare,  să-i  facă  a treia 

sfinţire, benefică pentru nişte alocaţii bugetare consistente. Din parohiile 

limitrofe a  fost  adusă  mulţime  de popor  creştin,  în  frunte  cu  preoţii 
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parohi,  iar  pe  podiumul  construit  în  piaţă  de-abia  au  încăput  înalţii 

ierarhi, în frunte cu Patriarhul şi cu Mitropolitul Ardealului. 

Conferirea titlului de dr.h.c. a avut loc a doua zi la Universitatea Oradea, 

pe la orele amiezii, apoi a urmat „ce n-a văzut Parisul”. La Sedos a fost 

organizată, nu ştiu de cine, mare specialist în programe de divertisment!, 

o petrecere ca pe vremea lui Nenea Iancu. Zeci de feluri de mâncăruri, 

alese şi multe feluri de băuturi. E-adevărat că, la început s-a rostit 

rugăciunea şi Patriarhul a binecuvântat, dar apoi a şi început programul 

artistic. Prezentată că, pentru a onora această întâlnire, a fost adusă aici 

întrerupând   un   turneu,   însuşi   Sofia   Vicoveanca   l-a   delectat   pe 

„conjudeţeanul”  Teoctist  cu  minunatele  ei  cântece.  A  urcat  apoi  pe 
„scenă”  inegalabilul Mitru Fărcaş cu taragotul fermecat, urmat de alţii şi 

de altele. Ba, nu a lipsit din meniu, un grup de balerine. Fetiţele 

adolescente şi-au făcut numărul chiar prin faţa mesei cinstitelor bărbi. 

Care apoi s-au şi grăbit   să provoace „rugăciunea de mulţumită” către 

Domnul, către amfitrioni, către doamna directoare a restaurantlui şi către 

minunaţii artişti şi artiste. Era miezul nopţii! 

La fabrica de coniac nu ştiu cum a fost. De aceea nu comenetez. Dar 

trebuie să mai spun ceva despre petrecerea de la Sedos. La câtva timp 

după ce m-am aşezat la masă, în grupul preoţilor de la Episcopie, am 

văzut că sunt multe tacâmuri fără muşterii. De la telefonul public din faţa 

restaurantului l-am sunat pe fiul meu: 

- Bogdane, cere-i mamei bani, ia imediat un taxi şi vino la restaurantul 
Sedos. Urgent. Te aştept în poartă. 

Nu spun că noi n-aveam ce mânca acasă, dar fiul meu cel mare, chiar 

dacă nu era un gurmand, la cei 15 ani ai lui, eram sigur că-i fac o bucurie 

cu un asemenea meniu, pe care noi nu ni-l puteam imagina niciodată. 

- Tată, n-am văzut nici în filme un asemenea meniu. 

-De aceea te-am chemat, să te bucure. Că-i păcat să rămână bunătăţile 

nemâncate. 

Aşa că fiul meu drag s-a înfruptat din cele bucate, iar eu am ciocnit 

mereu paharul cu precucernicii colegi. 

- Tată, nu cu maşina dumneavoastră mergem acasă? Parcă aţi golit iar un 

pahar. 

- Poate mergem cu taxi. 

Acum urmează partea cea mai semnificativă a petrecerii patriarhale din 

Oradea. Când ies cu Bogdan pe uşa restaurantului, mă şi agrăieşte, cu 

deosebit respect unul din poliţişti: 

- Să trăiţi, domnule părinte. Vă ajutăm cu ceva? Aveţi maşina parcată 

aici? Să vă conducem până acasă? Sigur sunteţi bine? 

Am urcat la volan şi încetişor am luat-o din centru municipiului Oradea 

spre domiciliul din str.Prof.dr.Gh.Marinescu nr.8. 
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- Poliţia e cu noi, Bogdane! Ai văzut? 

- Da ce petrecere, tăticule! 
-  Curat  bairam!  Turcii  numeau  bairam  două  sărbători  musulmane. 

Dâmboviţenii au modificat semantica vorbei: chef mare, petrecere. 

- Bairam, monşer, bairam ! Bairam patriarhal la Universitatea Oradea. 
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10. E p i l o g  p o s i b i l 
 

 

O  ceaţă  densă,  opacă,  se  răsuceşte,  ca  lâna  strânsă-ntr-un  fuior,  pe 

deasupra apelor din stânga şoselei, desprinzându-se încet de pe Mureş. 

Vântul, vâjâind printre crengile copacilor înalţi, rupe bucăţi mari din 

fuiorul imens resfirându-le. O parte o trage spre văi, înnegurându-le. Pe 

alta o împinge în sus, spre culmile de peste care începe a răsări soarele 

zilei de 7 august 1995. Străluminate de razele solare, minusculele bobiţe 

lăptoase ale ceţii par o diademă de argint vaporos, cunună peste culmile 

din dreapta Mureşului acoperit de negură. 

Admir, fugar, această minunăţie, în goana „Daciei” cu care mă grăbesc să 

ajung la mânăstirea Recea, de lângă Târgu-Mureş, înainte de începerea 

Sfintei Liturghii. 

…În faţa iconostasului bisericii vechi – patru vaze cu dalii naturale. Un 

buchet mare de trandafiri albi – la icoana Maicii Domnului cu Pruncul 

Iisus. La fiecare fereastră, pe pervazul interior, câte patru ghivece cu 

felurite flori naturale. 

Îngenunchiată lângă strana dreaptă, maica Augustina citeşte molcom şi 

convingător Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihai şi Gavril, cu o rostire 

atât de firească şi naturală! 

(Acesta-i   cuvântul!   De   aceea   îl   tot   repet:   „natural”,   „naturală”, 
„naturale”, căci aşa îmi zicea Părintele Ioan, când a început a temelui 
Recea: „Regula de vieţuire în mânăstirea aceasta este comportarea 

firească, naturală. Nu suport prefăcătoria, evlavia fariseică. Suntem aşa 

cum suntem, păcătoşi, dar ne luptăm, cu smerenie, să fim mai buni”. 

Acum, la ora aceasta matinală, în chilia sa, părintele Ioan trebuie să fie 

cuprins cu împlinirea ultimei părţi a pravilei – plecarea genunchilor de 

dinaintea celebrării Sfintei Liturghii). 

Plecându-mi şi eu genunchii în biserica „înflorită natural” încerc alături 

de pelerinii prosternaţi în faţa altarului, să intru sufleteşte în atmosfera de 

evlavie…revărsată din strana dreaptă de glasul duios al tinerei călugăriţe 

Augustina: ”Pe căpeteniile îngerilor Treimii, Mihail şi Gavriil, să-i 

lăudăm noi toţi, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu aripile 

amândorura şi din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: 

bucură-te, slujitorule al legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al 

darului!”. 

Spre sfârşitul Acatistului, o călugăriţă cu chip de heruvim se pleacă spre 

mine şoptindu-mi cuvios: ”Părintele Ioan vă aşteaptă, poftiţi, acum”. Mă 

conduce spre stăreţie, printre covoarele de flori, care acoperă, peste tot, 
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curtea mânăstirii, până spre şantierul din dreapta pantei abrupte, pe care 

sunt deja înălţate, până deasupra ferestrelor, zidurile bisericii celei noi. 
- Ce minuni aţi săvârşit aici, în mai puţin de patru ani!, părinte Ioan, - îl 

agrăiesc cu bucurie. 

- Maica Domnului, frate Romul; fără ajutorul Ei, am fi neputincioşi. Ea 

trimite către noi pe oamenii buni, care ne ajută mult! 

Braţele puternice ale falnicului septuagenar mă cuprind ca ramurile 

vânjoase ale unui stejar secular, reţinându-mă clipe în şir la pieptul său: 

- Când te văd, frate Romul, mă copleşesc toate amintirile copilăriei din 
Husasău  de  Criş,  unde  tatăl  meu,  ca  tine,  era  preotul  satului…, 
brânduşele violete din Vâlceluşă, merii şi perii şi cireşii înfloriţi prin 

hijuri; crapii şi mrenele şi cleanul de sub ”puntea popii” de pe malul 

Crişului Repede; şi cuiburile de păsări şi vizuinile vulpilor din dâmbul 

Balaşcăului; şi urmele, urmele mistreţilor şi ale căprioarelor de pe valea 

din  Ţarină;  şi  secerătorii  înotând  prin  holdele  aurite  din  Tămăşoi;  şi 

feciorii şi fetele la horă, după Vecernii…şi buştenii uriaşi, de stejar şi de 

fag, doborâţi de furtunile iernii în pădurea Hodoş;…şi …tata, prăbuşit 

lângă gardul de sârmă al închisorii Văcăreşti, unde eu purtam lanţuri la 

picioare, pentru că am cerut conducerii atee să nu distrugă mânăstirea 

Vladimireşti…Dar, au trecut toate, „ ca nourii lungi pe şesuri”… 

- Şi, iată, părinte Ioane, că acum, înălţaţi, aici, un alt Vladimireşti! 

- Ai crezut, frate, că se va zidi mănăstire la Recea, cu  câţiva ani în 

urmă…când ne-am văzut pentru prima dată, la Plumbuita?! 

* *   * 

Plumbuita! Mi-amintesc, de parc-a fost ieri… în ce companie am fost 

prima dată acolo. Ţin minte şi ziua - 13 noiembrie, 1985. Şi întâlnirea cu 

avva Ioan, în Duminica din 15 decembrie a aceluiaşi an. 
 
 

 

Prima dată: 

       * * * 

- M-ai salvat, părinţele din Ardeal, - strigă bucuros Sandi Mehedinţu, 

parohul ortodox de la kilometrul zero din Bucureşti. Mă stânge vesel în 

braţe, apoi continuă agitat: Hai, intră-n casă, intră repede, părinţele din 
Ardeal, să-ţi dau cheile şi…la drum! 

- Stai o clipă, omule, să-mi trag sufletul. Acu vin direct de la aeroport, cu 

troleibuzul acesta nenorocit. Nici Agamiţă Dandanache nu călătorea 

aşa…zdrucinat. 

-E  grabă  mare,  frate,  nu  pricepi?  Hai!  Intră  să  luăm  ceva-n  gură  şi 

plecăm, Veta e în curte. 

-Eu am o treabă serioasă în Berceni, la spitalul „Gheorghe Marinescu”. 

Ce prostii vorbeşti tu, ce tot dai din gură cu…Veta? Cine-i Veta asta? 
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-Părinţele, veta e Lada 1200 combi, maşina mea, roşie, aşa-i zic eu Veta. 

Că eu n-am timp să-mi iau carnet de şofer, şi îi chem ba pe unul, ba pe 

altul, să urce-n Veta. 

- Las-o baltă, omule. N-am eu chef de glume proaste; dacă vrei mă 

găzduieşti, dacă nu, nu. Eu plec în Berceni, la Spitalul „Gheorghe 

Marinescu”. 

- Ia cheile, domnule, şi hai! Hai, că avem program important. Mergem 

întâi în Berceni, s-o luăm pe Doina, şi de acolo direct la avva Simion, 

mânăstirea din Pantelimon. 

În  costumul  negru,  din  stofă  englezească,  croit  impecabil,  cu  barba 
neagră tuns îngrijit, privirea ageră şi  neastâmpărată, inflexiunile vocii 

baritonale, gesticulaţia studiată a mâinilor, felul în care se mişcă în faţa ta 
când vorbeşte, toate conferă celui din faţa mea o alură de mare artist – 

actor pe scena unui Naţional! La aluzia mea cu…scena, Sandi mă invită, 

cu gesturi teatrale, în sufragerie şi-mi arată, cu mândrie neascunsă, o 

recentă fotografie color: „Artist emerit la 40 de ani! Ăsta-i Sandi 

Mehedinţu, colegul tău de la kilometrul zero din Bucureşti, un artist!” . „ 

Cu chip frumos şi inima largă” - comentez eu, pe acelaşi ton. 

Am ajuns pe-nserate la poarta mânăstirii. 
-Nu pe poarta principală, frate!, ia-o mai la dreapta. Acolo-i atelierul 

celui  mai  mare  sculptor  contemporan,  stareţul  Simion  Tatu,  -  mă 

dirijează Sandi. 

Într-adevăr, după parcarea Vetei, am admirat pe o alee lungă chipurile 

realist sculptate ale multor domnitori români. 

La intrarea în atelier, constatăm că suntem primii sosiţi. Dintr-o cămăruţă 

laterală atelierului apare un călugăr bondoc, cu barbă şi plete cărunte: era 

însuşi avva Simion, stareţul, care – ne explică – a pus peştele mare la jar, 

de aceea-i roşu la faţă. 

-Vin şi domnii imediat! – îl asigură el pe Sandi, aruncând o privire 

interogativă spre mine. 

- E prietenul meu din Ardeal, cu consoarta, garantez!, - îl asigură taica 

popa de la kilometrul zero pe cuviosul călugăr.   Nici nu terminăm 

prezentările nominale, că pe uşă apar şase tineri, zvelţi, frumoşi, atletici. 

Nu se recomandă. Salută  cordial „gazdele”, la modul general şi se aşează 

grăbiţi în   jurul imensei mese dreptunghiulare din atelierul de sculptură. 

Unul scoate dintr-o sacoşă mare, neagră, câteva sticle cu votcă rusească, 

aşezându-le pe masă, şi un pachet mare de carton, pe care-l întinde 

preacuviosului stareţ: „Ava Simion, ia bunătatea de pastramă! Pune-o pe 

jeratic, să miroase-a berbecuţi!” 

După ce se consumă, cu mare poftă ditamai peştele, bine prăjit la grătar, 

udat din belşug cu vinul alb-gălbui, limpede şi aromat, pe care avva 

Simion ni-l servea, mereu-mereu, în bărdace smălţuite de câte trei litri, la 
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fiecare comensean câte una!, se strigă în cor:         „Vrem pastramă, vrem 

pastramă, vrem pastramă de berbecuţi!”. Curând apare stareţu-sculptor 

cu o tavă plină de pastramă, roşcată, apetisantă, întâmpinat cu urale: 

„Bravo, ava!, bravo, ava!, bravo, ava!, bravo, ava Simion!”. 

Unul din cei şase se apropie de mine, ţinând în mâna stângă, pe care o 
alină copilăreşte deasupra capului, un set de chei: 

- Părinte Romul, preluaţi aceste chei preţioase! 

- Era vorba că, la întoarcere, o conduceţi dumneavoastră pe Veta! Altfel, 

n-aş fi gustat vinul ghiurghiuliu din bărdacă! 

-  Luaţi  cheile!  Sunteţi  singurul  om  treaz  dintre  noi,  nu  fiţi  făţarnic, 

părinte! 

La un ceas după miezul nopţii, unul din cei şase a dat tonul de plecare: 

--Eu stau aproape, mă duc pe jos, voi încăpeţi în Veta. 

Pe aleea din faţa atelierului cu greu o găsim pe Veta. Era acoperită de o 

ceaţă deasă. S-o tai cu cuţitul, cum zic şoferii. Nu vezi la doi paşi. Am 

urcat  în  Veta opt:  trei în  faţă, cinci  în  spate. Pe unde-am  umblat  cu 

ceilalţi şi cum am ajuns la Sandi acasă nu ştiu. Am fost dirijat, prin ceaţă, 

de omul din dreapta, căruia, o dată Sandi s-a scăpat de i-a zis „don 

colonel”. Faţă de mine, improvizat şofer de Bucureşti, acest don colonel 

s-a purtat ca un domn, când am ajuns la kilometrul zero zicându-mi: 

- Părinte, preiau cheile. Că, dacă vă duc până la mine-n Pantelimon, nu 

mai ajungeţi degrabă înapoi la Sandi, pe ceaţa asta. Eu m-am trezit 

suficient, să pot conduce.  Sandi, dimineaţă o găseşti pe Veta parcată aici. 

Ştii unde-ţi las cheile! 

-Pa!,   a   fost   răspunsul   parohului   ortodox   de   la   kilometrul   zero. 

(Extraordinar, câte se pot înţelege dintr-un singur cuvânt: „Pa”…) 

-Cine-au  fost  ăştia,  precucernice  părinte?  Unde  m-ai  dus?!,  -  sunt 

interogat, după ce ajungem în apartamentul lui Sandi. 

-Sandi mi-a zis că mergem la mănăstire. Cine-s?! I-ai văzut şi tu. Au 
„ochi  albaştri”  şi  „nume  conspirative”:  Florin,  Sandu…Aceluia  cu 

mustaţă îi ziceau „ don consilier”. 

-Pe cel mai solid, Sandi îl trata foarte prieteneşte… 

-Pe  acela,  sigur  mi  l-a  prezentat  şi  mie:  Titi  Ionescu,  şeful  de  la 

„Metropol”. 

-Şi ”don colonel” parcă te cunoştea… 

-Pe cine nu cunosc ăştia…? 

Era noaptea de 13 pe 14 noiembrie 1985, miercuri spre joi, lăsatul 

secului spre postul Crăciunului. 

…Peste   patru   săptămâni,   în   13   decembrie,   sunt   iarăşi   în 

Bucureşti. La biroul de voiaj C.F.R.: 
-Două bilete, până la Oradea, vă rog frumos. 

-Numai pe data de 15, la acceleratul de seară, mai avem bilete. 
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Încercăm la avion; acelaşi răspuns. 

Aşa m-a prins în Bucureşti o zi de Duminică, 15 decembrie 1985. 
-Nu fi supărat părinţele din Ardeal, mai stai şi tu cu Doina încă două zile 

în capitala patriei. Duminică slujim împreună la Colţea! – mă consolează 

Sandi. 

-Nu te supăra, dar la tine-n biserică e un dute-vino, ca la iarmaroc. Dacă 

trebuie să rămân aici o Duminică, m-aş duce undeva, unde să mă pot 

ruga.(L-am jignit, de aceea îmi răspunde batjocoritor:) 

-Simplu, dragă, foarte simplu. Din Piaţa Romană luaţi maxi-taxi, cinci lei 

biletul, care vă va duce până aproape de poarta mânăstirii Plumbuita. 

Acolo  i  s-a  dat  voie  să  slujească  lui  avva  Ioan,  sfântul  avva  Ioan!, 

ardelean ca mătăluţă. Te vei simţi bine… 

Tocmai începuse Utrenia, când am intrat pe uşa bisericii de la Plumbuita. 

În strana din dreapta doi călugări cântă alternativ, cu rostire cam nazală, 

deşi au o voce plăcută. Pe lângă peretele din stânga, de la intrare şi până 

aproape de altar, cel puţin o sută de persoane, tineret mult şi feţe 

intelectuale!, aşteptau la rând pentru spovedanie. (În Bucureştii ultimilor 

zece ani, în nici o biserică din câte-am vizitat sau participat la slujbă, nu 

ştiu să se fi cuminicat cineva). 

Apropiindu-mă încet de tetrapodul cu icoana şi crucea de-nchinare, din 

mijlocul  bisericii,  mă  uit  insistent  la  preotul  confesor…Îmi  simte 

privirea. Se uită ţintă în ochii mei, salutându-mă cu o uşoară plecare a 

frunţii. Îi răspund cu acelaşi gest de plecăciune. Mut. Şi uimit. Ce figură 

aparte! Cu faţa proaspăt bărbierită, pare un preot catolic rătăcit printre 

bărboşi. Are chipul foarte expresiv. Faţa lui, neacoperită cu barbă, este ca 

o carte deschisă, în care poţi citi desluşit. Cutele adânci ale unor suferinţe 

crunte sunt acoperite de o lumină blândă, care izvorăşte dinlăuntrul său. 

În timp ce spovedeşte, lumini şi umbre se alternează pe chipul său 

sacerdotal. Parcă-i un sfânt învăluit în aura smereniei. 

În altar, părintele stareţ Simion Tatu mă recunoaşte: 

-Bine-ai venit, frate din Ardeal. Uite, îmbracă una din giubelele mele. Şi 

odăjdiile astea frumoase. Slujeşti în locul meu. Hai, nu te sfii! Eu sunt 

bucuros să trec la strană. Mi-e dor să cânt la strana. Să vezi, matale, ce 

slujbă facem astăzi! 

Într-adevăr, peste câteva clipe, răsună în biserică vocea puternică a 

părintelui   stareţ,   secondat   de   ceilalţi   doi.   Vocea   lui   melodioasă 

estompează în mintea mea chipul de bondoc măcelar şi cârciumar, în rasă 

călugărească, a stareţului-sculptor din noaptea chefului monstruos de- 

acum patru săptămâni. Încerc să alung din mine acele imagini, pentru a 

mă putea concentra pe paginile Liturghierului, în citirea rugăciunilor de 

dinaintea cuminicării. 
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Liturghia a fost înălţătoare.Am  trăit clipe sfinte, atât datorită emoţiei 

sincere     ce  am  simţit-o  în  glasurile  cucernice  ale  celorlalţi  patru 

venerabili co-liturghisitori din altar, cât şi vibraţiilor înalte ale cântărilor 

de la strană. Când vocea lui ava Simion a depăşit linia de portativ pe care 

stă vocala „i” chiar dacă nu-i prescris în ritual, am îngenuncheat cu 

smerenie, urcând sufleteşte pe aripile cântării : „Sfânt, sfânt,sfânt e 

Domnul Savaot. Plin este cerul şi pământul de mărirea lui. Osana, întru 

numele Domnului. Osana Celui dintru înălţime, Osana!”. 

La vremea rânduită, venerabilul protos, un călugăr cel puţin octogenar, 

cu plete albe ca omătul şi cu chip de Moş Nicolae, a ieşit să rostească 

poporului din biserică cuvântul de învăţătură. În timpul acesta, preoţii 

rămaşi în altar, vreme de 15-20 de minute, cât ţine predica, gustă câte un 

colţ de prescură şi-un păhărel de vin. La respectarea acestui plăcut obicei 

s-au  grăbit  doi  din  preoţii  co-liturghisitori,  în  timp  ce  al  treilea, 

înconjurând masa altarului, vine spre mine, iradiind aceeaşi auroră, pe 

care am sesizat-o la intrare, când l-am remarcat în scaunul de spovedanie. 

- Sunt părintele Ioan,- mi se adresează, pe un ton subjugător de natural, 

întinzându-mi mâna dreaptă. Mi se pare că sunteţi ardelean. 

-Sunt, momentan, preot ortodox în Bihor. Mă numesc Pop Romul. 

- Mi-aţi putea spune, unde în Bihor? 

- Într-un sătuc de lângă Oradea. 

- Nu vă supăraţi că insist, are satul acesta un nume? 

- Husasău de Criş. 

În timpul acestei conversaţii, părintele Ioan îmi luase mâna mea dreaptă 

în palmele sale şi se legăna mereu pe picioare, de parcă aşa îşi alina o 

durere greu de suportat, în timp ce faţa lui, brăzdată de cutele unor dureri 

ascunse, îmi oferea un zâmbet senin şi prietenos. Când am rostit numele 

satului, s-a oprit brusc, de parcă trupul său masiv a înţepenit pe picioarele 

care-l dureau. Faţa i-a devenit şi mai radioasă, dar din ochii, ce mă 

copleşeau cu o privire iubitoare, au început a curge lacrimi…., una după 

alta. 

- V-am supărat cu ceva?, îngân emoţionat. 

Nu-mi răspunde imediat. Plânge. Şi continuă să mă privească prietenos. 

Apoi îmi lasă mâna din strânsoare, deschide larg braţele şi mă cuprinde 

într-o îmbrăţişare caldă, şoptind: 

- Sunt fericit, că în parohia de oarecând a tatălui meu, este astăzi un 

preot…. Nu mă contrazice! Eu cunosc oamenii, dintr-o privire. Te-am 

văzut. Era să zic „te-am filat”, pentru că eu sunt filat, ţinut permanent sub 

reflector de agenţii securităţii. Şi acum sunt, doi, în biserică. M-am 

obişnuit, de douăzeci de ani, cu ei. M-am obişnuit să-i depistez şi eu. 

Deformaţie! Poate de aceea te-am filat în timpul slujbei. Şi te-am citit! 

* * * 
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Avva Ioan mă trezeşte  din visarea provocată de întrebarea sa: „Ai fi 

crezut că se va zidi mănăstire la Recea, cu câţiva ani în urmă, când ne-am 

văzut, pentru prima dată, la Plumbuita?”, prinzându-mă familiar de după 

umeri şi scuturându-mă puternic: 

- Ieşi, frate, din oala cu melancolie. Uite, cine vine să te vadă! 

Din cerdacul noii clădiri a stăreţiei, coboară, aproape alergând pe scări în 
jos, minunata ingineră bucureşteană, care, încă „pe vremea Plumbuitei” a 

intrat clandestin în cinul monahal, şi acum este stareţa călugăriţelor de la 

Recea.  Faţă  cuvioasă,  ochi  inteligenţi,  trup  mărunt,  fremătat  de  o 

puternică energie…Şi o cheamă - Cristina. 

-Vino repede, maică stareţă, că părintele-i grăbit. A dat o fugă până aici, 

să ne aducă un dar, două sute de exemplare din cartea sa „Glasul 

pecetarelor”, pentru mănăstire. Să-l trecem între ctitori1 E grăbit, dar 

doreşte, musai, să te vadă! 

* * * 
…Am mai fost la Recea, o dată: 

Într-o Duminică, după Liturghia oficiată la Husasău de Criş, îi povesteam 

ţăranului Aurel Roxin, nepot şi strănepot de preoţi, despre avva Ioan 

dându-i să citească cele câteva zeci de pagini ale serialului „Martiraj 

ortodox în închisorile comuniste”. Când îi arăt şi fotografia, sare de pe 

scaun ca ars: ”Acesta-i Silviu, fiul părintelui Iovan; leat cu mine! Nu l- 

am văzut de…patruzeci de ani!” Privim fotografia recentă. Din ea se uită 

la noi, cu ochi blânzi şi luminoşi, un călugăr ortodox. O barbă rotundă, 

deasă, cu fire argintii, îi acoperă faţa. Faţa expresivă, care-am întâlnit-o 

cu zece ani în urmă la Plumbuita! Dar o suplinesc ochii. Ochii parcă-s 

dilataţi, cu pupile mărite de bucuria împlinirilor postdecembriste, de la 

Recea. 

-Când mă duceţi să-l văd? Vă rog frumos! 

-Hai să mergem, baciu Aurel. 

...În aceeaşi seară, am zăbovit multă vreme în chilia duhovnicului de la 

Recea, de lângă Târgu-Mureş, iar dimineaţa, după Sfânta Liturghie (care 

a  rânduit-o  anume  şi  în  zi  de  luni,  pentru  noi),  în  faţa  soborului  de 

măicuţe şi pelerini din biserică, cu veselia inocent zgomotoasă a unui 

copil bucuros, avva Ioan, septuagenarul falnic, grăieşte emoţionat: 

-Dragii mei, acesta-i prietenul de joacă, prietenul copilăriei mele, Aurel, 

finul cel drag al Părintelui meu, care i-a fost nănaş de botez. În acel sat 

minunat al prunciei mele este astăzi, şi cât sunt de bucuros de aceasta!, 

preot paroh, fratele Romul, aici de faţă. La Liturghie am insistat să scoată 

cuvânt. L-aţi auzit! Îi mulţumesc în faţa dumneavoastră, pentru acest dar 

de suflet – minunata înţelegere şi tâlcuire a glasului rănilor de pe Trupul 

răstignit al Domnului Iisus. Aşa a spus: Cele cinci răni, din palme, din 

tălpi şi din coastă, Iisus Biruitorul morţii, le păstrează şi după Înviere, 
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pentru a fi mărturie a realităţii Sale în faţa Apostolilor şi a 

contemporanilor. Iar după Înălţarea Sa la ceruri, de-a dreapta Tatălui 

preaslăvit, sunt ca cinci guri rugătoare, care cer haruri de convertire şi 

răgaz  de pocăinţă.  De aceea,  oamenii  veacurilor  creştine,  trebuie  să 

audă glasul celor cinci răni ale Domnului, care, pe drumurile, destinului 

nostru terestru, ne însoţesc cu chemarea: „Iată, cât de mult v-am iubit!”. 

Glas de bucium, către toţi creştinii, toţi, toţi, din   totdeauna şi de 

pretutindeni! 

Iar eu vă spun, şi am mai spus-o, deşi unor urechi nu le-a plăcut: pentru 

mine, care-am fost întemniţat cu mulţi, anul 1054 nu există. Biserica 

Mântuitorului este Una. 

* * * 

…După   un   drum   greu,   cu   multe   necazuri   la   motorul   „Daciei” 
îmbătrânite, ne apropiem iarăşi de casă. Peste satul natal al părintelui 

Ioan, Husasău de Criş,  coboară înserarea. Puzderie de stele strălucesc pe 

bolta senină. Cum privesc cerul înstelat, din cerdacul noii case parohiale, 

am în faţă turla bisericii. Crucea ei, profilându-şi braţele spre cer, parcă 

începe  a  se  desprinde  de  turn.  Stelele  cerului,  mii  de  miliarde!, 

aureolează crucea! Se iveşte şi luna – plină, rotundă, imensă. 

Când eram copil mic, într-o asemenea seară, am mai spus-o asta!, bunica 

dinspre mamă, Maria Ştefani Petri, în satul Cehei de lângă Şimleul- 

Silvaniei, m-a ţinut să mă uit la lună până ce voi vedea ce vede ea: un 

păstor şi o turmă de oi. 

Încerc să privesc luna, cu ochii copilului de oarecând. Insistent. Până 

când voi vedea, iarăşi, turma şi păstorul. Clipele trec. Luna urcă pe cer. 

Nepăsătoare şi rece. În singurătatea cerdacului, simt că mă cuprinde un 

fior. În cimitirul de pe deal o bufniţă ţipă jalnic printre cruci. (Printre 

mormintele părinţilor, moşilor şi strămoşilor, cărora, la poarta cimitirului, 

li s-a citit de către preoţii satului Evanghelia după Ioan: „Mai am şi alte 

oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele 

glasul Meu vor auzi, şi va fi o turmă şi un păstor”)…Se zice că…înainte 

de ceasul morţii, omul vede, într-o clipă, ca-ntr-o peliculă de film rulată 

cu mare viteză…locurile, persoanele, întâmplările…din tot cursul vieţii. 

Încep…să-mi treacă prin faţă, valvârtej, clipe din copilărie…una după 

alta: iată, la vârsta de opt anişori…iarnă, frig…glasul tatii mă trezeşte din 

somn…măicuţa plânge…zorii dimineţii bat la fereastra de lângă pat…mă 

ridic dintre perne…ce se întâmplă?, de ce plângi mamă?...nu mă aude 

nimeni…mama  se  urcă  pe  scaun  şi  cu  amândouă  mâinile  întinse 

desprinde de pe peretele din faţa mea portretul regelui Mihai…îl stânge 

la piept hohotind…tata o ajută să coboare de pe scaun…ce glas duios are 

tătuţa!.. 
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-Nu mai plânge, Lucreiţă…lasă, c-o fi oarecum…numai mai rău să nu 

fie…numai să nu trebuiască, la anu, să luăm jos şi pe Sfântu Părinte. 

- Văsălică…nuuu!, izbucneşte măicuţa şi dintr-un pas urcă iar pe scaun, 

îşi smulge broboada de pe cap şi acoperă, proteguitor, celălalt tablou, 

rămas încă pe perete. Nuuu!…pe papa Pius nuuu! 

Am priceput, apoi, că tătuţa fugise de cu noapte la Şimleu, ca de obicei, 

cu două cănţi de lapte la domni şi că magistratul Eneea Băieşan era sculat 

cu noaptea-n cap, poate nici nu dormise, după cum arăta… 

- Bade Vasile… ăştia (zice, arătând spre aparatul de radio) l-au alungat 
din ţară pe regele Mihai. 

Şi radioul zdrăngănea de zor nişte…marşuri necunoscute…31 decembrie 
1947… 

După Bobotează, ger năprasnic, la şcoală geamurile îngheţate, soba de 

fontă scoate fum, domnul învăţător Vasile Pop intră nervos. Nu ne mai 

rugăm, nici nu cântăm imnul „Trăiască Regele”. Ne scoate pe toţi elevii 

din clasa a treia la tablă să verifice…ce-am uitat în timpul vacanţei. Nici 

la sfârşitul orelor nu ne mai rugăm. Ne spune că de mâine să nu mai 

salutăm cu „Lăudat fie Iisus”, ci cu „Bună ziua”. Dumnealui să-i spunem 

„tovarăşe”. Şi au trecut încă 48 de ani… 
* * * 

În cimitirul de pe dealul Husasăului de Criş, bufniţa ţipă şi mai jalnic 

printre cruci. Luna de pe cer nu mai este lună. Ci un mare cerc luminos, 

în care prinde contur silueta unui uriaş: părintele Ioan (care?) rezemat 

într-un  toiag.  Încă  nu-l  văd  suficient  de  clar…dar,  iată  că,  de  jur- 

împrejur, se apropie nenumărate turme de oi, cu capetele înălţate spre el. 

Îl privesc şi mai atent, să-l identific. El…înalţă spre cer mâna dreaptă, în 

care ţine strâns o cruce imensă, pe care atârnă un Corpus Christi, parcă 

viu. Este…suveranul pontif, Ioan-Paul al II-lea. Da!, acum îl văd clar 

cum cuprinde sub priviri toate turmele, de jur-împrejur, apoi începe a 

rosti cu voce înaltă, sacerdotală: ”In nomine Patris et Filii et Spiritus 

Sancti”. Epilog posibil? Posibil. 

Mă cutremur de claritatea imaginii. Nu-i vis. Sunt treaz. Treaz de-a 

binelea? Sau cufundat într-o reverie? Da, într-o dulce reverie, pe aripile 

căreia îmi place să plutesc în timp. Şi mă las dus iarăşi înapoi, peste 

dealurile Bihorului, la Măgura Şimleului, la satu-n care m-am născut, la 

prima tinereţe. 
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11. Cu doi bolnavi la călugărul Mihai 
 
În perioada 1979 – 1996, locuind eu în Oradea, am dus sau am trimis mai 

mult de zece persoane la călugărul Mihai Neamţu (pe care îl cunoşteam 

demult, prin fratele său din Baia-Mare, Pavel, care cânta în corul 

Catedralei băimărene, în timpul când eu am fost parohul acelei Catedrale, 

1968-1978). Dar întrucât nu le-am urmărit evoluţia   şi  nu  le-am  notat 

datele  personale,  nu  pot  da  mărturie  decât  despre  cazurile  mai  jos 

relatate, în care am fost implicat. 

I 

Profesorul ing.Tudosie Diculescu, din Bucureşti, a  aflat de la fostul meu 
coleg   de   Teologie,   preotul   dr.Dumitru   Găină,   paroh   la   biserica 

„Sf.Gheorghe-Griviţa” Bucureşti, despre tămăduitorul de la Prilog, 

călugărul Mihai, şi m-a contactat telefonic rugându-mă să-l ajut pe un 

prieten al său, a cărui fiică grav bolnavă a fost dată din Spitalul Elias din 

Bucureşti „să moară acasă”. După ce primarul din Prilog mi-a confirmat 

că fratele Mihai este acasă, i-am spus lui Tudosie să vină cât pot de 

repede. Au călătorit toată noaptea, aşa că foarte de dimineaţă erau în faţa 

casei mele din Oradea, str.Prof.dr.Gheorghe Marinescu nr.8. Era în prima 

zi de vineri din luna octombrie 1992. Când am ajuns la Prilog, în faţa 

casei lui Mihai am văzut mai multe autoturisme cu bolnavi. Era cam ora 

9 şi Mihai încă nu primise pe nimeni. Am bătut cu insistenţă în uşa de la 

bucătărie. După un timp a apărut sora Ana, supărată, m-a recunoscut, a 

deschis puţin uşa şi s-a răstit la mine: 

-„Ce vrei? Nu primeşte pe nimeni. Că Părintele Leon Bob de la Satu 

Mare n-a venit. Aşa că fratele Mihai nu lucrează în prima vineri din lună 

decât după Sfânta Liturghie. N-avem popă, astăzi nu lucrează. Le-am 

spus şi la cei de-afară”. 

- „Soră Ana. Fă bine spune-i fratelui Mihai că are popă. Sunt eu aici, 

numai să mă laşi în casă”. 
- „Aşteaptă un pic”, zice Ana şi-mi trânteşte uşa în nas. (Ştia că încă 

eram preot ortodox şi cum ea era   călugăriţă greco catolică, ca Mihai, 

bănuiesc că s-a dus să-l consulte). S-a întors mai puţin cătrănită, 

zâmbindu-mi: 

- „Noa, pofteşte înlontru!”. 
I-am luat cu mine pe cei trei însoţitori, cărora le-am şoptit: Eu voi oficia 

Sfânta Liturghie greco catolică, deci veţi auzi cuvântul Spirit în loc de 

Duh, iar dumneavoastră, stând lângă sora Ana, să ziceţi încet împreună 

cu ea „Doamne îndură-Te spre noi”, în loc de „Doamne miluieşte”. 
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După Liturghie, fratele Mihai ne-a făcut semn să ocupăm loc în camera 

vecină până-şi termină el rugăciunile. Vre-un sfert de oră n-am scos o 

vorbă niciunul. 

Eram  copleşiţi  de  emoţia  acestei  minunate 

întâmplări: în capela greco catolică din casa 

călugărului Mihai, a oficiat la altar un preot în 

conştiinţă catolic, dar formal încă ortodox, şi la 

strană, lângă sora Ana, trăind momentul emoţionaţi - 

doi înalţi ofiţeri  din serviciile  secrete! După 

procedura bine cunoscută, fratele Mihai a consultat- 

o  pe  bolnavă,  Cristina  Stoica,  apoi  ne-a  spus: 

„Multă, multă rugăciune, şi ceaiurile din listele ce vi 
le dau. Aţi venit tare târziu. Să faceţi tot ce vă spun. 

Rugăciune şi tratament”. 

După doi ani, în 1994, Tudosie Diculescu fiind numit secretar general al 

Ambasadei României din Roma, m-a anunţat că trecând prin Oradea 

doreşte  să  oprească  la  o  cafea,  să  mi-l  prezinte  şi  pe  micul  său  fiu, 

Adrian, darul lui Dumnezeu la rugăciunile credincioasei sale soţii,  fiică 

de moţi din Ştei. Familia Stoica şi fiica lor, pe care o adusese la Prilog, n- 

a respectat întocmai „reţetele” călugărului Mihai, totuşi a mai trăit încă 

doi ani. 

II 
În luna aprilie 1989, după ce renumitul chirurg Prof. Dr. Radu Deac de la 

Târgu Mureş, în urma unui consult de specialitate, i-a recomandat unui 

pacient de 47 de ani, operaţie urgentă pe cord deschis, acesta, speriat de 

posibilitatea morţii pe masa de operaţie, m-a rugat: ”Du-mă la sfântul tău 

de la Prilog”. Ajunşi la călugărul Mihai acesta a confirmat diagnosticul 

medical, o valvă aproape inactivă şi încă două atrofiate, adăugând că mai 

are şi o veche stenoză mitrală şi nişte viermişori la ficat. Mihai l-a 

încurajat: „Te poţi vindeca de toate, cu încredere în Dumnezeu”. Şi i-a 

recomandat: 

- Rugăciune continuă. 

- Regim alimentar hiposodic, fără tutun, fără alcool. 

- Cât mai mult somn. 

- Tratament neîntrerupt 40 de zile, după prescrierile notate mai jos. 

De la Plafarul din Satu Mare şi Oradea am cumpărat ceaiurile prescrise şi 

am plecat la casa parohială din Husasău de Criş, unde l-am cazat pe 

pacient, cumnatul meu MIRCEA ŞTEFAN BELU actor dramatic   la 

Teatrul Naţional din Timişoara, şi am pregătit cele necesare, întocmind şi 

o Fişă de tratamente pentru 40 de zile, 25 aprilie – 3 iunie 1989. În 

această Fişă am notat zilnic tratamentul făcut, pentru a putea respecta 

întocmai recomandările călugărului Mihai de la Prilog: 
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1. COMPRESA. Timp de 40 zile, în fiecare seară la orele 24 se aplică pe 

piept 4 bucăţi pânză albă bine îmbibate: I-a în lapte de vacă cald, a II-a în 

ţuică tare, a III-a în vin alb, a IV-a în vin roşu; peste ele frunze sau felii 

de sfeclă de zahăr; se acoperă cu un prosop, care se leagă bine să nu se 

mişte până dimineaţa la orele 8. 

2. MASAJ. După ce se iau compresele locul se masează cu soluţia 

preparată din: parfum din flori de viorele, trandafiri, narcise, levănţică, 

lăcrămioare, care se amestecă cu aceeaşi cantitate de spirt medicinal. 

3. PRAFUL nr. 9. Preparat din: 6 tablete bicarbonat de sodiu, 6 

tb.piramidon şi o lingură de sare amară; măcinate şi amestecate. Doza: o 

lingură rasă. Se ia cu o oră înainte de dejun , apoi la o oră după cină plus 

un pahar de lapte. După prima zi pauză 15 zile, apoi altă doză cu altă 

pauză de 15 zile. 

4. FUMUL nr.11. Timp de 20 zile, dimineaţa la orele 8,30 pe un reşou 

încins se pun, cât un bob de porumb, clei de   cais,  cireş,  vişin,  prun, 

piersic şi răşină de brad. Se trag în piept 4 guri de fum, după fiecare se 

tuşeşte de 4 ori. După 30 de minute se bea 1 lingură ulei de măsline 

(dovleac sau floare soarelui), 1 pahar de bere proaspătă şi 1 pahar apă 

sulfuroasă. 

5. INHALAŢIE. Timp de 40 zile, la ora 9 dimineaţa, de pe un tampon de 

vată se inhalează, de la distanţa de o palmă de la nas, timp de 10 minute 

soluţia preparată din: 24 tablete aspirină, 6 tb piramidon, 6 tb bicarbonat, 

4 tb codenal, dizolvate într-un litru de spirt medicinal plus 2 lămâi. 
6. CEAIUL   nr.3 se ia în loc de apă 1,5 – 2 litri pe zi, până la apariţia 
diareii. În 2 litri de apă clocotită se fierb 2-3 minute câte o linguriţă din 

plantele din lista nr.3; strecurat, neîndulcit plus 100 gr.vin roşu. 

Când începe diareea se ia CEAIUL nr.12, alternativ: o zi nr.12, o zi nr.3 

până la oprirea diareii.; după oprire, se ia în continuare nr.3. Dacă nu se 

opreşte diareea în 10 zile, se ia CEAIUL nr.4; la oprire se continuă cu 

nr.3. 

După cele 40 zile de rugăciune şi tratament, la Târgu Mureş se confirmă 

că  doar  o  valvă  ar  trebui  înlocuită.  CONCLUZIA:  vindecare 

miraculoasă! Există, însă şi un EPILOG trist: Deşi încă de la primul 

consult de la Târgu Mureş, Dr. Deac l-a declarat inapt total pentru muncă 

şi Teatrul din Timişoara l-a pensionat de boală, actorul Mircea Ştefan 

Belu văzându-se „vindecat” a urcat din nou pe scenă şi a continuat „viaţa 

de artist”. Eu între timp m-am mutat din Oradea, dar am aflat că de abia 

după 13 ani a suferit o operaţie pe cord la Spitalul Militar Central din 

Bucureşti, unde i s-a înlocuit doar o valvă, şi că în 15 septembrie 2002 s- 

a mutat în cimitirul din Lugoj lângă tatăl său, Ştefan-Cristofor Belu. 
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12. Alea jacta est 
 
Recitesc în cartea de Maxime latine exclamaţia lui Cezar la trecerea 

Rubiconului, în anul 49 î.Cr., Alea jacta est!-Zarurile au fost aruncate! - 

marcând hotărârea îndrăzneaţă şi însemnată, luată după îndelungi ezitări, 

împotriva legilor Republicii, care interziceau oricărui general, aflat în 

fruntea armatei  sale,  să  treacă  Rubiconul,  râul  ce despărţea provincia 

Galia Cisalpină de Italia. 

Şi eu trebuie să iau o hotărâre. Mă duc încăodată la Preasfinţitul Vasile 

Hossu, insist să-mi dea un răspuns, mă primeşte sau nu în Biserica 

părinţilor mei greco-catolici. 

- Romul dragă, eu sunt cu totul de acord. Voi pune problema şi în Sinod. 

De aceea ar fi bine să ai şi consensul celorlalţi Episcopi. 

A doua zi plec la Blaj. Mitropolitul Lucian Mureşan mă primeşte cu 

braţele deschise, ca pe o veche cunoştinţă băimăreană, dar nu-mi dă un 

răspuns clar. Mă laudă, mă binecuvântează şi cam atât. 

De acolo plec la Lugoj. Nou-instalatul Episcop Alexandru Mesianu mă 

primeşte ca pe un frate. Vorbim câteva ore. La un moment dat îmi spune: 

- Eram tânăr preot greco-catolic, hirotonit în clandestinitate. Mergeam la 

serviciu în uzină, dar dimineaţa la ora şase oficiam Sfânta Liturghie în 

casa părintească din Ferneziu. Sîmbăta, când sora mea Ana mergea la 

piaţă în Baia Mare, intra pe la Catedrală şi dacă afla de la sfăt că în 

Dumineca următoare sunteţi dumneavoastră de rând la predică, atunci 

după Liturgia oficiată dimineaţa la Ferneziu, mergeam la Baia Mare să 

fiu sub amvonul Catedralei la vremea predicii. Aţi fost, fără să bănuiţi, 

primul meu profesor de oratorie sacră! Ţinem legătura telefonică. Vă 

susţin la Sinod. Vom găsi şi o modalitate de a vă aduce aici la Lugoj. 

La Lugoj mai trăia, singură într-o casă imensă, octogenara mătuşă a lui 
Doina, Emilia Belu,  având ca  prezumtivi moştenitori doar pe cei doi 

nepoţi de frate: Mircea din Timişoara şi Doina din Baia Mare. 

Ajuns în Arad am intrat pentru o scurtă odihnă la preotul Coriolan 

Mureşan. De la telefonul lui i-am spun lui Doina ce am vorbit cu 

Preasfinţitul Alexandru. 

Ajuns în Oradea, Doina nu mi s-a părut a fi entuziastă. Poate că vorbise 

cu frate-său Mircea Ştefan Belu şi acestuia nu-i surâdea această soluţie. 

Dar de ce să fiu suspicios? Mă duc în bucătărie să-mi astâmpăr foamea. 

Nu îmbuc bine, că mă cheamă bunica Irina: 

- Vino la telefon, te caută Mircea de la Timişoara. 

În loc de salut, urechilor mele nu le vine să creadă ce aud: 
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- Te bag în p - - - -  mătii! Dacă pui piciorul în casa din Lugoj, plătesc doi 

ţigani să-ţi spargă capul! Ai înţeles? 

Mama mea era moartă. N-am înţeles ce avea cu dânsa. Dar am înţeles că 

eu trebuie să plec. 

* * * 

Pe măsură ce-i relatam Episcopului de Maramureş Ioan Şişeştean lungul 
periplu bihorean al vieţii mele, şi el mă tot întrerupea cu întrebări, mi se 

părea că vocea lui îmi este cunoscută. De când? De unde?După vreo două 

ore mi-a zis: 

- Părinte aţi fost sincer. Şi eu voi fi sincer: Aţi umblat pe degeaba la 

ceilalţi Episcopi ai  noştri. Mai ales la Lucian mitropolitul. N-au curajul 

să spună tranşant. Eu vă spun: Problema canonică a dumneavoastră este 

simplă. Aşadar, oarecând aţi făcut o greşeală canonică părăsindu-vă soţia 

legitimă. Dacă reveniţi înapoi la dânsa, greşeala este reparată. Cei doi 

copii  de  la  Oradea  au  şi  mamă,  care  să  le  poarte  de  grijă.  Şi 

dumneavoastră îi veţi ajuta. Că de crescut, pe copii îi creşte Dumnezeu, 

nu părinţii. Părinţii doar îi îngrijesc, nu îi cresc. Alta-i problema: Doamna 

Florica vă mai primeşte înapoi? 

- Nu ştiu. N-am vorbit cu ea de 18 ani. 

- Aveţi dincolo în biroul părintelui vicar un telefon. Întrebaţi-o! 

Mi-a răspuns la telefon o voce necunoscută. M-am prezentat. Ea mi-a zis: 
- Te-am recunoscut. 

- Sunt în Baia Mare, la Episcopia greco-catolică. Te rog frumos să-mi 

acorzi o întrevedere de cinci minute. Te rog nu mă refuza. 

Pauză. Nici un cuvânt de răspuns. Apoi: 

- Nu ţi-am răspuns imediat. Tu ştii că nu te pot refuza. Dar de data 

aceasta, va trebui să accepţi o condiţie. 

- Oricare. 

-  Dacă  doreşti  să  vorbim,  aşteaptă-mă,  peste  30  de  minute,  în  faţa 

Catedralei, de unde m-ai părăsit acum 18 ani. 

Am intrat în maşina parcată pe trotuar vizavi de Catedrală, am aşteptat să 

treacă timpul, apoi,  în oglinda retrovizoare am urmărit persoanele care se 

apropiau de mine dinspre centrul vechi. N-am recunoscut-o apropiindu-se 

până ce a trecut vreo cinci metri în faţa maşinii şi a întors capul cu faţa 

spre centru, să se asigure pentru a traversa la Catedrală. I-am recunoscut 

felul de a se mişca. Este ea! Dar e de nerecunoscut. O faţă uscată şi ochii 

micşoraţi, acoperiţi de ochelari cu lentile groase. Aşa a ajuns Florica din 

cauza mea?! O clipă am ezitat să ies din maşină. Nu există nici o şansă. 

Nu mă va ierta. Dar, o voce mi-a şoptit: Încearcă; doar dacă nu încerci, n- 

ai nici o şansă! Am ieşit din maşină şi m-am apropiat. M-a privit incolor, 

fără să exprime nimic. Nu bănuia cu ce gânduri vin. 
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- Pentru aceasta am venit până aici, să te rog să mă ierţi. 

După o pauză lungă, cu un glas stins, de nerecunoscut, mi-a zis: 
- Căutam cuvântul potrivit. De aceea nu am răspuns imediat. Nu   ştiam 

cum să mă adresez. Ştii că timp de trei ani ai fost „iubitul meu”, apoi 

timp de 20 „soţul meu”. Cred că acum e potrivit să-ţi zic „omul meu”. 

Da, omul meu, îţi răspund: Nu-i vorba de iertare, acum. Omul meu, cum 

poţi tu crede că nu te-am iertat, dacă în toţi cei şase ani cât te-am ştiut la 

ferma de porci, eu, în fiecare vară, două luni din vacanţă am stat în 

genunchi la mănăstirea Agapia, rugându-mă să nu te pierzi de tot, să nu 

devii un decăzut ca cei între care lucrai, la porci, iar când am aflat că eşti 

din nou la un altar, am ştiut că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile. Am 

ştiut că eşti salvat. Şi că va veni clipa revederii… De atunci am început 

să-ţi pregătesc locul unde să revii. Am vândut mobila de sufragerie, 

bijuteriile,  şi  inelul  de  pe  deget,  şi  cerceii  din  urechi,  şi  am  făcut 

împrumut la bancă şi la doi din fraţii mei. Şi am cumpărat o casă pe 

str.Spicului. Şi cu mâinile mele am curăţat-o şi am văruit pereţii pe 

dinafară şi pe dinăuntru. Apoi, am smuls buruienele şi rădăcinile  din 

grădină. Şi am plantat pomi şi viţă de vie. Acum toate sunt pe rod. Te 

aşteaptă pe tine. Pentru că am ştiut totdeauna că, după ce te vei pensiona 

şi îţi vei rezolva copiii, înainte de moarte cu câtva timp vei veni iarăşi 

acasă. Dar eu sunt aşa cum mă vezi – o fiinţă uscată. Vei fi doar …omul 

meu. Dar tu…acum să nu produci o altă catastrofă. Ai doi copii. Judecă 

bine înainte de a lua o hotărâre. Să ştii că eu, în ziua când am aflat că ţi s- 

a născut primul copil, Bogdan, am mers imediat la nepoata mea, Loli, 

care născuse o fetiţă şi i-am spus: Acesta-i copilul meu. Am înfiat-o şi o 

cresc. Deci, vei avea … trei copiii. Dar te rog să-mi spui clar: Nu cumva 

ai reuşit, după divorţ, să desfaci şi cununia noastră religioasă? 

- Nu. 

În ochii ei stinşi parcă s-a aprins o lumină: 

- Deci, în faţa lui Dumnezeu, eu sunt soţia ta. Bine. Poţi fi sigur că eu nu 

te voi împiedica să-ţi rezolvi problemele tale, aşa cum te va lumina Bunul 

Dumnezeu. 

 
*  *  * 

Astfel se încheie tumultuosul meu periplu bihorean, la sfârşitul căruia în 

trei  luni  de  zile,  aprilie-iunie  1996,  am  ajuns  de  la  106  kg  la  82. 

Întâlnindu-mă în curtea comună a casei de vizavi de Episcopia Ortodoxă, 

tânărul consilier administrativ Ioan Coroban m-a întrebat îngrijorat: 

- Era să nu vă recunosc. Nu vă supăraţi că vă întreb ce se întâmplă cu 

dumneavoastră? Sunteţi bolnav? 

Nu i-am răspuns. El a insistat, apropiind-se şi privindu-mă în ochi: 
- Dar, părinte, există o salvare? 
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- Sper că da. 

- Să dea Domnul bine. Dacă este o salvare, e bine. Mă iertaţi că am 
îndrăznit să vă întreb. Urcaţi la familia părintelui Megheşan? 

- Da. Doamne-ajută. 

M-am confesat lui Mitruţ Megheşan, apoi mergând spre casă am intrat pe 

la camera de gardă a Spitalului de neurologie să vorbesc cu Doina. De 

cinci zile nu mi-a răspuns la telefonul de acasă. Nu-i la gardă, nici în 

cabinetul ei de la Neuropsihiatrie infantilă. Asistenta îmi spune că şi-a 

luat câteva zile libere. Acasă, bunica Irina îmi zice că-i la spital. 

- Nu-i acolo. Unde-i? 

- Nu ştiu. 

Cînd  am  intrat  în  camera lui  Marius,  copilul  s-a ridicat  sfios,  ca  un 

vinovat, mi-a răspuns la îmbrăţişare, dar repede a continuat să privească 

în cartea ce o avea în faţă. Are doar opt anişori! Nu l-am întrebat unde-i 

maică-sa. Îl obligam să mintă şi el. 

Soseşte Bogdan de la liceu. 
- Unde-i mama? 

- Nu ştiu. 

Aruncă ghiozdanul pe pat şi se duce în bucătărie la bunica. Aştept cu 

răbdare să termine de mâncat. Când revine în cameră, îl invit să mergem 

până în oraş. 

- Numai noi doi? 

- Da. Şi revenim repede. 
În minutele cât am parcurs cu maşina de pe str.Gh.Marinescu până în faţa 

gării CFR nu l-am întrebat nimic, iar el s-a învăluit într-o tăcere vinovată. 

Când a văzut că-l poftesc pe terasa cofetăriei, a început să râdă: 

- Pentru asta m-aţi chemat în oraş? 

- Parcă-ţi plăceau prăjiturile cu cremă. Comandă ce vrei. 

A dorit doar un cremeş, apoi o îngheţată. Eu, un suc. L-am lăsat să-i 

tihnească, urmărindu-l în tăcere cum mănâncă. El se făcea că-i concentrat 

doar asupra dulciurilor, dar n-a rostit nici un cuvânt. Privirile mele îl 

mângâiau pe frunte, pe obrăjori, şi cerşeau o vorbă sinceră. Nu s-a uitat la 

mine deloc. Privea la bolul cu îngheţată şi la trecătorii de pe stradă, 

ocolindu-mă. Nu-l interesa persoana mea. Eram un nimeni? Eram un 

străin?  Când a terminat, n-a zis nici măcar mulţumesc şi a dat să se 

ridice. 

- Plecăm? 

- Bogdane! Fiul meu drag, te rog să mai stai puţin. Văd că nu vrei să 

comunicăm. Dacă tu nu vrei, eu nu te forţez să mă asculţi. Ai trecut de 16 

ani, ai dreptul la o atitudine. Nu ai dreptul la ură. Nici să mă minţeşti. Ai 

de zis ceva? 

- Nu. 
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-  Atunci  nici  eu  nu-ţi  zic  mai   multe.  Se  pare  că  nu  te  interesează 

persoana mea şi nu dai crezare vorbelor mele. De aceea nu-ţi mai spun 

nimic, dar îţi dau să citeşti o însemnare scrisă de mine nu demult, în 20 

martie, când era aniversarea zilei mele de naştere. Voi m-aţi scos din 

viaţa voastră. Eram singur şi suferind. De ce? Răspunsul l-am pronunţat 

în scris. Poate prea direct, prea dur, la adresa mamei tale, a bunicii şi a lui 

Mircea. Dar n-am spus decât adevărul. Dureros şi crunt, pentru mine şi 

pentru  familia  ce  mi-am  dorit-o,  cu  preţul  părăsirii  altarului  unei 

Catedrale!  Te  rog  citeşte  aceste  pagini,  acum,  şi  dacă  apoi  vrei  să 

discutăm, discutăm. 

Le-a citit, fără semne de mirare pe obrăjorii lui. Doamne, îndoctrinat 

poate fi! S-a uitat la mine cu un zâmbet incolor. Nu doreşte nici o 

explicaţie. Se ridică în picioare. Credeam că vrea să mă îmbrăţişeze. Dar 

nu apuc să mă ridic de pe scaun, că el mă întreabă sec: 

- Plecăm? 
- Plecăm, Bogdane! 

L-am lăsat în faţa casei noastre de pe Gh.Marinescu. A deschis portiţa, a 

intra în curte şi fără să mă privească a închis uşa pe dinăuntru. 

Opresc motorul Daciei. Câteva minute rămân năuc. Nu-i nimic de făcut. 

Momentan.  Va  mai  creşte.  Se  va  maturiza.  Va  veni  ziua  în  care  va 

pricepe mai multe. Doamne, apropie ziua în care va redeveni fiul meu! 

Nu-mi va fi uşor, dar voi supravieţui. Mă  voi ruga pentru el şi pentru 

micuţul Marius. Am părăsit cu optsprezece ani în urmă altarul din Baia 

Mare. Poate de aceea sunt pedepsit cu aceste suferinţe. Doamne, îţi voi 

înălţa  acolo  altă  biserică.  Iartă-mă!  Pe  mine  bate-mă  cât  vrei,  dar 

ocroteşte-i pe copilaşii mei şi pe mama lor. 

Am mers plângând până în Husasău, mi-am luat în maşină cărţile, maşina 

de scris şi câteva haine. Nelu Sărcăuan fotograful a venit cu bicicleta să 

mă petreacă. Am plecat. Fie ce-o fi. Sper să supravieţuiesc. 

Alea jacta est! 
 

 
 
Un ultim salut în faţa bisericii. Şi la ieşirea din hotarul satului, în drumul 

pe care sper să mai vin câteodată. 
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Dar mai repede au venit la mine dragii mei husăsani, imediat ce au aflat 

că am început să înalţ biserică nouă în parcul central din municipiul Baia 

Mare. 
 

 
 

Vara m-am dus şi eu incognito la Husasău pentru câteva orela Teodor 

Vaida, unde au venit imediat să mă vadă Ionel Baciu şi Miti Surdan. În 

livada mea, vecină cu Miti, au organizat o mică petrecere: Teo Vaida, 

soţia Adriana, gemenele lor Teodora şi Adriana. Jos, Flore, fratele lui 

Miti. 
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La  masa  improvizată,  sub  umbrarul  de  viţă  de  vie  din  faţa  casei 

dărăpănate, am rămas cu Miti şi Nelu Sărcăuanu celebrul fotograf, stupar, 

electronist, depanator radio-tv, inventator etc . Facem planuri de viitor, să 

reconstruim casa de acolo pentru copiii mei. 
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CARTEA A CINCIA: 
 

SUB UMBRA ARIPILOR TALE 

(1996 – 2007- ?) 
 

1. Pe jar cu tălpile goale 
 

Am ajuns cu ziuă în Baia Mare. Prima constatare: Deşi vipia lunii cuptor 

uscase şi iarba, la poarta casei Florichii un buchet de flori galbene s-au 

încăpăţânat să nu-şi scuture petalele. A doua: în spatele grădinii este Casa 

călugăriţelor italiene „Fiicele cele mici ale Inimii lui Iisus”, iar în prima 

casă de mai jos sunt Surorile Lauretane. Deci, voi locui „între două 

mănăstiri”. 

 
 
De-abia intru în curte, că trece pe stradă finul meu inginerul Dan Cuceu. 

Este bucuros că mă vede în Baia Mare, dar nu-i încântat că voi lucra la 

Episcopul Şişeştean. De ce? Dan este inginer şef încă din anii 70 la Uzina 

unde atunci Ioan Şişeştean lucra ca laborant. Mi-a amintit că pe vremea 

când eu eram parohul Catedralei m-a rugat să-l duc cu maşina mea până 

la Ionelu din Şişeşti, după ceva rame pentru stupi. Îmi zice Dan că Ionel, 

onorat de prezenţa mea, mi-ar fi dăruit un borcan de trei litri cu miere, că 

era mare stupar şi avuse un an bun la salcâm. Eu nu-mi amintesc de 

această  mică  întâmplare.  Dar,  în  timp  ce  povesteam  vrute-nevrute  cu 

Dan, mi-am amintit de unde mi se părea cunoscut timbrul vocii 

Episcopului Şişeştean. În vara anului 1976, după ce s-a retras la pensie 

părintele Iuliu Şurani, nepot de-al „Leului” Vasile Lucaciu, un grup de 

şişeşteni au umblat prin ţară să-şi găsească preot după dorinţa lor. Le-a 

plăcut de tânărul Gheorghe Andreica din Şieu şi au venit la protopopiat 

în Baia Mare cerând imperios părintelui Dr Carol Pop să le fie dat acesta, 

şi nu altul. A fost numit. Apoi, din împuternicirea Episcopului Teofil de 

la Cluj, Pop Carol m-a trimis pe mine să-l instalez. Nu s-a dus însuşi el, 

pentru că între timp auzise şişeştenii că alesul lor era „vechi ortodox” şi 

că  nu  va  păşi  pe  urmele  antecesorului  greco-catolic.  Pop  Carol  m-a 
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aruncat în arenă, la leii care voiau să oprească instalarea lui Andreica. 

Intrând în magnifica ctitorie a Lucaciului, „biserica sfintei uniri a tuturor 

românilor”, dinspre corul de sus am auzit puternice vociferări. Era grupul 

lui Ionelu. M-am oprit chiar sub cupola centrală. M-am întors, privind 

sever spre ei. Am ridicat mâna dreaptă în sus. N-am rostit cuvânt, doar 

am arătat spre  mozaicul cupolei, pe care era scris cu litere mari „CRED 

ÎNTR-UNA  SFÂNTĂ,  CATOLICĂ  ŞI  APOSTOLICĂ  BISERICĂ”. 

Apoi am coborât mâna arătând spre mormântul de marmură al Leului. S- 

a făcut linişte. Atunci am ridicat glasul, aproape strigând: 

- Suntem în loc sfânt. După oficierea celor sfinte, ieşim afară din biserică 

şi vă stau la dispoziţie să discutăm cu dumneavoastră orice doriţi. 

Ghiţă Andreica avea o voce puternică şi melodioasă. L-am pus pe el să 

rostească  toate  ecteniile,  dar  la  sfârşit  nu  l-am  lăsat  să-şi  rostească 

predica inaugurală. Am predicat eu, luând ca moto texte scrise pe pereţii 

altarului şi în naos, despre preotul ctitor dr.Vasile Lucaciu. Deşi nu era în 

obiceiul meu să provoc lacrimi nici la înmormântări, de data aceasta aşa 

l-am „prohodit” pe Lucaciu, că după un sfert de oră toată lumea plângea 

când am încheiat cu versurile cunoscutei doine populare: „Cântă mierla 

prin păduri. Rob e Lucaci la unguri. Vine dalba primăvară. Fi-va Lucaci 

liber iar…”. N-am aşteptat să de dezmeticească  „leii” din corul bisericii, 

ci i-am predat în mod solemn noului urmaş al lui Vasile Lucaciu – 

Evanghelia, crucea de pe altar şi cheile bisericii, la fiecare spunându-i 

câteva cuvinte potrivite: 

- Din Evanghelia pe care ţi-o dau lasă-l de Domnul Cristos să vorbească 

oamenilor, nu-ţi afirma talentul  tău de orator. Cu  crucea să-i 

binecuvântezi, dar mai ales să te uiţi la Cel răstignit pe ea, şi să ştii că în 

Şişeşti vor fi zile în care tu vei fi şi răstignit, dar să rabzi, că după Cruce 

urmează Învierea. Cheile ţi le dau nu să închizi biserica, ci să ştii că ai 

putere şi obligaţie să deschizi inimile acelor şişeşteni care s-au închis în 

egoismul lor. Deschide-le şi le îndreaptă spre altarul lui Lucaciu, pe care 

îi aşteaptă Iisus Cristos în sfântul sacrament al Euharistiei. 

L-am îmbrăţişat pe Andreica şi i-am urat la mulţi ani! Întâi cantorii şi 

femeile, apoi şi bărbaţii m-au acompaniat cântându-i noului paroh „Mulţi 

ani trăiască!”. „Leii” din balconul corului nu m-au mai aşteptat la ieşirea 

din biserică. 

Anunţat de Dănuţ Cuceu (că locuiau în acelaşi bloc), Ioniţă Ciceu 

(ginerele  fostului  meu  prieten  mai  bătrân,  părintele  Dumitru  Mercea 

paroh în Iadăra) a venit în aceeaşi seară să mă vadă. 

- Vai, vai, părinte Romul, în ce v-aţi băgat. Eu cu Ionelu din Şişeşti am 

fost coleg de muncă la Uzină. În 90 m-a chemat Lucian Mureşan la 

Episcopie,  ca  administrator  şi  pe  soţia  mea  la  librărie.  Să  ştiţi  că 

Episcopul Şişeştean este „în pioneze”: Spre Vatican  se trimit reclamaţii 
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peste reclamaţii împotriva lui, pentru abuz şi incompetenţă; iar la 

BaiaMare administraţia eparhială se prăbuşeşte lovită, zice Ionelu, de 

partida fostului Episcop, dar de fapt   titularul de acum nu ştie cum să 

lucreze cu oamenii şi habar n-are ce trebuie făcut. Părinte Romul aţi păşit 

pe jar cu tălpile goale! 

Cred că Ioniţă Ciceu exagerează şi-i supărat pe Ioan Şişeştean pentru că 

zilele trecute i-a desfăcut contractul de muncă. Dar, oricum eu am aflat 

acum că Episcopul mă ştia demult şi îmi cunoştea foarte bine viaţa, dar 

m-a provocat să-i derulez tot periplul bihorean, să vadă dacă-s sincer. El 

nu va fi. Episcopul avea nevoie de un om cu minimă experienţă în 

esenţialele probleme eccleziale, administrative şi juridice.L-a găsit (că i l- 

a trimis Bunul Dumnezeu?) şi l-a folosit!De aceea chiar m-a încurajat să 

părăsesc  pe  cei  doi  copilaşi  din  Baia  Mare  „că  pruncii  îi  creşte 

Dumnezeu, nu părinţii”. Acum, ce-i de făcut?, că Alea jacta est! Am 

reamenajat  cărţile din bibliotecă şi deasupra biroului am pus în două 

rame fotografii cu Bogdan şi Marius, să-i am tot timpul în faţa mea, ca o 

mustrare. 

La câteva zile după sosirea mea a 

mers în audienţă la Episcopul 

Şişeştean o doamnă, Aurica 

Rogojan, pe care cu peste treizeci 

de ani în urmă eu şi soţia am 

cununat-o ca naş (nu ca preot 

oficiant!),  fără  să  ştiu  că  mirele 

era divorţat de soţia legitimă. 

Această fină a strigat către P.S. 

Episcop să mă dea pe mine afară, 

pentru că prin revenirea mea la soţie îi produc ei scandal, că, în cazul 

acesta, trebuie şi ea să-l trimită pe Rogojan Mircea la prima lui soţie. Şi 

a ameninţat că dacă mă vede pe mine la Statuiepreot lângă Episcop, ea 

vine şi îmi rupe patrafirul din gât; chiar dacă 

multă lume ar aclama revenirea mea la foştii 

enoriaşi băimăreni. 

Preasfinţitul Ioan Şişeştean, ca să evite atât 

scandalul, cât şi presupusul entuziasm popular, 

mi-a spus că, deocamdată, să improvizez acasă 

un loc potrivit pentru Sfânta Liturghie şi mi-a 

dat   un   plic   cu   200   dolari   pentru   intenţii 

liturgice. M-am conformat, separându-mă şi de 

soţie, care a devenit din ziua aceea „cantor” la 

altarul  amenajat  în  holul  casei  familiale  din 

Baia-Mare  str.  Spicului  (denumire  schimbată 
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peste doi ani în „Inocenţiu Micu-Klein” printr-o hotărâre a Consiliului 

municipal, urmare memoriului întocmit de mine şi asumat de Episcopia 

Greco-Catolică şi de Universitatea de Nord, prin semnăturile P.S. Ioan 

Şişeştean şi prof. univ. dr. Gheorghe Pop ). De atâta ură înverşunată, fina 

noastră, Aurica Rogojan, s-a îmbolnăvit grav. Pe patul de moarte a primit 

dispensă de la P.S.Episcop pentru cuminecare. Preotul confesor dr.Vasile 

Raţiu mi-a spus că Aurica a făcut o mărturisire generală şi că i-a dat 

Euharistia  şi  Maslul.Nici  înainte,  nici  după  moartea  ei,  nici  o  altă 

persoană din Baia-Mare nu ştiu să se fi afiliat atitudinii ei împotriva mea. 

Dar Episcopul n-a revenit asupra hotărârii de a oficia în particular. Cum 

se spune: „El era cu sacii în căruţă”. Îşi rezolvase problema lui şi a 

Episcopiei. Nu bănuiam că va fi aşa. Nu-i cunoşteam sufletul. 

Din  prima  zi  de  serviciu  m-am  implicat  imediat  în  administraţie, 

începând să întocmesc evidenţele şi actele recerute. Avea dreptate Ioniţă 

Ciceu  când  mi-a  zis:  „Părinte  Romul  aţi  păşit  pe  jar  cu  tălpile 

goale!”.După doi ani de la instalarea lui Şişeştean nu funcţiona nici o 

Comisie prevăzută de Codul Canonic pentru Bisericile Orientale, nu 

cunoştea nici rostul emiterii Antimisului sfinţit de noul Episcop, la 

contabilitate erau trecuţi pe stat de plată cu bani de la bugetul Statului 

peste 200 de angajaţi dar numai 53 aveau întocmite şi conduse Carnetele 

de muncă prevăzute de lege etc, etc. Da, călcam pe jar…şi-mi puteam 

arde tălpile. Dar acesta-i numai „începutul durerilor”. 

Preotul romano-catolic Ştefan Buchmüller era paroh în Baia Sprie pe 

vremea când eu eram parohul Catedralei „ortodoxe” din Baia Mare. Ne- 

am cunoscut şi ne-am împrietenit. El a plecat în RFG prin anii '80. După 

1990 a venit de mai multe ori cu ajutoare. A venit şi acum, în august 
1996, cu ceva bani pentru biserica greco-catolică ce se construia în Baia 

Sprie. Fiind cufundat cu capul în cifre, nu l-am observat când a intrat în 

biroul contabilităţii să-l salute pe domnul Adrian Mureşan fratele 

Mitropolitului. A venit lângă mine şi m-a prins de mâna în care aveam 

creionul: 

- Opreşte-te, că miroase a creier ars! 

Îmbrăţişându-mă, mi-a şoptit: Ne mai vedem astăzi. 
După-masa a venit la mine acasă însoţit de părintele profesor Gheorghe 

Velea, care-mi cunoştea adresa. 

- Nu am timp să stau decât o clipă. Doresc un pahar cu apă minerală. Am 

venit să-ţi dau aceste hârtii, le completezi pe numele a trei preoţi, mi le 

trimiţi pe adresa Danziger str.11 Eching 85386 D şi în curând îţi voi 

trimite, pentru fiecare, câteva intenţii liturgice. Mă bucur că te-am văzut 

după atâţia ani, dar am un of referitor la Episcopul tău. Doar atâta îţi 

spun: „Mare căciula pentru asemenea cap”. Atenţie! 

Deci, cum a zis Ioniţă Ciceu: Părinte, călcaţi pe jar cu tălpile goale! 
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2. Cu picioarele în zăpada îngheţată 
 
Au trecut câteva luni şi s-a instalat iarna băimăreană. Zăpadă, ger şi vânt. 

Episcopul oficia Liturghia duminicală în parcul municipal, la Statuia 

ostaşului român. Sângele lui Cristos în potirul îngheţat! Creştinii, 

majoritatea de vârsta a treia, bătătoreau încontinuu zăpada îngheţată sub 

picioarele lor. 

 

 
 
I-am cerut voie Episcopului să angajez un avocat să deschidă acţiune 

judecătorească pentru retrocedarea Catedralei. 

- N-are rost. N-avem nici o şansă. Justiţia ţine cu ortodocşii. Nu ştiţi, 

părinte, ce-i aici. 

Eu doream să ştiu. De aceea i-am vizitat acasă pe doi prieteni băimăreni, 

unul   greco-catolic   (inginerul   constructor   Augustin   Tohătan),   altul 

ortodox (preotul Gheorghe Balan), care au participat personal la disputa 
interconfesională  postdecembristă.   Concluzia:   ură  şi   duşmănie.   La 
nivelul  creştinilor,  al  preoţilor,  dar  mai  ales  al  celor  doi  episcopi, 
Justinian  Chira  şi  Ioan  Şişeştean,  amândoi  semidocţi,  fără  pregătire 

şcolară sistematică, fără cultură laică şi creştinească, ajunşi episcopi când 

„Duhul Sfânt era plecat în altă parte”. 

 
* * * 



323  

Episcopul ortodox Justinian Chira trebuia să asculte de cei care l- 

au   ajutat   să   uzurpeze   Catedrala   episcopului   greco-catolic   martir 

Alexandru Rusu, după Decembrie 89. Ştiam eu şi ceva antecedente. Prin 

anii 70, fostul protopop ortodox  Petre Şuteu de la Târgu  Lăpuş, care 

anual  făcea  inspecţia  financiară  la  mănăstirea  Rohia,  mi-a  spus,  în 

prezenţa   d-lui   Traian   Chilian,   că   stareţul   Justinian   Chira,   după 

sărbătoarea  Sfântă  Mărie  Mare  din  acel  an  i-a  dat  toate  încasările, 

120.000 lei (preţul unui autoturism Dacia 1300 era 70.000 lei), domnului 

preşedinte al Departamentului Cultelor, Gheorghe Nenciu. Acesta, ca 

urmare, a înfiinţat la Arhiepiscopia Clujului un post de episcop vicar, în 

care a fost numit Justinian Chira de la Rohia.   După decembrie 1989, 

ahiepiscopul Teofil, ca să scape de el, l-a propus şi a fost ales episcop la 

nou înfiinţata eparhie a Maramureşului, cu sediul fixat la Baia Mare, în 

coasta celei greco-catolice, şi nu, după tradiţie, la Sighetu Marmaţiei. 

Preluând cârma eparhiei, s-a dovedit, ca la mănăstirea Rohia, un 

conducător ferm în „apărarea turmei dreptcredincioase”, mai ales 

împotriva „uniaţilor”. Feroce fundamentalist, a declarat public: „Dacă în 

Catedrală rămâne un singur credincios ortodox, eu sunt obligat să am 

grijă de sufletul lui!”. Când preotul Cozmuţa Ioan-Mihai de la parohia 

Şurdeşti şi-a exprimat opţiunea pentru revenirea la Biserica părinţilor săi, 

Justinian a comunicat Episcopiei greco-catolice nu numai refuzul 

transferării, ci şi acţionarea „în consistoriul disciplinar în vederea 

caterisirii” (nr.722/3 mai 1991). Apoi, când s-a pus problema dialogului 

pentru retrocedarea bunurilor confiscate în 1948, a trimis, ca circulară 

către toate parohiile din Maramureş şi Sătmar, o scrisoare înaintată şi 

Patriarhului Teoctist, în data de 26 octombrie 1998, din care citez trei 

afirmaţii semnificative: 

- „…nici creştinii, nici preoţii din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului 

nu au primit ceva de la episcopii greco-catolici, şi deci nu am personal 

nimic de cedat” 

.- „Biserica Ortodoxă Română în 1948 n-a răpit, nici nu a ocupat nici o 

biserică greco-catolică” (Incredibil; ce tupeu!). 

-„Pe negocieri şi dialoguri confesionale, care sunt un nisip mişcător, 

doreşte cineva acum să zidească casa românească? Acela este cel mai 

mare  răufăcător  al  poporului  român,  al  ţării  noastre…”  (Cine-o  fi 

„marele binefăcător”?). 
Concomitent,  prin  tot  municipiul  Baia  Mare  „oamenii  de  bine”  au 
răspândit „în atenţia creştinilor ortodocşi” un text propagandistic, de şase 

coloane  pe  hârtie  A5  faţă-spate,  adevăraţi  „fluturaşi  otrăviţi”:  „Noi, 

preoţii Bisericii Ortodoxe…suntem datori să deşteptăm poporul […] 

suntem siliţi de guvernul nostru să intrăm în „Europa Unită”[…] iluzii şi 

minciuni drăceşti [care…] nu ne vor da decât o robie totală sub semnul 
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lui 666 […] alături de activiştii de la Vatican […] ţările catolice sar ca 

nişte câini asupra noastră […] Nimeni din cei ce se leapădă de credinţa 

ortodoxă nu se mântuieşte” [Text preluat din articolul „Fluturaşi otrăviţi” 

publicat în revista băimăreană „Observator”, noiembrie 1998)]. 

Am fost şi martor la un fapt cutremurător: Cu binecuvântarea Preasfinţiei 

Sale s-a construit o nouă biserică în Vadu Izei, 

dar astfel amplasată încât, când va fi zidită, 

pentru a turna treptele de intrare în ea să se 

demoleze  biserica  din  zid  greco-catolică,  pe 

care  comunitatea  „ortodoxă”  a  folosit-o  din 

1948 până la demolare. Veneam de la 

Dragomireşti, în 20 octombrie 2001. Pe şosea 

în Vadu Izei lume adunată, în curtea bisericii 

zgomot mare, de tractor, nor de praf şi o echipă 

de  oameni  agitaţi  care  strigau  ceva.  Reduc 

viteza  să  nu-i  accidentez  pe  cei  din  stradă. 

Incredibil ce-mi văd ochii. Crucea şi turla sunt la pământ. Un demolator 

urcat pe ziduri strigă ceva, făcând semnul victoriei. Eram îmbrăcat civil, 

totuşi de frică opresc doar mai la distanţă, fac o poză cu telefonul mobil 

şi pornesc repede maşina, să nu fiu atacat de constructorii demolatori. 

Pe de altă parte, trebuie spus că Episcopul Justinian Chira a organizat 
repede învăţământul teologic de toate gradele, pentru a avea preoţi bine 

pregătiţi, în parohii şi filii, a făcut foarte multe vizite pastorale în parohii, 

a pornit opt biserici noi în Baia Mare şi câteva mănăstiri şi schituri prin 

toată eparhia. În 9 septembrie 2003 consilierul economic raporta: 80 

biserici  noi  şi  22  de  mănăstiri  şi  schituri.  (Vezi  pliantul  „Sfinţirea 

bisericii de la demisolul Catedralei Eparhiale Sfânta Treime din Baia 

Mare”, 11). Prezent la toate manifestările organizate de autorităţile 

judeţene sau municipale, alături de demnitarii statului, ia cuvântul în 

adunări şi vorbeşte poporului pe limba lui. Un adevărat păstor, totdeauna 

în fruntea poporului său. Când este invitat între intelectuali, se pregăteşte 

şi face faţă societăţii. Având preocupări de bibliofil, la Rohia a întemeiat 

o adevărată bibliotecă, unde l-a avut mereu ca oaspete pe poetul Ioan 

Alexandru şi familia acestuia, în memoria căruia a zidit la mănăstire 

„Casa Poetului”, devenită loc peren de întâlnire al multor personalităţi ale 

culturii române, care vin şi să-l comemoreze pe fostul monah Nicolae, 

alias Nicolae Steinhard. Când un autor îi oferă cu dedicaţie ultima sa 

carte tipărită, Episcopul Justinian Chira îi mulţumeşte, în timp ce o 

răsfoieşte şi, dacă-i place, cere încă zece exemplare, pe care le plăteşte 

din banii lui. Adică le cumpără. 

Şi Episcopul greco-catolic Ioan Şişeştean cumpără, are chiar un 

hobby  al  cumpăratului.  Merge,  îmbrăcat  civil,  însoţit  de  şoferul  şi 
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prietenul său Flaviu, (în actele de stare civilă înscris Dumitru Radu, dar 

toată lumea îi zice „Flaviu”, că aşa l-au re-botezat când a fost bolnav în 

pruncie babele descântătoare din Şişeşti în timp ce-l scoteau afară din 

casă  pe  fereastră,  ca  să  alunge  de  la  el  duhurile  rele),  merge  prin 

prăvăliile din Baia Mare şi cumpără ce le trebuie. Merge şi la târgul de 

vite din Şomcuta Mare, de unde mai cumpără câte un viţel, îl urcă în 

microbuzul eparhial, îl duc în Şişeşti la prietenul Gheorghe (alias Radu 

Alexandru, dar numit aşa din copilărie după acelaşi ritual ancestral), îl 

sacrifică, îl tranşează şi îl pun în frigidere să aibă ce mânca. Periodic 

cumpără şi dinafară. Se duc (cu una din cele patru maşini ce le stau la 

dispoziţie - Tico, ARO carosat pentru transport materiale, microbuz W cu 

9 locuri, Daewoo-Espero1500, schimbat apoi cu un jeep PATROL 4x4 să 

poată urca în livada de două hectare a casei cumpărate în Baia Sprie 

str.Iorga nr.7), merg până la Satu Mare unde îi aşteaptă protopopul 

Dumitru Roman, pe care l-au ajutat să-şi cumpere un microbuz super- 

dotat şi foarte comod. Împreună continuă călătoria în Austria, Germania, 

Italia. Şi cumpără: ba cruci şi potire din argint aurit, ba nişte arbuşti 

ornamentali şi pomişori, ba nişte ţesături scumpe din mătase, ba o maşină 

de brodat cu program pe calculator, ba nişte scule mai deosebite şi unelte 

pentru grădină şi livadă; te şi miri pe ce ştiu risipi banii şi se mai şi laudă 

cât sunt ei de pricepuţi. Noi, cei de la Cancelaria Eparhială, aflăm numai 

după ce evenimentul s-a consumat. Nici vicarul general nu ştie că în 

săptămâna respectivă Episcopia nu are Episcop. Dacă ai nevoie de 

semnătură pe un act important, care trebuie trimis în termen, sau dacă 

vine lumea în audienţă, dacă-l caută cineva de la Primărie, de la 

Universitate, de la o instituţie din străinătate, nu ştii cum să justifici. Nici 

nu putem spune că Excelenţa Sa este plecat cu Flaviu la cumpărături. Iar 

după ce vin acasă, au mare preocupare să folosească cele cumpărate. De 

pildă, într-o toamnă Episcopul şi  Simion Ilieş, vicarul general, care-i 

priceput la cele super-calculatoare, s-au retras zilnic într-o cameră de la 

etaj să facă broderii pe stofa scumpă de mătase, pentru un rând de ornate 

episcopale. În unele zile, când aveam nevoie de câte-o semnătură, băteam 

sfios la uşă, aşteptam o privire de încuviinţare, întindeam pixul şi actul 

respectiv spre semnare, apoi mă retrăgeam cerând scuze pentru deranj. 

De întreruperea muncii, pentru oarecari preoţi care au venit cu probleme 

la Episcopie, nu putea fi vorba. Şi, totuşi, după atâta muncă asiduă şi 

inteligentă, până în primăvară noul costum vlădicesc nu avea forma 

definitivă, aşa că de Paşti episcopul s-a îmbrăcat tot cu odăjdiile vechi. Şi 

acelea cusute de propria mână, că cei de meserie „habar n-au cum se face 

un lucru frumos”. 

Ioan Şişeştean a picat în episcopat „ca Pilat în Cheredeu”! Promovat 

mitropolit la Blaj, Lucian Mureşan parcă a dorit să lase în urma lui la 
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Baia Mare unul „mai mic” decât el, deşi în anul Domnului 1994 avea de 

unde alege, căci mai supravieţuiau intelectualii, doctori în Teologie şi 

oameni de înaltă cultură, monseniorul Octavian Bârlea, protoegumenul 

Augustin-Silvestru Prunduş, profesorul Liviu Pandrea şi alţii, plus câţiva 

tineri studioşi pe la Roma. Cert este că şi Securitatea, a căror cadre locale 

erau  fundamentalist  ortodoxe  sau  atee,  dorea  ca  pe  tronul  vlădicesc 

greco-catolic băimărean să fie unul incapabil şi manipulabil. Pentru ei. 

Iar  pentru  viitorul  Bisericii  Greco-Catolice  „periculos  prin 

incompetenţă”. Rod al incompetenţei este şi duşmănia sa, deranjantă şi 

inexplicabilă altfel, faţă de călugări şi călugăriţe. Cu urechile mele l-am 

auzit strigând în curte: „Să nu văd p-aici picior de călugăriţă!”. (Căci în 

1994 era în curtea Cancelariei episcopale o casă în care locuiau trei 

călugăriţe baziliene, moştenite de la fostul Episcop, care făceau curăţenie 

în birouri şi lucrau la  cantina, în care mâncau studenţii teologi. Clădirea 

cantinei, nouă şi dotată cu tot ce trebuie, pentru a pregăti mâncarea şi a 

servi o sută de persoane, a demolat-o (să aibă loc de parcare?) şi 

materialele le-a transportat, pe rând, la grădina sa din Baia Sprie). După 

ce Călugăriţele au valorificat donaţia familiei Paşca şi au construit în 

Dealul Crucii mănăstirea, Episcopul Şişeştean le-a luat confesorul şi au 

rămas  fără  preot  permanent.  La  Prilog  călugărul  taumaturg  Mihai 

Neamţu a ridicat mănăstire pe grădina casei sale, dar apoi, când acolo s-a 

instalat Curia provincială a OSBM, Episcopul a interzis călugărilor 

bazilieni să facă misiuni în parohiile limitrofe. De parcă cinul monahal ar 

fi duşmanul Bisericii! 

Bunul Dumnezeu i-a dăruit lui Ionelu din Şişeşti o voce puternică, 

melodioasă şi o memorie foarte bună. De aceea cunoaşte texte biblice şi 

multe noţiuni din cărţile de Teologie, pe care le-a citit ca să poată ajunge 

preot  în  clandestinitate,  chiar  dacă  vocabularul  îi  era  cam  sărac  şi 

pronunţia ţărănească. Este înzestrat şi cu dar oratoric, vorbeşte clar, 

răspicat, logic şi cu argumente. Dar nu există o ieşire a lui în public, 

indiferent de tema pericopei evanghelice care s-a citit, să nu arunce cu 

pietre înspre ortodocşi, repetând cu furie proletară clasicul text al 

împuternicirii lui Petru de către Iisus: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră 

voi  zidi  Biserica  Mea”.  Duşmănie  care  şi  pe  unii  din  cei  mai  fideli 

catolici îi deranja. Unul din ei, viceprimarul Băii Mari, inginerul Vasile 

Barbul, creştin practicant (descendentul unei renumite familii din Pomi, 

omul care ne-a ajutat la obţinerea autorizaţiei de construire a bisericii 

„Sfânta Maria ”) împreună cu toată familia au mers de la noi  în biserica 

romano-catolică. 

* * * 



327  

Deci, amândoi Episcopii din Baia Mare excelau în…ură frăţească. Nu 

degeaba mi-a zis un hâtru popă ortodox, din generaţia mai tânără, că 

atunci când au primit puterea supremă „Duhul Sfânt era plecat în altă 

parte” şi că „până când moartea nu-i duce pe aceşti doi fundamentalişti, 

nu-i pace între cele două Biserici din Maramureş şi Sătmar”. Desigur că 

fratele  preot  nu  dorea  moartea  fizică,  biologică,  dispariţia  celor  doi 

prelaţi, ci se referea la sensul biblic al morţii „omului vechi”, condiţie a 

reînvierii în iubirea lui Cristos! 

Aşadar, în Baia Mare fundamentalismul se afirmă cu putere, iar creştinii 

catolici mai rămân cu picioarele în zăpadă şi cu inima…îngheţată în 

duşmănie interconfesională. 

Despre prezumtivii urmaşi ai celor doi Episcopi actuali se spun lucruri 

diferite: 

Dacă urmaşul Episcopului Chira va fi adjunctul său, Iustin, acesta 

deocamdată se manifestă ca un şi mai dur anticatolic. Eu sper că ajuns în 

jilţ îl va umbri Duhul Sfânt. 

Dacă urmaşul Episcopului Şişeştean va fi unul din cei doi pe care-i ştim, 

amândoi sunt bărbaţi cu înaltă cultură teologică şi laică, şcoliţi în Cetatea 

Eternă şi aplecaţi sincer la buna înţelegere cu Biserica Ortodoxă, spre 

bucuria tuturor creştinilor şi a îngerilor din ceruri. 

Până atunci? Kyrie, eleison! - Doamne, miluieşte! 
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3. Încercări ecumeniste 
 
Cunoscând această stare de fapt, că la nivelul ierarhiei nu sunt şanse de 

promovare a unei atitudini ecumenice, am încercat o altă cale: să mă 

adresez creştinilor prin intermediul presei scrise, foarte citită la acea dată, 

abordând câteva teme prin care să aduc un pic de lumină în zonele 

întunecate,  prin  minciună,  de  presa  fundamentalistă.  În  săptămânalul 

„Observator” am publicat un serial “File de istorie” în perioada ianuarie- 

martie 1999. Când această publicaţie a sucombat, am continuat serialul în 

„Glasul Maramureşului”, dar după câteva episoade cineva din conducere, 

persoană importantă, a oprit publicarea. Deranja adevărul! 

Iată unul din articolele din „Observator” (din 12-18 ianuarie 1999, sub 

pseudonimul Radu Petre), cu titlul „Catedrală ortodoxă?” – NU ! 

Primii români ortodocşi, oficilalităţi administrative şi militare, au venit 
în Baia Mare după fericita zi de 1 Decembrie 1918. Aceştia, după obi- 

ceiul vremii, participau duminical la Liturghia solemnă din singura 

biserică românească, pe strada Vasile Lucaciu nr. 61. 

Aceasta a fost zidită, în anul 1911, de către preotul 

greco-catolic Alexandru Breban[tatăl viitorului 

academician, romancierul Nicolae Breban] , în bună 

parte din averea sa proprie (pe locul unei modeste 

bisericuţe construită în secolul XVIII "extra muros", 

conform  aprobării  autorităţiilor  aulice      dată 

"valahilor  băimăreni"). 

Tot  greco-catolicul  Alexandru  Breban  a  fost  acela 

care, cunoscându-i şi respectându-i pe "regăţeni", 1- 

a rugat pe plebanul romano-catolic ungur să le cedeze acestora sala de 

gimnastică a şcolii de lângă Turnul Ştefan, ajutându-i şi material s-o 

amenajeze  ca  o  capelă,  în  care  a  venit  şi  primul  preot  ortodox 

băimărean. 

Cu mici transformări, aceasta a fost biserica ortodocşilor până în anii '80 

când vrednicul moldovean preot Gheorghe Bălan a zidit peste ea minunata 
biserică românească de pe strada Crişan, din faţa Teatrului. 

Biserica părintelui Breban de pe strada Vasile Lucaciu, din data de 2 

februarie 1931 (zi în care a fost instalat ca episcop titular al Episcopiei 
Maramureşului viitorul martir Dr. Alexandru Rusu), a devenit CATEDRALA 
episcopului greco-catolic, iar palatul de alături Sediul Eparhiei 

Maramureşului. 

La  sfârşitul  funestului  an  1948,  episcopul  a  luat  calea  martiriului  : 

Dragoslavele, Sighet, Gherla, iar Biserica Română Unită cu Roma a fost 
oficial interzisă prin odiosul decret 358/1948. 



  

Peste 50 de ani, după abolirea acestui decret, prin Legea nr.9/31 decembrie 

1989, stăpânii uzurpatori refuză să restituie catedrala episcopului greco- 
catolic,  urmaş  legitim  al  martirului  Alexandru  Rusu.  Ba,  mai  mult  :  Se 

înfiinţează  o  Episcopie  Ortodoxă  a  Maramureşului  şi  Sătmarului,  iar 

titularul ei PS Iustinian Chira, deşi avea deja în Baia Mare o frumoasă 

biserică ortodoxă, cea din strada Crişan, doreşte şi reuşeşte să fie instalat 

[Duminică 11 noiembrie 1990] prin forţa băieţilor cu ochi albaştri de la 

Unitatea Militară din Şomcuta-Mare (spectacolul sinistru fiind regizat de 

bărbosul Gelu Voican călăul Ceauşeştilor) în scaunul vlădicesc al 

martirizatului  Alexandru  Rusu.  După  încă  opt  ani,  în  noiembrie  1998, 

parohul ortodox al Catedralei Greco-Catolice, Andrei Costinaş, intervine 

brutal   şi   inestetic   în   frumoasa   arhitectură   originală   a   Catedralei, 

adăugându-i un pridvor din beton-armat. 

Doar pridvoru-i ortodox, Catedrala nu! 
* * * 

Nu puteam fi acuzat că am fost preot ortodox, iar acum 

fac pe marele catolic. Această opinie am exprimat-o  şi 

cu trei decenii în urmă, duminică 4 noiembrie 1973 

(într-o manieră posibilă în vremurile comuniste). 

Adică:În timpul sfintei Liturghii de re-sfinţire a 

Catedralei   (pe   la    vremea   cântării   Heruvicului), 

consilierul Augustin Stanciu îi spune protopopului dr.Carol Pop că nu a adus 

de la Cluj „hrisovul” , considerând că la Baia-Mare este cine să-l compună 

(autorităţile de stat impuneau Arhiepiscopiei să întocmească acest act, la 

sfinţiri sau re-sfinţiri de biserici, pentru ca nu cumva „localnicii” să strecoare 

vreun cuvânt interzis !). Protopopul, evident supărat pentru acest incident, 

îmi  zice:  „Părinte,  dă  fuga  în  birou  şi  dactilografiază  un  hrisov.  Dar  ... 

repede, că trebuie citit poporului la sfârşitul slujbei”.Am revenit cu pagina 
scrisă, semnată în colţul dreapta jos de mine (asumându-mi răspunderea) şi 

împreună  cu  stiloul  meu  am  dat-o  I.P.S.  Teofil  Herineanu  să  semneze. 

Acesta citeşte prima frază, se uită furios la mine şi aruncă hârtia pe altar, în 

faţa protopopului: „Eu nu semnez asemenea act!” (Liturghia era deja la 
Axion). Dr.Carol Pop se uită la hrisov, ia stiloul din mâna Arhiepiscopului, 

taie cuvintele interzise: „fiind sfinţită de P.S.Sa Episcopul Dr.Alexandru 

Rusu”, semnează actul, apoi restituie lui Teofil stiloul:”Acum puteţi semna, 
Înalt Preasfinţite!”.Actul l-au semnat toţi preoţii din sobor: primul - 

indescifrabil, (după atâţia ani nu-i descifrez semnătura), apoi Aurel Gliga, 

Alexandru Benea, Gavril Mociran, George-Adrian Costin, Alexa Berinde, 

dr.Vasile  Câmpeanu,  Emil  Filipan,  Gheorghe  Lupşe,  Gheorghe  Balan, 
Romul Pop şi diaconii de la Cluj – Simion Felecan şi Justin Tira. 



 

 

Nu era timp să se rescrie actul, şi astfel a rămas  mărturie că, la resfinţirea de 

către episcopul ortodox al Clujului, în 4 noiembrie 1973, a Catedralei 

episcopului martir greco-catolic Dr. Alexandru Rusu, numele acestuia a fost 

înscris de mine într-un act semnat de 17 persoane. Iată copia fotografică: 
 

 
 

 
* * * 



 

 

Pe arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului nu l-am cunoscut personal, dar 

citisem opera-i literară, de la Pentalogia mitului românesc la Rotonda 

plopilor arzând, semnată  Valeriu Anania. De aceea mi-a venit ideea să 

încerc a mă apropia cumva de el, pentru a explica unui intelectual de talia 

lui adevărata situaţie a Bisericii din Maramureş şi Sătmar. Maniera aleasă 

a fost să mă adresez scriitorului. Dacă se lasă abordat, voi face următorul 

pas. 

 

 



  

 

Mi-a răspuns printr-o scrisoare olografă, semn de mare atenţie: 

 

 
Transcriu : Prea Cucernice Părinte, 

Vă mulţumesc călduros pentru scrisoarea din 3 ianuarie, la care – iată – 

răspund cu nepermisă întârziere. Sunt cauzat de timp: lucrez la ultima 

porţiune biblică, anume la cărţile necanonice ale V.T. având în vedere 

că,  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,  noua  versiune,  comentată,  a  Sfintei 

Scripturi ar putea fi tipărită integral înainte de sfârşitul acestui an. 

În privinţa celor două sugestii: 

În  nota  de la  FA  11,30  am  explicat  circumstanţele  în  care cuvântul 

„presbiter” sau „bătrân” se traduce, obligatoriu, prin „preot”. Nu este 



  

însă cazul la 1 Ptr.5,5: în context nu e vorba de ierarhia bisericească, ci 

de relaţia (comportamentală) dintre generaţii (tineri, bătrâni); altfel s-ar 

putea deduce că tinerii trebuie să-i respecte numai pe preoţi. 

Cred însă că aveţi dreptate în cazul 2 Tim 4,13; ca atare, am înlocuit 

„mantaua” cu „felonul”, şi aşa va apărea în ediţia următoare. 
Aşa că, în final, vă mulţumesc nu numai pentru vorbele bune de la 

începutul scrisorii, ci şi pentru ajutorul pe care l-aţi oferit trudei mele de 

peste zece ani. 

Cu binecuvântări şi cele mai alese doriri de bine, 

Bartolomeu al Clujului. 

 
* * * 

La câteva zile după ce Bartolomeu a lansat, la Academia Română, noua 

versiune integrală a Bibliei, am primit prin poştă la adresa din Baia Mare 

un pachet pe care adresa era scrisă de aceeaşi mână. Pe fila de gardă a 

cărţii a scris „Părintelui consilier Romul Pop / Sub aripa Duhului Sfânt/ 

Bartolomeu”. Pe verso unei cărţi de vizită (tipărită cu litere aurii), mi-a 

scris: „Mulţumiri pentru scrisoarea din 3 ianuarie 2001”. N-a uitat! 

Aşadar, aveam o uşă deschisă, pentru un eventual dialog. 

Însă, pentru această acţiune aveam nevoie de un mandat, trebuia să cer 

aprobarea Episcopului meu. Or, acesta tocmai mi se lăudase, în stilul său 

caracteristic,  după  o  întâlnire  dintre  ierarhii  celor  două  Biserici  din 

Ardeal: „L-am pus la punct şi pe Bartolomeu! Că Lucian   nu  le  ştie 

spune”. 

* * * 

Aşa şi aşa, târâş-grăpiş, viaţa la Baia Mare merge înainte. Ca şi căruţa 

trasă de un cal orb şi unul şchiop. Într-o zi, la aniversarea zilei mele de 

naştere, Părintele profesor Gheorghe Velea îmi dă un buchet de flori şi 

ţine să facem poze. 

 

 



  

În fotografia cu Episcopul, la masa din birou este părintele dr.Mircea 

Manu, rectorul Institutului Teologic, pr.dr.Angel Zareczki,  consilierul 

cultural şi un student, de la prezenţa căruia mi-a venit ideea să ataşez aici 

şi o poză cu studenţii care au venit, de Crăciun, să mă colinde, însoţiţi şi 

de studente de la Litere, în casa din  str.Inocenţiu Micu Klein – 19. 

 

 
 
Cinci ani  am predat studenţilor din anul IV Omiletică şi Administraţie 

Bisericească. Aceasta n-a fost o activitate inutilă şi  fără rezultate. 

Dintre foştii mei studenţi, unii s-au validat ca buni oratori şi, mai ales, ca 

„făcători de pace”. După ani de zile mă caută, personal sau la telefon, 

doresc sfatul meu în probleme pastorale sau în confruntările cu 

fundamentalismul „de ambe sexe”. 



  

4. Prezent în cetate 
 

 

I. Regizare şi scenariu pentru parastas la Semicentenarul arestării 

Episcopatului greco-catolic 
 

Oarecum  profitând  de  absenţa  Episcopului,  a  cărui  aprobare  nu 

eram sigur să aş fi primit-o, am explicat părintelui Viorel Tibil, care ţinea 

locul părintelui rector Simion Mesaroş, că m-am înţeles cu studenţii să 

marcăm semicentenarul arestării întregului Episcopat Greco-Catolic 

Român, în seara zilei de joi 29 octombrie 1998, la altarul improvizat în 

parcul municipal din Baia Mare lângă Statuia Ostaşului Român, înălţând 

un parastas de pomenire. Eu am scris scenariul şi regia, voi interpreta 

rolul Cronicarului şi 12 studenţi pe cei 12 Episcopi, prin citirea unui 

medallion biographic. Pe dumnealui l-am rugat să fie prezent la Statuie 

cu 12  preoţi. Parastasul s-a ţinut, au participat foarte mulţi creştini, dar şi 

oameni ieşiţi în parc la plimbare. În cotidianul băimărean “Opinia”am 

publicat integral această manifestare, în numerele din 29 şi 30 octombrie 

1998, de unde am preluat acum textul de mai jos: 

Parastas comemorativ. 

Când umbrele-nserării coborau pe aleile parcului municipal din 

Baia Mare, aseară, 29 octombrie 1998 urcau treptele Statuii Ostaşului 

Român  12  studenţi  în  haine  cernite.  Pasul  lor  cadenţat,  formaţia  de 

pluton şi, apoi, desfăşurarea în formaţie de tragere - sugerau un pluton 

de execuţie. 

În faţa lor au venit, în devălmăşag, 12 preoţi, majoritatea bătrâni, 

predându-le patrafirele. Ploaia intensă, care de  două zile şi două nopţi 

nu mai conteneşte, s-a oprit ca la un semn ceresc înainte de ora 17. 

Grupuri - grupuri sosesc în parc cei ce doresc să fie prezenţi. 

Din  mulţime  se  înalţă  un  glas  tânguitor:  "Aleluia,  aleluia, 

aleluia" de 12 ori, apoi, tot din mulţime, se aude glasul cronicarului ce 

deschide Cartea de Istorie la fila 29 octombrie 1948 şi rosteşte grav şi 

răspicat: 

Cronicarul   toarce,   din   caierul   vremii   trecute,   firul   faptelor 

petrecute. La cumpăna nopţii dintre zilele de 28 şi 29 octombrie 1948 din 

maşinile ruseşti ale Siguranţei Republicii Populare Române, indivizi atei 

şi rău-credincioşi au dat buzna în reşedinţele episcopilor greco-catolici 

români şi, sub ameninţarea armelor, fără mandat, fără judecată, fără vină, 

i-au scos din scaunele episcopale legitime şi sacrosancte. 

Astăzi, 29 octombrie 1998, se-mplinesc 50 de ani de la acest fapt nelegal, 

inuman  şi  necreştin.  De  aceea  comemorăm,  astăzi,  semicentenarul 



  

arestării întregului episcopat al Bisericii Române Unite cu Roma , 

Greco-Catolică. 

Cu 50 de ani în urmă, la această oră erau deja transportaţi la schitul 

Dragoslavele,   reşedinţa de vară a Patriarhului   Bisericii  Ortodoxe 

Române, Iustinian  Marina, sub paza militară a siguranţei şi cu regim de 

lagăr, toţi cei 6 episcopi, eşantionul gărzii vechi a Bisericii Greco- 

Catolice: Dr. Alexandru Rusu,   64 de ani, episcop titular de Baia Mare, 

mitropolit ales şi apoi numit de Suveranul Pontif, dar nerecunoscut de 

conducerea atee a RPR, Dr. Valeriu Traian- Frenţiu , 73 de ani, episcop 

de Oradea, Dr. Iuliu Hossu, 63 de ani, episcop de Cluj Gherla, Dr. Ionel 

Suciu, 41 de ani, episcop de Blaj, administrator apostolic, Dr. Ioan Bălan, 

68 de ani, episcopul Lugojului şi Dr. Vasile Aftenie, 49 de ani, Vicarul 
Bucureştiului şi al Vechiului Regat. Apoi s-au deschis uşile temniţelor 

pentru eşalonul doi al episcopatului greco-catolic, cei hirotoniţi în 

clandestinitate: Alexandru Todea, Iuliu Hirţea, Ioan Dragomir, Ioan 

Chertes, Ioan Ploscaru şi Tit Liviu Chinezu. În total 12 Episcopi. Număr 

simbolic. Numărul celor 12 Apostoli ai lui Isus Cristos. Toţi 12 L-au 

urmat  pe Mântuitorul,  în Biserica Română Unită cu  Roma, toţi  şi-au 

oferit viaţa ca jertfă curată lui Cristos. Nici un Iuda nu s-a găsit printre ei. 

Istoria omenirii nu cunoaşte un caz asemănător! 

La  semicentenarul  arestării  lor,  cuvine-se  nouă,  umili  urmaşi,  să  le 

evocăm  chipurile,  să  le  cunoaştem  faptele,  să  le  reînviem  amintirea. 

Istoria îşi comemorează eroii, Neamul îşi cinsteşte sfinţii, Biserica îşi 

sărbătoreşte martirii: 

 
(Cronicarul rosteşte solemn primul nume “Vasile Aftenie”, un 

student vineîn faţa preoţilor şi rosteşte textul; apoi în timp ce studentul se 

retrage în întunericul din spatele celor 12 preoţi, cronicarul rosteşte al 

doilea  nume,  şi  un  alt  student  vine  în  faţă  să rostească  textul;  apoi 

ceilalţi, până la al doisprezecelea) 

VASILE AFTENIE 

Într-o seară din luna octombrie 1948, ministrul-preot Burducea a trimis 
un emisar tainic la reşedinţa episcopului vicar al Bucureştiului, Dr. Vasile 

Aftenie. Acesta l-a poftit să continue cina împreună. Când emisarul i-a 

zis: "Domnul ministru mi-a spus că s-ar putea să aveţi şi martiri în 

Biserică", episcopul s-a ridicat de la masă, a îngenuncheat la icoana 

Mântuitorului de pe muntele Tabor, şi-a făcut cruce şi a zis: "Doamne, 

Iisuse Cristoase, care va fi acel vrednic om dintre noi care să fie  primul 

mort pentru credinţă şi pentru Tine ?". Peste câteva zile, când a ajuns în 

Bucureşti grupul celor 36 de preoţi care semnase, la 1 octombrie 1948 în 

Cluj, actul de trecere la Ortodoxie, o parte din ei au fost trimişi la 

episcopul Vasile Aftenie să-l convingă pentru cauză, oferindu-i funcţia de 



  

mitropolit ortodox. Episcopul le-a răspuns: " Dragii mei fraţi, credinţa 

noastră nu este o cămaşă pe care să o îmbraci noaptea şi dimineaţa să o 

dai jos. Nu pot nega ceea ce am propovăduit o viaţă întreagă!". În ziua de 

28 octombrie 1948 episcopul - vicar Dr. Vasile Aftenie a fost arestat şi 

depus la Dragoslavele. Acolo  au  sosit  a doua zi  toţi  ceilalţi  episcopi 

greco-catolici arestaţi. Au fost ţinuţi în condiţii inumane, în frig şi foame, 

pentru a-i forţa să încline steagul crezului lor, până în februarie 1949, 

când au fost transferaţi ca deţinuţi de drept comun la altă mănăstire 

ortodoxă, Căldăruşani, transformată şi ea în lagăr, împrejmuit cu reţele de 

sârmă ghimpată şi asigurat cu pază militară. În ziua de 10 mai 1949 

episcopul   Vasile  Aftenie   a   fost   dus   de   la   Căldăruşani   la   sediul 

Ministerului de Interne. Refuzând ofertele, a fost torturat bestial, ore 

îndelungate, zile şi luni de-a rândul. Zdrobit şi schilodit, ajuns o epavă, l- 

au transportat la închisoarea Văcăreşti, unde s-a stins din viaţă în ziua de 

10 mai 1950. Sicriul cu oseminte a fost dus la Cimitirul Bellu Catolic. 

Lângă sicriu, nimeni din familie. Un securist i-a zis preotului Balthazar " 

îl  cheamă  Vasile"  şi  a  plecat.  Femeile  din  cimitir  şi  groparul  din 

curiozitate au ridicat capacul şi l-au recunoscut pe episcopul Aftenie. 

Încercând să-i pună mâinile încrucişate pe piept, aşa cum este obiceiul, 

au constatat cu groază că antebraţele se dezlipeau de umăr.... erau rupte; 

barba îi era smulsă. Se părea, însă,   că un zâmbet i-a rămas pe buze: 

poate  mulţumirea  că  visul  se-mplinise,  că  se  jertfise  pentru  Cristos, 

pentru Biserica pe care o apărase în faţa ateilor şi rău-credincioşilor. 

În 10 noiembrie 1993 un ziar bucureştean informa opinia publică 

postdecembristă: "O nouă minune zguduie Bucureştiul : lumânările puse 

pe mormântul episcopului Aftenie se aprind singure". 

 
VALERIU-TRAIAN FRENŢIU 

Venerabilul   episcop   greco-catolic   al   Oradiei,   Dr.   Valeriu   Traian 

Frenţiu,  grav  bolnav  de  peste  o  jumătate  de  an,  era  sub  tratament 

medical. La miezul nopţii de 28/29 octombrie 1948 o echipă de securişti 

năvălesc  în  palat  să-l  aresteze.  Le  cere  voie  să  mai  facă  o  Sfântă 

Liturghie. Apoi l-au transportat pe drumul de calvar al celorlalţi episcopi, 

în lagărele improvizate în mănăstiri ortodoxe: Dragoslavele şi 

Căldăruşani,  apoi  în  temniţa  de  exterminare a  piscurilor  spiritualităţii 

româneşti din Sighet. Încă la Căldăruşani, simţind apropierea sfârşitului, 

îl consacră episcop auxiliar pe preotul Tit Liviu Chinezu. La Sighet, în 

ziua de Florii, 12 aprilie 1952, în celula episcopilor intră un ofiţer venit 

de la Bucureşti.  Se-ndreaptă furios spre episcopul Traian Frenţiu urlând: 

" Bătrânule nemernic, pe cine ai consacrat de episcop?" Martor ocular, 

canonicul Dr. Coriolan Tămâian, relatează: De a doua zi dimineaţa starea 

sănătăţii i s-a înrăutăţit.  Medicaţie nu i s-a dat. A-nceput să i-se umfle 



  

piciorul stâng. Din ce în ce mai bolnav. Din 8 iulie nu s-a mai putut ridica 

din pat. O dată pe zi îi dădeam cu linguriţa din terciul greţos. Singurul 

medicament! După agresiunea verbală a securistului ! Trei zile n-a vorbit. 

Gemea  de  durere.  În  11  iulie  1952,  când  ceasul  din  turnul  bisericii 

catolice din Sighet arăta ora 18, venerabilul Dr. Valeriu Traian Frenţiu 

devenea al doilea episcop martir al Bisericii Catolice. Avea 77 de ani. 

Paznicul  care  venea  cu  cina  a  raportat.  Peste  câteva  minute  a  intrat 

sanitarul. La ordinul lui, l-am aşezat pe o pătură, cu care, prinzând-o de 

cele  patru  colţuri  episcopul  Hossu,  Chertes,  Chinezu  şi  eu,  preotul 

Tămâian, l-am transportat într-o cameră alăturată, de unde, în noaptea 

următoare,  conform  obiceiului  cunoscut,  a  fost  dus  şi  aruncat  într-o 

groapă, undeva lângă Sighet, în cimitirul fără cruci..... Doctor în teologie, 

preot   confesor   al   militarilor   români   din   garnizoana  Vienei,   notar 

consistorial  la  Lugoj,  paroh  şi  protopop  în  Orăştie,  vicar  foraneu  la 

Haţeg,  episcop  titular  de  Lugoj,  întemeietorul  Academiei Teologice 

lugojene, organizator de reuniuni şi pelerinaje; apoi Episcop de Oradea, 

întemeietorul  Academiei  Teologice  orădene,  a  Şcolii  de  Aplicaţie,  a 

Băncii populare "Unirea", al aşezămintelor monahale  etc. etc. etc.,  în 35 

de ani de episcopat în slujba, Bisericii şi a Neamului, purtător al Legiunii 

de Onoare, asistent al Tronului Pontifical şi decernat de Papa Pius XI, la 

22 aprilie 1927, cu Paliul Sacru . Singura vină a vieţii sale, pentru care a 

fost ucis prin întemniţare: a dorit să rămână ceea ce era, Episcop greco- 

catolic român. 

IOAN SUCIU 

Sub ochii zbirilor comunişti care terorizau satele transilvane, episcopul 

din Blaj, Ioan Suciu,   Administrator Apostolic al Arhidiecezei de Alba 

Iulia şi Făgăraş, vizitează peste 600 de parohii, luminând mângâind şi 

îmbărbătând, acţiune încheiată printr-un adevărat triumf . În ziua de   28 

octombrie 1948 ajunge în vizită canonică la parohia Ileni, apoi 

binecuvântează biserica din Berivoii Mici. Noaptea,  în casa preotului 

Radeş, năvălesc securiştii şi încep devastarea locuinţei. Doi dintre ei intră 

în camera unde se odihneşte Preasfinţitul, îl smulg din pat, îl leagă la ochi 

şi-l aruncă în maşina ce aşteaptă în stradă. Urmează, ca ceilalţi episcopi , 

Dragoslavele, Căldăruşani, Sighet. Bolnav de stomac, fără îngrijire 

medicală, cade la pat în totală neputinţă. În seara de 26 iunie 1953 cei ce 

făceau de gardă pe lângă muribund se rugau în şoaptă,   ca să nu-i audă 

gardianul. Deodată îl aud pe episcop  că începe a recita,  cu glas înalt şi 

răspicat  "Tatăl  nostru....."  apoi  "Născătoarea...",  apoi  episcopul  Iuliu 

Hossu i-a dat dezlegarea sacramentală, apoi preotul Coriolan Tămâian, 

care-i lua pulsul, i-a dus mâinile pe piept, la inimă, pentru că aceasta nu 

mai  bătea....  era  puţin  trecut  de  miezul  nopţii  de  27  iunie  1953. 

Mormântul din cimitirul săracilor  de pe malul Izei a fost nivelat pentru a 
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nu i se cunoaşte locul.... Numai că acela cu adevărat a fost "om trimis de 

la Dumnezeu şi numele lui era Ioan". 

Cu ocazia doctoratului în teologie, celebrul savant dominican   Garigou- 

Lagrange l-a felicitat şi i-a pus pe deget inelul universităţii din Roma, 

lucru foarte rar, şi semn de apreciere deosebită. Preot profesor în Blaj, la 

un liceu, apoi la Academia Teologică, a început apostolatul tinerimii 

române, ca nimeni altul. Din această văpaie de iubire suprafirească s-au 

născut lucrările sale: Eroism, Mama, Rănile Domnului, Viaţa nouă, 

Fecioara de la Fatima, Micul Catehism şi celelalte, prin care căuta să 

atragă sufletele spre virtute. Supranumit "Episcopul Tineretului" ca 

auxiliar de Oradea, apoi Administrator Apostolic de Blaj, în scurtă vreme 

a devenit unul din marii educatori pe care i-a avut Biserica. Faima lui 

făcu ocolul ţării. Era chemat peste tot. Predicile, conferinţele, exerciţiile 

spirituale, chiar şi cursurile, erau audiate de mari mulţimi, care umpleau 

până  la  refuz  sălile  unde  erau  organizate;  veneau  oameni  din  toate 

straturile sociale şi de toate credinţele. 

Dar prea a combătut păcatul, şi răul din lume, şi ciuma 

comunistă.....  şi  a trebuit  să moară. Avea numai  46  de ani,  al  treilea 

episcop martir. 

TIT-LIVIU CHINEZU 
Preotul   profesor Dr. Tit-Liviu Chinezu, fost rector al Academiei din 

Blaj, apoi protopop de Bucureşti, era în noaptea de 28/29 octombrie 1948 

la reşedinţa episcopului Aftenie, când au năvălit securiştii. L-au dus la 

Ministerul de Interne şi l-au aruncat într-o celulă, apoi, împreună cu lotul 

de preoţi greco-catolici arestaţi la Blaj, Baia Mare, Oradea, Cluj şi Lugoj, 

a fost transportat la Mânăstirea Neamţului. În martie 1949 a fost mutat la 

Căldăruşani, unde, în secret, Valeriu Traian  Frenţiu l-a consacrat episcop. 

Drept urmare a fost expediat la sinistra temniţă din Sighet, unde moare la 

15 ianuarie 1955. Arhiepiscopul Ioan Ploscaru va ţine minte ziua şi va da 

mărturie scrisă:   "Iarna lui 1954-1955 a fost foarte geroasă, cu zăpadă 

mare. Episcopul Tit Liviu Chinezu din cauza tratamentului a contractat 

un TBC şi avea o decalcifiere sau o deviere la coloana vertebrală. Fără 

nici o asistenţă medicală în acea iarnă boala s-a agravat. Colegii de celulă 

au sperat că i se vor da ceva medicamente şi l-au anunţat pe sanitar. 

Acesta, văzându-l că este pe moarte, s-a speriat că va deceda între ceilalţi 

şi a anunţat conducerea închisorii. Episcopul Tit Liviu Chinezu dând-şi 

seama că nu mai are scăpare i-a rugat pe colegi să nu-l lase să-l ducă la 

izolare. Dar ce puteau face în faţa hotărârii comandantului Vasile Ciolpan 

? Acesta a hotărât să-l scoată afară şi să fie dus la izolator .În secolul 

acesta, se mai poate concepe o astfel de crimă premeditată... ce suflet a 

avut acel comandant, care uneori părea omenos ? Episcopul Tit Liviu 

Chinezu a fost dus în celula 62, unde l-a lăsat singur, fără nici o asistenţă 



340  

medicală, ba, dimpotrivă a ordonat să se deschidă un geam, în acea iarnă 

teribilă. Se poate spune că a fost ucis cu premeditare, prin frig şi boală. 

Când  măturătorii-preoţi  au  trecut  pe  lângă  celulă,  au  avut  răgaz  să 

deschidă vizeta. Bolnavul atârna cu capul peste marginea patului, iar jos 

era o baltă de sânge. A stat cinci zile în agonie, iar în ziua de 15 ianuarie, 

pe când trăgeau clopotele la biserica romano-catolică din Sighet, a încetat 

din viaţă. Adevărată moarte de martir". 

 
IOAN BĂLAN 

Arestat de la reşedinţa sa din Lugoj, în aceeaşi zi de vineri, 28 octombrie 

1948, episcopul Dr. Ioan Bălan era şi el, în februarie 1949, la 

Dragoslavele când episcopii greco-catolici au fost vizitaţi de însuşi 

patriarhul Justinian. Cu acea ocazie  s-a pregătit un prânz copios: curcan 

fript, vin, prăjituri, fructe, etc. Era un fel de demonstraţie: cum ar trăi ei 

dacă ar trece la Biserica Ortodoxă. Văzând că episcopii nu pun această 

alternativă, a luat cuvântul Patriarhul: 

- Dacă nu veţi trece la Biserica Ortodoxă, eu îmi voi lua braţul ocrotitor 

de pe dumneavoastră. Aceasta însemna întemniţarea. Atunci episcopul 

Ioan Bălan a zis: 

- Preafericite, dacă noi, episcopii greco-catolici, am crede că Biserica 

Ortodoxă este adevărata Biserică a lui Cristos, noi în acest moment ne- 

am da semnătura de trecere, căci noi voim să fim cu Cristos ! Dar nu aţi 

venit la noi cu argumente teologice, nici cu virtuţile creştineşti, ci ne-aţi 

arestat şi ne-aţi întemniţat. Hotărât, acestea nu sunt metodele lui Cristos. 

Dacă nouă, episcopilor uniţi, ne-ar fi propus şi promis cineva că ne dă 

toată Biserica Ortodoxă pe mână, cu condiţia să arestăm şi să întemniţăm 

pe ierarhii ei, sau numai pe unul dintre ei, noi ne-am fi dat viaţa, dar nu 

am fi acceptat. Atâta vreme cât suntem în edificiile Bisericii Ortodoxe, 

suntem prizonierii ei ! 

Patriarhul a ieşit foarte gânditor. Un preot ortodox l-a întrebat ce zic 

episcopii  uniţi?  ,adică  sunt  gata  să  treacă    la  Biserica  Ortodoxă  ? 

Patriarhul a stat puţin pe gânduri apoi a zis: "e chestiune de convingere". 

Făcea desigur aluzie la cuvintele episcopului Ioan Bălan. În mai 1950 a 

fost transferat la închisoarea din Sighet. În anul 1955, episcopii care n-au 

murit încă în penitenciar au fost duşi la Curtea de Argeş, cu domiciliu 

obligatoriu. A fost  puţin  "relache"  în  persecuţia  Bisericii  noastre.  De 

aceea episcopii au făcut încă un memoriu către guvern, în care cereau 

refacerea Bisericii Greco-Catolice, dar imediat după aceea au fost din 

nou întemniţaţi şi despărţiţi. Episcopul Ioan Bălan a fost izolat la 

mânăstirea ortodoxă Ciorogârla. Nu se va mai întâlni niciodată cu preoţii 

şi credincioşii, pentru care el, savantul publicist poliglot, a scris Limba 

Cărţilor  Bisericeşti,  Viaţa  lui   Isus   "pe  înţelesul  tuturor"  şi  Noul 
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Testament, care este şi astăzi una din cele mai bune traduceri ale textului 

sacru. Cel cooptat de Suveranul  Pontif pentru Codificarea Dreptului 

Canonic Oriental, este izolat la Ciorogârla. Acolo se îmbolnăveşte grav. 

Este dus la Bucureşti, unde în ziua de 4 august 1959 trece în veşnicie. 

Avea 79 de ani. 

 
ALEXANDRU RUSU 

În faţa zecilor de mii de pelerini, adunaţi în 29 iunie 1948, de sărbătoarea 

Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la Mânăstirea Bixad, judeţul Satu Mare, 

episcopul Maramureşului , Dr. Alexandru Rusu, mitropolit ales al 

Bisericii Române Unite, dar nerecunoscut de guvernul comunist, a rostit 

aceste cuvinte: „La serbarea de la Blaj din 3/15 mai anul acesta, 

mitropolitul Bălan de la Sibiu ne-a adresat o invitaţie: "Măi române măi ! 

Tu  care  eşti  frate  cu  italienii,  francezii,  spaniolii,  portughezii,  cu 

neamurile  latine,  rupe-te  de  ele  şi  vino  cu  grecii,  bulgarii  sârbii, 

ucrainenii,  ruşii,  alături  de noi". Acolo,  la  Blaj,  nu  i  s-a dat  nici  un 

răspuns, căci Biserica Unită nu figura în program. Noi nu ne conducem 

după program stabilit de guvern. Programul nostru este Cristos, de aceea 

aici, la Bixad, îi răspundem mitropolitului de la Sibiu: Înalt preasfinţite, 

ne-ai chemat şi nu ne-am dus, ne chemi şi acum, şi nu mergem, pentru că 

noi vrem mântuirea noastră şi a neamului întreg. Dacă ai chibzui bine, ai 

pricepe că nu aste cazul să mergem alături de tine şi de cei trădători de 

ţară şi de neam, ci, dimpotrivă, ar trebui ca Înalt Preasfinţia Ta să vii 

alături de noi, pentru a lucra împreună pentru mântuirea vremelnică şi 

veşnică a neamului nostru". 

Asemenea declaraţii, precum şi memoriile şi circularele difuzate, 

i-au adus episcopului Alexandru Rusu condamnarea pentru instigare şi 

crimă de înaltă trădare, detenţia, moartea de martir şi , sperăm, îi vor 

aduce şi încoronarea supremă cu aureola de sfânt. Avea 64 de ani când a 

început prigoana în 1948, din care 18 ani de episcopat şi doi ani ca 

mitropolit. După ce a făcut peste 8 ani de puşcărie a mai primit, în mai 

1957, încă o condamnare de 25 de ani. Avea atunci 73 de ani. Adunaţi cu 

25  fac  98.  Deci  era  imposibil  să  reziste  până  la  această  vârstă  în 
închisorile de atunci. Aşadar, comuniştii l-au condamnat, sub o formă 

mascată, la moarte sigură,. În închisoarea din Sighet episcopul Frenţiu şi 

preotul  Tecşa  au  fost  de  faţă  când  un  miliţian  l-a  dezbrăcat  pe 

Mitropolitul Rusu. A fost şi bătut. La Gherla a fost izolat într-o celulă de 

la subsol, foarte rece, unde s-a şi  îmbolnăvit, dar a fost lăsat fără îngrijire 

medicală. În ziua de 9 mai 1963 s-a spovedit şi cuminecat. Apoi a zis: 

"Eu peste o jumătate de oră intru în agonie şi mor". Aşa s-a şi întâmplat. 

Ultimele sale cuvinte au fost: "Fraţii mei, acum eu mă duc la Dumnezeu 

ca să-mi primesc răsplata pentru viaţa primită de la El, pentru Biserică şi 
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pentru Români". Avea 79 de ani . Trupul său neînsufleţit se află în groapa 

133 din cimitirul deţinuţilor de la cumplita închisoare Gherla, dar cu 

rugăciunile  sale  este  mijlocitor  la  Tronul  Tatălui  Ceresc  pentru  noi, 

maramureşenii lui, cei atât de iubiţi de Dumnezeu. 

 
IULIU HOSSU 

Episcopul Dr. Iuliu Hossu, marele tribun de la 1 Decembrie 1918, a 

urmat şi el destinul celorlalţi confraţi arestaţi în 28 octombrie 1948, dus 

la Dragoslavele, la Căldăruşani şi apoi la Sighet, în luna mai 1950. Aici a 

fost contactat de securitate şi i s-a oferit un scaun mitropolitan ortodox. 

L-a refuzat. Tot aici a fost pălmuit fiindcă i s-a găsit la percheziţie o 

lopăţică de lemn ca o lingură cu care mânca mămăliga. A fost supus la 

corvezi  extenuante.  În  1955  trei  din  episcopii  supravieţuitori,  Hossu, 

Rusu şi Bălan, au fost transferaţi şi fixaţi cu domiciliu obligatoriu la 

Curtea de Argeş. Chemaţi la Petru Groza, episcopului Iuliu Hossu i s-a 

oferit mitropolia ortodoxă a Moldovei. A refuzat din nou afirmând că el 

este greco-catolic. Datorită memoriilor redactate şi expediate guvernului 

şi difuzate în ţară şi străinătate, în 1956 au fost mutaţi la mănăstirea 

Ciorogârla, de lângă Bucureşti de unde i-au dispersat. Pe Iuliu Hossu l-au 

readus la Căldăruşani. Celebra zilnic Sfânta Liturghie, dar nu putea părăsi 

mănăstirea. Aici a primit vizita emisarului papal Giuseppe Chelli, care i-a 

adus vestea promovării, Cardinal in pectore, de către Papa Paul al VI-lea. 

Invitat să plece la Roma, a refuzat să-şi părăsească ţara fără posibilitatea 

de a reveni. Preşedintele Departamentului Cultelor, Gheorghe Nenciu, 

aştepta afară, curios să afle hotărârea Cardinalului. Când s-a deschis uşa 

l-a întrebat: 

- Înalt Preasfinţite, v-aţi înţeles ? 

- Da. Ne-am înţeles, răspunse Iuliu Hossu dârz şi hotărât. Rămân aici. 

- Noi nu avem ce face în ţară cu un Cardinal, replică preşedintele. 

- Treaba Dumneavoastră, răspunse Episcopul, eu rămân aici în ţara mea, 

în mijlocul poporului meu, să împărtăşesc soarta fraţilor mei, a preoţilor 

şi a credincioşilor mei. Nu-i pot părăsi. 

Şi a rămas cu noi până în 27 mai 1970, când a trecut la viaţa cea fără de 

moarte, ca martir al Bisericii Române Unite, unul dintre eroii făuritori ai 

Neamului, un Sfânt. Mormântul lui a devenit loc de pelerinaj. 

 
IULIU HIRŢEA 

Preotul  Dr.  Iuliu Hirţea   a  fost  consacrat  clandestin ca episcop în 28 

iulie 1949 la  Căldăruşani  rămânând episcop  secret  de Oradea aproape 

29 de ani. Fusese arestat şi înainte de dezlănţuirea oficială a prigoanei 

contra greco-catolicilor, anume în octombrie 1947. Canonicul Tămâian a 

precizat că în noiembrie 1947 preotul Hirţea se afla închis la Oradea unde 
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a  fost  ţinut  până  în  februarie  1949.  Din  decembrie  1952  până  în 

primăvara lui 1953 a fost din nou întemniţat la Oradea, apoi transferat la 

Târgu Ocna, unde fiind bolnav de TBC, a început să scuipe sânge. I s-a 

administrat hidrazidă, ceea ce i-a atacat ficatul provocându-i ciroză. În 

această situaţie grea, a fost totuşi trimis la închisoarea de exterminare 

Gherla. Când a fost eliberat, în vara anului 1964, totaliza peste 13 ani de 

temniţă. A mai trăit, la Oradea, până în 28 iunie 1978. 

Cu  toată  slăbiciunea  trupului,  a  bolii  nemiloase  ce-i  măcina  puterile, 

întors  acasă,  mistuit  de  o  dragoste  aprinsă  faţă  de  Dumnezeu  şi 

credincioşi, a căutat să-şi îndeplinească cu mult zel îndatoririle sale de 

preot şi episcop. Cel ce iubeşte cu adevărat, se uită pe sine, spre a se 

dărui altora, iar Episcopul Hirţea a fost Omul iubirii. Mare a fost numărul 

acelora care s-au bucurat de lumina lui în aceşti ultimi ani ai vieţii sale, 

unii care l-au avut drept conducător spiritual pe căile vieţii, iar alţii, 

bolnavi şi săraci pe care îi vizita la domiciliu sau la spital, care l-au avut 

drept mângâietor şi ajutor în viaţa grea de care au avut parte. 

Episcopul Hirţea nu a murit în detenţie, dar moartea i-a venit ca o 

prelungire şi consecinţă a lungilor suferinţe din închisori. A trăit pentru 

Cristos şi a murit ca un sfânt, pentru Cristos. Când fusese arestat prima 

dată avea 34 de ani. A fost prigonit încă 30 de ani şi a murit la 64 de ani. 

Şi el este un martir al Bisericii Române Unite. 

 
IOAN DRAGOMIR 

Consacrarea ca episcop a preotului Dr. Ioan Dragomir s-a desfăşurat în 

secret  de  către Nunţiul Apostolic  O'Hara în  6  martie  1949.  Pentru  a 

reveni în Maramureş, al cărui episcop era prin consacrare, a făcut drumul 

de la Bucureşti travestit în ţăran. După consacrare nu a putut reveni în 

Maramureş,  rămânând  ascuns  la  Nunţiatură.  Până  la  urmă  tot  a  fost 

arestat, în 1951, şi a rămas întemniţat 13 ani până în 1964. 

A fost episcop în clandestinitate timp de 36 de ani. Pe mulţi din cei care 

astăzi sunt aici, i-a călăuzit sufleteşte, i-a ocrotit, iar pe unii i-a hirotonit 

preoţi.  Dacă  în  Maramureş  au  reînviat  63  de  parohii  greco-catolice, 

aceasta este şi consecinţa faptului că Prea Sfinţitul Ioan Dragomir a fost 

un episcop hotărât, intransigent şi dârz până la moarte. 

Înmormântarea sa a avut loc în satul natal, Ariniş, în 30 aprilie 1985, sub 

regim comunist. Slujba înmormântării a avut caracterul unei mărturisiri 

de credinţă, prohodul fiind săvârşit de către episcopii Bisericii Române 

Unite şi un numeros grup de preoţi, toţi în clandestinitate, care, cu preţul 

unor îndelungate suferinţe au rămas credincioşi Bisericii Greco-Catolice 

unite cu Roma. Biserica din Ariniş, în care Episcopul Dragomir fusese 

botezat,  a  rămas  închisă  pentru  credincioşii  care-l  prohodeau  şi  nici 

măcar clopotele nu au sunat. Dar Sfântul Părinte a trimis o telegramă de 
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la Roma, prin care anunţa că a celebrat o Sfântă Liturghie pentru sufletul 

defunctului arhiereu, implorând de la Domnul Dumnezeu ca, pe cel ce şi- 

a cheltuit toate puterile pentru binele Bisericii, să-l răsplătească în 

eternitate. 

IOAN CHERTES 

Preotul canonic Dr. Ioan Chertes, colaborator apropiat al Episcopului 
Iuliu Hossu, la Cluj, a fost arestat când a început prigoana în 1948, şi dus 

la mănăstirea Neamţ, transformată în loc provizoriu de detenţie pentru 

primul lot de 25 de preoţi greco-catolici, canonici, profesori şi doctori în 

teologie, ridicaţi de Securitate pentru refuzul de a trece la Ortodoxie. La 

mănăstirea Neamţului a mers arhimandritul ortodox Teoctist  Arăpaş, 

actualul Patriarh, propunându-le să treacă la ortodoxie. Preotul Ioan 

Chertes şi ceilalţi împreună cu el s-au opus. Ca urmare şi-au urmat calea 

suferinţei, prin temniţe. Deşi, la mănăstirea Căldăruşani, în noaptea de 

Crăciun, 24/25 decembrie 1949, preotul Ioan Chertes a fost consacrat 

clandestin Episcop Auxiliar de Cluj-Gherla prin punerea mâinilor 

seniorului  episcopatului  greco-catolic,  episcopul  Dr.  Valeriu  Traian 

Frenţiu de Oradea, asistat de episcopii Dr. Iuliu Hossu şi Dr. Ioan Bălan, 

când a revenit în anul 1964 în libertate, cu sănătatea grav afectată de 

anchetele, privaţiunile şi teroarea din timpul anilor de temniţă, a declinat 

preluarea puterii de jurisdicţie. A trăit retras până la moarte. 

 
IOAN PLOSCARU 

Dintre episcopii greco-catolici consacraţi clandestin în timpul prigoanei, 

Ioan Ploscaru a fost primul hirotonit. Născut la 19 noiembrie 1918 în 

comuna Frata judeţul Cluj, a urmat teologia la Blaj, ş-a luat licenţa la 

Strassbourg şi a urmat doctoratul la Institutul Catolic din Paris, de unde a 

trebuit  să  se  reîntoarcă  precipitat  în  ţară,  pentru  a  scăpa  de  nazişti, 

neştiind că acasă va da peste comunişti. Numit secretar episcopesc la 

Lugoj, a devenit canonic în 1942, vicar general în 1945, şi episcop în 30 

noiembrie 1948, consacrat de Nunţiul Apostolic O'Hara. A urmat 

represiunea. A fost deţinut 15 ani, până în septembrie 1964, închis în 14 

temniţe:  la  Securitatea  din  Lugoj,  la  Interne  în  Bucureşti,  la  Jilava, 

Sighet, Timişoara, Cluj, Bucureşti, Malmaison, Uranus, Piteşti, iarăşi 

Timişoara, apoi în Dej şi în final Gherla. 

Pentru că  şi-a iubit credinţa şi poporul a fost acuzat de trădare de patrie, 

de către adevăraţii trădători ai poporului, ateo-comunişti. 

Ceea ce impresionează este faptul că episcopul Ioan Ploscaru nu dorea să 

refuze vreo suferinţă. I se părea că ar trăda voinţa lui Dumnezeu în ceea 

ce-l privea. Iată un exemplu: Pedepsit în temniţa din Gherla cu izolare la 

"neagra" în subteran, când a rămas acolo singur, în întuneric şi frig, după 

propria mărturisire:  "Ca  de obicei, am sărutat zăvorul, oferind aceste 
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suferinţe lui  Isus  şi  am  mulţumit  Preacuratei  Fecioare Maria că mi-a 

trimis încercarea aceasta".   Profund credincios, cu o mare iubire faţă de 

Isus, episcopul Ploscaru a trecut prin temniţele comuniste fără să facă 

vreun compromis. "Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie, pentru ce anume 

mi-ai dat mie.....", obişnuia să spună Înalt Preasfinţitul Ioan. 

La  catafalcul  său,  în  Lugoj,  Mitropolitul  Ortodox  al  Banatului  Dr. 

Nicolae Corneanu, a mărturisit : "Îmi exprim eu însumi în numele celor 

pe care îi reprezint, părere de rău pentru pierderea unui mare slujitor al 

lui Cristos, pentru pierderea unui mărturisitor al lui Cristos.... aş vrea să- 

mi exprim şi părerea de rău pentru răul pe care noi l-am făcut 

Arhiepiscopului Ioan şi confraţilor săi". 

 
ALEXANDRU TODEA 

Pe Eminenţa Sa Cardinalul Alexandru Todea, singurul supravieţuitor 

din cei 12 episcopi, ca o dureroasă încoronare a destinului, o boală 

nemiloasă, un atac cerebral, survenit în 22 aprilie 1992 miercuri în 

Săptămâna Patimilor, l-a imobilizat pe patul de suferinţă. Dar apariţia sa 

pe firmamentul Bisericii Române Unite cu Roma nu a fost meteoric. 

"Mă voi urca pe zidurile catedralei şi de acolo voi striga: Afară cu 

comunismul din România!", a rostit, într-o predică, la Blaj, în 1945, 

Preotul Dr. Alexandru Todea. Când s-a dezlănţuit prigoana oficială 

împotriva Bisericii, avea deja la activ mai multe arestări. Din 4 octombrie 

1948 până în 30 ianuarie 1951 a stat ascuns. La 19 noiembrie 1950 

protopopul de Reghin, Alexandru Todea, a fost consacrat Episcop, în 

secret,  de  către  Episcopul  Iosif    Schubert  în  Baptisteriul  Catedralei 

Sfântul  Iosif  din  Bucureşti.  În  30  ianuarie  1951  a  fost  arestat,  i  s-a 

intentat un proces şi a fost aruncat în temniţe. Va fi eliberat doar în 1964, 

după 14 ani de detenţie. 

La 12 martie 1990 Înalt Prea Sfinţitul Alexandru Todea a fost numit 

Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş şi confirmat Mitropolit al Bisericii 

Române Unite, iar în Consistoriul Papal din 29 mai 1991, papa Ioan Paul 

II a anunţat numirea a 22 de Cardinali, dintre care Mitropolitul Bisericii 

Române Unite era al doilea pe lista de numire, după Arhiepiscopul italian 

Angelo Sodano, prosecretarul de stat al Vaticanului. 

Îmbolnăvit grav şi nemaifiind speranţe de însănătoşire şi de reluare a 

activităţii pastorale mitropolitane, Cardinalul Alexandru Todea s-a retras 

la Reghin, în îngrijirea unor rudenii apropiate. Acolo aşteaptă ziua 

chemării sale la Domnul. 

* * * 

Din  mulţime  răsună  iarăşi  glas  înalt:  "Bine  eşti  cuvântat  Doamne, 

învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu aţi 

mărturisit şi aţi fost junghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea 
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neîmbătrânitoare şi pururi veşnică, sfinţilor; Aceluia cu dinadinsul, 

mucenicilor, vă rugaţi să ne dăruiască nouă dezlegarea datoriilor". 

Între timp, preoţilor li se atârnă în gât patrafirele. 
Din mulţime se aduce în faţa lor o masă. 

Apoi, un colac de grâu. 
Se aprind pe el 11 lumânări. 

O cădelniţă, din care fuiorul fumului de tămâie se-nalţă spre cer, 

este oferită preotului pontificante, Viorel Tibil. Acesta rosteşte cuvânt: 

Ca nişte luceferi ai credinţei catolice, pe cupola spiritualităţi româneşti, s- 

au înălţat prin jertfă, aceşti episcopi ai Bisericii Române Unite cu Roma 

Greco-Catolice. Jertfa lor curată, sângele lor nevinovat, rugăciunile lor 

bine  primite  la  tronul  Tatălui  Ceresc  -  sunt  sevă  de  viaţă  spirituală, 

temelie vie şi crez puternic pentru destinul Bisericii Greco-catolice şi 

pentru fiecare suflet, azi, mâine şi până la sfârşitul veacurilor. Puritatea 

vieţii lor, caracterul lor religios-moral şi statornicia lor în credinţă - sunt 

pilde luminoase, făclii aprinse care vor străbate eternitatea. 

Care creştin poate uita cuvintele mitropolitului Alexandru Rusu:" 

Programul meu este Cristos" ? 

Care creştin poate uita cuvintele primului Cardinal Român Iuliu Hossu: " 

Eu rămân în mijlocul poporului meu, să împărtăşesc soarta fraţilor mei"? 

Care creştin poate uita cuvintele episcopului Ioan Ploscaru : "Mărire Ţie, 

Doamne, mărire Ţie, pentru ce anume mi-ai dat mie"? 

Cine poate uita? Nimeni, niciodată, nicăieri ! Căci numai astfel putem fi 

buni creştini şi buni români. Numai astfel îl putem binecuvânta pe 

Dumnezeu. 

(Apoi, preotul pontificate rosteşte formula sacră de binecuvântare 

spre a începe ritualul parastasului:) 
Bine cuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. 

"Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvârşit, odihneşte, Mântuitorule, 

sufletele servilor Tăi, păzindu-i pe dânşii întru viaţa cea fericită, care 

este la Tine, Iubitorule de oameni..." răsună din popor troparele 

prohodului. 

Cei 12 preoţi înconjoară masa şi înalţă colacul. 
Lumânările scânteiază în noapte. Unsprezece. Câte una pentru fiecare 

mort din ceata celor 12 episcopi mutaţi la Cer. 

Câteva picături de ploaie, din ce în ce mai deasă, lucesc în lumina 

flăcărilor. Lacrimile Cerului, care, astfel, participă la parastasul 

martirilor ! 

Pe locul unde, după zece ani postdecembrişti, Episcopul de azi al 

Maramureşului oficiază, încă, Sfânta Liturghie duminicală.   Apoi 

cronicarul rosteşte rar: 
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...Cronicarul lăcrimează. Întristat de faptele criminale pe care un 

regim le-a putut comite împotriva propriului popor, a credinţei sale şi a 

slujitorilor acesteia, cronicarul doreşte ca această evocare a episcopilor 

martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma să-i lumineze pe cât mai 

mulţi compatrioţi. 

Fie aceasta o temă de reflecţie pentru fiecare dintre noi, spre a ne întreba: 

- câtă şi ce fel de credinţă sălăşluieşte în inima noastră, dar şi 

- câtă înţelegere, câtă iertare, câtă iubire, pentru cei ce ne iubesc şi pentru 

cei ce ne urăsc... 

* * * 

Aşa a binevoit Domnul să mă ajute să încrestez pe răbojul istoriei 

băimărene aniversarea semicentenarului arestării Episcopatului greco- 

catolic. A Lui fie slava, cinstea şi închinarea! 

Notez   pentru posteritate numele celor 12 foşti studenţi teologi care, în 

seara de 29 octombrie 1998, au urcat pe scenă: Marin Pintea (din anul 

IV), Fodoruţ Florin (I), Beşchid Gabriel (I), Roşca Ioan (I), Dobrică 

Gheorghiţă (I), Solomieş Petru (IV), Ciurcaş Adrian (III), Dunca Bogdan 

(III), Frânc Octavian (II), Lăpuştean Marius (II), Ghiran Remus (II) şi 

Florea Vasile (II). 

Ştiu că i-a marcat momentul trăit la Statuie. Şi după 12 ani, unii mă sună 
la telefon din când în când. Dumnezeu să-i răsplătească! 

Cu nostalgie şi durere mi-amintesc de acei ani în care aveam la Baia 

Mare peste 50 de studenţi la Teologie Pastorală. După ce părintele rector 

Simion Mesaros a fost înlăturat, şi după ce şoferul Episcopului, absolvent 

al unei şcoli de meserii, Flaviu, a devenit în fapt şeful Seminarului, numit 

administrator  şi  cu  salar  de  universitar,  s-a  ajuns  astăzi  la  un  singur 

student (unul!) în anul academic 2010/2011. Tinerii maramureşeni cu 

vocaţii la preoţie trebuie să studieze la Oradea, la Cluj sau la Blaj, unde 

Episcopii sunt  bucuroşi să-i  primească.  Episcopul  Alexandru îi 

hirotoneşte cu drag pentru parohii din eparhia de Lugoj. La Cluj 

Preasfinţitul Florentin îi primeşte şi pe călugării tineri să-şi completeze 

studiile   teologice;   anual   face   o   săptămână   exerciţii   spirtuale   cu 

călugăriţele OSBM de la mănăstirea băimăreană “Sfânta Maria”  din 

Dealu-Crucii şi la mănăstirea Molişet cu preoţii din Curia eparhială din 

Cluj. Doar la Baia Mare sunt alte... priorităţi! 

 
II. IN MEMORIAM Episcop dr. Alexandru Rusu 

 
În ziua de 14 iulie 2004, l-am convins pe Episcopul Ioan Şişeştean că 

suntem  datori  Episcopului  martir  Alexandru  Rusu,  la  120  ani  de  la 

naşterea sa, măcar cu o serbare omagială. M-a înţeles şi, după ce l-am 
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asigurat că vom avea colaboratori, mi-a semnat acest Apel, pe care l-am 

difuzat imediat urbi et orbi. 
 
 
 
 
 
 
 

Eparhia Greco-Catolică  a 

Maramureşului 

Nr. 300 din 14 iulie/ 2004 

A P E L 

 
Întrucât  Episcopia Greco-Catolică de Maramureş 

(în colaborare cu Universitatea de Nord Baia Mare şi alte instituţii 

băimărene), va organiza, în luna noiembrie 2004, aniversarea a 120  ani 

de la naşterea Episcopului martir Dr.Alexandru Rusu, respectuos 

adresăm  un  APEL CREŞTINESC  tuturor  persoanelor  sau  instituţiilor 

care  au  salvat  de  urgia  vremurilor  şi  deţin    mărturii  despre  primul 

episcop al Eparhiei de Maramureş a Bisericii Române Unită cu Roma 

(cărţi  sau  reviste  cu  înscrisuri     olografe  ale  Episcopului;   articole, 

reportaje sau fotografii referitoare la vizitele pastorale în parohii; diferite 

obiecte de cult – icoane, cruci, steaguri mariane etc), să binevoiască a ni 

le face cunoscute până la data de 15 august 2004, pentru a le putea 

consemna  în volumul omagial comemorativ, care dorim să fie tipărit 

înainte de data aniversării. De asemenea, aşteptăm mărturii scrise de la 

cei care l-au cunoscut personal pe Episcopul Dr.Alexandru Rusu. 

Persoană de contact: preotul Romul Pop, tel.0262-213398; 0721- 
896440 sau  personal la Sediul Eparhiei Române Unite din Baia Mare, 

str.V.Lucaciu nr.50. 

Mulţumindu-Vă   anticipat   pentru   colaborare,   implorăm   asupra 

tuturor coparticipanţilor la această lucrare – harul Domnului nostru Isus 

Cristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl, împărtăşirea Spiritului Sfânt şi 

ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria, patroana Eparhiei noastre. 

† IOAN ŞIŞEŞTEAN 

Episcopul Maramureşului 
 

 
 

După ce am primit mai multe colaborări scrise şi promisiuni ale unor 

personalităţi că vor fi prezenţi la manifestare, am prezentat P.S.Episcop 

Şişeştean textul unei Scrisori pastorale, pe care a binevoit a-l semna: 
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Eparhia Greco-Catolică 

Română a  Maramureşului 

 
Nr. 384/ 12 septembrie 2004 

 
 
 

Scrisoare Pastorală aniversară - 
„120 ani de la naşterea Ep. Dr. Alexandru Rusu” 

 

 

Veneratului cler al Eparhiei de Maramureş 
 

Iubiţi fraţi întru Cristos, 

Din îndurarea Bunului Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun 

Apostolic al Romei, ajungând Noi în al unsprezecelea an al arhieriei ca 

Episcop al Eparhiei de Maramureş, trăim un moment aniversar deosebit, 

pe care trebuie să-l sărbătorim după cuviinţă, şi anume: împlinirea, în 22 

noiembrie  2004,  a  120  ani  de  la  naşterea  Episcopului  martir  Dr. 

Alexandru Rusu. Aşadar, amintindu-Vă şi îndemnul Sf. Apostol Pavel 

adresat evreilor din vechime (13, 7): „Aduceţi-vă aminte de mai marii 

voştri,  care  v–au  grăit  vouă  cuvântul  lui  Dumnezeu;  priviţi  cu  luare 

aminte cum şi-au încheiat viaţa şi le urmaţi credinţa”, vă comunicăm că 

am hotărât următoarele: 

1.   Joi, 18 noiembrie c., la orele 17, în biserica „Sf. Maria” din Baia 

Mare, b-dul Unirii 11A, veţi participa la Liturghia arhierească, urmată 

de parastas. 

2.  Vineri, 19 noiembrie c., de la orele 9 la orele 18, în amfiteatrul 

Universităţii de Nord din Baia Mare, str. Victor Babeş, veţi participa la 

Simpozionul omagial. 

3. Duminică 21 noiembrie c., în toate bisericile sau locurile 

improvizate pentru serviciile divine: 

a. se va înălţa parastas la Sfânta Liturghie de comemorare a 
Episcopului Dr. Alexandru Rusu. 

b. Preotul paroh va evoca personalitatea Episcopului martir. 

c. Clopotele tuturor bisericilor din Eparhia de Maramureş vor 

răsuna timp de trei minute, începând de la ora 12. 

d. Se va distribui tuturor celor doritori volumul omagial „120 

ani de la naşterea Ep. Dr. Alexandru Rusu”. (Numărul de 

exemplare necesar îl veţi putea lua vineri 19 noiembrie c. din 

holul Universităţii de Nord Baia Mare, unde va funcţiona, pe 

timpul simpozionului, Librăria diecezană). 

4.   În proxima duminică după primirea acestei Scrisori, o veţi citi 

în biserică, pentru ca dreptcredincioşii creştini greco-catolici care ar 

dori să vină în Baia Mare la Sfânta Liturghie şi la parastasul din 18 

noiembrie c., să-şi poată programa din timp acest pelerinaj. 
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Însoţim aceste dispoziţii, pe care le voim urmate întocmai, de 

binecuvântarea Noastră arhierească: Darul Domnului nostru Isus Cristos 

să fie cu voi cu toţi. Amin. 

Baia Mare, 12 septembrie 2004 
 

 
 

* * * 

† IOAN ŞIŞEŞTEAN 

Episcop de Maramureş 

Am scris anticipat, să aibă timp să înveţe a le citi, până şi cele două 

alocuţiuni, ce urmau să fie rostite de P.S. Şişeştean la deschiderea şi la 
închiderea Simpozionului de la Universitate: 

 
Cuvântul Episcopului de Maramureş, P.S. Ioan Şişeştean, la 

deschiderea simpozionului închinat aniversării a 120 de ani de la 

naşterea Episcopului martir Dr. Alexandru Rusu 
 

„Prin  sfinţii  care  sunt  pe  pământul  Său,întru  ei  făcut-a  Domnul 

minunate toate voile Sale”  (Ps. 15,3) 
 

Înalt Preasfinţiţi, Preasfinţiţi, onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, distinşi universitari şi oameni de ştiinţă, fraţi întru preoţie şi iubiţi 

fraţi în Cristos, tuturor Vă adresez cuvânt de bun venit la această modestă 

manifestare a noastră închinată primului episcop greco-catolic al Eparhiei 

de Maramureş, Dr. Alexandru Rusu, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de 

la naşterea sa. 
 

Programul a început, aşa cum se cuvenea,  cu  cele sfinte,  la care 

Dumneavoastră deja aţi participat: Sfânta Liturghie oficiată în biserica 

„Sfânta Maria”, urmată de înălţarea parastasului creştinesc şi de 

panegiricul cuvenit. Prin această trăire înălţătoare, ne-am bucurat de 

coborârea  lui   Dumnezeu  pe  pământul  românesc  şi  am  readus  în 

actualitate minunatul chip al unuia din marii episcopi ai Bisericii 

Universale. 
 

Astăzi, aici, la Universitatea de Nord Baia Mare, deschidem sesiunea 

de comunicări ştiinţifice, structurată pe următoarele coordonate: I. Teza 

de doctor în teologie şi actualitatea temei; II. Perioada blăjeană; III. 

Episcop în Baia Mare; IV. Calea Crucii. 

Din acestea va rezulta următoarea fişă biografică: 
 

― născut la data de 22 noiembrie 1884 în Şeulia de Mureş; 
 

― studii liceale la Bistriţa, Târgu Mureş şi Blaj (-1903); 
 

― studii teologice şi doctorat la Budapesta (-1910); 
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― hirotonit preot în Catedrala din Blaj (2 august 1910); 
 

― profesor, rector, redactor şef, canonic mitropolitan(-1930); 
 

― 17 octombrie 1930 numit, de papa Pius XI, Episcop al 

Maramureşului; 
 

― 24 noiembrie 1930 recunoscut de Statul Român prin decret regal; 
 

― 30 ianuarie 1931 consacrat episcop în Catedrala din Blaj; 
 

― 2 februarie 1931 instalat solemn în Catedrala din Baia Mare; 
 

― 16 martie 1946 ales mitropolit (nerecunoscut de guvernul comunist); 
 

― 18 octombrie 1948 destituit din funcţie prin decret guvernamental; 
 

― 28 octombrie 1948 arestat; 
 

― din 29 octombrie 1948 până în luna mai 1950 internat la mânăstirile 

ortodoxe Dragoslavele şi Căldăruşani; 
 

―  din  anul  1950  până  în  1955  închis  la  penitenciarul  din  Sighetu 

Marmaţiei; 
 

― din 1955 până în 1957 închis în mânăstirile ortodoxe Curtea de Argeş, 

Ciorogârla şi Cocoş; 
 

― în 1957 condamnat la 25 ani temniţă grea (avea 73 de ani!); 
 

― în ziua de 9 mai 1963 din penitenciarul Gherla s-a mutat la Cer. 
 

Deocamdată, osemintele lui aşteaptă Învierea în presupusa parcelă 

numărul 133 din cimitirul închisorii din Gherla. 
 

Sperăm ca, la sfârşitul acestui periplu prin destinul pământesc al 

episcopului  Alexandru,  să  avem  un  motiv  în  plus  de  a  psalmodia 

împreună cu Regele David: Prin sfinţii care sunt pe pământul Său, întru 

ei făcut-a Domnul minunate toate voile Sale. 

 
Cuvântul P.S.S. Ioan Şişeştean 

la închiderea Sesiunii de comunicări 

 
Înaltpreasfinţiţi, Preasfinţiţi, onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, distinşi universitari şi oameni de ştiinţă, onoraţi fraţi întru preoţie 

şi iubiţi creştini fraţi în Cristos, mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a 

învrednicit  să  aducem  acest  modest  omagiu  primului  episcop  greco- 

catolic al Eparhiei Maramureşului. Desigur că această manifestare, 

pregătită după posibilităţile noastre, pe temeiul puţinelor documente 

cercetate şi prin aportul colaboratorilor care au răspuns apelului nostru, 
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nu este decât un început , o cărare, o fereastră deschisă spre un câmp mai 

vast care aşteaptă alte cercetări şi alţi ostenitori, mai vrednici decât noi. 
Deocamdată,  în  monumentul  spiritual  pe  care  am  început  să-l 

înălţăm Episcopului Alexandru, se pot distinge, aşa cum aţi remarcat şi 

dumneavoastră, următoarele componente: 

― teza de doctorat în teologie „Căsătoria preoţilor în Biserica Greco- 

Catolică Română” tradusă în româneşte de domnul ing. Olasz Zoltan, 

după ce domnul prof. univ. Cornel Munteanu a reuşit să obţină o copie 

xerox a lucrării originale; 
― actualitatea lucrării de doctorat a viitorului Episcop Dr. Alexandru 
Rusu, prezentată de părintele profesor dr. Ioan Mitrofan; 
― activitatea preotului Alexandru Rusu ca profesor, rector, redactor şef 

şi canonic mitropolitan în Blaj, prezentată de părintele rector dr. Cristian 

Barta; 

― scrisoarea pastorală a Episcopului Alexandru Rusu cu ocazia instalării 

la conducerea Eparhiei de Maramureş în 2 februarie 1931; 

― înzestrarea nou înfiinţatei Eparhii a Maramureşului cu instituţiile de 

bază, aşa cum reiese din documentele cercetate de preotul Romul Pop; 

― lupta Episcopului Maramureşului cu autorităţile hortiste, prezentată de 

domnul prof. drd. Viorel Rusu, directorul Arhivelor Naţionale din Baia 

Mare; 

― Sinodul electoral din martie 1946, comentat de domnul conf. univ. dr. 

Marius Bucur, în cadrul tentativelor de manipulare a Bisericii Române 

Unite înainte de scoaterea ei în ilegalitate; 

― Episcopul Maramureşului Dr. Alexandru Rusu în notele de informare 

ale Siguranţei şi Securităţii (1945-1966), cercetate de domnul prof. univ. 

dr. Marcel Ştirban; 
― memoria peliculei prelucrată de domnul ing. Marian Boian; 
―   figura   episcopului   Alexandru   Rusu   oglindită   de   ziarul   Graiul 
Maramureşului în perioada 1932-1950, prezentată de părintele drd. Ioan 

Tâmbuş; 

― reconstituire după mărturii orale: Acţiunea securităţii comuniste de 

compromitere a episcopului dr. Alexandru Rusu şi a Bisericii Române 

Unite cu Roma, la Şişeşti, din 8 septembrie 1847, prelucrată de dl. dr. 

Gavril Bâle; 
 

― mărturii ale contemporanilor supravieţuitori: Aurel Breban, Suzana 

Vasile şi Vasile Mureşan. 

Ultima  comunicare,  prezentată  de  părintele  rector  dr.  Mircea  Manu 

„Episcopul  Alexandru  Rusu  văzut  prin  ochii  Cardinalului  Hossu”,  a 

evocat în faţa noastră câteva episoade din Calea Crucii, Via Dolorosa 

urcată de Alexandru Rusu şi de ceilalţi episcopi ai Bisericii Române 
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Unite cu Roma, care, ca nişte luceferi ai credinţei catolice s-au înălţat, 

prin jertfă, pe cupola spiritualităţii româneşti. 

Jertfa lor curată, sângele lor nevinovat, rugăciunile lor bineprimite 

la tronul Tatălui Ceresc – sunt sevă de viaţă spirituală, temelie vie şi crez 

puternic pentru destinul Bisericii Greco-Catolice şi pentru fiecare suflet 

creştin, azi, mâine şi până la sfârşitul veacurilor. Puritatea vieţii lor, 

caracterul lor religios-moral şi statornicia lor în credinţă – sunt pilde 

luminoase, făclii aprinse care vor străbate eternitatea. 

Pentru noi şi pentru urmaşii noştri, ei sunt candidaţi siguri la neuitare. 

Căci: Care creştin poate uita cuvintele Mitropolitului Alexandru Rusu: 

„Programul  meu  este  Cristos  ”?  Care  creştin  poate  uita  cuvintele 

primului cardinal român Iuliu Hossu: „Eu rămân în mijlocul poporului 

meu,  să  împărtăşesc  soarta  fraţilor  mei  ”?  Care  creştin  poate  uita 

cuvintele Arhiepiscopului Ioan Ploscaru: „Mărire Ţie, Doamne, mărire 

Ţie, pentru ce anume mi-ai dat mie ”? Cine poate uita? – Nimeni, 

niciodată, nicăieri! Căci astfel putem fi buni creştini şi buni români. Căci 

astfel îl putem binecuvânta pe Dumnezeu. 

În vecii vecilor fie binecuvântat Dumnezeul nostru, Cel ce „prin sfinţii 

care sunt pe pământul Său, întru ei făcut-a Domnul minunate toate voile 

Sale”. 

Cu acest cuvânt declar închise lucrările Sesiunii de comunicări închinate 

aniversării a 120 ani de la naşterea Episcopului Alexandru Rusu, unul din 

luceferii strălucitori pe firmamentul Bisericii Române Unite cu  Roma 

Greco-Catolică, mulţumind tuturor celor care ne-au onorat cu prezenţa, 

celor  care  au   prezentat   comunicări  şi   celor  care  s-au   ostenit   cu 

organizarea. Mulţumim conducerii Universităţii de Nord Baia Mare care 

ne-a  găzduit  cu  generozitate.  Mulţumim  dumneavoastră  tuturor  care 

sunteţi aici prezenţi. 

Asupra tuturor invocăm darul Domnului nostru Isus Cristos, iubirea lui 

Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Spiritului Sfânt, Care să fie cu noi cu 

toţi. 
* * * 

Deci, urma să mergem cu textul volumului omagial la tipografie, dar cei 
doi colaboratori de specialitate, care făceau tehnoredactarea - studentul 

Alin  Andreica,  îndrumat  de  părintele  canonic  Simion  Ilieş,  vicarul 

general – nu puteau închide cartea, pentru că lipsea „prima pagină”: 

Cuvântul Întâistătătorului Bisericii. I.P.S.Lucian Mureşan mi-a răspuns la 

telefon că nu ştie ce să scrie despre Alexandru Rusu, de aceea nu mi-a 

scris. Supărat, dar nu demobilizat, am xeroxat 11 pagini de documente 

din mapa mea, i le-am trimis prin fax, i-am cerut să-mi confirme personal 

primirea; şi aşa „s-au născut” pe a doua zi cele patru pagini A5- „Omagiu 

arhiereului  Alexandru  Rusu!”  puse  în  fruntea  volumului  de  480  de 
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pagini,  cu  bucuria  lucrului  împlinit,  deşi  ştiam  că  I.P.S.  nu-l  dorea 

realizat numai pentru că era încă o iniţiativă a subsemnatului. De ce atâta 

ranchiună? Pare-se că, la fel cu Episcopul Şişeştean, chiar dacă n-o 

spuneau pe şleau, ei „nu-i puteau suporta pe cei veniţi de la ortodocşi”. 

Spre  deosebire  de  ceilalţi  Episcopi,  ca  P.S.Virgil  Bercea  care,  având 

pentru  moment  lipsă  de  profesori,  i-a  invitat  pe  Dumitru  Groşan  şi 

Onisim Filip să predea Biblic şi Dogmatică, suportând cheltuielile de 

deplasare săptămânală de la Sighetu Marmaţieila Oradea. 

 

 
Ridicarea parastasului în biserica Sfânta Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În  aula  mare  a  Universităţii  de  Nord,  de  la  stânga  la  dreapta:  PS 

Alexandru Mesian episcop de Lugoj, PS dr.Virgil Bercea episcop de 

Oradea, PS Ioan Şişeştean de la Baia Mare, IPS arhiepiscop Jean Claude 

Perisset ambasadorul Vaticanului la Bucureşti (Nunţiu Apostolic), IPS 

arhiepiscop  Lucian Mureşan mitropolit în Blaj, prof.univ.dr.ing. Dan- 
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Călin Peter rectorul Universităţii de Nord Baia Mare, 

prof.univ.dr.ing.Cristian   Anghel   primarul   Băii   Mari,   PS   dr   Petru 

Gherghel episcop de Iaşi şi preotul Romul Pop consilier al Episcopiei de 

Maramureş, ca moderator al sesiunii de comunicări ştiinţifice (secondat 

de părintele rector Mircea Manu). 

 

 
 
Cina  la  cantina  Universităţii.  În  dreapta  mea  pr.dr.Mircea  Manu.  În 

stânga scaun liber pentru părintele Gheoghe Velea, care fotografiază. 
 
 

 
(Volumul se poate procura de la Librăria diecezană, 430341 Baia Mare 

Str. Vasile Lucaciu 50, tel. 0262/213398, preţ 100.000 lei vechi). 
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III. Participare la Sesiuni anuale de comunicări 

 

 
 
În fotografia alăturată, de la stânga la dreapta: pr.dr.Angel Zareczki – 

consilier  cultural  al  Eparhiei  de  Maramureş,  pr.dr.Mircea  Manu  – 

rectorul Institutului Teologic „Episcop Dr.Alexandru Rusu”, pr.dr. Ioan 

Mitrofan- profesor la Teologia din Blaj, pr.dr.Dumitru Groşan – paroh în 

Călineşti şi profesor de biblic la Institutul Teologic din Baia Mare, 

subsemnatul – consilier administrativ al Eparhiei de Maramureş, 

dr.Petronela Mureşan – coordonatorul conferinţei din partea corpului 

didactic al Universităţii de Nord şi dr. Simona-Ştefana Zetea de la 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Teologie greco- 

catolică. 

Este un instantaneu de la Conferinţa Internaţională „TRANS – comunicare 

şi receptare”, 8 mai 2003, Universitatea de Nord Baia Mare, în cadrul 

căreia am prezentat comunicarea  FAMILIA ROMÂNEASCĂ – ÎN 

PERICOL?, cu următorul text: 
„În pragul aderării României la Uniunea Europeană autorităţile 
comunitare impun ca probleme ce trebuie rezolvate de către societatea 
românească: eradicarea corupţiei, alinierea legislaţiei la standarde 
europene, reformarea şi restructurarea economiei, precum şi securizarea 
graniţelor în faţa pericolului terorist, a comerţului cu droguri şi carne 
vie.Eu consider că există încă o problemă esenţiala prioritară şi anume 
familia românească, instituţie căreia ar trebui să i se acorde o atenţie 
deosebită, altfel începe să fie în pericol. Justific această afirmaţie 
prezentând câteva realităţi, mai ales din partea de Nord a României, 
din Transilvania, unde cunosc mai bine situaţia. Şi spre edificare voi 
face o comparaţie între situaţia din trei perioade: - interbelică (1918- 

1948), - comunistă (1949-1989) ş tranziţia spre democraţie (1990 - 
2003). 
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I. Perioada interbelică (1918-1948). Fiind Transilvania o zona 
preponderent  agricolă,  cu  populaţie  majoritară  românească  şi  de 
religie  greco-catolică,  aici  instituţia  familie  era  sfântă. Într-o  casă, 
chiar modestă, locuiau împreună două-trei generaţii : bunici, părinţi şi 
copii, în armonie şi religiozitate. Vìaţa era grea, ca după război, dar 
exista un cult pentru muncă şi o aversiune fată de vicii. De aceea, în 
multe comunităţi săteşti nu exista nicì un divorţ şi nici un avort.Acestor 
români crestini poetul-rapsod le inchina imn: 
" Trăiesc în casele lor de lemn cu pridvoare 
Trei generaţii la rând, înfrăţiţi, 
O vacă la iesle de lapte dătătoare, 
Doi cocostârci pe şură răstigniţi. 
Săraci, dar în uriaşă ospitalitate – 
Ştergar de jar celui mai sters venit. 
Şi când se frânge pâinea pe-nserate 
Ne ştim şi  noi  un  n eam  n ebi ruit " ( Io an Alexandru, "Case", în  
Imnele Maramureşului, pg. 346). 
La oraşe, majoritatea intelectualilor respectau tradiţia sănătoasă din 
mediul sătesc de unde proveneau. Între puţinii muncitori (meseriaşi) dacă 
vreunul divorţa şi voia să se recăsătorească, abandona religia Catolică şi 
adera la Biserica Ortodoxă, unde era permisă a doua şi chiar a treia 
căsătorie. 
Acesta este motivul pentru care am considerat că, din punct de vedere 
moral, perioada istorică interbelică - cucernică şi luminoasă - este 
cuprinsă  între  anul  terminării  primului  război  (1918)  şi  până  în 
anul desfiinţării brutale de către regimul comunist a Bìsericii Greco- 
Catolice (1948). 

 
II. Perioada comunistă (1949-1989) este un mozai ale cărui culori 
sumbre încerc săle identific din mai multe unghiuri. Tancurile sovietice 
au adus în România o ideologie ateistă şi au pus la conducerea ţării 
Partidul Comunist, cu oameni fără Dumnezeu şi fară morală. Aceştia 
au impus un alt mod de viaţă pentru români, atingând grav şi 
instituţia familiei.Astfel: 
1. Familia nu mai era o "imagine terestră a Sfintei Treimi", ci o 
"celulă a  societăţii", în care doi indivizi de sex opus trebuiau să 
procreieze “cadre noi" pentru societatea comunistă. 
2.Pentru marea masă a membrilor  Partidului Comunist Român cununia 
religioasă era în general tolerată, dar pentru cei care aveau o funcţie de 
conducere cât de mică, sau erau militari, sau cadre didactice, cununia 
era interzisă. Astfel au început sa se înmulţeasca mezalianţele, familiile 
nelegitime, adică fară cununie, cupluri cu acte de stare civilă. 
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3.Aşa au proliferat şi divorţurile, deoarece căsătoria nu mai era 
indisolubilă. 
4.Statul comunist a controlat mortalitatea infantilă, asigurând asistenţă 
sanitară gratuită gravidelor şi lehuzelor, şi a interzis avorturile, dar totul 
numai pentru creşterea natalitătii, căci: 
a) creşterea şi educarea religios-morală a copiilor erau strict interzise; 
b) copiii erau îndoctrinaţi cu ateism, în mod forţat şi organizat de către 
instituţiile statului, începând din perioada preşcolară şi până la cea 
universitară, fìind cuprìnşi în organizaţii politice: şoìmii patriei, pionierii, 
tineretul comunist, apoi membri ai P.C.R. 
5.Partidul unic (comunist) a impus românilor şi o Biserică unică 
(Ortodoxă). Dar acesteia i-a interzis total catehizarea copiilor şi a 
tineretului, nu numai în şcoli, ci şi în unităţile de cult. Singură Biserica 
romano-catolică  mai făcea religie cu copiii în cadrul cultului, dar aceasta 
era minoritară şi credincioşii ei erau de etnie maghiară sau germană (şi 
puţini ca număr). 
6. În familiile creştine, educaţia religios-morală a copiilor se făcea în 
condiţii de clandestinitate, cu f r i c ă ş is p o r a d i c . Elevii deconspiraţi ca 
reli gioşi, la şcoală erau ironizaţi sau chiar p e d e p s i ţ i ş i e x c l u ş i d i n 
organizaţiile tineretuluicomunist. Deci stigmatizaţi. 

7 . O c a t e go r i e a p a rt e e r a u familiile în care unul din părinţi era deţinut 
politic. Aceştia erau câteva zeci de mii de ìntemniţaţi, cu sau fară 
condamnare: foşti demnitari, universitari, politicieni, inteiectuali sau 
preoţi greco-catolici care n-au acceptat să treacă la Biserica 
Ortodoxă.Copiii acestora erau proscrişi, daţi afară din liceu, neadmişi la 
universită sau chiar arestaţi pentru motive inventate. Pentru a-şi  putea 
şcolariza copiii, unele din soţiile întemniţaţìlor au uzat de un 
subterfugiu: au divorţat şi, la starea civilă, şi -au reluat numele de fată, 
spre a-şi proteja copiii, iar apoi, după apriiie 1964, când au fost 
eliberaţi “deţinuţii politici”, ele s-au recăsătorit cu soţii lor, dacă 
aceştia au supravieţuit gulagului. Caz concret cunoscut de mine: preoteasa 
fostului paroh greco-catolic din comuna Ardusat, de lângă Baia Mare - 
doamna Maria Pop, născuta Mărginean (+1993). 
8. Fac exceptie unele zone de munte, din Maramureşul istoric, din Munţii 
Făgăraş şi din Carpaţii Apuseni, în care, datorită condiţiilor de sol, 
regimul comunist nu a putut impune acolo nici desfìinţarea 
gospodăriilor partìculare (cum făcuse în tot restul ţării,înfiinţând 
gospodării de stat şi cooperatiste, după modelul sovietic al sovhozurilor 
şi colhoz urilor).  În a cele s ate de munte, păstrătoare a portului 
popular şi a tradiţiilor populare, s-a putut conserva şi o viaţă de 
familie după morala creştină, chiar şi în era comunistă. Spre exemplu, 
la una din celebrele serbări de la Ieud, judeţul Maramureş, poetul Ioan 
Alexandru, în anii '70, elogia realitatea că în acel sat nu sunt oameni 
divorţaţi, şi că o familie are câte 5-6 copii. Apoi, în câteva comune de 
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pe valea râurilor de munte Iza, Mara, Cosău şi Vìşeu, chiar şi după 
peste 45 de ani de comunism, ţăranii se salută între ei cu formula 
creştinească implementată de Biserìca greco-catolică dinainte de 1948: 
"Lăudat fie Iisus" - " În veci, amin". 

 
III. Perioada de tranziţie spre democraţie (1990-2003) suferă consecinţele 
şi moştenirile perioadei anterioare.Aşa cum pe plan politic Revoluţia 
anticomunistă din decembrie 1989 a fost furată de comuniştii din 
eşantionul doi al conducerii de partid şi de stat, iar fosta Securìtate s- a 
infìltrat, până astăzi în toate partidele politice postdecembriste, tot aşa 
nici instituţiile cele mai importante ale societăţii, ca familia şi biserica, 
nu şi-au revenìt la normal. Părinţi atei influentează copiii spre partea 
materială a vieţii. Libertatea este rău ìnteleasă. Parlamentari liber 
cugetatori fac legi nedrepte, şi guvernanţi atei le aplică şi mai strâmb. 
După 13 ani de aşa-zisă democraţie originală, nici Bisericii Ortodoxe, 
zisă Naţională, nu i s-au restituit unele bunuri care să-i permită implicarea 
în acţiuni de educaţie, de asistenţă socială şi de valorificare a 
patrimoniului cultural bisericesc. Cât despre Biserica Română Unită 
cu Roma, Greco-Catolică, desfiinţată brutal în 1948 (întregul ei 
Episcopat fiind arestat şi întemniţat, supus unui regim de tortură şi 
înfometare) acum, după 1989, această Biserică este sistematic lipsită 
de mijioacele necesare exprimării libere a propriei identităţi confesionale, 
întrucât nu i-au fost retrocedate 2000 de biseirici, 22 demănăstiri, 28 
case conventuale ale celor 9 ordine monahale, 16 biblioteci mari şi 
sute de biblioteci parohiale, 4 mari aziluri şi orfelinate şi  peste 700 
edificii şcolare (http://www.greek-catholic. ro/memorandum) 
Consecinţele în planul familiei de văd astăzicu ochiul liber: 

1. A divorţa în România nu este un fiasco şi nici o ruşine; libertatea 
importată din democraţìile occidentale a devenit libertinaj. 
2. Firava acţiune moralizatoare dă rezultate modeste deoarece timp ce 
Bisericìle de toate confesiunile încearcă o nouă evanghelizare, cu accent 
deosebit pe încreştinarea familiilor, mass-media invadează tìneretul cu 
erotism,violenţă şi pornografie. Functionează multe discoteci cu 
program dubio s şi chiar cluburi sexy cu programe de strip-tease. 
3. Numărul avorturitor est alarmant:o cifră statistica recentă, reţinută 
din presă, ne spune un fapt îngrozitor:75% din sarcini sunt avortate: 
deci trei din patru copii nu mai vin pe lume! La acest capitol 
Romania este pe locul numărul unu în Europa. 
4. Folosirea anticoncepţionaleior este o politică de stat. 
5. În high-life a apărut şi în România modelul francez al ”căsătoriilor 
de probă": apar frecvent pe micul ecran"cupluri", nu "familii", prieteni, 
nu soţi. Şi aceasta începe a deveni o modă. 
6. La polul opus, marea majoritate a populaţiei, în stare generalizată de 
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pauperitate, se luptă cu sărăcia, să nu moarăde foame; iar mizeria are 
două feţe: materială şi spirituală.  Desfrâul, violurìle, crimele şi chiar 
incestul sunt o  prezenţă cotidiană, la oraşe şi la sate, pe o stare 
omniprezentă de alcoolism. 

 
Pe bună dreptate, atât patriarhii satelor de munte, cât şi venerabili 

intelectuali de la oraşe, se întreabă cu nostalgie şi ingrijorare: 
“
ou sont 

les neiges d'antan"- unde-s zăpezile de-altădată ? Iar clericii şi celelalte 
persoane cu viaţă consacrată se mobilizează pentru a face faţă situatiei, 
spre a nu o scăpa de sub control: 
1.  Şcolile teologice au pregătit deja câteva promoţii de 
profesori de religie şi asistenţi sociali . 
2.  Aproape toţi copiii sunt botezaţi creştini. 
3.  În şcolile primare se fac ore de religie. 
4.  Majoritatea mirilor se cunună şi la biserici, chiardacă nu  li  se face 
tuturor o pregătire religioasă premergătoare. 
5.  La  uneìe  parohii  există   preocupare  pentruformarea unor grupe de 
tineret. 
6. Mai multe congregaţii, printre care şì "Micele mici ale Inimii lui 

Iisus" activează în România pentru salvarea adolescentelor 
instituţionalizate în casale de copii orfani şi abandonaţi, preocupându- 
se şi după majorat de destinul acestora. 

Accentuând importanţa acestui domeniu, al pastoraţiei familiei, sfântul 

părinte Ioan Paul al II-lea, în discursul adresat Conferinţei Episcopilor 

Catolici din România, la înch eierea vizitei "Ad Limina 

Apostolorum", sâmbătă, 1 martie 2003, la Roma, a spus: "În marea 

majoritatea cazurilor familiile voastre se menţin fidele tradiţiile 

creştine sănătoase. Cu toate acestea, trebuie să se ţină seama de 

primejdiile ce pot apărea în societatea de astăzi. Fragilitatea cuplurilor, 

emigraţia constantă a cuplurilor tinere spre Ţările occidentale, având adesea 

drept consecinţă încredinţarea grijii copiilor în mâinile bunicilor, 

separarea forţată a soţilor, mai ales când mama este cea care pleacă în 

căutare de lucru; practicarea tot mai răspândită a avortului; controlul 

naşterilor prin metode contrare demnităţii persoanei umane, sunt unele 

din problemele care vă solicită atenţia asiduu şi impun o acţiune 

pastorală adecvată. Niciodată nu va fi îndeajuns să subliniem 

importanţa unui primat sănătos al f a mi l i e i î n t o t c e e a c e s e î n t r e p r i n 

d e p e n t r u e d u c a ţ i a n o i l o r g e n e r a ţ i i ” 

Crezând într-o activitare substanţială a acestei preocupări pastorale, 
închei şi eu într-o notă optimistă: Cu puterea Spiritului Sfânt şi 
mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, Patroana României, numită 
cândva "Grădina Maicii Domnului", sperăm că tânăra generaţie, 
neintoxicată de comunism, va redescoperì valorile morale ale 
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creştinismului şi că familia românească va redeveni "o imagine 
terestră a Sfintei Treimi”. 

O, Mater Virgo Maria, ora pro nobis!” 
 

     
 

O parte din corpul profesoral : Vasile Bizău, Simion Voicu, Romul Pop, 

Ioan Tîmbuş şi Angel Zareczki, la o prelegere festivă de încheiere a 

cursurilor la Universitatea de Nord. Şi un grup coral studenţesc în faţa 

altarului bisericii noi „Sfânta Maria” din Baia Mare. 
 
 
 

IV. Întemeietor de revistă 
 

 

Baia Mare era singura episcopie care nu avea oficiosul propriu – o revistă 

eparhială sau măcar un ziar. După cinci ani de încercări fără succes, am 

înţeles că pe Episcopul Şişeştean nu numai că nu-l interesează să se facă 

ceva dacă din aceasta nu ies bani, ci că „face alergie la cultură”, după 

cum se exprima venerabilul inginerul Petru Opriş. O ultimă încercare 

afăcut-o preotul Dumitru Pop paroh în Lăpuşel şi director al CARITAS. 

A vorbit în prealabil cu Episcopul şi l-a asigurat că suportă cheltuielile, 

dar  apoi  când  s-a  dus  la  PS  Sa  cu  hotărârea  luată  în  Adunarea 

acţionarilor, la care participase şi şoferul Flaviu, Episcopul nu a mai fost 

de acord cu reînvierea de către mine a revistei „Tinereţe Creştină”. Am 

fost dezamăgit. Dar cum sunt din fire optimist, aşteptam o zi senină. Şi 

mi-a trimis-o Domnul foarte repede. Cum? 

În septembrie 2001, participând la botezul primului nepot al fratelui meu 

Nelu, cel „rămas acasă”, mult m-am bucurat aflând că fiul cel mai mic al 

fostei noastre vecine, lelea Niţa de la părău, a ajuns „domn cu multă 

carte” – Teodor Pocola este inginer, profesor de liceu, pasionat de 

informatică,  cititor  de  carte  bună,  inclusiv  teologică;  este  prieten  cu 

tânărul preot greco-catolic din Şimleu, Cristian Borz, paroh în satul lui 

Iuliu Maniu, Bădăcin; preoteasa şi soţia lui Teo, profesoare, sunt bune 
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colege şi bune prietene. Brusc, mi-am amintit de revista Flori de Crin. Şi- 

i zic: „Teo, vii cu mine până la Cristi Borz, acum?” Ne-am prefăcut că 

ieşim până afară din sala în care petrecerea era în toi, am urcat la volan şi 

peste cinci minute l-am întâlnit pe inteligentul prieten al vecinului meu. 

Le-am spus o întâmplare din vremea studenţiei mele: 

Înainte  de  vacanţa de  Crăciun  din  anul  1956,  pentru  întocmirea  unei 
lucrări de seminar, am fost îndrumat să consult (cu aprobarea prealabilă a 

rectorului) câteva cărţi incluse, atunci, în „fondul interzis” al bibliotecii 

mitropolitane din Sibiu. Nu aveam voie să le citesc în sala de lectură a 

Institutului teologic, ci doar acolo, între rafturi, la o măsuţă, supravegheat 

de preotul bibliotecar. Acum, după 50 ani nu-mi amintesc bibliografia 

consultată, dar nu pot uita gestul venerabilului preot Ioan Beju, care a 

verificat atent „notiţele” culese de mine din cărţi, apoi, după ce i-am 

răspuns la o sumedenie de întrebări despre locul naşterii (Ceheiu, lângă 

Şimleu   Silvaniei),   părinţi   (ţărani   plugari),   şcoala   (liceu   teoretic), 

profesori   (bătrâni,   din   garda  veche),  preocupări   (poetice),  idealuri 

(preoţia) etc etc m-a mângâiat părinteşte cu mâna pe creştet şi mi-a zis cu 

voce caldă:”Până la vremea vecerniei mai ai timp destul; poţi să răsfoieşti 

şi câteva reviste bătrâne, dar să taci!”.   Şi s-a dus spre ghişeu de la care 

reprimea sau înmâna studenţilor cărţi pentru sala de lectură, lăsându-mă 

singur aproape două ceasuri. Atunci am aflat, răsfoind presa interbelică, 

despre cealaltă faţă a comunismului (nu aceea, minunată, cu care fusesem 

îndoctrinat  în  liceu),  despre  crimele  bolşevicilor  în  URSS,  grozăvia 

„pericolului roşu” pentru popoarele vecine, ura dezlănţuită împotriva 

credinţei, „vânătoarea de preoţi” ş.a.m.d. Aveam 17 ani! M-am speriat de 

parcă văzusem un film de groază, pe care trebuia să-l şterg din 

memorie…Dar tot atunci am aflat prima dată despre revista şimleuană 

„Flori de Crin”: Gala Galaction semna, într-un număr din anul 1932 a 

ziarului bucureştean „Curentul” fapta admirabilă a unor tineri intelectuali 

din provincie de a tipări acolo o revistă cu nume suav. 

În vacanţă am încercat să ajung la Florile de Crin apelând la distinsa 

familie Băieşan, Eneea – magistrat şi Catiţa – învăţătoare, cu al căror fiu 

Neluţu – handicapat locomotor- fusesem coleg la ciclul II al şcolii 

elementare,  iar  tatăl  meu  îi  aproviziona,  zilnic  şi  de  dimineaţă,  de 

aproape două decenii, cu lapte de vacă proaspăt. Mi-au răspuns că ei nu 

au revista şi că la alte familii nu au curajul să întrebe. N-am înţeles 

răspunsul. Le trebuie curaj?! Habar nu aveam atunci că toţi vechii 

intelectuali din Şimleu erau suspectaţi ca manişti (Bădăcinu-i peste deal!) 

şi persecutaţi ca  greco-  catolici în  rezistenţă…Peste doi ani, vara,  în 

1958, ne-am pomenit acasă în Pusta Ceheiului cu toată familia Băieşan. 

Au venit patru kilometri pe jos, împingând şi căruciorul cu Neluţu. Şi au 

rămas la noi două zile. A treia zi, când s-a dus tata la Şimleu cu laptele, 
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tanti Catiţa era desfigurată de durere: „Ne-au aşteptat aseară securiştii la 

poartă şi l-au arestat pe Eneea!”…Nu am mai întrebat pe nimeni despre 

Florile  de  Crin.  Şi-au  trecut  anii.  Şi  destinul  m-a  purtat  departe  de 

locurile natale. 

Urmare întâlnirii cu Teodor Pocola şi părintele Cristi Borz peste numai 

patru zile am primit la Baia Mare, prin poştă, o copie xerox după nr.1 din 

anul 1935 al revistei. Protopopul din Şimleu Gheorghe Ţurcaş (pe care îl 

cunoşteam încă din anii '80 când era paroh în Bădăcin) a primit aprobarea 

Preasfinţitului Virgil Bercea, providenţialul episcop greco-catolic de 

Oradea, să scoatem la Şimeu Silvaniei un „supliment al revistei eparhiale 

Vestitorul”. Aşa a reapărut, la l Decembrie 2001, „Flori de Crin, revistă 

de spiritualitate creştină, anul I (serie nouă) nr.1”.  Teo Pocola, împreună 

cu soţia lui şi cu Cristi au făcut tehnoredactarea. La xeroxul călugăriţelor 

franciscane din Şimleu s-a multiplicat şi s-au distribuit primele trei sute 

de exemplare. 

Eram consilier eparhial la Baia Mare, dar episcopul de Maramureş care 
„avea alergie” la cultură, nu mi-a permis să scot acolo o revistă, de aceea 
veneam trimestrial la Şimleu pentru două-trei zile, până când tehnica a 

avansat şi am învăţat să utilizez internetul. 

Scopul revistei, înscris pe fiecare număr: 

„Ne însuşim scopul revistei vechi (1932-1936) - redactor fondator 

pr. prof. Teofil Bălibanu  - şi odorim pe Sfânta Terezia de Pruncul 

Iisus ca patroana şi a acestei noi ediţii, rugându-o să mijlocească pentru 

noi  darurile  de  care  avem  nevoie  pentru  a  oferi  nutremânt  sufletesc 

tuturor colaboratorilor şi cititorilor. 

Ne adresăm în mod special sufletelor tinere, adică acelor persoane cu vârsta 

între 8 şi 80 de ani, care doresc să crească mereu, ca florile de mai şi, în 

fiecare zi, acumulează cunoştinţe noi din diferitele domenii ale ştiinţelor. 

Acestora noi îi vom adăuga ştiinţa iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de 

oameni - cele două aripi ale sufletului cu care, prin cunoaşterea şi trăirea 

adevărurilor religioase, putem urca spre Cer şi spre propria noastră împlinire. 

Constatăm că oamenii acestui început de mileniu nu mai suportă să fie 

stăpâniţi, dar au o mare sete de a fi iubiţi. Din buchetul "flori de crin" va 

iradia iubirea Dumnezeului părinţilor noştri, Cel care la Bethleem S-a 

coborât în istorie ca o realitate şi rămâne pururi în istorie, ca posibilitate 

ontologică pentru îndumnezeirea omului şi transfigurarea creaţiei (pr.R.P.)”. 

Evocarea întemeietorului: 

Sub titlul „Chemare la un parastas spiritual” am încercat să evoc, sub 

forma unei litanii, viaţa de luptă şi jertfă a preotului martir Teofil-Andrei 

Bălibanu (1906-1964), paroh în Marca jud.Sălaj şi profesor de religie la 

şcolile pedagogice de fete din Şimleu Silvaniei, Beiuş,Timişoara şi Cluj. 

Fac acest demers considerându-l moralmente obligatoriu din partea mea, 
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care, ca un modest epigon, am reeditat, după 66 ani, revista Flori de Crin. 

Fie   acest   demers   o   plăpândă   luminiţă   aprinsă   la   mormântul   lui 

necunoscut, lângă zidul plângerii, la gardul temniţei din Aiud! 

Coboară-ţi în bernă drapelul tricolor, tu ţară a Silvaniei şi tu ţinut al 

Beiuşului şi tu mândră capitală a Transilvaniei; la Şimleu, la Beiuş şi 

la   Cluj.   Aprindeţi   în   inimile   fiilor   candelă   cu   untdelemn   şi-n 

cădelniţele cugetului lor, tămâie şi smirnă. Dangăte de clopot să cheme 

creştinii la pelerinaj către Aiud, lângă zidul plângerii, la gardul 

închisorii. Cu lumânări de ceară în mâini, aprinse pentru slujbă de 

cinstită pomenire a părintelui Teofil-Andrei Bălibanu, să vină , în 

această zi de vară, când florile de pe câmpul cu morminte neştiute îşi 

deschid petalele să primească în sânul lor suava picătură de rouă, 

lacrimă din ochii cerului, să vină toţi aceia în inimile cărora părintele 

Teofil a răsădit un crin; ei sau urmaşii lor să vină! 

Aici la Aiud nu ştim sub care glie îşi aşteaptă Învierea cea de Apoi 

trupu-i maltratat de torţionari, de aceea Vă rog, pe toţi,  să 

îngenuncheaţi înafara cimitirului temniţei, lângă zidul plângerii, la 

gardul închisorii din Aiud. Printre Voi îngenunchez şi eu, cronicarul. 

Şi Vă rog să ascultaţi în tăcere, ca pe un panegiric, plăpânda-mi 

evocare: 
 

În  zorii zilei de 9 mai, anul mântuirii 1906, în casa parohiei greco- 

catolice din Băseşti, şi-a deschis ochii spre lumea aceasta al patrulea 

copil al preotului Antoniu şi al învăţătoarei Terezia. Şi l-au botezat cu 

două nume: Teofil (cel iubit/ iubitor de Dumnezeu) şi Andrei (numele 

crucificatului Apostol, frate al corifeului Simon-Petru). 

De abia împlinise copilul şase anişori, când mama lui a fost chemată 

dincolo de zare (părintele Antoniu, în următorii 35 ani de văduvie, fiind 

tată şi mamă pentru cei şase copii, începând cu ziua de 3 iunie 1912). 

Din toamna următoare, Teofil-Andrei este elev. Primele clase primare 

le frecventează la şcoala din sat (patronată de marele tribun George 

Pop), continuându-le în Şimleu Silvaniei.  Apoi, absolventul eminent al 

liceului şimleuan „Simion Bărnuţiu”, se înscrie la Academia Teologică 

din Gherla, după absolvirea căreia se cunună cu învăţătoarea Emilia, 

născută Robu, sălăjeancă din Oarţa de Jos. 

Hirotonit   preot   pentru   parohia   Marca,   părintele   Teofil-Andrei 

Bălibanu începe apostolatul. 

O descendenţă ilustră, o genealogie nobilă îl lega pe tânărul preot de 

idealurile măreţe,  creştineşti  şi  româneşti,  ale istoriei  Transilvaniei. 

„Suntem din neam de voievozi, cu obârşii prin secolul al XVI-lea” - îi 

spusese părintele său Antoniu,   el însuşi memorandist, paroh al 

Băseştiului, protopop al Eriului şi al Marghitei, decorat cu Ordinul 
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Coroana României în grad de ofiţer, arhidiacon onorar; tată văduv din 

casa căruia cele cinci mlădiţe odrăslite vor ajunge la împlinire: Virgil – 

doctor de Roma, protopop; Volumnia – doctor în medicină; Valeria – 

doctor în drept; Teofil – preot profesor şi Ovidiu – doctor în drept, şef 

de cabinet la Ministerul Afacerilor Externe. 

Părintele Teofil Bălibanu îşi onorează înaintaşii: 

Ca profesor la Şcoala Normală de Fete din Şimleu Silvaniei (1928- 

1940), la Liceul din Beiuş (1940-1943), la Liceul Carmen Sylva din 

Timişoara (1943-1945) şi apoi în capitala Ardealului (oct.1945- 

oct.1948) – păstorul de suflete întronează mirajul purităţii supreme şi 

al nevinovăţiei definitive în crinii suavi, veniţi din satele româneşti la 

şcoală în Şimleu, Beiuş, Cluj sau Timişoara. Ca un Crai Nou răsărit pe 

cerul transilvan, în zile de vijelie şi în nopţi cu nouri compacţi  şi grei, 

preotul-profesor  insuflă elevelor sale sfânta vrajă a eroismului de 

odinioară  şi  a  primenirii  omului  prin  Evanghelie,  repetându-le  că: 

„Salvarea de falimentul moral nu poate să vină decât din revitalizarea 

noastră evanghelică, adică din candidatura la nevinovăţie”. 

Părintele Bălibanu a fost ascultat şi urmat de multe suflete, care apoi 

au primenit faţa lumii. Unele din ele îngenunchează şi acum, cu noi, la 

această slujbă de cinstită pomenire, lângă zidul plângerii, la gardul 

temniţei din Aiud. Din mărturia unora dintre ele, putem reînnoda firul 

vieţii profesorului şi confesorului lor: 

O fotografie din 2 iunie 1929 ni-l arată în mijlocul primelor 32 membre 

ordinare ale Congregaţiei Imaculata Concepţie de la Şcoala  Normală 

din Şimleu Silvaniei, absolvente ale clasei a VI-a. 

În 5 aprilie 1931 episcopul dr.Valeriu-Traian Frenţiu îi scrie din 

Oradea:”Cu mare bucurie sufletească am luat ştire despre lăudabila 

Frăţiei Tale hotărâre, de a scoate o revistă religioasă-literară cu titlul 

Flori de Crin, cu menirea de a promova religiozitatea şi moralitatea 

credincioaselor Bisericii. Rugăm pe patroana acestei reviste, pe Sfânta 

Tereza  de Pruncul  Isus,  să  facă  aşa  ca  în  urma acestei  reviste,  să 

crească în inimile fiicelor neamului nostru  multe flori de crin ale 

curăţiei şi mulţi trandafiri ai celei mai înflăcărate iubiri către Isus. 

Dorindu-ţi mult spor, împărtăşim Binecuvântarea Noastră 

Arhierească”. 

În 29 august 1940 unchiul său Romul Pop (subsecretar de stat al lui 

Pop Valer, în cabinetul ministrului de externe Manoilescu) îi comunică: 

„Anunţă toate rudeniile să fugă în Regat; mâine se face public Diktatul 

de la Viena”. În zilele următoare, când ocupanţii întrebau iritaţi :”Hol 

van Baliban?”, membrii familiei Bălibanu erau deja la Beiuş, dincolo de 

frontiera vremelnică. 
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În  decembrie  1943  s-au  mutat  la  Timişoara,  unde  Părintele  Teofil 

fusese numit profesor de religie la Liceul Carmen Sylva şi la Liceul 

Comercial de acolo. 

În octombrie 1945 toată familia (soţia Emilia şi cei trei copii, Maria- 

Terezia, Antonia-Cornelia şi Flaviu-Corneliu) revine în Ardeal, locuind  

împreună cu părintele Antoniu Bălibanu şi protopopul Clujului 

dr.Virgil Bălibanu la etajul I al casei de pe actuala stradă Napoca nr.8. 

Urmează  trei  ani  de  zile  rodnice,  muncă,  împliniri  şi  satisfacţii: 

Părintele Teofil pictează îngeri pe cupola multor destine, împrăştie 

întunericul din norii grei şi negri ce se apropiau dinspre Răsărit, 

folosind puterea cuvântului ca pe sabia Spiritului Sfânt cu care 

memorandiştii spintecaseră oarecând ideologia asupritorilor! 

Dar comuniştii preiau puterea şi încep teroarea. În octombrie 1948 

arestează nu numai întregul Episcopat al Bisericii Române Unită cu 

Roma, ci şi pe toţi preoţii greco-catolici de elită. Părintele Teofil este 

reţinut la Securitate timp de doi ani, fără mandat şi fără judecată, 

anchetat, bătut şi umilit; după care urmează încă şase ani în care va fi 

permanent   urmărit   cum   îşi   îndeplineşte   noua   profesie   dată   de 

comunişti – magazioner la o şcoală de handicapaţi (ce funcţiona în 

sediul actual al Episcopiei Greco-Catolice, str. Moţilor 26). 

De fapt,  în  toţi  cei  şase ani misiunea  sa preoţească  nu  a  cunoscut 

răgaz, în condiţii de clandestinitate păstrând legătură cu Episcopatul 

claustrat.  La  numita  „şedinţa  din  cimitir”  organizată  de  Episcopul 

Ioan Chertes în ziua de 6 august 1956, preotul Teofil Bălibanu expune 

convorbirea avută de el în 3 august cu Episcopul Iuliu Hossu la 

Ciorogârla şi provoacă concluzia adunării :”Să hotărâm ceva!”. Ca 

urmare, duminică 12 august 1956 în piaţa Universităţii din Cluj, preoţii 

Vasile Chindriş şi Izidor Ghirco oficiază Sfânta Liturghie în rit greco- 

catolic, la care participă mii de credincioşi veniţi din toate părţile, din 

oraş şi din împrejurimi. 

A treia zi, marţi 14 august, printre cei arestaţi este şi părintele Teofil 

Bălibanu. Dus la Securitatea din Cluj, apoi la Penitenciar, anchetat, 

bătut, maltratat, iar după condamnarea la 25 ani de temniţă grea (prin 

Sentinţa tribunalului Militar Teritorial Cluj „pentru activitate intensă 

împotriva  clasei  muncitoare”),  este  supus  la  un  regim  de  lichidare 

fizică şi psihică, la închisoarea din Gherla şi apoi la Aiud, unde, după 

opt ani, s-a stins ca o lumânare, în ziua de 13 februarie 1964. Avea 

doar  58  ani  şi  din  falnicul  său  trup  rămăsese  un  schelet  de  38 

kilograme. Cu numai două luni înainte de graţierea deţinuţilor politici, 

din aprilie 1964! 
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Dată după care familia a primit de la închisoarea din Aiud un pachet 

cu trei „efecte personale” rămase de la deţinutul decedat: o zdreanţă ce 

semăna cu un fost palton, o bucată de cămaşă peticită şi ceva ce părea 

a fi fost cândva încălţăminte. 

De atunci, anual, în 1 noiembrie, ziua pomenirii morţilor, soţia Emilia 

şi copii Maria, Antonia şi Flaviu, veneau la Aiud şi aprindeau câteva 

lumânări  lângă  gardul  temniţei.  An  de  an,  până  în  1972  când 

preoteasa Emilia a închis ochii şi s-a dus puţin mai sus, undeva printre 

stele, să-l reîntâlnească pe părintele Teofil... 
*** 

Glasul  cronicarului  se  stinge,  amuţeşte,  tace...Dar  cei  doi,  Teofil  şi 
Emilia, sunt acolo sus, ne văd, ne aud. Şi ne îndeamnă: 

Voi, cei îngenuncheaţi aici, ridicaţi-vă! Aprindeţi lumânare şi înălţaţi 

parastas,  pâine,  vin  şi  tămâie.  Rupeţi  tăcerea  şi  strigaţi,  astăzi,  către 

Ceruri – Aleluia!, şi cântarea de prohodire: „Cu sufletele drepţilor, celor 

ce s-au săvârşit, odihneşte, Mântuitorule, sufletele robilor Tăi, păzindu-i 

întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni”. Aleluia, 

aleluia, aleluia. 

Post scriptum: 
Îndrăznind eu să reînnod firul rupt de vitregia vremurilor, prin reeditarea, 

de la l decembrie 2001, a Florilor de Crin, serie nouă (cu aprobarea şi 

binecuvântarea Preasfinţitului Dr.Virgil Bercea, providenţialul episcop 

greco-catolic de Oradea), mă simt obligat să atribui şi perenitatea acestei 

reviste de spiritualitate creştină intervenţiei, acolo Sus, a Părintelui 

fondator al primei serii, Teofil-Andrei  Bălibanu, căruia, ca un umil 

epigon, îi închin această modestă evocare, preot Vasile-Romul Pop. 
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V. Ctitor de biserică 
 
În 23 decembrie 1998 la orele amiezii P.S. Episcop Ioan scoate din biroul 

său o hârtie: 

- Uitaţi-vă, părinte la hârtia asta. Mi-a adus-o Emil Costin. Acum. O ţin 

la ei de ani de zile. Să nu se înceapă altă biserică până termină ei lucrările 

la „Sfânta Cruce”. Dacă tot vreţi să faceţi o biserică, aici scrie că avem 

terenul aprobat de primul Prefect de după revoluţie. 

De ce ţin minte că era ziua de 23 decembrie? Pentru că în clipa aceea m- 

am interesat unde locuieşte şi peste o oră am sunat la apartamentul 

doamnei Steluţa Cardoş, prietenă a Mureşenilor din Ferneziu care m-a 

întâmpinat cu mâinile în aluat: 

- Numai mâine seară se colindă, părinte! Astăzi  facem cozonacii. 

- Nu vă colind, distinsă doamnă. Nici nu intru în casă. Doar vă rog să vă 
uitaţi la decizia aceasta (nr. 7980/1519/18 decembrie 1990) şi să-mi 

spuneţi dacă mai este valabilă. 

Răspunsul a fost prompt şi clar: 

- Dacă l-aţi fi înscris în Cartea Funciară, terenul era al dumneavoastră pe 

veci. Puteaţi construi pe el oricând. Dar de anul trecut legea prevede că 

atribuirea terenurilor cade în atribuţia Consiliilor locale, deci pe baza 

actului emis de Prefectură nu mai puteţi întabula. Va trebui să depuneţi 

un PUD la Primărie, pe care să-l aprobe 17 din cei 25 consilieri ai 

municipiului Baia Mare. Nu aveţi nici o şansă. În consiliu nu sunt decât 

trei greco-catolici. Dar încercaţi! 

- Mulţumesc, sărut mâna, scuze, Crăciun fericit. 

- Lăudat fie Iisus, părinte. Umblaţi cu colinda pe la consilieri! 

L-am colindat întâi pe prietenul meu din anii '60 când eram constructor 

pe şantierul de la Phönix, arhitectul Constantin Pena, care mi-a promis că 

va face imediat Planul Urbanistic de Detaliu - PUD - şi că va face uz de 

relaţiile sale la unii consilieri. Apoi din prima zi lucrătoare am solicitat 

audienţă  la  domnul  primar  Cristian  Anghel,  fruntaş  liberal  local  şi 

membru în Adunarea Naţională a Bisericii Ortodoxe. Nu m-a primit. În 

ziua  de  Sfântul  Ioan  m-am  plâns  domnului  Decebal  Traian  Remeş 

ministru de finanţe din partea liberalilor. A doua zi, la orele zece, domnul 

Cristian Anghel m-a invitat în birou, mi-a dat o coală de hârtie, un pix 

(pe care le păstrez) şi mi-a dictat numele, locul de muncă şi nr.de telefon 

alor 14 consilieri municipali, cu care trebuie să vorbesc, asigurându-mă: 

„Ceilalţi mă ascultă”. Trecând peste multe alte întâmplări am ajuns ca în 

22 februarie 1999, cu 22 voturi pentru, unul contra, o abţinere şi unul 

absent, preşedintele de şedinţă medicul Gheorghe Grădinaru să semneze 

Hotărârea nr.37  privind  aprobarea amplasării  Bisericii  Greco-Catolice 
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„Sfânta Maria”. A urmat o perioadă incredibil de lungă, pentru obţinerea 

avizelor cerute de lege, apoi a autorizaţiei de construcţie şi a autorizaţiei 

de organizare a şantierului. După şapte luni, în  care am fost aproape 

zilnic „pe treptele primăriei”, am luat costumul şi cascheta de şantierist. 

Dar despre acestea dau cuvântul venerabilului jurnalist băimărean Ştefan 

Bellu, care a publicat în cotidianul „Graiul Maramureşului” din 4 

septembrie 2000 un reportaj, un interviu intitulat Se poate înălţa o 

biserică într-un an?, pe care îl transcriu: 

Pe Bulevardul Unirii nr. 11/A din Baia Mare, în zona delimitată de 

Casa de Cultură a Tineretului, Cercul Militar, Hotel "Mara" şi Sala 

Sporturilor, s-a înălţat o nouă şi modernă construcţie, care îmbogăţeşte 

peisajul arhitectonic al municipiului. Este vorba de Biserica "Sfânta 

Maria", având ca beneficiar Episcopia de Maramureş a Bisericii Române 

Unite cu Roma, Greco-Catolică. Construcţia a început în august anul 

trecut, pentru ca, în august anul acesta, să ni se înfăţişeze în toată 

frumuseţea ei. 

- Se poate înălţa o biserică într-un an dezile? - l-am întrebat pe Pr. 

Romul Pop, coordonatorullucrărilor de construire a acestui lăcaş. 

-  Da,  se  poate.  Se  poate,  dacă  pe  tot  parcursul  lucrărilor  există  o 

colaborare perfectă între beneficiar,constructor şi proiectant. Se poate, 

dacă există o persoană care să asigure un ritm alert lucrărilor caresă stea 

de dimineaţa până seara pe şantier. Acea persoană nu poate fi alta decât 

un coordonator. 

- Sunteţi coordonatorullucrărilor de construirea acestei 

biserici. Ce facecoordonatorul? 
- În primul rând, trebuie să fie prezent în fiecare zi, de dimineaţa până 
seara,la punctul respectiv de lucru. Supravegherea de specialitate o face, 
desigur, şeful de şantier, care este inginer, deci specialist. Dar 

coordonatorul observă dacă echipele care lucrează se coordonează între 

ele ca să-şi asigure una alteia front de lucru, dacă nu există timpi morţi în 

execuţie, stând_unul după altul. Acesta este un aspect de şantier. În al 

doilea rând, ca la orice lucrare complicată, cum este o biserică, care nu-i 

un depozit sau o simplă hală, se ivesc probleme de execuţie. Vine şeful 

de şantier sau muncitorul calificat şi pune o întrebare în legătură cu 

proiectul: "îmi lipseşte acest detaliu" sau "nu-i clar detaliul 

proiectat".Rostul   coordonatorului   este   să   intervină,   să-l   aducă   pe 

proiectant să lămurească pe loc situaţia, nu să se oprească şeful de şantier 

din lucru, să piardă vremea umblând el după proiectant sau după detalii. 

- Ce alte aspecte mai luaţi în seamă? 
- Mai este un aspect, despre care unii ar putea spune că este subiectiv, dar 
îl consider  foarte important.    Cel    puţin    aici, la această biserică, s-a 
dovedit  util. Eu, ca şi coordonator, am fost pe şantier de dimineaţa până 
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seara  nu  în  salopetă,  ci  în  ţinută  clericală.  Or,  prezenţa  mea,  jur- 

împrejurul bisericii, la fiecare punct de lucru, în permanenţă, a stimulat, a 

dat impuls executanţilor: "Măi, facem lucrul ca lumea, că-i popa aici şi 

ne vede". Ca să nu mai vorbesc de celelalte lucruri, care tot coordo- 

natorul trebuie să le rezolve. Să urmărească dacă constructorul a făcut 

comenzi la timp pentru materialele care urmează să fie puse în operă, la 

ce preţ, dacă se încadrează în devizul stabilit cu el prin contract, sunt de 

calitate materialele comandate. Toate acestea le rezolvă coordonatorul. 

Dacă toate acestea sunt rezolvate la timp, ritmul lucrărilor este cel 

prevăzut. 

Altfel intervin timpi morţi, se aşteaptă, se anulează o comandă, se produc 

neînţelegeri între executant şi proiectant, între executant şi furnizor. 

Coordonatorul are grijă ca toate să fie armonizate în aşa fel, încât să 

funcţioneze ca un ceas în care fiecare rotiţă îşi are rostul ei. Dacă ritmu-i 

normal, dacă tic-tacu-i ritmic atunci o lucrare ca aceasta se poate face şi 

în mai puţin de un an. 

-  Ce  ne  puteţi  spune  despre  ritmul  construirii  Bisericii  "Sfânta 

Maria"? 
- Autorizaţia de construire am primit-o   în     24      iunie   1999,   de 
Sânziene, iar autorizaţia de organizare a şantierului pe data de 9 august 
1999,  zi  în  care  s-a  săvârşit  şi  sfinţirea  locului  de  către  PSS  Ioan 

Şişeştean, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş, asistat de 

protopopul de Baia Mare, Cristian Albu. Lucrările au început în 9 august, 

ziua pomenirii Sf. Ap.Matia, cel ales în locul trădătorului Iuda. Pe 20 

august  s-a  început  turnarea  primului  beton  sub  pragul  de  intrare  în 

viitorul altar, sub care s-a aşezat o cutie cu o cruce binecuvântată de PSS 

Ioan Şişeştean şi o însemnare (Consemnăm că în ziua pomenirii Sfanţului 

Apostol Matia, cel ales în locul trădătorului Iuda, luni, 09 august 1999 la 

orele  10  a.m.,  Preasfînţitul  Ioan  Şişeştean,  asistat  de  preotul  Ioan 

Cristian Albu protopopul Băii Mari, a binecuvântat locul pe care s-a 

amplasat noua biserică, şi că în cursul acestor 12 zile S.C. CONROM 

S.A. Baia Mare, condusă de dl Ing. Viorel Zoicaş şi ec. Vasile Tămăşan 

a realizai toate lucrările de săpături şi betonare sub cota zero începând 

de la intrarea în biserică până la altar, unde se va turna acum betonul. 

Şeful şantierului este ing. Ioan Manea, diriginte de şantier ing. Mihai 

Pop, şef de proiect arhitectul Constantin Pena, iar coordonatorul 

lucrărilor - preotul Romul Pop.). După 20 de zile lucrările au ajuns la 

cota zero şi s-a început zidirea pereţilor şi înălţarea suprastructurii din 

beton. În trei luni de zile (august -septembrie - octombrie), prin ritmul 

care s-a  imprimat  lucrărilor,  biserica asta  s-a  ridicat  din  pământ.  S-a 

lucrat până la orele 20-22. Au fost cazuri când am plecat de pe şantier la 

orele  24  sau  chiar  3  dimineaţa.  S-a  trecut  la  finisajele  exterioare  şi 



371  

interioare, care au fost executate cu materiale moderne, din ţară şi din 

import:   tencuială   exterioară   cu   granopol   şi   placaje   cu   travertin, 

învelitoare din tablă de cupru, pardoseli din marmură, zugrăveli lavabile, 

tavane din lambriuri, turla din profile laminate din oţel, uşile şi ferestrele 

din tâmplărie de aluminiu cu geam termopan. Au fost realizate toate 

utilităţile: branşament de curent electric, apă-canal, gaz metan, telefon. 

De acuma urmează să mai fie înălţată turla care va susţine crucea (exe- 

cutată de o firmă din Satu-Mare, specializată în lucrări de inox) şi 

amenajarea pe orizontală a terenului dimprejurul bisericii (alei, trotuare, 

gard viu). 

-  Vorbiţi-ne,  părinte  Romul  Pop,  câte  ceva  despre  proiectanţi  şi 

constructori, despre finanţarea construcţiei. 
- Proiectul a fost executat de firma SC ARIS Baia Mare, şef de proiect 

fiind  arh.  Constantin  Pena,  secondat  de  un  colectiv  de  specialişti  în 

rezistenţă (dr. ing. Liviu Ţapu), în arhitectură (arh. Mircea Pop şi  arh. 

Gabor Deneş)   ş.a. Proiectul bisericii îmbină trei stiluri: de la bazilica 

clasică a preluat forma de cruce a fundaţiei, de la  stilul  maramureşean - 

turla înălţată pe pridvorul bisericii, de la stilul neogotic - arhitectura fe- 

restrelor şi a cadrelor ornamentale de la intrările laterale şi din faţada 

principală. Ca date tehnice, biserica are 35  m lungime,  22 m lăţime şi 54 

m înălţime. Constructor este SC CONROM SA Baia Mare,  condusă de 

ing.   Viorel Zoicaş. Firma a asigurat în medie, pe zi, 65 de muncitori 

calificaţi (zidari, fierari-betonişti, zugravi, tâmplari, dulgheri, tinichigii, 

lăcătuşi, instalatori instalaţii electrice şi sanitare), conduşi de şefii de 

şantier, inginerii Ioan Manea, Cornel Cuceu şi Traian Cuceu, secondaţi 

de maiştri şi şefii de formaţii. Din partea beneficiarului, lucrările au fost 

urmărite şi verificate zilnic de către dirigintele de şantier, ing. Mihai Pop, 

însoţit de mine. Finanţarea lucrării s-a asigurat prin contribuţia credin- 

cioşilor din Baia Mare şi din Eparhia Greco-Catolică de Maramureş, prin 

sprijinul substanţial acordat de către Ministerul Finanţelor al României şi 

prin  mici  ajutoare  primite  din  partea  unor 

instituţii caritabile din străinătate (cam 3% din 

valoarea investiţiei). Facem apel la bunii noştri 

credincioşi  să  ne  ajute  să  decontăm  ultimele 

lucrări. 

- Pe ce criterii a fost ales hramul bisericii? 

- Sfânta Fecioară  Maria, Maica Domnului, este 
patroana Episcopiei Greco-Catolice de 

Maramureş  de la înfiinţarea  ei,  în  15  august 
1930, prin Bula Papală. Biserica o venerează pe 

Sfânta   Maria   închinându-i   patru   sărbători: 

Naşterea la 8 septembrie, Intrarea în Biserică la 21 noiembrie, Buna- 
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Vestire la 25 martie şi Adormirea Maicii Domnului la 15 august. L-am 

rugat pe Prea Sfinţitul Ioan Şişeştean la sfinţirea locului să acordăm un 

nume acestei biserici pentru a-i spune de la început pe nume, să nu-i 

spunem laic şi prozaic, "biserica de pe strada Unirii" sau "biserica din 

faţa Casei Armatei". Că am pus această construcţie sub patronajul Prea 

Curatei Fecioare Maria a fost un lucru care s-a putut constata că-i benefic 

de la începutul lucrărilor. Nu s-a mai pomenit în Baia Mare, de ani de 

zile,ca în luna august, în postul Sfintei Marii, să nu plouă măcar o 

săptămână. De data aceasta, când noi am început săpăturile şi aveam 

nevoie de vreme bună, să putem turna fundaţia, nu a plouat. În 11 august 

1999 a început prima excavaţie, în 11 august 2000 s-a dat jos schela de 

pe turn. Semn că exteriorul a fost terminat”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumultuosul constructor cu mare experienţă, inginerul Zoicaş Viorel şi 

exigentul diriginte autorizat inginerul Mihai Pop – în exerciţiul funcţiunii 

pe şantier. 

 
Se  amenajează  teritoriul.  Inginerul  Cornel  Cuceu  îl  supravehează  pe 

baciu Vasile excavatoristul. Peste câteva zile, P.S. Ioan aduce de la 

Episcopie trei preoţi să râdă de mine cum stau chircit cu o sfoară în mână 

să-l ajut pe Cornel la trasarea celor trei trotuare de acces. De la stânga la 

dreapta: Augustin Butica, Vasile Bizău, PS Ioan şi Viorel Tibil. 

Din motive pe care nu vreau să le dau publicităţii, confecţionarea turlei s- 

a amânat câteva luni. Când în sfârşit Episcopul a aprobat ultima variantă 

şi crucea a fost gata şi transportată la şantier, jurnalistul Vasile Gherman, 

prezent la faţa locului, a publicat în cotidianul de mare tiraj „Opinia” din 
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4 ianuarie 2001, articolul intitulat „La cumpăna dintre milenii – încă o 

biserică în Baia Mare”, pe care îl transcriu: 
 
 

 
 
„Pentru Tine, Doamne,cu dragoste am ridicat această Cruce în preziua 

Crăciunului din anul jubiliar 2000 noi, constructorii:Călin, Lautenţiu, 

Alexandru, Pompei, Radu, Radu, Radu, Vasile, Dan, Liviu, Zoli, Tibi, 

Mircea, Iosif, Dan, Ioan, Mihai, Vasile. Prin bunăvoinţa: episcop Ioan 

Şişeştean, preot Romul Pop”, este inscripţia gravată, sâmbătă, 23 

decembrie 2000, în jurul amiezii, de către ing. Călin Cebotariu, pe partea 

superioară a ultimului tronson al crucii de pe turla bisericii greco-catolice 

„Sfânta Maria” din Baia Mare, înainte de a fi ridicată sus, la 54 metri 
înălţime.   Acolo,   sus,   inscripţia   nu   o   vor   vedea  decât   porumbeii 

şi…îngerii. Ea a fost gravată dintr-un impuls de moment, neprogramat. 

Ea este o doxologie laică, o liturghie a muncii, o litanie a tehnologiilor de 

ridicare a celor şapte tone de oţel inoxidabil a turlei, o rugăciune de 

mulţumire şi de laudă, Lui, Celui coborât în ieslea Bethleemului acum 

două milenii, sub raza unei stele. Mulţumire constructorilor de la SC 

CIMP SRL Baia Mare care, în zi geroasă, dar luminoasă, de iarnă, cu 

efort şi profesionalism, au îmbinat cele trei tronsoane din profile metalice 

şi le-au poziţionat la locul lor, în turnul bisericii. 
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Construcţia turlei a fost realizată de Uzinele UNIO Satu Mare, în secţia 

condusă de inginer Cezar Petraru, prin bunăvoinţa patronilor ing.Viorel 

Zoicaş şi ec. Vasile Tămaş, care, de fapt, sunt şi realizatorii întregii 

construcţii a noii biserici „Sfânta Maria”, prin firma lor din Baia Mare, 

SC CONROM SA. Tema de proiectare, emisă de Episcopia grec-catolică, 

a  fost   repartizată   de   către  şeful   de  proiect,   arh.Constantin  Pena, 

inginerului doctor în rezistenţă Liviu Ţapu, care a elaborat proiectul de 

execuţie al acestei îndrăzneţe realizări tehnice: cruce albă, luminoasă, sub 

razele soarelui scânteietor. În Baia Mare o perlă arhitectonică, plantată ca 

o  floare  în  parc;  ca  o  carte  de  vizită,  ca  o  emblemă,  în  centrul 

municipiului, între Sala Sporturilor „Dacia”, Casa Tineretului, Casa 

Armatei şi Complexul Mara. Biserică în stil maramureşean (cu turlă 

înălţată pe pridvorul bisericii), clasică (prin forma de cruce a bazilicii), 

modernă (cu  arhitectură  neogotică la  cadrele  ornamentale),  o  biserică 

nouă  la  cumpăna  dintre  milenii.  Întru  preamărirea  Domnului  -  ad 

maiorem Dei Gloriam!                                                 Vasile GHERMAN 

 
După această pagină aproape lirică, este prozaic dar trebuie spus că plata 

tuturor lucrărilor de construcţie a bisericii „Sfânta Maria” s-a făcut numai 

prin virament, nici un leu în mână, după următorul procedeu: La sfârşitul 

fiecărei luni, şeful punctului de lucru îmi prezenta situaţia lucrărilor 

executate, pe modelul Proces-verbal de recepţie, pe care dirigintele de 

şantier verifica atât cantităţile (confruntându-le cu cele măsurate de el) 

cât şi preţurile înscrise (confruntate cu cele din deviz), după care semna 

acest  act,  pe  care  eu  îl  prezentam  Episcopului,  spre  a-l  aproba  ca 

„beneficiar” şi a dispune contabilităţii să facă dispoziţia de plată prin 

bancă. Periodic eu întocmeam un proiect de Hotărâre de Guvern pentru 

ajutor financiar, cu anexele prevăzute de lege şi făceam să ajungă la 

domnul ministru de finanţe Decebal Traian Remeş, care mai adăuga la el 

o lungă listă de biserici ortodoxe în construcţie, îl prezenta primului 

ministru spre aprobare, şi, prin Secretariatul de Stat pentru Culte,  se 

alimenta contul bancar al Episcopiei; de unde viram constructorului 

valoarea situaţiei de lucrări executate. Aşa s-a procedat cât eu am condus 

lucrările. Când s-a ajuns la faza instalaţiei de încălzire prin pardoseală 

(sistem cu care eu m-am fost de acord, şi m-am opus la ideea de a închide 

locul de coborâre din altar spre camera de la subsol – socotind absolut 

nepotrivit şi indecent ca sfinţiţii slujitori, îmbrăcaţi în ornatele de slujbă 

în sacristie, să iasă afară în parc - pe ploaie sau ninsoare - şi de afară să 

intre în biserică pe uşa laterală), Episcopul mi-a spus că eu nu mă pricep 

la finisaje, de care se va ocupa personal. Deci, m-am retras. Fiind sfârşit 

de an bugetar, domnul Remeş, fără să mai aştepte obişnuitul memoriu, 

ne-a trimis şi nouă în bancă trei miliarde lei vechi. Trebuia achitată doar 
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încălzirea şi  pardoseala din  marmură (achiziţionată de la  un  oarecare 

Dănuţ din Cărbunari cu peste un milion lei/metru pătrat, faţă de oferta 

promoţională de patru sute mii lei/mp a inginerului Gheorghe Coman de 

la MARCAREX SRL Vişeu de Sus str.Rândunelelor nr.10, la care am 

fost împreună cu P.S.Ioan Şişeştean şi a acceptat oferta, dar apoi a fost cu 

Flaviu la Cărbunari şi s-a răzgândit. 

Sfinţirea bisericii s-a făcut numai în 12 august 2001: 

 

 
Recunoaşteţi pe primarul Cristian Anghel - al treilea din stânga, apoi pe 

ministrul de finanţe Decebal Traian Remeş cu doamna sa Steliana. 

La momentul slujbei în care începuse cuvântările, mă pomenesc faţă-n 

faţă cu primarul Băii Mari, însoţit de doi 

consilieri: 

-   Vă căutam, părinte, să vă felicit că aţi 

înălţat această perlă arhitectonică în mijlocul 

municipiului. Vă mulţumesc! M-am mirat că nu 

sunteţi „în faţă”. 

- Eu sunt cel care trebuie să vă 
mulţumesc. Dumneavoastră aţi aprobat şi locul 

şi construcţia. Vă mulţumesc. Dar rămân aici. 

Eram pe   trotuarul de vizavi,   lângă Sala 

Sporturilor, într-un grup de oameni care nu mă cunoşteau. 

Într-o seară, mă sună domnul ministru Remeş: 

- Părinte, veniţi până la mine la un pahar de vin roşu. Scurt, că 

peste o oră trebuie să fiu la televiziunea locală. 
De ce m-a chemat? Încerc să redau fidel vorbele lui: 
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- Părinte, eu mă cunosc din tinereţe cu mitropolitul Lucian Mureşan. Am un 

respect cu totul deosebit faţă de acest om. Numai de aceea, la masa 

festivă de la episcopia dumneavoastră, m-am abţinut să nu-l întreb în faţa 

dumnealui pe episcopul Şişeştean, deşi mi-era pe limbă vorba: 

„Preasfinţite Ioan, ne-aţi chemat la sărbătoare. Dar unde-i… sărbătoritul?  

Că nu-l văd aici”. Părinte, eu până în ziua sfinţirii acestei biserici nu l-am 

întâlnit pe Episcopul Şişeştean. Dumneata te-ai luptat pentru această 

biserică, nu el. De aceea am vrut să i-o scuip în faţă vorba aceasta: Unde-i 

sărbătoritul? …Era Mitropolitul de faţă, de aceea am tăcut. 

- Domnule ministru, îmi asum această umilinţă. Şi ofer această suferinţă 

pentru păcatele mele din tinereţe. 

- N-o drege cu sare, părinte, lasă raţa din braţe, că măcăie! 
Ce puteam să-i spun atunci domnului Remeş, care şi băuse câteva pahare 

să poată fi mai dur cu cei de la televiziunea băimăreană! 

Nu i-am zis nimic, deşi pomenindu-l dumnealui pe Înaltpreasfinţitul 

Lucian, mi-a revenit clar în memorie ziua în care(între zidurile noii biserici 

băimărene „Sfânta Maria”, înălţată de mine, cu ajutorul lui Dumnezeu şi 

al ministrului român de finanţe, în numai 11 luni !) am făcut greşeala 

de a nu-mi mai stăpâni revolta la observaţiile impertinente şi necalificate 

ale şoferului P.S.Şişeştean, Dumitru Radu, alias Flaviu. În după-amiaza şi 

noaptea precedentă se făcuse racordul canalizării de la biserică la căminul 

din mijlocul străzii Hortensiei, la -7,50 metri adâncime. Viorel Zoicaş a 

stat de o parte a şanţului dirijând muncitorii, eu de cealaltă parte cu 

mâinile împreunate în rugăciune – să nu se întâmple o surpare. Până la 

ora trei dimineaţa! Deci eram foarte obosit. Poate că de aceea nu  am 

răbdat, ca de obicei. Şi cu ton răstit l-am etichetat pe Flaviu cum am 

crezut de cuviinţă. Urmarea: N-am mai primit de la Episcopstipendii 

liturgice, am fost tăiat de pe listele cu preoţii beneficiari de ajutor în valută 

din străinătate pentru completarea salariului şi de pe toate listele cu 

intenţii liturgice. Credea că, dacă-mi taie câştigul bănesc, mă 

pedepseşte? Eu am continuat liturghisirea zilnică, fără plată, sau pentru 

modeste intenţii primite de la alţii. Şi am continuat cu competenţă şi 

fidelitate activitatea de consilier administrativ al Eparhiei de Maramureş. 

Despre toate acestea i-am spus şi Mitropolitului, dar numai peste trei ani, 
în Castelul marilor Ierarhi cărturari ai Blajului, în dimineaţa zilei de 10 
aprilie 2003, cu aproape două ore înainte de începerea „consfătuirii de 

lucru a specialiştilor în probleme de personal şi salarizare”(pr. Viorel 

Comşa, Pr. Angelo Pop, Pr. Roml Pop, Mihaela Pop, Monica Prodan, 
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Ioana Vladislav şi Mariana Stejar), la întrebarea provocatoare a IPS 

Lucian: „Ce isprăvi a mai făcut Preasfinţitul Ioan?”. 
Cu  acea ocazie şi  dumnealui  mi-a 

zis, printre altele, că i-a spus 

Episcopului să-şi caute alt şofer, dar 

acesta i-a replicat că mai bine 

renunţă la Episcopie decât la Flaviu. 

L-am crezut pe I.P.S.Sa că nu 

exagerează, amintindu-mi că nu 

demult reîntorcându-se de la Blaj, 

P.S. Ioan mi-a spus: 

- I-am zâs-o Mitropolitului în faţă, 
că decât să mă las de Flaviu, mai bine mă las de Episcopie! 

Nu s-a lăsat nici de Episcopie, nici de Flaviu. 

Totuşi, este de apreciat că nu s-a ţinut nici de cuvântul spus, că va sparge 

de pe peretele interior al bisericii placa de marmură cu numele meu, al 

inginerului Zoicaş Viorel şi al fostului ministru Remeş (deşi când i-am 

prezentat textul propus de mine pentru a fi scris pe placă, cu mâna Sa a  

adăugat cuvintele 

„condus de marele 

binefăcător”).  

În septembrie 2010 

am văzut placa integră 

Dar nu-mi venea să 

cred ochilor mei că 

învelitoarea  bisericii 
 
este albă. Doar acoperisem şarpanta cu tablă de cupru, după cum vedeţi 
în toate fotografiile, tablă care rezistă şi în mediul acid băimărean sute de 

ani. De ce au înlocuit-o cu tinichea zincată? Ce-au făcut cu atâta tablă de 

cupru? La ce le-a trebuit? Unde-i? Nu voi fi eu cel care cercetează ce face 

Flaviu sau, vorba Înalt Preasfinţitului mitropolit Lucian : „Ce isprăvi a 

mai făcut Prea Sfinţitul Ioan?”.Oricum, eu sunt deja definitiv hotărât să-i 

las în plata Domnului, să mă retrag la o mănăstire, să-mi plâng păcatele 

tinereţii şi să mă pregătesc de moarte. 

Doresc să consemnez aici, cu tărie, că am un sincer şi profund respect 

pentru toţi Episcopii sfintei Biserici Greco-Catolice Române – cu 

excepţia celui ce se lasă ispitit de Mamona şi cucerit de Flaviu – de aceea 

ţin să rămână în această carte de memorii, pentru viitorime, o fotografie 

cu ierarhii de atunci: P.S. Episcop Dr. Florentin Crihălmeanu eparh de 

Cluj-Gherla, I.P.S. arhiepiscop emerit George Guţiu fost eprah de Cluj, 

I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan,    P.S. Alexandru Mesian episcop de 
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Lugoj,  P.S.  Ioan  Şişeştean  episcop  de  Maramureş  şi  P.S.  episcop  al 

Oradiei, Dr. Virgil Bercea. 

 

 

 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru darul de sănătate ce mi-l dă, şi pentru 

că m-a ajutat ca în Baia Mare, unde am părăsit cândva catedrala 

„Adormirea Maicii Domnului”, să existe acum biserica nouă „Sfânta 

Maria” şi o pictură a maestrului Vasile Pop Negreşteanu „Încoronarea 

Fecioarei Maria”, pe peretele din faţa sfântului altar. 
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La ora retragerii, mai am şi marea bucurie să cunosc că de la Gura 

Humorului până în Sătmar şi de la Sighetu Marmaţiei până la Cehul 

Silvaniei preoţii greco-catolici sunt în slujba lui Dumnezeu, nu a lui 

Mamona. Aşa că oricâte face Flaviu şi Episcopul, conştient sau 

inconştient, să distrugă Eparhia, aceşti preoţi slujitori ai Spiritului Sfânt o 

înalţă, cu lumina faptelor bune luminând căile spre mântuire a sufletelor 

încredinţate. Cunosc şi că în câteva parohii credincioşii nu doresc să-l 

cheme pe acest Episcop să le sfinţească biserica nouă. Îl aşteaptă pe 

succesor. Şi sunt încredinţat că noului Episcop îi va fi uşor să plivească 

neghinele din jurul „tronului”, datorită faptului că-s cunoscute şi sunt 

chiar foarte puţine – pot fi numărate pe degete. Atunci va începe în toată 

„de Dumnezeu păzita Eparhie greco-catolică a Maramureşului” o 

preocupare arhierească pentru viaţă liturgică. Ctitorie duhovnicească. 
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5. Calea spre mănăstire 
 

 

I. Pregustare la poarta raiului 

 
Seară de iunie 2005 la poarta domiciliului meu din str.Inocenţiu Micu 

Klein-19. Călugării OSBM Laurian-Ioan Daboc protoegumen şi Ieronim- 

Mircea Romocea stareţ la Prilog mă cheamă să discutăm ceva afară. 
- Venim la dumneavoastră cu o mare rugăminte. La sfârşit de iunie noi 

trebuie să plecăm la alegeri în Curia Generală de la Roma. Comunitatea 

noastră de la mănăstirea Molişet rămâne descoperită, adică fără preot, 

cinci săptămâni. Ajutaţi-ne, să fiţi dumneavoastră acolo. Dorim să oficiaţi 

în fiecare dimineaţă sfânta Liturghie. În rest faceţi ce doriţi. Consideraţi-

vă în concediu de odihnă. Ştim că Preasfinţitul  Şişeştean nu vă lasă 

să slujiţi în public. Dar Molişetu-i sub jurisdicţia Clujului, nu a 

Maramureşului. 

- Dacă aveţi curajul să mă primiţi, şi eu am curajul să merg. În luna 

iulie sunt programat în concediu legal de odihnă. Mâine depun cererea 

şi, după ce mi-o aprobă Episcopul, vă comunic prin telefon că vă puteţi 

baza pe mine. 

Peste două săptămâni treceam muntele dinspre Maramureş spre Molişet. 

Opresc, lângă un grup de turişti, să admir dinspre judeţul Bistriţa-Năsăud 

culmile Ţibleşului. Apoi poiana în care a înflorit biserica de lemn a 

mănăstirii. 

 

 
Părintele ieromonah Ermil Alexandru Jurja, bucuros că am sosit la timp, 

mă conduce repede să văd capela, grădina, grajdul şi fuge la maşina care 

îl aştepta în drum să-l ducă în Cluj la aeroport: 

- Las totul în grija dumneavoastră, Dumnezeu să vă ajute! 

- Să vă întoarceţi sănătos! Drum bun. 

L-am întrebat pe preotul Paul care s-a oferit să-mi ducă bagajele în 

camera mea: 

- Cine-i şef aici? 
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- Prea Cucernice,  acum dumneavoastră sunteţi sef. 

- Nu preot, ci administrator sau, cum îl numiţi, econom. 
- Fratele Dominic. 

Mă aşteptau în comunitatea de la Molişet un diacon, şase fraţi, un novice 

laic şi un preot novice (hirotonit de ruşii albi ortodocşi), adică nouă 

vieţuitori ca în  poezia lui Alecsandri „şi cu sergentul zece” dacă mă 

adaugă şi pe mine: Ierodiacon Augustin - Gavrilă Dunca din Satşugatag 

MM, Dominic – Dumitru Mircea Huja din Târşolţ Oaş, Ştefan – Fănică 

Nicuşor Găurean din Şendroaia BN, Pahomie – Leonardo Rafael Rusu 

din Nădlag TM, Andrei – Aurel Pop din Runcu Salvei BN, Benedict – 

Daniel David Şchiop din Vinţu de Jos SB, Laurenţiu – Nicolae Chindriş 

din Molişet BN, Cătălin Imbre din Verneşti BC şi pr.Paul Panait din 

Ardeani BC. 

De la Dominic am aflat programul: 

- 6,20 : miezunopterul, utrenia, ora I,ora III şi sf.Liturghie 

- 12,45: ora VI 

- 18,00: ora IX, vecernia, dupăcinarul mic. 

- Dar dumneavoastră, părinte, nu trebuie să veniţi decât la sfânta 

Liturghie. 

- Bine, Dominic. Mulţumesc. Dar acum ce faci? 

- Mă duc şi eu cu ceilalţi fraţi să întoarcem fânul cosit în grădină la moşul 

Leonida. 

- Unde? 

- Se vede de afară, din curtea noastră. 

- Spor la muncă. Doamne-ajută. 

Preotul Paul, rămas în bucătărie, la vremea cuvenită a tras clopotul de 

vecernie. 

Când au venit fraţii de la fân, m-au găsit în capelă. De-atuncişi până la 

plecare am fost prezent la toate serviciile religioase, în capelă sau biserică. 

 

 
 

S-a nimerit să mă prindă acolo două sărbători: Sf. Apostoli Petru şi Pavel 

în 29 iunie şi Sf. Profet Ilie în 20 iulie. A venit lumea ca la hram. Câtă 

bucurie în inima mea. Parcă eram iar tânăr paroh! 
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Cu ierodiaconul Augustin-Petru Dunca, ca ghid, am fost în prima vineri 

la bolnavii de pe dealurile satului Molişet. Un caz m-a impresionat în 

mod deosebit: Maftei Burzo (87 ani) care locuia cu fiul său schilod la 

ambele picioare Gavrilă (66 ani), pe un vârf de munte unde am ajuns 

gâfâind, s-a declarat om fericit că mai poate lucra. Coseşte iarba, ţine 

două vaci cu lapte şi câţiva porci la îngrăşat. Sapă mălaiul şi face acasă 

făina de mămăligă. Se sprijină într-un baston şi-i şchiop de un picior. 

Zice că-i un om fericit acolo sus pe munte unde „îi lume de trăit”. Când 

era tânăr, împreună cu soţia, a făcut avere bună îngrăşând mulţi viţei şi 

crescând multe scroafe cu purcei. Copiii lui nu înţeleg că „aici-i trai uşor, 

dacă ţi drag lucrul şi pământul şi animalele”; ei au coborât la vale, în 

Târlişua „cu gândul spre Spania”. Baciu Maftei a fost trei ani prizonier la 

ruşi „rob în mină de cărbuni”, împreună cu doi sălăjeni, Coteţ Ioan şi 

Birta Ionică. Dar Dumnezeu l-o adus acasă. Acum, în afară de zilele de 

iarnă  grea,  când  zăpada-i  mare  şi  troienită,  în  fiecare  Duminică  el 

coboară pe firul unui pârâiaş de munte şi peste trei ore de mers, târâş- 

grăpiş,  ajunge în mănăstire la Sfânta Liturghie. Doar în prima vineri, 

doreşte să urce la casa lui unul din călugări cu sfânta Euharistie. 

Bătrânul Leonida, fost crâsnic la mănăstire, m-a dus într-o zi să fac 

sfeştanie la o soră a lui din satul Larga. Impresionat de serviciul prestat, 

când am revenit în Molişet a dorit să facă o mărturisire generală. Nu se 

spovedise de mult. Şi m-a rugat ca peste câteva zile, când vine fiica lui de 

la Bistriţa, să sfinţesc şi casa lui. 

* * * 

Câteva ore pe zi m-am dus şi la adunat de fân cu fraţii. Să fiu permanent 
în comunitate. Şi să mănânc la prânz cu ei, acolo în câmp, pe iarbă, la 

umbra deasă a unui măr falnic. Pentru că aveam întâietate la servit şi, ca 

de obicei, mâncam repede, eram la desert, când ei treceau doar la felul 

doi. 

-Fraţilor, vă rog să nu mâncaţi în fugă, ca mine, dacă nu vreţi să aveţi 

probleme de sănătate. Dar pentru că urechile vi-s libere, numai gura-i 

ocupată, vă propun să ascultaţi câteva cuvinte despre un verset biblic din  
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Apostolul zilei, citit dimineaţă de fratele Laurenţiu. Vă reamintesc textul, 

vă las câteva minute să vă gândiţi la el, apoi vă explic ce am înţeles eu din 

acest mesaj. Că este un mesaj către şi pentru noi. 

Şi, iată, aşa frumos treceau zilele la Molişet. Cât de repede şi cât de 

frumos au trecut cinci săptămâni din viaţa unui om chinuit de remuşcări! 

 

 
 
La încheierea misiunii, fraţii au făcut o masă festivă, cu flori şi tort. Şi 

mi-au oferit ceva foarte preţios: prietenia lor. Ba, ceva cu mult mai mult: 

vieţuirea în mănăstire, ca o pregustare la poarta raiului. 

La bună revedere, minunat colţ de rai de la poalele Ţibleşului! 

 
II. În comunitatea OSBM şi pe drumuri 

La-nceput de iunie 2007, revenind din Bucureşti (membru în Comisia de 

Retrocedări, de la Cancelaria Primului Ministru Tăriceanu), fostul nostru 

consilier juridic Botha Bogdan Tudor, invitat la o cafea în patru îl mângâie 

(după obiceiu dâmboviţean) pe P.S.Ioan cu un potop de laude, în 

prezenţa mea şi a secretarului eparhial. Vădit mişcat, Episcopul îi spune, 

cam aşa, apropiindu-se peste măsuţă de el: „Domnule Bogdan, eu nu sunt 

cel ce mă vezi. Nu sunt aşa cum mă vezi. Dacă  nu aveam preoţia şi nu 

ajunjam Episcop, rău ajunjam. Că io-s o fire rea. Poate făceam şi omor”. 

Deja cunoşteam destul de bine ce fire are Episcopul, dar s-aud din gura 

lui, în public (eram trei persoane de faţă din care unul laic!) o asemenea 

vorbă – depăşea puterea mea de înţelegere. Oricum, eram demult şi 

definitiv hotărât să mă retrag din acest mediu.  Aveam din decembrie 

trecut şi consimţământul scris al soţiei. Îl transcriu: 

„Consimţământ.Subsemnata Pop Floare, învăţătoare pensionară, 

domiciliată în Baia Mare str.I.Micu-Klein nr 19, născută la data de 6 iulie 

1937, fiica lui Dărăban Gheorghe şi Floare, din Supurul de Jos jud.Satu- 

Mare, soţia preotului pensionar Pop Vasile Romul, născut la data de 20 

martie1939, fiul lui Pop Vasile şi Lucreţia din satul Pusta jud.Sălaj, luând 

în considerare dorinţa soţului meu şi faptul că în ultimii 10 ani nu am 
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avut relaţii conjugale de soţ şi soţie, îmi dau consimţământul, nesilită de 

nimeni şi fiind în deplinătatea facultăţilor mintale, la retragerea lui din 

viaţa de familie, întrucât el doreşte să urmeze viaţa de călugărie. Drept 

pentru care semnez propriu. Baia-Mare, 8.XII.2006. F.Pop...” 

Nimic nu-i întâmplător. Poate că această invitaţie la cafea a fost picătura 

de apă necesară să umple paharul aşteptării mele. I-am spus şi soţiei că a 

venit vremea să plec. În 19 iulie, ziua pomenirii sf.Apostol Iuda Tadeu, 

am cerut în scris încetarea contractului de muncă pe data de 01 august. Pe 

cererea prezentată, Episcopul a scris „Cu binecuvântarea noastră, azi 

19.06.07 + Ioan Şişeştean”, fără să comenteze sau să mă întrebe de ce 
sau unde plec. După mimica afişată, zic eu, poate se bucura că scapă de 

singurul om din Cancelarie care, chiar dacă respectuos şi numai între 

patru  ochi,  îndrăznea  să-i  spună  când  ceva  trebuia  făcut  să  intre  în 

legalitate. Poate nu dorea să văd ce-i în garajele din curte, nici să ştiu de 

ce se aud din biroul meu ciocăniturile muncitorilor care parcă fasonau 

acolo ceva tablă. Chiar nu bănuiam c-ar fi tabla de cupru decopertată de 

pe biserica „Sfânta Maria”. 

În ziua de26 iuniepărintele ieromonah Ieronim a venit cu un microbuz de 

la Prilog, am încărcat bagajele şi am plecat spre Cluj. Florica nu şi-a 

arătat lacrimile, doar vocea-i tremura când mi-a urat: „Dumnezeu să te 

ocrotească. Dacă tu aşa vrei, aşa să fie. Ai grijă de tine!” 

În programul comunităţii Ordinului „Sf. Vasile cel Mare”, din str. 

Constantin Brâncuşi nr.37, m-am încadrat imediat. În capelă am oficiat 

139 de Liturghii şi, din încredinţarea părintelui protoegumen Laurean, am 

rostit 15 predici în duminici şi sărbători. 

Am fost prezent, în 27 iulie la hirotonirea întru diacon a fratelui Diomid 

de către Preasfinţitul Florentin Crihălmean, episcop de Cluj-Gherla. 
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Şi la primirea în vizită a Sanctităţii Sale Gregorian al III-lea, patriarhul 

Antiohiei şi Ierusalimului, în 4 septembrie 2007. 

 
 
Mi s-a încredinţat Editura OSBM şi am conceput un plan de activitate, 

împreună cu ieromonahul Ermil Alexandru Jurja. În nr.1 din Colecţia 

OSBM  redivivus am dat la tipar ediţia a V-a a cărţii CALEA 

MÎNTUIRII, revizuită şi completată, „Nouă cărţi de rugăciuni într-o 

carte”, introducând la Rozariu şi Misterele de lumină, pentru care am 

compus meditaţia şi versurile cântării, la cele cinci taine. 

 
Dar prea era de tot frumos şi sfânt. Şi cel rău nu se bucura de bucuria 

mea şi a tuturor celor din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare de la Cluj, a 

surorilor terţiare şi a creştinilor care frecventau capela. Când părintele 

protoegumen a dorit să întocmească actele necesare pentru primirea 

oficială în OSBM, ca preot, fostul meu Episcop de la Baia Mare a 

reacţionat vehement împotrivă, determinând chiar în sinodul de la Blaj o 

atitudine negativă. Am reacţionat printr-un memoriu, la care aştept un 

răspuns favorabil, ce întârzie, probabil, până după retragerea la pensie a 

Preasfinţitului Ioan Şişeştean. 

Dar eu nu renunţ la dulceaţa vieţii de rugăciune cu care m-am deprins la 

mănăstire, nici la preocuparea scriitoricească. 

Într-un fel sunt „pe drumuri”. Dar oriunde m-aş găsi, fiecare zi o încep cu 

oficierea sfintei Liturghii. Şi am „de lucru” tot timpul. Călătoresc 

culegând mărturii sau documente pentru viitoarele cărţi. Fiind singur în 

maşinuţa mea, iau de la „auto-stop” câte un călător. Pentru radioul din 

maşină am CD-uri cu Rozariul, Calea Cruci şi cântări religioase. 

- Dacă vă deranjează muzica, opresc radioul – îl  provoc pe „împreună- 

călătorul” ocazional. 

Dacă simt sinceritate în vorba lui, imediat încep ceea ce am învăţat 
oarecând la cursul de Teologie – pastoraţia individuală. Dacă nu mai sunt 
la amvon, o fac de la volan. La despărţire îi dau o iconiţă sau un rozar, ca 
amintire. 

Aceste întâlniri, care nu sunt deloc întâmplătoare, îmi oferă mari bucurii 

pastorale. Redau mai jos mail-ul ce l-am primit de la doi tineri, cărora de 
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la agenţia de turism le-a fost recomandat să vadă în Maramureş „cimitirul 

vesel” de la Săpânţa. Întâlnindu-i, i-am convins să treacă mai fugitiv pe 

la Săpânţa dar neapărat, dacă doresc să cunoască ceva despre noi, să intre 

la Memorialul din Sighetu Marmaţiei, explicându-le: 

- Primul lucru: cereţi ghidului să difuzeze prezentarea muzeului în limba 

franceză. Doi: ieşiţi în curtea interioară, dar nu coborâţi în rotonda de 

beton, treceţi pe lângă ea în a doua curte, unde veţi vedea câteva sculpturi 

înfăţişând chipurile câtorva din cei exterminaţi acolo. Trei: coborâţi în 

rotonda din prima curte, pe pereţii cărei sunt scrise mii de nume ale celor 

întemniţaţi. Vă asigur că veţi simţi nevoia să vă rugaţi. 

Au stat la Memorial cinci ore! Din Franţa mi-au scris pe mail: 
 

Buna ziua  , 
sper ca va mai aduceti aminte de mine , ne-am intalnit in luna iulie in 
casa parintelui Cornesteanu , ocazie cu care mi-ati daruit una din cartile 

dvs. 

Ieri am citit cartea dvs , bineinteles fara sa ma opresc pana la sfarsit cu 
o "sete " greu de descris in cuvinte .Am ramas profund impresionata de 

aceasta poveste , si nu pot sa nu ma gandesc la miile de povesti 

nescrise , la miile de vieti omenesti distruse .Povesti ca aceasta ne fac sa 
intelegem mai bine acea perioada si nu inteleg de ce e atat de greu de a 
se scrie istoria si e nevoie de ani si ani cand avem atat de multe 

marturii ale unor oameni care au trait istoria acelor vremuri , oare acum 
de ne mai este frica? 

Va multumesc pt darul pe care mi l-ati facut , pt ca mai presus de o 
carte am primit sansa de a cunoaste un adevar istoric , un adevar de 

care nu cred ca se va vorbi prea mult . 

Inainte de a incheia , trebuie sa va fac o marturisire : de fiecare data 
cand vorbesc despre Maramures incep cu Memorialul din Sighet si 
despre dvs , restul parca nu mai conteaza . Prietenul meu , Cedric, 
vorbeste incontinuu despre Memorial in Franta , iar ei , francezii sint de- 
a dreptul fascinati  , curiosi si pot spune ca intr-un anume fel chiar 
invidiosi , deoarece fostul bloc comunist pt ei e un mister(si pt noi , dar 
in mod diferit) iar sansa de a fi intr-un memorial dedicat acestei 
perioade e vazuta ca un privilegiu. Intr-adevar , este un privilegiu , insa 
perceput in mod diferit .Pt mine a fost un privilegiu de a cunoaste o 
parte importanta a istoriei mele , de a vedea adevaruri nestiute , pt 
Cedric si cred ca pt straini in general este  satisfacerea curiozitatii de a 
vedea "cum era acolo" , "cum era viata celor de acolo". 
As avea asa de multe sa va scriu insa nu vreau sa abuzez de timpul  si 

de bunavointa dvs , insa imi vin atat de multe in minte incat mi-e greu 
sa ma opresc . Mi-au ramas intiparite in minte vorbele dvs "nimic nu e 
intamplator" , imi rasuna in urechi de cand v-am intalnit , si da , nu pot 
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sa nu dau din nou crezare acestor vorbe , mai ales cand am realizat 
astazi ca eu am citit cartea in 22 august 2010 , iar povestea d-lui Stirbu 
Efrem incepe in 22 august 1944 ...... 

Cu respect , 

Claudia Ursu si Cedric Dhelens 
PS 

Am atasat o poza facuta intr-o biserica pe care am vizitat-o din sudul 
Frantei in regiunea orasului Montpellier si unde am gasit un panou in 
care este prezentata o scurta istorie a  Bisericii Greco-Catolice din 
Romania. M-am gandit la dvs asa ca am fotografiat panoul , stiind ca va 
va face placere sa vedeti ca peste hotare se vorbeste despre Biserica 
Greco-Catolica din Romania . 

 
* * * 

 
Câteodată trec munţii Gutâi, fac o poză cu Creasta Cocoşului, la poalele 

căreia, în satul Breb, se mai cioplesc „pecetare” sau opresc în Baia Sprie 

la famlia Han să vă văd cum  iese de sub tipar volumul de predici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar majoritatea timpului o acord rugăciunii şi scrierii cărţilor: 
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Cu părintele Ermil ajung pe locul unde a fost îngropată, în octombire 

1948, adevărata Icoană făcătoare de minuni de la Bixad. Un scurt popas 
şi la părintele protopop al Ţării Oaşului, preotul canonic Iacob Feier. 

 

 
 
La ruinele aşezământului monahal Pásztori, aparţinător de sfânta mănăstire 

de la Bixad, unde în 1948 erau patruzeci de seminarişti la noviciat, plus un 

centru de asistenţă socială pentru orfani şi bărâni siguratici şi în mari 

nevoi; apoi pe şantierul noii biserici din Odoreu şi a celei din Certeze. 
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Dacă în Ţara Oaşului ascult mărturia marianistelor din Târşolţ, când mă 

îndrept spre Sălaj opresc la un mormânt din Ariniş să „conversez” cu 

Episcopul Dr. Ioan Dragomir despre vremurile de prigonire a Bisericii 

noastre. Părintele Ermi are dorinţa să tipărim o cărticică d cântări pentru 

tineri, care să cuprindă şi partitura cu răspunsurile la sfânta Liturghie 

cântate de corul de copii de la biserica „Sfânta Familie” din Zalău, de 

aceea am cerut ajutorul surorii Cornelia din Congregaţia Preasfintei Inimi 

a lui Iisus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
În Sălaj am poposit şi la prietenii de la Muzeul Judeţean din Zalău, care 

în fiecare an readuc în actualitate crâmpeie din epopeea ce s-a petrecut la 

Porolissum. Iar cei de la Şimleu m-au invitat la simpozionul naţional 

„200 ani de la înfiinţarea Vicariatului greco-catolic al Silvaniei”, 

încheiat, după prezentarea celor 40 de comunicări, cu un parastas, ridicat 

de Preasfinţitul Dr.Virgil Bercea Episcop de Oradea, în noua biserică din 

Şimleu Silvaniei. 
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Dacă tot sunt „pe drumuri”, am dat curs, împreună cu părintele Ermil, la 

o invitaţie greu de refuzat: sfinţirea unei case noi în munţii Apusei, la 

Smida, loc în care te aştepţi în orice clipă să apară dintre brazi Craiul 

Munţilor, Avram Iancu, retras puţin dincolo: în istorie, în legendă, în 

poezie şi-n cântec: „În Beliş, în Poaiana, la Smida / înnoptând, / auzi 

vuietul apei şi brazii fremătând / şi simţi duhul lui Iancu în inimă / şi-n 

gând”. 



392 
 

 

 
 

Şi, iară şi iară, la Prilog şi apoi la Molişet. 

 

 

 
Călători suntem noi pământenii, până coborâm în lutul din care am fost 

plămădiţi… 



393 
 

III. Se apropie…amurgul ? 
 
 
 
 

 
 
Umbrele înserării s-au lăsat din cer peste Molişet coborând de pe crestele 

munţilor Ţibleşului. În capela mănăstirii cu hramul „Coborârea Spiritului 

Sfânt” a rămas mireasmă de tămâie din cădelniţă. Vecernia de seară a 

înmiresmat altarul, icoanele, relicvariile cu sfinte moaşte şi sufletele celor 

ce ne-am plecat genunchii inimii întru Lumina lină a Tatălui ceresc… 

venind la apusului soarelui…văzând Lumina cea de seara…Sunt cel mai 

bătrân dintre închinătorii din seara aceasta. După plecarea celorlalţi, mai 

rămân să conversez cu Tatăl cel din ceruri. 

Tu eşti, Doamne, sigur Tu  eşti Tatăl meu. Dar, oare, sunt eu copilul Tău? 

Urcând  în  chilia de la mansardă,  recitesc textul  subliniat în  volumul 

„Mărturisesc: Isus trăieşte” al preotului Emiliano Tardif (p.32):  Crucea 

este acel pustiu, acel loc unde se manifestă Dumnezeu cel Viu. Trebuie 

însă să ne desfacem curelele sandalelor pentru a putea să ajungem mai 

aproape de rugul aprins. Critica [sau penitenţa] poate fi asemuită cu 

pridvorul bisericii, care ne pregăteşte pentru a intra curaţi şi simpli în 

sanctuarul Dumnezeului cel Viu… În aşa fel încât să fim liberi de orice 

legătură, şi, mai ales, de una dintre cele mai periculoase legături, care 
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se numeşte „conştiinţa meritelor noastre” şi „mândria întru acţiunile 

noastre apostolice”. 

Împreună cu Psalmistul (16,8), cad în genunchi şi strig: 
De aceşti prigonitori haini, care mă asupresc, 
Păzeşte-mă, Doamne, ca lumina ochilor: 

Ascunde-mă sub umbra aripilor Tale! 
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ÎN LOC DE POTFAŢĂ 

Un suport al speranţei 
 
Cu peste un secol înainte de ceea ce am trăit noi în ultimele decenii, 

totîntr-o vreme postrevoluţionară, bardul Dimitrie Bolintineanu a îndrăznit 

a profeţi: Viitor de aur ţara noastră are/ Şi prevăd prin secoli ai ei 

înălţare. Unde suntem acum? Mai putem fi optimişti? Mai putem spera? 

Pe mine Bunul Dumnezeu m-a înzestrat cu un optimism robust, să văd, 

dincolo de răutatea întunecată a unei zile, petecul de cer senin al bucuriei, 

dar iată că acum, în anul 2011 de la Naşterea lui Iisus Cristos, privind 

starea generală a naţiunii (modul de gândire şi de acţiune al 

conducătorilor, relaţiile familiale, degradarea şi pervertirea valorilor 

umane, avansarea ateismului, hedonismului şi consumismului, 

infracţionalismul şi terorismul, proliferarea şi promovarea nonvalorilor în 

politică, administraţie, învăţământ şi chiar în biserică)– pare că mi se 

înnegurează perspectiva luminoasă a epilogului acestor pagini. Poate că 

de aceea am tot amânat finalizarea lor, aşteptând o rază de lumină de 

undeva. Un suport al speranţei. 

Şi, iată că ea, speranţa, era aici, aproape, chiar la îndemână. Mă feresc să 

spun cuvinte mari, să filozofez. Ştiu că în istoria tuturor neamurilor 

pământului, declinul oricărui   popor începe cu acela a moravurilor, 

insuficient controlate şi îndrumate de păstorii spirituali; dar nu o dată şi 

brutal afectate de teroarea despoţilor. Nu filozofez şi doresc să rămân în 

concret, în realitate. În ceea ce mi se dă să văd. Şi datu-mi-s-a a scrie 

câteva pagini ale acestei cărţi, poposind în familia unui prieten, preot 

greco-catolic în „Maramureşul istoric”. Ca altele, multe, ce mi s-au 

întâmplat în această viaţă, nici acest fapt nu-i întâmplător.  Nimic nu-i 

întâmplător. Iată, salvarea este aici, la îndemână: pilda, modelul, 

exemplul familiei creştine a preotului greco-catolic căsătorit, tată de 

familie şi păstor al sufletelor încredinţate. 

De aceea am solicitat şi am primit de la câţiva preoţi câte un scurt CV şi 

o fotografie de familie. Le înşir aici, în ordinea alfabetică a numelui. Şi le 

consider: temeiuri, suporturi, garanţii, argumente ale speranţei că Viitor 

de aur ţara noastră are… 

 
Butica Augustin-Horea 

Născut 12 februarie 1970, Şişeşti, jud. Maramureş. Studii: 1976-1984 
Şcoala generală Şişeşti; 1984-1988  Liceul  Industrial nr. 5 Baia Mare, 
profil Instalaţii; 1988-1990 serviciul militar; 1990-1994 studii filosofice 

şi teologice, Universitatea Urbaniana Roma; 1995-1996 Institutul
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Catehetic şi Limbă Engleză Gaming, Austria; 1999-2002  Institutul 

Pontifical Oriental Roma, Masterat în Drept Canonic Oriental. 
Căsătorit în 24 august 1996 cu Rogojan Violeta-Marinela din Cetăţele, 

com. Şişeşti. 

Din 1994, secretar eparhial la Episcopia Greco-Catolică din Baia Mare. 

Hirotonit preot în 4 mai 1997, în Parcul municipal din Baia Mare, la 

Monumentul Ostaşului Român, de episcopul Ioan Şişeştean. 

Din 2006 şi administrator parohial în Parohia Greco-Catolică Cetăţele, 

com, Şişeşti, protopopiatul Mănăştur.În 14 octombrie 2007 a fost sfinţită 

noua biserică parohială, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Lucrările de 

construcţie începuseră în 2000.În 2009 au început lucrările de construirea 

ale casei parohiale. Stadiul lucrărilor: destul de avansat. Au mai rămas de 

executat finisajele interioare şi instalaţiile. 

Soţia:Violeta-Marinela, născută în 17 februarie 1970.Studii superioare: 

Licenţa în Teologie.Ocupaţia actuală: casnică, mamă a patru copii. 
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Copiii  4:  Ştefania-Ioana,  14  ani,  elevă  la  Colegiul  Naţional  „Vasile 

Lucaciu”  Baia  Mare;  Luiza-Maria,  13  ani,  elevă  la  Şcoala  Generală 
„Nichita Stănescu” Baia Mare; Emanuela-Lucia, 10 ani, elevă la Şcoala 

Generală „Nichita Stănescu” Baia Mare; şi David-Augustin,7 ani, 

preşcolar. 

Colopelnic Vasile 
Protopop al Districtului Ciscarpatin de Maramureş, cu sediul în Sighetu 
Marmaţiei. Născut la 27.05.1971, loc Remeţi, Maramureş.  
Studii postliceale:1991-1996 Pontificia Universitas Urbaniana – Roma, 
1996-1998 masterat la Pontificia Universitas Lateranense, Accademia 
Alfonsiana – Roma. Hirotonit: 21 noiembrie 1999, la biserica Cristos 
Rege din Sighetu Marmaţiei. Loc de muncă anterior preoţiei: 1989-1990 
miner la Şuior, Baia Sprie. Am deschis o parohie greco-catolică nouă şi 
am construit o biserică de lemn în localitatea Valea-Vişeului. 

Soţia: Luminiţa-Erika, născută la 04.08.1975, în Baia Mare.Absolventă a 
Facultăţii de Nord, Baia Mare, secţia română-franceză. Masterat în studii 
canadiene. Actualmente este profesoară titulară de limba franceză la 
Colegiul Naţional Dragoş Vodă din Sighetu Marmaţiei. 
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Copiii: Darius-Nicolae, elev în clasa a IV-a, activitate extraşcolară: dans 

de performanţă şi Daria-Nicola, grădiniţă, grupa pregătitoare, activitate: 

pian. 

 
Corneştean Mihai 

 
Născut la 11 nov.1963 în Vadu Izei, părinţii Ilie şi Ioana. Liceul terminat 

în 1982 şi am lucrat la diverse întreprinderi din Sighet. Din 1990 - 

Teologia Baia Mare , hirotonire 22 .10 1995, paroh Harniceşti şi Sat 

Sugatag. Între 1995-2009  terminat biserica, construit casa parohială. 

Soţia Maria – contabilă. 

Copiii: Claudia, 22 ani şi Ioana, 20 ani,  studente; ambele au absolvit  şi 

Scoala de Artă Sighet  secţia canto  popular,  membre ale Ansamblului 

Dobaşii  din  Vadu  Izei,  mai  multe  apariţii  televizate.  Au  promovat 

reînvierea  tradiţiilor  populare  în  privinţa  portului,  a  cântecelor  şi 

obiceiurilor, în special de Crăciun. Camelia,  5 ani, mezina familiei. 

Claudia căsătorită în 2009 cu Vasile, au un copil Cristian-Mihai  n. 2010. 

 

 
 
 
 
 

Iacob Feier 

 
Preot canonic, protopop al Districtului Ţara Oaşului. 

Studii în clandestinitate, hirotonit în data de 29 iulie 1990 de  cătreÎ.P.S.Sa. 

Alexandru Todea, Mitropolitul Blajului. Soţia: Maria, secretar la oficiul 

protopopesc. Copiii: 

1.Bianca – profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic 

Negresti-Oaş. 
2. Cosmin -Vasile – arhitect. 
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3.Maria - Carmen – studentă anul IV  la Farmacie. 

4.Cristiana - Georgeta – elevă clasa a XI-a la Liceul Teoretic Negreşti- 

Oaş. (Poză de la cununia teologului Ştef Lucian, absolvent de Oradea, la 

care i-am fost naşi). 

 

 
 
 
 

 
Jurja Ionel 

Născut la 05.XII.1953 în com.Cicârlău, jud. MM. Studii: Liceu de cultură 
generală, Teologia în clandestinitate. Ales şi hirotonit preot prin voinţa 
lui Dumnezeu la data de 7 septembrie 1980 prin punerea mâinilor 

Preasfinţitului episcop Ioan Dragomir. Desigur acest lucru s-a întâmplat 

în clandestinitate, în Baia Mare, str. Pictorilor 5/A, unde locuiau fratele si 

sora mamei mele, părintele ieromonah  Ilie Bondre şi sora Zelia-Ana 

Bondre. Printre cei care au participat în aceea zi de 7 septembrie la 

hirotonirea mea, riscându-şi şi riscându-ne poate chiar libertatea, au fost: 

Înalt Preasfinţitul Mitropolit Lucian Mureşan, Preasfinţitul episcop
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  Alexandru Mesian şi Părintele Simion Mesaroş - atunci toţi trei preoţi în 

clandestinitate. 
Loc de muncă: Parohia Odoreu şi Berindan, jud. Satu Mare. 

Soţia:  Aurica, născută Vălean, la 16. III.1955, în Tămaia, cu care m-am 

căsătorit în anul 1976, pentru că avea atunci o zestre spirituală foarte 

bogată, ştia pe de rost misterele rozariului, paraclisul cântat, Sfânta 

liturghie, toate devoţiunile către Preacurata Fecioară Maria, ceea ce m-a 

ajutat mai târziu în clandestinitate, după ce am devenit preot. Absolventă 

a şcolii sanitare postliceale, lucrează la Dispensarul din Odoreu ca 

asistentă medicală pediatrie. Copiii: 

1. Ligia, născută la19.IV.1979, absolventă a Colegiului National ,, Ion 

Slavici” Satu Mare şi a Şcolii postliceale educatori-învăţători. Căsătorită 

în Franţa. 

2.  Bernadeta,  născută  la  30.VI.1980,  absolventă  a  Liceului  Greco- 

Catolic  Oradea  şi  a  Facultăţii  de  Teologie  din  Universitatea  Babeş 

Bolyai. Lucrează la Firma de telecomunicaţii, Timişoara. 

3.  Ioan-Iosif,  născut  la  10  martie  1982,  absolvent  al  Institutului 

Teologic Dr Alexandru Rusu din Baia Mare. 

4. Camil, născut la 16.III.1989, student la Universitatea Babeş Bolyai, 

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării. 

5. Dumitru, născut la  29.X. 1993, elev  Colegiul Naţional ,,Doamna 

Stanca” din Satu Mare. 

 



401 
 

Daniel Mureşan 

Iubite frate în Cristos, Romul, dau acum curs rugăminţii tale privitoare la 

familia noastră. 

Despre mine: 
Am văzut lumina zilei în 25.09.1955 din părinţii Dumitru (frate cu 

mitropolitul) şi Maria (sora P.S. Alexandru). Am absolvit liceul teoretic 

la Baia Mare, am studiat 2 ani matematica la Universitatea din Bucureşti, 

apoi am absolvit Institutul Politehnic din Cluj. Am profesat ca inginer în 

proiectare timp de 8 ani până în 1990. 

De la varsta de 12 ani unchiul Alexandru ne instruia la el acasă predându- 

ne apologetica şi limba franceză; organiza cu noi concerte de Crăciun, 

revelioane etc. Unchiul Lucian ne oferea meditaţii periodice şi conducere 

spirituală. Mai târziu, prin anii 82'-88' îi însoţeam la exercitiile 

spirituale de la Cicârlău, cu care ocazii am întâlnit şi cunoscut personalităţi 

de excepţie ale Bisericii noastre, cum ar fi:părintele călugăr Silviu 

Prunduş, Arieşanu, Ioan Lazăr, apoi părintele Eugen Popa - care mi-a fost 

şi conducător sufletesc începând din anul 1985. În timpul studenţiei de 5 

ani la Clujam avut ocazia de a frecventa grupul de greco-catolici, căruia îi 

conferenţiau de 4-5 ori într-un an preoţii Prunduş, Popa şi Langa, în 

casa preotului Petru Boilă. Chiar dacă neoficial am studiat teologia cu 

preoţii greco-catolici din Baia Mare şi cei din Cluj, din 1980 am urmat 

oficial şi cursurile Institutului Teologic Dr. Alexandru Rusu din Baia 

Mare, şi un an am cursurile campusului Universităţii Franciscane din 

Gaming Austria. 

Am fost hirotonit în 29 Iulie 1990, iar imediat după aceea am fost numit 

paroh  în  satele  Rus  si  Şindreşti. Relaţiilor  tensionate dintre  catolici  si 

ortodocşi din anii 90' -93', le-au luat locul, treptat, relaţiile de normalitate, 

adică de înţelegere şi dragoste. Actualmente, ca număr de credincioşi 

suntem majoritari în Rus, dar nu şi în Sindreşti, chiar dacăîn ultimii ani s- 

a păstrat tendinţa celor ce sunt ortodocşi de a veni spre greco- catolici. 

Dacă în Rus folosim Biserica din piatră împreună cu fraţii ortodocşi, în 

Şindreşti am construit cu ajutorul lui Dumnezeu biserică de lemn în stil 

maramureşean, sfinţită în 2006. Ca preot am participat,în locul P.S.S. 

Lucian, la o întâlnire interreligioasă între mozaici si creştini, în 1994. 

Am mai participat la 3 întâlniri ecumenice la Sant Remy în Franţa şi la o 

întâlnire ecumenică la Chester-Anglia, în 1996. 

Soţia: 

Natalia, născută în 1965, este profesor de biologie la Finteuşul Mic. A 

dat naştere la 9 copii, din care 8 sunt în viaţă.  
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Face parte din Reuniunea Mariană  şi este membră  a ordinului Terţiar 

Augustinian. 

Copiii: 

Maria-Izabela,  22ani,  a  studiat  3  ani  Conservatorul  de  muzică  din 
Cluj,vactualmente este studentăla Informatică. 

Daniel-George, 19 ani, student la Conservatorul de muzică Bucureşti, 

olimpic la instrumentul tuba, este cunoscut pe plan internaţional. 

Manuela-Luciana, 16 ani, la Liceul de muzică din Baia Mare studiază 

oboiul şi pianul, este olimpica la oboi. 

Beatrice, 15 ani, la Liceul de muzică din Baia Mare studiază flautul şi 

pianul. 

Luiza-Ioana, 13 ani, la Liceul de muzica din Baia Mare studiaza viola si 

pianul. 

Iosif-Ilie, 11 ani, la Liceul de muzică din Baia Mare studiaza cornul. 

Brigita-Miriam,  10  ani, la  Liceul  de  muzică  din  Baia  Mare  studiază 

flautul. 

Rafaela-Cristina, 4 ani, este la grădiniţă.Ea e mezina familiei. 

Cu dragoste în Cristos şi cele mai bune urări de sănătate, 

Preot Daniel. 
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Nicolaişen Nicolae 
Protopop de Bucovina. Născut la 02. 03 1959 în Siret jud.Suceava. 
Hirotonit în data de 19. 12. 1991. Numit paroh la Cacica în data de 01. 

07. 1992. şi protopop în data de 17. 02 1997. Locul de muncă anterior 

preoţiei – Întreprinderea mecanică Rădăuţi. 

Realizări spirituale: 

Am introdus liturghia ucraineană în locul slavonei vechi; practicarea 
rugăciunii Rozariului şi Calea Crucii, spovedirea lunară. Am înfiinţat un 

cor mixt şi unul de copii. 

Pe 29.V.2010 am sărbătorit la Cacica – 200 ani 

de la înfiinţarea parohiei şi 225 de ani de la 

sosirea primelor familii de etnici ucraineni în 

Cacica. Au participat P.S. Episcop Vasile Bizău 

de la Blaj şi P.S.  N. Semkaylo din Ucraina. 

Realizări materiale: 
Renovat interior-exterior 3 biserici (Cacica, Maidan, Runc) şi casa 

parohială la ultimul standard. Plantat în grădina parohiei 60 de pomi 

fructiferi. 

Soţia: Olga-Eugenia, contabil în cadrul protopopiatului. 

Copiii: 
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1.Maria - inginer electronist. 

2.Nicodim - student în anul V la colegiul Grec din Roma. 
3.Vasile - absolvent al liceului pedagogic din Cernăuţi. Căsătorit. 

4.Lucian - elev în clasa a VI a. 

Poză în familie – înainte de cununia lui Vasile: 

 

 
 
 

Vişovan Marius 
 
Născut în 3 mai 1967 la Sighetu Marmaţiei. 

 Părinţi  Aurel si Aurelia. 

Liceul Sighet 1985, facultatea  de matematică Cluj – 

1990, teologia la Baia Mare. 

Hirotonit, 22 mai1994. În 1994 ziaristica în Belgia, 

din 1995 Institutul Catolic European RoberSchuman. 

Paroh Sighet IV Şugău şi Vadu Izei; construit 

biserica şi casa parohială în Şugău şi biserică nouă 

în Vadu Izei. 

Soţia Magdalena, profesor de matematică. 

Copiii: 

Aurelia 21 ani studentă Viena pian. 

Cristina 19 ani studentă Cluj filologie. 

Iuliu 17 ani, Mihai 14 ani, Liviu 13 ani , Aurel 8 ani 
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– elevi. 

 

 
 

Zbona Vasile 
Născut la 25 mai 1961, în orăşelul Cisnădie din judeţul Sibiu, din părinţii 
Vasile şi Maria (n. Rus), am fost al doilea copil şi ultimul al părinţilor, 
după fratele meu mai mare cu doi ani, Vasile. Deşi m-am născut în 

,,inima  ţării  ,  părinţii  mei  provin  din  satele  curat  româneşti  în  port, 

gândire şi credinţă din Ţara Oaşului. Gherţa Mare, com. Turţ, locul unde 

s-au născut părinţii mei, avea să joace un rol important în viaţa viitorului 

preot, deoarece în vacanţele şcolare, aici, viitorul preot avea să observe şi 

să înveţe cât de importantă este credinţa în Dumnezeu pentru oamenii de 

la ţară. Şcoala generală şi liceul le-am făcut în oraşul natal Cisnădie, dar 

aproape în fiecare vacanţă mare veneam cu drag între oamenii simpli din 

Gherţa Mare, la bunici şi neamuri. Aici am observat ,,ritualul pregătirii 

pentru a participa la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători”: Bărbaţii 

dezbrăcaţi până la brâu se aşezau în faţa unui lighean cu apă caldă, în 

curtea casei şi se spălau, după care se bărbiereau, timp în care soţiile 

(boresele) le pregăteau frumoasele costume populare pe care le îmbrăcau 

şi împreună cu toţi din casă mergeau la Sf. Biserică. Poate că aici s-a 

înfiripat  în  inima  copilului  de  atunci  dorinţa  apropierii  de  sacru,  dar 

pentru că locuiam la Cisnădie se completa trăirea spirituală şi acolo, încât 

părinţii mei mergeau la biserică aproape în fiecare duminică, lipseau doar 

atunci când ieşeau de la muncă duminică dimineaţa la ora 7, după 8 ore 

de muncă în schimbul 3. După terminarea Liceului Industrial Textil am 
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fost încorporat în armată, iar în timpul când efectuam stagiul militar, 

părinţii mei s-au hotărât să se întoarcă din Cisnădie în locurile natale ale 

Ţării Oaşului. La liberare din armată am venit alături de părinţi, care 

locuiau în Negreşti-Oaş. Aici am cunoscut-o pe viitoarea doamnă 

preoteasă – Ana Maria Berinde, cu care m-am căsătorit destul de repede, 

dar  binecuvântarea  Domnului  Dumnezeu  s-a  revărsat  peste  familia 

noastră în mai multe moduri, dintre care cele mai importante sunt : 

1. Legătura ţinută de părinţii mei cu preoţii greco-catolici în 

clandestinitate, aşa încât în casa în care locuiam s-au celebrat Sfinte 

Liturghii de către preoţii : Lucian Mureşan, acum Mitropolit, Alexandru 

Mesian, acum episcop de Lugoj, Simion Mesaroş,  paroh în Baia Mare 

2. Faptul că l-am cunoscut pe ,,Unchiul Mihai Neamţu”  călugărul greco- 

catolic de la Prilog, încă din anii adolescenţei  (de la 14 ani), care încet 

dar la fiecare întâlnire ajuta mugurele preoţiei să înflorească la momentul 

potrivit. 

3. În anul 1994, luna august, ziua 21, în parcul din centrul oraşului Satu 

Mare am fost hirotonit întru preoţie de către episcopul nostru de atunci 

Lucian Mureşan, după ce am absolvit cursurile Institutului Teologic ,, Dr. 

Alexandru Rusu” din Baia Mare. 

4. Nu în ultimul rând o binecuvântare a fost căsătoria şi cei 5 copii dăruiţi 

nouă de către Bunul Dumnezeu:  Teodora Maria  născută la 09 oct. 1983, 

Talida Petruţa   născută la 08 mai 1986, Tereza-Ioana  născută la 01 nov. 

1991,  Ioan Vasile născut la 28 feb. 1993 şi Nicolae Casian născut la 04 
dec. 1997. La data când se scriu aceste rânduri, ne putem bucura de fiica 

noastră Talida Petruţa, căsătorită cu preotul Vasile Trifoi şi care au fost 

binecuvântaţi cu fetiţa lor Graţiana Maria. 

 

 

 
Pentru toate cele dăruite nouă, Bunului Dumnezeu să-i fie lauda şi 

preamărirea în vecii vecilor!
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* * * 

Subscriu şi închid ultima filă, cu rugăciunea însoţind imnul de laudă al 
Psalmistului (35,8.10): 

 
O, Dumnezeule, cât de nepreţuit este harul Tău, 

În umbra aripilor Tale refugiul şi-l găsesc 

Ai oamenilor fii. 

Căci la Tine este izvorul vieţii, 

Şi întru lumina Ta vom vedea lumina! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfârşit şi lui Dumnezeu mulţumire, laudă şi închinare! 
Oradea, într-o chilie temporară, 11 februarie 2011- Ziua pomenirii sf.episcop martir 

Vlasie (sec.IV); şi a primei apariţii la Lourdes - în 1858 - a Sfintei Fecioare Maria. 



 
 

ACCEDIT UT pentru ediţia a II-a: 
 

 

“Nimic nu este întâmplător” 
 

 

Din 11 februarie 2011, după trimiterea la tipar a memoriilor, m-am 

abandonat Domnului. Nu am mai exprimat nici o dorinţă personală. Nu m- 

am rugat să cer ceva anume. Pentru mine. Doar pentru solicitările altora. Şi, 

încet-încet, cuvântul pace dintr-o vorbă a început a deveni o stare. 

Cum s-a desprimăvărat am reluat periplul pe la prietenii din Bihor, Sălaj, 

Ţara  Oaşului, Maramureşul istoric şi mănăstirea baziliană din Dealul 

Crucii. Pe toţi şi pe toate le vedeam cu alţi ochi. Parcă aveam la ochelari 

lentile impregnate cu un fascicol de lumină lină. 

De prin luna iunie a încercat să-mi tulbure liniştea o apelare telefonică 

aproape săptămânală: 

-Năşucule drag, să nu uitaţi că în ziua de 21 august trebuie să fiţi la Baia 

Mare. Nu cumva să vă programaţi concediu sau altă destinaţie. Veţi fi cea 

mai importantă personalitate la o mare sărbătoare! Surpriză mare! Veţi fi 

aşezat între doi vlădici! 

Am promis să nu uit şi de fiecare dată am mulţumit frumos pentru atenţie, 

dar n-am fost curios să cer detalii, încercând astfel să scurtez o convorbire 

care, în disonanţă cu starea mea de călător fericit, mă putea scoate de “sub 

umbra aripilor” îngerului care mă însoţea peste tot. 

Între timp s-au petrecut două evenimente, dar nici pentru acestea nu mi-am 

întrerupt periplul: 

 
Când mi s-a spus că Episcopul Ioan Şişeştean este bolnav, dar nu atât de 

grav încât să se retragă la pensie, i-am trimis prin mail o “ultimă scrisoare” 

încheiată cu fraza:Vă doresc sănătate, pentru a Vă putea purta crucea 

personală.  A  citit-o  luni,  11aprilie  2011,  la 

orele amiezii, în cabinetul său, apoi a făcut un 

gest de reparaţie morală, Flaviu l-a ajutat să 

coboare la maşină, seara l-a chemat pe preotul 

Mircea Indre pentru a-şi face o mărturisire 

generală, iar a doua zi, marţi 12 aprilie a murit. 

Nu i s-a împlinit dorinţa de a fi înmormântat 

lângă locuinţa personală din oraşul Baia Sprie 

str.Nicolae Ioaga nr.7 (cu 2 hectare de livadă), 

în care investise câteva miliarde, ci, din ordinul mitropolitului Lucian 

Mureşan de la Blaj, a fost pus sub o placă de marmură, de 2 metri patraţi, în 

biserica Sfânta Maria din Baia Mare str.Unirii nr.11/A. M-am rugat pentru 



 
 

odihna sufletului său, reconciliat cu Cerul prin spovedania ultimă, dar la 

funeralii nu am participat. 

 
Sâmbătă, 11 iunie 2011 am primit vestea cea 

bună: habemus papam!. Maramaureşul are un 

nou episcop, în persoana Preasfinţitului Vasile 

Bizău - omul providențial pentru mult-încercata 

şi doar de Dumnezeu păzita Eparhie Greco 

Catolică, “pe care porţile iadului nu au putut-o 

birui”. Am fost prezent doar cu sufletul, de la 

distanţă geografică, la întronizarea Preasfinţiei 

Sale, m-am desfătat cu imaginile captate de pe 

internet şi a doua zi mi-am plecat genunchii 

inimii în Liturghie de mulţumire. 

 
De promisiunea făcută Anei nu am uitat, ci m-am ţinut de cuvântul dat: în 

10 august la orele 16 fix, conform anunţării prealabile, m-am prezentat la 

adresa cunoscută. Am primit un plic A5 cu o invitaţie luxoasă. Era de la 

actualul paroh ortodox al Catedralei Andrei Costinaş. Am citit-o cu atenţie: 

-Ani, mulţumesc frumos. Voi răspunde precum se cuvine. 

-Nu eşti încântat! De ce eşti grăbit? Stai puţin la noi, să ţi-l prezint pe 

părintele Irineu Ioan Bârle de la mănăstirea Prilop, care tocmai a sosit la 

noi. 

Cu preacuviosul călugăr ne cunoscusem de prin anul 1996 la 

Episcopia Greco catolică din Baia Mare, dar nu ne-am mai întâlnit, întrucât 

Prislopul era declarat de episcopul Şişeştean că “nu există”, deşi era pe 

teritoriul eparhial. Reîntâlnirea de acum nu poate fi “o întâmplare”. 

Doamne, de atâtea ori m-am convins că nimic nu este întâmplător! Aşa că 

am rămas în curtea locuinţei lui Ani Avram câteva ceasuri. Spre seară m- 

am retras în liniştea casei din Tăuţii Măgherăuş a fratelui meu Emil-Aurel, 

am conceput un răspuns la invitaţia primită, iar a doua zi am expediat prin 

mail următoarea 
SCRISOARE DESCHISĂ 

 
către preotul Andrei Costinaş, care mi-a trimis, prin doamna Any Avram, invitaţia de a 

participa în 21 august c. la „momentul aniversar al parohiei ortodoxe Adormirea Maicii 

Domnului, 100 de ani de existenţă ”, invitaţie predată mie, la domiciliul băimărean al 

familiei ing. Liviu Avram, în prezenţa a încă trei persoane, ieri, 10 august c. 

 
Spre publicare: 

Ziarul Glasul Maramureşului; Ziarul Graiul Maramureşului. 

 
Spre ştire: Mitropolia Ardealului, Sibiu;  Episcopia Ortodoxă, Baia Mare; Episcopia Greco 

Catolică Baia Mare; Prefectura Judeţului Maramureş; Primăria Municipiului Baia Mare. 



 
 

Părinte şi frate Andrei Costinaş, 

întâi să precizăm termenii: parohia ortodoxă nu are 100 de ani, ci 63 (din octombrie 1948 

până azi), biserica are 100 ani de la zidirea ei (1911-2011), iar Catedrală este din 2 

februarie 1931, data instalării episcopului Dr Alexandru Rusu. 

În al doilea rând, nu trebuia să mă inviţi pe mine păcătosul, ca fost paroh al Catedralei în 

perioada 1968-1978, ci să-l fi invitat, cu asentimentul I.P.S. Justinian şi al P.S.Iustin, pe 

urmaşul legitim al episcopului Dr Alexandru Rusu, în tronul arhieresc al Catedralei - pe 

Preasfinţitul Vasile Bizău, „instalat” ca eparh al Maramureşului, la 23 iulie c. în Sala 

Sporturilor din Baia Mare. 

Nu mă mir, şi este condamnabil, că te menţii în minciună, deşi cunoşti adevărul istoric, pe 

care îmi permit să ţi-l reamintesc, reproducând textul ce ţi l-am mai transmis, tot prin presa 

scrisă băimăreană (Observatorul din12-18 ianuarie 1999): 

 
“Primii români ortodocşi, oficialităţi administrative şi militare, au venit în Baia Mare după 

fericita zi de 1 Decembrie 1918. Aceştia, după obiceiul vremii, participau duminical la 

Liturghia solemnă din singura biserică românească, pe strada Vasile Lucaciu nr. 61. 

Aceasta a fost zidită, în anul 1911, de către preotul greco-catolic Alexandru Breban [tatăl 

viitorului academician, romancierul Nicolae Breban], în bună parte din averea sa proprie 

(pe locul unei modeste bisericuţe construită în secolul XVIII "extra muros", conform 

aprobării autorităţilor aulice dată "valahilor băimăreni"). 

Tot greco-catolicul Alexandru Breban a fost acela care, cunoscându-i şi respectându-i pe 

"regăţeni", l-a rugat pe plebanul romano-catolic ungur să le cedeze acestora sala de 

gimnastică a şcolii de lângă Turnul Ştefan, ajutându-i şi material s-o amenajeze ca o 

capelă, în care a venit şi primul preot ortodox băimărean. 

Cu mici transformări, aceasta a fost biserica ortodocşilor până în anii '80 când vrednicul 

moldovean preot Gheorghe Bălan a zidit peste ea minunata biserică românească de pe 

strada Crişan, din faţa Teatrului. 

Biserica părintelui Breban de pe strada Vasile Lucaciu, din data de 2 februarie 1931 (zi în 

care a fost instalat ca episcop titular al Episcopiei Maramureşului viitorul martir Dr. 

Alexandru Rusu), a devenit CATEDRALA episcopului greco-catolic, iar palatul de alături 

Sediul Eparhiei Maramureşului. 

La sfârşitul funestului an 1948, episcopul a luat calea martiriului : Dragoslavele, Sighet, 
Gherla, iar Biserica Română Unită cu Roma a fost oficial interzisă prin odiosul decret 

358/1948. 

Peste 50 de ani, după abolirea acestui decret, prin Legea nr.9/31 decembrie 1989, stăpânii 

uzurpatori refuză să restituie catedrala episcopului greco-catolic, 

urmaş legitim al martirului Alexandru Rusu. Ba, mai mult : Se 

înfiinţează o Episcopie Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, 

iar titularul ei, PS Iustinian Chira, deşi avea deja în Baia Mare o 

frumoasă biserică ortodoxă, cea din strada Crişan, doreşte şi 

reuşeşte să fie instalat [Duminică 11 noiembrie 1990] prin forţa 

băieţilor cu ochi albaştri de la Unitatea Militară din Şomcuta- 

Mare (spectacolul sinistru fiind regizat de bărbosul Gelu Voican 

călăul Ceauşeştilor) în scaunul vlădicesc al martirizatului 

Alexandru Rusu. După încă opt ani, în noiembrie 1998, parohul 

ortodox al Catedralei Greco-Catolice, Andrei Costinaş, intervine 

brutal şi inestetic în frumoasa arhitectură originală a Catedralei, 

adăugându-i un pridvor din beton-armat. Doar pridvoru-i ortodox, Catedrala nu!” 



 
 

Părinte şi frate Andrei Costinaş, până la momentul aniversar, 21 august c., mai ai suficient 

timp să trimiţi invitaţia către PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ - Preasfinţitul episcop greco- 

catolic Vasile Bizău, cu asentimentul celor doi Ierarhi ortodocşi ai Maramureşului şi 

Sătmarului, Justiniam Chira şi Iustin Sigheteanul. 

 
Cu frăţească dragoste în Cristos Domnul nostru, 

 
Baia Mare, 11 august 2011            Preot pensionar Vasile-Romul Pop 

 

 
 
 

Această opinie am exprimat-o şi cu patru decenii în urmă, duminică 4 noiembrie 1973 

(într-o manieră posibilă în vremurile comuniste)-vezi mai sus la pg.340-341       . 

 

*** 
 
16 0ctombrie 2011, după citirea din Evanghelie a Pildei Semănătorului, 

când am urcat în amvon să rostesc predica zilei, mi s-a tăiat răsuflarea: între 

creştinii din biserică era fiul meu drag Marius, pornit dis-de-dimineaţă din 

Oradea să ajungă în Prislop la începutul sfintei Liturghii. Radia de bucurie. 

După slujbă a dorit să ducă cu el o imagine fotografică. Cu noi doi. Apoi, 

postaţi fiind în faţa altarului, între icoana Maicii Domnului şi a sfântului 

Grigorie Dialogul, se alătură bucuriei noastre sora părintelui Irineu, 

domnişoara dr.Tereza-Adina. Cu perspicacitatea sa uluitoare, Marius, 

sesizând că aparatul foto este în mâna prietenei sale, care l-a însoţit din 

Oradea, abordează un zâmbet respectuos dar irezistibil, şi le aduce de la 

strană şi pe cele două călugăriţe, sora Gema şi sora Tarcizia „să completăm 

imaginea”. 



 
 

Marius doreşte să ştie câte ceva despre acest loc în care tatăl lui este un om 

fericit. Îmi cere, ştie el de ce, să-i scriu măcar câteva pagini despre sfânta 

mănăstire întemeiată de părintele Irineu. Deocamdată, în stadiul actual al 

documentării, pot scrie câte ceva doar despre localitatea Prislop: 
 

Prislopul nostru, menţionat în documente la anul 1405, recenzat oficial 

începând cu anul 1850, consemnat ca „parohie veche” în şematismul din 

1936, este, ca orice prislop un pas, un punct de trecere, o trecătoare din 

acest mirific plai spre „ţările” vecine: Chioarul, Sălajul, Someşul şi Ţara 

Lăpuşului. De pe colinele Prislopului coboară poieni, livezi şi văi spre 

satele ce străjuiesc râurile: Someş (de la Ileanda spre Răstoci şi Jibou - 

Zalău), râul Lăpuş (de la Remetea Chioarului spre Ardusat şi Satu Mare). În 

zile senine se văd în cele zări înălţimile Ţibleşului, munţii Gutâiului şi 

crestele Meseşului, care adăpostesc de două milenii vestigiile falnicului fort 

roman de la Moigrad-Porolisum, puternica cetate de la limesul de nord al 

Imperiului Roman, de la care în sus trăiau dacii liberi, deci şi strămoşii 

pislopenilor de astăzi. 

Apa, bogăţia primordială, caracterizează vatra noastră, cu fântâni şi pâraie 

nesecate  de  nici  o  secetă.  Trei  izvoare,  din  trei  puncte  importante  ale 

satului, se îngemănează formând Valea Prislopului, care curge spre Nord, şi 

după un parcurs lung de cinci kilometri înnobilează undele râului Lăpuş, în 

locul numit Balta Prislopului,  de unde Lăpuşul capătă o direcţie N+NV şi 

atinge adâncimi până la şase metri. 

Bătaia vânturilor istoriei, prislopenii au întâmpinat-o statornici şi viteji. 

Deocamdată, nu am coborât pe firul documentelor spre a cerceta străfundul 

primelor veacuri, dar cele oferite nouă de istoriografia recentă dau mărturie 

că, la anul 1566, voievodul Marian, ce conducea şi apăra domeniu Cetăţii 

Chioar avea sediul în Prislop. Tot în Prislop, la anul 1603, are sediu 

voievodul Ioan stăpânul Chioarului, cetate care a fost totdeauna un punct de 

sprijin militar şi a avut nevoie, pe lângă garnizoanele de mercenari, de o 

putere militară proprie, bazată pe proprii supuşi, iobagi ai domeniului. 

Aceştia, prin vitejie au acces la titluri de libertate şi chiar la titluri nobiliare, 

creând aici o pătură scutită de sarcini iobăgeşti şi „un însemnat cuib de 

mică nobilime românească”. 

Iubind pământul şi apa, focul zavistiilor istorice n-a putut distruge celula de 

bază a vieţii sociale - familia cu mulţi copii, care vitalizează şi trec în 

nemurire nume, care le-am întâlnit pe crucile din cimitir dar şi în casele 

actualilor proprietari: Mihali, Hossu, Ile, Bârle, Sava, Pop, Roman, Dănuţ, 

Danciu, Stan, Bud, Trif, Urs, Botha, Botean şi alţii, despre care, dacă Bunul 

Dumnezeu îmi va da putere, voi face pomenire în paginile unei alte…cărţi. 



 
 

*** 
 

Marți, 14 februarie 2012, a doua zi după Semnalul publicat de 

venerabilul jurnalist Vasile Gaftone în Glasul Maramureșului, am hotărît să 

pregătesc pentru tipar ediția a doua a Memoriilor. 
 

Aici totul este prielnic pentru 

a medita şi a scrie: bucuria vieţii în 

rugăciune, aerul nepoluat, apa de 

izvor, frumuseţea naturală, dangătul 

clopotelor şi mireasma de tămâie. 

Acum şi imaculatul linţoliu alb, care 

înveşmântează totul în hlamidă lilială 

de crin imaculat. 
 

Marius a revenit de câteva ori în acest loc binecuvântat, să-mi aducă 

personal câte-o veste bună. Între care și promovarea fratelui său mai mare, 

dr.Petre-Bogdan, angajat al ministerului sănătății la București. 
 

Se bucură mult că tatăl său este, în sfârșit, împlinit, senin și fericit, 

trăind a doua tinerețe, la amvonul mănăstirii rostind cuvânt sau la strană 

fiind ”ucenic” al ieromonahului Irineu, ctitorul sanctuarului de la Prislop. 
 

 
 

Îți mulțumesc Ție, Părinte al luminilor, pentru tot darul ce îl 

reverși asupra mea, a păcătosului ! 
 

Prislop, 17 iulie 2012 
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