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Volumul de fa aduce în actualitate i supune ateniei o oper
impresionant, a artistului fotograf Ioni G. Andron, care i-a legat destinul
de cel al satului natal – Raca - i al rii Oaului, acest inut mirific, care la fascinat prin arhaicitate i autenticitate. De-a lungul a peste cinci decenii
de via i activitate (din 1934, pân în 1989), a creat o oper monumental,
care cuprinde aproape 100.000 de cliee, a tiprit trei cri i zeci de
articole, au rmas peste 20 de manuscrise, din care dou cri au fost
tiprite dup deces, prin eforturile soiei. În timpul vieii a purtat o
coresponden asidu (3.000 de scrisori) cu personaliti marcante ale
culturii române. Om de real cultur, a ridicat pasiunea pentru fotografie la
rang de mare art, realizând cele mai expresive fotografii despre ara
Oaului, în care valoarea documentar se întreptrunde cu cea artistic,
recunoscut de mari personaliti.
Prezenta lucrare se dorete a fi un corpus de texte care s adune la un
loc toate articolele scrise de i despre Ioni G. Andron, i împrtiate în
diverse publicaii din ar, atât în timpul vieii, cât i cele aprute dup
trecerea la cele venice. Editarea într-un volum a tuturor acestor materiale
este o restituire foto-documentar care contureaz o personalitate complex
i laborioas, i se constituie într-un omagiu cu ocazia Centenarului
ANDRON, la 20 aprilie 2017. Lucrarea contribuie la reactualizarea i
cunoaterea acestor aspecte ale personalitii celui mai reprezentativ artist
fotograf i etnograf al rii Oaului i a unuia dintre cei mai mari artiti
fotografi ai României din toate timpurile.
Textele i fotografiile cuprind datini, tradiii, obiceiuri care erau înc
foarte prezente în satul tradiional oenesc, cunoscut în copilria i tinereea
sa, formându-i convingerea c oenii sunt continuatori ai dacilor i
perpetueaz un mod de via multisecular. Cu fiecare ocazie, afirma acest
adevr, în care credea cu trie, c oenii sunt aici din leagnul istoriei, i
sunt cea mai concludent dovad a continuitii poporului român pe aceste
meleaguri. Articolele scrise de d-l Andron sunt tot atâtea mrturisiri ale
dragostei neostoite fa de oamenii i locurile acestui inut, dar i mrturisiri
de contiin fa de aceast „vatr de neam românesc“, care i-a fost
„leagn i scut“ vieii.
ara Oaului i-a înscris identitatea în venicie tocmai prin virtuile
creatoare care uimesc i încânt, manifestate în arhitectura caselor, port,
muzic, dans, tradiii. Formele acestui mod de via ancestral s-au pstrat în
tiparele datinilor, credinelor, obiceiurilor, supravieuind pân la jumtatea
secolului al XX-lea, când i s-au oferit cu generozitate domnului Andron,
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care le-a imortalizat, reuind s le salveze prin minunea tehnicii oferite de
aparatul de fotografiat. Valorificarea motenirii sale artistice i culturale
contribuie implicit la salvarea acestor valori, pentru cunoaterea profund a
Oaului autentic.
Asistm, în vremurile noastre, la o continu, accelerat, inevitabil i
ireversibil erodare a acestor valori, se produc mutaii funcionale în care
rosturile vechi, ce au dinuit de veacuri, se pierd, tocmai prin ptrunderea
tumultoas a tehnicii în viaa omului modern. Acum, când globalizarea
niveleaz ca un tvlug i identitile se pierd, când timpul nu iart i noi ne
descifrm tot mai greu rostul în lume, opera impresionant a domnului
Andron ne-ar putea fi reazem în înfruntarea timpului. Printr-un destin
exemplar, ofer un model uman demn de urmat, în care pasiunea i
devotamentul, trite la cote incandescente, se pot împlini numai în relaie
strâns cu comunitatea în mijlocul creia trieti, ale cror valori le
împrteti i doreti s le reprezini.
Prin fiecare clieu i articol, a cldit un monument rii Oaului.
Ne-a lsat un tezaur spiritual pe care avem datoria s-l protejm, prin
aceasta, protejându-ne fiina. Ca om i ca omenire, ca individ i ca neam.
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Primul articol cuprins în aceast lucrare a fost publicat în 1941, iar
ultimul, în iunie 2017. În general, am respectat modul de prezentare a
textului din publicaie, intercalat sau însoit de ilustraii. Dar dac am copiat
o dat o fotografie, nu am mai reprodus-o, chiar dac aceasta apare de mai
multe ori, ci doar am consemnat iconografia.
Am pstrat neschimbate particularitile lexicale, pentru a nu diminua
parfumul de epoc, („vieaa“, „svântat“, „desiluziile“, „resfrânt“, scrierea
cu apostrof, la textele de pân la 1947, dialogul). În schimb, am operat
câteva îndreptri, privind: - corectarea unor forme gramaticale (figure >
figuri, oaspe > oaspete); - actualizarea ortografiei (pentru/c, de/la, de/ce);
- îndreptarea punctuaiei (mai ales la textele vechi i la versuri). Parantezele
drepte [...] le-am folosit pentru a aduga cuvinte sau nume care nu erau în
textul iniial, dar am socotit c trebuie s aduc informaia necesar.
Menionez c nu am accesat arhiva Andron, care se gsete la Muzeul
Judeean Satu Mare, articolele i pozele au fost copiate din publicaii, de pe
hârtie de proast calitate. Am putea împri în trei perioadele apariiilor: de tineree: 1941-1947, în „Tribuna Ardealului“ 1941-1942, i „Almanahul
tineretului român“ – 1947, cronici în „Transilvania“ i „Viaa ilustrat.
Revist de familie“, Cluj, 1942 i 1943; (în aceast perioad public i dou
pliante: Priveliti dintr-un col de ar, 1942, Chemarea munilor, 1943); de maturitate artistic: 1965-1989; - perioada postmortem: 1990-2017.
Textele au aprut, la vremea lor, în publicaii locale („Pentru socialism“ i
„Graiul Maramureului“ din Baia Mare, „Cronica stmrean“, „Informaia
de duminic“, „Confluene“, „Poesis“ i „Mrturii culturale“ din Satu
Mare) sau centrale („Flacra“, „Scânteia“, „Scânteia tineretului“,
„Contemporanul“, „Albina“, „Cuteztorii“ din Bucureti, „Tribuna“,
„Echinox“ i „Napoca universitar“ din Cluj Napoca). Ilustraii au mai
aprut în diferite reviste de cultur.
Lucrarea s-a constituit din preocuparea tenace a peste patru decenii de
documentare i cercetare asidu, a sute de zile, mii de ore, a zeci de colecii,
din bibliotecile la care am avut acces: Biblioteca Judeean Satu Mare,
Biblioteca Judeean „Petre Dulfu“ – Baia Mare, Biblioteca Centrala
Universitar „Lucian Blaga“ Cluj-Napoca, crora le mulumesc pentru
sprijin i solicitudine.
tefan Haiduc
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rii Oaului i-a venit destul de târziu norocul de a avea, rsrii din
propria-i ograd, oameni de cultur cu viziune i cu dragoste pentru tot ce
înseamn DOCUMENT ADRESAT VIITORULUI. Greu s-au iscat spirite
autorizate s scrie un „Hronic“ al inutului, greu s-au apucat de lucru
cercettori dispui s se supun rosturilor de-a aduna i de a vesti în lume
tezaurul de valori acumulate din timpuri nescrise în acest bulgre de
arhaicitate numit, atât de încifrat, OA.
Unul dintre cei care i-au asumat un asemenea destin a fost rceanul
Ioni G. Andron (20 aprilie 1917 – 23 aprilie 1989).
În timpul vieii, „domnu’ Ioni“ era cunoscut ca avocat. Dar nu a fost
suficient de bine mediatizat, ca s utilizez un jargon drag mass-mediei
actuale. Cea mai mare parte a scrierilor i fotografiilor sale a rmas ascuns
ochilor curioi. Autoritile erau reticente la ascensiunea unor personaliti
neintegrate în sistem.
Nici azi nu e cunoscut pe deplin. De aceea, iniiativa profesorului i
cercettorului tefan Haiduc este salutar. Volumul „Ioni G. ANDRON.
Schi biografic, articole, interviuri, evocri, fotografii“ aduce împreun
texte scrise de I. G. Andron, interviuri, articole dedicate personalitii sale
i alte documente utile celor care doresc s aib o imagine complex despre
proeminena unui oan dedicat oenilor. Prin cri precum aceasta, se aduce
un serviciu nu numai memoriei ilustrului om de cultur, valorificrii
creaiei lsate motenire, ci mai ales locurilor pe care le-a zugrvit cu pana
inspirat, cu lumin toars îndelung în sufletul su.
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Ioni G. Andron a devenit celebru prin mai multe „chipuri“ de oeni
preluate în tratate cum este „Istoria românilor“ a Giuretilor, în diverse
reviste, în presa strin, dar mai ales prin expoziia sa din casa situat în
Negreti-Oa, pe care au vizitat-o zeci de oameni de cultur din ar, dar i
un numr însemnat de personaliti de peste hotare. Lui îi datorm interesul
pe care inutul nord-vestic l-a stârnit în rândul cercettorilor strini.
Ceea ce l-a impus pe plan naional a fost albumul „ara Oaului“
(Editura Dacia, 1977), lansat în diferite locuri. Memorabil a fost
„sfetania“ de la Sala Dalles din Capital, emoionant a fost lansarea din
satul natal, Raca, eveniment descris clduros de antologatorul acestui tom.
Despre valoarea „Albumului“ de acum patruzeci de ani au scris muli
comentatori. Sunt voci autorizate care au impus un artist fotograf, dar i un
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inut cu insolitele, misterioasele lui valori, cu reverberaia unei galerii de
fizionomii care poart pecetea Începuturilor...
Autografele consemnate în „Album“ sunt dovezi ale interesului pentru
valorile spirituale ale Oaului. Am selectat consideraiile despre aceast
„fresc uman exemplar“ consemnate într-un articol al unui poet
îndrgostit de ara Oaului, Grigore Scarlat: „Aceste chipuri atât de
luminoase, uneori atât de încrâncenate, sunt parc rodul unor vestii
sculptori din timpul lui Pericle, oameni care, înfruntându-i destinul atât de
vitreg, au supravieuit pe aceste locuri, care au fost i vor fi numai ale lor.
Oamenii acetia, oenii, i-au creat din locurile dinuirii nu numai un
spaiu distinct, ci i o matc vital, regeneratoare de noi frumusei.“
(„Oameni pentru eternitate“, în „Cronica stmrean“, 23 febr. 1978).
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***
A-l evoca pe Ioni G. Andron este un privilegiu. De la bun început ar
trebui spus c Omul Andron, unic în zon prin importana proiectului,
semna doar cu sine însui...
Am avut ansa de a-l cunoate, de a fi, nu mult, dar substanial, în
preajma sa. Parc-l vd. Înalt, îmbrcat de obicei în inut sportiv, ca un
alpinist, sau ca un vajnic vântor, cu o fizionomie distinct, greu de uitat.
Amintea parc de Geo Bogza, reporterul care a fost cel puin o dat musafir
al Negretilor, i pe care l-am vzut la Casa scriitorilor din Bucureti.
Potrivirea dintre cei doi mi se prea izbitoare. Probabil c toi cei ce
rscolesc realitatea au ceva comun. Domnu’ Ioni era numai ochi.
Sfredelitori, interogativi, exersai de exigenele cutrii frumosului din
lume, ochi de erete gata s înhae imaginea expresiv, nu fr scop, ci
pentru a spori „a lumii tain“ cum spune Poetul.
În 1978 i-am dedicat un poem în Antologia „Afirmarea“ scriind cam
aa: „Lui Ioni G. Andron – cronicarul care scrie cu lumin Cartea rii
Oaului...“. Îi aduceam un elogiu indirect, prin evocarea „chipurilor de
daci“ aa cum i-a readus la via prin mainria lui magic de fotografiat...
Dedicaia n-a fost reinut. I-am trimis poemul la împlinirea vârstei de 60
de ani prin tefan Haiduc, atunci profesor în Raca. i cred c, dei textul
nu atingea cote estetice prea înalte, i-a plcut, fapt pentru care l-a reinut în
arhiva sa din care directorul Muzeului rii Oaului, Remus Vârnav, mi-a
remis o copie.
I. G. Andron era omniprezent la toate evenimentele legate de Oa. Îl
simeai în spatele teleobiectivelor pe care i le punea în echilibru cu toat
setea de a extrage cu acuratee imaginile, de a surprinde simbolistica i
subtilitile lumii din jur. Pe atunci, mânuirea aparatelor cerea abiliti
serioase. Azi, „sculele sale nemeti“, dup expresia unui mo din Raca,
9
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***
Idealul lui Ioni G. Andron, formulat chiar de el într-un interviu, era
de a surprinde „adevrul, monumentalitatea, esteticul“. Cu sim didactic,
voia s dea celor ce vin dup el argumente de mândrie i demnitate,
înelegând de la printele su, de la mulimea de oameni pe care i-a
cunoscut, pe care i-a adunat împreun în impresionanta sa colecie i cu
care a schimbat dou cuvinte, c oenii lui au fost lsai de vechea
orânduire anterioar Unirii în ignoran, împini deliberat în umilin prin
lipsa colilor. A surprins chipuri diverse de borese i foaice, de boresari i
coconai, „captura“ ici-colo pe furi câte un vâj sau o bbtie, pentru a crea
o secven din epopeea vie a neamului românesc. Se poate deduce c avea
despre istorie o concepie modern care însemna observarea trecutului cu
faa spre viitor. Pentru muli, ara Oaului oferea un câmp bogat de
investigaii etnografice, folclorice, antropologice. Ea atrgea prin faptul c
era un „document“ veridic al neamului, un cuib pe care nimeni i nimic nu
a putut, prin vremi adverse, s-l dea jos din pomul vieii. De aceea, în lipsa
unor documente abundente, I. G. Andron a cercetat trecutul prin obiceiurile
unice de aici, în manifestrile artistice ale contemporanilor, în fizionomiile
solare, în „vultorile danului“ sau în sfâierile sonore ale âpuriturilor, în
broderiile ingenioase ale „cmeilor“, în zicerile cu miez filozofic... Voia s
argumenteze pentru cei ce vin soliditatea temeliilor, s demonstreze c un
spirit creativ cum e cel al oenilor, atât de viguros în diverse domenii, nu
poate fi specific decât grupurilor vechi care au psihologia gazdelor aflate cu
dreptate ACAS. E bine s amintesc o realitate. Se aud i azi voci care
susin, marginal desigur, c oenii n-au documente ale vechimii, c n-au
existat în unele perioade, c în „cldarea“ lor a fost secole la rând un vid
cam pân pe la anii 1700. Luându-ne dup (i)logica aceasta, putem s
glosm susinând c i vidul ar trebui s aib documente i uite c asemenea
dovezi ale vidului nu s-au produs. i înc ceva: cum se face c oenii, aceti
români nordici, la fel ca toi românii de pretutindeni, EXIST? În bttura
lor, nu în alta. Cum se poate c în LOCUL lor nu s-a alipduit (aciuat)
altcineva... Totui, fiindc nu e de glumit, voi conchide parafrazându-l pe
Eminescu: Oenii sunt o realitate i... punctum! De aceea, moii lui Andron
din sutele de fotografii griesc. Într-un grai de milenii.
Ioni G. Andron a transformat presupusa verig lips a neamului
într-o verig de aur dintr-un lan uman, care vine i urc... A iubit Oaul
dintr-o perspectiv diasincronic, nu cu semeie, ci cu mândria celui care
are ce s arate lumii, ca un „rob“, cum însui zice.
10
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***
În intervalul 1918-1944, dar i dup aceea, mult vreme, în Satu Mare
au aprut puine cri. Printre cele de autoritate tiinific e de amintit
volumul „Mrturii strmoeti“ de Dariu Pop, pe care Ioni G. Andron îl
avea in preioasa-i bibliotec. Influena acestuia, care a adus în faa
stmrenilor documente paleografice pstrate în vechile biserici i la
Mnstirea Bicsad, putea fi decisiv. Ioni G. Andron a prins mesajul i a
nzuit s lase în urma sa i cri trebuitoare alor si. Aflat la începutul
afirmrii în planul creaiei, a scris mai întâi versuri, juvenile desigur, dar a
publicat i dou cri: „Priveliti dintr-un col de ar“ (1942) i
„Chemarea munilor“ (1943). A scris apoi o monografie a satului Raca,
aprut postum. Se adaug la acestea zecile de manuscrise i volumele
rmase în manuscris, printre care „Vântoarea, odinioar, în ara
Oaului“. El cunotea bine cercetrile celor care au poposit aici atrai de
acest El Dorado al culturii strvechi. I. A. Candrea cercetase graiul, Béla
Bartók – colindele, Ion Mulea i Vasile Scurtu au înregistrat folclor literar
i frânturi din gândirea popular a oamenilor de aici, C Briloiu a cercetat
bocetul (jelitul sau vaietul), Tancred Bneanu – portul, Gh. Foca a venit
cu dou volume despre cultura material i spiritual, Ioan Chioreanu-Oa
„o dzâs cu cetera“ i a înregistrat 200 de melodii vechi. Ioni G. Andron
i-a gsit, prioritar, un domeniu distinct: imaginea fotografic.
Cercetându-i motenirea, nu se poate îns ocoli un adevr. Din
nefericire, este o ar a Oaului pe care n-o mai regseti în realitatea
imediat, aa cum a vzut-o el prin lentilele însorite i avide de semne ale
arhaicitii...
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***
Dac lui Ioni G. Andron, oenii, de la colinele irlului începând
pân sub versantul Pietroasei i de la Viile Medieului pân la Ceteaua
Cmârzanei, îi datoreaz recunotin pentru integralitatea lucrrilor sale, e
de evideniat c autorul prezentei crestomaii, tefan Haiduc, merit
empatia tuturor iubitorilor de art fotografic, a familiei, a oenilor, dar mai
ales a cercettorilor din ar dornici s cunoasc nu numai un Om, ci i ceva
din destinul unui mnunchi de oameni cu rosturi asumate de-a apra
litoralul nord-vestic al limbii române. Se cuvine preuire pentru munca
laborioas de a edita acest volum i de-a duce în prezent o personalitate de
la naterea creia se împlinesc 100 de ani.
tefan Haiduc, poet de real talent, zgârcit cu prezena în presa literar,
este autorul unei exhaustive monografii, de real interes pentru istoria
literaturii române, lucrare dedicat lui George Boitor, poetul din Supur. Are
în manuscris o „Bibliografie a rii Oaului“ i diferite studii de etnografie
a zonei. Cu încpânarea unui clugr benedictin care mângâie cu savoare
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nereprimat cri i pagini fr numr, a adunat ani la rând, tot ce era legat
de numele lui Ioni G. Andron. A adunat texte i documente risipite, a
rscolit colecii de ziare i reviste de la Biblioteca „Lucian Blaga“ din ClujNapoca. Am fost martorul multor ore petrecute în Biblioteca Judeean din
Satu Mare, la cunoscuta Bibliotec „Petre Dulfu“ din Baia Mare, condus –
dup cum se spune îndeobte – de un amic al stmrenilor, dl Teodor
Ardelean. Aici, la cunoscuta instituie, tefan Haiduc a ajuns, îmi place s
depun mrturie, s cunoasc toate tainielele bibliotecii, încât chiar i
Mickey Mouse de-ar fi coborât din benzile desenate, i-ar fi ridicat basca în
semn de respect...
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***
Nu tiu dac Ioni G. Andron a avut intenii sau încercri de a crea o
coal, de a coagula un grup de discipoli în oraul su de suflet, dar tezaurul
fotografic lsat a devenit un model care stimuleaz talente noi: Alexandru
Feier, Remus iplea, Komaromi Romeo, Emilian Moldovan, Dorel
Petrehu. Mihaela Grigorean, Pop Alexandru i alii...
Nu putem uita c el a fcut ca inuturile natale, de care era ataat cu
mândrie, s fie cunoscute în lume.
Citindu-l, recitindu-l, iar acum, admirându-i o parte din creaia fotografic, putem reface „filmul“ unei pasiuni împlinite i totdeodat ne putem
reîntâlni cu „oamenii care-au fost“ i au rmas, atât de vii, în icoanele sale.
În sfârit, ca o concluzie, cred c se poate invoca o zicere, o strigtur
pe care a rostit-o un „filosof“ popular al locului la începutul anilor 1900, pe
care a cules-o I. A. Candrea i care îi va fi rmas în memorie încurajator, de
mic, oanului Ionuc-Ioni:
„Fost-a lume i-a mai fi,
Numai de ne-a trebui“.
De la acest distih, comentariile pot continua...
Motenirea lsat de Ioni G. Andron este exemplar. Modelul oferit,
ilustrat cu densitate în textele din acest volum omagial, pe care i-l datorm
lui tefan Haiduc, merit s fie dus mai departe.
Ioan Nistor
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Februarie-martie, 1978. De cinci ani eram profesor în Raca, sat
strvechi din ara Oaului, ce conserva foarte bine matricea autenticitii,
fapt ce mi-a oferit prilejul s cunosc mai bine satul oenesc i pe oamenii
si, care mi s-au revelat la modul sublim, prin descoperirea esenei vieii
acestora: simplitatea, descifrat în albul costumului popular, casele
tradiionale, acoperite cu paie, în traiul modest, i în âpuritura tioas, la
temelia tuturor lucrurilor fiind oamenii, pe care, iat, aveam ansa s-i
cunosc nemijlocit, la ei acas, în dialogul permanent cu natura i legile ei,
pentru a-i descifra sensurile i a se pune în acord cu ritmurile ei. Dar satul
Raca are o relevan aparte, fiind satul natal a domnului Ioni G. Andron,
strlucitul artist fotograf, pe care îl cunoteam i personal, i-i preuiam
foarte mult activitatea fotografic despre strvechea ar a Oaului. Pe
lâng aceasta, eram chiar vecini foarte apropiai în Negreti Oa i aveam în
arhiva familiei una-dou din fotografiile emblematice druite familiei cu
generozitatea care îl caracteriza.

La începutul iernii,a aprut albumulde fotografii „ara Oaului” a
domnului Ioni G. Andron, la editura Dacia din Cluj, un adevrat
eveniment editorial, ce avea s devin o lucrare de referin i una din
crile fundamentale despre aceast lume ce i-a prelungit arhaicitatea pân
13
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în vremurile moderne în care ne-a fost dat s trim. Într-o lume aflat întrun inevitabil i ireversibil proces de modernizare, albumul dezvluia forme
ale unui mod de via simplu, dar maiestuos, ce vieuia în tiparele datinilor,
dând mrturie asupra neostoitei sete de frumos i a inepuizabilelor resurse
creatoare ale unui inut ce îi prelungea puterea de fascinaie, înscrise în
lanul generaiilor, supravieuind ca reazem în înfruntarea timpului.
Apariia albumului a încununat viaa unui om, Ioni G. Andron, i
druirea deplin fa de semenii si i inutul natal, imortalizarea acestora
într-o fresc uman profund, o cronic autentic, scris cu lumin, salvând
pentru eternitate o lume aflat în pragul dispariiei, dar care era temelia
lumii acesteia, care ne purta fiina trupeasc. Oameni i locuri pulsând de
via adevrat, pstrarea unor strvechi tradiii, mrturie despre un timp,
un spaiu, un mod de via, cu valoarea unui document istoric, dovad vie a
perenitii, continuitii i triniciei unui popor. Dar dincolo de rama
fotografiei, rmâne un crâmpei de suflet, curat i frumos, ce pstreaz însi
esena existenei omeneti, a destinului uneori atât de vitreg, ce s-a împlinit
în datele eseniale. Oameni care au supravieuit pe aceste locuri, pe care leau asimilat ca vatr identitar, unde i-au zmislit un univers omenesc ce a
dinuit peste veacuri, un spaiu distinct, al tririlor specifice zonei, o matc
vital, generatoare de autentice frumusei.
În imensa dragoste fa de satul natal, ca, de altfel, fa de întregul
inut al Oaului, a dorit s prezinte cartea i în Raca, ca semn de pioas
recunotin fa de zestrea cultural preluat ca motenire de la strbuni,
precum i un omagiu adus oamenilor, celor care au creat i pstrat prin
veacuri aceast motenire, ca cel mai preios tezaur. Astfel încât m-am
simit foarte onorat c mi s-a propus s m altur firavului grup de
intelectuali locali pe care i-a invitat s-l însoeasc în satul natal, la
prezentarea albumului de fotografii. Deplasarea a fost organizat de Vasile
Berinde, inimosul metodist de la Casa Oreneasc de cultur din NegretiOa, împreun cu directorul Remus Deac, care au fcut rost de dou
autoturisme ale unor binevoitori. Participani au mai fost prof. Monac Emil,
poeta Viorica D. Ctuneanu (profesoar la Vama, publicase poezii în presa
local), cântreaa Maria Petca (însoit de Ioan Poptean, care-i va deveni
so peste un an). Trebuia s ne însoeasc poetul Ioan Nistor (n. în Prilog,
sat din ara Oaului, debutase cu patru ani în urm), nu a putut, dar a
compus o poezie dedicat domnului Ioni G. Andron, („Btrânii”), pe care
mi-a încredinat-o s o citesc. Întâlnirea a avut loc duminic, 5 martie
19781, la Cminul cultural, dup ieirea de la biseric, i s-a constituit întrun adevrat eveniment la care a participat toat suflarea satului, de la cei
1

Am descoperit dup data nunii mirilor din centrul fotografiei, identificai ca Betea Teodor
(fratele primarului Betea Toma) i Ileana
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mai mici, pân la btrânii, atât de preuii i de prezeni în fotografiile
domnului Andron. Înc de la intersecia de la osea, am fost întâmpinai de
un pâlc de clrei tineri, în haine de srbtoare, care ne-au însoit pân la
Cmin, peste 2 km., ca pe nite oaspei de vaz. Cminul cultural a fost
arhiplin, la întâlnirea cu cel mai de seam fiu al satului. Atmosfera a fost
una cald, familiar, dialogul s-a înfiripat firesc, de la suflet la suflet,
domnul Andron dezvluind povestea fiecrei fotografii, fiecrui personaj,
dând msura deplinei pasiuni, totala druire care l-a marcat între ga via,
înc din frageda tineree. Iar oamenii se descopereau, uimii, în ramele
fotografiilor, cu chipul multiplicat în chipul semenilor. Dup ce s-a încheiat
manifestarea i am ieit afar, domnul Andron a inut s fac o fotografie
care s-i cuprind pe toi participanii, în faa Cminului cultural, fiind un
adevrat maestru de ceremonii i specialist în panorame ample (vezi foto).
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Dup mai multe mrturisiri fcute de-a lungul vieii, i-a format i
cristalizat contiina artistic de la bun început, înc elev de liceu. Astfel,
când, la lecia de istorie, profesorul le art chipuri de daci, de pe Column,
are revelaia c acetia sunt chiar oamenii din satul su, „oenii mei, de
acas“ i are datoria s-i fac cunoscui. Toat viaa a fost animat de dou
principii fundamentale: dragostea i adevrul: „În esen, tot simmântul
meu fa de oamenii i locurile satului natal în primul rând, apoi fa de
oeni i fa de ara Oaului se cuprinde între dou coordonate, care în
inima mea sunt colosale, pentru care nu exist cuvinte potrivite spre a le
arta dimensiunile. Ele sunt: dragostea i adevrul. Dragostea fa de
oameni i locuri, adevrul permanenei i continuitii noastre“ (Ioni G.
ANDRON, Ctre cititor, la „Raca – Vatr de neam românesc“, 1999).
„Adevrul pe care l-am descoperit aici, în acest col de ar, adevr aflat
în oameni, adevr venit din colbul istoriei i care va dinui pân când va
dinui istoria, adevrul permanenei, continuitii i unitii noastre. “
„M-am fcut rspunztor în faa neamului de a fixa pe pelicul
libertatea…“ (Interviu „Echinox“) „dragostea fa de oameni i locuri mi-a
deschis din cea mai fraged pruncie ferestre largi ctre universul
cunoaterii, ctre stilul de via al rcenilor, al oenilor, aspiraiilor
copilriei mele.“
i-a cristalizat contiina artistic odat cu fotografierea chipurilor de
btrâni din satul natal; a descoperit, astfel, demnitatea omului simplu, mai
ales a btrânilor, pe care îi privea cu deosebit preuire, astfel încât fiecare
fotografie are povestea ei, istoria ei, bine pstrat în „memoria inimii.“
Treptat, evolueaz ctre un adevrat profesionist al imaginii fotografice, iar
acestea devin încrcate cu o dimensiune cultural, care contribuie la
integrarea creaiei într-o perspectiv istoric, într-o viziune spiritual de o
15
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înalt noblee uman, contextul rmânând mereu cel firesc, al realitii
autentice în mijlocul creia tria i de care era atât de ptruns. Prin faptul c
artistul fotograf se situeaz, concomitent, în dou domenii divergente, al
documentarului i al artisticului, imaginea artistic depune mrturie peste
vreme despre lumea imortalizat, artistul devenind un martor al istoriei; dar
el nu noteaz sec chipuri, locuri, fapte, ci acestea poart în sine o cldur
interioar, care le înnobileaz prin puternica încrctur afectiv.
Fotografiile sunt imagini ale vieii de zi cu zi, în care eroii sunt oameni
simpli, dar solemni, istovii de trud, dar însetai de via adevrat.
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Ce ne spun astzi aceste fotografii ale domnului Ioni G. Andron,
precum i ale domnului Iuliu Pop, cei doi patriarhi ai fotografiei artistice a
rii Oaului, care au avut un destin îngemnat i au trit o prietenie
exemplar? Amândoi s-au nscut în acest inut nordic (Iuliu Pop n. în
Negreti, în 1915), în deceniul al doilea al sec. al XX-lea, i s-au afirmat în
acelai timp, prin relevarea coordonatei spirituale a locului de natere.
Amândoi i-au asumat menirea de a depune mrturie în faa istoriei, cu
responsabilitate i druire, scriind cu lumin cronica vremurilor în care le-a
fost dat s triasc. Amândoi au lsat o oper monumental, despre acest
inut nordic, al Oaului i Maramureului, mrturisind despre oameni i
locuri, despre o lume disprut, dar i despre un timp aflat la rscruce i
care suferea profunde mutaii funcionale. Amândoi au iubit i au slujit ara
Oaului cum puini au fcut-o, btându-i toate crrile, cunoscându-i
oamenii i locurile, scormonind cu privirea mereu vie, selectând imagini
semnificative, cliee fotografice despre lumea noastr oeneasc. Amândoi
au ales ca tematic universul rural tradiional, ce i-a prelungit existena
pân la mijlocul secolului, oferindu-le cu generozitate ultimele forme de
manifestare, în datini, obiceiuri, tradiii, arhitectura caselor, portul popular,
pstrate peste veacuri, în zile de lucru i în zile de srbtoare, relevând un
crâmpei de ar autentic i profund, unic i fascinant. O lume peste care
a trecut necrutor tvlugul timpului care nu iart, o lume care rmâne doar
în rama unei fotografii, ca unic dovad material.
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Fotografie realizat de Ioni G Andron, în faa Cminului cultural din Raca, dup
lansarea albumului „ara Oaului”, 5 martie 1978:

Ioan Nistor

BTRÂNII

Lui IONI G. ANDRON

lio
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Capul regesc a fost dus departe.
Trupul i-a rmas s se zbat pe culmile dace,
s înale spre piscuri,
de aur,
a inimii pace,
cci irima de trup n-o poate nimeni desface.

B

ib

i stau pe lavie de piatr btrânii,
ca nite statui,
ca nite stâlpi de andezit din sanctuare gete.
Amurgul le încolete în plete,
dar ei de aerul zilei
nu sunt stui.

Aurul dac
în adâncuri n-a încetat s rodeasc,
pe cldri îngropate au dansat venic lumini.
Pacea înmugurit în ochii acestor btrâni
nici un foc n-a putut s-o topeasc.
Negreti, 20 februarie 1978
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90 de ani de la naterea lui Ioni G. Andron
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S-au împlinit recent 90 de ani de la naterea omului de cultur Ioni
G. Andron. Destinul su s-a confundat cu mirificele locuri ale rii
Oaului. Tatl su, preotul greco-catolic Ioan Andron, s-a nscut în 22
noiembrie 1890 la Pribileti, într-o familie de rani foarte sraci. Mama,
Ghizela Olah, era învtoare. Dup hirotonirea din 1916 tatl a fost numit
capelan în Raca. Activitatea sa preoeasc va fi legat doar de aceast
parohie oeneasc, slujind aici pân la trecerea la cele venice (1954).
În 20 aprilie 1917 avea s se nasc la Raca întâiul copil al familiei
Andron, Ioni. Din pruncie acesta a strbtut ara Oaului cu aparatul de
fotografiat imortalizând imagini inedite încrcate de poezie i frumos.
Mrturisete Ioni G. Andron c „aproape c nu a trecut nicio zi în care s
nu m îmbt de frumuseea sufletului oenesc, devenind un admirator
pentru totdeauna al rii Oaului. i pentru c oricât m-am aplecat asupra
acestui suflet nu i-am putut ptrunde adâncimile i oricât m-am ridicat spre
înlimile sale nu i-am putut atinge piscurile, am încercat, dup puterile
mele modeste, s-l scriu cu lumin.“
A studiat dreptul la Cernui, pentru ca apoi, asemeni tatlui i
fratelui su Mircea, s urmeze i teologia greco-catolic.
În timpul vieii a publicat volumele : „Priveliti dintr-un col de ar“,
Ed. Grafika, 19422; „Chemarea munilor“, Ed. Sf. Nichita, Oradea, 19433.
Postum, au vzut lumina tiparului la editura bimrean „Gutinul“,
lucrrile monografice „Raca, vatr de neam românesc“, 1996 i „Raca,
locuri i oameni“, 2001. Aceste dou opere sunt i astzi monografii
exemplare pentru judeul Satu Mare. Se simte în cele dou cri dedicate
Racei nermurita dragoste a autorului pentru meleagurile natale, dar i
probitatea afirmaiilor.
Contribuii etnografice interesante a avut la publicaia muzeului
stmrean „Satu Mare. Studii i comunicri“, cu studiile: O colecie de art
popular, vol. I, 1969, p. 187-200; La o sâmbr a oilor în satul Raca din
ara Oaului în urm cu 50 de ani, vol. VII-VIII, 1986-1987, p. 367-371.
De altfel, a fost adesea în prim-planul organizrii marii srbtori pastorale
oeneti, realizând spre exemplu în 1972 lucrarea „Sâmbra oilor: Oa –
Huta Certeze“.

2
3

Grafika, Oradea (Nagyvârad)
Sf. Nichita, Cluj (Kolozsvar)
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Fotografiile sale pot fi regsite în lucrri fundamentale din cultura
româneasc: G. Clinescu, „Istoria literaturii române“4, C. C. Giurescu,
„Formarea poporului roman“, „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri
pân astzi“, Episcop Ioan Suciu, „Mama“. De asemenea, prestigioase
reviste româneti au gzduit fotografiile lui Ioni G. Andron: „Arges“,
„Tribuna României“, „Cronica“, „Familia“, „Flacra“, „Tribuna“,
„Echinox“.
A trecut la cele venice în 23 aprilie 1989 la Negreti-Oa, fiind
înmormântat la Raca. S-a respectat astfel dorina exprimat de el, aceea de
a-i dormi somnul de veci în pmântul de care sufletete nu s-a desprit
niciodat, i care i-a fost „leagnul i scutul vieii“.
A lsat în manuscris peste 20 de titluri de etnografie i folclor precum
i peste 60.0005 de cliee fotografice.
Greu de precizat care ar fi fost destinul cultural al lui Ioni G.
Andron dac sferele de influen ar fi fost altfel împrite dup a doua
conflagraie mondial. Cert este îns c priceperea, seriozitatea i râvna
omului de cultur Ioni G. Andron, în condiiile social-politice de pân în
1989, au fost prea puin puse în valoare. Opinm c i în cazul su se
potrivesc versurile lui Goga: „nu câte-au fost îmi vin în minte, ci câte-ar fi
putut s fie“.
Abia în 1977, prestigioasa editur clujean Dacia i-a publicat albumul
„ara Oaului“. Despre felul în care a fost realizat acesta, autorul afirma:
„Am rmas uimit cât de bine au reuit majoritatea reproducerilor, dar
totodat am avut i strângeri de inim vzând unele retuuri care nu fac
cinste Întreprinderii Poligrafice Filaret Bucureti“.
Despre etnograful Ioni G. Andron s-a afirmat c avea o „formaie
aparte“. Prelum cu toat convingerea aceast caracterizare, ea potrivindu-se
pentru toat viaa i activitatea ilustrului nostru conjudeean, cel mai mare
iubitor al sufletului românesc din ara Oaului. Datoria noastr este de a-i
pstra vie memoria i de a-i valorifica cât mai mult cu putin râvna întru
descoperirea frumuseilor locurilor i oamenilor din acest nord de ar.

4
5

(în „Citadela“, an I, 2007, nr. 2, p. 7-8 ,
reprodus în „Oameni i locuri din Stmar“, vol. I,
Editura „Citadela“, Satu Mare, 2008, p. 238-239

Informaie greit, nu are fotografii în G. Clinescu, „Istoria literaturii române”
Informaie greit, aproape 100.000 cliee fotografice
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Ioni G. Andron s-a nscut la 20 aprilie 1917 în satul Raca din ara
Oaului, în familia preotului greco-catolic Ioan Andron, originar din satul
Pribileti din ara Chioarului. Dup coala primar în satul natal, urmeaz
liceul la Satu Mare (1927-1934), apoi dreptul la Cernui i Cluj (19351940) i teologia la Academia de Teologie Greco-Catolic din Cluj (19411944).
A început s fac fotografii începând din 1934 cu aparatul de
fotografiat Voigtländer Bessa pe film lat primit de la tatl su, la început cu
colegii de liceu, cu familia, în excursii i la vântoare, apoi tot mai multe cu
ranii din Raca i alte sate oeneti.
ara Oaului era o zon izolat, o „rezervaie“ etnografic cu o
economie autarhic la nivel de subzisten, oenii valorificând resursele
naturale cu mijloace rudimentare i cu propriile eforturi, conservând un
mod de via aproape medieval. ranii locuiau în case din bârne de lemn
acoperite cu paie, arau pmântul cu plugul de lemn tras de vite, semnau cu
mâna, treierau cerealele cu îmblciul, mcinau boabele la moara de ap i
confecionau ei înii uneltele, mobilierul, esturile, obiectele casnice i
îmbrcmintea.
Profundul ataament pentru satul natal i ara Oaului i
contientizarea faptului c aceti rani perpetueaz un mod de via cu
rdcini multiseculare, dar i pasiunea pentru fotografie, au fost motivaiile
care l-au fcut pe Ioni G. Andron s documenteze pe pelicula fotografic
realitile vieii oenilor. Din perioada 1934–1944 dateaz circa 5.000 de
cliee, iar pân la sfâritul vieii sale, în 1989, a fcut în jur de 100.000 de
negative alb-negru, negative color i diapozitive. Pe site-ul memoria.ro este
prezentat o selecie din imaginile realizate în prima perioad, majoritatea
din satul Raca, reprezentând peisaje, arhitectur, lucrul pmântului,
creterea oilor, obiceiuri din ciclul vieii (nunta, înmormântarea), obiceiuri
la srbtori religioase (Patele, Crciunul, Boboteaza), persoane de diferite
vârste (mai ales btrâni) în diverse ipostaze.
Lecturile crilor de istorie despre daci, romani i formarea poporului
român l-au fcut s-i priveasc pe rceni ca pe urmaii acestora: „Când
fotografiam chipuri de btrâni cu pletele ninse de numrul anilor sau scene
din datini strbune, simeam din plin o îndoit mulumire: aceea c suntem
aici din leagnul istoriei, i aceea a creaiei, fiind contient c am fixat pe
pelicul pentru cei de azi i pentru cei din viitor o prticic din fabuloasa
realitate româneasc. “
20
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Fotografiile sale au o valoare deopotriv documentar i artistic; dei
nu a avut studii în domeniul artelor vizuale, a avut un talent artistic
remarcat i apreciat de reputai critici de art precum Petru Comarnescu,
care afirma c este poate cel mai mare fotograf român.
Ioni G. Andron a fost nu numai un fotograf ci i un colecionar
pasionat, casa sa din Negreti-Oa adpostind o colecie etnografic i de
art popular, un mic muzeu care a fost vizitat de muli cltori prin ara
Oaului, printre care s-au numrat oameni de cultur i tiin din ar i
strintate.
Ioni Andron, istoric i muzeograf,
fiul lui Ioni G. Andron, februarie 2013
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http://www.memoria.ro/marturii/personalitati/ionita_g_dot__andron/64576/
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Într-un articol publicat în anul 1990, Iuliu Pop scria referindu-se la
prietenul lui de o via Ioni G. Andron: „Sunt unele personaliti care,
prin gândirea, comportamentul i activitatea lor, las urme adânci, în
perioada lor de existen, imprim felul lor de a fi întregii societi i astfel
caracterizeaz epoca în care au trit. Una dintre aceste rare personaliti a
crui activitate cultural se desfoar pe o perioad de o jumtate de veac,
este Ioni G. Andron, de la moartea cruia s-a împlinit un an în Duminica
Floriilor“ (ara Oaului, 1990).
Cel despre care vorbea atât de frumos Iuliu Pop s-a nscut în 20
aprilie 1917 în familia preotului greco-catolic Ioan Andron, care ajunsese
cu un an înainte în parohia Raca ca preot ajutor. Originar era din Pribileti
(ara Chioarului).
A studiat la coala confesional din sat, apoi la Liceul „Mihai
Eminescu“ din Satu Mare. Studiile de drept le-a urmat în Cernui,
absolvindu-le în anul 1939. Dictatul de la Viena îl prinde acas în Raca
luând parte cu tristee împreun cu fratele su Mircea i tatl su la sosirea
trupelor maghiare în Orau Nou. Ca o msur de prevedere se înscrie la
Academia de teologie din Cluj-Napoca, ceea ce îl scap de la mobilizare în
anul 1944, când a fost chemat la Debrein pentru a fi trimis pe front
(teologii nu erau mobilizai).
A devenit renumit datorit celor peste 60.0006 de fotografii realizate
în cursul vieii în peisajul mirific al rii Oaului. Fotografiile sale pot fi
întâlnite în sinteze fundamentale din cultura poporului român: G. Clinescu,
Istoria literaturii române,7 C. C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, Istoria
românilor din cele mai vechi timpuri pân azi etc.
A publicat trei cri în 1942, 1943 i 1977 (ara Oaului. Fotografii),
iar postum i-a aprut „Raca – vatr de neam românesc“, Baia Mare, 1996.
A lsat în manuscris alte vreo 20 de lucrri despre etnografia i folclorul
rii Oaului.
A murit în 23 septembrie 19898 la Negreti-Oa, unde i-a petrecut
cea mai mare parte a vieii, activând ca avocat. A fost îngropat la Raca,
conform dorinei lui testamentare, alturi de tatl i mama lui.
Astzi mai multe muzee din România gzduiesc impresionanta
colecie fotografic i etnografic: Muzeul Satului din Bucureti, Muzeul
„rii Oaului“ din Negreti-Oa, Muzeul judeului Maramure.
(În „Negreti-Oa. Trecut i prezent“, EFES Cluj-Napoca, 2012, p. 222-223)

6

Corect: aproape 100.000 (nota editor).
Informaie greit, nu are fotografii în G. Clinescu, „Istoria literaturii române”
8
Corect; 23 aprilie 1989 (nota editor).
7
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Ioni G. Andron

Ioni G. Andron este în centrul fotografiei, cu echipa de dansuri a Liceului „Mihai
Eminescu” din Satu Mare, la Festivalul organizat de „Tinerimea român”, Bucureti,
1934
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Ioan (Ioni) George Andron s-a nscut la 21 aprilie 19179 în satul
Raca, din ara Oaului. Tatl su, preotul greco-catolic Ioan Andron,
venise din prile omcutei în 1916 i a pstorit în Raca pân la moarte,
adic 38 de ani, impunându-se ca un veritabil lider al comunitii. Mama sa,
învtoarea Ghizela Andron, a creat prima colecie de art popular
oeneasc i i-a transmis fiului cel mare aceast pasiune.
Copilria petrecut în Raca a fost hotrâtoare pentru formarea sa,
atunci i acolo ajunge s-i îneleag i s-i preuiasc pe cei de care nu s-a
mai desprit niciodat i pe care i-a numit pân la moarte „oenii mei.“
Dup coala primar terminat la Raca, a urmat cursurile Liceului
„Mihai Eminescu“ din Satu Mare. Aici a avut o nou întâlnire care-i va
marca viaa, aceea cu profesorul Iosif Scheinder, cel care l-a iniiat i
îndrumat în tehnica fotografic. Din acest moment, aparatul de fotografiat
l-a însoit în permanen.
În 1935 începe Facultatea de drept la Cernui. Anul dramatic 1940
(cu ocuparea Basarabiei i a Bucovinei de Nord de ctre sovietici i apoi a

9

Corect: 20 aprilie 1917
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Ardealului de Nord de ctre Ungaria) l-a marcat i i-a influenat destinul.
Prsete Cernuiul i se întoarce lâng familie. Apoi întrerupe studiile de
drept i urmeaz între anii 1941-1944 Facultatea de teologie la Cluj. Nu
abandoneaz îns fotografia, pe care o asociaz cu studiul autodidact al
etnografiei rii Oaului. În 1942, pe când era student la Cluj, alctuiete
pe un carnet „Schia albumului Monografia rii Oaului în Fotografii“.
Textul, rmas inedit, este foarte important pentru c demonstreaz întâi o
excelent cunoatere a etnografiei Oaului i apoi intenia sa de a fotografia
sistematic zona, care pe atunci era marcat de o excepional arhaicitate.
Cu sprijinul episcopului Ioan Suciu, scoate în 1942, la Oradea,
excelentul album „Priveliti dintr-un col de ar“, iar în anul urmtor unul
cu titlul „Chemarea munilor“. Public însemnri despre ara Oaului i
fotografii în „  Ardealul“, singura publicaie româneasc admis
  perioad.
În 1946 revine la studiile de drept i îi ia licena. Va lucra apoi ca
funcionar i avocat stagiar la Seini, unde, în 1948, se cstorete cu
Eleonora omcuteanu. În 1958 se stabilete definitiv cu familia la Negreti,
reuind s-i ridice o cas. Pân la sfâritul vieii îi va câtiga existena din
avocatur, va fotografia i va scrie. În casa lui, amenajeaz o expoziie de
art popular i fotografii, considerate de localnici primul muzeu al rii
Oaului. Personaliti importante ale culturii româneti (Petru Comarnescu,
Liviu Ciulei, Dan Hulic, Constantin C. Giurescu, Paul Miron, G. Istrate
etc) îi trec pragul i ajung s-i admire fotografiile. Colaboreaz cu toi
cercettorii care vin în zon i crora le ofer imagini pentru a-i ilustra
crile (Ion Velcea, T. Bneanu, Gh. Foca, C. C. Giurescu). Autoritile
încep s-l preuiasc tot mai mult i astfel ajung s-i cunoasc lucrrile i
vizitatori din strintate. Cu toate acestea, reuete s mai publice o singur
carte, albumul „ara Oaului“, aprut în 1977 la editura Dacia din Cluj
Napoca i lansat la sala Dalles în Bucureti.
Moare la 23 aprilie 1989 i este înmormântat alturi de tatl su în
faa bisericii din Raca.
Au rmas de la Ioni Andron mai multe manuscrise i aproximativ
60.000 de cliee fotografice. Prin strdania doamnei Eleonora Andron,
editura „Gutinul“ din Baia Mare i-a publicat dou cri, „Raca, vatr de
neam românesc“ în 1996 i „Raca, locuri i oameni“ în anul 2001. Opera
sa rmâne s fie valorificat cu adevrat de acum înainte.
Panoul comemorativ de la Liceul Tehnologic „Ioni G. Andron“, Negreti Oa.
în „Informaia de duminic“, Satu Mare, 27 apr. 2014
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Panoul comemorativ de la Liceul Tehnologic „Ioni G. Andron”, Negreti Oa.
Conceput i realizat de Dorel Petrehu i Remus Vârnav.
Fotografie: Komaromi Romeo
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Bust realizat de Ioan Goman. Amplasat la Liceul Tehnologic „Ioni G. Andron”,
Negreti Oa. Fotografie: Komaromi Romeo
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Vasile NEME, profesor pensionar

Ioni G. Andron a strbtut pe jos
toate satele oeneti
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„Bardul Oaului“ a fost comemorat de elevii liceului Tehnologic din
Negreti, care îi poart numele
La iniiativa unui grup de
profesori de la Liceul tehnologic
din Negreti-Oa, printre care
profesorul de limba i literatura
român tefan Haiduc, în data
de 11 aprilie s-au comemorat 25
de ani de la trecerea la cele
venice a „bardului Oaului“,
aa cum l-a caracterizat artistul
emerit Alexandru Grozu, nume
legat pe vecie de ara Oaului.
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Ioni Andron era fiul preotului greco-catolic Ioan Andron i al
Ghizelei. Preotul Ioan a venit la Raca la 24 noiembrie 1916, fiind numit
capelan, a rmas preot paroh în localitate pân la 18 octombrie 1954 i a
avut 5 copii: Ioni, nscut la 20 aprilie 1917, Francisc, nscut la 10
noiembrie 191910, Mircea, nscut la 4 februarie 1920, andri, nscut la 26
iunie 1923, Maria Augusta, nscut la 3 septembrie 1924.
Ioni a absolvit Facultatea de teologie greco-catolic de la Oradea i
cea de drept de la Cluj, într-o perioad grea de dup 1944. A practicat
avocatura. S-a cstorit cu Eleonora omcutean din Seini i au avut doi
copii: Ioan George, muzeograf principal la Muzeul Satului din Bucureti,
mutat apoi la Braov i Angela Romana, profesoar de limba francez la
Liceul din Negreti-Oa, actualmente locuind la Braov. Avocatul Ioni
Andron a profesat la Seini, Negreti-Oa i Satu Mare. Înc din vremea
studeniei a îndrgit mult ara Oaului i arta fotografic.
A strbtut pe jos toate comunele i satele oeneti, a studiat arhive
bisericeti i colare, aa cum a fcut-o i revizorul colar Darius Pop de la
Satu Mare, care a publicat cartea „Mrturii strmoeti“.

10

Pomenit doar în acest articol. În plus, este o inadverten: între aceast dat i data
naterii urmtorului copil sunt doar patru luni, ceea ce e imposibil.
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Ioni a imortalizat în fotografii imagini ale satelor oeneti, ale
bisericilor, ale unor personaje mai deosebite prin credin i port, ale unor
srbtori de peste an. A publicat prima sa carte „Priveliti dintr-un col de
ar“, aprut la editura Sf. Nichita, Oradea, 1942. Au urmat alte dou
cri: „Chemarea munilor“, editura Sf. Nichita, Oradea, 1943, i „ara
Oaului“, editura Dacia, Cluj, 1977. Alte 18 lucrri au rmas în manuscris.
Printre ele se numr: „Srbtori în satul Raca“, „Prin ara Oaului i
munii ei“, „Srbtori religioase în Raca i ara Oaului“, „Permanena,
continuitatea i unitatea poporului nostru reflectate i în unele toponimii i
expresii din graiul rii Oaului“, „ara Oaului – universul fotografiilor
mele“, „Cmrzana, ara Oaului – propunere pentru a fi declarat
monument etnografic“, „Memoriu justificativ privitor la necesitatea
înfiinrii unui muzeu al Oaului, la Negreti“. Cea mai însemnat lucrare
publicat rmâne „Raca – vatr de neam românesc“, monografie sub
genericul „Leagnul i scutul vieii mele“, aprut la editura Gutinul din
Baia Mare în anul 1996. Din anexele crii aflm despre: Românii din
Raca czui în Rzboaiele mondiale, Ion Betea – delegat stesc la Marea
Adunare Naional de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Casa parohial
din Raca, Rcenii la primirea suveranilor – 1920, la Carei11, Elevi la
coala din Raca 1933, Hora Unirii, în curtea colii – 1933.
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Obiceiuri de Pati în ara Oaului
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Statistica din anul 1933 menioneaz c în Raca erau 1549
credincioi, din care 1533 erau greco-catolici, doar 16 fiind ortodoci.
Cel care scrie aceste rânduri, profesorul Vasile Neme, l-a cunoscut
pe Ioni Andron, mai întâi de la distan, prin anul 1943, pe când era elev
în clasa a V-a primar în comuna Ieud, Maramure, primind prima sa carte
„Priveliti dintr-un col de ar“, din care am aflat despre românii din ara
Oaului i Ugocea, despre afirmaia vestitului arheolog Vasile Pârvan în
legtur cu cetatea Belavara (Boineti), care a fost „sigur dacic“.
Îniruirea satelor din Oa, din cartea lui Ioni este prezentat în
versuri populare:
„Ce poart rcenii-n strai?
Cremene i-un bot de iasc... „
sau
„Nu m da mam-n Prilog

11

Corect: 1919 (25 mai)
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Nici-i ap, nici-i foc,
Lemne nu-s, moara-i departe
i tte le pori în spate...”

(În „Informaia de duminic“, 13 aprilie 2014)

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

În continuare sunt prezentate „Patile la oeni“, obiceiuri din Joia
Mare, Vinerea Mare, Sâmbta Mare, Duminica Patilor, când chipul
oenilor exprim o mare bucurie i se salut cu „Cristos a înviat! “. A doua
zi de Pate, dup Sfânta Liturghie, finele merg la nnai ducând un colac
mare i un ol de lut, ca rscumprare pe copilul botezat de acetia. A treia
zi, dup serviciul religios, oenii lucreaz pentru vduve i sraci. Aceast
crticic se încheie cu mai multe fotografii din zona Oaului.
Dup venirea mea ca profesor în Oa, în 1960, l-am cunoscut
personal pe Ioni i am colaborat la aciunea „Cuttorii de comori“ i la
înfiinarea Muzeului colii generale nr. 1, dotat deosebit i cu fotografii ale
lui Ioni, mai ales despre „Sâmbra oilor“, muzeu unicat în ar, vizitat de-a
lungul timpului de sute de elevi din toat ara, dar i de turiti din Japonia,
Israel, Brazilia i Frana.
În una din vizitele sale în Maramure, din vara anului 1981, Ioni
Andron l-a cunoscut pe tatl meu, care era ghid la Biserica din Deal, Ieud,
ridicat în 1364, de voievodul Balc. Pstrez scrisoarea lui Ioni ctre tatl
meu.
M bucur c publicaia „Informaia de duminic“ din 6 aprilie 2014 a
publicat pe prima pagin articolul „La începutul secolului XX, în Oa,
divorurile erau mediate de preot“, articol ce a fost prelucrat de V. Shibata
i ilustrat cu dou fotografii: „Tânr pereche din Moieni“ – august 1937 i
„Fete i feciori din Moieni“ – iulie 1937, ambele aparinând lui Ioni
Andron.
În încheiere, m altur lui Petru Comarnescu i afirm c Ioni
Andron „este o adevrat contiin a Oaului i a rii noastre“.
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Foto. 2: Ioni a imortalizat în fotografii imagini ale satelor oeneti,
ale bisericilor, ale unor personaje mai deosebite prin credin i port

Foto. 3: În 1977, Ioni Andron a publicat „ara Oaului”,
aprut la editura Dacia, Cluj
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Articole scrise de Ioni G. ANDRON
Ionia Popii [Ioni ANDRON]
PATELE ÎN AVAS (OA)
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Pentru a urmri mai uor irul
povestirii noastre, s ne închipuim un sat
împrtiat pe mai       
     pe un deal, Biserica.
Vom arta pe scurt momentele mai
impresionante care se petrec în Oa,
începând cu Joia Mare i încheind cu a
doua zi de Pati.

JOIA MARE
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Seara se bate toaca la Biseric. Pe
crrile satelor svântate de vântul
prietenos al primverii, se îndreapt spre
biseric Oenii cu sufletele împcate cu
Dumnezeu, cci fiecare oan, dac nu de
mai multe ori pe an, cel puin odat la Sfintele Pati, se spovedete,
deoarece „aa cunoate din btrâni... “
Cele dousprezece evanghelii, le
ascult cu mult reculegere i evlavie, în
genunchi i cu lumini aprinse în mâini.
Oenii mai btrâni, cu prul lor lung i
„rtunzat“ deasupra sprâncenelor, sunt
adevrate figuri de apostoli. Când ies din
biseric, tabloul este i mai mre, este
chiar de neuitat. De la biseric, pe crrile
care coboar în vi, sau urc la deal, un
lung ir de Oeni erpuiete cu lumini în
mâini, inând crarea i îndreptându-se
spre casele lor. Parc-i un convoi al
primilor cretini, care duc vreun frate deal lor întru Hristos, la cimitir noaptea,
ziua temându-se de cruzii împrai.
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Fetele, femeile i „bbuele“, încondeiaz oule. Iat pe scurt cum
procedeaz. Oule fierte, se înclzesc puin, ca s le prind mai bine ceara,
apoi dintr’o cutie de metal, în care e cear topit, se ia cu aa numita
„câsc“ cear, i se fac diferite motive pe ou. „Câsca“ e un beior de lemn
de vreo 20 cm. lungime, având într’un capt vârât de-a curmeziul, un tub
subire de aram de grosimea vârfului de creion. Oule astfel încondeiate,
se pun într’un vas cu zr de lapte, unde se las puin timp, apoi se pun
într’un vas cu culori. Partea care a fost cu cear rmâne alb, iar restul se
coloreaz.
Dup amiaz se face „Prohodul Domnului Isus“, la care Oenii iau
parte în numr foarte mare.
SÂMBTA MARE
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Oencele fac pasca din „frin“ de
grâu punând „brândz“ în mijlocul patilor.
Tot acum se fac ultimele pregtiri pentru
mult ateptata Înviere a Mântuitorului. Fetele
care au deja un costum nou de Pati, cu
cmae, cu „eptar“, i care voiesc s fie cu
cunun, merg la o bab din sat, care tie
împleti prul. Cine nu a vzut fete de oan
împletite, îi va da seama despre complicaia
împletiturii, dac va privi clieul de aici.
Împletitul dureaz 4-6 ore neîntrerupt. E un
lucru care cere mult rbdare din partea fetei
i isteime din partea împletitoarei. Seara,
mamele gat hainele copiilor, pentru
dimineaa Sfintelor Pati. În straiele lor
mici, pun câteva ou roii, iar pentru fetie,

oule le pun într’o nfrmioar.

DUMINECA PATILOR
„Învierea“ se face sau la miezul nopii, sau dimineaa, „pân’n dzu“,
dup obiceiul locului. Înainte de slujba Învierii, se trag clopotele i se bate
toaca. Oenii cred c acea toac sun bine, „cânt bzine“, care este din lemn
de paltin, i când au adus-o din deal, n’au trecut cu ea peste nicio punte sau
vale. Dup slujba „Învierii“, se înconjoar Biserica de trei ori. Un moment
foarte solemn este când preotul cu crucea în mân, bate la ua Bisericii,
32
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zicând: „Deschidei voi boieri porile raiului“... i auzi din’nuntru,
întrebarea unui crâsnic: „Cine este Împratul mririi?“ Dup ce uile
Bisericii au fost deschise, vezi o figur de dac, cu plete, care s’a îndoit
probabil ca i Toma Necredinciosul, aa c a trebuit s i se spun de trei ori,
cine este Împratul mririi?...
Între timp, sosesc la Biseric toi locuitorii satului, afar de cei btrâni
care nu mai pot face un drum pân la marele praznic. Oanul „capul de
familie“, duce pasca de-a umrul, într-o fa de mas frumoas, artistic
lucrat. Patile le aeaz în dou rânduri lâng Biseric, în fiecare pasc e
înfipt o lumânare. Toi oenii au pe fa o mare bucurie, c’au ajuns în pace
ziua Învierii Domnului. i
„Doi când se’ntâlnesc în cale
Îi zic Hristos a înviat…“
(George Cobuc)
Dup Sfânta Liturghie, preotul sfinete patile. Dac timpul este
frumos, tabloul este de nedescris i cine l-a vzut vreodat, va avea
întotdeauna în ziua de Pati, oriicât de departe s’ar gsi, imaginea acelei
zile sublime, în coloritul costumelor oeneti. i senintatea feelor
acestora. Dup sfinirea ptilor, preotul d binecuvântarea. Apoi Oenii iau
ptile „de-a umrul“ i fiecare fuge ctre cas.
De ce fug Oenii cu ptile? Iat ce explicaie am primit de la un oan
btrân: „Zmul st închis înt’on stan de piatr. Iel tt anul linge piatra i
u subiadz s ias afar. Cându-i în dzua de Pati – când sfinè popa
ptile – amù piatra îi cât o frundz de subâre, atta o lins zmu… Dac
n’am fugi cu ptile, el ar linge piatra de tt i ar iei afar, înainte de a
ajunge noi acas. Da aè dac fugim, pe când sosâm acas, piatra iar s
îngroa la loc, cum o fò, apoi tt aè în tt anu!... “
La scurt timp dup sfinirea ptilor, nu mai vezi niciun om. Toi sunt
acas i mnânc din pti. Câtva timp, satul este mort, mai mort ca i într’o
zi de var. Încep apoi a veni la Biseric, unde bat toaca, se dau „de-a
ciocota“ i se joac „de-a
mingea“ toi începând de la
copilai i pân la btrâni.
Fetele i feciorii în
grupuri, „învârtesc toaca“, adic
înconjoar Biserica. În cele trei
zile ale Patelor, Biserica o
numesc
„Toac“.
Femeile
vorbesc între ele, iar brbaii în
grupuri, povestesc întâmplri din
vieaa lor.
33
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Dup Sfânta Liturghie, „finele” merg la nnai, ducând un colac mare
i un ol de lut „ca s rscumpere” pe copilul botezat de acetia.
Patile se încheie a treia zi, când Oenii, dup serviciul religios,
lucreaz pentru vduve i sraci, aa c Sfintele Srbtori ale Patelor, ei le
termin cu „ajutorarea de-aproapelui”.
(în „Tribuna Ardealului”, nr. 2 /1941 nr. 172, p. 16 cu il. )

Ionia Popii

Aspecte din pstoritul Avas
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În trecut, una din ocupaiile de seam ale românilor a fost pstoritul
sau oieritul. Datorit acestui fapt, aproape întreaga producie poetic de
origine popular se împletete cu viaa pstoritului i a haiduciei. Relevm
din acest domeniu o variant a „Mioriei”, care la Avas-eni, o gsim sub
forma unei colinzi, zis a „Pcurariului”. Iat cum am auzit-o de la un
btrân:
Colo’n susu mai din susu,
Sântu- tri pcurrai.
Unul ce iera mai mnic,
Poate era mai voinic.
Pân oile-abtè,
Ciielali legea-i fcè:
Ori s-l pute, ori s-l taie,
Ori s-l puie’n tri frtaie.
El dup ce sosè,
- Frailor, aa dzicè:
Pe mine de mi- tiè
Pe mine s m’ngropai
În staulu oilor
La strunga mulgrilor
i toporul mnieu cel drag,
Mnie mi-l pune la cap
i din lunce me ce luce,
Mnie s-m face o cruce.
Oile cele bli
Mândru m-or cânta pe vi,
Oile cele cornute
34

Mândru m-or cânta pe munte.
Mnirencile cu lânile,
Toamna i primverile.
(Auzit de la Ion Feher a Ohimii de 64 de ani din Raksa-Rca)
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În legtur cu vieaa pstoritului la Avas-eni, e foarte cunoscut
aceast „Hore a fetii”. Iat cum am auzit-o de la Olex Dubo de 86 de ani,
de la Ráksa-Raca:
Tatle,
Mamle,
Hai pân la mine,
Pe mine m’o legat,
Cu spatele ct fag;
âle mi le’o tiat
i oile le-o mânat.
Berbecele nost’ cel mare
Clocotè amu ’n cldare.
Ghin tat cât de iuti,
C’apoi nu m vezi mai mai mult.
Tatle,
Mamle.
Cât de mult este legat vieaa Avas-eni de oierit, se vede i din
importana pe care o dau ei zilei „mulsului la cup”. Aceast zi cade deobicei dou sptmâni în urm la Sângiorz. – Atunci Avas-enii, care voiesc
s fie oile împreun peste var, sau cum zic Avas-enii: „cari sâmbreaz
laolalt”, beau aldmaul „sâmbrii”. Învoiala aceasta, cinstit c’un pic de
plinc, servete drept contract i angajament.
Obinuit, Avas-enii aleg ziua mulsului la cup Joia, care este o
„dzî”foarte norocoas pentru ei.
„Dou sptmâni dup Sângiorz, oile gazdelor cari o sâmbrat laolalt,
s’adun Miercurea. Sara sterpele se âp în alt staul. Înt’ace noapte mnieii i
oile nu s aleg dintre-olalt. Pcurarii oamenilor care o sâmbrat, s scoal
Joie cu noaptea’n cap, i mulg oile, da fac timb. Niciun pcurar nu-i
mulge oile lui. S duc apoi cu ele s le hrneasc. Dimineaa sterpele
s’nseamn p un rva. Oile cele cu lapte zin la amniadzzi la stân, unde
le numr la strung. Apoi hiecare om îi mulge oile lui, în gleat. Tt
omul îi msur laptile, cu cupa i dup tt cupa, capt la brândza dintâie
i la ce de-a doua, câte cinci msuri. Dup ce mulg i msur laptile, adun
oile i învârtesc cu ele stâna, de tri ori, dup soare, i un pcurar puc peste
ele.
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Brândza dintâie âne cinci sptmâni, a doua mai puân, - c-i mai
puân laptile. – Dup brândza dintâie, iar s mulge la cup. Dup brândza
a doua, stâna se strâmteaz, i numa o strung s las, i-atunci s’aadz doi
pcurari la strung – cari cunosc mai bzine oile – i le dezleg. âp sterpele
i mnieii dintre cele cu lapte., s „rscolesc”.
Când ninge, zin acas din deal.”
Dup ce am redat în graiul Avas-esc, modul cum se face „mulsul la
cup”, vom reproduce i câteva chiuituri în legtur cu oieritul.
Cât de mândri sunt ciobanii de ei înii, se vede din chiuitura pe care
o adreseaz pcurarul fetii când se întâlnete în drum, el venind de la oi, ca
s-i schimbe hainele:
Srut-m mândr drag,
Pân-s cu chemee neagr.
C m’oi la i m-oi timba
i la tine n-oi cota.
Toi Avas-enii cred, c cei mai sntoi dintre ei sunt aceia care au
fost mai muli ani pcurari la oi. Aceast credin reiese i din chiuitura
feciorului care, btut la dan de ceilali, zice ctre mam-sa:
„Las-m, mam, la oi
Bat’n înt’on an o’n doi
i la capre ’n v’o doi tri,
C doar m’oi zigni.“
Avas ne ofer un vast i interesant material folkcloristic, o diversitate
de forme sociale i un teren puin cunoscut sub variatele lui aspect.
Cercetrile, cari se vor face în viitor, vor complet icoana acestui col din
Transilvania de Nord, care,
prin aezare i specificul
lui, constituie unul din cele
mai pitoreti inuturi.

B

Iconografie:
foto 1: Numratul la
strung (foto pag. 107);
foto 2: Msuratul la cup
(foto pag. 102);
Foto 3: Vtaful.
(În „Tribuna Ardealului”, Anul II, nr. 194, 18 mai 1941, p. 3)
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Ca în toate satele i inuturile locuite de români, farmecul srbtorii
Naterii lui Hristos, nu lipsete nici în ara Avas-ului.
Crciunul e privit de Oeni ca o srbtoare a bucuriei. Înc din postul
Crciunului, vecinii i prietenii se întâlnesc seara la eztori i înva
colinde, pentru a le ti bine în ajunul Crciunului.
Copiii îi caut de cu bun vreme tovar de colindat - „soaele“ –
cum le spun ei – la fel brbaii i btrânii – înc înainte de ajunul
Crciunului.
Copiii îi fac nite ciomege mai mari decât ei pentru a se putea apra
de câini i pentru a putea coborî câte o pant în vitez dac este zpad. În
ultimii ani au început a umbla i cu skiuri, fcute de ei.
Nu se poate descrie bucuria copiilor în ziua ajunului de Crciun. Înc
nu sunt copi colacii – pe care îi face fiecare oanc – i deja se i aud
primele melodii ale colinzilor. Copii i fetie în grupuri de câte 2 pân la 6
ini, inând seama de timp, oricât de potrivnic ar fi, vestesc pe la ferestrele
caselor, marea bucurie a omenirii. Sunt îns aa de micui, încât abia îi
poart sumanul i straia care se umple tot mai mult cu colaci. În cap poart
cume, pe cari le întorc pe dos dac frigul e prea mare. Înainte de a începe
colinda, se sftuiesc între ei - „care ’om corinda?“ Apoi dup ce s’au
îneles, unul dintre ei întreab: Slobodu-i a veseli?
Rspunsul – de totdeauna – e acelai: Slobod!
Dup ce au terminat de colindat, primete fiecare colindtor câte un
colac.
Puic neagr bag’n sac
Bun seara, d-mi colac
Nu-mi da micu
C mi-i frigu
Ci-mi d mare
Bine-mi pare.
Dup mas încep a colinda i copiii mai mriori. Colindele lor sunt
cu ceva mai lungi.
Ginua ’o picat
Oile ’o zbierat;
Dumnezeu le-o d’auzit,
Jos la ele-o scoborât
Pe o scar toat de cear
37
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S-i culeag flori de var,
Din cununa fetelor
Din struu holteilor.
Dup ce au terminat copiii, încep coconii, pân la 15-16 ani. Se
cunosc dup glasul lor, care le trdeaz vârsta adolescenei.
Fetele i femeile colind i ele în grupuri. Feciorii i brbaii sunt
însoii câteodat de câte un cetera care ine danu corinzii, sau de unul cu
fluerul.
Colinzile oenilor sunt foarte vechi. În cele mai multe e vorba despre
pstorit, ceea ce dovedete c cea mai veche i cea mai iubit ocupaie a
oenilor a fost oieritul. Btrânii satelor tiu aproape cu toii „corinda
pcurarului“, o variant a Mioriei.
Iat una:
Colo’n susu mai din susu
Sântu-i tri pcurrai,
Unu ce era mai mic
Poate era mai voinic,
Pân oile-abtea,
Ciielali legea îi fcea:
Ori s-l pute,
Ori s-l taie,
Ori s-l puie’n tri frtaie.
Iel dup ce sosâia
- Fraâlor, aa zicea,
Pe mine de mi-i tia,
Pe mine s m’ngropai:
În staulu’ oilor
În strunga mulgrilor,
i toporul mieu cel drag
Mie mi-l punei la cap
î din bota mea cea luce
Mie s-mi face’ o cruce,
Oile cele bli
Mândru m’or cânta pe vi;
Oile cele cornute
Mândru m’or cânta pe munte;
Mireucile cu lânele
i mieii cu danurile,
C le-am ânut tare bine
Toamna i primverile.
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O colind cu caracter religios:
Ce sar-i aceast sar,
Asta-i sara lui Crciun
Când s’au nscut Fiul Sfânt,
Din iezlia boilor,
Din florile câmpului
Din spicele grâului.
Câi pociumi la iezle-au fost
Toi erau lumini aprinse
Sus în coarne la boi puse.
Se luar se duser
La apa lui Iordan
Iordan boteztoriu’
Boboteaza-l âne’n brae
Sânt-Ioan ca s-l boteze
Mândru nume ce I-au pus
Isus Hristos, Domn de-al nost,
Cretinilor de folos.
Rmâi gazd vesel bun,
C’ai agiuns Sfânt Crciun,
i gzdoaia vesloas,
C’o ajuns o zi frumoas,
i coconii s triasc,
Fetele s veseleasc.
Brbaii mai în vârst, încep s colinde mai târziu, pe la 10-11 ore
noaptea, i colind pân diminea. În dimineaa zilei de Crciun, copiii
merg din cas în cas, urând „Bun dimineaa lui Crciun“, când primesc
colaci. Dup cum spun ei, umbl în pchiez.
La sfânta Liturghie din srbtorile Crciunului, se cânt la priceasn
colinda cea mai frumos. Atunci sunt cele mai mictoare momente din tot
timpul srbtorilor. Un singur lucru poi citi pe feele tuturor: Bucurie. O
citeti i pe feele fragede ale copilailor i pe frunile aplecate ale
btrânilor satului, fruni care de data aceasta se ridic i parc îi primesc
ceva din senintatea tinereei...
Iat i textul celei mai frumoase colinde dintr’un sat oenesc:
Asta-i zî de bocurie (bis)
Popoarele-i cântm îe (bis)
Dup zisa proroceasc
C Hristos va s se nasc.
Iat Hristos s’a nscut,
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Împrat nou, nu de mult,
În Vifleem ora mare,
Care’n lume soa n’are;
Irod, ru Craiu blstmat,
Fcându-i Craiu de-ocar,
Foarte mult sânge vrsar;
Tri mii de prunci au ucis,
Dar pe Hristos L’au ferit.
Printele cel iubit,
Craii L-au prea înlat,
Scumpe daruri lui i-au dat,
Aur, smirn i tmâie,
Daruri pentru ’mprie
i nou pentru veselie.
S fie anu’ deplin,
Totdeauna’n veci Amin!

(în „Tribuna Ardealului”, Anul II, nr. 371, Numrul
de Crciun, 1941)

Clipe de vraj, la cascada „ipot“
din munii Máramaro-ului
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Frumuseea munilor o formeaz
varietatea mare de aspecte ce ni se prezint
la fiecare pas, indiferent de anotimp, cci
în fiecare anotimp, codrul îi are farmecul
su deosebit.
Primvara, când frunzuliele – abia
crescute – sunt înc subiri i plpânde, de
un verde deschis, vezi în ele gingia
copilriei lor, iar în nopile cu lun, când
parc i razele lunei le strbat, îi pare
vlul subire al pdurei, aa ca i cel al
copilelor de la prima cuminecare.
Vara, culoarea verde de gingie se
intensific, într’un verde mai închis, mai
sntos, dând impresia de vigoare i via
codrului.
Varietatea de culori ajunge îns la
maximum toamna, când fiecare copac, în
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melancolica pregtire pentru iarn, are vemântul de doliu, vopsit în fel i
fel, iar în zilele de toamn târzie, nu tii ce-i place mai mult: acest
amalgam de culori fermecate prin varietatea lor, sau albul zpezii care i-a
aternut mantia purificatoare pe vârfurile golae ale munilor. Cel mai mare
farmec îl d codrului pdurea de brad, i vile repezi, care îi aduc valurile
chinuite printre cele mai strâmte pori ale stâlpilor de pietre care îi ain
drumul. Când vile, în drumul lor, au cderi de mai muli metri, iar decorul
pdurii îl formeaz bradul, tabloul este de-a dreptul fermector i de neuitat.
În drumurile mele prin muni, totdeauna doream s gsesc o cascad
într’un asemenea decor. Am cutreierat multe vi, dar o cascad cu adevrat
impozant, nu am gsit. Am auzit c un afluent al „Vii Spânei“ are o
cascad frumoas. Mi se spunea c are o înlime de mai bine de 10 m. Numi venea s cred.
- Dac-i adevrat – îmi ziceam – trebuie s se apropie de minunata
„Urltoare“ din Munii Jepi, cunoscut din mai multe descrieri. M
gândeam c, dei nu are o cdere de 10 m., totui s-ar merita vzut, cci e
pe o vale, într’un cadru pitoresc. Am luat hotrârea s merg s o vd la
prima ocazie ce mi se va da.
∗
12
De la Hosszumezö, pe Tisa , trenuul liniei industriale erpuiete
printre muni, inând când la dreapta, când la stânga vii „Spânei“. De la
ctunul „Între spâni“, trecând o culme de deal, ajungem la valea pe care
se gsete cascada. La cascad se poate ajunge sau pe traseul unei vechi
linii de cale ferat îngust, sau tot pe lâng vale în sus. Drumul acesta din
urm este foarte anevoios, cci terenul este accidentat, în unele locuri
trebuind s te agi de ramurile copacilor sau de coluri de stânc, pentru a
nu cdea în vale i nu-l recomand decât pentru turiti obinuii cu muntele.
Mergând în sus, de la o cotitur a vii, auzim sunet neobinuit.
Nu vedem nimica ce ar putea produce acel sunet. Dm cu socoteal
c ceea ce ne-a determinat s strbatem aceast cale, se gsete în
apropierea noastr. Judecând dup configuraia terenului, ni se pare c
suntem aproape de izvorul vii, cci stâncile se înal în toate prile i nu
ne vine a crede c valea ar încerca s-i fac loc printre ele încercând s le
despice. Dar, ia s mergem mai sus niel, s ne lmurim nedumerirea... Apa
trebuie transversat, deoarece din cauza unei stânci nu mai putem înainta pe
acea parte... Am pornit... Nu peste mult iat c înaintea noastr un uvoiu
alb de ap ânete de dup o stânc.
„Ce minunat!“... ne zicem – acolo e izvorul; ânete din stânc.
Apropiindu-ne, prerea ni se schimb. Nu e izvorul, ci e cascada. Acuma o
vedem în toat splendoarea ei.

12

Câmpulung la Tisa
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Oricât de anevoios este drumul pân la cascad, gsindu-te lâng ea,
uii de orice oboseal, cci privelitea ce i se d e de neuitat. Apa cade de
la o înlime de 18 m., strecurându-se prin portia îngust a dou stânci, pe
care numai Dumnezeu tie de când încearc în zadar s le deprteze tot mai
mult pe una de alta. De aici, ca i de pe o trambulin, îi face avânt i-i
las valurile zbuciumate s cad cu toat viteza în jos, spre baza stâncii.
Dup ce cade, nu-i urmeaz cursul drept înainte – dup cum ar fi natural, ci o ia la dreapta, exact într-un unghi de 45º, deoarece la stânga i în fa se
ridic seme ctre cer, stânci de dimensiuni uriae. Stânca din faa cascadei
e mai înclinat de 90 º i ai impresia c în fiecare moment, se rstoarn
peste tine, mai ales dac, uitându-te în sus, vezi nouri care alunec peste
vârful ei seme. De la baza cascadei, privirea întâlnete în trei direcii numai
stânci uriae, valea având o singur porti strâmt prin care chinuitele-i
unde îi urmeaz drumul în jos, în necunoscut.
Vuietul pe care îl produce apa în cderea ei face s nu-i auzi vorbele ce
le-ai schimba cu tovarii de drum, iar vaporii de ap care se produc din cauza
cderii fac anevoioas fotografierea cascadei din imediata apropiere a bazei.
Tot în urma cderii se produce un curent de aer foarte puternic i rece, aa c
turistul trebuie s fie foarte precaut când se apropie de acest loc.
Am stat mult i am admirat acest capriciu minunat al naturii. Nu-mi
puteam stura privirea i sufletul în acest col, departe de otrava oraelor de
azi i de tot ceea ce este „modernism“.
Aceast cascad, dei nu a fost influenat întru nimica de progresul
enorm al tehnicei moderne, totui, cu cât ne simim mai bine lâng ea, decât
în vâltoarea unui ora modern, în care afar de om nu vezi decât maini a
cror rob a ajuns „omul“, cci i-au otrvit sufletul.
Ce bine te simi, când te smulgi din ora i mergi departe în muni,
cutând oaze de linite, de care fiecare om are absolut nevoie, dar puini
sunt aceia care tiu acest lucru. Oare nu ne simim aici mai bine decât
într’un ora cu glgie infernal? – Oare nu simim c, dei singuri, nu
suntem singuri? E lâng noi cineva pe care nu-l vedem, nu-l putem privi
nici pipi cu ochii trupului, dar simim c este lâng noi. Ce limpezi ne sunt
gândurile, un balsam nevzut ne umple sufletele. Nicieri nu poi medita
mai bine decât lâng vile din muni, care parc sunt pori cu via nou,
ducând de la tine tot ce e ru i aducând tot ce e bun i frumos, care îi fac
loc în suflet, care e aa de însetat, totdeauna.
*
Drumurile vieii m’au dus departe de acest col fermecat, dar inimami, în clipele-i de linite, când îi caut i azi un refugiu, i-l gsete acolo,
departe, în munii Máramaro-ului, lâng cascada cu oaptele ei vrjite.
(În „Tribuna Ardealului“, anul III, nr. 450, Pati, 1942, p. 5)
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S nu v închipuii c voi aminti toate desiluziile pe care le-am avut
de când am început s scriu cu lumina care se strecoar prin lentila
aparatului. Doamne ferete! La aa ceva nici nu m’am gândit deoarece am
avut atâtea desiluzii în viaa de foto-amator, încât ar fi nevoie de volume
întregi numai pentru a le înira, chiar i fr a le meniona i împrejurrile.
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Voi aminti la început cel mai puternic motiv care l-a determinat pe
tata s-mi cumpere primul aparat de fotografiat.
Ca elev în cursul superior la liceu, eram la o vântoare de mistrei în
timpul vacanei de Crciun. Sosii pe muchia unui deal, vântorii i gonacii
au inut sfat. Vreme posomorât, frig i negur deas. Parc i dispoziia
noastr era influenat de aceast vreme slab. Dar, un vânt care începu s
sufle, ne ddu impresia c negurile se subiaz i c în curând se va
deschide cerul. De fapt, îndat apru soarele, care prea c a prins putere i
vrea s spintece cu orice pre acest vl care îl oprea s îmbrieze
pmântul. Apru i un col de cer, care se fcea din ce în ce mai albastru, pe
msur ce se mrea fereastra prin care ne evadau privirile spre înlimi.
Feele ni se înseninar i pe noi ne cuprinse o bucurie, deoarece puteam deacum admira în tihn o privelite splendid, care ni s’a deschis ca prin
farmec, pe neateptate. În câteva minute, toat negura sttea învins la
picioarele noastre. De pe înlimea unde ne gseam noi, aveam impresia c
suntem pe o insul în mijlocul oceanului i vântul se joac cu valurile lui. În
jurul nostru i în deprtri, aprur crestele cele mai rsrite ale munilor
din ara Oaului. Un adevrat arhipelag.
Ne-am uitat unul la altul cu tata i ne-am ghicit gândurile:
- Acuma de-am avea aparat de fotografiat!...
La sfâritul anului colar, tata m’a cinstit cu un aparat Voigtlander
Jubilar 1:9.
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În vara lui 37 am urcat prima oar pe muntele Rotunda, în care se
unesc mai multe hotare: a Maramureului, a Bii Mari i a rii Oaului.
Pdurea era întreag pe atunci deoarece securea nu ptrunsese înc în ea.
Am ajuns pe platoul din vârf, care e mrginit de pe o parte cu fagi, iar de
cealalt cu brazi. Era o zi dintre cele mai frumoase i se prea c nourii
cumului au adunare general în jurul acestui munte. Mai ales când îi
priveam în contra luminei, apreau în forme i figuri13 nenumrate i foarte
variate. Puteai distinge între ei, turnuri ameitoare, muni de ghia de pe
care reflecta lumina, guri de balauri gata s înghit pe vecinii lor mai mici
i pomi de Crciun pe ale cror margini sclipeau bogia razelor soarelui,
care cutau s îi strbat, dar nu reueau. Marginea acestor nori – care
semnau aidoma cu pomii feeric luminai în noaptea Naterii – era încins
deasupra cu o diadem de foc esut parc din fire de argint, tivite cu aur.
Vedeam concomitent aceti pomi luminai aa de frumos pe cer, iar pe
pmânt, la marginea covorului poienii îi înlau privirile spre slav, brazii,
adevraii pomi ai Crciunului. M’am apropiat i mai mult de acetia din
urm, pentru a-i privi de aproape i suprapui pe cei de pe cer. Cutam care
se aseamn mai mult i am gsit doi – unul lâng altul în slav – care se
potriveau de minune. Nici pân atunci, nici de atunci nu am mai vzut ceva
asemntor, i poate c nu voi vedea niciodat. Parc braele bradului au
determinat i au forat chiar, ca nourul s ia aceleai forme ca i ele, aa c
vzându-i suprapui, îi credeam unul singur, dar mult mai frumos ca i cel
din seara Crciunului. Am avut înc atâta timp – înainte de a lua alte forme
bradul de sus – ca s-mi potrivesc toate elementele aparatului, i s
fotografiez acest semn al Crciunului în plin var. Am mai admirat cu
fratele meu care m însoea i înc cu un prieten acest rar tablou, apoi sub
ochii notri, nourii au luat alte i alte forme, care mai de care mai ciudate.
Am avut deosebita satisfacie c nu am simit atâta regret – ca i de altdat
când pierdeam ocazia de a fotografia asemenea scene rare – deoarece pe
aceasta am luat-o cu mine, am vârât-o în cutia cu ochiul de sticl.
De-abia am ateptat s ajung acas pentru a developa filmul, dar, spre
marea mea surprindere, clieele cu brazii erau arse, adec primiser lumin,
cci aparatul nu s’a închis bine. Am avut mare mâhnire i mi-au venit în
minte cuvintele lui Cobuc din Moartea lui Fulger: „Cum pier mieii, dac
mor cei buni aa?“ Cum s nu strici fotografii obinuite, dac i cele atât de
rare se stric aa de uor?

13

în text, figure (!)
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Atunci am simit prima oar în viea c i la aceast îndeletnicire – a
scrierii cu lumin – este nevoie de rbdare mult i jertf, pentru a ajunge
încet la rezultatele frumoase care se apropie întrucâtva de perfeciune, spre
care tinde neîncetat firea noastr.

Singur la drum
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Îmi pusesem odat în gând, s trec din Bucovina – peste muni în
ara lui Drago, iar aci peste ali muni în ara Oaului. Gândul nu se
apropia de realizare. La sfâritul unui an colar ateptam cu nerbdare s-mi
soseasc prin pot aparatul de fotografiat, rania i alte scule necesare unui
drum lung prin muni. În loc de cele ateptate, m’am pomenit cu o
telegram: „Vino cu trenul. Singurul drum peste muni, greu.“ Am cetit-o
de multe ori, am tlmcit-o i rstlmcit-o dei era clar. A nu o executa
întocmai însemna un act de nesupunere fa de prini. Închipuii-v c am
svârit acest act de nesupunere.

Urcând Pietrosul

Tot drumul a fost un regret neîntrerupt dup aparatul de fotografiat,
dar mai ales de câteva ori, lipsa lui mi-a provocat adevrate dureri. Aa, pe
Valea Bistriei Aurii, când mi-a aprut prima oar masivul Rodnei, apoi
când am trecut pe Valea Vieului prin Bora, deci în apropierea imediat a
Petrosului. – Cel mai mare regret l-am simit îns când am ajuns în piscul
45
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Prislopului, lâng trectoarea cu acelai nume, care e i cea mai înalt din
toi Carpaii româneti. Panorama ce ni s’a desprins de aici a fost de neuitat.
Nu voi uita niciodat c, ajuns în acest pisc, nu am putut s-mi exprim mai
bine marea satisfacie pe care mi-o ddea înlimile, decât adresându-m lui
Dumnezeu într’o sincer rugciune. Am simit o absolut necesitate de a
m ruga deoarece ochii nu erau destui pentru a sorbi toat splendoarea
peisagiului, iar urechile erau insuficient acordate pentru a desprinde toate
glasurile acestei simfonii tainice scris pe portativ de vânt i în game
nenumrate, dup cum nenumrate erau i frunzele ascuite ale molizilor
care spintecau vântul în mii i mii de fâii care îi aveau fiecare glasul
propriu de durere. Raiunea ar fi fost nesatisfcut dac ar fi fost silit s se
mrgineasc la ceea ce vedeau ochii i auzeau urechile. Ea a simit nevoia
unei evadri spontane spre Acela care e i Tatl nostru i tatl înlimilor.
Dac ar fi existat o for care s m poat opri de a m ruga, cred c mi-ar fi
plesnit inima. În timp ce gândul îmi fugea spre înlimi i ochii sorbeau
nesioi frumuseea peisagiului, am izbucnit involuntar în plâns. Am plâns
de necaz i de regret c nu aveam la mine aparatul de fotografiat. Cu greu
m’am putut mângâia i consola c voi mai veni pe aici...
Pe deasupra crestelor care se întindeau în zigzaguri neregulate între
Inu i Pietrosu, o ghirland de nouri sttea domol micându-se încet în
acest ceas din miezul zilei.
Cum s nu fi regretat pierderea – poate pentru totdeauna – a unui
astfel de peisagiu din albumul munilor notri.
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La sfâritul celuilalt an colar, m însoi pe acelai drum i un coleg.
Aveam acuma aparatul de fotografiat i zece filme panchromatice dintre
cele mai bune.
Pe Valea Putnei, între nite stânci, am vzut un brdui. Tot era
împletit cu fire de pianjen pe care stteau nenumrate picturi de rou,
care, fiind luminate de soarele de-abia rsrit, apreau ca nite nestemate de
mare pre. Nu aveam la mine trepiedul necesar pentru o expunere mai
lung, deoarece ar fi trebuit s lucrez cu diagrama foarte mic. Nu l-am
fotografiat i regret i astzi, deoarece înc nu am întâlnit de atunci un brad
aa de artistic împodobit.
Tot cu ocazia acelei excursii am avut deosebita satisfacie ca s iau cu
mine tot ce i s’a prut frumos ochiului. Am dormit la cabana Drago Vod
din pasul Prislop, iar a doua zi m-am sculat de cu bun vreme ca s
fotografiez munii în rsrit de soare. Inul l-am prins de pe terasa cabanei,
într-o splendid atitudine matinal. Am mers apoi pe piscul tiol din
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apropierea trectorii, de unde voiam s iau panorama masivului Rodnei,
adec panorama pe care n’am putut-o fotografia în anul trecut. Ajuni în
vârf, lanul Rodnei ne-a aprut mai aproape i fr niciun obstacol între noi
i el. Pe sub piscuri, de la Inu i pân la voinicul Pietrosu se ridica un vl
subire de cea care îi ddea impresia c vârfurile pe sub care se plimb
sunt i mai înalte decât cum arat harta.
- Acuma – mi-am zis – a sosit momentul meu, rsplata pentru necazul
din anul trecut.
Îmi deschid aparatul ca s-l încarc cu film nou, dar ...nu-mi vine a
crede ochilor. Lamele subiri de metal cari formeaz diafragma aparatului,
erau încâlcite una într’alta. Deci i filmul precedent e dus pe plute. Ce s se
fi întâmplat? Am stat zpcit i m’am plâns prietenului, dar nu a putut face
nici el nimica. Mi-au mai rmas patru buci de filme Kodak Panatomic.
Slab mângâiere.
V putei închipui necazul meu, de aceea orice comentariu socotesc a
fi de prisos.

Cel mai frumos curcubeu
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În 1943 vara, am fcut un drum fotografic pe Câmpia Transilvaniei,
în partea rmas în Ardealul de Nord. Între localitile pe care voiam s le
vizitez, era i comuna Voiniceni, de lâng Târgu Mure. Din acest ora
m’am dus chiar cu printele din Voiniceni. În drum spre comun ne-am
oprit într-un ctun unde printele avea de înmormântat. M’am dus i eu cu
Sfinia Sa, lsându-mi aparatul în trsur. Când am ajuns la cimitir, a dat
peste noi o ploaie. Spre Munii Climani stteau nite nori fioroi,
amenintori, de culoare închis, aproape negru. Proiectat pe acest fond
închis, a aprut un curcubeu, cel mai frumos ce l-am vzut în viaa mea.
Am regretat aa de mult lipsa aparatului, o regret i astzi i de câte ori vd
un curcubeu, care nu se poate compara cu cel de pe Valea Mureului.

Economie regretat

La o excursie în Apuseni, urcând de la cascada Moara Dracului spre
piscul Buteasa, printre stânci enorme, m înfioram de ravagiile ce le-au
fcut pe aici furtunile i slbticia stâncilor. Era atâta moarte i atâta prpd
între molizi mai ales, încât te cuprindea un fior de jale. Peste tot, numai
semne de moarte ca i dup o lupt crâncen. Peste vârful unei stânci, erau
rsturnai i cu rdcinile smulse trei molizi mai tineri. De lâng noi se
înla un molid falnic dar btrân, i înclinat la vale. Din motive de
economie, nu am luat aceast scen interesant, care putea avea de subiect
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poezia lui Cobuc: Trei Doamne, i toi trei. Dac îmi venea atunci în minte
acest titlu, cu siguran îl fotografiam, chiar dac a fi avut în aparat ultimul
clieu. Mi-a prut ru mai sus, când era prea târziu ca s m întorc la ei. De
atunci tot regret pierderea acestei scene. Dac a mai face un drum la Stâna
de Vale, cu siguran a osteni din nou pân la stâncile de lâng „Moara
Dracului”, unde a cuta s vd dac mai stau cei trei flci doborâi la
datorie pe colul stâncii i dac mai triete i-i suprat molidul de lâng ei,
care, vzându-i, parc exclama îndurerat: „Trei Doamne, i toi trei!“

La vântoare
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Într-o diminea de început de septemvrie, urmream un urs pe care îl
împucasem noaptea, la pând. L-am gsit, dar înc era viu. Ba, dup ce am
mai tras o dat în el, s’a repezit la mine, urlând, îns nu a avut putere s
treac peste un pârâu, ci s’a prbuit în el. Dându-i sfâritul, i-a ridicat
botul în sus i a început din nou s urle, prelung i lugubru. Aburii ce-i
ieeau din gur i din nri se ridicau în sus printre coastele piezie care se
ridicau i de o parte i alta a pârâului. Era asemenea fumului de jertf
bineprimit la sfâritul vieii lui, i ultimul glas ce-l adresa muntelui. Apoi,
cu un ultim efort, îi înfipse dinii i ghearele labelor dinainte în rmul
pârâului. Aa, cu aceast excursie de slbatic lupt, care rezuma întreaga
lui via, s’a stins.
Se puteau face câteva fotografii unice în felul lor, dar aparatul era
acas. Îl lsasem intenionat, cci nu m ateptam s m bat acest noroc rar
chiar în prima noapte de pând.
Dup aceast întâmplare, am luat ferma hotrâre de a nu lsa aparatul
acas nici la un caz. Dup ploaie, suman.

Printre cerbi i ciute

B

Într’o toamn, la începutul lui octombrie – abia la o lun dup
întâmplarea cu ursul – m gseam mai departe în muni la boncluitul
cerbilor, care era în toi. Aparatul îl aveam acuma, inându-m de hotrârea
luat înainte. Am stat mai multe zile ascultând cerbii i cutând s le
cunoatem trectorile. Sediul ne era la o colib, într’o tietur nou. Într’o
zi începuse ploaia, care se arta a fi de lung durat, dar de la o vreme s’a
oprit i a rmas doar negura destul de deas. Când s’a apropiat ceasul în
care plecam – în zilele frumoase dinainte – la pând, un camarad a propus
s mergem i de data aceasta. Eu nu aveam chef de mers pe o astfel de
vreme, dar la insistenele repetate ale ortacilor - ca s nu le stric voia – am
czut de acord cu ei. Binoclul l-am dat unui camarad, iar aparatul de
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fotografiat l-am lsat atârnat în colib, ca s nu-l bat degeaba vremea i pe
el. Punând mâna pe arm am socotit s o iau...
Ajungând lâng o vale de la care ni se despreau crrile, fiecare i-a
ales locul care i-a convenit. Mie mi-a rmas locul pe care nu-l alesese
nimeni, deci cu cele mai puine anse pentru întâlnirea cu cerbi.
Trebuia s urc pân la obcina muntelui. Negura parc începea s se
rreasc. Înainte de a iei în muchie, aud muget de cerb. Oare mi s’a prut?
La început credeam c cerbul e undeva departe, dar un muget nou m’a
asigurat c cerbul e aproape chiar pe culme. Pitindu-m pe dup brazii mici
i cu mare atenie la bocanci, ca s nu mic vreo piatr cu coluri, m’am
apropiat de el. Auzeam cum îi freca coarnele de brdui i scurma pmântul
cu copitele. Îi chema adversarii la lupt. Printr’o deschiztur minuscul, iam zrit trofeul i am numrat clinciurile pe care le purta. Înc puin – trei
pai doar – i a fi putut s-l vd bine, dar am preferat s atept aci, tupilat
dup un grup de brdui, cci mi-a venit în minte c a putea fi descoperit.
De-abia am terminat de gândit acestea, când am zrit printre miile de ace
ale brazilor, conturul unei ciute, care se uita spre mine. Ca i cum mi-ar fi
dat cineva cu un ciocan în cap. Ciuta a prins vestea în nri despre prezena
apropiat a omului i a dat semn de alarm srind din loc. Am srit i eu cei
trei pai, cutând cerbul. L-am zrit fugind în sus pe culmea muntelui,
profilându-se admirabil pe cerul care se înroise spre asfinit. Srea,
inându-i coarnele pe spate i mugea. Glonul l-a trântit la pmânt. Glasul
armei s’a resfrânt în ecouri prin toate coclaurile din jur. Când am ajuns
lâng el, îi mai mica puin capul, dar îndat s’a stins viaa din el.
Dedesuptul nostru, i de o parte i de alta a muchiei, negurile pluteau
domoale. Peste ele alunecau suliele înroite care âneau din soarele ce ni
se arta însângerat, pregtindu-se s lase pmântului haina cernit de jelanie
dup falnicul rege al codrilor.
Cu un camarad care a venit îndat la mine, am admirat acest tablou,
pe care nu muli vântori îl triesc în viaa lor. Singuri pe culmea de munte,
în acest splendid apus, fceam priveghiul tcut cerbului, aezai câte pe un
butuc rmas din falnica pdure tiat. Pe lâng toat bucuria ce o simeam
ca vântor, am avut i cel mai profund regret c nu am luat aparatul de
fotografiat. Aveam ocazie s fixez o scen dintre cele mai rare, care ar fi
stârnit adevrat bucurie vântorilor carpatini. M-am uitat o dat prin
neguri ca s descopr coliba în care sttea atârnat într’un ciot de fag
aparatul. Acolo, pe latul de vis-a-vis a muntelui, era înc negur i timp
urât, ca i când am plecat.
Lâng cerb, pe culme de munte, mi-am luat înc o hotrâre în via,
anume ca s nu las aparatul de ctre mine niciodat, indiferent de timp.
Asta pentru viitor...
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Într’o iarn, la o vântoare de mistrei, îmi împrumutasem arma unui
oaspete14. Eu m’am postat lâng fratele meu, cu aparatul în gât, ateptând s
împuc i eu mistrei cu obiectivul aparatului. Gonacii se apropiau, iar
mistreii – despre care aveam semne sigure c sunt la aceast goan – nu se
artau. Dar au rsrit i acetia pe muchia din faa noastr, opt la numr.
S’au îndreptat chiar spre oaspete15, dar nu tiu ce s’a socotit primul c i-a
schimbat direcia spre noi, urmat de aproape de ceilali apte. i se prea
c-i un arpe uria i negru, care-i urmeaz spre noi drumul su sinuos.
Noi stteam dincoace de o vâlcea, iar ei coborau de dincolo. Când a ajuns
primul în vâlcea, fratele a tras. Am vzut bine, cum l-a lipit glonul de
ghiaa vâlcelei. Al doilea glonte n’a nimerit aa de bine în cellalt mistre,
care a mai mers puin.
De-abia dup ce s’au risit toi mistreii m’am descoperit i pe mine
însumi, stând cu aparatul în mâini i strângându-l solid. Nu eram obinuit
s-mi vie mistreii i s m gseasc fr arme, de-aceea am uitat pe
moment rostul aparatului pe care îl ineam în mâini gata s trag, nu s aps
declanatorul. V scutesc de comentariile prin care a încerca s v schiez
necazul meu.

Aparatul gol
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Într’o frumoas zi de la începutul lui septembrie, am mers la
vântoare, nu cu gândul de a împuca ceva, ci de dragul de a fi cu pdurea
acum, când începea s-i scrie i s-i cânte melancolica ei simfonie,
toamna.
Din întâmplare, am gsit mistrei chiar în prima goan, reuindu-mi s
împuc doi, dintre care unul a rmas pe loc, iar cellalt a mai mers. M’am
hotrât ca s-i dea un camarad lovitura de graie, iar eu îl voi fotografia.
Ne-am dus înaintea lui, iar gonacii i-au luat urma de sânge. Totul s’a
petrecut dup planul stabilit. Mistreul a venit încet, prul îi era ridicat, aa
c prea i mai mare. Prietenul a ridicat arma, eu aparatul i am ochit: el în
mistre, eu pe amândoi adic pe prieten i pe mistre. Apoi prietenul a pus
degetul pe trgaci, eu pe declanator. Mistreul era aproape, când deodat...
- Pif! - a sunat arma i...
- Tac, a trebuit s sune declanatorul aparatului, dar, spre mai marea
mea mirare, nu am auzit aa ceva. Mistreul a czut.
- Ei, tu ce-ai fcut, m întreab prietenul.
14

în text, oaspe.
în text, oaspe.

15
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- N’am fcut nimica!
- De ce?
- Nu mi-a fost tras cocoul, i-am rspuns în limbaj vântoresc, adic
nu mi-a fost armat aparatul. Asta a fost poate cea mai mare boacn din
viaa mea de fotograf.
Dup atâtea întâmplri, chiar dac a experia16 bine un clieu sau
chiar un film întreg i n’ar iei nimica pe el, contrar tuturor legilor optice
ale lentilelor i chimice ale developatoarelor, nu m’a mira. Mie mi se poate
întâmpla i acel miracol...
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(În „Almanahul tineretului român” – 1947,
al Episcopiei greco-catolice Oradea, pag. 63-69 )

16

A experimenta, a încerca, a pune la încercare
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I(oni) ANDRON, I(lie) PETRIA
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Mari, 4 mai. Ne aflm în comuna Certeze din raionul Oa, unde în
primvara aceasta s-a organizat prima sâmbr a oilor. Pe când soarele se
ridicase de vreo câteva sulie, alturi de sâmbrai, tineri i vârstnici,
îmbrcai în straie de srbtoare, am apucat-o i noi la drum spre locul
sâmbrei.
La sâmbra oilor, ranii care se învoiesc s-i pun laolalt oile într-o
stân nu las s treac prilejul ca aceast înelegere s nu fie consimit prin
tradiionalul „aldma“. În dup-amiaza zilei din ajunul sâmbrei, la Poiana
Jgheabului, o mân de gospodari pregtiser la locul stabilit dinainte coliba
pcurarilor, staulul oilor i comarnicul pentru uscatul caului.
Printre sâmbrai am fcut cunotin i cu btrânul Vasile Pop, care a
împlinit deunzi 73 de ani. „Eu n-am prea umblat prin lume – ne-a spus el –
c-am fost cam beteag cu-n picior. Altminteri le tiu pe toate din foaie i de
la difuzor. Când nu m ajut bine ochii, pun s-mi citeasc foaia sau vreo
carte pe unul din cei 64 de nepoi de ai mei i tot nu rmân în urm cu
noutile. De când m tiu, io n-am lipsit de la nicio sâmbr. Datina asta e
la noi din btrâni, lsat din moi-strmoi, poate chiar de pe vremea
dacilor“. Btrânul Pop, fire comunicativ, ne arat apoi „vârdina“ – o rud
aezat pe doi stâlpi rmuroi, pe care sunt rânduii desagii cu buntile
aduse la sâmbr; ne mai arat „srcinelul“, în care sunt agate strecurile cu
brânz i ne conduce la locul unde se face mulsul, iar apoi msuratul
laptelui cu „copâia“ i „ceaunocul“, care are ca subdiviziune picurii.
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Numrul acestor uniti de msur sunt încrustate cu cuitul de eful
stânii. Ioan Batin a âlichii, pe „rva“ (un b dreptunghiular, lung de circa
60 cm), urmând ca proporional cu laptele provenit la acest muls s-i
primeasc fiecare gospodar laptele cuvenit din care se face caul i brânza
în perioada de 3-4 sptmâni dup sâmbr, când oile sunt pe „brândza
dintâie“.
Msuratul laptelui a luat sfârit. Femeile gazdelor sâmbrai se
îndrept spre „vârdin“, iau desagii i întind pe pajitea verde fee de mese
i terguri înflorate, cusute în serile de iarn.
Gazde i oaspei se înfrupt din mâncri i din nelipsita plinc. Mai
apoi, când vinul din „oluri“ dezleag limbile oamenilor i trezete dor de
petrecere, melodia ritmic a dansului oenesc irumpe din ceterile tinerilor
Petru Bobu i Gheorghe Moi i cheam irezistibil la învârtit. Se încinge
„danul“ în loc deschis, de unde ai în fa o privelite încânttoare, iar
„âpuriturile“ sâmbrailor se rsfrâng peste vi pân ht departe.
Seara, grupuri de sâmbrai însoii de ceterai coboar pe „Culmea
Jgheabului“, chiuind i oprindu-se destul de des s mai închine în sntatea
lor i a „mrhuelor“ care, de acum, au rmas sus în munte, în grija
pcurarilor, pân la cderea primei zpezi.
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(În „Pentru socialism“, Baia Mare, 9 mai 1965)

Cândva, la fiecare început de mai, Sâmbra constituia o srbtoare
numai pentru proprietarii i îngrijitorii de oi din ara Oaului. Dar de
câiva ani, la Sâmbr doresc s participe cât mai muli oaspei, care vin de
la deprtri de zeci de kilometri pentru a asista la desfurarea acestui
frumos obicei. Astfel, Sâmbra devine o srbtoare popular, plin de
farmecul tradiiei cu mii i mii de participani sosii de pe meleagurile
Maramureului, Slajului i Stmarului. De ast-dat, aceast srbtoare
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va avea loc duminic 12 mai, cu începere de la ora 8, pe dealurile din
împrejurimile hanului „Sâmbra oii”.
Pentru a afla câte ceva în legtur cu istoricul acestei srbtori
montane, ne-am adresat tovarului IONI G. ANDRON, cunoscut
cercettor al obiceiurilor populare din zona etnografic Oa:
- Nu am întâlnit niciun btrân din ara Oaului, care s-i aduc
aminte cel puin din spusele mo-strmoilor si de începuturile datinei
„Sâmbra oilor” sau „Alesu-oilor”, cum i se mai spune în unele sate
oeneti, care desigur îi are obâria în trecutul îndeprtat, când una din
cele mai importante ocupaii ale oanului era pstoritul. De altfel, existena
în folclorul oenesc a unor splendide variante ale Mioriei i legenda fetei –
clcat la stân de „lotri” – care cheam din „trâmbghit” ajutor, ne
dovedesc cu prisosin vechimea oieritului în ara Oaului. Aceast
srbtoare de primvar are loc cu regularitate în fiecare an la începutul
lunii mai i marcheaz ziua important când oile ies la pune de munte.
Cu câteva sptmâni mai înainte, oierii se îneleg care s
„însâmbreze” împreun, adic s formeze câte o stân, designând mai ales
locul Sâmbrei i, eventual, data acesteia. În fiecare sat se formeaz mai
multe stâni, care sunt conduse de ciobani, „pcurari” cum li se spune pe
aici.
În preziua Sâmbrei, oile cu lapte, „mulgrile” sunt desprite de miei
i de sterpe, iar seara se mulg „pe timb”, adic niciun proprietar nu-i
mulge oile lui, ci ale altuia, pentru ca s nu lase niciun strop de lapte în
pulpa oilor. Tot în aceast zi, oencele pregtesc mâncrurile fcând
„colacii sâmbrii”, frumos ornai, sarmalele, adic vestitele „boace”, miel
umplut, miel fript, miel pane, cârnai, unc, prjituri i chiar tort. În ziua
Sâmbrei, ateptat cu motivat nerbdare i cu mult drag în ara Oaului,
în timp ce oile pasc în poieni, în sat se formeaz pâlcuri-pâlcuri de
sâmbrai, care urc pe crrile i pe uliele satelor spre deal, în
frumoasele lor costume i cu desagii încrcai de bunti. La amiaz are
loc mulsul oilor, cantitatea de lapte însemnându-se pe „rbojul” de lemn,
iar mai nou se noteaz i în caiet, pstrându-se în orice caz unitile de
msur motenite din btrâni: picurul, cupa, ceanucu, gleata i msura,
primind la „brândza dintâie” de 50 de ori mai mult lapte de cât cel avut în
ziua Sâmbrei, din care face caul, apoi brânza, urda, jintia etc.
Dup ce s-a terminat msuratul laptelui – care este cel mai important
act din tot ceremonialul Sâmbrei, fcându-se cu deosebit atenie, urmeaz
masa comun întins pe iarb verde, zis „pe dou rânduri”, unde mesenii
se înfrupt din buntile de mâncruri, stropindu-le cu nelipsita uic i la
urm cu vin. Când s-au dezlegat limbile i s-a potolit foamea, începe
dansul pe obcin, care încheie aceast zi unic în felul ei, cu amintiri de
neuitat pentru cei prezeni.
(M. Gheorghe, în „Cronica stmrean“ 10 mai 1968)
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Sunt 33 de ani de când, într-o zi senin de ianuarie, pe un ger
nprasnic, urcam pe Vâlceaua Gemenii, care desparte dealurile Geamna
Mare de Geamna Mic, în hotarul comunei Cmrzana din ara Oaului.
De când eram prunc, iscodeam aceste deprtri de pe dealurile Rcii
- satul meu de batin – i mi se preau slbatice, tainice, la marginea
pmântului…, iar de data aceea, tânr de 17 ani, cu tot elanul acestei vârste
în inim, bttoream cu pietate crri de mult dorite.
În fa ne sufla vântul de nord numit în ara Oaului „Ghicanu”, iar
un cmrzan din grupul nostru, inându-i guba drept scut în fa, fcu
observaia laconic:
- Crez c aici-i strunga vântului...!
Urcuul abrupt ne-a mai înclzit i iat-m în vârful Gemenii Mari.
Nu mi-am putut închipui c mi se va deschide o panoram aa de mrea,
unic a putea spune, o privelite care mi s-a întiprit pentru totdeauna în
suflet i din acel moment peisajul Cmrzanei a fost pentru mine cel mai
iubit din ara Oaului. De aici am vzut satul împrtiat la picioarele
noastre pe cele patru vi: Lecâncioara, Vâlceaua Gemenii, Valea Mare i
Valea Ceaslului si pe mai multe coline, urcând pîn sub Gemene pân sub
Ceteaua Mic, pân sub Ceasl i Ceslel.
Poate niciodat nu m-am simit aa de mare ca atunci. M-am simit un
uria. Uria nu prin mine, ci prin aceti oameni, prin oenii care, de-a lungul
istoriei, au putut dinui veacuri dup veacuri în vremuri de restrite,
pstrându-i eroic ce are mai scump o naiune: limba, datinile, tradiiile,
portul popular.
Aceste gânduri nu am s le uit niciodat si nu a putea spune cât am
stat aa; o clip sau un veac, parc aveam aripi i pluteam peste înlimi,
iscodind tot ce era frumos.
Înconjurat în toate prile - in sensul strict al cuvântului – de
piscurile munilor vulcanici care ptrund pe aici în ara noastr i stau straj
în faa Carpailor de miaz-noapte i rsrit, Cmrzana este cea mai tipic
aezare din întreaga despresiune a Oaului, fiind aezat ea însi într-o
cldare natural din care numai printr-un singur loc îi scoate cu greu apele
ce le adun din acest mic bazin, Valea Mare.
Însi intrarea în comun se face printr-un loc cruia localnici îi zic
„Strâmtoare“, singurul loc pe unde se ptrunde în acest capt de ar, în
acest „finis terrae Romaniae“. În aceast aezare tipic de deal se mai
gsesc înc multe case vechi de lemn, fie acoperite cu paie, fie acoperite cu
drani.
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Îndrznesc a afirma c cele mai multe case de acest fel din întreaga
ar a Oaului se gsesc aici, deoarece în celelalte sate casele de lemn
încep s fie o raritate.
Aici se pstreaz într-o autenticitate strict nu numai case izolate, dar
se gsesc gospodrii întregi constând, în afar de casa propriu-zis, din
ur, grajd, cotee, couri pentru porumb, cuptor pentru copt pâinea, fântâni,
mori de ap, adevrate obiective etnografice demne de a fi expuse într-un
muzeu în aer liber.
Toate acestea sunt aezate în locuri pitoreti i din fiecare gospodrie
peisajul ce i se deschide este de neuitat, vzând cum ânesc spre înlimi
piscurile conurilor vulcanice ale Cetelelor, ale Holmurilor, ale
Gemenelor.
Casele cu anexele lor, sculpturile în lemn, obiectele de uz caznic,
uneltele de oierit etc. le-au creat oamenii din aceast aezare tipic de deal,
dintre care o bun parte nici nu mai triesc, dar care totui sunt oarecum
prezeni în viaa satului de azi prin ceea ce au durat i ei cu mâinile lor, iar
nepoii i strnepoii lor sunt locuitorii de azi ai Cmrzanei, oameni
chipei, sntoi, harnici, care i-au pstrat portul frumos, aa c e mai mare
plcerea s îi priveti. Dac norocul îi surâde i ai ocazia s vezi o fat din
Cmrzana gtit cu cunun, nu ai s-o uii niciodat; bogia salbelor de
mrgele aezate pe prul „sut“, adic împletit în ochiuri mici ca o plas
deas, te face s le compari cu florile nordului, care, adaptate mediului,
folosesc puinele zile însorite de var, deschizându-i florile poate în mai
multe culori decât cele aezate din belug pe paleta unui pictor.
Dar în afar de obiectivele de mare valoare etnografic i de portul
popular – abstracie fcând de tezaurul viu al acestor oameni – limba acestea interesând mai mult pe specialiti, ceea ce face Cmrzana de
neuitat este i peisajul ei. i nu m refer la cel vzut de mine din vârful
Geamna Mare, ci m refer la unul ce ni se îmbie vederii din locul numit
„Piatra Cornii“, loc relativ usor accesibil, la care cel mai bine se poate
ajunge urcând din „Strâmtoare“ pe colina din dreapta, ajungând la locul
dorit prin partea de sud-est, aprâdu-i dintr-odat un peisaj care te face la
început s crezi c ceea ce vezi nu e realitate, ci e un basm.
Sunt sigur c nu va exista niciun singur drume care, abtându-se pe
aici, s nu rmân entuziasmat de acest peisaj unic al Cmrzanei, pe care
oricât a încerca s-l descriu, artrile mele sunt umbre palide fa de
grandoarea lui.
Acestea sunt câteva din motivele care m determin s propun ca
aceast aezare s fie declarat rezervaie etnografic.
(În „Pentru socialism“, Baia Mare, 19 mar. 1967)
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De ce iubesc ara Oaului i ce îmi place aici?
Am stat mult cu pana în mân, pân ce mi-am putut aduna într-un
mnunchi ideile care s dea rspuns acestei întrebri.
Simt un clocot în mine de-abia stpânit, din care ideile ânesc una
dup alta. Amintirile copilriei mele se împletesc cu impresiile
încânttoare, cu emoiile atâtor drumeii pe vile iui, cu tainice glasuri ale
apelor, pe munii scldai în soare sau încercai de furtuni, locuri unde am
cunoscut oameni cu port i datini unice prin frumuseea lor.
Aici, în cel mai îndeprtat col nord-vestic al rii noastre, drumeul
este impresionat nu numai de frumuseea portului i a datinilor, ci i de
graiul strvechi, în care se mai pstreaz sensuri de mult disprute din
limba noastr.
Primverile sunt în ara Oaului parc mai însorite, totul
transformându-se sptmâni de-a rândul într-un încânttor paradis prin
bogia nuanat i varietatea pomilor înflorii. Poate îmbrca natura o hain
mai feeric decât la Moieni, unde un ceas de tihn ofer vizitatorului
farmecul inedit i grandios al unor tablouri unice i de neuitat?
La noi, în Oa, cldura verilor e mai potolit, de o inefabil frumusee
a norilor aruncai ca o superb ghirland peste crestele munilor.
Belugul toamnelor este în deplin acord cu varietatea mare a culorilor
pe care le îmbrac natura, de la roul arzând al merelor, la galbenul perelor
târzii sau ruginiul bogat nuanat al codrilor de fag.
Aici nopile tainice cu lun plin ale toamnei au farmecul unic al
boncluitului de cerbi, simfonie mrea, unic, oferit de craii Carpailor
româneti, dorit de vântorii de pretutindeni.
Toamna târzie, pierzându-i haina copacilor, cu pâcle i neguri
revrsate peste creste, face loc pe nesimite iernii, care-i arunc haina ei
alb peste muni i vi i-i readuce pe oeni la vetrele lor.
Este anotimpul datinilor bogate, printre care cea a „corinzilor”, care
sunt profane, strâns legate de ocupaia strveche a oenilor: pstoritul.
În aproape toate colinzile oeneti se vorbete de munte i de oi, ele
fcând parte integrant din viaa lor, iar aciunea se petrece:
„Sus, în ceriu zorilor,
Pe feele munilor“….
ori
„Colo sus pe prânturele
Ieste-o turm de oi grele“…
alta
„Colo-n giosu mai din gios
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Ieste-un câmpu luminos
-on botei de oi frumos“
sau
„Mare neau i-o picat
Pe on drbu de sat
Tte oile-o zbghierat“…
Prezena muntelui i a oilor în viaa oeanului explic de ce „sâmbra
oilor”, astzi cunoscut în întreaga ar, este cea mai mare srbtoare
câmpeneasc din viaa lui, la care cel mai important act este msuratul
laptelui, dup care urmeaz masa comun „pe dou rânduri“.
Cine a participat la o sâmbr a rmas cu siguran impresionat de
frumuseea peisajului i mai ales de ospitalitatea oenilor, convingându-se
c „numratul oilor la strung“, „mulsul oilor la cup“ i „msuratul
laptelui“ se fac cu ceremonialul motenit din moi-strmoi.
Farmecul acestui mare osp montan de primvar, în concordan cu
explozia de via a naturii, este sporit de belugul mâncrilor gustoase
oferite „sâmbrailor“ cu generozitatea specific neamului românesc.
Vuietul de primvar al sâmbrelor se împletete cu explozia de
bucurie a nunilor care în ara Oaului au un ceremonial bogat, amintind în
esen de „Nunta Zamfirei“ a lui badea George din Hordou.
Iubesc ara Oaului de când i-am respirat prima oar aerul, de când
am deschis ochii, de când m-a primit acest pmânt ca într-un leagn i mi-a
dat bucuriile prunciei cu jocurile lui: „De-a lupu-ntre oi“, „De-a ineluînvârtelu“ i altele.
Credeam atunci c pe pmânt nici nu sunt altfel de oameni decât
oenii i c lumea este numai atâta cât cuprindeau ochii mei între vârful
Comjii – lcaul lui Pintea Viteazu – i munii Cmrznii, pe care o
vedeam departe, departe, „la marginea pmântului”.
Eram încântat de „chemeuca mea lung“ i de „striuca“ mea. Din
care nu prea lipsea nici „cuâtau“ i pe care o pstrez i astzi cu mult drag
i cu care m-a dus mama de mân pentru prima dat la sâmbr, când eram
prunc de patru ani.
Iubesc Oaul deoarece o dat, în vremuri de bejenie, mi-a întins
prietenete scutul codrilor si.
Iubesc ara Oaului pentru c îmi d satisfacia vârstei maturitii, cu
toat comoara ei de limb, datini i art popular, precum i pentru înnoirile
mari din anii puterii populare.
(În „Pentru socialism“, Baia Mare,14 apr. 1967)
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Oenii au srbtorit anul acesta, la începutul lui mai, tradiionala
datin a COLACILOR.
Acest obicei îl consider ca o uvertur la cea mai mare serbare
câmpeneasca din Oa, SÂMBRA OILOR, care a început aici la 4 mai a.c.
Pe lânga colacul de proporii respectabile, aezat cu mult rbdare i
pricepere, apare i OLUL DIN VAMA unde, dup o perioad de stagnare,
olarii au pornit din nou la lucru.
Fotografia reprezint o femeie din Bixad (fina) ducând darurile
tradiionale la nnaii din Negreti.
(în „Pentru socialism“, Baia Mare, 6 mai 1967)

Foto: Fina cu olul i colacul mergând la nnai.
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Invitaie la drumeie în Munii Oaului
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Un adevr care nu poate fi pus la îndoial de nimeni este acela c nu
iubim decât ceea ce cunoatem. Dac aplicm acest postulat înlimilor,
ajungem la concluzia c nimeni nu poate iubi munii, dac nu-i cunoate.
Pân când nu vezi i pân când nu cunoti senintatea i puritatea
atmosferei de pe culmile înalte nu le poi iubi, îns dac ai ajuns s le
cunoti, nu mai poi tri fr ca s le ii din când în când tovrie. Aceasta
este marea tain a înlimilor. Cine le-a îndrgit o dat, dragi îi rmân o
via întreag i va gsi mereu în ele izvor plin de energii, care îi vor da noi
puteri de munc i dragoste de via.
Se povestete c un biat ar fi voit s prind curcubeul ce era aplecat
dup un munte. Trecând toate obstacolele ce i-au stat în cale, a ajuns în
vârful muntelui obosit, zgâriat la mâini i la genunchi, cum se crase pe
stânci, iar curcubeul dispruse. Cu toate acestea el nu regret, cci
privelitea ce i s-a deschis din vârf de munte i-a rspltit înzecit eforturile
depuse i a fcut din el un pasionat al înlimilor.
A dori ca aceste rânduri s constituie o invitaie pentru toi tinerii din
judeul nostru, ca la sfârit de sptmân i în timpul vacanelor s porneasc
pe drumurile munilor, strbtându-le i bucurându-se de frumuseea lor.
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Munii vulcanici ai Oaului cuprind între vile repezi i crestele lor,
poteci pline de farmec, care ateapt s fie clcate de pai voiniceti, i s fie
înclzite de dogoarea inimilor tinere.
S nu se cread c în drumeiile acestea vei fi singuri. Înc de pe es,
florile v vor însoi la tot pasul ca pe voinicul din basme, artându-v drumul,
devenind, pe msur ce vei urca, mai frumoase prin varietatea de culori i prin
parfumul lor.
De când începi s simi greutatea urcuului ele îi vor surâde, ducându-te
de mân ca i pe un copil. Unele înalte, ies din iarb cu un avânt tineresc, altele
sfioase îi ascund cu grij corola ginga împodobit ca o cunun de mireas
între frunzulie verzi. De la mulimea margaretelor ce îi zâmbesc prin
dumbrvile rcoroase, ajungi pe nesimite la micile „nu m uita“, în ale cror
petale se oglindete toat senintatea cerului albastru. Pe coaste ard – ca un
covor de jratec – bujorii de munte, pentru ca sus, în cele mai primejdioase
locuri, pe colurile de stânci ieite peste genuni s te întâmpine în singurtatea
lor sihastr, steluele crestelor noastre, florile de col.
Auzul îi va fi delectat de sunetul de org al codrului, de glasurile
xilofonice ale cascadelor i de trilurile minunate ale psrilor cânttoare: vei
întâlni ciobani ce-i vor cânta din bucium, acompaniai de clopoeii i tlngile
oilor, toate acestea constituind la un loc o simfonie de nedescris, atât de
înltoare încât vei crede c te afli într-o lume despre care vorbind ai începe
cu... „a fost odat ca niciodat...“. i nu va trebui s caui aceste frumusei
la cine tie ce deprtri. Ele se gsesc aproape de noi, aici în ara Oaului,
pe vile i culmile ei bucuroase de oaspei.
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Din Satu Mare se ajunge în ara Oaului comod, cu autobuzul, care
ne duce la început pe esul mnos de pe valea larg a Someului, apoi avem
impresia c dealurile - spre care duce ca o salb soeaua asfaltat - se
aproprie, iar dincolo de ele se contureaz spre rsrit, aproape impercetibil,
alte creste mai înalte. Când ajungem în vârful dealului, la Mujdeni, ni se
deschide în fa panorama prii de sud-est a rii Oaului cu valea Tlnii,
care îi are obâria departe, sub vârful Pietroasa i Piatra Strungilor,
înlimi care se contureaz perfect, având alturi de ele în partea de sud,
conul tipic vulcanic al muntelui Heghia. Aceste piscuri vor forma inta
noilor noastre drumeii de munte. Deocamdat, pentru prima excursie, ne
vom opri mai aproape, urcând o diferen mai mic de nivel, i anume, pân
în vîrful Coma, deasupra satului spre care ne îndrum i tabla indicatoare
din marginea oselei: Raca, 2 km.
Raca e prima localitate oeneasc, ce se întinde pe versantul de
miaznoapte a dealurilor Coma i Plea, pe 6 coline ce descresc pân se
pierd în esul Tlnii i 5 vi care brzdeaz satul. Drumul erpuiete prin
sat, iar de la Cminul cultural o ia pe lâng cele dou coli în sus, pe Valea
Satului, pe lâng care mergem fie pe drum, fie pe crare, pân ieim i
ajungem la locul numit „Vultori“ marcat de câteva cascade minuscule ce
dau un zvon plcut, iar de aici o lum la dreapta, în sus, pe muchia dealului,
unde întâlnim un drum de crue - Calea Comii.
Dup câteva sute de metri de mers, înainte de a începe un urcu ceva
mai pronunat, vom observa alturi de drum o mulime de vreascuri
aruncate grmad. Este locul numit de localnici „Zlamn“. Se spune din
btrîni c aici a fost omorât un pcurar i cine trece pe acolo arunc un
vreasc pe grmad.
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Calea Comii urc acum piepti, dar in curând se domolete. De o
parte, dealul Ursoiu Mare, iar de alta Afiniul. În curând ajungem la int.
Din puine locuri avem o privelite atât de cuprinztoare asupra
judeului nostru. Înspre miazzi, râul Some iese dintre dealuri lsând în
partea stâng înlimea Codrului, i unduiete spre Satu Mare, iar de aici
putem identifica fiecare aezare din câmpia someean pân în zarea unde
abia se contureaz la orizont centrul judeului nostru.
Rotindu-ne privirea spre nord, depresiunea rii Oaului ni se
înfieaz în toat splendoarea ei. Se disting absolut toate aezrile
oenesti - pân si îndeprtata Cmrzan. Spre rsrit, aproape în linie
dreapt ânesc piscurile Heghia i Pietroasa, culmile care formeaz
cumpna apelor între ara Oaului i centrele miniere aezate în partea de
apus a bazinului bimrean.
Dup efortul fcut, ne putem odihni i lua masa lâng izvorul cu ap
rece i curat ca lacrima, pe care o gsim fie în marginea dinspre Seini a
poienii, fie la izvorul numit „Fântâna lui Cordo“.
Întoarcerea o putem face, fie coborând la Seini, fie tot prin Raca,
unde poate vom avea norocul s gsim satul adunat la hor. Primul contact
cu Oaul va fi o drumeie turistic-etnografic pe care cu siguran nu o
vom uita.
(în „Cronica stmrean“, Satu Mare, 15 sept. 1968)

Însemnri de vântor

Aa dup cum exist un
an financiar, an colar, care
începe la diferite date, exist i
unul vântoresc, care începe la
1 septembrie, ateptat cu
nerbdare de fiecare vântor.
Pentru mine înc de pe vremea
adolescenei luna pe care o
ateptam cu nerbdare era
septembrie, perioada când are
loc nunta-n codru, marea nunt
din
pdurile
tainice
ale
Carpailor notri, cel mai
splendid concert natural, pentru
care muli vântori din alte ri
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LA BONCLUITUL CERBILOR.
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ar veni bucuroi s-l asculte, concert în care interpreii sunt cerbii falnici,
podoaba codrilor notri.
M gseam odat departe, în munii Oaului, la peste 1.000 m
altitudine, împreun cu câiva prieteni, la boncluitul cerbilor. Am stat mai
multe zile ascultând cerbii de seara pân noaptea târziu i dimineaa, de
pân-n ziu i pân dup rsritul soarelui, când timpul se înclzea, cutând
s le cunoatem trectorile.
Stteam la o colib, într-o tietur nou, cu nite negreteni
stânjenari. Într-o zi a început ploaia, care se arta a fi de lung durat i
tocmai ne fceam planul s coborâm în sat, când ploaia a încetat, rmânând
doar negura deas. Când s-a apropiat ceasul în care plecam de obicei în
zilele frumoase la pând, unul dintre noi a propus s mergem i de data
aceasta. Dei nu aveam chef de mers pe o astfel de vreme, la insistenele
repetate ale ortacilor am czut totui de acord cu ei. Binoclul l-am dat unui
tovar mai tânr, iar aparatul de fotografiat – pentru ca s-l cru de
intemperii – l-am lsat la colib. Am pus mâna pe arm i am pornit pe
drumul pdurean... Ajungând la Valea Goroha, de la care ni se despreau
crrile, am lsat ca fiecare s-i aleag locul pe care îl credea cel mai bun
pentru întânirea cu cerbii. Unul dintre cei mai tineri ortaci a venit cu mine i
– dup câteva sute de metri de urcu – i-am artat trectoarea proaspt de
cerbi. Am început s urc încet. Dup câteva minute de mers mi s-a prut c
aud glas de cerb. Nu m-am înelat. M-am reîntors i am fcut semne
prietenului s vin la cerb, dar el mi-a fcut din cap semn c rmâne pe loc.
În aceast situaie mi-am vzut de drum, ateptând s aud din nou glasul
cerbului, pentru a m putea eventual apropia de el. Nu a trecut mai mult de
un minut când glasul de tunet al cerbului mi-a dat a înelege c este mult
mai aproape de cum mi-a fi putut închipui la încept.
Negura începuse s se rreasc i o adiere de vânt care venea tocmai
din direcia cerbului a mânat-o pân mai jos de mine, aa c acum soarele a
inundat culmea muntelui. Pitindu-m printre brazi cu mare atenie, cu
colarii la bocanci m apropiam de locul unde am auzit mugetul.
Acum puteam deslui cerbul: îi freca coarnele de tufe i scurma
pmântul cu copitele. Îi chema adversarul la lupt dreapt, masculin, în
care îi spun cuvântul fora, vioiciunea, virilitatea. Printr-o deschiztur
minuscul i-am zrit trofeul i am numrat clinciurile. Înc puin, doar trei
pai, i a fi ajuns în poziie mai bun. Stteam pitit dup un brad mic i
cutam s vd pe unde m-a putea strecura mai uor. În aceste clipe mi-a
venit în minte c a putea fi descoperit de vreo ciut care trebuie s fie prin
apropiere i – spre marea mea uimire – dincolo de brduul care m
camufla, descopr silueta unei ciute care se uita drept spre mine. Am avut o
senzaie c cineva mi-a dat cu un ciocan în cap, cci m gândeam c
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niciodat nu am avut norocul s prind o scen asemntoare, c sunt la un
pas de a fi fa în fa cu cerbul i iat c mi se poate întâmpla s fiu
descoperit. Cred c nici n-am respirat o bucat de vreme, numai inima mi se
prea c a urcat în urechi. Ciuta a prins de veste de prezena apropiat a
omului, a dat semn de alarm, srind din loc. Într-o fraciune de secund mam gândit c dac stau pe loc totul este pierdut; m-am sltat deci cutând
cerbul. L-am vzut galopând în sus, spre culmea muntelui, profilându-se
admirabil pe cerul care se înroise spre asfinit. Slta cu o sprinteneal fr
seamn, mugind, inându-i coarnele pe spate. Înc un singur salt i nu l-a
mai fi vzut. Nu am avut timp de stat pe gânduri. Glonul l-a trântit la
pmânt. Glasul armei s-a rsfrânt în ecouri repetate în toate coclaurile din
împrejurimi. Când am ajuns lâng el era fr via.
Dedesubtul nostru, de o parte i de alta a muchiei, negurile pluteau,
domoale. Peste ele alunecau suliele înroite, care âneau din soarele
însângerat, pregtindu-se parc s lase pmântului hain cernit de jelanie
dup falnicul stpân al codrilor.
(Iconografie: Trofeu de cerb împucat în Munii Oaului în sept. 1965)
În „Cronica stmrean“, 4 oct. 1968

Final de proces judiciar la Moieni
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S-a întâmplat într-un sat din ara Oaului…
De peste 8 ani de zile, un proces care prea interminabil, era purtat
între nite rudenii din Moieni. În miezul disputei se aflau 2 cumnai care
purtau acelai nume: Gheorghe Moi, poreclii în sat ,,Ciuntu“ i
,,Mustea“.
Înc înainte de a intra în proces, am struit la împcarea lor, apoi, dea lungul anilor, nu scpam nicio ocazie de a încerca s-i apropiu.
Rezultatele erau puin promitoare. Cu ocazia deplasrii la faa locului
,,prile“ cutau s demonstreze fiecare c dreptatea se afl de partea sa.
Dar ,,prile“ aflate în vrajb din orgoliu, îmi erau prieteni i, cred, acest atu
a ajutat nemsurat pe jurist.
Prieteni, am zis, cci la Ciuntu am stat dou veri acum 30-31 de ani,
când eram la munc obteasc în cadrul echipelor de studeni, formate din
iniiativa marelui nostru sociolog Dimitrie Gusti. Tria pe atunci i mtua
Mricua, mama adoptiv a lui Ciuntu, precum i unchiul Grigor, soul ei.
Btrâna imi fcea ,,prânzul“ în fiecare diminea la ora 5, lapte fierbinte
turnat peste pâine de mlai într-un blid de lut adînc, apoi mergeam la
program. Urcam pe o crruie printre pruni pe la casa lui Moi Gheorghe
Znoag, un fecior zdravn, cu trsturi brbteti, ca cioplit în granit, în
care vedeam întruchipat toat vigoarea oenilor. Treceam apoi pe la Gica
lui Dumitru i o luam in jos pe crarea btucit a satului, care erpuia prin
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livezi întinse, cu pomi fructiferi care ddeau in copt, coboram în fug,
având impresia c, dac mi-a fi întins lateral mâinile, acestea ar fi luat
locul aripilor i a fi plutit în zbor lin ca de planor i nu m-a fi oprit pân
pe crestele zimate dintre Heghia i Pietroasa, ce mi se artau în deprtare.
Lâng Valea Râului, la Tmau i Griga lui Bulindru, sttea
prietenul meu Vslica Pop, pe atunci student – astzi medic primar.
Împreun - indiferent de timp - fceam o baie în apa învolburat a vii, ce
venea iute si spumegând cu veti prospete de la munte, care ne oelea trupul
i ne fcea i mai sprinteni.
Seara, stteam de vorb cu unchiul Grigore, care îmi spunea
întâmplri din cele trecute vremi, iar câteodat, noaptea, copiam fotografii,
având ca surs de lumin o lamp cu petrol!...
De multe ori am plecat de aici, din casa lui Ciuntu, înainte de cântatul
cocoului, la vântoare, ca s ajungem cât mai devreme sus la munte, s ne
întâlnim cu vânatul mare, cu cerbul încornorat i cu ursul ,,greul
pmântului“ cum îl numete atât de plastic M. Sadoveanu.
De câte ori nu am sosit seara târziu coborând din deprtate coclauri,
frâni de oboseal i mtua Mricua ne ospta cu ce avea mai bun în cas,
ca i pe copiii ei.
De Gica Mustii, de asemenea, m leag amintiri de neuitat; într-o
sear târzie de toamn ne-am pomenit cu el la noi la Raca, chemându-ne la
vântoare, cci a prins niste ,,semne“ despre un cerb. Înc de cu noapte am
sosit la Moieni i revrsatul zorilor ne-a prins ctre Vârvu, pe Calea
Remeilor, spre iitori. ,,Semnele“ lui Gica s-au adeverit a fi bune, cci,
vorba lui: ,,am prins taurul cel mare“. Dup câiva ani de la aceast
întâmplare, tot într-o toamn, a venit iar pe la noi Mustea si ne-a poftit la
nunt. I se mrita fata Nua, care crescuse i nu mai era „o m de fat“
cum îi ziceam eu. Îmi aduc aminte c am plecat cu fratele meu pe jos, din
Raca pân la Moieni, înarmai cu aparate foto i rolfilme, profitând de
timpul excepional, cu vizibilitate unic de toamn, fcând peste 100 de
fotografii cu toate fazele nunii oeneti care constituie i astzi miezul
capitolului „Nunta în ara Oaului“ din fototeca mea.
Aceste amintiri de neuitat erau îns umbrite de vrmia ce se
statornicise vremelnic – eram, totui, convins eu - între cele dou familii.
Când, dup o serie de propuneri i contrapropuneri, prile s-au împcat, cei
doi cumnai i-au strâns mâinile aspre de rani vânjoi, fapt care a bucurat
peste msur pe toi cei prezeni.
Am dictat cu emoie în inim i glas „actul de împcare“ spre care
tindeam de ani de zile i care acum era o realitate. Ultima clauz a actului
de „pace“ suna aa: „prile îneleg c prin acest act pun capt tuturor
proceselor care au avut loc între ele“.
Bucuria a fost general. În fapt de sear, când soarele ddea ultima
srutare zilei i piscurilor din jur, am coborât de pe deal i, la casa unui
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nepot al prilor, a urmat nelipsitul aldma. A aprut pe mas pâinea i
slnin lat aproape de ,,un jumtate de uc“.
Mi-am exprimat dorina s mânc cu pâine de mlai, cci i uitasem de
când nu am mai mâncat asemenea pâine. Dar n-aveau. Unul mai în vârst
mi-a zis:
- Ehei, Ioni, nu-i ca amu-s 30 de ani. Asta-i pâine de ar bun,
pâine de ar tare. Mlai mâncm numai când i când, de dor!“
Pâine de ar bun !
De atunci îmi struie mereu în memorie aceste cuvinte, care rezum
plastic, în graiul i mentalitatea din ara Oaului, realitatea de la noi din
ar. Pe temelia acestor realiti se maturizeaz permanent concepia
oamenilor de convieuire în epoca prefacerilor largi socialiste.
în „Cronica stmrean“, 15 oct. 1968

Monument viu Eminescu
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În vara anului 1938, când i România se gsea în vâltoarea
evenimentelor care au precedat cel de-al Doilea Rzboi Mondial, în aa
numita „zon de vest“ au fost masate trupe cu faa spre apus, de unde se
atepta pericolul.
ara Oaului, datorit situaiei sale geografice – deal-munte, i ca
zon de frontier – a fost împânzit cu trupe de vântori de munte, inclusiv
satul Raca, iar în comuna vecin Seini, de pe Valea Someului, spre sud,
peste Codru, au fost masate i trupe de artilerie, toate sub comanda
inimosului i iubitorului de ar general de brigad Georgescu Pion, cu
sediul în comuna Seini.
Fcând inspecia trupelor, generalul a ajuns i în vasta poian a
Comei, aici întâlnindu-se hotarul Racei, deci al rii Oaului, cu hotarul
comunei Seini, pe atunci acestea fcând parte din acelai jude Satu Mare
(azi comuna Seini aparine judeului Maramure, la extremitatea lui
vestic). Superba panoram ce i s-a deschis generalului din poian spre
Seini – pe care l-a numit „poarta Someului“ -, pe unde apele strvechiului
Samus se strecoar pe sub pintenii munilor vulcanici Igni-Gutâi în partea
dreapt i blândele dealuri ale Codrului în partea stâng, i-a rmas în suflet
i tot atunci i s-a nscut i gândul unui monument viu închinat marelui
nostru Eminescu, mai ales c în anul urmtor se împlineau 50 de ani (18891939) de la trecerea dintru fiin întru nefiin a aceluia care s-a identificat
în opera sa cu însi fiina neamului românesc.
Ducând o susinut aciune de propagand a gândului su de a cldi
sus, în amintita poian, un monument viu Eminescu scris cu mii de puiei
de brazi, i-a vzut tradus în realitate gândul visat în vara anului 1939, la
semicentenarul de la moartea poetului.
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tim ce a urmat, ce ne-a adus acel nenorocit an 1940, când cu durere
în suflet, în urma celui mai nedrept Diktat din câte a cunoscut istoria, ostaii
de pe zona de vest i inimosul general au trebuit s întoarc spatele
Ardealului rupt de trupul Patriei-mam, s lase i monumentul Eminescu,
pe care nu m îndoiesc c l-au purtat luându-l cu ei în inim i gând,
gândindu-se la revenire.
De câte ori urcam pân la monumentul Eminescu, eram micat c pe
pmântul Ardealului armata român a lsat înfipt în glia strbun numele
Luceafrului poeziei româneti. Dar s-a gsit o mân de maghiari din
comuna vecin Seini care a mobilizat tineri din formaia paramilitar
„Levente“, care, înarmai cu târnacoape i securi, au urcat la Coma, unde
au început de la litera „E“ distrugerea monumentului, scoând din rdcini
fiecare brdu din literele „EMIN“, când, obosii, au renunat la metoda
folosit pân acum, brazii din restul literelor „ESCU“, tindu-i cu securea,
fr a-i scoate din rdcin.
Când m-am mai dus pe sus pentru a m închina poetului, am gsit
urmele „civilizaiei“ noii stpâniri, aa cum am artat mai sus.
Au trecut anii. Eram la Seini, când, în vara anului 1955, a revenit
btrânul general Georgescu Pion s vad în ce stare se gsete monumentul.
Am fost unul dintre cei câiva însoitori ai generalului pân sus. Dei
tiam ce se întâmplase, nu i-am spus nimic generalului, menajându-i în felul
acesta durerea din suflet.
Apropiindu-ne, am vzut c în locul literelor „EMIN“, au crescut
mesteceni tineri, iar restul literelor „ESCU“, de pe care brazii au fost tiai
s-au uscat i nu se mai vedea decât unde i unde câte un ciot de brad.
În toamna anului 1963 am fcut o excursie cu pionierii i utecitii de
la coala din Raca, la Coma. Mare mi-a fost bucuria vzând monumentul
refcut, scris din nou cu mii de puiei de brazi.
Cu inima plutind de bucurie deasupra culmilor, am luat parte la
desfurarea programului pregtit de colarii constenilor mei, în unul din
cele mai dragi locuri ale copilriei, tinereelor, brbiei i, de-acum, a
btrâneelor mele.
Rcenii care urc în cel mai înalt deal al satului nu mai zic ca
altdat:
- M duc la Coma! ci zic:
- M duc la Eminescu! rostindu-i numele cu un fel de mândrie în glas,
care, ca i pe mine, un fiu al satului, m mic.
Steaua poeziei româneti sclipete azi i peste ara Oaului i în
întreaga deschidere a Vii Someului, numele Luceafrului poeziei noastre,
refcut cu mii i mii de puiei de brazi – fire de aur verde – strlucete la
noi fr s mai apun.
În „Vatra“ [Târgu Mure], „Documentele continuitii“ [supliment], 219/B
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Piesa de port care caracterizeaz portul popular din ara Oaului, i-l
deosebete fundamental de toate celelalte, este straia.
Costumul brbtesc fiind extrem de simplu – atât cel de var cât i cel
de iarn – straia a aprut din necesitatea de a înlocui buzunarul, pentru a
putea pstra diferite obiecte mici de uz personal: cremenea, amnarul i iasca
pentru ciobani, plugari i muncitori de pdure, apoi loc pentru purtatul
cuitului indispensabil pentru tiat pâinea, iar fumtorii pentru a purta
„jacu” (bic de porc uscat i prelucrat în care purtau tutunul), pipa i,
mai nou, igrile.
Coconii din ara Oaului au o dorin neastâmprat de a-i pune
straia i ei nu se consider în largul lor fr aceasta, aa se explic apelul
pe care l-a fcut un tânr din Oa, care, echipat fiind în haine de srbtoare
i lipsindu-i straia, i-a zis mamei sale: „Ad-mi, mam, straia, s m
îmbrac,“ de unde deducem c oanul nu se considera îmbrcat fr strai.
Am spus intenionat „nu se considera îmbrcat“, deoarece astzi
portul striii a btut mult în retragere, iar tineretul în mod practic o îmbrac
numai duminica i în zile de srbtoare.
Ea se compune din „baier“ care atârn peste umrul stâng, de obicei,
sau mai rar peste umrul drept – la cei stângaci – i cade pe oldul opus, i
din „straia“ propriu-zis i care de regul are form ptrat, dar poate avea
i form dreptunghiular. Ca urmare, variaz dup vârst i localiti, de la
câiva cm ptrai la copiii mici, pân la dimensiuni de 20x20 cm sau chiar i
mai mari. Cele mai mici strii sunt la Cmrzana, Clineti, Raca i cele
mai mari, indiscutabil, la Moieni.
Este interesant c oenii – indiferent din care sat ar fi – nu au cele mai
bune impresii despre portul popular din celelalte sate oeneti. Aa, pe un
rcan, bunoar, nu l–ai putea convinge ca s îmbrace o strai de
moinar, dar nu este mai puin adevrat c nici vice-versa, gsind un cusur
oarecare celeilalte, fie c e prea mare i „poi pune în ea o mier de mlai“,
fie c e prea mic i „nu încape niciun ou de cioar“...
Ornamentaia la striile din zile de srbtoare a fost urmarea fireasc
a unei evoluii îndelungate.
Pe striile simple, din pânz alb, care serveau la pstrarea obiectelor
de uz personal la brbai, oanca a început s coase „brazi“ – adic s le
orneze cu diferite modele geometrice, florale sau zoomorfe din inepuizabila
lor imaginaie i gust pentru frumos, aezându-le meticulos cu acul pe
strai sau le-au lucrat în „tear“.
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În cea mai veche fotografie cu
oeni pe care am vzut-o publicat, la
începutul acestui veac, un fecior (poate
chiar mire) apare cu o strai lucrat „în
tear“, adic la rzboi, iar un brbat în
jur de 50 de ani avea strai „cu brazi“,
adic cu ornamente lucrate cu acul, pe
când un btrân era cu tac de piele.
Putem deduce – interpretând aceast
fotografie – c deja la finele veacului
trecut ornarea striilor era în plin
maturitate, ea se fcea cu mult vigoare,
iar de atunci asistm doar la o evoluie a
cromaticii i a tehnicii de lucru; nu se
mai fac strii „în tear“ decât foarte rar
(Bixad), în schimb au luat mare avânt
cele lucrate în tehnica numit „peste
sire“ (peste fire), iar mai nou cele
lucrate în tehnica „nzit“, adic acele în care aa colorat nu este tras
pân la contactul acesteia cu pânza, ci firul rmâne la cca 5 mm bulbucat
deasupra pânzei, astfel modelul apare mai plin, mai bogat, ca un semn de
îmbelugare.
Aceast tehnic o gsim în ultimii ani la Bixad – care a dat moda în
aceast privin i la costume i are tendina de a ptrunde încet i în
aezrile din jur dac nu ca tehnic, dar cel puin ca i cromatic, ultimele
modele având culori închise.
Nu cred c v-ai gândit vreodat câte împunsturi de ac are o strai
oeneasc, frumoas, de fecior. Cifra este de-a dreptul fabuloas: 90.000
de împunsturi de ac, fr ornamentaia marginal, care are, la rândul ei, pe
puin alte 10.000 de împunsturi. Cifra de 100.000 de împunsturi apare
incredibil, dar acesta e adevrul. 100.000 de gânduri de dragoste, gânduri
de viitor fericit, gânduri de druire de sine, de jertf pentru cel drag.
Cel mai splendid prinos de recunotin pentru munca de creaie i de
druire înmagazinat în strai a adus-o tot feciorul de oan fetei care i-a
fcut straia i i-a druit-o, îmbujorat la fa. El s-a exprimat simplu, dar
cuvintele lui au un îneles adânc etic, de dragoste i devotament nemrginit,
i cele câteva cuvinte sunt un adevrat poem, un poem care spune totul:
„Pe baieru striii mele/ Scrisu-i numele tu, lele“.
în „Cronica stmrean“, 8 iun. 1969
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De la început trebuie s precizez c am întrebuinat noiunea de
„colecie” în lipsa unui termen mai potrivit pentru a determina
înmnuncherea de obiecte de art popular: custuri, crestturi în lemn,
ceramic i icoane pe sticl pe care le posed, iar în al doilea rând pentru c
toi cei care au vzut-o i au scris despre ea, au numit-o astfel.
Nucleul coleciei de custuri dateaz de peste 50 de ani, când mama
mea a venit ca învtoare în satul Raca (1916) i a început s colecioneze
custuri.
În aceast sincer i dezinteresat apreciere a ei pentru arta popular
într-o perioad când preocuprile intelectualilor fa de aceast creaie erau
foarte rare îi are obâria – îmi explic eu – marea mea dragoste pentru
deosebit de artisticele creaii ale populaiei din ara Oaului, indiferent
dac ele se materializeaz prin infinitele forme i culori ale custurilor
aplicate pe pânz – confecionate tot de oence –, prin crestturile în lemn
pe diferite obiecte de uz casnic i gospodresc fcute de brbai, sau se
transpun armonios pe lutul frmântat cu mult sudoare, apoi modelat i pe
urm ars, astfel ca blidele s primeasc ceva din personalitatea i strlucirea
ochilor meterului care le-a furit.
În cele ce urmeaz voi încerca s descriu cât mai succint cele mai
reprezentative obiecte din genurile amintite mai sus:
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A. Portul popular femeiesc
Umerele.
Costumele populare din ara Oaului, pân dup primul rzboi
mondial, aveau ca ornament principal „umerele”.
Dintr-o perioad care se situeaz în a doua jumtate a veacului trecut,
acest câmp ornamental este ilustrat de o pies extrem de rar i anume
„umr tiet” (pl. XLV) adic are mici orificii ca i ale unui ciur. Aceasta are
o mare asemnare cu umerii de pe o cma purtat de o femeie, din cea
mai veche fotografie pe care am gsit-o publicat despre ara Oaului17.
Umrul are formatul mare (16x20 cm), culorile s-au estompat complet,
astzi putându-se aprecia dintre cele originale numai cea neagr, i aceasta
devenind cenuie-deschis. Ornamentul principal are figuri geometrice,
dreptunghiulare delimitate de o custur care are exact forma unui lan cu
verigi minuscule (diametrul de 1,5-2 mm), iar în interior la fiecare dintre
cele 4 coluri, câte 4 boabe de 6x6 mm, în care umpluturile cu a rsucit

17

Szatmár vármegye (Monografia judeului Satu-Mare), cap. Populaia judeului SatuMare, pag. 272, fotografia intitulat „Port popular valah din Oa”.
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sunt strict respectate: longitudinal i transversal. Partea inferioar a
umrului este conturat de o custur ale crei linii cad vertical, parc ar fi
ipcile unui gard liliputan, vârful cruia este acoperit cu o tivitur „în coli”
ceea ce ne întrete convingerea c aici ne gsim la o despritur între
„parta mic” îngust doar de 33 mm i „parta mare”, câmp în care se
desfoar ornamentaia principal a „umrului” propriu-zis.
În
aceast
categorie de piese se
numr i umrul foarte
vechi – de pe la
începutul acestui veac –
(pl. XLV) în care la fel
apare
foarte
bine
delimitarea strict între
cele dou „peri” la care
liniile despritoare sunt
extrem de fin lucrate.
Culoarea dominant este
neagr,
figurile
geometrice,
formate
dintr-o alternan de
urcu i coborâ, vi i
piscuri, întocmai ca o
secven panoramic a
munilor vulcanici ai
Oaului, pe care oanca
– i mo-strmoii ei –
au
vzut-o
zilnic,
statornicindu-i-se în inim i în imaginaie, cutând i reuind s o
transpun cu acul pe pânz, stilizat în aceea alternan care nu este o
repetare mecanic, ci una gândit i mai ales simit. De aceea, câte o
ridictur ânete ceva mai sus decât cele din jur – ca un pisc de munte
într-un masiv întreg – iar câte o extremitate inferioar este mai adâncit,
având asemnarea cu câte o vale ce scobete mai adânc în tria pmântului.
O serie de câteva umere dintre care unele chiar perechi – ceea ce le
ridic considerabil valoarea – lucrate mai ales „peste fire” având i
„zbârcelele” marginale i „încrelele” care fac legtura cu mânecile, unele
în care predomin negrul, altele cu dominarea roului i în fine unele care
cuprind o gam de culori apropiate de cele ale curcubeului, întregesc
colecia de umere femeieti.
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Facem aici – pentru a nu mai reveni când va fi vorba despre portul
brbtesc – o descriere a unui umr de cma brbteasc respectiv de
fecior, lucrat în tehnica „tiet” (pl. XLVI). – Modelul principal utilizat de
creatoare este cel floral având o ramur sinuoas din care se desprind din
loc în loc flori. Umrul are nite mici insulie de sine stttoare din a curat
alb, având extremitile tivite subtil de tot cu a de culoare albastr i
roie, care alterneaz succesiv. Aceste umpluturi sunt lucrate dup tehnica
„tras” adic se evideniaz în relief, fiind bombate, ridicându-se cu cca. 1
mm deasupra custurilor învecinate. Este interesant de observat c autoarea
acestui umr a tiut s îmbine forma floral din „parta mare” cu cea
geometric din „parta mic” în care apar exact aceleai culori dispuse îns
aici geometric.
Abstracie fcând i la acest model – ca i la multe altele – de
minuiozitatea cu care sunt executai câmpii ornamentali propriu-zii, o
adevrat art constituie însi tehnica de fixare a acestor câmpi
ornamentali în partea superioar a mânecilor, de „încrele”. Fixarea se face
printr-o custur numit „brâuor” care seamn cu un lan dublu în care
verigile se încolcesc unele cu altele i care privite în ansamblu, îi fac
impresia c formeaz un stâlp sculptat.
Pieptarele
„Cheptarul” este situat în partea superioar a cmii. Pe aceast
platc ptrat – sau uneori dreptunghiular – se întinde podoaba custurilor
la femei în ara Oaului, realizat din zeci de mii de împunsturi migloase
cu variate i alese culori care se îmbin armonios între ele i din combinaia
crora oencile au tiut s fac generaii dup generaii ecoul sentimentelor
ce le nutreau în inimile lor18. Ele au fost confecionate la început în „tear”.
Cel mai vechi exempar de acest fel din colecie este unul din Cmârzana
având „peri” dispuse orizontal, iar în partea dinspre umere câte o „part”
cu figuri geometrice lucrate cu acul (pl. XLVI) dimensiunea piesei 24x30
cm.
Unul dintre cele mai vechi i totodat dintre cele mai rare pieptare
este cel de femeie btrân de dimensiuni respectabile (pl. XLVII, 29x40
cm)19. La confecionarea acestui „cheptar tiet cu sucituri” cu excepia
gulerului lucrat în dou culori, rou i negru, creatoarea a utilizat numai a
alb, iar ca decor abia perceptibil nite ochiuri mici numii „bumbui” cu

18

Muzeul de istorie Satu-Mare. Colecia de fotografii etnografice a profesorului Iosif
Schneider (1925) din Oa. Fotografia „tineret din Raca” în care din cele peste 20 de fete
numai o singur feti de cca. 10 ani are cma cu pieptar i acesta îngust, restul fetelor
sunt toate cu cmi cu „umere”.
19
Ion Mulea, Cercetri folclorice în ara Oaului, Cluj, 1932. - Fotografiile nr. 1 din
plana II i fotografia nr. 1 din plana V.
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diametrul de 5 mm având fiecare un orificiu central de 2 mm din a
galben deschis. „Parta mic” lat de 6 cm înconjoar „parta mare” în
care cele 14 ptrate dispuse câte 5 în lungime i câte 2 în lime, sunt
conturate de custura numit „sucitur”. Procedeul de confecionare a
acestora este miglos, iar efectul artistic deosebit. i în aceast pies
„suciturile” ne aduc aminte de coloanele de susinere din arhitectura
brâncoveneasc i de cele ale mnstirii Curtea de Arge.
Ochiul nu se poate fixa asupra unuia dintre cele 100 de pieptare i ori
de câte ori le privesc i le admir, indiferent de tehnica în care sunt lucrate:
- „peste fire” (peste 2, 4 sau chiar 6 fire)
- „tras”
- „tiete” sau mai nou
- „nzite”i neinând cont de decorurile lor în stil:
- geometric,
- floral,
- zoomorf
sau o combinaie subtil a acestora.
Ele reprezint o diversitate extraordinar de forme i o policromie
aproape neînchipuit de variat i în acelai timp armonioas, care pur i
simplu încânt privirea i ne emoioneaz.
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Nu pot trece mai departe fr a m opri asupra unui exemplar de
pieptar la care ori de câte ori ajung rsfoind filele albumelor în care sunt
aranjate, privirea zbovete mai mult. Este un „cheptar tiet cu sucituri” (pl.
XLVII). Pe un spaiu dreptunghiular care aproape se confund cu patratul
(35X39 cm) autoarea acestei piese rare s-a întrecut pe sine.
Cadrul exterior este format dintr-un rând de „zbârcele” monocrome
de culoare maro-închis, pentru ca ochiul s se fixeze numai pe spaiul
cuprins între acestea, mrind substanial putina de concentrare a ochiului
asupra câmpului ornamental principal. Lâng acest ir de „zbârcele”
urmeaz altul, de data aceasta o înirare de secvene egale a tuturor
culorilor întrebuinate la decorarea întregii piese, ca i cum ar fi o microuvertur prin care i se anun ochiului – dei numai schiat i foarte
concentrat – la ceea ce se poate atepta mai departe.
Urmeaz apoi „parta mic”, un chenar care împreun cu delimitrile
marginale în culoare roie, dei nu depete limea de 15 mm, reprezint
uvertura acestui ornament – cel puin din punct de vedere cromatic –
deoarece „parta mare”, cel mai important câmp ornamental al acestei piese,
conine realizri artistice rare, despre existena crora nu se face nici mcar
aluzie în „uvertur”. i acest spaiu (parta mare) creatoarea a îneles s-l
delimiteze, s-i dea un cadru propriu printr-o simpl linie de culoare închis
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numit „trsur de mnierâu”
(albastru). Culoarea de fond
întrebuinat este maro-închis
cu utilizarea la decorarea unor
insulie a culorii rou-închis,
albastru i galben-închis.
În partea din fa a
pieptarului, pân la mrginirea
lui cu „pogmata”, ceea ce
surprinde ochiul i d
caracterul de inedit al acestei
piese
este
încercarea
creatoarei de a reda flori
aezate în vaze masive
sprijinite pe coloane de
susinere, care ne transpun
într-un parc îngrijit de un
grdinar pasionat, parc în care
pe marginile aleilor, coloane
de marmor alb ânesc spre
soare, spre albastrul cerului.
Sunt în total 19 coloane de
acestea, dispuse simetric i repetat, parc ne-am gsi în faa unei picturi de
a lui uculescu.
„Gulere la pindileu”
„Pindileul” – care echivaleaz cu fusta în portul femeiesc, - are în partea
superioar poriunea cea mai frumos ornat numit „guler la pindileu” care
încinge linia median a corpului i cade exact pe talie, dând o not de
elegan i suplee purttoarei.
„Portul femeiesc are în ansamblul su un aspect foarte tineresc, chiar
dac e vorba de femei mai în vârst.20 Oanca a tiut s valorifice prin linia
costumului, silueta.”
Între „gulere de pindileu” din colecie sunt prezente decoruri în stil
geometric, floral i zoomorf, existând o unitate perfect între ornamentaia
de pe cma i cea de pe pindileu, acestea confecionându-se întotdeauna
fr excepie, perechi. Dintre cele mai interesante modele fac parte unele
foarte vechi – în jur de 50 ani – lucrate cu a de culori vegetale i unele cu
linii sinuoase de culoare închis, de obicei neagr, care strbat piesa de la
un capt la altul, culoarea de baz formând-o roul, fiind prezente i alte
20

Tancred Bneanu,
Bucureti, 1956, psg. 8.

      . Caiete de art popular, ESPLA,
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culori aezare dozat i armonios. Gama acestora cuprinde piese de la cele
mai înguste de 3-4 cm provenind de la hainele de lucru „purtree”, cum li
se spune sau „de apucat” adic, acelea pe care le îmbrac pe timp mai urât,
la nuni sau când pleac la târguri, pân la exemplarele late de 7-8 cm, iar
mai nou i mai late, adevrate corsete.
Cu excepia acestora din urm, care sunt de dat mai recent, din
celelalte categorii sunt prezente în colecie zeci de piese, cerându-i multe
din ele întâietatea i pe drept cuvânt, deoarece cele mai multe dintre ele o i
merit pe deplin.
„Creste pe pindileu”
Aceast denumire o poart partea inferioar a pindileului în ara
Oaului i reprezint ultima formaie depus pe acestea, în form de zig-zag
perfect, sau cu dantelu. „Crestele” sunt foarte bine reprezentate de la
secvene relativ scurte pân la zeci de piese întregi, dintre care una are
lungimea apreciabil de 6 metri. Aa de larg a fost pindileul. i când te
gândeti c acest material de pânz destul de groas, esut din tort i
bumbac, a ajuns la talie strâns în „încrele” la numai 50-60 cm ne putem
da seama din nou c fixarea acestora de „guler” sau de pieptar este o
adevrat art.
Câteva perechi i unele exemplare de „fodrie” – adic volnae la
mâneci deasupra încheieturilor – ne fac o idee i despre acest ornament, iar
câteva „zgrzi” din mrgele policrome, unele „sute”, altele „înnodate” –
dup tehnica folosit la confecionarea lor – ilustreaz podoaba cea mai
caracteristic a fetelor i nevestelor din ara Oaului.
„Mânecri”
Nu putem încheia acest capitol al diverselor pri ornamentale
componente ale portului popular femeiesc din ara Oaului, fr a încerca o
descriere a unei perechi de „mânecri de fat” din Certeze (pl. XLVIII).
Având formatul dreptunghiular (9x18 cm) ele se poart pe ambele
mâini deasupra încheieturilor, dar numai la „chemei cu pomnuori”.
Decorul lor reprezint o alternan simetric între nite rozete grupate
câte trei, în rânduri suprapuse, o parte dintre ele având rolul de a fixa mici
cioburi de oglind care strlucesc în btaia soarelui. Câmpul rmas liber
între aceste rozete cu diametrul de cca. 3 cm creatoarea l-a utilizat pentru a
ilustra o scen din natur pe care o vedea zilnic; în marginea inferioar o
pajite pe care a schiat câteva floricele, apoi din pmânt se ridic tulpina
unui copcel, care dup ce e profilat pe creste de muni, apoi pe un nor alb
ce depete cu puin înlimile munilor, se ridic spre slav profilat pe un
cer senin, albastru cum nu se poate vedea numai câteodat în ara Oaului,
în zile cu vizibilitate mare. La mijlocul copcelului pe o rmurea, st o
pasre, creia autoarea nu i-a uitat nici picioruele, ca în felul acesta s ne
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sugereze i mai mult senzaia de micare. Corpul îi este redat prin culori
închise, puin variate una de alta, iar pentru ca vietatea s nu se confunde cu
fondul pe care este profilat i pentru ca s fie cât mai evideniat ochiului,
i-a tras un contur perfect din a de culoare deschis – galben – care ne
face s-i distingem foarte bine nu numai silueta, ci chiar i ciocul, precum i
ochiul, pe care autoarea l-a sugerat cu o singur împunstur minuscul de
ac. Pcat c fotografia alb negru nu poate reda nici pe departe imaginea
real a acestei minuscule, dar veridice opere de art popular.
Fr a mai vorbi de celelalte ornamente ca „pomnuori”, „cusutura
pindileului”, „brazi pe mânec” i „cusutura pe mânec”, vom aminti doar
c în trecut cele dou ornamente din urm erau lucrate mult mai simplu
decât astzi, când de exemplu la Bixad în loc de o simpl custur îngust,
care unea pânza pe mediana exterioar a mânecii, astzi sunt chiar 5 rânduri
de „brazi” care acoper aproape în întregime mâneca. Aceasta este un semn
al dezvoltrii artei populare ca o urmare fireasc a celei mai îmbucurtoare
realiti a zilelor noastre i anume: bunstarea.
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B. Portul popular brbtesc
Ar trebui s începem cu „umerele” care formeaz decorul principal al
cmii, îns fcând deja descrierea unuia în capitolul anterior, vom trece la:
„Pogmat” adic la
gulerul
de
cma
brbteasc,
aceasta
decorând partea cea mai
superioar (!) a cmii,
este încheiat de obicei cu
dou „chetori” terminate
fiecare cu „ciucali” purtat
de oeni din cea mai
fraged pruncie pân la
adânci
btrânee,
schimbându-se
numai
culorile aelor care le
orneaz.
În colecie exist o
gam foarte variat de
asemenea piese, care se
succed i urmresc vârsta
omului din copilrie i
tineree, când culorile sunt
cele mai aprinse i multiple, la vârsta brbiei când ele se mai deschid,
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pân când ajung albe,
linitite ca i viaa omului la
btrânee.21 Acesta este de
altfel mersul cromaticii i la
femei. Cât filozofie i sim
delicat al realitii exprim
aceast concepie a oanului
despre frumos.
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Dintre
multele
exemplare e cu neputin a
nu m opri în faa unuia
(XLVIII),
încercând
descrierea lui. El constituie
o perl dintre cele mai
splendite exemplare din
sutele de custuri din
colecie, pe care l-a purtat
un bixdean în vârst de 45
de ani.
În primul rând este de
admirat masivitatea piesei,
seriozitatea i curajul cu care autoarea a conceput i materializat acest
„unicat”.
Pe un dreptunghi de 4,5x38 cm întreaga pies este mrginit de o
tivitur în coliori de culoare alb desprit printr-o simpl linie albastr
numit „trsur de mnierâu” de un rând de coliori lucrat din a galben i
tivit tot cu galben. Urmeaz apoi chenarul propriu-zis care formeaz cadrul
ornamentaiei principale: un fir rou întrerupt la intervale de 1 mm cu a
galben numit „ruptur umplut”. Spaiul rmas între aceste decoruri
marginale lat de 2-5 cm cuprinde 12 unghiuri ascuite formate din „sucituri”
grupate dou câte dou, formând în total 6 perechi la intervale regulate între
care este plasat dâte o floare cu 4 petale, toate de culoarea galben,
conturate dou cu a de culoare albastr închis i dou cu a de culoare
verde.
Între laturile unghiurilor deschise sunt plasate „tieturile” având
ochiuri care cresc matematic impar, adic 1,3 i 5, fiind desprite unele de
altele prin câte 3 „boabe de feluri”, adic mici puncte umplute fiecare cu
alt i alt culoare, conturate fiind cu o culoare cât mai opus, ca în felul
acesta s se poat evidenia cât mai bine.

21

Tancred Bneanu, op. cit., fotografiile nr. 37, 39 i 40.
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Straia
Fr îndoial c, dintre
piesele de port popular din ara
Oaului aceea care îl caracterizeaz
cel mai pregnant i îi d specificul
fa de toate celelalte zone
etnografice, este straia.
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Suita de strii din toate
aezrile oeneti, de la cele mai
mici – de coconi – i pân la cele
mai mari, purtate la Moieni, de la
cele colorate extrem de nuanat,
pân la cele de un alb imaculat pe
care le poart btrânii satelor cu
pletele înlbite de numrul anilor,
ne pot face o idee despre importana
ce a avut-o straia în viaa oanului.
Am spus intenionat „importana ce
a avut-o” i acum voi motiva
întrebuinarea verbului la trecut.
Înainte vreme straia avea i rolul ca
înafar de ornament în zilele de
dumineci, srbtori i evenimente
mari în viaa oanului, nunt,
sâmbr etc., s acopere majoritatea
timpului o necesitate i anume,
înlocuirea buzunarului.

B

Astzi i-a rmas aproape
numai rolul decorativ, urmând ca
într-un viitor pe care nu-l vd prea
îndeprtat, s aib în exclusivitate acest rol.
Cea mai veche pies dintre acestea este o fa de strai (fr „baier”
pl. XLIX) în care – lucru foarte curios – culoarea de baz este negrul, iar
modelul geometric este format din a colorat cu culori vegetale i este
singura pies în care gsim împunsturi peste dou, patru, ba chiar i peste
ase fire, constituind totodat cel mai vechi exemplar de strai din întreaga
colecie. Aceast pies poate data din a doua jumtate a veacului trecut.
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Sunt prezente i strii confecionate în întregime la „tear” apoi
„perile” au fost decupate i aranjate ca s dea mrimea de strai dorit.
Cele mai multe de acest fel sunt din Bixad.
Dac la cusutul unui costum de srbtoare, fetele din ara Oaului
depun tot zelul lor de care sunt capabile, la confecionatul unei strii pe
care vor s o druiasc feciorului cu care ar dori s strbat împreun
drumul vieii, ele mai pun în fiecare împunstur de ac singurul sentiment
exclusive uman, dragostea. Aa se explic rbdarea i perseverena
extraordinar de care trebuie s dea dovad fiina care este în stare ca pe o
suprafa relativ mic de pânz, s zideasc – nu în oel i nici în beton – i
numai cu acul i aa, fr a executa un plan bine pus la punct de inginer
pân în cele mai mici detalii, ci furind totul din propria ei fantezie, cu cele
aproape 100.000 de împunsturi de ac, cldirea ei de dragoste pentru
feciorul dorit. Aceste creatoare anonime dintre care cele mai multe nu tiau
nici mcar s-i scrie numele – vorbind de o perioad de acum 25 de ani i
mai bine, de când dateaz o bun parte a coleciei, - merit toat
consideraia i preuirea noastr pentru nenumratele podoabe ce ni le-au
lsat, podoabe care au ânit din concepia lor despre frumos din inima i
mintea lor, ca dintr-un izvor ce nu seac niciodat (pl. XLIX).
Cel mai splendid prinos de recunotin pentru munca ei migloas de
creaie i de druire, a adus-o tot feciorul de oan, fetei care i-a cusut straia
i i-a dat-o, îmbujorat la fa. El s-a exprimat simplu, dar cuvintele lui au
un îneles adânc, ele sunt un poem, un poem care spune totul în câteva
cuvinte simple:
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„Pe baieru striii mele
Scrisu-i numele tu, lele“.

B

2. CRESTTURI ÎN LEMN

Pân în a doua jumtate a veacului trecut fr nicio excepie, în casa
oanului toate obiectele de uz casnic erau din lemn i ceramic, inclusiv i
cele gospodreti.
Între puinele obiecte de metal era securea, - ferstrul a aprut
ulterior – cldarea de fiert laptele la stân i ceaunul pentru pregtit
mmliga.
Am cunoscut btrâni octogenari nscui pe la mijlocul veacului trecut
care îi aduceau foarte bine aminte de carul de lemn în care nu exista niciun
cui de fier, iar roile erau strânse cu „gânj” de mesteacn.
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Obiectele de lemn din colecie sunt toate din aceast perioad i ele
reprezint o gam destul de variat ca utilizare i ca dimensiuni de la unele
mici de câiva cm, la altele de peste un metru înlime i de grosimi
apreciabile.
Foarte multe din obiectele de lemn erau întrebuinate la una dintre
ocupaiile strvechi ale oenilor, pstoritul.
Msurarea, prelucrarea i pstrarea laptelui i a derivatelor lui au
determinat apariia unor scule i vase care au dinuit din vremuri foarte
îndeprtate pân în zilele noastre.
Cel mai mic obiect din colecie i care se întrebuineaz exclusiv la
msuratul laptelui de oaie – când acesta nu umplea o cup – (unitate de
volum etalon la msuratul laptelui de oaie) are numai 11,5 cm lungime.
Aceast unitate de msur numit
„acu” are 5 secvene egale fiecare
cu câte 10 subdiviziuni, total 50. Se
introducea în cup i se numrau
subdiviziunile care au ajuns în lapte,
iar proprietarul oilor al cror lapte se
msura, primea dup fiecare
subdiviziune câte o cup de lapte.
Ar fi interesant dac s-ar gsi
„rboaje” vechi pentru a afla
numrul oilor de la stâni, precum i
cantitatea de lapte provenit la
„mulsul la cup”, adic la sâmbr,
îns acestea nu exist.
În legtur cu aceasta m vd
obligat s lmuresc i împrejurea,
poate necunoscut, i anume de ce
nu exist rboaje vechi? Rspunsul
este foarte simplu: pentru c nu s-au
pstrat, deoarece dup fiecare strâns
de brânz „pe gazd” (adic pe
proprietar), pcurarul anula prin
cioplire semnele care au artat
cantitatea de lapte provenit la sâmbr proprietarului respectiv, aa c în
mod practic, când „ieea ultima brânz” adic atunci când ultimul
proprietar care avea oi la stân îi primea laptele cuvenit, prin ultima tiere
a rbojului, acesta în mod practic disprea. Aceasta este povestea din veac a
rboajelor.
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Vesela este reprezentat prin câteva „linguri pcurreti” dintre care
un exemplar – gsit la o stân de oi pe dealurile Cmrznii – este foarte
interesant. Mânerul este format dintr-o linie frânt, prima secven se
ridic din buza lingurei propriu-zise, iar secvena secundar – mai lung de
dou ori decât prima – este pirogravat geometric, având i ceva semne pe
care nu le-am putut descifra (pl. L).
„Piu la sare”
Este o pies foarte interesant, lucrat din lemn de nuc, masiv, având
o coad groas i lucie de întrebuinare în vreme de mai bine de un veac.
Este preioas pentru c are zdrobitorul („maiul”) din piatr de râu în form
alungit în patru coluri, care fie c a fost gsit întâmpltor, fie dup mult
cutare, servea foarte bine la sfrâmarea bulgrilor de sare prin greutatea i
masivitatea lui (L).
„Tiperni”
Servea la tocatul condimentelor sau mai precis a piperului.
Exemplarul din colecie are form lunguia, supl, având gravate câteva
linii oblice în stil geometric. Toctorul s-a rupt de repetata întrebuinare, aa
c fostul proprietar a fost nevoit s-i adauge o plcu de metal în partea
inferioar, pentru a se mai putea servi de acest obiect.
„Iâia”
A fost o unitate de msur pentru volum. Înalt de 21 cm având acelai
diametru la gur ca i la baz (8 cm) i o form ce seamn cu o amfor de
proporii mai mici, fumul din vatra caselor btrâne lsându-i urmele asupra
acestui obiect, l-a înnegrit de tot, având impresia c este confecionat din lemn
de mahon. Este singurul exemplar pe care l-am vzut, am auzit îns vorbind pe
btrâni despre astfel de msuri. – (volumul = 0,75 l)
„Podior pe col”
Singura etajer în casele vechi din ara Oaului, era „podiorul” care
de obicei avea form dreptunghiular i se atârna de perete. Avea dou ui
mici sau fr ui, cu câteva rafturi de lemn, exteriorul fiind încrestat.
Existau îns – este adevrat c mult mai rar – i „podioare” care se
aezau în colul camerei având forma de triunghi la care unghiul mare avea
90 de grade, iar cele dou laturi ale acestuia acopereau o mic parte din
colul în care erau atârnate. Din cauza acestui amplasament, ele au fost
cunoscute sub denumirea de „podior pe col”.
Exemplarul din colecie provine din comuna Certeze i vechimea lui
– în baza informaiilor primite de la posesorii lui – dateaz din mijlocul
veacului trecut.
E pur i simplu uimitor cât sim al frumosului i cât rbdare a trebuit
s aib marele artist anonim din mâinile cruia a ieit aceast bijuterie de
lemn.
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Mirarea ne este i mai mare când inem seama c acest obiect de uz
casnic confecionat cu atâta art, servea la pstrarea unui zdrob de sare în
„srria” de lemn i a puinului ulei de dovleac sau de floarea soarelui, cu
alte cuvinte a srciei de odineoar a oanului. În acea perioad uleiul era
„btut” adic presat în „oloierni de lemn”, de care au existat în fiecare
aezare oeneasc pân la începutul acestui veac i de care btrânii satelor
înc îi aduc aminte.
Privind acest obiect,
ornamentele lui i mai ales
aezarea lui dreptunghiular, ne
dau impresia de stabilitate i de
mare echilibru. Creatorul a
utilizat lemnul pe care-l avea
din belug la îndemân,
croindu-i la început câteva
ipci în form patrat, altele
dreptunghiulare, adic ceva
mai late i utilizând în
exclusivitate
cuitul
le-a
încrestat marginile acestora din
urm, aa c apare evident
creasta zimat, iar la ipcile
mai înguste, prin încrestarea
marginilor, a fcut s apar o
linie dinat foarte regulat,
continu.
În felul acesta a procedat
la încrestarea unui numr de 6
ipci dreptunghiulare i 10 mai
înguste, cioplind înc 2 ipci în
care a lucrat în relief mici
ptrele aezate cu colurile în
jos i segmentate exact în dou de o linie vertical median formând în felul
acesta o înlnuire de triunghiuri. Dintre aceste dou ornamente unul a fost
aezat chiar la baza obiectului, iar al doilea a fost plasat la mijlocul faadei
superioare. Acest podior luat fie în ansamblu, fie prin prile componente, este
un exemplu gritor i convingtor despre arta cioplitului în lemn din ara
Oaului (pl. LI).
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„Trunchi de altar”
Acest obiect a servit ca suport la masa
altarului unei bisericue de lemn construit
chiar la începutul veacului al XVII-lea i
este cea mai veche i mai masiv pies de
lemn din colecie.
Stejarul falnic de bun seam
multisecular din care a fost cioplit a rezistat
de-a lungul veacurilor (peste 350 ani),
dovedindu-ne astzi c i în acea vreme
îndeprtat, oenii au avut dezvoltat simul
frumosului i nu s-au mulumit a pune în
acest scop un simplu trunchi de lemn, ci lau cioplit dându-i o form a dou trunchiuri
de con suprapuse; cel de jos cu baza
inferioar mai larg are capitelul bombat i
ornat cu încrestturi ovoidale. Deasupra lui
un alt trunchi de con neornat cu partea
superioar la fel de groas ca i baza
trunchiului de con inferior, ocupând 2/3 din
lungimea total a acestui obiect înalt de 104
cm i având diametrul în partea mai groas
de 43 cm (pl. LII).
M voi opri acuma asupra unor stâlpi
de susinere a „cununii” de lemn de-a
lungul pridvorului, care se numesc în ara
Oaului
„Sgei“
Sgeile la care ne referim au fcut
parte dintr-un ansamblu de coloane de lemn
care susineau o parte a „cununei” de la o
cas veche din Negreti de pe la mijlocul
veacului trecut, construit pân la ultimul
cui în întregime din lemn, deoarece atunci
lemnul de construcie nu era problem,
copaci de stejar gsindu-se din abunden i
din ei se cldea între ga cldire.
În arhitectura caselor din ara
Oaului, „sgeile” reprezint o trecere de
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la tipul vechi fr pridvor, la cel nou, modern, care în majoritatea cazurilor
are un antreu închis, foarte rar deschis, iar stâlpii de susinere sunt din
crmid presat sau din chirpici, foarte rar din lemn.
„Sgeile” au fost utilizate în scopul de a susine acea parte a
„cununei” de lemn care se întindea deasupra pridvorului i numrul lor
varia în funcie de lungimea acestuia; la început, pe jumtatea lungimii
casei, apoi pe întreaga parte din fa i cu timpul a cuprins unul sau chiar
ambele capete ale acesteia. Aceti stâlpi de lemn în cele mai dese cazuri au
fost cioplii – pân la înlimea grilajului care închidea coridorul (cca. 80100 cm) – „în patru dungi” apoi de aici în sus numrul feelor se dubla
având forma octogonal. Uneori „sgeile” erau lucrate la strunguri
manuale rudimentare. Dar cei mai reprezentativi stâlpi de lemn – dintre
care fac parte i cei din colecie – sunt lucrai cu securea „în patru dungi”
având crestturi, care pe segmente întregi amintesc foarte mult de coloana
infinit a marelui gorjan (pl. LIII).
„Mas de lemn”
Puine au fost obiectele care au mobilat casa oanului. Unul dintre
acestea – i înc unul nelipsit – a fost masa.
În perioada din care dateaz masa din colecie (pl. LIV) – prima
jumtate a veacului trecut, – o bun parte din casele oeneti erau
monocelulare, dat tipul de construcii care a început s se generalizeze i
care a dinuit masiv pân înainte de 1944 a fost casa cu trei încperi, adic:
„tinda” în care se intra de afar i din care se desprindeau dou încperi,
una la dreapta i alta la stânga, „casa” era camera în care locuiau toi
membrii familiei i „cmara” era camera de alimente, locul în care oenii îi
depozitau puinele rezerve de hran. Excepiile de la acest tip de locuin se
puteau numra pe degete.
Fr nicio excepie, toate casele erau cu pmânt pe jos, duumeaua
aprând ici-colea extrem de rar între cele dou rzboaie mondiale, pentru ca
astzi s se extind considerabil.
Am spus toate aceste amnunte cu gândul de a încerca s transpun
cititorul în mediul natural în care a stat aceast mas – ca obiect de utilizare
zilnic – peste 100 de ani cu cele patru picioare pe pmânt, din care cauz
dup zeci i zeci de ani, au început s se degradeze prile lor inferioare,
astfel c a trebuit s li se adauge câte o protez ca s ajung la înlimea de
45 cm. Deasupra era aezat o scândur masiv dintr-o singur bucat de
lemn, groas de 5 cm în form dreptunghiular (56x78 cm) cioplit din
secure aa c între ga mas avea înlimea de abia 50 cm. Ne putem închipui
ce joas a fost înainte de a i se aduga22 protezele.

22

În text: adauge.
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Cele patru pri laterale care formeaz sertarul – în care se ajunge prin
deplasarea capacului – sunt late de câte 35 cm fiecare, confecionate tot din
câte o singur bucat de scândur lat, capetele fiind prinse în jgheaburi
fcute în prile superioare ale picioarelor i fixate aici prin câte trei cuie de
lemn, la fiecare capt.
Dac masa a fost atât de joas, „lada cu spate”, „laia” i scaunele a
trebuit s fie proporional de scunde, iar casa prin mijlocul creia trecea (pe
sub grinzile care sprijineau tavanul de scânduri) – „meter-grinda” nu
depea de cele mai multe ori înlimea unui om, ba erau multe case atât de
joase încât nu puteai sta în ele decât aplecat.
Baltagul
Dintre obiectele de metal m voi opri
numai asupra unuia singur i anume asupra
baltagului (pl. LIV), aparinând unuia
dintre ultimii pcurari de profesie din ara
Oaului, care l-a însoit o via întreag la
oi (numele lui era Oniga Vsâi din satul
Raca).
Are lungime de 15 cm i limea
lamei de 8 cm. În ornamentarea lui au fost
utilizate elemente geometrice cu care neam mai întâlnit i la custuri i la crestturi
în lemn, precum i elemente decorative
întâlnite la ceramica din Vama.
Meterul a decorat acest baltag luând
multiple elemente din arta popular, fie c
e vorba de „brazi” cusui cu acul pe pânz,
fie de „crestturi” în lemn sau elemente de
ornamentic
utilizat
la
ceramic,
transpunându-le pe metal doar pe o
suprafa de câiva centimentri ptrai.
Btrânul pcurar a mai avut i un
fluier tot din metal – din „aram” cum
zicea el – dar care înc înainte de anul 1940
a fost sechestrat de un agent fiscal pentru
neplata impozitului. Ne putem închipui
cât amrciune a simit în suflet ciobanul
crestelor însorite din ara Oaului, care din când în când mai cânta din
fluier ca s-i aduc aminte de tineree i de brbie.
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Pierderea fluierului – al celui mai drag i mai intim prieten al su – i-a
grbit sfâritul, murind cu dorina neîmplinit de a mai cânta înc o dat,
din fluierul su drag, „Horea oilor”.
Spaiul limitat nu ne-a permis o privire asupra ceramicii de Vama i
icoanelor pe sticl, aceasta urmând a o face în viitor.
(Negreti-Oa)

GLOSAR DE TERMENI DIALECTALI I SPECIALI
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„Umere” – decorul principal al cmilor vechi femeieti i brbteti.
„Coli” – custur în zig-zag, de obicei îngust de câiva mm.
„Part” – câmp ornamental în form de fâie la diferite piese de port sau la
esturi în tear, mai nou i la panglici din comer.
„Cheptar” – platc patrat sau dreptunghiular care decoreaz partea
superioar a cmilor femeieti.
„Încrele” – îndoirea repetat i suprapus a pânzei în poriuni mrunte,
pentru a fi prins sub cheptar, umere etc.
„Mnâierâu” – albastru.
„Pogmat” – gulerul cmii brbteti.
„Trsur” – O custur simpl, în linie, monocrom.
„Creste” – parte inferioar, terminal a pindileului.
„Zgard” – zgrdana, principala podoab la gât.
„Bradzi” – orice ornament cusut pe pânz.
„Tear – rzboi de esut.
„Baier” – diagonal de pânz ornat care susine straia peste umr.

COLECIA DE CUSTURI

100 buc.
30 buc.
26 buc.
40 buc.
50 buc.
8 buc.
16 buc.
25 buc.
30 buc.
30 buc.
42 buc.
15 buc.
100 buc.
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Pieptare
Umere (femeieti)
Umere (brbteti)
Gulere la pindileu
Creste la pindileu
Mânecri
Pomnuori
Brazi pe mânec
Pogmat
Fodrie
Straie
Baiere la strai
Diferite fragmente de broderii.
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Dans l’article est présentée une partie de la collection d’art populaire
de l’auteur, notamment des tissages sur toile et des entailles en bois
ramassées avec passion et méticulosité dans un intervalle de plus de 50 ans,
et comptant des pièces dès le milieu du siècle passè jusqu’à présent, même
un object en bois du commencement du XVII-ème siècle.
L’ auteur analyse les plus représentatives pièces du si original port
populaire du pays d’Oa’, en insistant sur quelques champs ornamentaux
particulièrement precieux par la technique dans laquelle ont été
confeclionnes et oar la très riche chromatique utilisée, qui leur donnent la
caractère d’unicat.
En partant des entailles en bois faites par les hommes dans une
période antérieure – il y a des disaines d’années – quand leur vie était
extremmement difficile, l’auteur arrive á la conclusion qu’ainsi que les
fammes du pays d’Oa sont inégalables dans les tissages á l’aiguille, les
homes ont né le sens de l’harmonie et de l’équilibre qu’ils transposent en
boi, ayant quelques pointe commune aves le grand sculpteur roumain
Constantin Brâncui.
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(În „Satu Mare. Studii i comunicri”, vol. I, 1969, pag, 187-201)
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Din cele mai îndeprtate vremi i pân în
prezent, se pstreaz în Oa o datin
pstoreasc legat de ziua când oile ies la
pune, în deal. Este vorba de SÂMBRA
OILOR. Aceasta este cea mai mare srbtoare
câmpeneasc din viaa oamenilor de aici.
La hotarul dintre ara Maramureului i
ara Oaului, în trectoarea din hotarul satului
Moieni (la Huta Certeze) urmare fireasc a
preuirii de care se bucur motenirile
tradiionale pstoreti din acest col de ar, s-a
înlat în 1967, Hanul Sâmbra Oilor.
Împlinindu-se acum 5 ani de la primul
festival al Sâmbrei – care are loc de atunci în
fiecare lun mai – gândurile îmi fug cu 50 de
ani în urm, când am luat parte la prima sâmbr
din viaa mea.
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***
Într-o dup mas de duminic, a venit la noi mtua Nua i ne-a
poftit s mergem la ,,alesul oilor”, adic la ,,sâmbr”, pe joi. De când am
auzit invitarea, nu mai aveam astâmpr i îmi închipuiam în fel i chip cum
ar putea fi ,,alesul oilor“: se aleg oile negre de cele blai?, oile cornute
dintre cele ute?, oile dintre capre?... O întrebam pe mama:
- Mmuc, mâine îi joi?
- Nu! Peste patru zile.
Dar eu, cum eram numai de patru ani, i pentru a fi mai lmurit, am
insistat:
- Mmuc, de câte ori dormim pân joi?...
Dar iat c a sosit i mult-ateptata zi.
M-am trezit din somn i am voit s plecm, dar era prea devreme.
Colo, pe la 10-11 ceasuri, dup „prânzul cel mare“, cum zic oenii, mama
m-a îmbrcat cu chemeuc lung, mi-a pus striuca cea nou, i iat-ne
pornii pe Valea Satului în sus, ctre partea satului numit Durdileni.
Curând am început s urcm piepti i n-a mai fost încotro: m-a luat
în brae un fecior care ne conducea, pe nume Gheorghe. Din înalimea la
care eram, mi s-a deschis o lume feeric, nebnuit. Îl tot întrebam pe
Gheorghe:
- Acolo ce-i?...acolo ce-i?...
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- Vîrvu Comjii… Pietroasa… Cmrzana…
Cu deosebire numele de Cmrzana m uluia prin rezonana sa de
basm. Acum, c-i intuiam aezarea, mi se prea c este la marginea
pmântului…
Eram fericit, cel mai fericit pmântean.
Din toat sâmbra mi-a rmas doar o singur scen bine întiprit în
minte: în timp ce mâncam, aezai pe iarba verde, alturi de toi sâmbraii,
o oaie a început s fug ca o bezmetic, intrând cu capul în nite tufe de
alun, de parc nu le-ar fi vzut. Sâmbraii se întrebau curioi: „Oare, ce-i cu
oaia ceea?“. La care btrânul pcurar poreclit Peru, dându-i pletele prului
dup urechi, a rspuns cu un calm desvârit:
- Ce s hie? O cpiet!
***
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Ochiul ager i iscoditor al cltorului care ajunge la Hanul Sâmbra
Oilor, cu inima larg deschis i cu dorina de a descoperi noi i noi
frumusei ale acestui pmânt, alunec spre rsrit – pe timp senin - pân la
masivul zid al Carpailor Pduroi din Maramure, iar spre miazzi
cuprinde – ca i braele întinse ale unei mame iubitoare, o bun parte din
cldarea oeneasc i se izbete de creasta zimat dintre piscurile Heghiei
i Pietroasei; spre apus privirea desluete dealuri care descresc treptat pîn
când se pierd în esul mnos al Stmarului.
Datina Sâmbrei este pstrat în toate aezrile din ara Oaului,
având peste tot aceeai semnificaie, doar c la Raca i Cmrzana i se zice
„alesu oilor“ deoarece, de fapt, în aceast zi se aleg „mulgrile“ (oile cu
lapte) de cele sterpe.
Oieritul îi are adânc - poate cel mai adânc – întiprit amprenta în
viaa spiritual a rii Oaului.
Testamentul verbal al pcurarului care va fi omorât de cei doi ortaci
mai vârstnici ai lui, tocmai pentru c el – cel mai tânr – era mai voinic, are
atâtea puncte comune cu acela al ciobanului din Munii Vrancei, formând
aici, în acest col îndeprtat de ar, un mrgritar al variantei Mioriei.
Iat un fragment din „corinda pcurarului“:
Mi fârtai nu m-mpucai,
Mai bine m îngropai
În strungua oilor
În locu-gleâlor;
Fluierau meu cel drag
Mi-l punei la cap de steag,
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Trâmbia alturea:
Numai un vânt de-a sufla,
Trâmbia -a trâmbia
Fluieru -a fluiera
Oile tte-or zbghiera.
Oile cele bli
Mândru m-or cânta pe vi,
Oile cele cornute,
M-or cânta pe sus, pe munte.

***
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Pregtirile pentru ziua sâmbrei încep cu vreo 2 sptmânî înainte – de
obicei la data de 23 aprilie - când se asociaz mai muli steni care au oi,
formând în fiecare comun mai multe stâni.
Cu acest prilej, învoiala lor verbal este pecetluit cu ,,aldmaul
sâmbrei“ acesta neputând lipsi nici din astfel de ocazii, cum de altfel nu
lipsete la niciun eveniment din viaa oanului.
În timpul ce a mai rmas pân la ziua sâmbrei, brbaii stabilesc locul
potrivit pentru aceasta i, observând mersul vremii, fixeaz i ziua mult
ateptatului eveniment.
Cu o zi înainte, oile ies la locul stabilit pentru sâmbr unde „gazda
stânii“ duce coliba i,,lesele“ cu care vor forma staulul oilor, trasportând i
inventarul stânii: cldarea, ceaunul pentru mmlig, gleile pentru muls
oile, ceaunocul, cupa etc.
Seara, sterpele sunt alese de „mulgri“ i se face mulsul ,,pe timb“
adic niciun oier nu îi mulge oile proprii, pentru ca s nu fie nicio urm de
îndoial c le-ar mulge bine i ar mai lsa lapte în ,,pulpa“ oilor.
În ajunul sâmbrei i în dimineaa acelei zile, femeile se întrec în a
pregti mâncruri gustoase, precum i feluri i feluri de prjituri din care se
vor ospta musafirii poftii la srbtoarea oilor.
Dimineaa, pân-n ziu, oile sunt scoase la pune prin cele mai bune
poieni, ca s dea lapte cât mai mult.
Din sat, înc înainte de amiaz, perechi de sâmbrai formeaz treptat
pâlcuri-pâlcuri; frumoasele straie de srbtoare îmbat ochiul i încânta
inima.
Crrile sâmbrailor duc la început prin sat, apoi pe marginea vilor
de munte cu ape învolburate, dup care iau calea plaiurilor înalte, prin
poieni întinse ca i aripile vulturilor.
La locul sâmbrei, mâncrile - aduse în cei mai frumoi desagi -, sunt
aezate pe rude sau pe clincere.
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Pe la amiz, oile se întorc de la pune i începe mulsul oilor, fiecare
sâmbra mulgându-i oile proprii.
Urmeaz apoi cel mai important act din întregul ceremonial al
sâmbrei: ,,msuratul laptelui“, urmând ca, proporional cu cantitatea de
lapte rezultat de la acest muls, s primeasc fiecare sâmbra lapte (din care
va face ca i din acesta, brânz).
Dup ce se termin msuratul, urmeaz veselia propriu-zis; pe locul
cel mai potrivit se atern frumoase fee de mese, iar pe ele se aaz desagii
din care „gzdoaile“ scot la iveal buntai de mâncruri i buturi dintre
care nu pot lipsi tradiionalele „boace“ (sarmale).
Dup ce se închin de nenumrate ori i se bea tot de atâtea ori, se
desleag limbile i buna dispoziie crete. Ceteraul începe s-i acorde
vioara, se aude ici-acolo câte o ,,âpuritur“, apoi, perechi de tineri
,,boresari“ (însurei) se prind cu fete i ,,borese“ la învârtit, ba, chiar i
câte un brbat se îndeamn la dans, luându-i câte o ,,jucue“ mai dup
el…
Spre sear, sâmbraii, în grupuri compacte, se întorc în sat, oprindu-se
adesea i golind ce a mai rmas în damigene i „oiegi“. Ei închin în
sntatea lor i a oilor care, pân când mantia alb a zpezii se va aeza din
nou pe crestele munilor, vor rmâne numai cu pcurarii.
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(în „Cronica stmrean“, 15 mai 1971)
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LA O SÂMBR A OILOR ÎN RACA
DIN ARA OAULUI, ACUM 50 DE ANI
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Pe linia continuitii i pstrrii strvechilor datini pstoreti din ara
Oaului, prezint interes s fie menionate fazele mai importante ale unei
sâmbre a oilor din satul Raca aa cum au fost fixate pe pelicul la
începutul lunii mai 1938, deci înainte cu aproape o jumtate de veac.
Pentru o i mai bun documentare, la 6 mai 1984, tot la Raca, am
luat parte la o sâmbr i fotografiile, comparându-le cu cele din 1938, pot fi
martore autentice ale mutaiilor survenite.
Iat cum se desfura o sâmbr la Raca, acum 50 de ani.
Cu circa 2 sptmâni înainte de sâmbr, la 23 aprilie, oierii se
înelegeau care vor „sâmbra“ împreun, alegând locul i ziua când va avea
loc „alesu oilor“ sau „msuratu la cup“, noiuni similare cu Sâmbra oilor.
Alesul oilor înseamn de fapt separarea oilor cu lapte, a „mulgrilor“
de cele sterpe i înrcarea mieilor de la lapte.
Cu o sear înainte de sâmbr – prin tradiie aceasta era întotdeauna în
zi de miercuri – oile sunt scoase din sat la locul dinainte stabilit.
Seara se aleg oile sterpe de cele cu lapte – care se mai numesc i
„mândzri“ – i se separ. Dimineaa devreme se mulg „pe timb”, adic
niciunul dintre proprietari nu îi mulge oile proprii, ci ale celorlali. Acum
se separ i mieii de ctre mamele lor i ies la pune împreun cu sterpele.
„Mulgrile“ sunt scoase la pune în cele mai bune locuri.
„Mulsul pe timb“ îl putem considera ca o msur preparatorie, adic
a operaiei principale din ciclul sâmbrei, mulsul oilor, având ca o urmare
direct i imediat msuratul laptelui, deoarece în funcie de cantitatea de
lapte provenit cu aceast ocazie, va primi fiecare proprietar de oi, adic
fiecare „vjnicer“ cantitatea ce i se cuvine, în perioada de strâns a brânzei,
perioad în care se spune c oile sunt „pe brândz“
În forma aceasta nu este nicio îndoial c fiecare dintre „mulgai“ se
va strdui s mulg aa de bine oile celuilalt încât s nu rmân niciun strop
de lapte în pulpa oilor. Cei rmai la stân „întorc“ staulul, adic îl mut,
pregtind mai multe „strungi“ prin care vor trece oile, câte una, la muls.
Între timp, din sat sosesc membrii familiei „vjnicerilor“ cu
mâncruri, care – în perioada la care ne referim – constau dintr-un singur
fel i anume sarmale cu psat i carne de oaie, numite în termeni locali
„boace“, aduse în vase de pmânt lucrate la centrul de ceramic Vama, în
aa-numitele „hârgau“ (singular = „hârgu“) prinse în „peteici“, un fel de
plase din sfoar împletit.

93

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

Când se apropie turma de oi de stân, doi dintre „vjniceri“, cei mai
de încredere, stau de o parte i de alta a unei strungi, numrând câte una,
oile care intr în staul. (Pl. A/1).
Ei au alturi „rbojerul“ care încresteaz pe o bucat de lemn cioplit
în patru dungi numit „crâmb“ numrul oilor, de care va trebui s dea
seam pcurarul când se vor „vrscoli“ oile, adic dup ce se termin
perioada de strângere a brânzei.
Dup ce s-au numrat oile, pcurarii i „mulgaii“ mnânc în
preajma stânii din cele aduse din sat.
Mulgaii se aaz apoi pe câte un scunel de lemn cu trei sau cu câte
patru picioare, uneori pe câte un butuc, de o parte i de alta a fiecrei
strungi, astfel c, cu excepia celor din extreme, fiecare are strung de
ambele pri, pe care o poate bloca cu picioarele desfcute, aa ca s nu
poat iei oile înainte de a le mulge pe fiecare.
De data aceasta, spre deosebire de diminea, fiecare „vjnicer“ îi
mulge oile proprii (Pl. XI/2).
Dac la „mulsul pe timb“ – de diminea – se presupune c niciunul
nu a lsat oile nemulse bine, de data aceasta nimeni nu se îndoiete c
fiecare îi va mulge oile cel puin tot atât de bine.
Dup ce s-au aezat la locurile lor, mulgaii, având fiecare în fa un
vas de lemn numit „gleat“, cu fundul mai mare i gura mai îngust,
pentru a avea mai mare stabilitate, s nu se rstoarne laptele, încep mulsul,
cu meniunea c înainte, fiecare vas a fost splat cu ap de izvor.
Este de subliniat obiceiul pstrat din btrâni, c înainte de a începe
mulsul, fiecare ridic vasul în sus i-l rstoarn cu gura în jos, în vzul
tuturor, pentru a se convinge toi c sunt absolut goale.
În tot timpul mulsului, cei prezeni privesc de pe margini. În staul,
„strungarul“, ajutat i de ctre unii aparintori de ai mulgailor, dau în oi la
strung sau prind oile i le aduc la strung pentru a fi mulse, zicând c le
„apleac“.
Mulgaii care termin mai repede stau lâng vasul lor pân când
termin cu toii de muls, apoi aduc vasele i le aaz, grupate în jurul
cldrii de metal „din aram“, urmând faza care se urmrete cu cel mai
mare interes, anume: „msuratu laptelui“, faz care la Raca se numete
„msuratu la cup“, deoarece unitatea etalon de msur este numit „cup“
(Pl. XII/1).
Multiplul cupei este „msura“, iar submultiplii acesteia sunt:
„lingura“, „picurul“, dar la Raca s-a renunat la lingur, deoarece i fr
aceasta s-au putut face msurtori exacte, dup cum se va vedea.
Dac nu se umplea cupa cu lapte, atunci se lua o bucat de lemn
rotund – un beior – cu diametrul de circa 2 cm i lung cam de 15 cm. Se
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introducea în laptele din cup, se scotea i, cu cuitul, se fcea o cresttur
exact unde a ajuns laptele, deci la limita lui, apoi, cu grij, se despica în
dou pri astfel ca despictura s împart în dou pri egale beiorul i s
treac i prin mijlocul crestturii.
Jumtate din acest beior rmânea la stân, la pcurar, iar cealalt
jumtate la proprietarul al crui lapte s-a msurat. Acest beior se numete
„drab“. Când îi vine rândul la brânz, proprietarul aduce cu el i „drabul“,
pentru a se potrivi cu cel rmas la stân, în vederea obinerii drepturilor lui.
Semnele msurtorilor care sunt încrestate pe carâmb, sunt
urmtoarele:
- msura (zece cupe)= o cruce culcat
- cupa = o cresttur pe o fa
- lingura = un vârf de cuit înfipt pe faa carâmbului
- un picur = o cresttur pe dunga carâmbului.
Aceste semne se fac pe o latur din cele patru fee netede, cioplite,
doar despritura dintre proprietarii de oi se face pe toate cele patru pri ale
carâmbului i se numete „slite între gazde“.
Dup ce se termin de msurat laptele sub privirile foarte atente ale
tuturor celor prezeni, se pune în cldare i se încheag cu cheag din stomac
de miel.
Laptele acesta se numete „lapte drept“ i înainte vreme se împrea
oamenilor nevoiai.
Dup ce se termin msuratul laptelui, oile sunt îndemnate în jurul
staulului în direcia micrii soarelui, i cu ocazia aceasta se împuc peste
ele (Pl. XII/2).
„Învârtitul staulului“ i „pucatu peste oi“ fceau parte din ritualuri
având, desigur, geneze extrem de îndeprtate, mitice, ajungând credina c
svârind aceste aciuni, oile vor fi aprate de duhuri necurate, de boli i de
fiarele pdurilor.
Dup ce învârtesc staulul, oile sunt duse la punat, iar gazdele
rmase la staule fac trei staule (desprituri): unul pentru „mândzri“, unul
pentru sterpe i unul pentru miei, care se aleg dintre sterpe dup ce sosesc
seara la staul.
Când le vine rândul la „brândz“, proprietarii de oi aduc la stân fin
de porumb pentru a face nelipsita mmlig, care în ara Oaului se
numete „tocan“ precum i „drabul“ – dac au – spre a-i primi tainul ce
li se cuvine.
„Drabul“ se aaz paralel cu un alt beior tot din lemn, încrestat pe
o fa în 50 de pri egale, tot la a zecea încresttur fiind o linie jurîmprejurul bului. Acesta se numete „acu“ i dup fiecare cresttur care
se numr paralel cu „drabul“ se cuvine câte o cup de lapte.
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„Drabul“ se verific cu jumtatea rmas la stân, apoi dup ce se
primete partea, se arunc în foc.
Sâmbra a avut loc în partea de hotar numit „Faa Viei“ la care au luat
parte cinci „vjniceri“:
1. Brii Iacob a Tomii
2. Oan Toma a lui Iacobu Tomii
3. Leuca Ion a Todichii
4. Boje Gvril a Bojoaii
5. Chereche Ion a Palaghiei, pcurar fiind Cuc Vsâi a Cucului.
Dup 46 de ani, deoarece niciunul dintre cei 5 „vjniceri“ de
odinioar nu mai erau în via, am fost la o sâmbr la care pcurarul de
odinioar, Vsâiu Cucului, era de data aceasta gazd, totodat i cioban.
Se constat c toate fazele legate de sâmbra propriu-zis se pstreaz:
„numratul oilor“, „mulsul pe timb“, „msuratul laptelui“, „încrestatul
laptelui pe carâmb“ (cu meniunea c se noteaz i în scris cantitile
respective), mai exist i „drabul“. Se mai pstreaz datina „învârtitului
staulului“, doar „pucatu peste oi” a rmas ca o amintire.
Privitor la mâncruri i buturi se observ, spre deosebire de trecut,
când singura mâncare adus la sâmbr erau sarmalele, „boace cu psat“,
acum varietatea i calitatea lor este incomparabil.
Dup aperitive – chiftelue, ca de oaie, slnin, cârnai – a urmat
tocni de miel, apoi sarmale cu carne i orez, prjituri i totodat se
serveau i buturi.
Creterea bunstrii materiale i a gradului de civilizaie este evident
în prezent.
Concluzia ce se desprinde dup cei aproape 50 de ani de la sâmbra pe
care îndrznesc s o numesc etalon, este c aceast strveche datin
pstoreasc din ara Oaului îi pstreaz caracterul tradiional.
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MIORITIC OAN
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Alturi de agricultur, din cele mai îndeprtate vremi, pstoritul a fost
una din ocupaiile principale ale btinailor ce locuiesc în extremitatea
nord-vestic a patriei noastre, cea mai tipic depresiune intravulcanic,
amintit i în „Cronica“ lui Grigore Ureche (versiunea lui Simion Dasclul)
sub denumirea de ara Oaului.
În vastitatea încânttoare a acestei depresiuni, oenii au pstrat de-a
lungul veacurilor ceea ce are mai scump un popor: limba, portul i datinele
strmoeti.
E aproape de necrezut cât de unitar este limba noastr, nu numai în
arcul Carpato-Dunrean, dar i în afara acestui spaiu, cum este cazul
asemnrii extraordinare între cuvinte folosite i astzi în ara Oaului i
între aceleai cuvinte folosite de ctre aromânii din Munii Pindului.
Cuvinte ca „meriztoare“ (loc de stanite de amiazi a turmelor) i
„svâlcea“ (instrumentul de lemn cu care se amestec jintia în cldare) le
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gsim la aromâni folosite cu acelai sens, grafica lor deosebindu-se doar
prin acel „a“, pus în faa cuvintelor specific dialectului aromân.
Pstoritul – îndeosebi creterea oilor – a lsat urme adânci în viaa i
spiritualitate acestor oameni. În toponimie, de pild, una dintre cele mai
întinse poieni de munte, situat la peste 1100 m altitudine, se numete
„Strungi“, denumire ce deriv de la locul împrejmuit prin care ies oile una
câte una pentru a fi mulse. Numele dealului „Celar“, de asemenea, este tot
de origine pstoreasc, de la „celrie“, însemnând despritur la stân
pentru pstrarea alimentelor (de la latinescul „cellarium“).
Oaul, acest minunat „picior de plai“, pstreaz pân astzi multe
variante ale celei mai de seam perle a literaturii noastre populare,
„Mioria“.
Testamentul verbal al tânrului pcurar din ara Oaului care va fi
omorât de ortacii lui mai vârstnici, pentru c era mai voinic, are atâtea
puncte comune cu acela al ciobanului din Munii Vrancei:
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„Colo-n susu mai din sus
Sîntu-i tri pcurrai;
Unu ce era mai mic
Crez c era mai voinic.
Pân oile-abtè,
Ceialali lege-i fcè,
Ori s-l pute, ori s-l taie,
Ori s-l demice-n frtaie.
El la stân ce sosè,
Frailor! – ae zâcè:
Pe mine de mi- tiè
Mai bine m îngropai
În staulu oilor
În strunga mulgrilor;
Toporaul meu cel drag
Mi-l punei la cap de steag
Trâmbia alturea,
Fulierau lâng ea
Numai un vânt de-a sufla
Trâmbia -a trâmbia,
Fluieru -a fluiera,
Oile tte-or zbghiera;
Oile cele bli
Mândru m-o cânta pe vi,
Oile cele cornute
M-or cânta pe sus, pe munte.“

În Oa, din timpuri imemorabile, s-a nscut i se pstreaz pân în
contemporaneitate o datin legat de ziua când oile ies la pune, în deal;
este, fr îndoial, cea mai mare srbtoare câmpeneasc a oenilor: vestita
SÂMBRA OILOR.
Datina este pstrat în toate aezrile oeneti, având peste tot aceeai
denumire (doar în comunele Raca i Cmârzana i se mai zice i „alesu
oilor“ deoarece, de fapt, în acea zi, se aleg „mulgrile“ sau „mândzrile“,
adic oile cu lapte de cele sterpe).
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Pregtirile pentru Sâmbr încep cu vreo dou sptmâni mai înainte,
timp în care se asociaz mai muli steni formând în fiecare comun mai
multe stâne. Cu acest prilej, învoiala lor verbal este pecetluit de
„aldmaul sâmbrei“, care nu poate lipsi nici de la aceast ocazie (cum, de
altfel, nu lipsete de la niciun eveniment din viaa oenilor, fie c aduce
bucurie, fie suprare).
În timpul ce a mai rmas pân la marea zi, brbaii aleg locul potrivit
pentru sâmbr i, în funcie de mersul vremii, al desprimvrrii, fixeaz
ziua mult ateptatului eveniment.
Cu o zi înainte de sâmbr, oile ies din sat în deal. Seara se face
„mulsul pe timb“, adic niciun proprietar nu îi mulge oile sale, pentru ca
s nu fie vreo îndoial c ar mai lsa lapte în pulpa oilor pentru a doua zi.
Se amenajeaz coliba pcurarilor, staulul mulgrilor, sterparul, precum i
comarnicul pentru uscatul cacavalului.
Acas, în sat, femeile au un rol aparte: ele gtesc diferite feluri de
mâncruri, întrecându-se una pe alta în a pregti cât mai bine mielul
rumenit, în a fierbe în oale de lut vestitele sarmale, numite „boace“, precum
i alte feluri de mâncruri, prjituri.
În dimineaa sâmbrei, oile sunt scoase la pune, înaintea ivirii
zorilor, în cele mai bune poieni.
Pe crrile satelor îi fac apariia sâmbraii; la început singuratici,
apoi în grupuri i pâlcuri pitoreti ce încânt ochiul i desfteaz inima, prin
coloritul deosebit de frumos al portului local; paii lor bttoresc la început
crrile i uliele satelor, apoi încep urcuul pe lâng vi cu ape învolburate
sau cu sunet cristalin – spre plaiuri înalte de pe care se deschis larg
priveliti minunate.
Desagii, grei de belugul mâncrurilor i buturilor, sunt aezai în
preajma stânii, pe „rude“, pe „clincere“ i pe „srcinere“, sau pe iarba
verde. Lumea ateapt cu mult rbdare desfurarea datinei din veac.
Dup ce se întorc oile de la punat, la amiaz, se face „numratul la
strung” apoi urmeaz mulsul oilor. În acest scop se aaz mulgaii de o
parte i de alta a strungilor având în faa lor vasele splate, în care vor
mulge. Fiecare sâmbra îi mulge oile proprii, punându-i apoi vasul cu
laptele alturi, în ateptarea msurtorii.
Urmeaz apoi partea cea mai important din întregul ceremonial al
sâmbrei i anume „msuratul laptelui“, deoarece proporional cu cantitatea
de lapte obinut la aceast mulsoare va primi fiecare sâmbra laptele din
care va face cacaval i apoi brânz.
Cantitatea de lapte provenit se însemneaz prin crestturi pentru
fiecare sâmbra în parte, pe o bucat de lemn denumit „crâmb“, „rva“
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sau „rboj“, dup fiecare însemnare urmând o despritur marcat printr-o
cresttur de jur împrejur numit „slite“.
Încrestturile au semnificaii aparte pentru „msur“ (care are semnul
unui zece roman – X), „o cup“ (o linie), „ceaunocul“ (o împunstur de
cuit în mijlocul crâmbului), „picur“ (o încrestare marginal).
În ultimii ani „rbojerul“ este dublat i de însemnri scrise.
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Oricât de mult ar dura mulsul i msuratul laptelui, pân la încheiere
nimeni nu mnânc i nu bea nimic. Numai dup ce se termin cu
msuratul se va întinde masa pe iarba verde, la loc potrivit, apoi sunt golii
desagii de coninutul lor bogat i începe ospul.
Cel care nu mnânc i nu bea la sâmbr este considerat de ctre
oeni un om bolnav; „Cui nu i de but i de mâncat aici i la asta or, ala
nu-i de lume“.
Dup ce sticlele de uic au trecut de mai multe ori de la un sâmbra
la altul i s-au osptat din miel i din „boace“, la fel i din damigenele cu
vin, buna dispoziie crete simitor.
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POTRIVIREA MSURTORILOR
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MSURATUL LA CUP

La primele acorduri ale ceterii se aud chiuituri, apoi la semne aproape
imperceptibile fcute de feciori i de „boresari“, fetele i „boresele“ se
prind în joc. În pauz, sticlele cu butur mai trec din mân în mân i se
repet „închinri“, urri de sntate i zile bune.
Spre sear, sâmbraii, în grupuri, se întorc în sat, oprindu-se adesea,
cinstindu-se i urându-i noroc, lor i oilor, care, pân toamna târziu, când
stratul alb al zpezii se va aterne pe crestele munilor marcând trecerea
unui an, vor rmâne numai în seama pcurarilor.
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RBOJERUL ÎNCRESTEAZ PE CARÂMB
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În trectoarea dintre ara Oaului i Maramure, acolo unde se
termin munii vulcanici ai Oaului i începe lanul vulcanic Igni-Gutâi,
din iniiativa organelor de partid i de stat judeene, ca o preuire a
tradiiilor pstoreti din acest col de ar, s-a ridicat Hanul „Sâmbra oilor“.
Din aceast înlime feeric, ochiul ager i venic iscoditor al
cltorului cu inima deschis pentru a descoperi noi i noi frumusei ale
pmântului românesc, alunec – pe vreme senin – spre rsrit, pân la
masivul zid al Carpailor Pduroi ai Maramureului, iar spre miazzi
îmbrieaz în bun parte „cldarea oeneasc“ stvilit fiind de crestele
zimate ale Pietroasei i Heghiei, apoi spre soare-apune, peste dealurile
mai mrunte, se pierde undeva departe în mnosul es stmrean.
Începând din primvara anului 1957, în fiecare început de mai, când
natura îi desvârete opera de venic înnoire, zeci de mii de oameni se
adun aici pentru a cinsti prin prezena lor aceast srbtoare tradiional a
oenilor: „SÂMBRA OILOR“. Alturi de sâmbre i sâmbrai, oaspei din
jude i din împrejurimi cinstesc împreun, prin cântec i joc, venirea
primverii tot mai mnoase, mai bogate în satisfacii ale muncii înfrite a
oamenilor de vârste, profesii i naionaliti diferite.
„Sâmbra”, aceast tradiional srbtoare a oenilor, a cptat în
zilele noastre semnificaia expresiei sentimentelor unanime de certitudine
asupra viitorului fericit al locuitorilor judeului i rii întregi.
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SPRE LOCUL SÂMBREI
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PÂLC DE SÂMBRAI DEASUPRA SATULUI
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IR DE CERTEZENCE LA BREBZI
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SE AAZ DESAGII
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CEAS BUN
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DANS LA SÂMBRA DE LA VÂRFUL VCARULUI
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NUMRATUL LA STRUNG
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MASA PE DOU RÂNDURI
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Comitetul de cultur i educaie socialist al judeului Satu Mare,
Centrul de îndrumare a creaiei populare i a micrii artistice de mas
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Iezerul Bistriei-Aurii
Reabilitare târzie
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(Unul dintre cele mai frumoase trasee turistice este descris de
regretatul artist-fotograf Ioni G. Andron însoit în permanen în Munii
Rodnei de ctre dr. Mihai Pop):
Cu câi cunosctori ai masivului Rodnei am vorbit, niciunul nu mi-a
amintit de iezerul Bistriei-Aurii. Ba chiar mie mi s-a întâmplat la prima
drumeie prin apropierea lui, dei mi l-a artat prietenul Mihai Pop cum se
ascunde i nu i se vede decât un col, s nu-i dau importan, s ne vedem
de drum în sus pentru a ajunge elul propus, Vf. Grglului i tot aa când
am coborât, s ne vedem de drum în jos, ocolindu-l.
i dac puterile cele dinluntru nu ar fi cam slbit, ar mai fi trecut ani
i ani pân la adevrata lui descoperire i din partea mea. Chiar i în
lucrarea lui Emilian Iliescu „Munii Rodnei“ aprut în Editura Consiliului
Naional pentru Educaie Fizic i Sport din anul 1968 – un ghid foarte bun
al masivului – am gsit doar o însemnare scurt despre el în descrierea
traseului de creast de la Vest la Est i anume în etapa a 6-a „aua
Grglului - Vf. Inu” pag. 90: „...în apropierea piscului (Grglului n.n.)
se vede jos în stânga noastr micul tu din znoaga superioar a izvorului
Bistriei“.
Atât i nimic mai mult, despre unul din cele mai frumoase iezere ale
Rodnei, care îi are locul de merit imediat dup iezerul Pietrosului, cele ale
Buhiescului i ale Inului, respectiv ale Lalei.
i pentru ca nu cumva s cad în greeala de a nu aminti i alte iezere,
precizez c m refer numai la cele din versantul nordic al masivului, fr a
vorbi de cele existente în versantul sudic pe care, cu prere de ru în inim,
nu le cunosc.
De fapt, în versantul nordic ar mai fi doar câteva turi i anume cel
din apropierea tarniei Negoieselor precum i cele patru sau cinci lacuri ale
Negoiescului, dar dup câte mi-au relatat prietenii buni cunosctori ai
acestor locuri, nu au înfiare de iezere, ci numai de mici lacuri,
nesemnificative.
i s nu uit, cci a vrea s fiu drept, ar mai fi cele dou turi ale
Inului din znoaga Fundul Bilei. Din vârful Inului nu-mi aduc aminte s
le fi vzut oricum am iscodit adâncurile i nu mi-au aprut nici în
fotografiile fcute spre znoaga Bilei. Cine a fost în preajma lor nu mi-a
confirmat configuraia lor de iezere, ci de simple turi.
Dei nu m îndoiesc de sinceritatea i bun-credina interlocutorilor
mei, doresc foarte mult s mai am atâtea resurse pentru a ajunge la ele i s
fac o serie de fotografii.
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Poate ele ar fi decisive în înirarea acestora între iezere sau lacuri.
Din versantul sudic a aminti doar lacul situat pe cumpna de ape a
muntelui Corongi (de 1988 m), dar nu are mreia unui iezer, ceea ce
deduc din lucrarea amintit (pag. 91, al. 3) „...Faa ca de cletar a unui lac
situat în cumpna de ape este o minunat oglind pentru acest pisc
(Corongia n.n.) a crui înfiare domin între ga panoram desfurat la
Sud de culmea munilor Rodnei.“
***
La reîntoarcerea dintr-o drumeie recent în Munii Rodnei, am
hotrât în aua Grglului s ne abatem pe la iezer.
Cel mai îndeprtat izvor al Bistriei Aurii crete pe msur ce
primete noi pâraie, mai ales în partea dreapt, aa c la desprirea de
potec e o vâlcea dac nu mare, cu atât mai spumoas i zgomotoas,
zglobie i voioas, sprinten i vorbrea. Lsm poteca marcat la stânga
i coborâm drept în jos. elul apropiat: Iezerul Bistriei-Aurii e doar la
câteva sute de metri mai jos, niciun pas de urcat, numai de coborât.
Vâlceaua, dup ce mai d mâna cu o sor parc mai grbit, las iezerul la
dreapta i îi vede de drum. O traversm pind din piatr-n piatr i iat-ne
îndat în preajma iezerului retras, în faa ochiului de cletar care, dei nu se
ascunde privirilor, totui, prin aezarea-i atât de interesant, ni se pare
tainic.
Vântul bate i-i încreete faa în mii de vlurele, unul ca i altul i
niciunul ca i altul, fcându-l parc s vorbeasc, iar – partea cea mai
curioas – când vântul înceteaz, sub privirile noastre mirate, suprafaa apei
devine lucie, încremenit, de cletar, cuprinzând rsturnat în adâncuri toat
cldarea ghearului de odinioar. Iezerul are forma unei lnci uriae cu
laturile de zeci de metri i cu vârful puin îngustat în marginea opus, de
unde prea plinul lui se deart, prelungindu-se câteva sute de metri cu o
diferen minim de nivel, scurgându-se ca într-o oaz, în care apa coborât
din înlimi se odihnete, linitindu-se în gvanul iezerului.
Unul din stropi, punându-i mâna streain la ochi privind la ulucul ce
se prelungete din câmpul de nea sub buza muntelui, îi amintete:
„Cdeam în abis, împreun cu frai ai mei, îndat ce am ânit din
munte. O capr neagr, voind s-i stâmpere setea, ne-a sorbit lacom. Eu
m-am strecurat pe buza ei de jos, de aici am alunecat pe un fir din barba-i
aspr i am czut în firul apei. Aa am scpat i am ajuns aici. Ce bine-mi
cad câteva clipe de odihn”
Dac pentru ochi, ivirea unui iezer a însemnat întotdeauna o întâlnire
foarte plcut, dintre cele mai neateptate, pentru fiecare strop de ap,
desprins de sus, de sub buza muntelui, la peste 2000 m. i coborât în
nenumrate salturi, din trambulin în trambulin, din piatr-n piatr,
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contopirea cu fraii adunai în cuul iezerului însemneaz o surpriz cu
totul neateptat, i meritat. De la natere i pân aici, dei nu a existat
niciun moment de odihn, n-a fost niciun moment de tristee, ci bucuria de
a tri, dorul de via.
De când urmai acelai drum, picuri ai Bistriei-Aurii, adunându-v
aici la marele sfat alpin? Nu va ti nimeni, niciodat! De când privii cu
ochii votri curai meterezele din jur? Nu va ti nimeni, niciodat! De când
se oglindete în voi a cerului albastr împrie i stelele rsturnate în
funduri fr fund? Nu va ti nimeni, niciodat! Dar un lucru s tii i s fii
siguri c din clipa aceasta, din clipa primului meu popas de pelerin
credincios vou, a dori s ispesc tot ce au greit înainte-clctorii mei,
care nu i-au abtut paii prin apropiere, care nu i-au trâmbiat în patru zri
frumuseile, care nu au plâns cu tine când te biciuiau stihiile lumii, care nu
au râs cu tine de bucuria ta în zilele senine. Iart-i pe toi i mai ales iartm pe mine, care de o jumtate de veac trec prin preajm-i, calc cu pasul
„Pasul Desclecrii”, descalec din a în Prislop i privesc fermecat încoace,
iart-m, cci eu nu-mi voi ierta niciodat c, dei puteam s te srut în
tineree, s te îmbriez în vremea brbiei, mi-a rmas doar bucuria de a
te mângâia la btrânee i, mângâindu-te, s te îmbriez i s te srut.
Iart-i, dar mai ales, iart-m!
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Colocviu despre etnografie i folclor, Baia Mare, 3 feb. 1967
Întrebri:
1. Care sunt preocuprile dvs. actuale în direcia etnografiei i
folclorului?
2. La ce forme organizatorice credei c ar trebuie s se apeleze spre a
mri numrul cercettorilor actuali?
3. Cum vedei posibilitatea coordonrii acestor fore i perfecionarea
metodelor de cercetare?
Sofia Arcan
Participani:
Vasile T. Doniga – prof. Baia Mare,
Iuliu Pop – juristconsult la DSAPC,
Petre Lenghel-Izanu – prof. Sighetul Marmaiei.
Ioni G. Andron, cunoscut în ar prin prezentrile sale de exponate
privind ara Oaului. i-a format o bogat colecie de ceramic, peste 1000
de piese de broderie i o vast fototec, toate axate pe arta popular din
Oa.

te

[Rspuns Ioni G. Andron:]

B

ib

lio

1. Revd studiul portului popular din Certeze (cu satele aparintoare)
în vederea simpozionului regional. Lucrez, de asemenea, la o prezentare de
sintez – Nunta în ara Oaului, i continui s adun material legat de
sâmbra din aceeai zon. Ca preocupare permanent, pot aminti culegerea
de folclor din Negreti i urmrirea atent a tuturor transformrilor
folclorului în anii puterii populare.
2. Totul este pasiunea. Tragerea de inim din partea intelectualitii
satelor. Cuprinderea unui numr cât mai mare dintre ei la simpozionul
regional. Publicarea materialelor de valoare în ziarul regional.
3. Seminarii regionale cu participarea specialitilor spre a se pune de
acord metodele tiinifice de cercetare. Btlia ar trebui dat, dup prerea
mea, întâi pentru culegere.
(În „Pentru socialism“, Baia Mare, 3 feb. 1967)

112

ara Oaului în imagini

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

În ziua de 4 iunie, în slile Muzeului regional din Baia Mare, va avea loc
vernisajul expoziiei de fotografii etnografice „ara Oaului în imagini”. În
preajma acestui eveniment cultural din regiunea noastr am avut o convorbire
cu autorul expoziiei, pasionatul culegtor al datinilor populare din ara
Oaului, Ioni G. Andron. Redm mai jos convorbirea noastr:
- Cum ai îndrgit arta
fotografic i care au fost primele
emoii ale creaiei?
- În vacana mare din 1932, am
primit primul aparat foto. Ca urmare, cea
mai veche fotografie catalogat din
colecia mea poart data de 30 iulie
1933. Eram de 16 ani, într-o excursie în
masivul Pietroasa, lâng un izvor cu ap
cristalin i rece ca gheaa. Primele
emoii e greu s le determin i s le aez
în timp; natural, ele au aprut de când
am apsat prima dat stângaci i timid
pe declanator i continu i în prezent,
când execut operaiile cerute de o
fotografie: developat, copiat, mrit etc.
Dac m refer îns la emoiile creaiei,
ele au început prin anul 1937 cînd, dup o experien de 4 ani, eram mult mai
exigent fa de mine i încercam s ptrund cu aparatul în sufletul oamenilor,
având o adevrat slbiciune fa de btrâni. Am început s fixez pe pelicul
autenticul artei populare i al datinilor din ara Oaului sub multiplele i
variatele forme i manifestri.
- Câte cliee cuprinde fototeca dv. i care v sunt imaginile cele mai
dragi?
- Rspunsul la prima parte a întrebrii e mai uor: peste 30.000 de cliee,
dintre care cea mai mare parte – icoane din ara Oaului, cu oameni i locuri.
Rspunsul la partea a doua a întrebrii e foarte greu, deoarece fiecare
imagine mi-e drag, fiecare fotografie îi are istorioara ei mai veche sau mai
nou, mai trist sau mai vesel, cci fiecare fotografie a fost pentru mine un
moment de emoie care revine acum dup ani i ani de zile, cu aceeai
intensitate ca atunci când am scris-o „cu lumin“.
- Câte fotografii vei prezenta la expoziia dv. în pregtire i în ce
perioad au fost executate?
- Am prezentat un numr de 319 fotografii de diferite dimensiuni, dintre
care au fost selecionate cca. 150 lucrri. Acestea cuprind o perioad de 30 de
ani, inând seama c cea mai veche fotografie expus dateaz din iulie 1937,
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iar cea mai nou e recent de tot, din 7 mai 1967, fcut cu ocazia inaugurrii
hanului „Sâmbra oilor“ din trectoarea Huta Certeze. Câteva cliee le-am
pstrat cu mult grij de prin 1937, fr s fi fcut nicio mritur din ele, dar
tiam c reprezint lucrri de valoare i ateptam s le vin vremea, care a
sosit, deoarece mai multe lucrri de felul acesta – mrite de mine în vederea
expoziiei – au fost acceptate i vor putea fi vzute.
Dintre toate lucrrile mele, cea care m-a impresionat mai mult când am
apsat pe declanator, a fost fotografia celor 6 btrâni din satul meu în care am
vzut „Urmaii sfetnicilor lui Decebal“ i oricum se va intitula acest tablou,
pentru mine rmâne sub titlul de mai sus.
Emoie adânc mi-a produs scena „Mamei alptându-i copilul pe
hold“, întâlnit într-o zi de mai (1940) în timpul prailei I a porumbului. M-a
zguduit srcia i mizeria acelei femei, care în lipsa brbatului plecat în armat,
- într-o clip pe care o considera odihn – îi alpta copilul în leagnul fixat de
un par în mijlocul holdei srace, prelungindu-i astfel viaa pruncului din
propriile puteri, i acestea sleite.
În nenumratele mele drumeii, de-a lungul i de-a latul rii Oaului,
am întâlnit, într-o diminea de sfârit de iarn (1939), în hotarul comunei
Cmârzana, un tânr cu suman i cioareci peticii, cu opinci enorme în
picioare, ducând din sat în deal un tciune în care – din când în când – sufla ca
s-i întrein arderea latent. A fost, acest om, ca o artare din preistorie în care
m-am i vzut transpus pentru câteva momente pân cînd mi-am revenit din
buimceal. M bucur i astzi c am avut tria sufleteasc de a fixa, pentru
zilele noastre, o scen absolut autentic, un fapt veridic din srcia trecut a
oenilor. i acesta se va putea vedea în cadrul expoziiei.
Explozia de bucurie la nuni, belugul meselor la sâmbr, oameni chipei
i dârji, femei frumoase, minunia costumelor populare, frumuseea peisajului
oenesc care i se apropie atât de mult de suflet, formeaz capitole întregi în
expoziie i nu insist asupra lor: vreau s vorbeasc singure.
- i acum, obinuita întrebare: Care sunt planurile dv. de viitor?
- Întocmirea unor lucrri despre portul popular din comuna Bixad, din
comuna Cmrzana, apoi despre Nunta i Sâmbra din ara Oaului, lucrri a
cror titlu este scurt, dar pentru care vreau s-mi mai completez documentaia,
început efectiv acum mai bine de 30 de ani.
Înainte de a încheia, a dori un cuvânt ctre marele public i ctre critici:
indiferent cum va fi privit acest mnunchi de imagini, un lucru a dori s se
tie: c tot ce am fcut i tot ce voi face este pentru a da o imagine veridic a
ceea ce a fost i ceea ce este, în acest capt de pmânt strmoesc, care se face
mai cunoscut i mai iubit nu numai în ar, ci i peste hotare i care
înmnuncheaz dou cuvinte scumpe inimii mele: „ara Oaului”.
Convorbire consemnat de ION BUDA, în „Pentru socialism”,
Baia Mare, 3 iun 1967
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Din toat inima pentru cititorii revistei Napoca Universitar, cu un
gând curat din ara Oaului,
Ioni G. Andron

LEAGN
I.) De unde pasiunea pentru fotografie? Fotografia în sensul
propriu al cuvântului, dar i fotografia ca fragment de eternitate, spaiu,
timp.
- Nu de puine ori mi s-au pus întrebri în legtur cu pasiunea mea
pentru fotografie, dar formularea lor suna cam astfel:
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- De când pasiunea pentru fotografie?
– Care a fost momentul hotrâtor în via pe drumul fotografiei?
– De ce iubii fotografia?, etc. etc., dar formularea întrebrii Dvs. în
sensul de mai sus „de unde pasiunea“..., m oblig s reflectez mai adânc,
s deschid i s încerc s ptrund în cele mai tainice chilioare ale inimii
mele.
Am cutat s gsesc prima oar rspuns aici, în inim, apoi în cuget,
deoarece simt în mine marele adevr rostit odat de Nicolae Titulescu: „Noi
românii avem memoria inimii!“
Dac ar fi s rspund cu un singur cuvânt la întrebarea pus, fr
nicio ezitare, cu convingerea adevrului pân la prea plinul inimii mele, a
rspunde i fiindc scriu i, probabil, se va i tipri rspunsul meu, a alege
cele mai mari litere din tipografie care înc ar fi mult prea mici pentru a
scrie: DRAGOSTE.
Dragostea pentru oameni în primul rând, cci frageda pruncie mi-a
fost încântat de povestirile constenilor mei care veneau la noi în serile
lungi de toamn i de iarn i povesteau întâmplri din viaa lor. i cum cei
mai muli dintre ei erau hiti i vântori, povestirile i întâmplrile trite
de ei sau auzite de la înaintaii lor au fost pentru mine „mirabila smân“,
mic la început, poate mai mic decât gruntele de mutar, dar care gsind
loc potrivit de germinare în inima mea, a fost suficient pentru a forma
rdcina vânjoas a dragostei mele fa de oameni.
Aa îmi explic perfect c am devenit i un îndrgostit al naturii i al
vieuitoarelor pdurilor, am devenit vântor în cuget i simiri înainte de a
pune mâna pe puc, am cunoscut nenumrate vi i dealuri i „fee“ i
„dosuri“ i „vârfuri“ i „poieni“ i „prelunci“ înainte de a le vedea, înainte
de a fi umblat mai departe de „ogorul“ i „ograda“ printeasc.
Tot aa am devenit fotograf – i aceasta oricât de paradoxal vi s-ar
prea – înainte de a fi avut prima camer obscur în mân, înainte de a fi
apsat declanatorul vreunui aparat de fotografiat, într-o zi de iarn din
1931, gsindu-m la vântoare cu ortacii mei. Pe o zi cu cea deas într-un
vârf de deal, am fost cu toii cale de câteva scurte minute, martorii unei
schimbri brute a vremii. Soarele i o adiere de vânt au spart zidul nopii
albe ce ne înconjura i ne-am pomenit ca într-o insul izolat, înconjurai de
talazurile oceanului de neguri, învinse de-acum, iar jur-împrejur, ca un
adevrat arhipelag, au aprut piscurile rii Oaului în tur de orizont.
De la aceast întâmplare a trecut mai bine de o jumtate de an pân
când am primit primul aparat de fotografiat, dat în sinea mea eu eram
fotograf btrân...
Pentru ca prima întrebare ce mi-ai pus-o s primeasc un rspuns cât
mai complet, mai am ceva de adugat; ceea ce mi-a meninut în via
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pasiunea pentru fotografie, înrdcinarea în mine a acestei pasiuni, o
datorez mai ales adevrului. Adevrului pe care l-am descoperit aici, în
acest col de ar, adevr aflat în oameni, adevr venit cine tie de când i
va dinui cine tie pân când: adevrul permanenei noastre. i pentru c,
iubite tinere Suciu, am impresia c prima întrebare nu va fi i singura, îmi
rezerv dreptul s revin pe parcurs cu completri.
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II.) Drumul pasiunii s-a identificat cu cel al marilor satisfacii?
Dac da, care este „spaiul” i „timpul” acelor satisfacii?
Vreau s fiu cinstit i drept, de aceea rspunsul la aceast întrebare va
avea dou pri.
1). Bineîneles c pe lunga cale a acestei pasiuni (cci mai am i
altele), satisfaciile nu au întârziat a se ivi. La început datorit deprinderii
îndemânrii de a-mi prelucra singur fotografiile (dup o scurt perioad de
ucenicie pe lâng tata i dânsul începtor ca mine i cruia îi datorez totul
în fotografie). Aceasta cam în primii ani, apoi satisfaciile au început a avea
o alt pondere; cea de valoare documentar a fotografiilor i dac
documentarul s-a îmbinat i cu artisticul – aa cum au artat criticii de art
mai târziu –, desigur c aceste satisfacii creteau în intensitate.
Socotesc c aici este cazul de a da numai dou exemple, i acestea
foarte pe scurt, din multele triri ce le-am avut, pentru a ilustra cele
afirmate mai sus:
- Dup ce am declanat
aparatul, filmând pe pelicul
mreele figuri ale celor 7 titani
– Sfetnicii lui Decebal –, am avut
cea mai intens trire din viaa
mea, din pasiunea mea; am avut
senzaia c am fcut un lucru
mare care pur i simplu m
depea, nici nu eram în stare
s-i cuprind dimensiunile, ale
cror altitudini superioare le-am
vzut numai dup aproape 35 de
ani de la acea zi din mijlocul lui
cuptor 1939, când am vzut
fotografia publicat în „Istoria
românilor din cele mai vechi
timpuri pân astzi“ de C. C.
Giurescu i Dinu C. Giurescu.
Câna Vasile a Ftului din Raca
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Da, mi-am zis. Aici este locul cel mai de cinste pentru voi, Mriile
Voastre, constenii mei, contemporanii notri!
i când m gândesc c am declanat aparatul numai o singur dat,
având numai un singur clieu care putea fi ratat... m cuprind i acum fiori
reci...
– Era la jumtatea lui august din anul 1940. Într-o imens mulime, la
Bixad, am întâlnit – ce fericit întâlnire – un btrân oan ce mi se prea
coborât nu atât de pe alte trâmuri, cât mai ales venit din alte timpuri.
I-am surprins mreaa figur ce-mi aducea aminte de Marii Preoi,
sftuitorii regilor daci.
Dup ce mi-am pus aparatul în strai, mergând pe jos de la Bixad la
Raca, de nenumrate ori îmi pipiam aparatul pentru a m încredina de
fiecare dat de prezena lui, având convingerea ferm c aveam la mine –
deocamdat în stare latent – o comoar. O mare comoar, dar i de data
aceasta numai într-un singur exemplar. Marile tablouri sunt întotdeauna
unicate.
Satisfacii am avut i în anii grei, tocmai de aceea i intensitatea lor a
fost mare. În 1942 mi-a aprut lucrarea „Priveliti dintr-un col de ar”, în
1943 „Chemarea munilor”; prima cu subiect etnografic, secunda un
îndemn la drumeie pentru tineretul nostru, ambele în perioada când eram
student la Cluj.
2.) Marile satisfacii la care v referii în mod special în întrebare au
venit – aa cum am mai artat – mult mai târziu i dintre acestea îmi permit
s rein numai dou:
- Expoziia de fotografii din vara anului 1967 de la Muzeul regional
Maramure din Baia Mare.
- Expoziia de fotografii din primvara lui 1971 în sala Dalles din
Bucureti, la vernisajul creia a luat parte i istoricul nostru, academicianul
Constantin C. Giurescu i cu care ocazie, când am prezentat tabloul cu cei 7
btrâni, am spus:
„Am coborât din inutul nordic ce cdea odinioar în afara fruntariilor
statului Roman, din inutul Dacilor Liberi, în fruntea unei solii a acestora –
peste veacuri – în Câmpia Geto-Dac i V-am adus aici în Cetatea lui
Bucur, cea mai splendid verig de legtur între ce am fost acum aproape
dou milenii i ceea ce suntem astzi. Am convingerea c dacii mei au
coborât de pe Column i stau în Capitala României socialiste cu
demnitatea caracteristic a înaintailor lor.
Dac în toat viaa mea nu am putut drui ceva mai de pre Neamului
i Patriei, acesta este darul ce-l pun cu smerenie pe altarul Patriei, dar pe
care istoricii s-l valorifice la justa lui valoare...“
i pentru c întrebarea avea i partea a doua, rspund:
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Dac spaiul exist în cadrul fiecrei fotografii, spaiul pe care
memoria peliculei m-a ajutat s-l fixez aa cum a fost el, spaiu mai puin
schimbtor, nu acelai lucru se poate spune despre oameni. Acetia,
imortalizai în diferite ipostaze, surprini într-o trectoare clip ce se
numr de cele mai multe ori cu sutimi de secund, pentru clipa viitoare,
pentru scurta clip, cea prezent, i din nou pentru cea viitoare, aceti
oameni – aa ca i satisfaciile mele – sunt în timp, dar nu au timp.
III.) Între modernism i tradiia Oaului, ce poate însemna oglinda
fotografiei?
Asta însemneaz a vedea i a nu crede, dar totui trebuie s credem
deoarece fotografia este un document i aceasta mai ales datorit faptului c
din 1933 i pân în prezent, cataloagele mele dau fotografiilor acel iz de
document ce se numete dat cert. Dac nu totdeauna am notat i ziua, dar
luna i anul fiecrei fotografii stau mrturie, atât timp cât vor exista.
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IV.) Întrebarea pe care v-ai pus-o cel mai mult în via...
Ei, tinere, vd c n-ai pic de mil; sau nu. Ai inim prea tare i vrei s
se înfrupte cât mai muli din roadele ei, de aceea nu m slbeti pe mine i
nu îmi dai rgaz, deoarece te grbeti. Toi v grbii. Toi ne grbim, la fel
cu planetele; nu putem merge cu ea în contratimp.
Dac stau i cuget, din noianul de întrebri ce mi le-am pus în via,
una a struit mai mult i i-am cutat i rspunsul:
De unde se trage acest neam de oameni al oenilor?
În mare msur, în cea mai mare msur, rspunsul la aceast
întrebare am cutat s-l dea fotografiile mele, cci de multe ori, în
trectoarea clip, când declanatorul lsa s ptrund în camera obscur
lumina i s fixeze pe pelicul figurile unor oeni, eu vedeam oarecum prin
ei, dincolo de ei, figuri asemntoare de la obâria neamului: Decebal,
Deceneu, Sfetnicii lui Decebal, Dacii se in aninai de stânci (scriitorul
antic Florus = Daci montibus inhaerent), Sfidarea cuceritorilor etc.
Am convingerea ferm c am utilizat cel mai miraculos obiectiv care
întrece cu mult tot ce a dat i tot ce va da tehnica de azi i cea de mâine în
domeniul aparatajelor foto. Am utilizat teleobiectivul istoriei i aceasta
datorit conservatorismului acestor oameni care, de-a lungul istoriei, pân
în contemporaneitate, au pstrat graiul, portul i datinile. Am ferma
convingere c am fost între puinii pmânteni care au avut nebnuitul
privilegiu de a-i putea fotografia strmoii, cam aa cum artau ei acum
dou mii de ani.
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La grpat, Raca - aprilie 1940
În graiul din ara Oaului se pstreaz o seam de cuvinte pe care
filologia le consider de origine dacic: madzre, mânz, viezure etc., iar în
vorbire sunt nite nuane deosebit de interesante i frumoase, ca de ex. „a
curs dup mine“, înseamn în graiul din ara Oaului „a fugit dup mine“ –
„m-a urmrit cu gând de rzbunare“, având originea în limba latin, de la
verbul curro, currere, cururi, cursum.
120

(Interviu consemnat în „Napoca Universitar“,
Cluj-Napoca, anul IV, nr. 2, 1977)
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Rotacismul vechilor codici e prezent aici mai puternic ca oriunde în
ar prin cuvinte ca: irim, frin, corind etc.
Într-un bocet am gsit nite perle lingvistice care ne duc la originea
latin a anumitor cuvinte, ne duc la rdcina Neamului. Aa s-a bocit o
nevast plângându-i soul mort primvara, punându-i întrebarea i
începând s dea i rspunsul:
„- Ce-i în lume mai amar?
– Moartea cea de primvar!
Pe-nverzitul codrului,
Pe-nfloritul câmpului,
Pe cântare cucului
Pe arare plugului. “
Verbele cântare i arare, utilizate în forma infinitivului exact ca i în
limba latin. Întrebarea mea a primit un rspuns rspicat i hotrât i din
partea unui btrân constean de-al meu:
„Noi aici am fost de când îi lumé asta i aici om hi.“
Deci, permanena noastr aici, aa ca i în tot arcul acesta al
Carpailor de aici din nord pân la Danubiu – odinioar de mai din sus de
noi i mai din jos de Dunre – mi-a dat cea mai mare bucurie a vieii i tot
ce am fcut pentru a demonstra prin prezentul – fixat de mine pe pelicul –
trecutul i viitorul nostru, al celor de aici, a fost un imn pe care în acest an –
cel de-al 60-lea al meu – îl închin rii mele.
Dac marele nostru Enescu a spus c i-a slujit ara cu arcuul, eu miam slujit ara scriind cu lumin dup puterile mele i în forma aceasta nu
am fcut altceva decât am cântat, i cânt, i voi cânta CÂNTAREA
ROMÂNIEI mele i a avea marea bucurie dac ROMÂNIA ar primi din
parte-mi ales dar, aceast CÂNTARE.
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50 de ani de activitate constituie, fr îndoial, un bun prilej de bilan;
iar când bilanul se refer la o statornic pasiune pus in slujba artei
fotografice, el se transform într-un veritabil jubileu. Un jubileu pe care
artistul fotograf Ioni G. Andron îl triete în aceste zile.
Deci, în urm cu 50 de ani, tânrul oan din Raca realiza prima
fotografie. Acum, dup o jumtate de secol, avocatul Ioni Andron (azi
pensionar) rmâne una din acele prezene tonice i reconfortante prin
credina statornic într-o profesie i pasiune; credin i pasiune din care nu
iei niciodat la pensie.
- Vizitând, la Muzeul din Negreti-Oa, interesanta expoziie de art
fotografic „ara Oaului în imagini“, mi-a permite s v întreb, totui,
ce reprezint pentru d-voastr fotografia?
- Dup mine, fotografia este i trebuie s fie, prin limbajul su
universal, o punte de legtur între oameni. Lumea vzut prin obiectivul
fotografic devine lumea celui ce privete. De aceea, fotografia se face cu
sufletul i cu mintea, pentru ca ea s exprime în modul cel mai fidel
realitatea înconjurtoare, cu detaliile i semnificaiile ei, cu luminile i
umbrele ei, cu frumuseea i poezia ei. Întotdeauna am cutat s intru în
sufletul omului. Am fotografiat pân la cele mai mici, dar semnificative
detalii, acest spaiu mioritic al oenilor, rmas aici din colbul istoriei, cu
datinile, obiceiurile i portul atât de cunoscute. M-am întâlnit, de asemenea,
în peregrinrile mele fotoreportericeti, cu „Sfarm piatr“, „Strâmb
lemne“, am imortalizat pe pelicul i un splendid rsrit de soare, dar i
stejarul secular din satul meu natal, Raca.
Am transpus în imagini dorul de ape, de pduri, de muni, de cas, de
prini i de ar. Aceast îndelungat strdanie pus în slujba unei pasiuni
de-o via mi-a dat prilejul s „mnânc“ kilometri întregi de pelicul
fotografic si s adun în filmoteca mea peste 60.000 de imagini, ce
imortalizeaz fidel viaa în acest neasemuit col românesc de ar.
- Din ce a izvorât ideea i pasiunea nemrginit pentru fotografie?
- În primul rând, din dragostea i adevrul pentru oamenii i locurile
acestui spaiu istoric i folcloric al rii Oaului; i din dorina de a lsa în
urma mea ceva frumos i demn.
- Care sunt gândurile de viitor ale artistului fotograf Ioni G.
Andron?
- Desigur, mi-a dori s pot munci cel puin la fel ca pâna acum, s
cutreier ara în lung i-n lat, s rmân ochiul mereu atent la tot ce se afl
„dincolo“ de ceea ce se observ la prima vedere i, la var, s deschid o mai
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mare expoziie, de fapt, o retrospectiv a lucrrilor mele realizate în toi
aceti 50 de ani.
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Fr îndoial, ceea ce face Ioni G. Andron ine de biruin, de
dorina de a vedea frumuseea, armonia i miezul de adevr din
oameni sau din lucruri, ine de înalta art a artistului fotograf amator,
de autenticitatea vocaiei. O vocaie pentru a crei robustee i trinicie
pledeaz convingtor fiecare imagine ce poart semntura Ionia G.
Andron.
(în „Cronica stmrean“, 7 feb. 1982)
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Ioni G. Andron: „M-am fcut rspunztor în faa neamului
de a fixa pe pelicul libertatea…“
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- Cine suntei dumneavoastr, Ioni G. Andron?
- O mân de hum. O mân de hum – din satul meu natal, Raca –
din care i ultimul por este contopit cu ara Oaului, universul meu, marele
univers al fotografiilor mele.
- De unde aceast pasiune pentru fotografia artistic?
- Întrebarea m oblig s încerc a ptrunde în cele mai tainice
chilioare ale inimii mele, cci în inim, apoi în cuget s gsesc rspunsul,
fiind copleit i de data aceasta de adevrul pe care l-a rostit odat marele
nostru Nicolae Titulescu – titanul român dintre cele dou rzboaie
mondiale: - „Noi românii avem memoria inimii. “
Dac ar fi s rspund cu un singur cuvânt la întrebarea pus, fr
nicio ezitare, ci convingerea adevrului pân la prea-plinul inimii mele, a
rspunde rspicat: dragostea. Dragostea pentru oamenii i locurile copilriei
mele mai mult decât fericit într-un sat din ara Oaului, Raca, contactul
cu oenii fiind „mirabila smân“, care, oricât a fost de mic la început, a
fost îndeajuns pentru a forma rdcina vânjoas a dragostei mele fa de
oameni. Aa îmi explic perfect, i chiar scriu aceasta în manuscrisul meu
„Vântoarea, odinioar, în ara Oaului“, c „Am devenit vântor în cuget
i simiri înainte de a pune mâna pe puc, am cunoscut nenumrate
‹‹vârfuri›› i ‹‹vi››, ‹‹fee›› i ‹‹dosuri››, ‹‹poieni›› i ‹‹preluci›› înainte de
a le vedea, înainte de a pi mai departe de ograda printeasc.”
Tot aa am devenit fotograf – i acesta este adevrul, oricât de
paradoxal vi s-ar prea – înainte de a fi avut prima „main de fotografiat“,
într-o zi gsindu-m la vântoare cu ortacii mei. Înc nu împlinisem 13 ani.
Vântorii i hitaii au inut sfat. Eu eram numai ochi i urechi. Ceaa deas
parc apsa pe fiecare din noi, dar la un moment dat am fost martorii unei
schimbri brute a vremii, pe cât de neateptate, pe atât de spectaculoase.
O adiere de vânt a spart zidul nopii albe ce ne înconjura i, în foarte
scurt timp, ne-am pomenit ca într-o insul izolat, înconjurai de talazurile
oceanului de neguri – învinse de-acum – iar jur împrejurul nostru au aprut
piscurile munilor rii Oaului în tur de orizont. Un adevrat arhipelag.
Ca la o comand mi s-au întâlnit privirile cu ale tatii i am rostit
concomitent: „Acum de-am avea un aparat de fotografiat!“
Când am primit primul aparat foto, în vara urmtoare, în sinea mea
m consideram un fotograf btrân.
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Dar pentru ca întrebarea s primeasc un rspuns complet, mai am de
adugat c ceea ce mi-a meninut în via pasiunea pentru fotografie,
înrdcinarea acestei pasiuni în toat fiina mea, a fost Adevrul. Adevrul
pe care l-am descoperit aici, în acest col de ar, adevr aflat în oameni,
adevr venit din colbul istoriei i care va dinui pân când va dinui istoria,
adevrul permanenei, continuitii i unitii noastre.
- În ce msur albumele publicate pân acum au reuit s valorifice
cuprinsul arhivei dumneavoastre fotografice?
- Într-o msur foarte mic, extrem de mic. Chiar dac nu in seama
de numrul clieelor fototecii mele – peste 70.000 -, ci reduc numrul
acestora la minimum-minimorum, s zicem 10.000, i fac procentajul în
comparaie cu cele publicate, procentul ar fi de 0,02 (200 fotografii
publicate: 10.000).
- Ce criterii avei în vedere când facei o fotografie?
- Adevrul, monumentalitatea, esteticul.
Adevrul, acela care dinuie i d via azi i mâine subiectului
fotografiat.
Monumentalitatea; încadrarea subiectului în aa fel ca - dac se
preteaz la aa ceva – s domine privitorul, ba uneori aproape s fie strivit
de mreia lui.
Esteticul; de la caz la caz, alegerea celui mai potrivit unghi care s
scoat la iveal personalitatea subiectului.
- Fotografiile dumneavoastr ilustreaz sintezele de istorie a
românilor semnate de Constantin C. Giurescu i Dinu C. Giurescu. Cum
l-ai cunoscut pe Constantin C. Giurescu i cum ai ajuns s colaborai la
opera sa istoric?
- L-am cunoscut pe Constantin C. Giurescu cu totul ocazional. Eram
la Bucureti, la redacia unei reviste. Venind acolo i reputatul nostru
istoric, am fost prezentat de ctre redactorul cruia îi dusesem un material.
Aveam la mine i fotografia cu btrânii din satul Raca, pe care i-am fcut o
dedicaie, predându-i-o. Aveam i alte fotografii cu încrctur istoric. A
rmas încântat. L-am cucerit.
În primvara lui 1971, cu ocazia expoziiei mele de fotografie i art
popular din ara Oaului de la Dalles, l-am invitat i mi-a fcut marea
cinste de a fi prezent. Dup cuvântul de deschidere rostit de marele nostru
etnograf i folclorist dr. Mihai Pop, am prezentat exponatele permiându-mi
ca în faa tabloului Sfetnicii lui Decebal s spun urmtoarele: „Avei aici în
Bucureti copia fidel a actului de natere a poporului român: Columna
Traian. Eu, solul rii Oaului, am coborât din inutul nordic ce cdea
„extra muros“, din inutul Dacilor Liberi, în fruntea unei solii peste veacuri,
aici în Câmpia geto-dacic, i v-am adus în cetatea lui Bucur cea mai
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splendid verig de legtur între ceea ce am fost i ceea ce suntem astzi.
Dacii mei au coborât de pe Column i stau astzi în capitala României
socialiste cu aceeai demnitate caracteristic lor, aceea de ceteni liberi
într-o ar liber. Dac în toat viaa mea nu am putut da altceva mai de pre
neamului, acesta este darul pe care îl aez pe altarul Patriei, urmând ca
istoricii s-l valorifice la justa lor valoare.“ Înc în decursul acelui an au
aprut câteva fotografii (patru la numr) în Istoria românilor a Giuretilor.
Când le-am vzut publicate în aceast carte pe care autorii mi-au trimis-o
cu dedicaie, am retrit plenar acele emoii pe care le-am avut în clipele
imediat urmtoare declanrii aparatului cu ani i ani în urm, rostind mai
mult pentru mine: „Aici, în Cartea Neamului v este locul!“
- Credei în adevrul de mrturie istoric a fotografiilor
dumneavostr?
- Cred, i nu oricum, cred cu trie. O bun parte a rspunsului
consider c am dat-o la punctul de mai sus. Am avut i am ferma
convingere c în fiecare chip de oan fotografiat urcam câte un futei spre
scara neamului, ctre obâria lui daco-roman, i cu fiecare peisaj din
fabulosul inut al rii Oaului – fotografiat, cutreieram aievea spaiul
MIORIEI.
Din nenumratele cazuri când pur i simplu am simit c m întorc în
istorie i am fixat acea trectoare clip pentru cea de acum i cea viitoare,
mi-e foarte greu s m opresc anume asupra uneia, dar totui…
Eram la o excursie în Maramure. Strbteam hotarul unui sat pe o
crare ce ducea prin arin. La un moment dat, am rmas fixat locului.
Ortacii mei, obinuii s am din când în când astfel de „nebunii“, i-au
vzut de drum, dar nu înainte de a-mi trimite ironic, vorba: „Ioni iari a
vzut ceva!“ i, într-adevr, am vzut o scen pe care am trit-o i în
copilrie, împreun cu vecinul i prietenul meu Vsâiu lui Toaderu
Nonului, care acum m aude de dincolo de Styx…
Un cocona urcat pe un comarnic (prepeleac), dup ce-i înmuia
pmânt în propria saliv, înfigea „plumbul“ în captul bului cu care era
înarmat i-l azvârlea spre stolul vrbiilor care îi furau din roadele spicelor
de grâu semine, împuinînd truda familiei lui. Iat c întâmplarea parc
dorea s-mi recompenseze lunga mea ateptare. Savuram splendidul decor
ce mi se îmbia, vedeam gestul tânrului profilat în contra-lumin peste
creasta munilor, i am simit c începe s m apese o mare rspundere. Din
acel moment m-am fcut rspunztor în faa Neamului, în faa istoriei lui
zbuciumate de a fixa pe pelicul o scen care reprezenta o chintesen a
celei mai vechi însuiri a noastr, a românilor, aceea a libertii – dar cum
s o redau cu mijloacele ce le aveam la îndemân: o camer de luat vederi?
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În clipele de extaz care au urmat am conceput i planul arhitectural
care mi s-a prut cel mai adecvat pentru ceea ce urmream: am cuprins
foarte mult din cupola cerului, în planul din mijloc culmea munilor
dominat de poziia davidesc a tânrului, iar în planul întâi, apropiat,
apreau spicele de grâu. Aceasta era compoziia, rezolvat în câteva
secunde, dar care s-a cristalizat în sufletul meu, în subcontiina mea, unde
aveam un imens depozit de triri similare cu cele din clipa de atunci, doar
decorul lipsea. i acum explicaia! În lumea mare, acesta este pmântul
nostru, al românilor, pentru care ne-am btut: „Eu îmi apr srcia…“
Gestul tânrului de a-i apra ogorul e geneza tuturor btliilor pentru fiina
neamului, începând de la Tapae i continuând cu Câmpia Mierlei,
Clugreni, Podul Înalt, Vaslui i pân la Oarba de Mure i atâtea altele,
dar nu tiu de ce – sau poate tiu -, mie îmi place s o intitulez Geneza
Mretilor!
- Cum vedei legtura dintre etnografie i istorie?
- Strâns. i pot spune doar atât, c etnografia premerge istoriei. i
dac despre aceasta din urm spuneau romanii c e „magistra vitae“, despre
etnografie a îndrzni s afirm c, într-un fel, e „magistra historiae“.
- Ai publicat pân azi mai multe albume fotografice (excepionale
prin frumusee i adevrul documentar). Se va rezuma activitatea
dumneavoastr viitoare la acest gen, ori încercai s v diversificai
preocuprile?
- S nu avei o prere greit. Adevrul este c, raportat la numrul
fotografiilor care s-ar preta a fi publicate în albume, acestea, trei la numr,
sunt extrem de puine, iar dac fac trimitere i la acel 0,02 % din a aptea
partea a lor…
Prima lucrare cu caracter etnografic mi-a aprut în Oradea anilor
1942, când eram student la Cluj, i coninea 27 fotografii. A doua lucrare,
tot în anii de ocupaie a Ardealului de nord, „Chemarea munilor” (Oradea,
1943), era un îndemn la drumeie de munte a tineretului român mai mult
text i doar apte fotografii, iar al treilea, „ara Oaului” a aprut la editura
Dacia din Cluj, în 196823: 130 de fotografii.
M gândesc la partea final a unui articol aprut în revista „Flacra“,
în care reporterul conchidea: „De un lung ir de ani Ioni G. Andron îi
ateapt editorul.“ i când m gândesc c de atunci au trecut mai bine de
zece ani!... „Vox clamatis in deserto!“
În ceea ce privete activitatea mea de viitor (care e din ce în ce mai
scurt), încerc s scriu despre satul meu, Raca, vatra de neam, leagnul i
scutul vieii mele. Pân acum am terminat: vol. I, Istoria aezrii, a colii i
a bisericii. De asemenea, am terminat capitolele: Portul popular, Nunta,

23

Corect: 1977
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Alimentaia tradiional. E în lucru vol. II (Locuri i oameni sau Toponimie
i genealogii), urmate de altele, dintre care am terminat capitolul
Vântoarea (500 de pagini dactilografiate). Dac a reui s termin, a
îndrzni s afirm c e o încercare de micro-monografie a localitii, care s
fie pentru specialiti un îndemn de a scrie despre ara Oaului.
- Cum considerai c s-a scris pân astzi despre Oa?
- Cel mai vechi cercettor al acestui col de ar a fost Ion Mulea, ale
crui Cercetri folclorice în ara Oaului rmâne un studiu de referin. În
anii postbelici, Tancred Bneanu a publicat Portul popular din ara
Oaului (cu fotografiile mele) i Ceramica popular de Vama, ambele
studii apreciabile. Fr îndoial c cercettorul care s-a aplecat cu mult
tragere de inim spre universul oenesc este dr. Gh. Foca, eminentul nostru
etnograf i folclorist, care are publicat o lucrare, ara Oaului (cultura
material), ateptând s-i apar i volumul care s conin cultura
spiritual. Din 1934 pân în acest an 1984 are la inim ara Oaului i mai
ales Moienii, în care i-a început activitatea acum o jumtate de veac. E
cea mai valoroas lucrare despre ara Oaului i nu ne îndoim c i
volumul ateptat va fi la înlimea primului.
Despre unele reportaje din ara Oaului, dar mai ales despre
interprei de aa-zis muzic i „âpurituri“ din ara Oaului, despre unele
emisiuni la TV cu subiecte din aceste locuri, mai bine s nu vorbim.
- Vizitând Muzeul din Negreti Oa, am constatat aportul dvs.
deosebit în conturarea profilului distinct al acestui muzeu. În ce se
concretizeaz legturile dvs. cu instituia mai sus amintit?
- Am avut marea satisfacie c mi-a fost dat s pun umrul la
înfiinarea primului nucleu al muzeului rii Oaului în aer liber, înc în
1964, apoi am avut bucuria de a vedea înjghebat i Muzeul rii Oaului în
actualul local. Pentru a da seama ce a însemnat în viaa mea înfiinarea unui
muzeu aici, în Negreti, în inima rii Oaului, pentru a m scuti de
comentarii, v prezint un dosar pe coperta cruia st scris un singur cuvânt:
„Muzeul“. Spicuindu-l, o s v dai seama i de vechimea i de coninutul
preocuprilor mele în problema acestei instituii de cultur. Dac legturile
muzeului ar fi fost mai strânse cu mine, desigur m-a fi opus cu toat
hotrârea ca unele documente arhitecturale – în context m refer la casa lui
Olexa Dubo Ilenii24 din Raca – s fie denaturat într-un mod cu totul
inadmisibil, i tot aa, dac mi s-ar fi cerut prerea, cel mai vechi
monument arhitectural din ara Oaului – biserica veche de lemn din
Lechina25 (1604) -, care, pot afirma cu contiina împcat c dac nu
interveneam la forurile competente în ceasul al doisprezecelea, azi nu ar

24
25

în text: Olexa Dalo Ileni
în text: Leciua
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mai exista – ar fi avut numai de câtigat; dar aa e legea firii, btrânii sunt
dai la o parte.
- Desigur, activitatea dumneavoastr – care la noi pare s-i aib
un singur ilustru înainta: Carol Pop de Szathmary– a fost receptat i
peste hotare. Ne putei relata câteva astfel de ecouri internaionale?
- Dac e vorba de ecouri internaionale, acestea stau mrturie în cartea
de aur a coleciei mele, în care zeci de oameni de tiin i art de pe multe,
foarte multe meridiane ale Terrei (ele fac ocolul emisferei boreale) i-au
lsat impresiile lor. Dar, în afar de acestea, îmi vine în minte o convorbire
cu domnul profesor André Blanc de la Universitatea Sorbona, în holul casei
mele, comentând tabloul Sfetnicii lui Decebal. Iat ce mi-a spus, îi reproduc
exact cuvintele: „– Domnule Andron, dac în toat viaa dvs. ai fi fcut o
singur fotografie, aceasta, meritai s fii trecut în analele fotografiei.“ i a
continuat: „i aceasta nu pentru c btrânii ar fi urmaii dacilor, ci pentru
c sunt oameni, dar nite nite oameni extraordinari – i tabloul ar merita s
fie expus i la Muzeul omului din Paris.“
Desigur c am simit o profund satisfacie.
- Ce fel de gânduri adresai în finalul acestei discuii cititorilor
revistei noastre?
- Ce alte gânduri decât nobile a putea avea pentru revista care m-a
cinstit ilustrând un numr întreg din anii trecui cu fotografiile mele, numr
din care nu am fost în stare s-mi procur cel puin un singur exemplar?!
Oare acum ar fi târziu?
Trecutului ei scurt, dar bogat în roade, îi doresc un lung i falnic
viitor.
- V mulumim!
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ara Oaului în cele 100.000 de documente realizate i pstrate
cu emoionant grij, ca un testament pentru viitorime,
de Ioni G. Andron

„Cu cciulile pe frunte
Stm de veacuri ca un munte”
Iar dânsul le confecioneaz
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Exist undeva, în ara
Oaului, un om împtimit frumos
de istorie. Nu scormonete în
pmânt, dup vestigii – dei, întruna din odile casei sale, un
veritabil muzeu în miniatur,
gseti numeroase cioburi i
unelte din strvechime; nu
strânge nici costume populare sau
obiecte din recuzita casnic
româneasc, cu toate c în
aceeai încpere poi s descoperi
i astfel de lucruri aezate dup o
logic numai de el tiut.
Comoara pe care a strâns-o cu
trud i migal ocup mai puin
loc, poate fi pstrat în câteva zeci de cataloage riguros clasificate. Ioni G.
Andron din Negreti-Oa – fiindc despre domnia-sa este vorba – este un
om care vede istoria – trecut sau prezent – prin lentilele aparatului de
fotografiat i-i consemneaz cu consecven i perseveren însemnele,
pentru a rmâne o mrturie imposibil de tgduit sau de falsificat, despre
cine am fost noi, despre cine suntem noi. În cataloagele sale sunt strânse
aproape 100.000 de cliee despre viaa unui col de pmânt românesc – cel
mai drag lui – ara Oaului. Gseti aici surprini în diferite ipostaze i
imortalizai pe pelicula de celuloid btrâni care parc au coborât de pe
Columna lui Traian, dar i oameni care au construit întreprinderi pentru a
ridica aceast zon pe trepte de civilizaie nou; sunt, desigur, înregistrate
numeroase obiceiuri din aceste locuri, de un pitoresc aparte i transmiând
mesajele unui trecut în care oamenii de-aici s-au încpânat s i le
transmit din generaie în generaie, dar mai afli i istoria la zi, romantic i
furtunoas. Iar totul ne este înfiat nu cu uneltele arheologului, cu cele ale
cronicarului, sau etnografului sau sociologului. Ci pur i simplu, cu ajutorul
aparatului de fotografiat. Ioni G. Andron: un om care a transformat
fotografia în pagina de istorie.
- Când v-ai întâlnit pentru prima oar cu fotografia, Ioni G.
Andron?
- Când aveam vreo opt ani locuiam în Raca. Dup coal urma
dansul oenesc. Au venit i doi profesori din Satu Mare cu un aparat de
fotografiat cu plci, cu trepied, ca s fac fotografii etnografice. M-au lsat
s m uit i eu prin geamul mat. Atunci am exclamat: „Ioi, ttuc, danu-i
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cu capu-n jos!“ De la acea prim imagine dintr-un aparat de fotografiat am
început s visez s-l am eu însumi. Dar ani de zile a rmas numai un vis.
Localnicii îi spuneau: „main de fotografiat.“
- Dar când ai fotografiat pentru prima dat?
- Întâmplarea face s tiu. Într-o sear frumoas, pe când aveam 15
ani, stteam de vorb cu tata. Din una, din alta, i-am spus c fotografia
luase un avânt foarte mare i c era de-ajuns s dai la un atelier special
filmul i i-l developau. Tata m-a ascultat i n-a zis nimic. A doua zi era
târg la Satu Mare. A plecat acolo i s-a întors târziu. Nu l-am mai ateptat
i-am adormit. Dimineaa am gsit pe mas un aparat de fotografiat.
- Ce fel de aparat?
- Era un aparat cu performane modeste. Un Voigtländer, Jubiliar.
Odat cu el tata a mai cumprat i rolfilme, i hârtie fotografic i câteva
seturi de chimicale – revelator i fixator. Mi-a explicat c filmul se
developeaz la lumin roie, se spal, se usuc i apoi se trece pe hârtie
fotografic. Mai am i acum rama cu ajutorul creia lucram.

[Gura satului]

- Bine, dar care a fost prima fotografie?
- N-am mai avut rbdare i, dei era o zi înnorat de var, ne-am dus
la via noastr. Acolo tata a fcut 8 fotografii.
- Cum au ieit?
- A fost de tot hazul. N-a ieit decât una singur. Ne-am înfuriat, am
deschis aparatul i l-am cercetat pân când ne-am lmurit cum st treaba cu
timpii de expunere.
- Ce reprezenta fotografia care a reuit?
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- Pe vierul i soia lui stând drepi în mijlocul viei. Am dat de
fotografie nu demult. Pe spatele ei scrie: „La via noastr – Nuu i Maria –
13 iunie 1932“.
- Ai fost mulumit de ea?
- Am socotit-o ca pe un început promitor. Mai ales c, aa cum am
spus, nu ne-a întristat eecul ei, ci dimpotriv, ne-a ambiionat s
perseverm. În aceeai var am fcut multe fotografii în timpul excursiilor.
- Dup ce-ai deprins, ca s zic aa, abecedarul fotografiatului, ce-a
urmat?
- Cam prin 1937 am început s-i
fotografiez pe oeni în diferite ipostaze
– la nunt, la sâmbra oilor. Prin 19381939 mi-am dat seama c trebuie s fac
ordine în cliee, s le aez dup
anumite criterii astfel încât s-mi fie
mai uor s le regsesc ori de câte ori
am nevoie de vreunul. Am început smi întocmesc cataloage pe capitole –
Port popular, Tipuri de oameni, Nunt,
Oierit, Marile srbtori, Datini i alte
diferite aspecte din ara Oaului.
- De ce numai ara Oaului?
- Iniial am crezut c n-am s m
ocup decât de Raca. Dar vzând
marea asemnare între aceast
localitate i celelalte din ara Oaului
mi-am dat seama c ar fi o restrângere
Cocon
pgubitoare.
- De unde suntei de loc?
- Cine m cunoate jur c sunt din moi-strmoi oean.
- i nu-i aa?
- Nici tata, nici mama n-au fost de-aici. Tata era din Pribileti, de la
Valea Chioarului, iar mama din Meziad, din Bihor. În 1916 prinii mei au
venit în Raca. Eu m-am nscut în aprilie 1917. Am crescut deci printre
oeni, chiar dac traiul meu a fost puin, cu foarte puin mai îndestulat decât
cel al colegilor mei de joac. De pild, aveam o camer cu podea pe jos, dar
în buctrie era tot pmânt. Eram cu toii egali i atunci când ne mai
întâlnim, care am mai rmas în via, ne amintim cu drag de acele zile.
Aici, la Raca, s-a aprins scânteia pentru flacra pasiunii mele care e ara
Oaului. Tot ce-am fcut nu sunt decât schie pentru o monografie dedicat
acestor locuri de basm i acestor oameni de suflet.
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- Cam câte fotografii ai realizat?
- Cam 100.000.
- i ce v-a determinat totui s alegei cu atâta tenacitate subiectele
din acelai univers?
- În primul rând, dragostea fa de oamenii de aici. Care a crescut cu
fiecare an. Mai ales atunci când am priceput continuitatea i permanena
noastr pe aceste meleaguri. Un lucru e sigur, orice ar zice istoricii care nu
ne iubesc: acei care vorbesc aceeai limb, care au aceleai datini i
obiceiuri înseamn c n-au fost parautai aici, înseamn c sunt aici din
colbul istoriei. Iar fotografiile mele sunt documente care atest adevrul
continuitii i permanenei noastre pe aceste meleaguri. Când ai venit la
mine tocmai citeam din dicionarul lui Hasdeu. tii ce mare bucurie am
avut?
- V ascult.
- Am descoperit un cuvânt: „blem“, care vine de la conjunctivul latin
„ambulemus“, înseamn „s mergem“, „haide“. Ei bine, acest cuvânt l-am
auzit în satul meu, la vântoare. Acum poate c cuvântul bate în retragere, e
chiar sigur c-i aa, dar ce fericit sunt c l-am auzit la timp, când era folosit
în mod curent! Am întâlnit înc din copilrie o dovad a originii latine a
poporului nostru.
- Prin ce v-au impresionat oenii de ai prins un asemenea drag de
ei?
- În suflet mi-a rmas, în afar de grai i port, inuta lor demn i
contiina acestei demniti. Oanul îi d i cmaa de pe el, dar dac vrei
s-l calci în picioare, e mai bine s te lai pguba.
- Dar cum de v-a venit ideea de a transforma hârtia fotografic în
pagini de istorie vibrând de patriotism?
- În 1939, într-o duminic, i-am gsit laolalt pe btrânii satului i iam pozat. Mi-au dat lacrimile. Parc aveam în fa chipurile dacilor de pe
Column. M-am simit aureolat i am avut convingerea c am scris o pagin
de istorie, fiindc i-am fixat pe pelicul. Atunci când am avut expoziie la
Dalles, în 1971, am spus celor care m-au onorat cu prezena lor: „Avem aici
în Bucureti copia fidel a actului de natere scris în piatr a poporului
român, Columna Traian. Eu, robul rii Oaului, am coborît astzi din
inutul nordic ce cdea «extra muros» din inutul Dacilor Liberi în fruntea
unei solii peste veacuri aici în câmpia geto-dacic i v-am adus în cetatea
lui Bucur cea mai splendid verig de legtur vie între ceea ce am fost
odinioar i ceea ce suntem astzi. Dacii mei s-au coborât de pe Column i
stau azi în Capitala României socialiste cu aceeai demnitate caracteristic
lor, de ceteni liberi în ar liber“.
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- Ai adus aminte de actualitate. Foarte bine. Mai ales c v tiu
însetat s înregistrai toate prefacerile din acest inut drag
dumneavoastr. Am discutat, în aceste zile, printre ali oameni de suflet,
cu doctorul Mihai Pop, directorul Spitalului din Negreti, care se afl în
acest ora de 22 de ani i a fost un martor atent la toate transformrile
specifice unei orânduiri care-i propune s elibereze pe om de mizerie i
ignoran. Dezvoltarea aceasta s-a fcut, desigur, cu mult trud i
strduin. Au aprut cam 1000 de case noi, multe dintre ele foarte
frumoase. Dou licee, 4 coli de cultur general, grdinie, cree,
contribuie i ele la sporirea civilizaiei din aceast parte a Oaului. A
crescut i nivelul de cultur – când vine o carte bun la librrie, e coad.
Cum se reflect toate aceste schimbri în fotografiile dumneavoastr?
Fiindc nu pot s cred c suntei interesat numai de emblemele
trecutului.
- Nu mi-a fost greu ca s-mi dau seama c i ara Oaului va fi
cuprins de marile înnoiri care s-au petrecut în ara noastr dup cel de-a
doilea rzboi mondial. Iat, am aici nu numai embleme ale trecutului, ci i
amintiri din prezentul nostru socialist, adevrate documente pentru
cercettorul de mai târziu: construirea Întreprinderii „Integrata“, a
Întreprinderii de tricotaje, a Întreprinderii de in i cânep. Am fotografiat
toat platforma industrial din Negreti-Oa. Sunt, i m mândresc cu asta,
un cronicar al zilelor noastre, iar fotografiile mele sunt pagini de letopise
care pun mrturie despre trecerea noastr prin lume.
- i totui, n-ai fcut din fotografie o profesie.
- Ea a fost destinderea mea, clipa mea de graie.
- Care e fotografia la care inei cel mai mult?
- Nu m-am gândit. Poate panorama Cmârzanei. E un loc de unde
dac o contempli îi pari ie însui un uria. În fa ânesc din pmânt
piscuri vulcanice care înconjoar aezarea ca pe o cetate inexpugnabil.
Când am realizat fotografia, îmi venea s-mi întind mâinile ca pe nite aripi
de vultur i s strbat acest col fermecat al rii Oaului, care, din acea
clip, mi-a rmas neters în suflet. Îmi pare doar ru c panorama pe care
am realiza-o nu spune atât de mult despre farmecul acelei „guri de rai“.
- V exprimai poetic.
- Sunt un poet al fotografiei.
-Ce e pentru dumneavoastr fotografia?
- Nici la asta nu m-am gândit. Asta-i culmea!
- V dau un minut de gândire.
- Stai puin... Cred c este o frântur de timp, un moment care vine
din trecut i-l fixeaz i merge în viitor, fiind pentru aceasta o treapt de
comparaie.
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- Fotografiile pe care le executai sunt extrem de exacte.
- Eu sunt pentru acea fotografie care e o oglind fidel pentru a ceea
ce a fost pân atunci i un termen de comparaie pentru viitor.
- Adic?
- S lum de pild un peisaj. Dac revii peste ani în acelai loc i-l vei
fotografia din nou, cu siguran c va arta altfel. La fel i cu o persoan.
Eu m mândresc c am fotografiat cinci generaii din aceeai familie din
Raca. Din lanul neîntrerupt al dinuirii noastre, am fixat i eu pe pelicul
câteva verigi.
- Suntei extrem de sensibil la tot ce înseamn istorie.
- Aceste triri ale mele, chiar dac nu le-am putut împrti pe cât a
fi vrut i celorlali, dac s-ar rsfrânge asupra fotografiilor pe care le-am
fcut i dac ele ar fi vii ar tremura de emoiile mele.
- Pentru o fotografie e nevoie de o stare special de suflet?
- Nu pot vorbi decât despre mine i de aceea spun nu. Eu am aparatul
la mine i, de la caz la caz, emoia vine sau nu. Dar în câteva rânduri m-am
i pregtit sufletete.
- Dai-mi un exemplu.
- Atunci când l-am fotografia pe mo Chirilu, cel mai btrân om din
sat. Nu vroia s se lase pozat. A trebuit s recurg la stratageme pentru a-i
pstra chipul pe pelicul.
- Asta e o indiscreie.
- Uneori, fotografia poate s fie o indiscreie. Totul depinde de etica
fotografului.
- Nu v tenteaz s facei fotografii mai „artistice”?
- Nu. Totui, uneori îmi place s prind pe cer câte un nor. Este singura
licen pe care mi-o permit. Un cer cu nori înseamn destrmarea
monotoniei. Culmea e c în copilrie m temeam de furtun. Iar azi, când
încep s apar norii, cunoscuii mei spun: sta-i timp de fotografiat pentru
Ioni.
- tii cui îi mai plceau norii în fotografie?
- Nu
- Regretatului mare artist al fotografiei Mihailopol.
- Într-adevr, un mare artist.
- Avei multe documente care atest pasiunea dumneavoastr
pentru istorie. Care e cel care v tulbur cel mai mult?
- Un document din 1852. El vorbete despre apte familii de oeni
care au refuzat rangul nobiliar i astfel n-au mai fost scutite de drile
impuse de austro-ungari, numai pentru a se solidariza cu fraii lor obijduii
i s fie tratai cu toii la fel. apte familii de oeni din Raca au dat o lecie
de solidaritate dintre cele mai mree, înc o dovad în plus c pentru
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români, pentru oeni, titlurile de noblee, blazoanele familiale nu ajut la
nimic atunci când suferina frailor este mai mare. Fapta lor i-a înnobilat în
virtute i i-a ridicat pe piedestalele a cror înlime o întrece pe cea a
zgârie-norilor.
- În fond, de ce fotografiai numai aspecte din ara Oaului, Ioni
G. Andron.
- Fiindc am fcut un astfel de legmânt înc din tineree. Cineva din
aceste pri cutreierase Europa i avea o mulime de poze de pe unde
poposise. Dar n-avea nicio fotografie din ara Oaului. Atunci m-am
încrâncenat în mine însumi i mi-am spus c nu voi precupei nimic ca s
fac tiute locurile unde am vzut lumina zilei. De-atunci am strbtut în
lung i-n lat satele i oraele din ara Oaului i tot ce mi s-a prut mai
interesant am încercat s fac cunoscut i altora cu ajutorul fotografiilor
mele. Când m uit îns în urm, mi se pare c n-am fcut mai nimic. iatunci iar îmi iau aparatul de fotografiat la gât i o pornesc la drum, ca s
vd ce mai lipsete din cataloagele mele, pe lâng ce fapt de via am trecut
nepstor, din oboseal, din netiin, din grab. Cât m vor ine puterile, nam s renun la asta niciodat. E cel mai drag lucru pe care îl am din clipa
în care am îneles cine sunt i care e rostul meu pe lume. Oricât de mic ar fi
el, nu-l voi prsi niciodat. Ar însemna s-mi uit legmântul. Iar oenii nu
i-l calc niciodat.
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Oricât de locali-patrioi ar fi ca oeni, intelectualii ridicai de pe
aceste meleaguri (i nu sunt puini) – m refer la cei cu anse de afirmare
într-un domeniu – au prsit vatra îndreptându-se spre marile urbe, spre
anse, dar revenind mereu în vizite, cu orice prilej posibil, rspunzând
chemrilor ancestrale. Exist îns un fiu al acestei „ri“ care de mic i pân
azi – fiind deja pensionar – a rmas statornic, credincios, Oaului, chiar
dac meseria de avocat l-a obligat în ultimii ani s lucreze în municipiul
Satu Mare; a preferat, îns, s fac naveta din Negreti-Oa, decât s se
mute de acolo. Pentru un om cu vocaie de etnograf i istoric cred c este un
privilegiu s se nasc i s-i petreac copilria (foarte exact cuvântul
„petreac“) în satul Raca – cel mai conservat sat oenesc, în care IONI
G. ANDRON a avut anse s vad ca într-o carte generos deschis rdcina
acestui neam. i acum, înc, liniile primare i cardinale etnofolclorice se
mai pot descifra acolo, unele rmânând limpezi i clare ca apa izvoarelor.
Intuind o valoare de document (i, pentru el, sentimental, în acelai timp),
Ioni G. Andron a gsit modalitatea de imortalizare a acestui „prezent
milenar“ (de a crui valoare devenise contient), înarmându-se cu un aparat
fotografic pe care nu l-a prsit de mai bine de o jumtate de secol. i
astfel, btând cu pasul sute de kilometri în decursul anilor, s-a nscut
„arhiva“ documentar etnografic (dar i artistic, cu duble înregistrri: pe
pelicul i în suflet), care ocup una din camerele locuinei sale din
Negreti-Oa, în care peste 70.000 de cadre de film fotografic sunt
ordonate, sistematizate, fiate exemplar, astfel încât în câteva clipe I. G.
Andron poate gsi orice imagine de care are nevoie ori e solicitat.
Ptrund cu emoie i respect în acest sanctuar al artei i tiinei,
rugând gazda s fac oficiile de ghid i s accepte o fireasc i necesar
discuie din care notez în cele ce urmeaz.
- Ioni G. Andron, ce-nseamn „acas“ pentru dvs.? Ce
înseamn, de fapt, „OA“?
- Oricât de departe s-ar afla un pmântean în spaiul cosmic, fie chiar
la ani lumin deprtare, sunt convins c s-ar gândi la Terra i-ar avea
nostalgia acesteia; tot aa, oriunde m-a afla pe aceast planet gândul miar fugi la ara mea, dup cum am constatat de mai multe ori. Oriunde m-am
aflat în ar, gândul mi-a zburat i m-am dorit în acel loc al crui nume se
cuprinde îngemnat în dou cuvinte (cele mai scumpe inimii mele): ARA
OAULUI. i cu aceasta rspund la prima parte a întrebrii, pentru c
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pentru mine acas înseamn „ara Oaului“ – locul unde am respirat prima
oar, locul în care am deschis ochii i am vzut pe cei din jur, dar mai ales
locul unde am început s iubesc oamenii i locurile – rcenii i peisajul
acestui sat, cu alte cuvinte, oamenii rii Oaului. Am convingerea c
tocmai acest ataament indestructibil dintre mine i oamenii acestor locuri,
dintre mine i peisajul cuprins între crestele de dealuri i muni, care
delimiteaz perfect acest col de ar, aceast cldare oeneasc, sau aa
cum spun geografii: cea mai tipic depresiune intravulcanic, m face s nu
m simt nicieri acas decât aici, iar acest ataament s nu credei cumva
c ar fi un corolar al senectuii. L-am avut din fraged pruncie, când, în
nenumratele mele hoinreli prin satul meu (mama îmi zicea „ingineru’
ulielor“ i „ulicu“) reveneam cu cea mai mare dragoste la casa
printeasc. Când drumurile vieii m-au purtat pe la orae, prin coli, pe la
universitate, i de-acolo m doream acas, iar când valurile vieii m-au dus
cu slujba în alt parte i de acolo tot dup ara Oaului tânjeam. În vacane,
lumea era a mea. Tot aa când fceam naveta de la serviciu, zilnic, aveam
aceeai bucurie ca i în pruncie i sunt convins c aceast amgire mi-a
fcut mai uoar viaa… În ceea ce privete a doua încrengtur a întrebrii,
„ce înseamn, de fapt, OA“ cer s fac o precizare de la bun început: eu
niciodat n-am folosit noiunea de „Oa“ decât pentru a o combate i iat de
ce: de când m tiu i pân azi, nu am auzit niciodat niciun oan, indiferent
din care aezare, care s fi folosit cuvântul „Oa“ spre a-i arta locul de
batin. Dac a fi fost întrebat înainte de a se fi înfiinat raioanele, înainte
de actuala arondare administrativ cu judeele, a fi propus ca numele
acestui raion s fie „ara Oaului“. Iat de ce. Departe de mine gândul c
aceast denumire ar duce la o scindare, la un fel de separatism, ci doar la o
individualizare, o accentuare a specificului acestui col de ar, aa cum e
Maramureul, Lpuul, Chioarul (ca s nu m refer decât la cele mai
apropiate) i acestea pentru a face mai complet, mai unitar noiunea
noastr de „ar“, care, la rândul ei, luat ca întreg, are prile sale
componente, rmase ca denumiri de cine tie când. În definitiv, nu numai
marile noastre provincii (dintre care doar una se numea ara Româneasc)
ca i fiecare aezare, fiecare sat erau în felul lor mici Românii, nuclee care
conineau în esen patria unic, de care aparineau sufletete, chiar i
înainte de marea Unire. Pentru mine Oa înseamn „ara oaelor“, adic a
acelor defriri, despduriri, pe care le-au fcut moi-strmoii oenilor în
satele lor, în imediata apropiere a acestora. Avem norocul c se mai
pstreaz pân în zilele noastre denumirea de „Oaa“, în Munii Sebeului,
deci în mijlocul, în inima statului dac centralizat, aa c am certitudinea c
noiunea de „ara Oaului“ îi are în acest sens semnificaia, motivaia.
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Poate nu v satisface rspunsul meu, deoarece m-ai întrebat de „Oa“ i
am vorbit de „ara Oaului“, dar aceasta e convingerea mea.
- Dimpotriv, ai adus o clarificare foarte interesant i necesar,
demn de reinut… Scopul mrturisit al vizitei mele la dvs. este o discuie
despre fotografie, dar s-o lum puin mai pe ocolite, cci celelalte
prezene artistice, documentare, din casa dvs. sunt la fel de tentante. Avei
o bogat colecie de ceramic, una de textile. V-am ruga s le
prezentai…
- Nu a putea spune c am o colecie bogat de ceramic, dar îmi dau
seama, cu trecerea timpului, c dispun de câteva exemplare de blide de lut
într-adevr valoroase. M refer la cele mai vechi, lucrate în tehnica
zgrafitto, care dateaz de cel puin un secol, i de câteva exemplare tot
foarte vechi, din perioada când s-a trecut de la tehnica amintit la cea a
ornamentaiei prin corn. Dac mica mea colecie are totui o caracteristic,
este apartenena ei la ceramica de Vama. Se poate urmri aci evoluia
acesteia în timp, având alturi i blidele vechi, altele de la-nceputul
veacului, din perioada interbelic i pân la exemplarele lucrate în ultimul
timp, când cuptoarele tradiionale din piatr de râu (care se-nclzeau cu
lemne) au fost înlocuite cu altele, moderne, care dezvolt temperaturi mult
mai ridicate. Aceasta are îns repercusiuni negative asupra calitii artistice:
deja albul imaculat de pe blidele vechi nu-l mai gsim, fiind modificat în
alb-glbui, ceea ce pe mine m supr. Am satisfacia c în 1977, toamna,
când s-au pus bazele unei secii noi de ceramic la Vama, la Cooperativa
meteugreasc „Prestarea“ din Negreti-Oa, am îndrumat pe meterii
olari în a respecta tradiia vechilor lor antecesori, care au reuit s realizeze
exemplare excepionale care le-au adus comenzi masive pentru strintate.
De fapt, eu ridicasem la o edin – organizat la centrul de regiune
Maramure – problema ceramicii de Vama, dar propunerea mea a fost
privit cel puin sceptic, eu fiind considerat un retrograd, care, în loc s vd
noul – (vesela emailat), am rmas la lutul depit… S-a vzut cine a avut
dreptate pân la urm...
Când eram copil foarte mic, pe pereii fostei noastre încperi, la
coala din Raca, unde locuiam, mama fiind învtoarea satului (singurul
cadru didactic de aci din 1916 pân în 1924) a fixat pe nite cartonae albe
câteva umere de cmi femeieti i brbteti. Credeam c sunt cele mai
frumoase decoruri ale unui interior. Au trecut ani, muli ani i, dup ce am
revenit în ara Oaului, la Negreti-Oa, prin 1956, mi-a venit în minte
vechea dragoste a mamei pentru arta popular i mi-am amintit c, în cadrul
„Lunii Stmarului“, chiar eu am ajutat la organizarea Pavilionului de art
popular, când mi-au trecut i mie prin mân atâtea nestemate ieite din
mâinile de aur ale oencelor. Dintr-odat, s-a trezit în mine dorina fierbinte
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de a continua ceea ce a început mama. Mi-am dat seama atunci c, de fapt,
dragostea pentru arta popular a zonei se încuibase în mine de foarte mult
timp, c a zcut undeva într-un strfund al inimii în stare latent i a lipsit
doar o scânteie care s o reaprind. În relativ scurt timp am devenit
„milionar“, multimilionar de împunsturi mrunte de ac cu a colorat,
care încânt ochii, delecteaz inima, înal sufletul spre culmile artei
rancelor noastre. Dac eram emoionat atunci când, în tineree, primeam
de la câte o fat un semn neînsemnat de mrior, oare cât de emoionat ar fi
trebuit s fie feciorul care primea de la o fat câte-o „strai de-a ore“, adic
cea pe care o purta doar de câteva ori într-un an? i m gândesc c în
fiecare erau urmele fascinante ale celor peste o sut de mii de împunsturi
cu acul i aa – o sut de mii de semne de dragoste. Cred c e vorba de nite
recorduri absolute. Feciorul mulumea în public s-aud tot satul, âpurea la
dans în timp ce juca dezlnuit cu dragostea lui: „Pe baierul striî mele /
Scrisu--ai numele lele“ dei artista, ne-ntrecuta artist, care doar pe ea
însi s-a-ntrecut, nu cunotea semnele scrisului, nu tia citi dar cunotea i
stpânea acea mare lumin, tumultoas în revrsare de frumos, pe care o
materializa construind monumente; da, monumente, cu neînsemnatul ac.
Am o seam de astfel de monumente care vorbesc singure, iar dac unii
dintre vizitatori nu le îneleg „vorbele“, caut s-i ajut s le îneleag. Am
convingerea, care nu m va prsi niciodat, c aceste nestemate vor trebui
restituite culturii româneti. Avem datoria aceasta noi, cei de azi, în
memoria celor care le-au fcut, arta lor integrându-se, prin specificul
naional, în universalitate.
- Dei e tentant discuia despre fotografii, s mai zbovim puin la
textile. Profit de competena dvs., de cunoaterea evoluiei acestora. Cum
apreciai aceast transformare (unii vorbesc de involuie) în costumul
popular, privind lungimea pindileului, cromatica care se-„ntunec“…
- Eu stau i privesc colecia mea care se-ntinde linitit, pot spune, pe
circa 80-100 de ani. Perioada de explozie de frumos (poate aa ni se pare
nou, poate mie) a fost cam între cele dou rzboaie mondiale, respectiv în
partea a doua a epocii interbelice. Menionez c pieptarul care azi este
ornamentul principal al cmii femeieti a aprut numai la începutul
României Mari, în perioada imediat urmtoare Unirii. Una dintre explicaii
ar fi c, totui, oenilor le-a fost ceva mai bine decât înainte, au avut
posibiliti ceva mai mari. Dac privim costumul oenesc actual, fie în
dimensiuni, fie în colorit, observm un lucru foarte interesant: scurtimea
fustei este o imitaie a ruralului fa de urban: a fost „mini“ la ora – a ajuns
i aicea. Nu e mai puin adevrat c unele femei chiar din satul meu natal au
fost de-a dreptul scandalizate când au vzut aceast scurtare a pindileului
pân deasupra genunchilor, cci normal ar fi fost, apoi, ca în perioada
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noastr de stare bun, de lumin, când noaptea oeneasc a fost alungat
din casele oenilor, când uliele cele noroioase au fost pietruite i asfaltate,
ar fi fost normal ca aceasta s duc la o deschidere a culorilor, la luminarea
lor i, când colo, observm altceva: c acestea se închid i devin aproape
monocrome: mult negru, foarte puin brun închis, rou închis. Nu e mai
puin adevrat c densitatea acestora e enorm; e fantastic ce se pune astzi
pe o cma, pe o strai fa de ce se punea înainte. Privitor la model:
încrctura este aa de mare, de dens, încât devine foarte greu s te
descurci în descifrarea modelelor. E o supraaglomerare ca în centrele
urbane unde nu mai poi deosebi un om pe strad, ca într-un furnicar. E ca
i cum un doctor constat o boal, dar gsete o evoluie cu totul
inexplicabil a acesteia…
- Au fost introduse i mrgelele în ornamentic.
- Am vzut mrgele de sticl policrom cu care sunt fcute nu numai
straia, ci i baierul acesteia, gulere întregi de pindileu. E adevrat c i
culoarea mrgelelor este foarte închis, încât numai de aproape se pot
„descifra“.
- Sunt i grele, cântresc mult.
- Enorm de grele. Sunt grele i pindileaule chiar fr mrgele.
Întâmplarea a fcut ca o femeie care avea un costum foarte frumos s
constate la o vecin a sa unul asemntor. Din acel moment, femeia nu a
mai purtat costumul. L-a jertfit; mi-a dat ansa de a-l obine în colecia mea.
Are kilograme întregi de lucru de mân.
- Povestii-ne ceva deosebit din viaa dvs. (În sinea mea fac pariu cu
mine însumi c tot despre Oa va fi vorba)…
- Dac-i întrebare, ateapt rspuns... Eram copil cam de 8 ani. Într-o
diminea de primvar, dup o ploi cald, am ieit în pdure unde am
vzut o râm, iar dup ea urma pe unde s-a târât. Am fost de-a dreptul
obsedat de aceasta i mi-am luat în sinea mea un angajament pe care acum
îl divulg, la 60 de ani de atunci: s rmân i dup mine o urm cel puin ca
i cea lsat de râm. Singura care poate da rspunsul este viaa însi…
- Fii sigur: ai lsat i vei mai lsa însemnate urme…
- Vara lui 1939. La balul studenilor din ara Oaului care s-a inut la
Bile Bixad, întâlnindu-m cu un mare fotograf amator din Negreti (care
mi-a vzut câteva fotografii) m-a invitat la el s-i vd laboratorul foto. Cel
mai mult mi-au curs ochii pe aparatul de mrit. La Raca îmi
confecionasem din traforaj un aparat de mrit neutilizabil din cauza lipsei
de … curent electric. Omul avea acolo multe albume cu fotografii dintr-o
excursie în circuit în Europa. Mi-a recomandat revista „Fotografia“, la care
m-am abonat de-atunci. Un lucru m-a mirat peste msur: din noianul de
fotografii nici una nu era cu oeni, i-atunci, în acel loc, în sinea mea am
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rostit un legmânt: s bttoresc în continuare crrile rii Oaului, s
fotografiez oamenii i locurile ei i s le fac cunoscute rii i lumii aa cum
sunt.
- Visul vi s-a împlinit la modul superlativ!
- Acum, la vârsta a treia, pot spune c mi-am inut fgduina, c am
clcat i calc pe orizontal i pe vertical ara Oaului, dar parc nu
suficient, i dac n-am fost în stare s ating înlimile sufletului oanului
(oricât de sus m-am înlat) i nici s-i ating strfundurile (oricât de jos am
coborât), am cutat, totui, s-l cuprind în larga mea îmbriare, scriindu-l
cu lumin…
Septembrie 1940. În ziua când armata horthyst a ocupat ara
Oaului, veneam cu tata i cu cei trei frai spre cas din comuna vecin.
Când am prsit oseaua i-am luat-o pe crarea bttorit ne-au aprut în
faa ochilor dealurile i poalele Racei i parc ne-am simit alii, mai acas.
Dei fiecare îi ducea gândurile lui, cele mai grele cred c erau ale tatei, dar
cel mai zbuciumat eram eu, cci m gseam mai aproape de pragul vieii.
Toi tceam. Când am pit în hotarul satului, ne-am pomenit într-un rând,
cu tata între noi, eu fiind la dreapta lui. Sesizând i el apropierea noastr,
unirea noastr, fr s scoatem niciun cuvânt, ca la o porunc venit de la
un glas din strfundurile istoriei – în care s-au unit, s-au filtrat, s-au
condensat toate durerile Transilvane – la un semn pornit de la dânsul, neam prins cu braele vânjoase pe dup cap începând s tropotim o roat
fecioreasc nemaipomenit. La început, la primii pai când am izbit
torenial glia de sub noi, cu o înfocare i o îndârjire de care n-am mai avut
nici pân atunci i nici de-atunci încoace parte, din ochii fiecruia câteva
lacrimi au stropit glia. Dar acestea au trecut. Niciodat nu mi-am putut da
seama cât a durat dezlnuirea noastr: câteva clipe sau toat istoria noastr
de pân atunci… Ochii mi s-au limpezit apoi i aa, tropotind, am trecut în
hotarul satului, am trecut într-al nostru, iar tata ne-a îmbrbtat cu glas
emoionat, cum niciodat nu l-am auzit pân atunci: „Nu v temei, feciorii
tatei; bine va fi, neamul nostru nu piere!“... Sunt sigur c nu putea fi
descoperit un alt tonifiant care, în acea stare deprimant pe care o triam în
clipa în care s-a rostit împotriva neamului nostru osânda de la Viena, s fie
tears, anihilat, de altceva decât de un ritual de dans venit de la strmoii
notri daci, de la obârii. Ne-am simit i mai legai de acest pmânt, de
aceti oameni, care ne-au fcut s ne redobândim încrederea în noi, s
revenim la verticala vieii care, parc, începuse s se clatine. Am simit c
aceast for ne vine de la Raca, de la aceast vatr care ne-a fost cel mai
puternic scut. Acesta a fost momentul decisiv în care am luat hotrârea
definitiv de a rmâne alturi de rceni, alturi de oeni, împrtind soarta
care ne va fi dat. La acea or, btrânii satului meu, acei „mrei sfenici ai
regilor daci“ îi aveam „scrii cu lumin“; de asemenea, i „marele preot“,
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sftuitorul acelorai regi îl scrisesem în acelai mod, doar cu dou
sptmâni mai înainte, la Bixad. Venind acas spre Raca mi-am pipit de
mai multe ori straia pentru a m convinge c am acolo aparatul de
fotografiat în care aveam o pelicul pe care am fixat chipul mre al
btrânului Finta Vsâi a lu Vsâiu Todorii Pupzâl din Bixad, în care am
vzut pe Zamolxis reîncoronat, descinzând între urmaii dacilor liberi
pentru a le fi povuitor în încercrile grele ce vor urma. Fr s fi tiut,
btrânul a fost una din marile figuri care, în cei patru ani care au urmat, m-a
inut strâns legat de ara Oaului…
- i în sfârit, plcut i inevitabil, am ajuns la fotografie. Vd aici la
dvs. albume legate frumos. Dup câte tiu, sunt organizate tematic.
- Da. Înainte cu zeci de ani, când n-aveam niciun fel de literatur de
specialitate la-ndemân, am ajuns la concluzia c fotografiile etnografice ar
putea cuprinde urmtoarele capitole importante: aspecte din ara Oaului –
unde ar intra arhitectura, portul popular, cu chipuri de oeni, oieritul, nunta,
datini la marile srbtori, ocupaii. În afar de aceasta, fiind un pasionat
vântor i excursionist, am mai împrit clieele în trei mari clasoare: la
schi, excursii, vântoare. Apoi: familiale, la munc de folos obtesc cu
colegii .a…. Acestora, pe parcurs, li s-au mai adugat i altele cu imagini
noi, la care în tineree nici nu îndrzneam s m gândesc c le voi întâlni
cândva în ara Oaului. Astfel, am fotografiat dezvoltarea Negretiului i
platforma industrial a acestuia – fotografii strânse în albume:
Întreprinderea de In i Cânep, Fabrica Tricotex, Fabrica de Utilaj Minier i
Tehnologic, Centrala Termic, Sectorul de Industrializare a Lemnului
Bixad, - toate de la cota zero pân la intrarea lor în producie, dezvoltarea i
diversificarea acestora. Apoi, am fotografiat i obiective noi, ca de ex.:
Baza sportiv de iarn de la Pietroasa, cu Pârtia de schi, care este în curs de
amenajare i a fi bucuros s ajung ceasul s vd telecabina urcând pân în
vârful muntelui. Deoarece am avut fotografiate multe monumente
arhitectonice în lemn, m-am gândit c ar fi bine s am i o eviden a
acestora (fotografii care depesc cadrul rii Oaului) i-am întocmit
catalogul acestora intitulat „Monumente istorice din Nord Vestul
Transilvaniei“, care cuprinde în afara monumentelor din judeul Satu Mare
(pe care trebuie s le completez) i cele din judeele Maramure i Slaj, trei judee care formeaz nord-vestul Transilvaniei. Pân în 1944 toate
clieele cu coninut etnografic le-am reprodus în copii de contact i le-am
catalogat. Numrul lor de ordine corespunde cu clieul respectiv din
fototec. Am continuat i continui evidena acestora, fiecare film avându-l
notat i pstrat în clasoare confecionate de mine. Nu am reuit s in pasul
cum doresc copiind i catalogând toate clasoarele, dar am continuat cu
clieele late pân în 1970, mergând în continuare cu numerotarea la
urmtoarele capitole: „Portul popular i âpurituri din ara Oaului“,
„Aspecte din ara Oaului“, „Nunta“, „Oieritul“ i „Ocupaii“. Ele se ridic
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la câteva mii. Aceast eviden nu o am i la filmele înguste. În afar de
aceasta am filme color negativ i diapozitiv color care se preteaz admirabil
la proiecii.
- Care sunt imaginile foto la care inei cel mai mult ? Probabil au o
istorie a lor, fiecare….
- Vai ce inim de piatr ai, de mi-ai pus o asemenea întrebare! Zici la
urm: „Probabil au o istorie a lor, fiecare.“ Nu probabil, ci aievea. Desigur,
întrebarea e dintre cele mai grele i m tem c voi fi nedrept cu atâtea atâtea icoane care-i reclam dreptul s fie amintite. Cu riscul de a fi un tat
vitreg, amintesc; „Btrâni din satul Raca“ 1939, „Din leagn începe
amarul“ – 1940, „Marele preot“ – 1940, „Cmrzan cu tciunele“ – 1939,
„Urmaii lui Coresi“ – 1939, „Diacul“, „Ciobanii Gutinului“, „Decebal“,
„Fuga cu patile“, „Gioconda Oaului“, „Teodora, împrteasa
Bizanului“, „Alai de nunt“, „Sfidarea cuceritorilor“, „Mo Chirilu“,
„Panorama Cmrznii“, „Panorama rii Oaului“ i câte i câte
altele…. Poate nici cele de mai sus nu mi le-am amintit în ordinea
intensitii tririlor emotive pe care le-am avut atunci când am apsat pe
declanator.
- S rsfoim puin cartea de impresii; de fapt Crile de onoare.
Sunt, dup câte se vede, strânse în 4 volume pân acum. S rsfoim i s
notm dintre acestea.
- În Cartea de impresii semneaz muli, foarte muli, dei nu toi cei
care mi-au trecut pragul casei i-au vzut colecia mea. Dac-a pune una
lâng alta rile din care am avut vizitatori a face un lan cu multe verigi
care ar face înconjurul Terrei în emisfera boreal. Deci din Europa aproape
toate rile, SUA, i pân dincolo, de la Soare Rsare, Japonia. Cele 4
volume v stau la dispoziie. Alegei! V-a recomanda s ne oprim, totui,
la compatrioi. in s amintesc împrejurarea i impresia unui prof. univ. de
la Sorbona, pe care mi-a comunicat-o în faa tabloului „Sfetnicii lui
Decebal“: „Dac în toat viaa dvs. ai fi fcut o singur fotografie i aceea
ar fi fost aceasta, merita s fii trecut în analele fotografiei“. i a continuat:
„i nu pentru c btrânii ar avea similitudini cu strmoii dvs. daci, ci
pentru c sunt nite oameni cu totul deosebii, iar tabloul ar merita s fie
expus în Muzeul Omului din Paris, unde ar sta cu cinste“… Desigur,
asemenea aprecieri m-au bucurat.
„Cu mulumiri aduse D-lui Ioni Andron pentru tot ce ne-a artat, cu
emoionant evocare a oamenilor unici din ara Oaului; a maiestuoasei
lor înfiri i minunatele opere de art create de-a lungul anilor în
statornica lor iubire de neam i tradiie. Sper s revin în aceste locuri
aprate cu atâta devoiune de uitare i urgia timpului.“
18 mai 1977,
tefan Milcu
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„Pentru tot monumentul acesta, cldit clieu peste clieu, dar mai
ales cu înelegere pus peste înelegere, mulumete Liviu Ciulei“
15 noiembrie 1970
„În loc de prefa pentru un album al rii Oaului – pe care talentul
– pasiunea – perseverena autorului îl reclam. “
15 aprilie 1968,
Titus Popovici
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„Este atâta suflet în fiecare fotografie, în fiecare obiect i poate
aceasta d valoare, demnitate i frumusee spiritual acestei colecii. Din
toat inima, calde felicitri!”
acad. prof. dr. ing. Radu Voinea
„Fr oameni ca I. G. Andron… nu am putea vedea – concentrate în
esenial – dovezile de genial creativitate ale meterilor din poporul
nostru… Ca fotograf, D-sa a pstrat i intensificat înelegerea pentru
specificitatea vieii locale, pentru stilul de via al oenilor. Îl felicit pentru
fotografiile sale, ce îmbin autenticitatea cu arta… Aici vorbete cultura
strveche – a poporului, se exprim arta de ieri i aspiraiile celor de
mâine.“
26 mai 1967,
Petru Comarnescu

te

„Am s revin cu mare plcere în aceast cas unde se afl Oaul.“
D. R. Popescu

lio

„Tovarului I. Andron, cele mai calde felicitri pentru pasiunea sa
demn de toat lauda în pstrarea tradiiilor româneti.“
6 aug. 1971,
Prof. Manea Mnescu
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„Cu oameni ca Ioni Andron acest neam nu piere.“
20 oct. 1981,
A. Punescu

„… la domnul Ioni Andron, acest ambasador de virtute i datin i
frumusee oeneasc… valoroasa-i oper, care-i de o via de om i va
dura, nu m îndoiesc, i dincolo de întinderea de compas a biografiei lui
Andron, curgând – limpede i tare – în viitorime. “
17.9.71,
Pop Simion

- V-a aprut în Editura Dacia un album despre ara Oaului. Ce e
drept: cam târziu. Îl meritai mai de mult…
- Dac m gândesc c de la prima mea publicaie – tot cu tem de
etnografie din ara Oaului, intitulat „Priveliti dintr-un col de ar“ –
1942, deci anii de ocupaie horthyst, în care scrisul românesc era ateptat
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ca pâinea cald de mulimea de români din Transilvania nordic i pân-n
1977, - au trecut 35 de ani, deci sub acest aspect al unei împliniri, desigur,
am avut o mare satisfacie. Aceasta a fost dublat i de faptul c a aprut în
editura clujean, în oraul universitii mele, în care am visat în anii
tinereii înjghebarea unei fototeci i unde, de fapt, am i început-o… În ceea
ce privete reproducerile, zincografia albumului, trebuie s fac urmtoarea
precizare: am predate numai fotografii-martor, urmând ca cele ce vor fi
selecionate pentru album s le mresc la dimensiunile adecvate i pe cea
mai bun hârtie. Am tot ateptat pân când m-am pomenit cu un telefon de
la editur c albumul e tiprit i am primit apoi un exemplar. Am rmas
uimit cât de bine au reuit majoritatea reproducerilor, dar totodat am avut
i strângeri de inim vzând unele retuuri care nu fac cinste Întreprinderii
Poligrafice „Filaret“ Bucureti.
- Spre cinstea dvs., pe merit, v-au fost reproduse fotografii în lucrri
de referin, de valoare naional.
- Am marea bucurie a vieii c unele dintre fotografiile cu încrctur
istoric au fost publicate în lucrri de specialitate. Astfel în lucrarea
„Formarea poporului român“, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1973, a lui
Const. C. Giurescu, am 6 fotografii, în „Istoria românilor din cele mai
vechi timpuri pân azi“, Ed. Albatros, 1971, a lui Const. C. Giurescu,
precum i în ediia a doua a aceleiai lucrri – 4 fotografii, - toate ilustrând
continuitatea daco-romanilor în spaiul carpatic, la hotarul de nord al rii;
precum i în „Istoria Românilor“, vol. I al acelorai autori – 6 fotografii.
Referindu-m la fotografia „Sfetnicii lui Decebal“, am marea satisfacie c
a aprut i în mai multe reviste din ar: „Argeul“ – Piteti, „Cronica“ –
Iai, „Familia“ – Oradea, „Tribuna“ – Cluj-Napoca, „Flacra“, aa c
numrul reproducerilor acesteia ajung la peste 500.000 exemplare i nu m
îndoiesc c ea a ajuns, prin „Istoria“ Giuretilor în foarte multe biblioteci
de pe glob.
- Dup câte tiu, în afar de fotografierea (i nici asta nu e puin)
imaginilor de via, suntei preocupat de citirea, descifrarea, interpretarea
acestora, în viziune socio-istoric…
- i la aceast întrebare rspunsul e afirmativ. Aceast interpretare a
fotografiilor mai deosebite s-a nscut în mine în momentul scurt al fixrii
imaginilor pe pelicul, timp msurat în fraciuni de secund, care pe urm,
aa ca i mirabila smân, au germinat, s-au dezvoltat i, cu timpul au
primit conturur care a condus la adevruri ce ilustreaz momente din
zbuciumata noastr istorie. În acest sens, citez câteva imagini: „Din leagn
începe amarul“, „Dacii montibus inhaerent“, „Fuga cu ptile“, „Cmrzan
cu tciunele“, „Eu îmi apr srcia“, creia îi mai zic „Geneza
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Mretilor“. V pun la dispoziie textele respective din care putei
selecta…
(Pcat c spaiul nu permite reproducerea acestora. Sunt pagini de
proz realist, metaforic, încrcate de dramatism i poezie, de asociaii
inedite de gândire, în care umanismul autorului, dragostea pentru oeni
este primul i ultimul scop.)
- Ai încercat s v aternei gândurile pe hârtie, la dimensiuni mai
mari, care s constituie material pentru volume? Merit s o facei.
Suntei un om care cunoate foarte multe i tie s le i spun frumos…
- Da, îns nu atât gândurile, cât amintirile legate de marile pasiuni ale
vieii, care în ordinea cronologic au fost: vântoarea, turismul i fotografia.
i cum vântoarea o fceam în majoritatea cazurilor însoit de rceni, i
totdeauna de oeni, amintirile mele de vântoare însumând 500 pag.
dactilografiate, sub titlul „Vântoarea, odinioar, în ara Oaului“, unde în
capitolul introductiv m-am ocupat de sociologia acesteia în acest col de
ar. Ea ar forma un capitol din lucrarea pe care a dori s o scriu despre
Raca: „Raca – ara Oaului – vatr de neam, leagnul i scutul vieii
mele“. Pân acum am scris un volum ce înmnuncheaz trei capitole:
Istoria aezrii, istoria colii i istoria bisericii. Mai am unele capitole
terminate: portul popular din Raca, mâncruri tradiionale, în faza de
finisaj am „Nunta“, urmând apoi altele – oieritul, datini la natere,
înmormântare, arhitectur tradiional i viaa nou în Raca. Lucrarea ar
constitui o monografie a unui sat oan, ar constitui un îndemn; o trambulin
pentru specialiti, de a o extinde asupra întregii zone. Bineîneles, toate
capitolele ar fi ilustrate cu reproduceri autentice din fototeca mea, care ar
ridica valoarea de document a modestei mele strdanii. În materie de turism
am dou manuscrise: „Glasul apelor de munte“ – cu excursiile i gândurile
mele în preajma cascadelor care se ascund în muni, i „Prin ara Oaului i
munii ei“ – un ghid turistic al zonei. În materie de fotografie, am
manuscrisul „ara Oaului – universul fotografiei mele“ – 250 pag.
dactilografiate…
- V-am vzut de mai multe ori coleciile, v-am citit crile de
impresii, am reinut aprecierile superlative semnate de personaliti ale
culturii româneti cât i oameni de seam de peste hotare. Consider la
rândul meu c ceea ce ai fcut este i va rmâne un monument de
spiritualitate (atât ca realizare fotografic, cât i ca valoare documentar,
ca semnificaie.) Alturi de aceste aprecieri, ce credei dvs. c ai realizat
prin ceea ce ai fcut?
- Cred c am prins o clip de venicie oeneasc.
- V mulumesc i sper c vom avea ocazia s mai dialogm pe baza
unui material nou pe care îl vei pregti.
- Desigur. Mulumesc i eu…
(în ,,Drumuri prin Oa“ Dacia, Cluj-Napoca, 1989)
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E titlul neateptat al unei admirabile plachete aprut la Oradea-Mare,
în anul acesta. Autorul ei e studentul teolog Ioni G. Andron, iar „colul de
ar": minunata noastr ar a Oaului.
Editarea s'a fcut „sub oblduirea i cu binecuvântarea I. P. S. Dr.
Iuliu Hossu, episcop i administrator apostolic", la Tipografia „Grafika" din
„Nagyvârad26". Placheta cost abia 80 fileri i „se afl (de vânzare) la
seminariile române unite din Kolozsvr i Nagyvârad".
Nu sunt mai mult de 8 pagini de text i 14 plane, cu 27 de
reproduceri. Dar cele câteva pagini te las s înelegi atât de mult, iar
reproducerile îi aduc aminte de i mai multe...
Dup o scurt prezentare a rii Oaului i amintirea obâriei dacice a
locuitorilor ei, sunt pomenite, în caracteristicele „ipurituri" oeneti, cele
mai interesante sate ale inutului:
Mândr din Crmdzana
Ce mi-ai dat din mâna ta
C nu te mai pot uita?
Mai mult de jumtatea paginilor de text e închinat „Patilor la
Oeni". Ni se arat ce se face în cele câteva zile dinainte i de dup Învierea
Domnului, i descrierea obiceiurilor putem spune c aduce contribuiuni
reale la cunoaterea folkloric a inutului, cu câteva lucruri înc nerelevate
pân astzi (beigaul cu care se deseneaz motivele de pe oule
încondeiate se cheam „csc"; toaca se bate în cele trei zile de Pati fr
încetare, iar în aceleai zile biserica însi se numete „toac": învârtesc
toaca" însemneaz „înconjoar biserica").
Dar partea cea mai preioas a crii o formeaz cele 27 de
reproduceri mari (13x18-cm.). Cele mai multe sunt prinse cu atâta sim de
art fotografic, încât constituie o adevrat revelaie. Fotografiile încep cu
„Privelitea general a rii Oaului" i continu cu „Clcaii în drum spre
sat", cu sapele pe umr. Alte reproduceri, ca Grpatul, Secertorii, Ultimul
snop, Moara de ap, Vtaful, ne arat câteva din ocupaiile locuitorilor.
Grupul de „Btrâni în biseric" e una din cele mai frumoase fotografii
româneti ce am vzut. Chipurile lor pstreaz, într'adevr o demnitate

26

Oradea Mare
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strveche, in reculegerea cu care ascult slujba. Iar „Danul mruneilor" ne
arat un minunat joc de copii sburdalnici i sntoi. Aproape jumtate din
fotografii ilustreaz textul privitor la obiceiurile de Pati — în special acela
al ciocnitului oulor roii. E o îniruire de chipuri fragede de fete svelte, de
feciori sdraveni, de copii frumoi — c nu te mai saturi privindu-i. ..
Cum s mulumim P. S. S. vldici Iuliu Hossu c a ajutat tânrului
Ioni Andron scoaterea la lumin a acestei minunate plachete? i cum s-i
îndemnm s continue cu prezentarea i a altora din inuturile i oamenii
dragi, pe care-i avem mereu în amintire i în gând ...?
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(în „Transilvania”, organ al Astrei, Sibiu, nr. 6,
iun. 1942, pag. 500-501)
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Iat un caiet i frumos i folositor. Frumos fiindc-i cu chipuri - i
folositor fiindc ne d prilejul s cunoatem unul dintre cele mai pitoreti
coluri ale Ardealului de sus, ara Avaului.
Cele opt pagini introductive ne înfieaz sumar aezarea geografic
a inutului i trsturile osebitoare ale simpaticilor i atât de originalilor
oeni.
Autorul ne arat mai ales profunda evlavie a Românilor din acest col
de ar, evlavie întrupat atât de plastic în interesantele lor datini religioase
din preajma sfintelor Pati.
Ilustraiile caietului încânt ochiul celuice le privete. Dar ele
alctuesc i un foarte preios document etnografic.
Mai e nevoe s amintim c dl I. G. Andron a fcut o fapt bun?
(În „Viaa ilustrat. Revist de familie”, Cluj, Episcopia ort. român,
nr. 3, mai 1942, p. 29)
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Ioni Andron:
CHEMAREA MUNILOR.
Edit.„Sf. Nichita", Kolozsvár-Cluj 1943. Pag. 22.

B

Autorul acestui carnet Dl Andron, nu se mulumete cu încântarea
propriului su suflet.
In excursiile ce le face cu atâta pasiune D-sa fotografiaz oameni i
locuri, noteaz fapte i impresii, pentruca din mozaicul lor s alctuiasc
albumuri sau brouri i s îmbie prin ele i altora unele din cele mai curate
i mai reconfortante popasuri duhovniceti.
Acest lucru îl svârete autorul i prin publicarea brourii „Chemarea
munilor", care cuprinde entuziaste note dintr'o cltorie întreprins prin
Ardeal.
(În „Viaa ilustrat. Revist de familie”, Cluj, Episcopia ort. român,
nov. 1943, p. 28)
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Sentimentul dominant pe care-l provoac i susine expoziia lui
Ioni G. Andron este acela al unei profunde i sincere emoii. De fapt, cele
aproape 100 fotografii, de dimensiuni mari sau mici, cumuleaz o dubl
valoare: cea documentar i cea artistic propriu-zis. ara Oaului, cu tot
ce are specific ca peisaj, port popular, arhitectur rural, obiceiuri, unele de
munc, tipuri umane reprezentative – reînvie în faa noastr, fixat in
imagini surprinse cu o sensibilitate care mrturisete deopotriv o mare
dragoste fa de plaiurile natale (ceea ce implic o intim cunoatere a lor,
sub diverse aspecte), ca i un cert sim artistic al compoziiei, al luminrii
obiectului, al potenrii lui pân la nivelul simbolului elocvent i revelator.
Fiindc trebuie s spunem c în aceste fotografii este evitat, cu calm i cu
o mare siguran a concepiei, simpla tentaie a pitorescului.
Materialul în sine este uimitor i fermector; dar modul cum a fost
fixat pe pelicul demonstreaz c autorul a intenionat mai ales s ne
prezinte rezultatele unei investigaii lucide i sobre într-o realitate care
reprezint pentru el un subiect de meditaie i o profesiune de credin.
Pentru Ioni G. Andron, ara Oaului nu este numai o regiune cu specific
local pronunat, ci un argument al contiinei istorice i morale. Ceea ce nu
exclude ineditul, ci îl presupune i îl afirm chiar, cu ceea ce un spectator
blazat ar numi „ostentaie“. Pentru c, efectiv, ara Oaului ni se pare înc
o ar a basmului i a invitaiei la explorri promitoare de surprize
neateptate. i iat aceste surprize etalate într-o suit de admirabile imagini,
studiate i reluate cu rbdare i pasiune într-un rstimp de trei decenii de
munc neostenit i plin de modestie.
Un ciclu de fotografii prezint „sâmbra oilor“, altul o nunt în Oa;
mai multe fotografii disparate s-ar putea reuni într-un ciclu al vârstelor
omului; dou panorame imense înfieaz peisajul regiunii, alturi de alte
i alte peisaje care rein diferite ore ale zilei, culcate peste dealuri, case, sate
– sau peste un ram înflorit de copac; un alt ciclu prezint, cu minuie
documentar, dar i cu o nedesminit spectaculozitate, alctuirea gtelii de
cap a miresei (de la împletitura cu „col i pletean“ pân la podoaba
complet care acord tinerei fete o mreie regal).
Imaginile rein aspecte fotografiate la date diferite în comunele
Cmrzana, Raca, Moieni, Bixad, Certeze. Autorul este interesat pe rând
de grupuri mai mari de oameni, de figuri izolate, de obiecte umile, de case
i ulie; el tie s surprind atitudinile statuare, dar si gesturile mrunte,
mrturisind duioie sau atent aplicare asupra muncii, aa cum unele
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fotografii se desmint aproape ca gen prin dinamismul micrii pe care o
conin i o evoc.
i nu ne mai rmâne altceva decât s citm, cu maxim exigen,
câteva din cele mai frumoase exponate: Alai de nunt - Bixad, Potrivirea
msurtorilor, Urmaii sfetnicilor lui Decebal, Colib la stân, Linguri
pcurreti, Finta Vsâii - Bixad, Pe prispa casei - Raca, Împletitul cu
col i pletean, Leagn pe hold, Fete din Raca 1939 … i fiicele lor
1963. Cu sentimentul, firete, c nedreptim multe alte fotografii de mare
expresivitate i relief artistic.
Expozitia deschis în slile muzeului din Baia Mare încununeaz
osteneala i pasiunea unui om care a îneles, profund, valoarea neegal a
devoiunii i respectului fa de tradiiile populare – i a tiut s
îndeplineasc o misiune.
Iconografie: Urmaii sfetnicilor lui Decebal [Raca, 1939]
(În „Pentru socialism”, Baia Mare, 25 iun. 1967)

Patia SILVESTRU

ORIZONT OENESC

Fotografii de IONI G. ANDRON
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În multe coli stmrene pionierii au strâns minunate comori
etnografice, cu care îi desfat privirile în ceasurile de rgaz i îi cultiv
mintea i simmintele în clipele de meditaie. Vama, veche aezare din
ara Oaului, i-a concentrat tot ce are mai de pre în domeniul creaiei
locale - ceramic, strvechi obiecte casnice din lemn, «terguri» (prosoape),
icoane pe sticl, costume purtate de strbunicii copiilor de azi etc. – într-o
cas a crei temelie au pus-o contemporanii lui Horia, Cloca i Crian.
La coala general nr. 1 din Negreti, dup ce am ascultat o
«âpuritur» (cântec oenesc), redat cu farmec neasemuit de dou pioniere,
am pit în sala rezervat muzeului unitii de pionieri. Cum spunea undeva
Arghezi despre localitile aezate în pant, c «dealul s-a înclat cu satul
pân la glezne», tot aa se poate afirma c pereii acestui muzeu s-au
îmbrcat cu ara pân în grind. Ce mândre costume strmoeti, coborâte
parc din metopele Columnei lui Traian, stau mrturie a gustului i
durabilitii unui vrednic popor!
Între vasele vechi, cu înflorituri atât de proaspete, se disting
«hârgurile» (ulcioare în form de paner), de toate mrimile i «olurile»
(ulcioare cu siluete de amfor).
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Nu departe de coala negretean se gsete colecia de o valoare
inestimabil a tovarului Ioni G. Andron, prietenul pionierilor. Aci se
înva istoria pe viu. Din curtea casei te întâmpin aezminte ciobneti,
încât ai impresia c acum iese în ua stânii o bci ca-n poveti, cu legtura
de ca proaspt, gata de atârnat în prepeleacul din preajm.
Colindând adesea, ca vântor, satele oenilor i fiind îndrgostit de
oameni i de datini, tovarul Andron a prins pe pelicula fotografic mii de
imagini ale peisajului i vieii clocotitoare, pe care în parte le-a rânduit pe
zidurile locuinei sale, ridicându-i valoarea acesteia la rang de unic muzeu.
Fotografia unui btrân seme, în port local, privind nemrginirea cu
ochii vultureti, a fost botezat «Marele sfetnic». Un grup de rani stând la
sfat, cu înfiarea aspr i privirea dârz, ivit sub streaina chicei sure, a
fost atât de sugestiv intitulat: «Sftuitorii lui Decebal». Una dintre sutele de
mirese suave, cu prul «înstruat» (împodobit) este alintat cu epitetul
desprins din legende: «Împrteasa».
La Certeze, micuii oeni cu feele rumene ca mrul, de cum «îs
âpai», (lsai acas) de la coal, îi plimb opincuele prin toate tainiele
vetrei printeti, adunând cu sârg «vechituri» preioase pentru muzeul lor în
plin dezvoltare. Aci totul are iz de legend. Chiar i sfiiciunea copiilor
seamn cu a imaginilor hieratice din icoanele pe sticl. O alt comun din
partea locului, botezat de scii sau agatâri, Cmârzana, i-ar trage numele
de la «cmara zânelor», se încumet s susin bogata imaginaie a
localnicilor.
La câiva zeci de kilometri în afara perimetrului rii Oaului, în
inima oraului Satu Mare, o for neasemuit a smuls alese comori oeneti
i le-a pus la rscruci de drumuri multe, s fie vzute i admirate de cât mai
numeroi amatori de adevruri i frumusei autentice. Aceast for se
numete dragostea de patrie i de popor i cu sprijinul pionierilor ea a pus
temelia muzeului oenesc de la coala general nr. 1 din Satu Mare.
În colecia stmrean îi dau fericit întâlnire mrturii concrete ale
întregului Oa. Pereii sunt împodobii cu ceramic veche i nou, de toate
formele i nuanele culorilor. Blidele sunt strjuite de terguri cu motive
zoomorfe (acestea fiind cele mai vechi), florale sau geometrice. Culorile
stinse ale imaginilor animaliere sau aprinse ale celor florale, sunt de origine
vegetal, extrase cu mult migal din «buruienile câmpului».
Din exponate, ne privesc parc din preajm figuri de oeni surprinse
de fotograf în diferite ipostaze. La Sâmbra Oilor (strveche întovrire
ciobneasc), lumea petrece în plin primvar, sub cerul liber, aa cum de
mii de ani numai oamenii acetia frumoi i plini de vigoare fizic i
sufleteasc sunt în msur s o fac.
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Pregtirea miresei pentru nunt, alaiul nuntailor, o hor îndrcit, sau
o plimbare a tinerilor în peisaj montan, un copilandru doinind din fluier, un
btrân scrutând deprtrile, sau «coconi» (copii) jucându-se, interioare de
case oeneti, iat doar câteva dintre «icoanele vii» care fac simit
atmosfera oeneasc, culoarea local în acest frumos muzeu. În restul
încperii, diferite obiecte casnice: rzboi de esut, plug de lemn, vase din
trunchiuri masive de copaci, scaune cioplite, furci încrustate cu patima
dorului .a.m.d. Din loc în loc câte o icoan stilizat pe sticl, scoate mai
mult în relief viaa din imaginile reale ale oamenilor nscui pe aceste
plaiuri.
În aceste muzee, se in lecii în adevratul îneles al cuvântului. i nu
numai de istorie sau geografie, ci i de desen (pictur) i literatur (folclor).
Cci aci totul instruiete i educ. Aa cum voinicul din poveste sorbind –
în timpul luptei cu balaurul – din ulciorul cu ap vie, i-a înzecit puterile, la
fel i pionierii stmreni ies zilnic cu sutele din incinta acestor lcauri cu
fore sporite, desprinzând de la strbunii i prinii lor gusturi alese i
puternice simminte de iubire i respect fa de tradiiile valoroase ale
poporului.
De aceea privirea lor e senin i plin de încredere în viitorul nostru.
Credem c nicio excursie care trece prin Satu Mare nu poate fi
considerat pe deplin izbutit dac nu poposete i în aceste sanctuare
oeneti, ridicate prin strdania copiilor.
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Iar dac beneficiaz i de competentele tlmciri ale unor animatori
ca tovarul Andron, vizitatorul se poate considera rsfatul oenilor.
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Iconografie:
Foto. 1: „Împrteasa”; (ilustraie la Claudiu Porumbceanu, Centenar
Ioni G. Andron, I)
Foto. 2: MARELE PREOT, sftuitorul regelui dac (Finta Vsâi, Bixad,
august 1940); [ilustraie la Corespondena dintre Ioni G. Andron i
Vasile Lovinescu].
Foto. 3: Alai de nunt din Bixad
(În „Cuteztorii”, 5 februarie 1970)

Al. DOBRE

Armonii Stmrene – o inedit manifestare
în cadrul Universitii Populare Bucureti
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Ieri, în sala Dalles din Capital, a avut loc vernisajul expoziiei de
fotografii a lui Ioni Gh. Andron, sugestiv intitulat „Popas în ara
Oaului“, expoziie care va fi deschis pân la 11 aprilie a.c. Sunt expuse
circa 100 de fotografii reprezentând ceea ce Oaul a avut i are mai frumos,
mai specific. Apreciind arta autorului, regretatul Petre Comarnescu
meniona: „El tie s redea expresivitatea oamenilor, cu tipologia, cu inuta
i cu portul lor; îi reprezint în mreia i în demnitatea lor ancestral; îi
glorific în clipele de meditaie i munc; oglindete strvechi obiceiuri i
ceremonii. Fotografiile sale cu caracter de antologie sunt totodat
nepieritoare documente i oper de art.“
Apreciind-o din alt unghi, dar cu aceeai cldur, în cuvântul rostit la
deschiderea expoziiei, prof. dr. docent Mihai Pop sublinia c expoziia este
„o icoan modern a unui trai strvechi în care vizitatorului îi este
prezentat o frâm din ara Oaului, dar mai cu seam din sufletul
locuitorilor si, din dârzenia i omenia lor.“
Ioni G. Andron, autorul fotografiilor, jurist în Negreti, ne declara:
„Am urmrit i încercat s redau tot ceea ce e mai semnificativ în ara
Oaului: oamenii i munca lor, datinile i obiceiurile acestora, locurile i
aspiraiile oenilor.“ Prima fotografie dateaz din 1937, ultima din martie
1971.
Un drum lung, în care artistul a surprins tot ceea ce i s-a prut demn
de a fi reinut. Cci de la Sfetnicii lui Decebal, la Urmaii diaconului
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Coresi, i pân la Campionul, Negretii noi i Înnoiri, fotografiile se
succed într-o suit furitoare de istorie. Ca un simbol, aparatul de
fotografiat a surprins i s-a oprit struitor asupra unor imagini ale vieii noi,
ale prefacerilor pe care oamenii i locurile Oaului le-au cunoscut în anii
din urm; oameni cu rosturi i preocupri noi, sate, orae i fabrici
moderne, coli etc.
Deschiderea expoziiei a fost urmat de un simpozion în cadrul cruia
prof. Vasile Cristea, preedintele Comitetului de cultur i art al judeului
Satu Mare, conf. univ. dr. Ion Velcea i Ioni Gh. Andron, au prezentat
ara Oaului cu realizrile i preocuprile locuitorilor si, în toate
domeniile de activitate, materiale i spirituale. Astzi, la orele 18,30,
scriitorul Pop Simion, prof. Leontin Ghiescu, Nichita Ion – directorul
Direciei de statistic Satu Mare i prof. Vasile Sljan, vor contribui la
realizarea celui de-al doilea simpozion – „Monografie stmrean“ - al
crui titlu este credem, suficient de sugestiv pentru a oferi o imagine asupra
coninutului su.
(În „Scânteia Tineretului“, 22 martie 1971)

Ion TTARU

Armonii Stmrene
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În ciclul de manifestri menite s prezinte viaa cultural-artistic a
judeelor rii, Universitatea popular din Bucureti a organizat, în zilele de
21 i 22 martie, în sala Dalles, manifestarea „Armonii Stmrene.“ În prima
zi a avut loc vernisajul expoziiei de fotografii „Popas în ara Oaului“ a
cunoscutului jurist i etnograf Ioni Gh. Andron din Negreti, prezentat
clduros de ctre prof univ. dr. docent Mihai Pop, directorul Institului de
etnografie i folclor. A urmat apoi un simpozion în care au fost prezentate
aspecte i realizri contemporane stmrene, la care au participat: prof.
Vasile Cristea, preedintele Comitetului de cultur i art al judeului Satu
Mare, dr. Ion Velcea, cercettor tiinific la Institutul de geografie al
Academiei R.S.R. Luni 22 martie, scriitorul Pop Simion a prezidat un alt
simpozion consacrat judeului Satu Mare, la care au participat prof. Vasile
Sljan, prof. Leontin Ghiescu i Ion Nichita, directorul Direciei de
statistic a judeului Satu Mare.
De un remarcabil succes i o excelent primire din partea publicului
bucuretean i a oamenilor de art se bucur expoziia de fotografii a lui
Ioni Gh. Andron. Din cele peste 10.000 de imagini, chipuri de oameni,
locuri, obiceiuri i datini, scene de munc i petrecere, pe care le-a fcut de157
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a lungul a patru decenii, el a selecionat câteva cu adevrat reprezentative
pentru „ara Oaului”. La poezia i farmecul locurilor, la frumuseea i
originalitatea portului i a datinelor, a obiceiurilor, la ineditul scenelor de
munc i petrecere se adaug, ca un corolar, frumuseea i nobleea,
demnitatea strveche a oamenilor. Btrâni ce par a coborî din legende sau
de pe columne cu daci, coconi, i ftue de o mare gingie stau alturi de
marea frumusee româneasc, care este reprezentat prin Sas Florica, chip
de femeie de o rar puritate i frumusee, aducând mrturii strlucite despre
aceast strveche vatr de pmânt românesc care este ara Oaului”.
(În „Albina”, revista sptmânal a aezmintelor culturale, 1 aprilie 1971)

Marina PREUTU

„Popas în ara Oaului“
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„Popas în ara Oaului“ este titlul expoziiei de fotografii pe care
Ioni G. Andron o prezint publicului bucuretean în holul Universitii
populare (Sala Dalles – b-dul Nicolae Blcescu nr. 18). Trind i lucrând
printre oeni, fotograful stmrean are nu numai privilegiul cunoaterii
directe, nemijlocite, ci i pe acela al descoperirii unor imagini inedite care
pun în eviden ipostaza sa de martor atent, mobil i lucid. Obiectivul
aparatului de fotografiat se plimb nestingherit i parc nebgat în seam de
nimeni pentru a înregistra neobosit locuri i oameni, pentru a le surprinde
conturul distinct, personalitatea. Peregrinrile documentare ale reporterului,
solicitat s înregistreze dinamica locurilor i a oamenilor, sunt continuu
dublate de curiozitatea artistului care are capacitatea de a readuce pe retin
imagini pline de o fabuloas încrctur material.
Fotografii ca „Demnitate strbun“, „Împletitul miresei“, „Sfetnicii
lui Decebal“, „Prezeni în istorie“, „Urmaii lui Coresi“, „Festivalul Sâmbra
oilor“, „Rbojelul“, „Vântor din Certeze“ – pentru a cita câteva din
fotografiile expuse, sunt martori i cronicari ai vieii desfurate în ara
Oaului.
Ele reliefeaz fie elocvena simpl a unui gest apropiat i familiar, fie
dramatice manifestri de sentimente. Cu o excelent tiin a detaliului,
fotograful tie s se opreasc asupra elementelor definitorii, caracterizante
pentru viaa cotidian sau cea de srbtoare, tie s-i descompun cu
minuie elementele componente, lsând pe spectatori s observe, s
gseasc sau s opereze relaia dintre elementele pe care le prezint
dispersat. i, într-adevr, privind în ansamblul ei expoziia, uimitoare e
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unitatea de ton care strbate imagine dup imagine, recompunând o
atmosfer extrem de omogen i de particular. Este un ton de o puternic
specificitate, descoperit în realitile de fiecare zi.
Dar nu numai atât. Întorcându-se spre acest mediu, al crui ritm de
via îl surprinde cu atâta veridicitate, fixându-i atenia asupra unor relaii
omeneti de strict actualitate, Ioni G. Andron se adreseaz direct
receptivitii contemporane.
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(În „Scânteia”, 5 apr. 1971)

Andrei PALEOLOG

„Popas în ara Oaului”
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Dei jurist, oeanul Ioni Andron a dovedit înc din tineree pasiune
pentru folclor i etnografie. Posesor al unei impresionante colecii de art
popular întregit de nenumrate documente fotografice, Ioni Andron i-a
transformat casa din Negreti-Oa într-un adevrat punct de atracie atât
pentru cercettor cât i pentru simplul excursionist.
Apreciind cu deosebire broderia, a inserat în albume zeci de motive
a(le) cror semne etalate desfoar grafia când sobr, când exuberant a
unei civilizaii populare vii.
Respingând modalitile scenografice i regizorale ale fotografilor
profesioniti ce nu rareori dau rezultate dintre cele mai facile, îi propune s
demonstreze odat în plus valoarea artistic i documentar a
instantaneului. Ioni Andron surprinde ca fotograf imagini pe cât de
autentice pe atât de evocatoare ce vorbesc despre demnitatea, munca,
obiceiurile i ceremoniile ranului oan: („Sfetnicii lui Decebal”, „Prezeni
în istorie”, „Stegarul cu mireasa”).
Debutând în 1942 cu lucrrile „Priveliti dintr-un col de ar” i
„Chemarea munilor”, Ioni Andron continu s fie i astzi un activ
colaborator al revistelor de tiraj sau de specialitate, considerat fiind poate
cel mai competent cunosctor al rii Oaului.
Mrturia i pstrarea devin pentru el gesturile participrii la
promovarea frumuseilor unor tradiii îndelung decantate. În acest sens
expoziia Popas în ara Oaului – fotografii i motive populare – deschis
în holul Universitii Populare – Sala Dalles – constituie un eveniment.
(În „Contemporanul”, 9 apr. 1971)
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Istoria scris cu lumin
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Neîndoielnic, fotografia a avut, are i mai ales continu s aib –
alturi de sora sa mai mare – cinematografia, un rol preponderent în
dezvoltarea i mersul înainte a tiinei i culturii, a omenirii într-un cuvânt.
Nu vom insista în cele ce urmeaz asupra domeniilor vaste în care pelicula
a adus lmuriri substaniale; nu vom insista nici asupra „casetelor”
pstrtoare de oameni celebri i fapte ce ni se par azi de domeniul
senzaionalului; nici roata rememorrilor nu vom întoarce-o pentru a derula
imagini cu dragi aduceri aminte, - aceste toate n-ar face altceva decât s ne
îndeprteze de la scopul propus i obiectul nostru numrul unu: pasiunea de
a filma, de a fotografia.
Simt, totui, c prea mult am vorbit în ultima vreme despre pasiune,
despre chemare, despre druire, i prea puin despre condiiile socialistorice care întrein acest climat prolific… Acestea fiind spuse, cu atât mai
mult m-a impresionat reala aplecare – a tânrului pe atunci – Ioni G.
Andron, pe când, in vara lui 1939 a ,,îndrznit” s imortalizeze pe
pelicul… câiva titani ai satului, leii la chip i asemnare cu strmoii
notri daci. Pelicul ce a fost expus in primvara anului trecut, - (de fapt
i-a deschis o expoziie personal), în sala Dalles din Cetatea lui Bucur,
pelicul care a fost mrit la dimensiunea de 2/1 metri, i care s-a bucurat
de un inegalabil succes. Dovad c a aprut, cu alte 3-4 fotografii, într-un
masiv, integral i competent manual de „Istoria românilor din cele mai
vechi timpuri pân azi”… .
Nscut în ara Oaului, în satul Raca, prieten fiind din fraged
pruncie cu coconii oenilor, cu munii, cu dealurile – ce formeaz i
înconjoar „cldarea oeneasc” îl întâlnim mai apoi înscris la liceul
stmrean „Mihai Eminescu”. Iar dup absolvire, urmeaz cursurile
universitare.
Dac ar fi s ne orientm dup cele câteva rânduri depistate de noi, cu
caracter intim, oarecum de jurnal, poate l-am putea cunoate i ni l-am
putea apropia mai mult pe juristul i amatorul de art fotografic de azi i
de ieri, Ioni Andron: „De ani de zile, un mnunchi de btrâni din satul
meu m tulbur prin inuta lor solemn, prin demnitatea lor, prin trsturile
lor parc de granit, prin întreaga lor personalitate”; i fcând mai departe
legtura cu atenia încordat cu care asculta la orele de istorie vorbindu-se
despre „cel mai viteaz din tot neamul tracilor”, i fcând din nou legatura
cu senzaia „unic” simit la prima declanare a aparatului, iar acum
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descoperindu-l în cartea de istorie… iat o perspectiv nou de-al privi în
fa pe acest folclorist, etnograf amator, dac vrei, întru ale fotografiei …
Continuându-ne ideea, în sus-numita Istorie a Românilor…, semnat
de Constatin C. Giurescu i Dinu C. Giurescu, aprut nu de mult, ne
surprind la modul cel mai plcut câteva fotografii aparinând lui Ioni G.
Andron – la capitolul dedicat si descriind continuitatea daco-romanilor în
spaiul carpatic. Privii, v rog, aceti „Btrâni” din satul Raca, comuna
Orau Nou; privii-i i vei spune c sunt daci cu adevrat, ca i cei de pe
Column… Fizionomia sau trsturile feelor: dure, încrâncenate, cu un
licr de musta mijindu-le buzele, sau fr musta; cu privirile aspre,
aintind parc hotarele puse de atâtea ori în pericol; tunsoarea „rotund”
(romanic), sau prul lsat s cad în cârlioni pe umerii masivi - imbrcai
fiind cu cmaa aspr i frumos brodat, iar peste ea cojocul sau bunda de
urcan - imitând parc alura straiului strmoesc. Parc sunt ,,solii lui
Decebal”, vei fi tentai s spunei, înfiai la poarta roman, cerînd un pic
de rgaz, ca în ascuns, s pregteasc al doilea rzboi i ultimul de fapt,
nefast lor, dar nu i nou. Privii-l pe Ionu lui Toaderu Tomoaii din acelai
sat, sau pe Moi Grigor Moianu din Bicsad, sau pe Finta Vsîi a lui
Vsâiu Todorii din aceeai veche i legendar ,,ar” a Oaului i nu se
poate s nu v imaginai pe loc sfatul btrânilor marelui i neînfricatului
Decebal, iar aceti oameni integrându-se întocmai lor. i privind cu sfial
fotografiile minunate create de I. G. Andron, parc înregistrm fr s vrem
gândurile ce-l anim:
„…Am vorbit despre om, despre oameni i locuri îndrgite de noi. Iar
acum, în final, lsai-mi mcar plcerea i bucuria s-mi imaginez – o
chemare adânc de bucium, sau un dangt, sau un sunet ascuit de talang –
i s vd în ceasurile grele de istorie – cum strmoii notri veniser i se
aezaser sub aceste dealuri, in aceti muni, sub aceste poale de pdure…
Cum trudiser cu greu pmântul uscat i înrit… Cum tiaser brazii
i cum fcuser plozii din care noi ne nscurm i suntem… Lsai-m s
vd limpede aceti urmai ai lor, care nu se sfiesc de jocul, de portul, de
iueala i de dragostea lor nestvilit pentru natur i femeia iubit…
Lsai-m s v vd, i s m vd, cum ne natem si cum ne purificm prin
aceti oameni, si cum împreun de dou milenii i mai bine sfinim aceste
locuri. i acest timp”.
Iconografie:
Foto. 1: Btrâni din Raca, iulie 1939 (Sfetnicii lui Decebal);

161

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

te
lio
ib
B

Foto. 2: Ionu lui Toaderu Tomoaii („Decebal”);27

Foto. 3: Pcurari pe înlimi („Dacii stau atîrnai de stînci”)
(în „Cronica stmrean”, 7 mai 1972)

27

Este i în grupul din Sfetnicii lui Decebal, i Sfetnicii Marelui Burebista, (Foto. pag. 13)
prezentate de Claudiu Porumbceanu, art. Centenar Ioni G. Andron,I.
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PERMANENE: Aici ne e vatra dintâi
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Au dinuit prin vreme, au învins urgia secolelor la fel ca o corabie
care învinge talazurile mrii, apropiindu-se de rm dup o lupt
înverunat. Ei au fost de-a lungul istoriei insula dacilor neîngenuncheai de
strini, chiar dac un timp ei – strinii – i-au întins vremelnic stpânirea.
Fiecare parte a acestei insule a înfruntat fluxurile ce veneau din toate
prile. De unde atâta for, de unde atâta curaj i îndrzneal de a
contrazice pe cei ce pofteau „ara” lor? Din întreaga lor fiin care le cerea
s dinuiasc pe aceste locuri, poate nu cele mai frumoase i bogate. Dar ei
erau de aici, aici se nscuser, aici muriser strmoii, aici se nteau copiii
copiilor lor. i au dinuit în aceast exemplar „ar” impunându-i rigori
spartane, purtând prin ei ara Oaului. Nu este niciun miracol c dacii liberi
au continuat s existe. Nu este nici favoarea fcut de Istorie, ci firea dârz
a acestor locuitori care, dei n-au avut un conductor de renume, au devenit
ei renumii.
Documentele vremii amintesc de Raca în 1490, cu o mare întârziere,
care nu sunt puine în desfurarea istoriei.
Pe aceste locuri, oamenii i-au declinat frumoasa existen în ritmul
neîntrerupt al muncii. Deopotriv agricultori i pstori, în acea pendulare
sat-deal, urcând cu oile la pscut i coborând cu ele dup ce iarba de pe
coaste fusese cosit, rcenii i-au pstrat fiina, tezaurul artistic transmis în
neîntrerupta tafet a generaiilor. O frapant asemnare, care poate înlocui
cu folos orice document istoric, se observ în portretele, chipurile dacilor de
pe Column i cele ale rcenilor. În portrete, pe care G. Clinescu le
numea „forme ale inteligenei”, s-au pstrat tiparele eseniale ale
fizionomiei, ale privirii acestor oameni.
Dincolo de vederea obinuit, ochii acestor oameni au luminat în aa
fel încât lumina lor a strbtut nu numai distanele, ci i timpul.
Onomastica este un incontestabil semn al continuitii. Iat, se
întâlnesc nume desprinse parc dintr-un catalog unde erau înscrii elevii
daci: Durde, Dubo, Boje. În partea satului unde i-au ridicat aezri, apar
„cartierele” (cum le-am numi azi) ale Duboienilor, Durdilenilor,
Bojeienilor. O veche familie, cu rezonan în istoria patriei, este i cea a lui
Mihnea, apoi cele ale lui Leuca, Betea, Avram. Aceste simple dinastii care
nu s-au dumnit între ele, care au fost împreun la bine i la ru, aceti
oameni exemplari în toat comportarea i atitudinea lor, au strbtut drumul
erpuitor al istoriei, pentru a exista, punându-i ndejdile c generaiile
viitoare vor face mai mult decât au fcut ei.
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i au fcut, încât astzi, într-o Românie liber i socialist i-au adus
contribuia la furirea unei viei mai bune. Iar aceast bunstare îi leag i
mai mult de meleagurile natale, de relieful ce s-a mutat, de secole, în
sensibilitatea lor.
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Iconografie:
Foto: 1. „DECEBAL” [Ionu lui Toaderu Tomoaii];

Foto. 2:„FIUL LUI DECEBAL”
(În „Cronica stmrean”, 1 iunie 1976)
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Nicieri, poate, ca pe aceste pmânturi, înconjurate de coline
odihnitoare, egale cu ele însele ca valurile unei mri prsite de furtun,
nicieri ca în aceste locuri binecuvântate de oameni i aureolate de legende,
sentimentul c ai pit într-adevr într-o „ar” nu este mai puternic i nu
are mai mult acoperire ca în Oa. Cât vezi cu ochii, de jur împrejur, dealul
urmeaz alt deal, într-o alternare contrapunctic perfect, încât cel de trece
dintr-o parte în alta a „rii” i se afl în ceas de amiaza în mijlocul ei, are
senzaia c se afl într-o uria cldare, în care s-au pus la adpost oameni
i aezri, pomi i dobitoace, de-a valma, i totui urmând legile nescrise
ale unei armonii infailibile. Locurile respir calm i împcare, resemnare i
singurtate, care nu sunt, nici una, ale oamenilor, ci ale pmântului, ca i
cum mai mult ca oriunde „ara” ar împrti tristeea c aici îi zrete
hotarele.
Dar dac nu ânesc suliele de lemn ale bisericilor din urdeti i
Cuhea Maramureului vecin, gubele mioase ale oenilor sunt aceleai ca
ale moroenilor i, dei sângele lor iute i vorba aspr îi fac s par la fel,
ochiul atent i urechea ascuit percepe deosebirile. În timp ce
maramureeanul pare a fi împins spre contemplaie i visare, firea oanului
e mai aspr, dar mai deschis. De aici, poate, i preferina lui pentru culorile
variate i vii, pentru fundalul alb – pecete pe suflet i cheie deschiztoare de
inimi. Abia spre captul vieii culorile se potolesc, pân la a ajunge la albul
imaculat al omtului.
Istoria acestor pmânturi a lsat urme neterse i asprimea oamenilor
a trecut firesc i în botezul locurilor; niciodat nu mi-a fost dat s aud nume
de sate care s poarte mai adânc încrustate în fiina lor sunetele însoitoare
ale scrânetului: Raca, Certeze, Cmârzana...
Dar locurile au povestea lor, (ca) i cltorul ce poposete în inima
rii Oaului, la Negreti, în casa-muzeu al [sic] unui împtimit iubitor al
oamenilor i obiceiurilor oeneti – am numit pe fotograful-cu-inima Ioni
Andron.
El a înregistrat pe pelicul nu numai dârzenia, setea de dreptate,
iubirea de frumos i via a unui neam pe care nimeni i nimic nu l-a clintit
din matca sa, dar i transformrile profunde ale unei „ri” intrate în zodia
nou, socialist.
Iconografie: Columna vie, Vsâi Finta, Bixad, 15 august 1940
(În „Tribuna”, 2 septembrie 1976)
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La Raca, ca i în alte sate din Oa,
mai pot fi vzui, înc, dacii
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Acas la avocatul Ioni G. Andron, în Negretii Oaului, sunt într-un
loc vrjit, în care ceasul arat alt timp, nu mai arat clipa mereu în trecere
fugar. Aici, timpul parc în loc s treac, se adun într-un scoc i se
oprete. Zeci de ani i-au picurat mrgritarele în aceast scoic a dragostei
de oameni. Lucruri pstrate i îngrijite cu emoie, cu un rar dor de cei pe
care avocatul i-a cunoscut din copilria lui i crora le-a pstrat chipurile.
Un topor de piatr din neolitic, gsit de un ran în Raca – satul de batin
al avocatului Andron – a stat câiva ani la cel care-l descoperise, pân când
treburile lui l-au purtat la consteanul pentru care îl inuse: „aista-i pentru
domnu’ Ioni, c el pstreaz tt“. Obiecte de ceramic de Vama, câteva
blide rare de lut, obiecte casnice din lemn – un podior de col, o etajer,
cum i-am zice mai pretenios, este o adevrat broderie în lemn – intr în
alctuirea unei istorii tulburtoare a vieii pe aceste meleaguri. Aproape o
sut de strii oeneti dau un fel de lan al culorilor i al vârstelor. Sunt de
la cele mai mici, de copii – în care abia încpea oul încondeiat – pân la
cele de btrâni. Coloritul merge înspre deschidere pân ajunge – la
btrânee – la albul curat. O întreag colecie de gulere i de pieptare de
cmi cusute acoper o epoc de circa 90 de ani. „Eram copil - povestete
omul de lege i îndrgostitul ptima de locurile natale, care este Ioni
Andron – când, în casa noastr din Raca, mama a decupat nite esturi
oeneti, le-a aplicat pe carton i le-a pus pe perei. Mi se preau aa de
frumoase, c nu-mi închipuiam ceva mai presus. Eu am continuat, de fapt,
zeci de ani, o via de om, aceast pasiune, aceast dragoste a ei.“ Îmi arat
un splendid baltag de alam, cu decoraii. „E baltagul celui mai btrân
pcurar pe care l-am cunoscut. Cel mai vrednic i cel mai voinic din satul
meu. L-a purtat o via întreag i, înainte de a muri, i l-a lsat tatlui meu.
Pcurarul acela a mai avut i un fluier, tot de alam, de care nu se
desprea. Dar, demult, prin jurul anului 1940, pentru c nu-i putea plti
drile, i-au luat fluierul. Cumplit l-a durut pe btrân. Sunt încredinat c asta
i-a grbit moartea: nu-i mai putea cânta horea oilor… Dar nu i-am
isprvit povestea baltagului, continu «domnu’ Ioni». Când tata, la rândul
lui, a simit c se apropie negura, a trimis în sat dup feciorul prietenului
care-i lsase baltagul. i i l-a dat, în ultimele clipe, ca pe un talisman. Abia
târziu, dup muli ani, acela mi l-a adus s-l pstrez eu. tia c-l iubesc cum
îl iubiser btrînii i l-am primit: mi-l ddea bucuros.“
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Dar din toate câte a adunat neodihna minunat a lui Ioni Andron,
„comoara“ lui – cum o numete – e în albume i în filmele pe care a pstrat
imagini fotografiate, de oameni, de locuri, de lucruri. „Aici – zice stpânul
«comorii» - sunt lucruri i oameni cu care nu te mai poi întâlni, dar care
meritau s nu moar.“ Mai bine de 50.000 de cliee stau catalogate riguros.
Albumele cu poze-contact sunt aranjate pe temele mari ale vieii ranului:
oieritul, nunta, srbtorile de peste an, obiceiurile, portul, apoi peisaje .a.
Pe pereii camerei în care ne aflm sunt câteva fotografii enorme ale unor
oeni, aproape în mrime natural. Într-una, doi pcurari rsar dintre stânci
de parc sunt crescui din ele. „S nu te miri, intervine autorul. Dac ai s
caui, de pild, în «Istoria Transilvaniei» de Constantin C. Giurescu, ai s
gseti acolo, citate, cuvintele scriitorului antic Florus, care spunea c, în
timpul rzboaielor lui Traian cu Decebal, dacii triau nedezlipii de
muni. Ei bine, dup 1800 de ani am reuit s imortalizez pe pelicul acest
adevr istoric: i cei pe care–i vezi aici parc sunt rsrii din piatr.
Fotografia e fcut pe un vârf de munte, când coboram dintr-o excursie.
Ceilali m-au lsat acolo: «Amu Ioni o vzut ciobani, pe el nu-l mai
desprinzi de-aici.» Vii, m… m-or strigat. Daa, vin m… i eu
mergeam, domnule, cu o comoar!... Sentimentul sta l-am avut, ca nici o
alt dat de puternic, atunci când l-am fotografiat pe acest mare preot, ca
s zic aa, pe care l-am i înscris în album cu explicaia: sfetnicul lui
Decebal. (Avem în fa o alt poz uria.) Era un btrân din Bixad, Finta
Vsîi a lu’ Vsîiu Todorii. L-am fotografiat la 15 august 1940. E singura
fotografie care reprezint un oan în acest port: cel mai vechi port din ara
Oaului. Este, de aceea, un unicat absolut. Îmbrcmintea, doar din dou
piese, se apropie de toga roman, prin faldurile largi. St demn i privete
peste muni, i parc aud o frântur din vechile titulaturi voievodale: „Io,
stpân din veac pe aceste meleaguri…“
Din tot ce conine comoara, btrânii sunt marea dragoste a lui Ioni
Andron. Îmi arat chipul tulburtor al înc unuia din ei. „Când l-am
fotografiat pe acest constean al meu, am avut senzaia c-l fotografiez pe
Decebal. i nu folosind un obiectiv «Zeiss», ci acest extraordinar
teleobiectiv al istoriei, pe care mi l-au dat tocmai ei, prin conservarea atâtor
elemente de tradiie, prin tot ce au pstrat din moi strmoi – i graiul, i
portul, i datinile, i chiar înfiarea. Au tiut s pstreze i au tiut s se
pstreze oamenii tia mândri, pe care nu i-a supus nimeni i nimic. Într-o
vacan de var, demult, citeam sub un tei, cu aparatul de fotografiat lâng
mine. A trecut la coas un btrân, Vsâiu lu’ Ionu lu’ Dnil. Când mi s-a
prut nimerit, am apsat pe declanator. Aparatul a cnit scurt i sec,
btrânul a auzit i s-a oprit încruntat. «De ce îndrepi spre mine scula aceea
nemeasc?», mi-a zis. i atât l-a deranjat. Era în gestul lui, în amrciunea
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i în împotrivirea lui ceva care m-a fcut s vd de atunci în el i în chipul
pe care azi îl mai pstreaz numai hârtia, sfidarea cu care i-au primit mii de
ani oamenii acestor locuri, pe cei venii cu gând piezi de cine tie unde.“
Mii, zeci de mii de imagini de alt-dat i de azi stau adunate aici de
patima curat a dragostei acestui om pentru Oaul i oenii de care nimic nu
l-a putut despri. „De la 30 iunie 1932 – struie cu meticulozitate – am
fiecare clieu pe care l-am socotit vrednic s stea în colecie.“ Din cele
peste cincizeci de mii, i s-au prpdit dou. Încolo, totul s-a pstrat i s-a
orânduit dup gândul i dragostea sa.
Chipurile care-i sunt dragi îl însoesc pretutindeni nu numai pentru c
el nu le uit. În încperea larg în care-l poi gsi la Colegiul avocailor din
Satu Mare, din fotografii imense aezate pe perei, dacii lui Ioni Andron
privesc undeva peste muni i peste vremea din care i-a desprins iubindu-i
„pentru c meritau s nu moar.“
Pentru cei care-l cunosc, îl îneleg i-l preuiesc, statornicia acestei
iubiri i „comoara“ aceea a lui au fcut din Ioni Andron OMUL CARE IA REDESCOPERIT PE DACI.
O fotografie din 1939 datorat lui i inserat de Constantin C.
Giurescu în „Istoria românilor“ – printre imaginile cu care ilustrul istoric
arat continuitatea daco-romanilor în spaiul carpatic – a rspândit în lume
chipurile câtorva btrâni din Raca Oaului. Acetia privesc parc peste
zri, ca într-o veghe îngrijorat. În straiele portului lor strvechi i cu prul
slobod pe frunte, par, într-adevr, nite cpetenii de daci. Azi, unul singur
dintre ei triete – mai tânrul, pe atunci, Toaderu lu’ Vsîi, care se afl în
centrul imaginii. Are 80 de ani, e crunt, dar mai e înc rumen în obraji i
se plictisete în gospodria nepotului cu care st, când cei tineri pleac la
munc. Atunci se duce i el, peste dealuri, la stâna unui alt nepot, s-i dea o
mân de ajutor. Acolo l-am gsit, lâng coliba din Fget, unde se aezase,
pentru o vreme, Tma cu oile. Îi primete oaspeii cu o bucurie de
gospodar care se simte gazd în întreg spaiul dealurilor peste care privim.
i-i amintete pe btrânii din poz, dei au murit de mult. „Mai sunt feciorii
i fetele lor. Amu i aceia-s btrâni, au i ei prunci, au i nepoi chiar.“ tie
c fotografia a ajuns celebr. „Mi-o spus domnu’ Ioni c-i i-nt-o carte cu
istoria noastr.“ N-a vzut cartea. Acolo, în chipul acela, primul era – de la
stânga la dreapta – Leuca Timofie a Penghianului. Feciorul aceluia, Ion,
Nonu lu’ Timofie, cum i se zice în sat, e trecut de 60 de ani. Apoi, Dumitru
Bojoaii, care n-a fost însurat. „Când o fo’ mire, s-o dus mireasa de la el i
nu s-o mai însurat apoi.“ Urma Vsâiu lu’ Mihnea Dumitru, cruia, în
graiul cu tendina cunoscut de scurtare a vorbelor, i se zicea Vsâiu lu’
Nedumitru. În imagine nu se vede aproape deloc, acoperit tocmai de cel
mai tânr, cu plete ondulate. (Cel cu care vorbim i care i-a pstrat
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surprinztor expresia figurii de atunci.) Mai la dreapta, Ionu lu’ Toaderu
Tomoaii. Feciorul aceluia, tot Ion, sau Nonu lu’ Ionu lu’ Toaderu Tomoaii,
are vreo 75 de ani i st cu fata lui cea mai tânr, Irinca. Costinel Btrânu
a avut 5 feciori i toi sunt gospodari în sat. Ultimul era Bri Iacob al lu’ Bri
Toma, dup care au rmas Toma i Ionu lu’ Bri Iacob, care stau „în
Câmpu.“
Toaderu lu’ Vsâi povestete cum a fcut el Primul Rzboi Mondial,
cum a fost luat în armata imperial, cum a czut prizonier la italieni unde la auzit vorbind pe Vasile Lucaciu, venit în Italia s înroleze ca voluntari pe
prizonierii români, pentru a lupta alturi de trupele române. Când au ajuns,
dup lungi peripeii, în portul Constana, nu le venea s cread c sunt întrun stat liber al neamului lor. Un stat i un neam care-i plteau, cantotdeauna, cu sânge libertatea, dar de data aceea i unirea. Btrânul triete
i acum, când povestete, bucuria extraordinar a celor din Ardeal care, în
epoca aceea, contribuiau la împlinirea unui vis: unirea tuturor românilor în
vatra strmoeasc. „Cum nu ne-am fi bucurat, dup câte îndurasm? Bineo fcut domnu’ Ioni c-o zîs la tt lumea c-n poza aceea parc suntem
daci. C doar daci suntem, poi s nu mai zâci parc. i inima ni-i una la
t’ românii, c doar tii i dumneata, dac zâci c eti român.“
Toaderu lu’ Vsîi e unul din cei care au fcut alfabetizarea în Raca,
alturi de învtorul de pe atunci. Era bun tiutor de carte i bucuros s-i
învee i pe alii. Acum, btrânul – care nu-i vine s crezi c a împlinit 80
de ani la 25 aprilie – se poart peste dealuri fr s se plâng, doarme în
câmp la stân, i-i bucuros s-i mai ajute nepotul, care „îi cam suferind.“
Bunicul ajuns i strbunic a fost o via-ntreag gospodar în Raca, nu i-au
plcut tutunul i butura, nu s-a plâns de sntate. Dar nu e nicio mirare.
Aici te afli într-o lume a firescului, între oameni care au dus întotdeauna o
via aspr fr s se plâng i fr s se poat izola de locurile pietroase i
srace în care au crescut. Ei au iubit aceste locuri care nu prea îi ademeneau
pe alii. Poate i de aceea, dei se afl în marginea Oaului, Raca a rmas
mereu un sat numai de oeni. Azi, cel mai btrân brbat din sat are 94 de
ani. Dac vrei s-l afli, trebuie s-ntrebi de Gheorghicu. Localnicii înmoaie
dup obicei duritile consoanelor când îi pronun numele, dar nu mai
adaug altceva: nu mai e nevoie, toat lumea îl cunoate aa. A fost unul
din cei mai sraci oameni din sat. Orfan de mic, a crescut slug pe la alii.
În tineree, pe la 1900, i ceva mai târziu, a fost în dou rânduri „în
America la lucru, dup bani.“ De fiecare dat îns cu banii strâni s-a-ntors,
„din tt lumea,“ aici, în Raca lui. A-ntemeiat gospodrie AICI i nu în
alt parte. Nu l-au fermecat nici oraele mari, nici mirajul îmbogirii pe
cine tie unde, prin strini. Acum locuiete cu un nepot. L-am gsit în
ograd, bucuros s ne povesteasc despre el i despre sat. „Fac i eu ce pot
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pe lâng cas. Mai vd de cai. Dup ce s gat primvara de arat, a’ mei îs
caii pân-n toamn.“
Pe Nonu lui Timofie nu l-am gsit acas. Era plecat la câmp cu ai lui.
St la numrul 133, în casa lui Leuca Timofie a Penghianului, pe care se
pare c i acela o motenise. E una din cele mai vechi case din sat. Are trei
încperi, e din lemn spoit cu lut i acoperit cu paie, cu piu cum zic
oamenii pe aici. Casele astea n-aveau horn: fumul ieea în pod, pe sub o
aprtoare de scântei i îmbiba încet stratul de paie al acoperiului gros de
mai bine de un metru. Piuul, înnegrit de fum, de vreme i de ploi, mai
apr înc adpostul unor oameni de altdat i de azi. E drept c zilele
acestei case sunt, de acuma, numrate: alturi, se ridic una nou cu
fundaie de piatr. Ograda mai cuprinde un grajd, un cuptor de lut, un nuc i
un dud (pomior, cum i se zice în Oa). Mai sus, pe uli, urmtoarea cas e
tot cu piu. Aici st Ionu lu’ Iacobu lu’ Ion Vsîi. Gospodria mai
cuprinde un grajd micu i o fântân… Pentru c e pe deal, ochiul de ap se
zrete departe în adânc, atât de departe încât ai impresia c aceia care au
spat-o, au vrut s ajung de cealalt parte a pmântului.
Raca nu e decât un sat vechi din Oa. Pmântul srac i accidentat na permis cooperativizarea. Nu se afl aici nimic extraordinar, niciun
obiectiv economic formidabil. Ceea ce este îns remarcabil e aceast
atmosfer de strbun vatr româneasc în care oenii au pstrat obiceiuri
strvechi, aa cum i-au pstrat portul i limba. Straiele albe îi fac s
semene i azi cu cei care purtau tog în antichitatea roman; graiul lor a
conservat, surprinztor, forme specifice romanitii, probând i azi – când
aceste forme în alte pri ale latinitii s-au modificat – demonstrând i în
acest plan, cu o uimitoare i superb îndrtnicie, originea daco-roman i
continuitatea de netgduit a românilor.
O lume, dac vrei arhaic, dar emoionant, rscolitor de adânc, a
noastr. Cineva îmi spunea, de curând, c atunci când a vzut întâia oar
fotografia din 1939 a celor apte btrâni din Raca, a crezut-o trucat, atât
de dacice i de ireale i se preau figurile acelea. Iat de ce m-am bucurat c
am putut sta de vorb cu Toaderu lu’ Vsâi, cel din centrul imaginii,
btrânul care nici nu simte nevoia s-i mai demonstreze originea atunci
când zice: „C doar daci suntem. i inima ni-i una la t’ românii…“ Cel
care merge la Raca nu se poate s nu-i dea dreptate lui Ioni Andron –
omul care se ostenete cu dragoste s spun lumii c aici, ca i în alte sate
din Oa, mai pot fi vzui, înc, dacii.
Iconografie:
Foto. 1: [Sfetnicii lui Decebal] În centrul fotografiei, datând din 1939
– pe care „Istoria românilor” de Constantin C. Giurescu i Dinu C.
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Giurescu a fcut-o celebr – se afl Toaderu lu’ Vsâi. A împlinit anul
acesta 80 de ani, triete în Raca Oaului, unde a fost i „dascl“ pe
vremea alfabetizrii...
Foto. 2: Toaderu lu Vsîi („i inima ni-i una la t românii...“) [Toderu lui
Vsâilu Ionu Tomii, Raca – 1968]
Foto. 3: Finta Vsâi a lu Vsîiu Todorii din Bixad (MARELE PREOT,
sftuitorul regelui dac - Bixad, august 1940) [ilustraie la Corespondena
dintre Ioni G. Andron i Vasile Lovinescu]
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ARA OAULUI imortalizat pe pelicul

Olexa lui tioas, Raca – 1938

Cu tot conservatorismul statornicit într-un anume plan – fapt, de
altfel, notoriu, - ara Oaului înregistreaz, totui, schimbri inerente
progresului, civilizaiei. i ca istoria s rmân „vie” peste veacuri,
cuvintele scriitorilor, încrcate de subiectivism sunt insuficiente. Pelicula
foto realizeaz în schimb acest deziderat. Orice referire la acest capitol
începe, indiscutabil, cu Ioni G. Andron, pentru care fotografia a devenit o
generoas i statornic pasiune. Aproape o jumtate de veac a cutreierat
ara Oaului i împrejurimile, surprinzând prin obiectivul aparatului
fotografic peisaje, oameni i locuri, zbovind cu rbdare, cu migal asupra
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detaliilor vieii, asupra sufletelor zugrvite în fizionomii. Stau mrturie
acestei preocupri peste 60.000 de cliee foto, devenite valoroase
documente geografice, istorice, etnografice, sociologice, antropologice.
Chipuri de copii, de oeni maturi, de btrâni cu prul rotunzat, purtând cu
demnitate straiele oeneti: oameni surprini în diverse activiti
gospodreti, sau la petreceri; case, ulii i sate purtând însemnele trecutului
sau ale prezentului se constituie în autentice decupaje cinematografice.
Dovad a valorii lor incontestabile este prezena acestor fotografii în
albumul foto „ara Oaului“ (fotografii: Ioni G. Andron, text: Pop
Simion i Ioni G. Andron), iar în perspectiv, Editura Sport-Turism ne va
oferi volumul „Prin ara Oaului i munii ei.“
Ar fi de dorit o expoziie retrospectiv de fotografii ale lui Ioni G.
Andron. Cea din 1971 de la Bucureti a constituit un succes, dar de atunci a
trecut suficient timp ca s putem pretinde o alt expoziie. În expoziia
republican a primei ediii a festivalului naional „Cântarea României“,
Ioni G. Andron a fost prezent cu câteva fotografii. Iat i câteva referiri
semnificative asupra acestora, fcute de ing. V. Panaitescu în revista
„Fotografia“, a Asociaiei artitilor fotografi amatori din România:
„Aceast fresc nu se putea s nu înceap cu originile: Capete de oeni,
Strjerul – în fotografiile avocatului Ioni G. Andron din Negreti-Oa.
Ele evoc prin expresia i monumentalitatea figurilor, permanenele
unui neam pe aceste meleaguri“.
Cine viziteaz locuina lui Ioni G. Andron din Negreti-Oa are
revelaia unui sanctuar al artei fotografice, a unei preocupri cultivate cu
mult veneraie. Actualmente artistul este preocupat de realizarea cópiilor
de contact ale clieelor fcute dup 1944 i integrarea lor într-un album, cât
i de realizarea unor fotografii care s grupeze monumentele existenei pe
plaiurile nordice... Cine vrea s cunoasc Oaul, neavând ansa de a tri
mai mult timp pe aceste minunate plaiuri, va trebui neaprat s vad
fotografiile realizate de Ioni G. Andron. Impresia va fi puternic. De
neuitat. Ioni G. Andron va rmâne în contiina Oaului ca un rapsod al
imaginii imortalizate a minunatelor plaiuri nordice i a minunailor si
oameni.
Iconografie: Foto 1: Olexa lui tioas, Raca – 1938;
Foto 2: Toaderu lui Vsâi-Ion-Tomii;
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Foto 3: Noapte de iarn cu lun plin
(În „Cronica stmrean”, 7 ian. 1978)

175

Grigore SCARLAT

Oameni pentru eternitate

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

Apariia albumului fotografic, de „icoane fotografice“, depete
simpla i repetabila semnificaie a actului editorial. „ara Oaului“, în
viziunea lui Ioni G. Andron, este menit s se adreseze deopotriv
prezentului i viitorului, s impresioneze prin ceea ce impresioneaz omul
de-a lungul istoriei existenei sale; prin chipul su, prin infinitele nuane ale
acestuia, exprimând un univers al tririlor specific zonei, locului din care
face parte.
Vom spune de la început c apariia acestui album la Editura
„Dacia“, încununeaz i lumineaz viaa unui om, a lui Ioni G. Andron, în
reliefarea i imortalizarea semenilor si. Albumul acesta este opera unei
viei, truda, dar i marea recompens de a vedea realizat o fresc uman
exemplar în datele ei eseniale. Aceste chipuri atât de luminoase, uneori
atât de încrâncenate, sunt parc rodul unor vestii sculptori din timpul lui
Pericle, oameni care, înfruntându-i destinul atât de vitreg, au supravieuit
pe aceste locuri, care au fost i vor fi numai ale lor. Oamenii acetia, oenii,
i-au creat din locurile dinuirii nu numai un spaiu distinct, ci i o matc
vital, regeneratoare de noi frumusei.
Oamenii surprini de aparatul fotografic sunt exemplari, exepionali,
ca o regul a acestei populaii româneti din nordul rii. Sunt oameni
surprini în ceremonialul zilnic, în ritmul egal al orelor, în declinarea vieii
nemuritoare reluat i dus mai departe, mai fierbinte de generaia
coconilor.
Imagini campestre, de pstorit, cu tot fastul „Sâmbrei oilor”, cu fete
i feciori, cu frumuseile anotimpurilor, brzdeaz cerul acestei creaii a lui
Ioni G. Andron.
Albumul cuprinde imagini intrate demult în contiina oamenilor.
Albumul cuprinde capodopere ale genului. Afirmaia are deplin acoperire
dac ne gândim la acel impresionant „Sfetnicii lui Decebal“, „Marele Preot,
sftuitorul regelui dac“, „Tipologii – Btrânii satelor“, „Dacii de in atârnai
de stânci“, „Tineree“, „Stejarii“, „Ciobnaul“. Dar celelalte imagini din
Raca, Certeze, Cmrzana, Bicsad, Clineti i Negreti-Oa, nu sunt
extraordinar de reprezentative? Da, dar ca în orice creaie exist piscuri
înalte revelatoare; legtura între acestea o fac celelate înlimi menite s
continue i s întrein relieful.
De azi, „ara Oaului“ a lui Ioni G. Andron, cu o prefa de Pop
Simion, cu un cuvânt al autorului i cu un ultim capitol de autografe, se afl
în librrii. Prilej de bucurie pentru noi toi, prilej de a rsfoi cu emoie acest
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album, dar i un minunat prilej de a urca aceast creaie acolo unde îi este
locul, adic în rafturile bibliotecii, pentru noi i urmaii notri, pentru toi
aceia care respect oamenii i spiritualitatea rii Oaului.

Ciobnaul, Raca – 1938
(în „Cronica stmrean“, 23 feb. 1978)
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Albumul „ARA OAULUI“ – remarcabil
apariie editorial
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Albumul „ara Oaului“ al lui Ioni G. Andron, este rodul unei îndelungate i laborioase activiti, a unei pasiuni fr lumini i umbre, sau mai exact a
unei statornice credine fa de oamenii din acest nord de ar. Evenimentul
editorial a produs o vie satisfacie, bucurie în rândul publicului, prilejuite de
întâlnirile care au avut loc la Satu Mare, Livada, Negreti-Oa. Acest cronicar
al rii Oaului, Ioni G. Andron, a imortalizat oameni i locuri, datini i
obiceiuri, în dreptunghiul hârtiei de fotografie transmiându-ne aceste
frumusei nou, dar i urmailor notri.
Pretutindeni, unde am participat la întâlnirile lui Ioni G. Andron cu
publicul, am avut sentimentul c oamenii veniser s se întâlneasc, în primul
rând, cu opera unei viei, exemplar în tipologiile umane ce se declin într-o
venicie în matca tradiional. „ara Oaului“ a lui Ioni G. Andron este o
oper deplin, fiindc exprim tezaurul unei creaii, a existenei unei distincte
colectiviti având semne, pecei proprii în lunga continuitate i permanen în
aceast acolad a timpului de peste dou mii de ani.
Evenimentul editorial „ara Oaului“ înregistreaz i un remarcabil
succes de librrie. Credem c în curând tirajul se va epuiza; albumul, prin
nenumratele ediii ce le va realiza, va deveni o carte prezent în bibliotecile
noastre personale.
(în „Cronica stmrean“, 28 feb. 1978)
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Frumosul album ara Oaului, aprut la Editura Dacia, 1977, e opera lui
Ioni G. Andron, „domiscu” din Negreti Oa, cu o prefa de scriitorul Pop
Simion, intitulat Rostire ctre Privitori i câteva cuvinte ale autorului
Gânduri la Sfetanie – publicate în limba român, englez, francez i
german.
Ioni G. Andron a îngrmdit toat ara Oaului – prin tot ce are ea mai
reprezentativ din arta popular a locului (custuri, cioplituri, olrit) i mai ales
prin fotografii, mii i mii de fotografii pe care autorul, acest „vajnic oan“, le-a
fcut în mai bine de 45 de ani de via i struin – într-una din încperile
casei sale, devenit muzeu. În aceste fotografii, dintre care unele sunt de pe
acum antologice (m gândesc la „Sfetnicii lui Decebal“, „Sfidarea
Cuceritorului“, „Purttorul Scânteii“, „Alptarea copilului“, „Sfetnicul regelui
Dac“) autorul a cutat s prind imaginile locului lui natal „piatr de hotar i
column de umanitate româneasc, în care naiunea se recunoate
plenitudinar“,cum spune cu fireasc mândrie Pop Simion.
Din mulimea acestor fotografii, care stau la îndemâna tuturor celor ce
viziteaz ara Oaului, autorul a selectat un numr de 130 de buci, dintre
care 15 în culori, de o mare frumusee, care situeaz în centrul lor omul acelor
locuri, cu ce are el mai definitoriu, în primul rând, omul cu vârstele, actele i
faptele sale, munca, obiceiurile, bucuriile, necazurile, speranele i dorinele de
mai bine; i mai ales omul ca pstrtor al unor tradiii, cu care fiecare oan se
mândrete, contient c tocmai aceast tradiie certific existena sa
multimilenar. Urmrind albumul ara Oaului în desfurarea lui, nu se poate
s nu fii impresionat de peisajele locului (Mioritic oan, Cciula getodacic, Mestecni), de chipurile oamenilor pe care citeti inteligena,
dârzenia, dar i omenia, dulceaa copilriei, frumuseea mai dârz a fetelor i
femeilor, de muncile omului de peste an: la lucrul pmântului, la culesul
recoltei, cu oile, la lucrrile casnice ale femeilor, la serbri, petreceri i jocuri
.a.m.d.
Albumul ara Oaului nu este o carte oarecare, ci o oper de trire i
druire, reprezint anii din viaa lui Ioni Andron închinai rii Oaului,
concentrai în imagini despre mersul înainte al culturii i civilizaiei, despre un
trecut de jertf i lupt, despre tradiie; albumul ara Oaului nu este o carte cu
chipuri, ci o carte cu „semne, o mrturie de via“, cum spunea Pop Simion,
pentru oamenii zilelor noastre, dar mai ales pentru cei din viitor.
(În „Tribuna”, 6 aprilie 1978)
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Profil: Ioni G. Andron
O art închinat Oaului, valorilor sale nepieritoare

B

Toate fotografiile lui Ioni G. Andron se constituie, înainte de
toate, ca autentice documente ale vieii acestui minunat col de ar
care este Oaul, ale celor care au tiut de-a lungul vremurilor s-i
pstreze cu sfinenie limba, portul i datinile rmase din strbuni.
Surprinztor ce mult seamn Ioni G. Andron cu Geo Bogza. Se
spune c autorul „ Crii Oltului“, în trecere prin Maramure i prin nordul
rii, a venit la Negreti-Oa s „verifice“ asemnarea fizic. Din pcate,
artistul Ioni G. Andron nu era în localitate, astfel c întîlnirea nu a avut
loc. Dac asemnarea fizic este cu totul întâmpltoare, în schimb
asemnrile privind slujirea spiritualitii româneti exprim profunde i
nobile trsturi de caracter. Ioni G. Andron a surprins în manifestrile
sale, unele unice, acest extraordinar topos românesc, purtând în
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strfundurile sale peceile strmoilor, atât în ceea ce privete chipul
omenesc, cât i manifestrile, creaiile spirituale ale locuitorilor învenicii
în ara lor.
De n-ar fi fost Ioni G. Andron, tânrul entuziast de atunci, convins
c imortalizeaz o generaie august de înaintai, de n-ar fi Ioni G.
Andron cel de astzi, multe, nepermis de multe nestemate româneti s-ar fi
pierdut. Astzi, vorbind de ara Oaului, moralmente suntem obligai s
pronunm numele lui Ioni G. Andron. Deoarece, în ceea ce privete
cunoaterea spiritual a Oaului, el este un punct cardinal, asemenea, de
exemplu, nordului. Artistul a sustras fotografia din condiia ei minor,
circumscris unui orizont de interes restrâns. El a ales din via fizionomii
umane revelatoare, propunându-ne portrete compatibile cu sensibilitatea
artei unui mare pictor.
Acum, când srbtorim cei 2050 de ani de la constituirea statului dac
centralizat i independent al lui Burebista, ne convingem c opera lui Ioni
G. Andron (suntem îndreptii s-o numim astfel!) îi justific mai mult
itinerarul ales spre inimile noastre.
Este o oper pe care o ateapt un destin exemplar, întru totul
binemeritat.
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în „Cronica stmrean”, 19 apr. 1980
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Neam de statui
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Un capitol aparte al drumului Cenaclului „Flacra“ în nordul rii, cu
toate c a fost cuprins în puine minute de via, îl constituie vizita la
„Muzeul fotografiilor“, ca rspuns la invitaia stimatului Ioni Andron. Nu
v vom povesti în ce an s-a nscut, unde a învat, nu vom face rezumate
din viaa domniei-sale. Doar atât: de 50 de ani, adic de jumtate de secol,
Ioni Andron fotografiaz. Aici, în Negreti-Oa, aici, într-un sat care nu
i-a împrumutat nici tradiiile, nici portul, nici uneltele. Ele s-au nscut din
adâncuri de vremi atât de vechi, încât ne e team, parc, s coborâm cu
gândul în ameitoarea adâncime a timpului.
Muzeul lui Ioni Andron e cuprins într-o singur camer. Dup
intrarea tuturor membrilor cenaclului ar fi trebuit s simim c nu mai avem
aer. Dar nicio dat nu vor fi prea muli vizitatori în cmrua din fa a casei
lui Ioni Andron, pentru c fotografiile care-i înfieaz pe oeni dau
pereilor mreii de catedral.
Pe un perete, câteva palme de zid, omul astzi crunt a înfiripat un
col în amintirea mamei i a tatlui. Larii lui Ioni Andron sunt straiele, o
vertical ce înfieaz chiar trecerea vieii: culorile straielor coconilor
ipând de via, iar, în stingerea vârstelor, stingându-se i ele, ajungând
pân la albul înelepciunii, culoare pur, corolar al culorilor. Custurile
artistelor mari, fr de carte, mânuind acul pe pânz ca pe un desvârit
penel, au împodobit nu interioare de palate, ci hainele i obiectele de fiecare
zi ale celor iubii. Colul tatlui, preot în Raca, urmrit atunci când
tricolorul – pân i pe o margine de carte potal – însemna o vin, are ca
semn de omagiu o extraordinar fotografie, Fuga cu ptile, tradiie de care
e legat o legend din nesfârite vremi: „Zmul – spune legenda – st închis
într-un stan de piatr. Tot anul Zmul linge piatra ca s poat s o subieze
i s ias în lume. Dac oamenii ajung cu ptile acas i reuesc s ia
prima îmbuctur înainte de a iei Zmul din stana de piatr, atunci stana se
îngroa i mai mult, iar Zmul rmâne prins pe înc un an“. Munc de
Sisif în slujba binelui!
Ioni Andron spune, simplu, c a îneles, pentru prima oar, cât de
important e s-i fotografieze constenii, în 1939, în Raca. Atunci, dup
slujba de duminic dimineaa, i-a rugat pe btrânii satului s mai rmân,
aezai pe bncile de lemn. A simit c btrânii care stteau, unul lâng
altul, sunt, de fapt, statui ale neamului nostru, dar pieritoare statui, i dac
nu-i va surprinde pe pelicul, poate niciodat nu va exista în lume imaginea
dacilor, aa cum au fost ei, în via... Astfel au luat natere fotografiile
btrânilor din sat care împodobesc astzi Cartea noastr de cptâi, Cartea
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de Istorie. i, însoind o astfel de fotografie, a aprut în revista „Flacra“
poezia Dacii liberi – scris de poetul Adrian Punescu.
O imagine a unui tânr cu suman i cioareci ponosite, purtând în
palme un crbune aprins, în care sufl. Pleca din sat cu tciunele i trebuia
s ajung cu el nestins tocmai în vârf de munte, la oi. O alt imagine: tineri
ciobani pe munte, ilustrare vie a celor spuse în antichitate de scriitorul
Florus: „daci indaerent montibus”, dacii sunt aninai de muni. Întradevr, siluetele ciobanilor par a crete din munte, cu picioarele în stânci i,
pe umeri, sprijinind tot cerul...
Apoi, o minunat fotografie-document este cea a ranului care-i
apr câmpul. El l-a semnat, i acum a rodit. inând în mâna dreapt o
varg pe care o rotete i nu tim dac alung cu ea doar psrile cerului
pentru a nu-i fura puinele boabe, ranul pare a fi în stare s lupte cu
oricine i-ar amenina palma de pmânt pe care s-a înlat porumbul.
i mai vedem o mam care-i alpteaz pruncul pe câmp, în rgazul
de câteva clipe îngduite, în ziua ei de istovit victorie asupra pmântului
pe care-l lucreaz. O fermectoare fotografie a lui Ttar Petre a Petrii din
Trip, cu Mrie, mria-sa Mrie, recent imagine, cu rodul cel bun i frumos
a 16 ani de unire în faa lumii: între ei, opt coconi. Mriuca, cea mare, de 14
ani, Irincua, Ion, Gheorghe, Petre, Vasâi, Mihiuc i Nicoar, mezinul de
un an i jumtate oan, sub soare.
Neamul dacilor liberi nu se va stinge niciodat, aici, în Oa! Iar actul
de cultur pe care, de o via, îl face Ioni Andron, pare a ilustra un neam
de statui, un neam atât de puternic, încât fiecare gest, fiecare chip, fiecare
clip a unui singur om este structurat, organic, într-o epopee fr început i
fr de sfârit.
Iconografie:
Foto.1: În timpul msuratului la cup
Foto.2: Pzind lanul
Foto.3: Fuga cu ptile
Foto.4: Pregtirea plugului
Foto.5: Retrai din calea rutilor
Foto.6: Basorelief sculptat în aerul limpede al satului Trip, brâu de
veghe al casei, al grâului i al rii, frumoi, curai i unii în dulcile verigi
de aur ale familiei, iat-i pe Mrie Ttar i pe Ttar Petre a Petrii, cu cei opt
coconi ai lor: Mriuca, Ion, Gheorghe, Irincua, Petre, Vsâi, Mihiuc,
Nicoar (vezi: Anexe)
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(În „Flacra“, 29 oct. 1981)
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Izbitor ce mult seamn Ionia G. Andron cu Geo Bogza - se spunea
în urm cu câiva ani. Asemnarea se pstreaz i azi, copia parc este i
mai autentic. Se tie c - pe msura ce trece timpul - chipul omenesc este
mai fidel modelului seminei din care face parte. În felul su, Ioni G.
Andron este un mare artist, un reprezentant de seam al artei fotografice din
ara noastr – înc de pe vremea când nu contau atât tehnicile fotografice,
cât imaginile tulburtoare ale vieii.
Artistul din Negreti Oa a trecut de linia invizibil a hotarului ce
marcheaz vârsta de aptezeci de ani. Privirea i pasiunea i-au rmas
aceleai. Timpul, în aceast privin, nu a fost in stare s nruie, s-i
vesteasc triumful. Este singurul loc unde omul îl înfrunt i-l învinge –
pentru c nu este simplu ca, la 98 de ani, cât a avut Iorgu Iordan, s scrii i
s gândeti. Exemplele de longevitate în domeniul artei, ca i in al tiinei,
sunt numeroase. Credem c pe acest drum a pornit i Ioni G. Andron.
Aflasem c revenise dintr-o excursie din muni. Sigur, însoit de
prietenul su de o viaa – apartul de fotografiat. L-am întrebat cum i se pare
peisajul la aceast vârst, oamenii pe care el i-a cunoscut i pe care acum îi
descoper pentru prima dat. Pe îndelete mi-a rspuns c peisajul, dei pare
neschimbat, aici se produc transformri care te uimesc. Nimic nu mai
seamn cu ce a fost; ne-am obinuit s afirmm c totul rmâne
neschimbat. La tot pasul, în ara Oaului, se evideniaz schimbrile
petrecute, pretutindeni se vd semnele noului, însui peisajul poart
semnele înnoirilor. Fiecare anotimp îi poart frumuseile sale – nu a fi în
stare s spun c primvara este mai frumoas decât iarna (îl rugasem s-i
exprime o opiune în privina celui mai frumos anotimp); vara, spre stân,
auzindu-se clipocitul izvoarelor, ori toamna cu pdurea ce-i poart
melancolia…
Am rmas surprins când mi-a desfurat adevrate hri privind
genealogiile din Raca, întinzându-se pe distana a sute de ani. Imaginile
fotografice care ne-au reinut atenia, cu oamenii exemplari din Oa, n-au
constituit pentru I. G. Andron doar expresia unor disponibiliti artistice;
de-a lungul anilor, el le-a urmrit existena, bucuriile i necazurile, tiind cu
exactitate ce s-a întâmplat cu ei. Are fotografii care refac existena a cinci
generaii! O adevrat si frumoas ,,estur“ de oameni i destine, cu
urmai muli, surprinzând familii cu câte aptesprezece copii, cu nepoi si
strnepoi.
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,,De când n-ai mai fost la mine? “ - m întreab, la un moment dat. Îi
rspund c au trecut vreo cinci-ase ani. ,,S-i art c n-am stat degeaba.“
i-mi arat dou lucrri voluminoase, bogate, cu o documentaie ce-ar
stârni oricui invidia. Ele se cheam ,,Vântoarea, odinioar, în ara
Oaului“ i ,,Monografia satului Raca“. Într-adevr, Ioni G. Andron nu a
stat degeaba; sunt convins c aceste manuscrise trebuie s ia drumul
editurilor.
În linitea bibliotecii sale privesc crile care i-au rmas cei mai
credincioi prieteni: Eminescu, Blaga, Iorga… Indiscret, privirea mea cade
asupra unei lucrri învelite în piele. Sunt, de fapt, notiele tatlui su, de pe
vremea când era elev la liceul ,,Samuil Vulcan“ din Beiu. Îl rsfoiesc i
iat ce m surprinde: numeralul cardinal pân la zece se înva in limbile
latin, francez, spaniol, portughez, italian, provensal, român.
Amintiri se deapn în aceste ore… Dar, îmi dau seama, Ioni G.
Andron nu simte povara anilor. El mrturisete c are numeroase proiecte
pe care le va duce la capt. Sunt convins c aa va fi, pentru c lucrrile
artistului fotograf devin mrturii ale timpului. Pentru c Ioni G. Andron
i-a îndeplinit aceast menire - misiune de a da chip oamenilor i locurilor
din ara Oaului.
Iconografie: Foto.1: Peisaj din Oa.
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(în „Cronica stmrean“, 16 iul. 1987)
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Statornic crez patriotic

B

ib

Privesc dou fotografii care seamn izbitor între ele: dacii de pe
Columna lui Traian i un grup de oeni imortalizai de Ioni G. Andron,
înc în anul 1939, la Raca. Reproducerea de pe celebra Column ne trimite
la chipurile, portretele atât de distincte i de viguroase ale acelui grup,
oameni dintr-o localitate din ara Oaului. Asemnarea este posibil i cu
alte grupuri de oameni din întreaga zon geografic menionat, ca i din
alte pri ale patriei.
În asemenea cazuri, imaginile fotografice devin mrturii de
necontestat ale asemnrii oamenilor peste „coamele” secolelor i
mileniilor, ale continuitii de neam neîntrerupte. Lupta cu Imperiul
Roman, de atunci, a dat câtig de cauz celor mai bine organizai din punct
de vedere militar. Dar, dac superioritatea era evident în acest caz, spiritul
de jertf al dacilor a fost i a rmas legendar.
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Cam 65 de generaii s-au scurs de atunci - dac acceptm c o
distan dintre o generaie i alta este de 30 de ani. Tiparul uman a rmas
îns acelai, aa cum a rmas i pentru alte popoare ale lumii. Viaa a
continuat, planeta a înregistrat fel de fel de evenimente istorice, vitregiile
soartei nu ne-au ocolit – dimpotriv, situai la rspântia a trei imperii, am
reuit s ne pstrm fiina naional, s ne afirmm în circuitul valorilor
materiale i spirituale universale.
În prezent, aflai în cea mai prosper perioad din istoria patriei, pe
care cu mândrie i justificat temei o numim EPOCA NICOLAE
CEAUESCU, ne punem întreaga energie în a edifica în vatra strmoeasc
visul de aur al omenirii – comunismul.
Prin munca de zi cu zi a fiecrui cetean, fie c lucreaz la ora sau
la sat, în ramurile produciei materiale sau ale activitii sociale, spirituale,
dm procesului revoluionar noi i noi dimensiuni care se constituie drept
temei trainic urcuului ferm i demn pe trepte superioare de civilizaie. Este
semn al continuitaii nesecate i amplificrii virtuilor creatoare ale
poporului, peste secole, i – deopotriv – semn al imenselor disponibiliti
ale ataamentului nostru fa de glia strbun.
Istoria st mrturie indubitabil c, departe de a fi o simpl figur de
stil, expresia oeneasc ,,Am fost -om fi“ este o remarcabil exprimare a
celui mai desvârit dintre adevrurile despre români: dinuirea pe vatra
genezei etnice de la Carpai, Dunre i Mare.
Iconografie:
Foto.1: „Sfetnicii lui Decebal“
în „Cronica stmrean“, 24 apr. 1988

Privind ara Oaului
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A fost aa, s nu ne întâlnim cu Ioni G. Andron, i s nu ne
cunoatem, dar cine nu-l tie pe acest bun cunosctor al rii Oaului, pe
care a descoperit-o pentru lume. Cine nu s-a oprit s priveasc ara Oaului
prin imaginile-cheie ale lui Ioni G. Andron, cel care a ptruns în
adâncimile de suflet ale oanului, cum puini au putut ptrunde?
Privesc i reprivesc mereu acel album inimitabil: „ara Oaului”,
aprut în 1977, prin care Ioni G. Andron a restituit nord-vestului
românesc o a doua identitate spiritual, grind, prin imagine, despre
strvechimea noastr aici. Dac marele istoric Iorga ar fi vzut acest album
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ar fi scris un volum de istorie româneasc dttoare de adevruri pe care nu
le are orice popor.
Civilizaia noastr nescris, adic oral, ne spune prin imagine Ioni
G. Andron, e deodat cu celelalte tradiii orale ale lumii, care au precedat i
au prefaat tradiia scris, adic a semnelor folosite pân azi. i nu se putea
s nu vin acest adevr din ara cea mai veche - ara Oaului - care
mejduiete hotare i arat tuturor, pân departe, c nu suntem o civilizaie
de o mie de ani, ci de dou ori milenar, crescut în zorii preistoriei, când
alte popoare nici nu se aflau pe aici. Ce altceva reprezint imaginile lui
Ioni G. Andron, dominând mileniile, ca: „Sfetnicii lui Decebal“ (Raca,
1939), btrânii înelepi cu privirea i cu tcerea din ei, cum nici cetile
greceti nu-i aveau cu aceast deschidere? Ce altceva, decât un stpânitor
de civilizaie colectiv, reprezint: „Marele Preot, sftuitorul regelui dac“
(1940), stând drept i necltinat în faa eternitii, în portul su alb i ales,
cum ales i curat îi este sufletul?
Exist o civilizaie a imaginii: Ioni G. Andron a descoperit-o privirii
noastre, ca s nu se uite casa cu bârne îmbucate, grind despre o „civilizaie
a lemnului“, btrînii satelor, dezvluind privirii adevrate caracterologii
umane, depind improvizaiile artificiale, de scen; s nu se uite imaginea
ciobnaului i cea a lui Olecsa lui tioas, care pot deschide versuri de
epopee, ca i cei ieii la coas, cu sculele lor, ânite din lemn, întrecând pe
ale altora din lumea mare, ca s se opreasc la Sâmbr, cu mic cu mare.
ara Oaului ne apare astfel ca ara de început, despre care nu s-a
scris atâta cât trebuie, i Ioni G. Andron, înelegînd acest lucru, a deschis
un drum.
(în „Cronica stmrean“, 28 aug. 1988)

Un om i un artist exemplar
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Izbitor ce mult semna Ioni G. Andron cu Geo Bogza! Aflând de
aceast asemnare, se spune c autorul ,,Cri Oltului“ se îndreptase spre
Negreti-Oa pentru a-l cunoate pe cel care imortalizase pe pelicula
fotografic imagini reprezintative i exemplare ale rii Oaului. Din
pcate, în acea zi artistul fotograf nu era acasa. Astfel c cei doi nu s-au
întâlnit niciodat.
Prin aceast comparaie am vrut s sugerm câteva din trsturile
fizionomiei lui Ioni G. Andron, care ne-a prsit într-un aprilie
nestatornic cu vreme în schimbare, dar cu accente telurice ale primverii ce
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vor marca cu autoritate desfurarea anotimpului. Ce greu ne este s vorbim
acum la trecut i s facem o afirmaie elementar ce ine de bun sim i de
domeniul evidenei: Ioni G. Andron a fost un artist - un artist înzestrat, un
om sensibil i de cultur, un pasionat al naturii. Pe când fotografia nu
depea un statut minor - acela de mrturie, de documentare, de înregistrare
a prezenei -, Ioni G. Andron prin anii 1938 realiza fotografii - adevrate
imagini artistice - din Raca i din întreaga aa–zisa ar a Oaului, pmânt
cuprins in geografia rii noastre. Nu exagerm cu nimic dac afirmm c
Oaul a intrat în circuitul artistic prin lucrrile de excepie ale lui Ioni G.
Andron. Chipurile de oeni surprinse în diferite momente ale zilei la câmp,
la munci, dar, mai ales la ceremonii tradiionale i-au procurat artistului
secvene autentice de via i simire, surprinzând portrete de o
extraordinar originalitate, demne de penelul unui mare pictor. Ioni
G.Andron a elogiat toat viaa lui c oenii, aceti oameni minunai care nu
s-au ferit de la nicio munc, fie ea cât de grea, sunt urmaii direci a dacilor
liberi.
Sentimentul continuitii, al statorniciei, al rezistenei i luptei acestor
oameni pentru a exista pe trâmurile lor natale i-au alimentat patosul,
cutrile, izbânzile pe care le-a obinut de-a lungul anilor. Desprinse parc
de pe Columna lui Traian, aceste chipuri de brbai sunt de o expresivitate
fr seamn, simbol al brbiei i curajului ce i-au însoit prin veacuri.
În Muzeul rii Oaului, la intrarea acestui lca de cultur, am
admirat nu de puine ori acele imagini panoramice, de o mare densitate, a
spaiului în care se desfoar aceast ar a Oaului pornind de la
Cmrzana i continuând cu satele care se îniruie ca o salb spre oraul
Negreti-Oa, de la aceast „cmar a zânelor” unde cerul este albastru,
unde razele soarelui filtreaz parc, mereu i mereu, cea mai frumoas
culoare. Imagini ce vor rmâne în memoria afectiv a generaiilor.
Ca nimeni altul, Ioni G. Andron a cunoscut creaia popular
oeneasc în ce are ea mai profund, mai semnificativ.
Nunile - extraordinarele nuni oeneti, coborâte parc din legende,
ca i alte imagini ce exprim datini i obiceiuri, au fost privite i înelese de
acest om fr odihn si rgaz, de acest cuttor de frumos i noblee
omeneasc.
Imaginile fotografice ale lui Ioni G. Andron sunt cunoscute în
întreaga ar, ca i pe multe meridiane ale lumii. Expoziiile sale de la Sala
„Dalles“ din Bucureti, cele din Satu Mare, Baia Mare, Negr ti-Oa, ca i
din alte localiti au acreditat un artist autentic, sigur pe mijloacele sale de
exprimare, un artist ce sfida prejudeci, aducînd în prim-plan oameni i
locuri cu frumuseile lor nepieritoare.
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Acum, simind acut absena lui, ne mângâiem la gândul c ne-a lsat
nou, celor de azi i de mâine, creaia sa artistic, coleciile sale de salbe i
mrgele, mii de imagini privind portul, etnografia locului, care au intrat de
mult în patrimoniul nostru spiritual. A strbtut de nenumrate ori Munii
Oaului, s-a oprit lâng izvoare, a imortalizat flora i fauna Oaului, a
realizat seturi de imagini fotografice care nici una nu seamn cu alta.
Acest depozit spiritual al Oaului el ni l-a redat cu ajutorul aparatului de
fotografiat, din care a fcut un minunat instrument artistic de redare a
frumuseii omului.
L-am apreciat pentru toat aceast oper de forme i culori pe care
ne-a lsat-o motenire, mulumindu-i pentru exemplara sa strdanie.
Iconografie:
Foto.1: „Sfetnicii lui Decebal “

(în „Cronica stmrean“, 9 mai 1989)

Iuliu POP

Ioni G. Andron

B

ib

lio

te

Sunt unele personaliti care prin gândirea, comportamentul i
activitatea lor, las urme adânci, în perioada lor de existena, imprim felul
lor de a fi întregii societi i astfel caracterizeaz epoca în care au trit.
Una dintre aceste rare personaliti a crui activitate cultural se desfoar
pe o perioada de o jumtate de veac, este Ioni G. Andron, de la moartea
cruia s-a împlinit un an în Duminica Floriilor.
(În „ara Oaului“, Negreti-Oa, nr. 1,1990)

Mihai POP (dir. Spitalul Negreti Oa)
Demers întru fiina mea

„Mulumete-te s fii om“
In memoriam Ioni Andron
Nu tiu dac „Rugciunea” lui Brâncui în credin i respect pentru om,
valoare i model, vor împlini rostul dedicat momentului drept venicie.
„Omul“ marele meu prieten de suflet i trire, „houl de imagini“ intrat în
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ciclul elementelor i viu în imaginea universului nostru, se numea Ioni G.
Andron.
Meditaie responsabil între vis i realitate, între universul afectiv i
trire. Gândul înnscut i trudit cu durere i amar, înaripat cu o sensibilitate
aleas din, i fa de leagnul existenial al omului legendarei „ri a Oaului“.
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Ce miracol a fcut s existe aceast smân uman de neam românesc
robust i încpânat, în geneza permanenei, pstrând trsturi
comportamentale sociale i culturale statornice!?
Acestea sunt esene pentru credina fiinei noastre istorice, înlarea
noastr în omenie i venicie.
Dumnezeu s-l binecuvânteze.
(În „ara Oaului“, Negreti-Oa, nr. 1,1990)

Dr. Pop Mihai (dir. Spitalul Negreti Oa)

[In memoriam Ioni Andron]
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Ioni Andron, prietenul i omul care lipsete dureros din lumea mea, om
de mare dimensiune uman, care a invadat cu cldur, bucurie i pricepere
oamenii contemporani lui, locurile i frumuseile noastre naturale, arhitectura
veche în lemn din rile nord-vestice a Transilvaniei.
Omul - extrem de afectiv i cultivat - fiind preot i avocat, copilrind în
aceast zon de vis i legend, a imortalizat imagini inedite de încrcare
spiritual i moral. A lsat mii de imagini cu universul civilizaiei orale a
omului multimilenar din ara Oaului, om care acum 60-70 de ani era
neschimbat i pstra valorile tradiiei strmoeti.
Am cutreierat împreun toi munii i bisericile din Oa pân la Putna
duminic de duminic i am adunat o lume imens în noi i pe pelicul, iar
dialogul nostru era bucuria împrtit în toate sensurile înelegerii. Nimeni nu
se putea bucura mai mult cu sensibilitate rafinat i profund în acest rai al
pmântului.
Pcat pentru noi toi, c timpul nu se oprete la aceste valori umane, care
las un gol în lumea i sufletele noastre, dar rmân repere i modele pentru
oamenii care au minte, suflet i respect.
Pliant: Comemorare Ioni G Andron - 1999, Inspectoratul
pentru cultur al Judeului Satu Mare, Muzeul rii Oaului, Primria
Oraului Negreti-Oa (realizat tefan Haiduc)
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[Grigore SCARLAT]

Comemorarea artistului Ioni G. Andron, 10 ani de la moarte
Pentru tot monumentul acesta, cldit clieu peste clieu, dar mai ales
pentru înelegerea pus peste înelegere mulumete Liviu Ciulei
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În plin srbtoare a Sfântului Gheorghe (23 aprilie a.c.), în sala Muzeului
rii Oaului din localitatea Negreti, un mare numr de intelectuali din zon,
în prezena unui numeros public (elevi ai Liceului Teoretic din localitate) au
comemorat 10 ani de la trecerea în nefiin a celui care a fost personalitatea cea
mai complex a rii Oaului – Ioni G. Andron.
Aciunea a fost susinut de Primriile oraului Negreti-Oa i a comunei
Orau Nou, a Inspectoratului pentru Cultur al judeului Satu Mare i în mod
special prin implicarea
membrilor
Fundaiei
culturale „Talna – ara
Oaului“.
Pentru ca manifestarea
s fie cu adevrat reuit
i-au adus contribuia, prin
discursuri reuite, profesori
i prieteni apropiai ai
artistului-fotograf,
Remus Vârnav, Nicolae Bura, Teofil Calai, Mihai
scriitorului i etnografului
Pop, tefan Haiduc, Vasile Neme
Ioni G. Andron.
„Ioni a surprins o
lume în dispariie, la care a fost martorul cel mai fidel. El descoper cldura
interioar a chipului. Personajele sale sunt oameni simpli, necjii, care sunt
prezentai cu dragoste, în lumin“ (prof. tefan Haiduc).
„L-am cunoscut pe Ioni G. Andron pe vremea când eram elev la Liceul
„Mihai Eminescu“ din Satu Mare. Era profesor, un tânr înalt i plin de via,
gata s-i ajute pe cei venii de la ar. L-am reîntâlnit avocat i cam tot din
aceast perioad am preluat ideile sale culturale –fotografia ne-a unit. Artistul a
început s fie preuit dup anii 1950. L-am ajutat la organizarea unei expoziii
dar el a fost i cercettor al valorilor spirituale i morale ale Oaului. A colindat
întregul inut i a fcut mari eforturi pentru a-l face cunoscut în lume. Serile din
casa lui erau minunate. Acolo l-am cunoscut pe renumitul profesor universitar
Gheorghe Istrate, pe cercettorul etnolog Petre Comarnescu, pe celebrul
regizor Liviu Ciulei i muli, muli alii.
A murit fcând fotografii. Nu întotdeauna a fost pe plac oamenilor
timpului. El n-a fost numai un mare fotograf, ci i un mare scriitor, un Creang
al rii Oaului în manuscris, pe care va trebui s-l descoperim“ (prof. Teofil
Calai).
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„Aduc cristale de trire în cinstea acestui eveniment. Am colindat
împreun tot nordul, deal i munte, am btut la poarta fiecrei biserici. Am
privit lumea de pe vârful Pietrosul i Ineu. Am fost în permanent dialog cu
btrânii satelor, iar în ceea ce privete arta acestui inut, in s menionez c
arta modern se poate ascunde în faa custurilor realizate de femeile Oaului.
Sunt prezent aici pentru c Ioni G. Andron mi-a fost aproape la toate
bucuriile universale“ (dr. Mihai Pop).
„Era în anul 1942 când nordul rii se afla sub dominaia Ungariei i
chiar în timpul de rzboi, aici se înva românete. La sfâritul anului colar am
primit ca premiu cartea semnat de Andron „Priveliti dintr-un col de ar“.
Nu m-am gândit atunci c voi ajunge s-l cunosc vreodat. Acum, am cinstea
s declar c Ioni G. Andron va rmâne în memoria timpului cel mai îndrgit
intelectual al rii Oaului. Muzeul i-a promovat opera, contemporanii l-au
admirat. Albumele sale vor rmâne în casa memorial de pe strada Unirii“
(prof. Vasile Neme).
„A fi dorit s-l avem în via i s nu-l comemorm acum. Nu am fost
apropiatul su, dar l-am întâlnit de câteva ori. Era o revelaie. Simeai c te afli
în faa unui om cu adevrat înelept. Ioni Andron a ptruns în sufletul
oamenilor pentru a-i cunoate cu adevrat. Consilierii Primriei au hotrât ca
jumtate din strada Unirii s poarte numele su. Pe viitor, artistul va avea un
bust i o cas memorial“ (Nicolae Bura, primar).
„Muzeul a colecionat o mare parte din fotografiile lui Andron. Timp de
o lun se va deschide o expoziie comemorativ care va fi necesar pentru a-l
impune pe plan naional“ (Remus Vârnav, directorul Muzeului).
„Ioni Andron este creator autentic de frumos în casa noastr, a tuturor.
L-am întâlnit într-un octombrie a anului 1963. Ne atepta sub un nuc i am
avut impresia c intru într-un sanctuar. Artistul Andron a devenit un magician,
iar casa lui – centrul lumii“ (prof. Emil Monac).
„Andron a fost cenzurat de comuniti, s nu uitai asta, tineri. Au fost
vremuri grele pentru cultur pentru c astfel, fotografiile cu oeni ar fi candidat
la premiul Nobel, deoarece era prevzut o expoziie «Andron» în Suedia, pe
care politrucii au interzis-o“ (prof. Domnica Dumitrescu).
„Acum 25 de ani am fost btut pe umeri de Ioni G. Andron. Pentru a
avea un reportaj în carne i oase, scriitorul Geo Bogza a venit s se întâlneasc
cu Andron. A dori ca astzi, clopotele s împrtie mireasm peste al nostru
fiu, peste fiul rii Oaului“ (prof. Alexandru Constantina).
Anii vor trece, îndrgostiii vor cuta locuri minunate, locuri de linite
i frumusee. Îi vor opri privirile i peste albumul cu fotografii semnate de
Ioni G. Andron. Apoi, paii lor se vor îndrepta grbii pe strada Unirii, la un
numr oarecare îi va atepta Sfântul, magicianul rii Oaului, care le va
povesti despre fericire. Din anumite motive, i la aceast întâlnire, soia
artistului va lipsi. Apoi va trece timpul. Va fi din nou pace, iari pace în ara
Oaului.
(în „Accent“ ,Negreti Oa, Anul I, nr. 1, 18-25 mai 1999)
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Ctre cititor
[Prefaa] la „Raca – Vatr de neam românesc“ 1999

Oriunde m-a gsi pe faa pmântului i a vedea tricolorul – drapelul
Patriei –, m-a simi mai acas: în Raca, în ara Oaului, în România. i
tot aa, oriunde m-am aflat în România, gândul mi-a fugit la ara Oaului,
la Raca.
Dac m-a gsi în inuturi cu geruri npraznice, gândul la Raca m-ar
înclzi; dac m-a afla în ri cu clduri toride, gândul la satul meu natal mar rcori, cci aici i numai aici m simt cu adevrat acas, aici unde am
venit pe lume, în satul care mi-a fost leagn i scut:
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- leagn, deoarece aici am vzut lumina zilei i am fost legnat nu
numai de mama i de moica, ci i de atâtea i atâtea fete i neveste din sat
care veneau adesea pe la noi;
- scut, pentru c i în cele mai grele clipe ale istoriei Neamului, de
aici am sorbit cu nesa, din aceast vatr de Neam, seva miraculoas a
speranei în zilele mai bune pe care le ateptam cu o încredere
nezdruncinat, fiind absolut sigur c vor reveni.
Iat de ce pentru acest leagn i scut m simt îndatorat de a încerca s
scriu câte ceva despre Raca cea veche, pe care o tiu din pruncie, precum
i despre Raca cea nou, pe care am avut deosebita bucurie s o ajung, dar
mai ales s-mi fac cunoscute amintirile despre Raca de odinioar – satul
copilriei i tinereilor mele –, în mod deosebit s scriu despre oameni i
locuri, cci dragostea fa de oameni i locuri mi-a deschis din cea mai
fraged pruncie ferestre largi ctre universul cunoaterii, ctre stilul de via
al rcenilor, al oenilor, aspiraiilor copilriei mele.
Dup ce am ajuns mai mrior, în contiina mea, acest univers s-a
întregit cu nemrginita mea dragoste fa de adevrul istoric al permanenei
i continuitii noastre pe aceste locuri.
Îndrgind fotografia, aproape c nu a trecut nicio zi în care s nu fixez
pe pelicul câte ceva din marea noastr realitate oeneasc-româneasc. i
tot aa, aproape c nu a trecut nicio zi în care s nu m îmbt de frumuseea
sufletului oenesc, devenind un admirator pentru totdeauna al rii Oaului.
i pentru c oricât m-am aplecat asupra acestui suflet nu i-am putut
ptrunde adâncimile i oricât m-am ridicat spre înlimile sale nu i-am putut
atinge piscurile, am încercat, dup puterile mele modeste, s-l scriu cu
lumin.
Fiind i iubitor al naturii, peisajele fermectoare pe care le strbteam
m purtau aevea pe trâmuri de basm, transpunându-m în spaiul mioritic
oenesc.
În esen, tot simmântul meu fa de oamenii i locurile satului natal
în primul rând, apoi fa de oeni i fa de ara Oaului se cuprinde între
dou coordonate, care în inima mea sunt colosale, pentru care nu exist
cuvinte potrivite spre a le arta dimensiunile. Ele sunt: dragostea i
adevrul. Dragostea fa de oameni i locuri, adevrul permanenei i
continuitii noastre.
Negreti, ara Oaului, 11 nov. 1983
Vinerea de lsata postului Crciunului
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Înc tânr învtor fiind, am avut prilejul s gsesc într-o bibliotec
colar crile lui Ioni G. Andron, tiprite la Editura „Sf. Nichita“ din
Oradea, în anii de trist amintire ai dictaturii horthyste – 1942-1943 –, din
Ardealul de Nord, când am luat mai îndeaproape cunotin de frumuseile
rii Oaului, despre care auzisem unele lucruri i de la mama mea, bun
credincioas, participant cu regularitate la procesiunile mariane ce se
organizau anual la Mnstirea Bixad.
De-a lungul anilor am avut contacte culturale frecvente i cu aceast
minunat ar a României, cu peisagistica i arhitectura ei inconfudabile i
cu tradiiile oeneti atât de remarcabile, cu vigurosul folclor oenesc total
diferit de cel al altor zone etnografice, cu oamenii ei atât de legai de glia
strbun i pstrtori fr sminteal ai unor vechi tradiii româneti.
În mijlocul lor s-a nscut, a crescut i a profesat avocatul Ioni G.
Andron, în acelai timp un eminent etnolog, istoric i nu mai puin un
maestru al imaginii fotografice, un intelectual de mare rafinament, care i-a
dedicat întreaga via imortalizrii pe pelicul a vieii acestor oameni
minunai. Nu puine au fost i expoziiile pe care le-a organizat în plan local
i regional (judeean), una din ele, prin anii ‘80 ocupând elegantele spaii
ale Muzeului Judeean Maramure din Baia Mare. La acea vreme,
directorul acelei instituii era semnatarul acestor rânduri.
Iat c a venit vremea ca – din peste 20 de lucrri aflate în manuscris
i pstrate de doamna Eleonora Andron – astzi s vad lumina tiparului
primul dintre postume, sugestiv intitulat RACA – VATR DE NEAM
ROMÂNESC. Este o lucrare monografic scris sub form de note i
însemnri, elaborat cu truda multor ani de cutri, în teren, în biblioteci i
arhive. Fotografiile grupate la sfârit sunt numai o mic parte din numrul
celor ce ar fi meritat s fi fost cuprinse în lucrare. Un fapt peste care nu pot
s trec cu vederea este c – de la început i pân la sfârit – aceast lucrare
se bazeaz pe fapte reale, c în coninutul ei autorul folosete numeroase
expresii locale în curs de dispariie, specifice graiului oenesc, nume de
oameni cu porecle, nume de pri de hotar cu denumiri dintre cele mai
vechi (unele maghiarizate).
Istoria localitii Raca este în mare msur – prin extindere – istoria
întregii ri a Oaului, de la vechii daci liberi, trecând prin perioada
medieval a lui Mihai Viteazul, pân la cea modern a Primului i a celui
de-al Doilea Rzboi Mondial, din perioada contemporan, la care se vor
mai aduga înc trei decenii din perioada dictaturii comuniste.
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Întâmplri aparent banale, ca de pild: „clopotele bisericii“,
„titobuzele“, „vine mmliga româneasc“ sau „prima captur de rzboi“ .
a. capt rol de simbol pentru tot ce anii grei ai unor ocupaii strine ori
dictatoriale însemnau momente de respiro, de rezisten fa de un agresor
i un ocupant nemilos. Toate acestea, completate armonios i obiectiv
necesar cu o expoziie permanent de etnografie în casa proprie, fceau din
regretatul IONI G. ANDRON un personaj de excepie al rii Oaului.
Nu întâmpltor, deci, casa lui a fost o cas muzeu, arhiva lui, o
pinacotec, nu întâmpltor viaa lui a fost o lacrim vrsat pe altarul
neamului su. În acest fel devine perfect explicabil consemnarea
prestigiosului critic de art Petre Comarnescu, care în finalul unei dedicaii
a scris: „Cinste, admiraie, bucurie lui Ioni Andron i familiei sale, urri
ca aceste colecionri i creaii fotografice s se dezvolte, s le gsim în
cri, s le avem mereu sub ochi. Aici vorbete cultura strveche a
poporului, se exprim arta de ieri i inspiraiile celor de mâine.“ Iat o
predicie care a început s devin realitate: o prim carte din serialul
IONI G. ANDRON a i aprut. La anul vom continua cu un alt volum, i
tot aa pân vom avea zile, putere i bani.

te

Prof. dr. VALERIU ACHIM
Directorul Editurii „Gutinul“ Baia Mare
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Fotografiile lui Ioni G. Andron
sunt mici poeme despre ara Oaului

B

Ioni Andron, sau domnu’ Ioni cum îi spuneau rcenii, a fost o
personalitate complex. Poate i de aceea evocarea lui e dificil. Poi grei
în aprecieri. El avea o plcere teribil de a îndrepta „scula nemeasc“ spre
alii i a evitat sistematic s-o îndrepte spre sine. Nu era un confesiv i
încerca mai mult s afle, s iscodeasc, decât s spun. Dar, cine tie, poate
viitoarele cri i jurnale vor infirma impresia. A fost, în vremea sa,
cunoscut i recunoscut. Imaginea lui avea darul de a se lipi de memoria
celor printre care se mica în peregrinrile sale prin sate, prin târguri, în
trenuleul Satu Mare-Bixad sau cine stie în ce afundtur de codru.
Cuttura lui vultureasc era mereu în ateptarea „przii”, s cuprind
întregul, s înmagazineze, s vad dincolo de chipuri i lucruri. Descoperea
semne în str-adâncurile obiectelor i peisajelor. În ochii i în sufletele
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monegilor a surprins ceva din licrul celor ce se afl mai aproape de cer
decât de pmânt. Ochii lui nu erau mulumii dac nu treceau totul prin
filtrul rece al obiectivului fotografic. Avea în ei ceva din pâlpâirea
arheologului, antropologului sau cronicarului. Poate i satisfacia celui ce te
poate condamna la neuitare sau uitare.
Îi plcea s fac surprize, oferind poze însoite de texte frumoase cu
accente de Neculce. M prenumr printre beneficiarii unor asemenea
gesturi. Pstrez, datorit lui, imaginea tatlui meu depnându-i amintirile
în faa constenilor din Prilog la jubileul de 700 de ani ai satului. Avea
vocaie de dascl. Vocea lui, alturi de cea a d-lui dr. Mihai Pop, suna
încurajator când, alturi de Octavian Doclin, Vasile Mic, tefan Haiduc,
Viorica D. Ctuneanu, Liviu Homorozean, de profesorul Emil Monac,
încercam s consolidm un cenaclu literar neînseriat în Negreti Oa.
Pasiunea lui s-a iscat dintr-o dezamgire, ca semn c uneori i tcerea
poate deveni fertil... tia sigur c N. Iorga a clcat cu piciorul drumurile
Rcii pe la începutul secolului, ba mai mult, c celebrul istoric a poposit în
casa parohial din satul amintit. Dar, când i-a cercetat cu înfrigurare
însemnrile de cltorie, n-a mai gsit cuvântul scris, cu fora lui de a
învinge uitarea. Înelegând astfel misterul resorturilor care pun în micare
mâna celui ce scrie, s-a nscut în el gândul de a produce el însui
documente. În locul unei simple meniuni, a aezat el o carte i câiva
kilometri ptrai de fotografii.
A lsat, astfel, o motenire de pre. Pe când numeroi „turiti” istei
bteau drumurile rii Oaului s strâng icoane pe sticl, spre a le rostui
un destin deprtat, el s-a apucat de o munc niel diferit, aceea de a face
icoane. A pictat cu lumina filtrat de cristalul aparatului, dar i scris cu
negrul cernelurilor. Iar din paginile sale tot lumin rzbate, i culoare i
cuvânt frumos. Poate c dac n-ar fi fost artist fotograf, ar fi fost cu
siguran poet. Frazele lui au configuraie de zicere poetic, amploare de
verset biblic precum la Alecu Russo, unduire de tristee la Goga, susur de
doin cu doruri dureroase – doruind... Iat, transpuse în form de versuri
câteva rânduri despre satul natal:
„Dac m-a gsi în inuturile npraznice,
cu gândul la Raca m-a înclzi;
dac m-a afla în ri cu clduri toride,
gândul la satul meu m-ar rcori”
Titlurile fotografiilor sale sunt mici poeme într-un vers. Numele de
oameni i locuri sunt plcute auzului: Durdileni, Grui, Ciuta Toader a
Nonului, Vsâiu lui îboc, Leuca Toader a lui Grigoru Nicoresii... I se
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prea c recupereaz arhaicul, c reînvie o lume care a apus fr martori.
Avea obsesia documentului i-a adevrului. Poate s-a autocenzurat în
relatrile despre prezena ruilor prin satele Oaului, în privina dramei din
1948 a Bisericii Unite...
Dar tot ce a lsat corespunde gusturilor în evoluie. Explicaia se afl
în cantitatea de via care explodeaza din fiecare imagine sau pagin.
Lucrrile sale au izvorât din dragoste. A reinut frumuseea semenilor
sugerându-le c nu trebuie s aib complexe, c nu sunt singuri, c fibra lor
sntoas, imunizat de nevoi fr numr, îi leag mai ales de viitor.
Câi pot continua ce a început el?
Câi vor face-o?
în „Informaia zilei, 22 apr. 1999, p. 13;
(în ziarul „Accent”, Negresti Oas, An I, nr. 1, 18 mai 1999, p. 6;
Pliantul comemorativ la 10 ani de la moarte, mai, 1999;
www.tara-oasului.com 2008

în „Confluene“, Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea
Culturii Tradiionale Satu Mare, nr. 2(9)/septembrie 2009
revista „Poesis”Satu Mare)

tefan HAIDUC
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Ioni G. ANDRON
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(n. 20 aprilie 1917, Raca– m. 23 aprilie 1989, Negreti Oa)
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Uneori, între anumii oameni i locurile în care acetia vieuiesc se
înfirip nite relaii mai aparte, prin legturi nevzute, dar statornice. O
astfel de relaie s-a zmislit între ara Oaului, acest inut de o frumusee i
originalitate aparte, i Ioni G. Andron, personalitate complex: avocat,
strlucit artist fotograf, pasionat etnograf, druit crturar.
S-a nscut în satul Raca, din dragostea tatlui su, preot i a mamei
sale, învtoare, descenden semnificativ, cci Biserica i coala sunt
temeiurile existenei noastre; credina nate ndejdea i coala – temeiul
muncii de zi cu zi. I-a fost dat „domnului Ioni“, cum îl alintau rcenii, s
fie lujerul viguros prin care acest inut i-a pompat sevele înspre lumin i
nemrginire. Dar prin ce ecluze sangvine s-a realizat acest transfer, ce
resorturi intime au fcut posibil aceast alegere? Acestea rmân ascunse,
ca la orice miracol, dar s-a dovedit peste ani c alegerea a fost cea mai
potrivit.
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Prohodul lui Petre Certezanului, Raca – aprilie 1938
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Satul tradiional oenesc i-a prelungit existena pân pe la mijlocul
secolului al XX-lea, dar multe aspecte ale acestei lumi ce-i tria ultimele
forme de manifestare au fost salvate pentru venicie prin apariia
proverbial, în acea clipit a istoriei, a celui ce va deveni celebrul artist
fotograf al acestui inut, Ioni G. Andron, ce l-a ridicat pe oanul din
vremurile sale la rangul de simbol istoric: cu o intuiie de mare artist, i-a
dat seama c oamenii în mijlocul crora îi este dat s triasc, oenii, sunt
urmaii dacilor liberi, imortalizai în basoreliefurile de pe Columna lui
Traian. Ca o confirmare, istoricul Constantin C. Giurescu ilustreaz
perioada dacic din „Istoria românilor” cu fotografii de Ioni G. Andron.
Mai mult decât atât, Institutul Omului din Paris i-a propus s reproduc
imaginea emblematic a omului ancestral tot dup fotografii ale acestui
artist. Astfel, oanul devine simbol i emblem a omului universal. A lsat
pentru venicie un adevrat tezaur, câteva zeci de mii de cliee, din care
marea majoritate nu sunt valorificate.
A iubit i a slujit ara Oaului ca nimeni altul, btându-i toate
crrile, cunoscându-i oamenii i locurile, scormonind cu privirea mereu
vie, selectând imagini semnificative, lsând în urm o oper monumental,
compus din peste 70.000 de cliee fotografice despre lumea noastr
oeneasc.
Prin tot ceea ce a fcut, s-a situat, simultan sau succesiv, în dou
domenii total diferite: domeniul documentarului i al artisticului, al
înmagazinrii informaiei despre o lume pe cale de dispariie, o lume care
îi tria ultimele forme de existen, înscrise de secole în nite tipare întrite
prin credin, obiceiuri, tradiii. Clipa de eternitate surprins de aparatul de
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fotografiat poart în sine un timp ancestral, un timp suspendat într-o istorie
fr hotare. tie c este un martor care are o obligaie moral de a depune
mrturie peste vreme, dar reuete mai mult decât atât: el proiecteaz în
eternitate aceast lume. Nu este un narativ sec, care noteaz, imortalizeaz
fapte, chipuri, peisaje, ci descoper mereu acea cldur interioar, care
strlumineaz aceste chipuri. Am putea spune c recompune acea
arhitectur a luminii luntrice. Ceea ce ar fi putut fi un act pasiv, o simpl
relatare, devine înnobilat, transfigurat de puternica implicare afectiv.
A imortalizat pentru venicie frumuseea peisajului oenesc, dar, mai
ales, chipuri de oameni, surprini în cele mai diferite ipostaze ale vieii. Cu
o intuiie de mare artist, i-a dat seama c oenii sunt continuatorii dacilor
liberi, imortalizai pe Columna lui Traian. A descoperit cu uimire i fal c
triete printre nite oameni mândri de strmoii lor i care îi poart cu
demnitate fiina prin veacuri. Eroii fotografiilor sale sunt oameni simpli,
istovii de trud, dar însetai de via. De aceea, îi privete cu mult
dragoste i îi învluie cu mult cldur sufleteasc, prezentându-i într-o
lumin maiestuoas, solemni în simplitatea lor, nobili ca nite voievozi
desculi, cu luceferi în crpturile palmelor i cu privirea aintind
nemrginirea.
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Prezentare la Comemorarea artistului Ioni G. Andron,
10 ani de la moarte, mai 1999
Pliantul IONI G. ANDRON, Grupul colar „Ioni G. Andron“, sept. 2005;
www.tara-oasului.com 2008
în „Confluene“, Centrul Judeean pentru Conservarea i
Promovarea Culturii Tradiionale Satu Mare, nr.
2(9)/septembrie 2009;
(în „Destinul în mentalitatea din ara Oaului“,
pregtit pentru tipar)
în „Informaia de duminic“, Satu Mare,
19 apr. 2015.
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Etnograf, artist fotograf al rii Oaului, avocat. Nscut la 20 aprilie
1917 în localitatea Raca (unde este i înmormântat). Mort la 23 septembrie
198928în Negreti-Oa. Studii de teologie i drept la Cernuti i Cluj.
Din fraged tineree strbate ara Oaului cu aparatul de fotografiat
îmortalizând imagini inedite încrcate de poezie i miraculos. Dintre cele
mai recunoscute sunt: Sfetnicii lui Decebal, Raca, 1939; Marele Preot,
sftuitorul regelui dac, Bixad, 1940; Dacii montibus inhaerent; Eu îmi
apr srcia i nevoile i neamul; Ciobnaul (1938, Raca) etc. A lsat
în manuscris peste 20 de titluri (etnografie i folclor) i peste 60.000 de
cliee fotografice. Fotografiile sale au fost prezente în revistele Arge,
Cronica (Iai), Familia, Flacra, Tribuna, Echinox.
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Cri publicate:
Priveliti dintr-un col de ar, Ed. „Sf. Nichita“, Oradea, 194229;
Chemarea munilor, Ed. „Sf. Nichita“, Oradea, 194330; ara Oaului, Ed.
Dacia, Cluj, 1977; postum: Raca – vatr de neam românesc, Ed.
Gutinul, Baia Mare, 1996.
Referine: Arion, George – Columna de celuloid, interviu, în
Flacra, anul XXXVI, nr. 8 (1653), 20 feb. 1987; Suciu, Ovidiu – O
enciclopedie a rii Oaului scris cu lumin, în Drumuri prin Oa,
pag. 107-119, Dacia, 1989; Nistor, Ioan – Fotografiile lui Ioni G.
Andron sunt mici poeme despre ara Oaului, în Informaia zilei, 22
aprilie 1999. Lucrrile sale figureaz în: G. Clinescu – Istoria literaturii
române; Giurescu, C-tin C., Giurescu, D. C. – Formarea poporului
roman, Craiova, 1973 ( 6 fotografii); Istoria românilor din cele mai vechi
timpuri pân azi, Ed. Albatros, 1971 (4 fotografii).31
Opinii din „Cartea de impresii”:
„Am fost fericit s vd «Muzeul» creat cu pasiune, cu pricepere, cu
sacrificii de Ioni Andron, o adevrat contiin a Oaului i a rii
noastre. Numai cu aceast pasiune se realizeaz marile aciuni patriotice, se
pstrez tradiiile, se ofer viitorului sursele de inspiraie pentru noi creaii.
Fr oameni ca Ioni Andron la Negreti i Francisc Nistor la Sighet, nu
am putut vedea – concentrat i esenial – dovezile de genial creativitate ale

28

Not: data morii este 23 aprilie 1989
Ed. Grafika
30
“Sf. Nichita”, Cluj
31
Lucrrile sale NU figureaz în: G. Clinescu - Istoria literaturii române.
29
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meterilor i meterielor din poporul nostru. Broderiile, custurile, icoanele
i ceramica strânse de-a lungul anilor în modesta cas a lui Ioni Andron
constituie un germen de muzeu al Oaului. Ca fotograf, D-sa a pstrat i
intensificat înelegerea pentru specificitatea vieii locale, pentru stilul de
via al oenilor; îl felicit pentru fotografiile sale, ce îmbin autenticitatea
documentrii cu arta. Cinste, admiraie, bucurie lui Ioni Andron i
familiei sale, urri ca aceste colecionri i creaii fotografice s se dezvolte,
s le gsim în cri, s le avem mereu sub ochi. Aici vorbete cultura
strveche a poporului, se exprim arta de ieri i inspiraiile celor de mâine.”
Petru Comarnescu, 1967

„Mulumim din suflet pentru frumuseile pe care le-am putut vedea
adunate aici, prin râvna avocatului Andron i a familiei sale. Fotografii
magnifice, obiecte de neuitat, etnografie care te duce, într-adevr, spre
rdcinile de frumusee ale neamului, spre tezaurul cel mai preios al
existenei noastre.”

te

Dan Hulic, 1971

lio

„Marelui nostru Andron, amvonul inimii lui Nichita Stnescu”
(1980)
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(În „Cultur i literatur în inuturile Stmarului. Dicionar 1700-2000“,
Editura Muzeului stmrean, 2000)
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n. 20 apr. 1917, Raca, jud. Satu Mare – m. 23 sept. 198932, Negreti
Oa, înmormântat la Raca. A fcut studii de teologie i drept la Cernui i
Cluj.
Etnograful român a fost însoit, adesea, în cercetrile sale de aparatul
de fotografiat cu care a imortalizat oameni, obiceiuri, costume populare,
ceremonii, exemplu ilustru în acest sens fiind Tache Papahagi, care a
publicat acele splendide Images d’ethnographie roumaine (Daco/ roumaine
et photographies originales et aroumaine), I, 318 photographies, avec text
français et roumain, 1928, 177 p., II, 1930, 431 photographies originales,
avec texte français et roumain, 232 p., III, 1934, 561 photographies
originals avec texte français et roumain, 294 p., primele dou vol. Tiprite
la Cultura naional iar cel de al treilea la Socec comp. Un etnograf cu o
formaie aparte este i avocatul Andron, care a lsat preioase imagini
fotografice în crile Priveliti dintr-un col de ar, (Ed. „Sf. Nichita“,
Oradea, 1942)33, Chemarea munilor, Ed. „Sf. Nichita“, Oradea, 194334,
ara Oaului (Editura Dacia, Cluj, 1977), i, postum, Raca – vatr de
neam românesc, (Ed.Gutinul, Baia Mare, 1996). A lsat în manuscris peste
20 de titluri de lucrri de etnografie i folclor i peste 60.000 de cliee
fotografice.
Bibliografie, referine: George Arion, Columna de celuloid, interviu,
în „Flacra”, Buc. anul XXXVI, nr. 8 (1653), 20 febr. 1987; Ovidiu Suciu,
O enciclopedie a rii Oaului scris cu lumin, în Drumuri prin Oa,
Editura Dacia, 1989, p. 107-119; Ioan Nistor, Fotografiile lui Ioni G.
Andron sunt mici poeme despre ara Oaului, în „Informaia zilei”, 22 apr.
1999; George Vulturescu, Cultur i literatur în inuturile Stmarului.
Dicionar 1700-2000, Editura Muzeului Stmrean, Satu Mare, 2000, p. 2122.
În „Dicionarul etnologilor români“, Editura SAECULUM I.O.,
Bucureti, 2006

32

Not: data morii este 23 aprilie 1989
Ed. Grafika
34
“Sf. Nichita”, Cluj
33
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N-am mai fost în Raca de vreo dou decenii. Sâmbt m-am urcat pe
un umr de deal, unde-i sfânta biseric, înconjurat de o iarn cuceritoare.
De acolo am recapitulat într-un fel de singurtate profilul unui om nscut
aici: Ioni G. Andron. Rar am întâlnit un intelectual (era avocat de
meserie), care s se frmânte atât de mult pentru locul în care s-a nscut.
Pentru el Raca era Ierusalimul acestui nord de ar. Nu tiu cât glorie a
rmas dup el ca avocat, dar lumea l-a cunoscut i a rmas în memoria
noastr, ca un fotograf de excepie. i nu m joc cu acest cuvânt râvnit de
mult lume dar el a fost apropiat de fruntea maestrului Petru Comnescu,
Liviu Ciulei, Titus Popovici, Dumitru Stniloaie. Pop Simion i-a zis
ambasador de virtute i datin. Sculptorul Ion Vlasiu preuiete viziunea
plastic ridicat la nivel înalt în fotografii artistice. Fiind în cutarea
însemnelor lsate de Nichita Stnescu prin Nord, am gsit i urma lui de aur
sub form scris „Marelui nostru Andron, amvonul inimii lui Nichita
Stnescu“ (22 martie 1980). Toate aceste aprecieri i-au fost druite
autorului de aceti ilutri vizitatori pe când treceau pragul Muzeului
Imaginii din Negreti-Oa. De câiva ani maestrul s-a dus s se odihneasc
puin. Fotografiile lui rmân mrturii pilduitoare pentru înelegerea unei
vremi apuse. De la marile tratate de istorie româneasc la colecii
particulare, imaginile lui Ioni G. Andron destinuie privirea aruncat
asupra lumii. Asupra lumii de la suprafa, dar i descifrarea spiritualitii
prin fotografie.
Portretele de oeni au fost luate de istorici pentru a ilustra pagini din
trecutul nostru destul de îndeprtat. Prin fotografie, Ioni G. Andron d
valoare i semnificaie vieii. Alturi de Iuliu Pop, Francisc Nistor el a
imortalizat Maramureul i Oaul, inuturi cu rezonane arhetipale în datele
lor eseniale. Mi-am adus aminte de acest celebru cuttor de imagini într-o
iarn în care mreia albului îi priveghea memoria. i nu am uitat c muli
ani la rînd, de Sângeorz, îmi trimitea cîte-o fotografie care valoreaz acum
cât o carte de istorie.
(În „Graiul Maramureului“, 21.03.2005)
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Despre celebrul Ioni G. Andron (1917-1989) scriu cu nelinite
deoarece nu-i pot surprinde în cuvinte puterea cu care a imortalizat viaa în
fotografii. Avocat de meserie, instruit la coala riguroas interbelic,
pruncului din Raca Oaului i-a fost dat s rmân în amintirea noastr ca
un Om al memoriei. Este cel care a ridicat locuitorul rii Oaului,
contemporan cu el, la rangul de simbol istoric. O aventur unic, splendid
conturat i acceptat chiar de istorici. Cu o intuiie de artist i-a dat seama
c oenii sînt urmaii dacilor liberi imortalizai pe Columna lui Traian. De
altfel, istoricul Constantin C. Giurescu ilustreaz în a sa Istorie perioada
dacic cu o imagine a lui Ioni G. Andron. Mai departe dup chipurile
oenilor fotografiai de el s-a reprodus imaginea omului ancestral de la
Institutul Omului din Paris ca nite efigii emblematice pentru omenire.
Eroii fotografiilor sale sunt oameni simpli, istovii de destin, dar nobili în
înfiare. Clipa de eternitate surprins de aparatul de fotografiat poart în
ea un timp vechi.
Cantitatea de sugestie istoric este atât de mare c iese din rama unei
fotografii. Descoperea semne, simboluri, în obiectele lustruite de vreme ori
în peisaje. Dar mai ales în sufletul oamenilor în care a vzut licrul duratei
proiectat mai mult spre cer decât spre pmânt. Avea pofta teribil a
descoperirii spaiului în care s-a nscut. Dorea s-i lmureasc
semnificaia, rostul omului din Oa în istorie. Spirit instruit, nu a czut
prad exagerrilor. Îi tia limitele. Oferea în schimb ipoteze. Multe dintre
ele confirmate. Rmâne de referin propria lui mrturisire: „Oricît m-am
aplecat asupra acestor suflete, nu le-am putut ptrunde adâncimile i oricât
m-am ridicat spre înlimile lor, nu le-am putut atinge piscurile. Am
încercat, dup puterile mele, s le scriu cu lumin”. Da, o lumin cu tonuri
diferite. O lumin cu sensuri durabile. A fost dominat de dragoste i adevr.
Dragoste de oameni i locuri, adevrul permanenei i al continuitii.
A fost i a rmas o adevrat Contiin a Oaului. A spaiului românesc. Lam cunoscut bine. L-am însoit prin Oa. În Raca natal. L-am preuit
enorm. Îi port cu sfinenie memoria. În prezena lui istoria devenea aproape
concret. Am cltorit împreun i prin Maramure. Pentru care avea o
înelegere profund. Nobil i voievodal. Muzeul rii Oaului l-a cinstit
sâmbt cu o generoas expoziie. La dou decenii de la stingerea din via
a lui Ioni G. Andron. Omul care a scris istorie cu lumin.
(În „Graiul Maramureului“, 17.08. 2009)
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A aprut de curând volumul intitulat In memoriam Ioni G. Andron
(1917-1989), conceput i realizat de Remus Vârnav, directorul Muzeului
rii Oaului. Tiprit pe hârtie velin, în format mare, volumul reprezint
un evenimet cultural deosebit pentru Oa i nu numai. El a fost ateptat cu
interes dup ce arhiva lui Ioni G. Andron a intrat în 2008 în posesia
instituiei menionate.
Dedicat cunoscutului avocat, etnograf i artist fotograf, dar în acelai
timp i bun meter ticluitor al paginii de hronic, în calitate de autor al mai
multor volume despre oamenii din ara Oaului – lucrri care au trezit
ecouri favorabile în lumea specialitilor din ar – tomul are o structur
complex i trebuie receptat ca un omagiu adus cunoscutului om de cultur,
artei fotografice în general, dar i zonei pentru a crei înlare cultural
„Domnu’ Ioni“ i-a dedicate întreaga via. Ca noutate, remarcm de la
bun început cele 25 de fotografii reproduse, majoritatea necuprinse în
albumul ara Oaului (Ed. Dacia, 1977). De o calitate superioar, fr
retuuri inutile, vii i expresive, acestea solicit deopotriv atenia ochiului
i zbava gândului.
Din prefaa semnat de Remus Vârnav, intitulat Câteva lmuriri
necesare, aflm care este zestrea lsat de Ioni G. Andron. Câteva
exemple: 100.000 de cliee fotografice închinate Oaului; corespondena cu
diverse personaliti din ar i strintate (3.000 de scrisori); diverse
manuscrise, fie, note de cercetare pe teren, precum i trei cri pregtite
pentru tipar despre vântoarea de altdat din Oa, despre munii i morile
de ap de aici, împreun cu un bogat material fotografic. Aflm, de
asemenea, c Ioni G. Andron s-a implicat în realizarea filmului Nunt în
ara Oaului, a salvat de la pieire cea mai veche biseric de lemn din Oa
i a fcut demersuri pentru înfiinarea Muzeului rii Oaului.
Întreaga arhiv scris a lui Ioni G. Andron este monografiat în
secvena ampl Despre manuscrise, proiecte culturale i coresponden
semnat de Remus Vârnav.
În plus, lucrarea reproduce un numr însemnat de documente i
corespondena cu personaliti ale culturii naionale precum Ion Mulea,
Constantin Daicoviciu, printele Gheorghe Marina, Val Pucariu, Ovidiu
Bârlea, Mircea Zaciu, Filaret Barbu, folcloristul Mihai Pop, Romulus
Vulcnescu, ambasadorul SUA Richard H. Davis, Petru Comarnescu,
Constantin C. Giurescu etc.
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1. Ioni G. Andron i familia sa
Ioan George Andron, fiul lui Ioni G. Andron, semneaz o ampl
biografie utilizând documente de familie i arborele genealogic al familiei
Andron pe care l-a întocmit printele su (p. 35, nota 1). Acesta s-a nscut
la Raca pe 20 aprilie 1917 i a decedat la 23 aprilie 1989. Este fiul
preotului Ioan i al învtoarei Ghizela din Raca.
Biografia semnat de fiul lui Ioni G. Andron este exhaustiv,
exact, sensibil evocatoare, scris cu inima, de aceea ofer o lectur
atractiv. Ea se dovedete a fi în acelai timp i o adevrat pagin de
istorie oeneasc, o „fotografie“ în cuvinte a unei familii cu numeroase, dar
fireti conexiuni interetnice i deschide o fereastr spre o localitate din ara
Oaului, spre viaa intelectualilor oeni din deceniile I-IV ale secolului
trecut. Familia, atmosfera familial a preotului din Raca ne aduc aminte de
paginile rebreniene dedicate intelectualilor din satul transilvnean .
2. Avocatul Ioni G. Andron i cultul documentului
În mediul rural în general i în ara Oaului în special, cultul
documentului, al antichitilor, a lipsit din nefericire mult timp, iar mai nou
admiraia e îndreptat spre sclipiciul artizanal alogen, pe când valorile vechi
nu au mare pre.
O carte afumat rmas pe meter-grind de la moi i strmoi este
repede expediat în flcri de nite strnepoi termopanofili i subjugai de
culorile stridente, de zbrele din inox i de tot felul de ornamente fascinante
pentru cei cu gusturi deficitare. Oaul nu face excepie de la acest curs
nefericit, foarte puini îi adun în lzile de zestre pentru viitorime obiectele
de art care le-au înstruat antecesorilor viaa.
Ioni G. Andron a simit pericolul i tot efortul su creator a fost
orientat în direcia conservrii i promovrii valorilor artistice atât de
bogate i de surprinztoare ale Oaului. Scânteia iubirii de frumos i-a fost
transmis i cultivat în familia tatlui su, preot din Raca, de mama sa,
învtoarea Ghizela, vboaica maghiar care a iniiat înc din 1920 o
colecie etnografic, pe care fiul ei a continuat s o îmbogeasc.
Ioni G. Andron a avut aadar din tineree simul documentului. El a
scotocit apoi prin arhive dup documente privitoare la istoria rii Oaului,
puine câte erau, îns a produs el însui documente, multe, pe care, aflat la
marginea vieii, le-a lsat motenire.
3. Fotografiile lui Ioni G. Andron
Fotografiile sale sunt file de cronic, scrise cu lumin scprat din
„scula cea nemeasc“, dup zisele unui btrân din Raca. Reprezint în
acelai timp i intenia de a imortaliza ceva din umanitatea inutului, de a
ptrunde în intimitatea moral, estetic i în filosofia grupului. Ochiul su
este înclinat spre art, spre semnificaie. Gsim peste tot elemente picturale
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traductibile în fragmente de proz liric, pentru c, dup cum se vede din
prima fil a manuscrisului intitulat Glasul apelor de munte (p. 153), în
Ioni G. Andron slluia un scriitor autentic.
Câteva din fotografiile sale merit evideniate. Focalizarea a tins de
fiecare dat spre elementul simbolic. Dac gospodria stenilor indic
puintate material, plintatea spiritual copleete. Un exemplu este
fotografia numit „Pe grosul casei, Raca, august 1939“. În centru, o Piatr
a Nordului, cum ar zice poetul George Vulturescu. Este pragul de pe care se
urc pe grosul casei (din lat. grosus), care este o prisp specific Oaului,
mrginit de un lemn gros. Pragul acesta este în fond o piatr. Mare i lat,
lustruit la fel ca platforma unei rânie, doar c pe ea nu s-a mcinat fin,
ci clcâie omeneti, adic timp i via.
Iat o fotografie, realizat în Raca în 1938 (p. 12) pe care o
intituleaz în acelai stil inconfudabil, descrisptiv i în grai dialectal, cu
rezonane vechi: „Nepoata moului Chirilu îi leagn pruncul“. Ochiul
artistului a surprins iarba la paritate cu cerul, un cer de care atârn un mr.
În centru, turnul bisericii i un pom care îi concureaz acesteia ascensiunea,
apoi o oaie, dou puicue scociorând în spatele casei acoperite cu jupi, i
streaina care scutete de ploaie o scar de lemn. i iat, în stânga, femeia
tânr, viguroas, înalt, cu talie de zei dominând cerul, se afl la umrul
unui pom (un mr judecând dup frunze i dup semnificaia sa biblic, în
ipostaza de pom al vieii) de creanga nevzut a cruia este legat uugul
copilului. Femeia îi leagn pruncul, pe care îl arunc spre cer, iar acesta
parc atras de un magnet, zbovete lâng rotunjimea pântecului matern.
Dac un sculptor ar face statuia oencei, acesta ar fi un posibil model.
Nu tiu dac Ioni G. Andron a scris i proz, dat fotografia aceasta
poate fi incipitul unui roman.
Sunt remarcabile apoi portretele. Acestea invit la îndelung cercetare
i descifrare a destinelor unui neam încpânat s smulg vieii dure
dreptul de a fi. De copii, mai întâi foaice i coconi dolofani, cu faa rotund,
iradiind sntate i vigoare sub briciul vântului de Crciun.
Oamenii sunt surprini exuberani la nunt, robi ai pmântului la arat,
la colindat (copiii), la lut de torturi (femeile), la biseric în ascultare,
cugetare i sfinenie, sau zguduind pmântul pe drumul spre locul danului,
aa cum arat fotografia intitulat: „Feciorii cu ceteraul. Raca, iulie
1940“. O adevrat oper de art care încorporeaz parc nu doar imagine,
ci i tropot de pinteni, sunetul ceterii i strigturile cu sgei erotice ale
dnuilor.
Sunt fizionomii dltuite de greul, dar i de bucuria vieii, cu priviri
nesupuse, suverane. Împcarea i linitea pe care i-o d libertatea dar i
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cadrele spirituale însuite i acceptate. Nu lipsesc nici chipurile glumee, în
expresia crora intuim o vorb de duh sau poate o strigtur licenioas.
Iat cum îl surprinde pe oan poetul Ioan Alexandru în trecerea sa
prin ara Oaului, în poezia intitulat Oan: „E bine i e minunat s fii /
Tânr brbat puternic i e bine / Pe oseminte carnea tare tun / i sângele
s fulgere prin vine // Obrazul ro i chipul cuvios / Ochiul albastru licre
sub gean /i blândul cap pe umerii plugari / Precum un turn de schit întro poian(...)“ (Pmânt transfigurat, B.p.T., Ed. Minerva, Buc. 1982, p.
160).
Ioni G. Andron a avut capacitatea de a observa, în miimea de
secund a imortalizrii, detaliul semnificativ. Nu tiu din punct de vedere
tehnic câte dificulti a întâmpinat, dar cu siguran faptul c a cunoscut
foarte bine, din interior, umanitatea Oaului l-a ajutat.
4. Câteva studii teoretice utile artitilor fotografi.
Ultima secven a crii cuprinde lucrrile colocviului „Fotografia i
muzeele etnografice“ din 9 i10 mai 2009. Contribuiile, temeinice i bogat
ilustrate, sunt interesante în special pentru cei preocupai de arta
fotografic, fapt pentru care le menionez. Ele sunt semnate, în ordine, de:
Maria Borzan i Adrian Bugnar (Fotografia în muzeul reghinean);
Carmen Braica i Ioan Toa (Documente foto privind tematica i
mobilierul expoziiei etnografice permanente); Adrian Chira (Fotografia
între tehnic i art), Laura Ghinea (Fotografia ca document. Edward
Sheriff Curtis i antropologia vizual), Dr. Dorel Marc (Fotografia între
descriptivism i contextualizarea semnificaiilor etnologice), Angela Pop
i Livia Marc (coala i muzeul – instituii de promovare a culturii
tradiionale populare), Ioan Toa i Mihai Maxim (Organizarea fototecii
muzeului etnografic al Transilvaniei ca surs documentar) i Vajda
Andras (Biografia unui învtor în texte i fotografii).
5. Anotimpuri imortalizate de Dorel Petrehu.
Nu tiu dac Ioni G. Andron a intenionat sau nu s creeze o coal,
nici dac a iniiat sau nu ucenici într-ale artei fotografice. Poate c
manuscrisele sale cuprind i referiri la acest domeniu. Vedem îns c a
declanat o emulaie creatoare benefic, însi opera sa fotografic fiind o
coal la care se poate înva foarte mult, atât în ceea ce privete fotografia
abordat ca art, cât i în privina fotografiei-document. Lumea merit s
fie „tras în chip“, dup expresia local, întrucât prefacerile sunt vijelioase
în sensul nefast al tulburrii, de-a valma, a unor tradiii valoroase
omologate de trecerea timpului. În aceste condiii, fotografia devine, pe
nesimite, document.
În acest sens înelegem contribuia fotografic memorabil a
pictorului negretean Dorel Petrehu prin cele 29 de fotografii artistice din
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finalul volumului. Ele sunt realizate în spaiul Muzeului în aer liber, aceast
insul de oenitate, smuls efemerului i nepriceperii, care face cât un tratat
de istorie.
Piesele lui Dorel Petrehu au o puternic tent evocatoare, surprind
natura care ia sub protecie omul, verdele ierbii, puritatea florilor. Lipsete
omul, dar e prezent mâna omului prin lucrarea bine fcut. Culorile
moderate, meriul cerului i al pereilor mjluii în aceeai culoare, umbrele
i lumina, ochiul i mâinile boresei eternizate în pictogramele broderiilor,
alturi de arhaicitatea construciilor – toate acestea „nareaz“ despre o via
milenar legat de pmânt i de iarb, de lemnul codrului.
Fotografiile lui Dorel Petrehu sunt frânturi de via scpate de sub
spiele prea grbite ale istoriei i transmit pacea regeneratoare din umbra
bisericii de lemn, cldura odorului (btturii), linitea odihnitoare a
turnaului. Ochiul aparatului su surprinde atmosfera calm a unui traseu
temporal pe sub palma ocrotitoare a Cerului. Ele sunt un semn c la
Negreti-Oa arta fotografic iniiat de Ioni G. Andron se afl în
expansiune.
6. Câteva concluzii.
Vorbind despre acest volum, nu poi evita o anumit und patetic.
ara Oaului nu a disprut în vremuri grele graie valorilor arhaice pe
care le-a acumulat. Ea a fost în primul rând o „ar cultural“, adic un
conglomerat de valori, nu o sum rezultat din adunri i scderi de
locuitori sau o noiune pur geografic.
A te întoarce în trecutul ei pentru a aduce de acolo frumusei vechi nu
înseamn a rmâne acolo, împotmolit, ci a putea construi mai departe pe
nite temelii verificate de Cumpna Creatorului.
Volumul In memoriam Ioni G. Andron (1917-1989) face acest
lucru. El se citete cu interesul pe care i-l trezete un document autentic
lsat de cei de ieri pentru cei de azi i, de cei din ziua de azi, viitorului. Este
o scriere peste care se va aterne doar colbul stârnit de paii timpului.
i înc un gând, la final. Ioni G. Andron i Ioan Chioreanu-Oa, un
maestru al muzicii vechi oeneti, au fost doi buni prieteni, doi împtimii
ai iubirii de Oa i ai dorinei de a face ceva pentru inutul lor natal. În
1980, ei au proiectat un volum comun care s includ danurile transpuse
pe portative i fotografii de Ioni G. Andron. Proiectul nu s-a realizat, dar
ideea nu s-a pierdut i ar putea fi reluat. Este o idee.
(„Poesis”, Anul XXIII, Nr. 7-9 Vara 2012, 258-260, p. 116-119, reprodus
în „Accente deschise. Cri i autori din Nord-Vest”,
Citadela, Satu Mare, 2012)
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Fr doar i poate, cel mai însemnat fotograf al Nordului a fost Ioni
Andron (1917-1989), care a lsat în urma sa o imens fototec cu peste 60
de mii de cliee, realizate începând cu anii 1930. El a fotografiat cu
precdere Oaul, dar a imortalizat sporadic i Maramureul. Pozele sale,
printre care magistrala lucrare „Btrâni în biseric“ (ori cum spunea C. C.
Giurscu, care a folosit-o pentru a ilustra „Istoria românilor“, „Sfetnicii lui
Decebal“), sunt monumente de art inegalabile. Din nefericire, puine dintre
lucrrile acestui „Brâncui al fotografiei“ (vorba unui fin cunosctor al
rii Oaului, care mi-a redeschis ochii asupra însemntii operei lui
Andron) sunt azi accesibile publicului.
La fel cum puine din pozele realizate de prietenul i contemporanul
acestuia, Francisc Nistor (despre el putei citi aici, iar fotografii realizate
de el sunt disponibile aici), cel mai important fotograf-documentarist al
rii Maramureului (pe care l-a pozat de mii de ori între anii 1935-1985)
pot fi admirate de ctre cei interesai.
Cât despre Oaul autentic, ei bine, acesta s-a strmutat în fotografiile
lui Andron i în muzeul din Negreti. În Oa nu mai exist astzi nici case
tradiionale i nici mcar o singur biseric de lemn, cu excepia celei din
muzeul negretean! O soart care planeaz i asupra Maramureului (unde
casele, grajdurile, porile, gardurile, urile, coteele i oprurile din lemn
dispar foarte repede, doar bisericile i câteva case fiind protejate) în cazul în
care nu se vor lua msuri...
Unul din preurile „modernizrii”? Aproape nimeni nu mai viziteaz
Oaul, pentru c nu exist motive pentru aceasta. Puinii turiti se opresc în
trecere la muzeul din Negreti (doar 6000 pe an, cu tot cu localnici),
traverseaz Certeze, unde privesc mirai „palatele“ din centru i apoi vin în
Maramure, loc în care au, înc, motive s poposeasc câteva zile i unde
mai pot vedea ceva tradiii...
Bucurai-v ochii, dar, cu o selecie de lucrri reprezentative realizate
de Ioni Andron în anii 1930-1940, în Oa i Maramure (preluri de pe
foto.oas.ro i memoria.ro).
©Teofil Ivanciuc, octombrie 2013
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Despre importana covâritoare a
lui Ioni G. Andron, ca cel mai de
seam fiu al rii Oaului, trebuie s
mrturiseti cu îndreptit sfial.
Cci personalitatea complex a
Domniei sale te copleete: strlucit
artist fotograf, pasionat etnograf, druit
crturar, avocat, a lsat pentru ara
Oaului o motenire monumental, un
tezaur de nepreuit. De-a lungul unei
viei exemplare, trite la cotele
incandescente ale dragostei fa de
inutul natal, s-a dovedit lujerul cel mai
viguros pe care acest inut l-a odrslit
i prin care i-a pompat sevele înspre
lumin i nemrginire.
Cel care s-a încumetat s
descifreze i s ne dezvluie
dimensiunile uriaei sale opere, întreaga amplitudine a preocuprilor sale,
este Remus Vârnav, directorul Muzeului rii Oaului, într-un volum
intitulat „In memoriam Ioni G. Andron (1917-1989)“, monografie
editat de Muzeul rii Oaului, unde se pstreaz întreaga arhiv Ioni G.
Andron, care se compune din aproximativ 100.000 cliee fotografice despre
lumea noastr oeneasc, valoroase piese de etnografie (port i obiecte
casnice) i o vast coresponden, cam de 3.000 de scrisori, diferite
manuscrise pe teme de etnografie a rii Oaului. Cartea rspunde unui
orizont de ateptare i se dorete un meritat omagiu adus strdaniei i
druirii unei viei puse în slujba frumosului i adevrului care l-au cluzit
pe marele om de cultur i a relaiei sale unice cu inutul cruia i-a dedicat
întreaga via.
Structura crii este una mai neobinuit, neconvenional, atingând i
alte aspecte, menite s lumineze i s întregeasc înelegerea deplin a
personalitii lui Ioni G. Andron, vzut i din alte perspective. Astfel,
volumul cuprinde 25 de fotografii necunoscute, majoritatea ilustrând viaa
i devenirea sa, în relaie cu timpul zbuciumat i cu realitile de cele mai
multe ori ostile. Prefaa aduce „Câteva lmuriri necesare“ consemnate de
autor, care creioneaz dimensiunile acestei personaliti, în dubl ipostaz:
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ca artist i ca cetean, asumându-i destinul cu responsabilitate, implicat cu
toat fiina în evidenierea patrimoniului etnografic al rii Oaului.
Volumul începe cu o ampl i foarte bine documentat biografie,
consemnat de fiul artistului, Ioan George Andron, folosind fotografii i
documente din arhiva familie, dar scris cu mult sensibilitate, iubire i
preuire filial, fcând lectura foarte atractiv. Ioni s-a nscut în satul
Raca, din dragostea tatlui su, o via întreag preot în acest sat i a
mamei sale, învtoare, fiind primul din cei patru copii ai familiei.
Atmosfera cald i ocrotitoare a mediului familial i a satului natal i-au fost
reazem în strdania sa spre împlinire i l-au ajutat s-i îneleag rostul su
pe lume. Dup care s-a instruit la coala riguroas interbelic, absolvind
dou faculti, de Teologie, ca preot greco-catolic i de Drept, ca avocat.
Dar a ales s se desvâreasc urmând marea pasiune a inimii sale:
fotografia, scriind cu lumin cronica timpului i a locului care i-au purtat
fiina în trecerea fulgurant prin lume. Volumul cuprinde i un interviu
semnificativ, pe care ilustrul artist l-a dat în ultimii ani ai vieii i aprut
într-o revist clujean, „Echinox“ prin care mrturisete unele principii care
i-au cluzit viaa. A îneles înc de timpuriu c are ansa de a tri într-un
timp istoric, încrustat în tipare ancestrale, care vine „din leagnul istoriei“.
De aceea, cu deplin maturitate, s-a „fcut rspunztor în faa neamului de
a fixa pe pelicul libertatea“ simbolizat de oamenii în mijlocul crora i-a
fost dat s se nasc i pe care s-i reprezinte în faa istoriei.
Volumul mai cuprinde i o serie de documente i ilustraii care
evideniaz implicarea sa i în alte proiecte, ca cel mai avizat cunosctor al
realitii oeneti, cum ar fi numeroase studii privind diferitele aspecte ale
etnografiei rii Oaului: locuri, oameni, portul popular, vântoare,
alimentaie; demersuri pentru salvarea singurei biserici de lemn, cea din
Lecâna; consultaiile pentru realizarea filmului „Nunta în Oa“;
demersurile pentru înfiinarea Muzeului rii Oaului.
A devenit celebru înc din timpul vieii, fiind vizitat de numeroase
personaliti ale culturii i tiinei româneti i strine, ambasadori, toi
manifestând o preuire deosebit fa  roadele strdaniilor sale i fa de
acest inut, pe care l-a reprezentat atât de strlucit, l-a slujit cu mintea, cu
sufletul i cu fapta, cum nimeni altul nu a mai fcut-o.
Dar cuvintele, oricât de meteugite, nu reuesc s cuprind întreagul
adevr al imaginilor sale, al realitii surprinse i trite de marele artist
fotograf.
(în revista „Raze de lun“, Liceul Tehnologic „Ioni G. Andron“,
Negreti Oa, nr. 6 – martie-aprilie 2013)
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Ioni G. Andron a reuit s surprind cu fotografiile lui, mai bine
decât nimeni altul, întreg universul rii Oaului. Artist fotograf, teolog
greco-catolic, avocat dar i un colecionar pasionat, Ioni G. Andron a fost
o personalitate complex, reuind s-l ridice pe oanul din vremurile sale la
rangul de simbol istoric. În semn de recunotin pentru tot ce a fcut
pentru aceast zon Liceul Tehnologic din Negreti Oa îi poart numele.
A lsat în urm o adevrat comoar fotografic
Ioni G. Andron s-a nscut la 20 aprilie 1917 în satul Raca din ara
Oaului, în familia preotului greco-catolic Ioan Andron, originar din satul
Pribileti din ara Chioarului. Dup coala primar în satul natal, urmeaz
liceul la Satu Mare (1927-1934), apoi dreptul la Cernui i Cluj (19351940) i teologia la Academia de Teologie Greco-Catolic din Cluj (19411944).
A început s fac fotografii începând din 1934 cu aparatul de
fotografiat Voigtländer Bessa pe film lat primit de la tatl su, la început cu
colegii de liceu, cu familia, în excursii i la vântoare, apoi tot mai multe cu
ranii din Raca i alte sate oeneti.
Fotografiile sale au o valoare deopotriv documentar i artistic; dei
nu a avut studii în domeniul artelor vizuale, a avut un talent artistic
remarcat i apreciat de reputai critici de art precum Petru Comarnescu,
care afirma c este poate cel mai mare fotograf român.
Prin dimensiunile i prin diversitatea tematic a materialelor, ca i
prin lunga perioad acoperit, arhiva rmas de la Ioni G. Andron este
impresionant. Timp de peste o jumtate de secol acesta a fotografiat, a
cercetat crile i satele, a adunat material i a scris. Din perioada 1934–
1944 dateaz circa 5.000 de cliee, iar pân la sfâritul vieii sale, în 1989, a
fcut în jur de 100.000 de negative alb-negru, negative color i diapozitive.
Pe lâng acestea au rmas sute de pagini de conspecte i fie de cercetare în
teren, manuscrise i o coresponden care depete 3000 de piese.
Andron a fotografiat privelitile caracteristice. Satele, ocupaiile,
datinile i obiceiurile, portul popular, srbtorile i mai ales a surprins cu
pasiune chipuri de oameni, realizând portrete de neuitat.
L-a preocupat istoria oenilor i a fost convins de descendena lor
dacic, obinând chipuri ce au prut contemporanilor desprinse de pe
Columna lui Traian.
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Fotografiile lui ilustreaz sintezele de istorie a românilor
Lecturile crilor de istorie despre daci, romani i formarea poporului
român l-au fcut s-i priveasc pe oeni i în special pe rceni ca pe
urmaii acestora: „Când fotografiam chipuri de btrâni cu pletele ninse de
numrul anilor sau scene din datini strbune, simeam din plin o îndoit
mulumire: aceea c suntem aici din leagnul istoriei, i aceea a creaiei,
fiind contient c am fixat pe pelicul pentru cei de azi i pentru cei din
viitor o prticic din fabuloasa realitate româneasc“ spunea cu mândrie
Andron.
De altfel în primvara anului 1971, cu ocazia expoziiei personale de
fotografie i art popular din ara Oaului de la Dalles, Ioni G. Andron îl
cunoate pe marele istoric Dinu C. Giurescu cruia îi d o copie din celebra
fotografie cu btrânii din satul Raca, intitulat Sfetnicii lui Decebal. La
acea expoziie, Andron avea s declare: „Avei aici în Bucureti copia
fidel a actului de natere al poporului român: Columna Traian. Eu, solul
rii Oaului, am coborât din inutul Nordic, ce cdea „extra muros“ din
inutul Dacilor Liberi, în fruntea unei solii peste veacuri, aici în câmpia
geto-dacic i v-am adus în cetatea lui Bucur cea mai splendid verig de
legtur între ceea ce am fost i ceea ce suntem astzi. Dacii mei au coborât
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de pe Column i stau astzi în capitala României cu aceeai demnitate
caracteristic lor, aceea de ceteni liberi într-o ar liber. Dac în toat
viaa mea nu am putut da altceva mai de pre neamului, acesta este darul pe
care îl aez pe altarul patriei, urmând ca istoricii s-l valorifice la adevrata
lui valoare.”
Mare colecionar de art folcloric
Ioni G. Andron a fost nu numai un fotograf, ci i un colecionar
pasionat, casa sa din Negreti-Oa adpostind o colecie etnografic i de
art popular, un mic muzeu care a fost vizitat de muli cltori prin ara
Oaului, printre care s-au numrat oameni de cultur i tiin din ar i
strintate. A fost vizitat de personaliti ale vieii politice, demnitari, de
ofieri superiori, de ambasadorul Statelor Unite, Richard Davis, de profesori
universitari de la universiti de prestigiu din Germania, Frana, SUA i din
alte ri. I-au fost oaspei muli oameni de cultur i art, personaliti de
vaz ale culturii i artei româneti.
Se simea onorat i încântat de interesul vizitatorilor pentru Oa i le
vorbea cu însufleire despre ara Oaului, despre obiectele i fotografiile
din colecia sa.
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(în „Gazeta Nord Vest“, Satu Mare, 06.04.2016)
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Abstract: Ioni George Andron (1917-1989) is the biggest artist
photographer that Satu Mare gave to this country, a tireless scholar and
ethnographer, appreciated by the most important Romanian historians and
ethnographer personalities.
In the spring of 2016 the Satu Mare County Museum took the entire
Collection created by Ioni G. Andron in the period 1933-1989 (documentary and
photography archive). In the manuscripts collection there is a material typewritten
by Ioni G. Andron entitled Memories from the time of the horthyst- fascist
occupation (sept. 1940 – oct. 1944). As revealed by the title of the document, the
author recounts in details the events that preceded the Vienna Arbitration from
August 30, 1940, and the period that followed, until the liberation of the Oaului
Country from the Hungarian occupation. Also, there are recounted events
experienced by the author, on the native lands in Raca, but also from the period
when he studied in Cluj Napoca. We decided to present integrally this manuscript
(with very small spelling changes) in order to not break the flow of the text, but
especially due to the way in which Ioni G. Andron considered to recount the
events, this being maybe also the reason for which this material was never
published in full form.
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La inceputul anului 2015, conducerea Muzeului Judeean i a
Consiliului Judeean Satu Mare i-a manifestat interesul pentru
achiziionarea Coleciei Ioni G. Andron, colecie unicat, de un interes
deosebit atat pentru Muzeu, cat i pentru intreg judeul Satu Mare,
indeosebi pentru ara Oaului. In data de 26 februarie 2015, dup mai
multe discuii prealabile cu proprietarii coleciei i a factorilor de decizie
din conducerea Muzeului i a Consiliului Judeean Satu Mare, m-am
deplasat la Braov pentru a vedea care este starea real a clieelor
fotografice, a cataloagelor, a manuscriselor i a intregii arhive personale
care a aparinut artistului fotograf Ioni G. Andron i pentrua m ntlni cu
urmaii acestuia, succesorii legali ai artistului, Ioan George Andron i
Angela Romana Ivnoiu, ambii domiciliai in Braov. S-a ajuns la un acord
intre cele dou pri, preluarea urmând a fi fcut in dou etape. In iunie
2015 s-a achiziionat arhiva documentar creat de Ioni G. Andron, in
care se regsesc manuscrise, însemnri, coresponden, dar i documente
218

personale ale autorului, toate fiind minuios prelucrate i inventariate. In
primvara anului 2016 Muzeul Judeean Satu Mare a preluat i arhiva
fotografic realizat de Ioni G. Andron in perioada 1933-1989, ce
cuprinde colecia de cliee i filme, un total de 92.712 de cliee, cataloage
foto pentru cliee i cataloage foto pentru filme inguste i late.
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1. Cine a fost Ioni G. Andron?
Ioni George Andron este, indiscutabil, cel mai mare artist fotograf
pe care Stmarul l-a dat acestei ri, un neobosit etnograf i crturar,
apreciat de cele mai importante personaliti ale istoriei i etnografiei
romaneti35. Nscut la 20 aprilie 1917 in satul Raca, este fiul preotului
Ioan Andron i al invtoarei Ghizela Andron, care a creat prima colecie
de art popular oeneasc i i-a transmis fiului su aceast mare pasiune.
Absolvent al Liceului „Mihai Eminescu” din Satu Mare, liceniat in Drept
la Cernui i Teologie greco-catolic la Cluj, Ioni G. Andron este primul
etnograf al rii Oaului, fiind cel care a pus bazele unui muzeu al acestei
zone i autor al mai multor lucrri de specialitate fotografic, istoric i
etnografic din Oa. Personaliti importante ale culturii romaneti (Petru
Comarnescu, Liviu Ciulei, Dan Hulic, Constantin C. Giurescu, Paul
Miron, G. Istrate, Gabriel trempel .a.) ii trec pragul i ajung s-i admire
fotografiile. Colaboreaz cu toi cercettorii care vin in zon i crora le
ofer imagini pentru a-i ilustra crile (Ioan Velcea, T. Bneanu, Gh.
Foca, C. C. Giurescu, G. Clinescu .a.). Intreaga via i-a dedicat-o rii
Oaului, lsând in urma sa un patrimoniu inegalabil din punct de vedere
istoric i etnografic. A incetat din via la 23 aprilie 1989 i este
inmormântat alturi de tatl su in faa bisericii din Raca.
Arhiva documentar creat de Ioni G. Andron este una
impresionant, fiind grupat pe mai multe categorii. Prima serie este
reprezentat de colecia de manuscrise format din 29 de uniti arhivistice
de o valoare excepional. Urmeaz apoi partea alocat corespondenei cu

35

Despre biografia lui Ioni G. Andron vezi: Viorel Campean, Oameni i locuri din
Stmar, vol. I, Satu Mare, Ed. Citadela, 2008, p. 238-239; Remus Varnav (coord.), In
memoriam Ioni G. Andron, Negreti-Oa, Muzeul rii Oaului, 2011. Din acest volum
amintim studiile semnate Ioan George Andron, „Despre Ioni G. Andron i familia sa”,
p. 35-63; „M-am fcut rspunztor in faa neamului de a fixa pe pelicul libertatea”, un
interviu cu Ioni G. Andron realizat in anul 1985 de Ovidiu Ghita i Ovidiu Pecican
pentru revista Echinox din Cluj Napoca, nr. 5-6, republicat In memoriam Ioni G.
Andron, Negreti-Oa, Muzeul rii Oaului, 2011, p. 64-68; Daniela Blu, Nicolae
Bura, Viorel Ciubot, Adela Dobrescu, Natalia Lazr, Maria Lobon Puca, Ioan Viman,
Negreti Oa trecut i prezent, Cluj Napoca, Ed. Fundaiei pentru Studii Europene, 2012,
p. 222-223; Vezi Raze de lun ediie special, numr dedicat comemorrii a 25 de ani de
la moartea lui Ioni G. Andron, cu articole semnate de Remus Varnav, Viorel Campean,
Ioan George Andron, tefan Haiduc .a.
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26 de volume structurate tematic i cronologic, dar i valoroase documente
de familie i insemnri ale artistului cu caracter istoric, etnografic sau
juridic, toate grupate deosebit de meticulos. Aceast colecie documentar
este minuios prezentat de Remus Varnav intr-un excelent studiu, in
momentul in care arhiva in cauz se afla in custodia Muzeului rii Oaului
cu intenia achiziionrii sale, fapt neconcretizat la acea dat36. In colecia
de manuscrise am gsit un material dactilografiat de Ioni G. Andron37
intitulat Amintiri din timpul ocupaiei hortisto-fasciste (sept. 1940 – oct.
1944), la care sunt ataate apte fotografii care vin s susin cele afirmate
de autor in acest manuscris38. Dup cum reiese din titlul documentului,
autorul relateaz cu lux de amnunte desfurarea evenimentelor
premergtoare Arbitrajului de la Viena din 30 august 1940 i in perioada
urmtoare, pan la eliberarea rii Oaului de sub ocupaia maghiar39. De
asemenea sunt relatate întâmplri trite de autor, atât pe meleagurile Racei
natale, dar i in perioada cât s-a aflat la studii teologice în Cluj Napoca.
Chiar dac o parte din manuscris a fost publicat fragmentat în dou lucrri
postume40, sunt i informaii inedite, mai ales referitoare la evenimentele
din martie 1944 petrecute la Cluj. De altfel, intenia cu care a gândit aceste
pagini memorialistice, denot umanitatea extraordinar a autorului, sine ira
et studio, dup cum reiese i din citatul urmtor41:
„O fac cu strângere de inim i dac a întrezri fie chiar i o umbr
de rzbunare din partea acelora care eventual ar citi aceste rânduri impotriva maghiarilor - le-a arde de pe acum. Le scriu numai i numai
pentru a nu se uita,încadrându-m n vechea vorb a neamului meu, c
„Românul iart, dar nu uit”, venindu-mi in minte cuvintele marelui nostru
i totodat unul dintre titanii umanismului românesc Nicolae Iorga, care,
in acel crud i dureros septembrie 1940, în zilele imediat urmtoare
ocuprii Ardealului de Nord, când înc sângele martirilor nu se rcise,
când înc fumegau locaurile de închinare i gospodriile incendiate de
ctre „cuceritori” scria in finalul unui articol:

36

Remus Varnav, „Arhiva scris de Ioni G. Andron (1917-1989). Despre manuscrise,
proiecte culturale i coresponden”, în Remus Vârnav (coord.), op. cit., p. 69-136.
37
Pan in prezent nu am reuit s datm exact manuscrisul.
38
Muzeul Judeean Satu Mare, Secia Etnografie (în continuare, MJSM), Colecia Ioni
G. Andron, nr. inv. 35.631, 38 file.
39
Nu insistm asupra Arbitrajului de la Viena din 30 august 1940, subiectul fiind tratat in
foarte multe lucrri de specialitate, atat la modul general, cat i particular, cu studii de
caz elocvente.
40
Ioni G. Andron, Raca. Vatr de neam romanesc, Baia Mare, Ed. Gutinul, 1996, p. 5990; Ioni G. Andron, Raca. Oameni i locuri, Baia Mare, Ed. Gutinul, 1996, p. 103106.
41
MJSM, Colecia Ioni G. Andron, nr. inv. 35.631, f. 13.
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„Statul Român va face ce crede. Din partea noast nu avem decât un
sfat, a nu se clinti un fir de pr din capul unui cetean maghiar al
României. E cea mai teribil pedeaps ce putem da chinuitorilor i
asasinilor”.
Ioni G. Andron a structurat materialul documentar în mai multe
capitole. Dup o scurt introducere în care amintete de opera generalului
Georgescu Pion, care a sdit cu 10.000 de puiei de brad numele lui Mihai
Eminescu pe Dealul Comja, autorul prezint starea de spirit existent în
zon în preajma evenimentelor din august 1940 i sperana localnicilor c
ara Oaului va rmane in teritoriul României. Descrie apoi, în amnunt,
intrarea armatei horthyste dinspre Mujdeni spre Orau Nou, fapt surprins cu
aparatul su de fotografiat, urmând imediat instalarea noii administraii,
sediul plasei fiind mutat de la Negreti la Orau Nou.
Un alt capitol intitulat Raca - vatr de neam, prezint drama
românilor din Raca, care triau cu sperana c tot ceea ce se întâmpl este
ceva vremelnic, ateptand revenirea la patria mam. Familia Andron a fost
în dese ori icanat, chiar arestat, de noile autoriti, mai ales din cauza
faptului c Ioan Andron, tatl su, era preot greco-catolic în Raca, cu o
influen foarte ridicat în rândul localnicilor.
Poate cel mai interesant pasaj din aceast lucrare memorialistic este
cel referitor la evenimentele trite la Cluj în perioada studeniei la
Academia Teologic Român Unit. Ioni G. Andron a fost studentul
acestei instituii începând cu anul universitar 1940/1941, iar pân la
atacurile din martie 1944 asupra studenilor români de la Academia
Teologic, a fost martorul mai multor incidente asemntoare, descrise
amnunit în acest material.
Din cauza acestor evenimente, Ioni G. Andron, împreun cu fratele
su Mircea, se reîntorc pe meleagurile natale, relatându-i tatlui su cele
petrecute la Cluj. În text sunt reproduse mai multe scrisori din
corespondena sa, care vin s argumenteze cele susinute de Andron.
În continuare, Ioni G. Andron se refer la alte momente cruciale din
istoria comunitii, precum deportarea evreilor, actul de la 23 august,
perioada deteniei din Penitenciarul din Satu Mare, domiciliul forat sau
eliberarea rii Oaului.
Din aceste considerente, am decis s prezentm integral acest
manuscris (cu foarte mici intervenii de ortografie) pentru a nu rupe
cursivitatea textului, dar mai ales datorit modului în care Ioni G. Andron
consider s relateze cele întâmplate, acest fapt fiind poate i motivul
pentru care acest material nu a aprut niciodat in form complet.

221

Redm in continuare textul integral al manuscrisului semnat de Ioni
G. Andron, cu meniunea c anexele realizate de Ioni G. Andron vor fi
incluse în text i nu la final, în momentul la care se face referire la ele.
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Introducere
Nu pot intra in subiectul propus fr a m opri puin nu atât asupra
vâltoarei în care s-a gsit România in anii 1938-1940, cât mai ales asupra
vâltoarei sufletelor familiei printelui Andron Ioan din Raca, mai ales în
vara anului 1940, cea mai zbuciumat din viaa ei.
Triam i noi înalta tensiune a rii, simind parc cum se apropie
tvlugul rzboiului.
Din primvara lui 1938, ara Oaului era zon militar, ea constând
de fapt - în caz de un atac din partea Ungariei – într-o important linie de
aprare având poziie bun ca o adevrat fortificaie natural, prelungit
de sub dealurile care coboar spre valea Someului, pe la apus de Seini, cu
linia de cazemate, care trecea peste câmpia somean pe sub Codru, spre
Oradea.
În aceast perioad, i anume în vara lui 1939, s-au sdit în poiana
Comja peste zece mii de puiei de brazi care, dispui în litere enorme,
formau numele marelui nostru poet Eminescu, la centenarul naterii sale42.
Iniiativa a avut-o marele i inimosul general Georgescu Pion, care
îi avea cartierul la Seini.
Generalul Pion cu întreaga sa familie a fost i la noi în Raca de
Pati, în primvara lui 1939, avându-l fotografiat într-un grup de rceni.
Monumentul EMINESCU era vizibil din Seini i de la zeci de km de
pe valea Someului.
În anul 1954, vara, am avut bucuria de a-l însoi pe generalul
Georgescu-Pion, de la Seini la Comja, unde dorea s se conving personal
de starea monumentului.
Ajuni la faa locului, am constatat c literele EMIN se puteau
distinge perfect, îns nu erau scrise cu brazi, ci cu mesteceni, iar ESCU nu
se mai vedea, doar ici i colo câte un ciot de brad.
Ce se intamplase?
Monumentul a fost distrus de ctre patrioi-maghiari din Seini, dup
ocupaie.

42

Vezi pe larg, Claudiu Porumbcean, ”Generalul Georgescu Pion – ctitorul
monumentului Mihai Eminescu de pe dealul Comja lang Seini”, în Acta Musei
Porolossensis, seria Istorie-Etnografie, Ed. Porolissum a Muzeului Judeean de Istorie i
Art Zalu, nr. XXXVI, 2014, p. 269-279.
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La început au pornit cu mult zor la treab i au spat din rdcin
brazii din primele litere EMIN, apoi, poate obosindu-se, brazii care formau
restul literelor ESCU i-au tiat cu securile, dar la tulpin.
Mama natur îns nu a stat pe loc, vântul a adus semine de
mesteacn - de care erau muli la câteva sute de metri - i acestea au
încolit, gsind pmânt fertil în locul brazilor lor verzi, scriind ei acum cu
alb primele litere ale marelui poet al neamului.
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*
Casa noast nu a fost fr ofieri români - de cele mai multe ori
ofieri superiori - din martie 1938 pân în septembrie 1940.
În primele zile ale lui septembrie 1939, dup atacul lui Hitler asupra
Poloniei, la noi în cas, într-o sear dup cina la care au luat parte vreo 7
ofieri superiori, a fost mare discuie privitor la desfurarea în continuare
a evenimentelor, a rzboiului. Mai ales cutau s gseasc rspuns la o
singur întrebare: cine va câtiga rzboiul? Hitler, sau democraiile
apusene. Înc U.R.S.S. nu era în conflict. Mi se pare c era un singur ofier
filo-german, dar prerea lui a fost copleit de majoritatea zdrobitoare a
celorlali.
Nu tiu cum de am îndrznit i eu s-mi spun prerea, care a fost
simpl i concis:
- Germania va câtiga o mulime de lupte, dar în final va pierde
rzboiul!..prere care a fost gsit nu numai ca foarte interesant, dar
plauzibil.
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Mult am ateptat pân s-a adeverit: 9 mai 1945, i mult a costat
omenirea!
*
Toat vara lui 1940 am trit-o în mare tensiune. Revizionismul
maghiar fiind tot mai mult sprijinit de puterile Axei Roma - Berlin, lua
amploare, dar datorit intereselor pe care le avea Hitler în sud-estul
Europei, ca aici s fie pace, pentru ca astfel s poat suge cât mai mult din
bogiile României i în primul rând din petrolul ei, fr de care „maina
de rzboi german” era la pmant – nu s-a produs conflict armat.
Tratativele care au început la Turnu Severin între delegaia român
condus de Valer Pop i cea maghiar condus de Hory Andras nu au dat
nici un rezultat.
Aproape nu era sear în care tata i noi fraii s nu lum atlasul i s
urmrim pe harta Ardealului, în caz de eventual cedare de teren, cu
schimb de populaie, bineîneles, cam pe unde ar putea fi hotarul.
Fceam ce fceam, oricum trgeam linii imaginare, ara Oaului
totdeauna o lsam lipit de trupul patriei.
i iat-ne spre finele lui august 1940, Puterile Axei au impus formula
„Arbitrajului”, fr ca noi, Romania, s fi solicitat aa ceva.
Nu pot uita frmântrile noastre, ale familiei i ale rcenilor mai
ales, în luna iulie, culminând apoi cu evenimentele de la finele lui august.
Ungurii nu ar fi trebuit s cear revizuirea tratatului de pace de la
Trianon, care nu a fcut altceva decât s fixeze pe hârtie - în parte numai i
nu în totalitate cum ar fi trebuit - drepturile noastre asupra teritoriului de
vest, ci ar fi trebuit s cear revizuirea contiinei celor 100.000 de români
prezeni la Alba Iulia la 1 dec. 1918, iar pentru c de atunci trecuser mai
bine de 20 de ani, nu numai contiina acelora, ci i a fiilor, nepoilor i
strnepoilor lor. Oare care for internaional din lume - de buna credin
care totdeauna se presupune - ar fi putut s o fac?
Niciunul!!
În ziua de 29 august fiind srbtoare, dup terminarea slujbei
religioase, în faa bisericii un cpitan dintr-un batalion de vântori de
munte cantonat la Raca, Ionel Podoab, le-a vorbit câteva cuvinte
rcenilor despre ziua de mâine, când la Viena se va decide soarta
Transilvaniei.
Era o zi în care, dei calendaristic se înscria înc în var, coloritul
frunzelor teiului multisecular de lâng biseric precum i a celorlali
arbori din jur, soarele mai puin cldu, i norii cumului care decorau
cerul, artau început de toamn. Zi superb pentru fotografii, dar mie nu
îmi ardea de fotografiat, începusem s triesc din plin tensiunea de mâine.
Tatii i mie nu ne convenea oraul fixat pentru arbitraj.
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Îmi venir în minte multe drumuri fcute de Horea la Viena dup
mult dorita dreptate, cei 300 de ardeleni care au prezentat Memorandumulîmpratului de la Viena, dar acesta nici nu l-a desfcut, transpunându-l
la Budapesta, pentru „just” rezolvare la atâtea i atâtea plângeri
îndreptate aici, dar toate în zadar i toate acestea ne fceau s ne punem
sincer intrebarea?
- Oare putem noi ardelenii s ne ateptm la ceva bun de la Viena?
Ne îndoiam!
A sosit i ziua nedorit, ziua pus - impus!
Pe undele eterului au sosit i în casa printelui Andron din Raca
vocile crainicilor: cel de la radio Bucureti, sobru, cel de la radio
Budapesta ca o toac, încreztor în arbitrii prtinitori, bazându-se pe mult
trâmbiatul lor „drept milenar”, ca ar satelit fr mult importan
pentru puterile axei, dar bun de folositîmpotriva României i prin ea
împotriva sud-estului european, prelungindu-i starea de pace atât timp cât
s-a putut, pân când Sârbii i Grecii le-au fcut figura.
Eram in ateptarea comunicatului oficial, aflând prima dat la radio
Budapesta, de osânda de la Viena.
Eram cu toii în jurul aparatului de radio. Mama ca de obicei edea
pe patul ei lâng noptier, unde repara ciorapi.
Aa ca i toat suflarea româneasc i opinia public mondial - de
bun credin - am primit vestea ca o lovitur imparabil, czut ca un
trznet din mulimea norilor care ne aminteau de mult, din ce în ce mai
mult, în ultimele luni de zile: „Stmarul, Clujul, Tg. Mure, Sf. Gheorghe
din nou ale noastre”! a început crainicul, iar noi am fost la început foarte
nedumerii, crezând c e vorba de un coridor pân în Secuime i c în
forma aceasta ara Oaului va rmâne nesmuls de la sânul Patrie Mame,
dar în curând a venit precizarea frontierei noi româno-ungare.
Ni s-au intristat inimile fiindu-ne mai amare decât pelinul, simindule mai grele decât plumbul.
Am luat din nou atlasul i pe aceeai hart pe care am însemnat
atâtea ipoteze ale eventualei noi frontiere, de data aceasta am trasat-o
conform comunicatului, vzându-se astfel de a nu mai fi în viitor ceteni
români, ci ceteni maghiari.
Srmana mam. În sensul strict al cuvântului, i-au secat puterile din
picioare i a rmas ezând ca paralizat.
Caut s m transpun în situaia grea a Tatii, om la 50 de ani, cu
patru copii mari, dar înc numai eu terminasem facultatea de drept, iar
fraii mei erau elevi. Tata a insistat ca noi copiii – i în mod deosebit se
referea la mine – s rmnem, s nu ne îndeprtm, cci vom vedea ce vom
face.
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Rcenii crora le spuneam ce s-a hotrat la Viena, nu pot crede nici
ei. Se adun atâia încât tata pune aparatul de radio în geam pentru a fi
ascultat din curte, din spre fântân. Ocuparea Ardealului de Nord a fost
ealonat în etape, noi czând în ziua întâia din 6 septembrie, deci mai
aveam câteva zile.
În dup masa aceleiai zile tata i cu noi cei trei feciori ne-am urcat
pe dealul bisericii i de acolo, dup ce am fcut cu ochii i cu inima un tur
de orizont asupra satului i peste ara Oaului, amintindu-ne unele
întâmplri mai deosebite trite in satele, dealurile i munii Oaului,
întâlniri cu oameni, întâmplri de vântoare i de excursii, dându-ne
seama cât suntem de unii, strâns unii cu aceti oameni, de aceste locuri i
am simit efectiv, plenar, ca niciodat pân atunci, cum am dobândit puteri
noi, nebnuite, parc mai mari decât ale voinicului din poveste, gata de a
înfrunta cu fruntea sus, orice încercri vor urma s treac peste noi, peste
neamul nostru.
*
În dup masa destul de târzie a zilei de 6 septembrie1940, mi-am luat
aparatul de fotografiat i trepiedul, plecând pe dealul bisericii lâng teiul
secular, locul meu preferat de studiu i de meditaie – vara, bineîneles -,
locul îndrgit de care m simeam atât de ataat, locul în care m-a cuprins
vraja Racei, vraja rii Oaului.
Armata român s-a retras cu lacrimi în ochi. Ocupanii, fcând pe
cuceritorii, clcau pe acest pmânt în pas de defilare, dar înc nu
ajunseser aici. Eram, cum am spune cu o vorb oeneasc, „intre legi”.
La un moment dat am observat pe oseaua ce coboar de pe dealul
Mujdenilor o dâr alb. Erau primele uniti ale armatei horthyste care
coborau spre Orau Nou.
Mi-am instalat aparatul pe trepied i am fcut într-acolo o fotografie,
eu stând în planul prim, îngândurat, trist, cu întrebarea:
- Care-mi va fi soarta, cum m vor bate valurile vieii?
Dar oricum vor fi acestea, am dorit s rmân strâns unit de oameni i
de locurile rii Oaului.
Poate este singurul clieu din care nu am fcut nici mcar o copie de
contact pân în anul 1983, când l-am reprodus în cartea manuscris:
”Raca, vatr de neam, leagnul i scutul vieii mele”.
În acceptarea cu resemnare a situaiei date, nu am vzut altceva
decât continuarea - dup o întrerupere relativ foarte scurt, de numai dou
decenii - a luptei acelui suflet transilvan, care mai bine de o mie de ani a
tot rbdat, cu licriri scurte de ndejdi în viitor, dar în acelai timp sigur
c pân la urm dreptatea tot va triumfa.
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De-a lungul celor patru ani de ocupaie, nu am avut niciodat nici
cea mai mic urm de îndoial c ni se vor întregi din nou hotarele.
*
A doua zi dup intrarea primelor detaamente „eliberatoare”, în
comuna vecin Orau Nou s-a fcut primirea autoritilor noii
administraii, cci primele trupe au fost numai de a pregti, de a „curi”
terenul, pe care va veni grosul, ca s impresioneze. Ni s-a dat s inelegem
c ar fi bine s lum parte i noi. Tata a hotrat s mergem noi, cei trei
feciori cu dânsul, mama i sora s rmân acas.
Cum zburam noi prin sau pe lâng Orau Nou când mergeam la vie
sau la vântoare, parc aveam aripi la picioare, i cât de grei ne erau
acum paii. Parc zeci de kg de plumb ne atârnau de picioare i fiecare pas
era un chin. Parc i peisajul tomnatic în care ne delectam i îl savuram
înainte, în câte o zi senin, cum era i aceasta de atunci, ni se prea altfel.
Mi-au venit în minte cuvintele poetului ptimirii noastre ardelene:
„… i soarele, nu pentru noi rsare”43
În centrul comunei, la rspântia celor trei drumuri care se întretaie
aici: dinspre Satu Mare, Seini i Negreti, toat suflarea ungureasc din
comun. Am stat i noi într-o margine.
Dinspre Satu Mare i-a fcut apariia o formaie mic de care de
lupt i mai la urm un camion deschis, din care fluturau zeci de plrii
negre cu pene de coco. Erau jandarmii, în a cror inut - ne spunea tata nu s-a schimbat absolut nimic din timpul monarhiei austro-ungare. Ei au
fost cel mai puternic instrument de opresiune a naionalitilor, a multor
naionaliti din conglomeratul monarhiei habsburgice.
Noile autoriti i câiva jandarmi au rmas la Orau Nou, ceilali iau continuat drumul spre Vama-Negreti.
Sediul plasei administrative Oa era la Negreti, dar a fost schimbat
de îndat la Orau Nou.
Am luat-o i noi spre cas.
Spre Raca, vatr de neam.
Când am prsit oseaua i am luat-o pe crarea bttorit printre
holde, aprându-ne de acum în faa ochilor dealurile i, la poalele lor,
Raca, parc ne-am simit alii.
Dei fiecare îi aducea gândurile lui, cele mai grele cred c erau ale
tatii, care ne purta pe toi la inim, dar parc cel mai zbuciumat eram eu,
cci m gseam mai aproape de pragul vieii.
Cale de câteva sute de metri am strbtut hotarul comunei Orau
Nou, apropiindu-ne de hotarul Racei. Niciunul dintre noi nu scotea o

43

Octavian Goga, ”Noi”, în Poezii, Budapesta, 1905.
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vorb, fiecare era singur cu gândurile lui, dar când ne-am apropiat i am
pit in hotarul satului - dei pân atunci mergeam rsfirai - ne-am
pomenit c suntem într-o linie, avându-l pe tata la mijloc, fraii la stânga
lui, iar eu de-a dreapta. Sesizând i el apropierea noastr, fr s scoat
nici un cuvânt, la o porunc luntric, atavic, parc la un glas venit din
colbul istoriei în care s-au filtrat, s-au condensat toate durerile transilvane,
ne-am prins cu brae vânjoase de dup cap - gestul fiind iniiat de tata începând s tropotim o „roat” - dans brbtesc din ara Oaului nemaipomenit.
La inceput, la primii pai, când am început s izbim glia de sub noi
cu o înfocare i o îndârjire de care nu am mai avut nici pân atunci i nici
de atunci, din ochii fiecruia dintre noi, câteva lacrimi au stropit crarea
bttorit, dar acestea au trecut i niciodat nu-mi voi da seama cât a
durat: câteva clipe, sau cât istoria noastr de pân atunci, ochii ni s-au
limpezit, i aa, tropotind, am pit în hotarul satului nostru - am trecut
într-a „nost”. Când am încetat, tata a spus cu glas emoionant, cum înc
niciodat nu-l auzisem.
- Nu v temei feciorii tatii, bine va fi! Neamul nostru nu piere!
Sunt sigur, absolut sigur, c înc nu s-a descoperit medicamentul,
tonifiantul - i aproape c m indoiesc c se va descoperi cândva - care,
indiferent de forma în care s-ar administra, s aiv efectul de a face ca o
stare deprimant - ca cea în care ne gseam - i pe care am trit-o din
clipa când am auzit rostindu-se împotriva noast osânda de la Viena - s
fie anihilat, tears, de nite gesturi, de un ritm de dans oenesc venit din
strmoii noti daci, venii din obârii. Ne-am simit i mai legai de acest
pmnt, de aceti oameni care ne-au fcut s ne redobândim încrederea în
noi, s revenim la verticala vieii, care parc începuse s se clatine.
Am simit c aceast for nebnuit de mare de a înfrunta viitorul ne
vine de la Raca, de la rceni, de la aceast vatr de neam, care totodat
mi-a fost i scut. Cel mai puternic scut.
Acesta a fost momentul decisiv, care, odat trit, i hotrârea a fost
luat definitiv, de a rmâne alturi de rceni, alturi de oeni,
împrtind soarta care ne va fi dat.
*
Dup trecerea a mai bine de 40 de ani de când dreptatea româneasc
- dobândit din nou cu atâta vrsare de sânge – a sfrâmat cel mai odios
dictat cunoscut de istorie, impus României la Viena, la 30 august 1940, de
ctre puterile Axei Roma-Berlin, îmi vin în minte câteva triri de-ale mele
din acea perioad, pe care a dori s le atern pe hârtie.
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O fac cu strângere de inim, i dac a întrezri fie chiar i o umbr
de rzbunare din partea acelora care eventual ar citi aceste rânduri împotriva maghiarilor - le-a arde de pe acum. Le scriu numai i numai
pentru a nu se uita, încadrându-m în vechea vorb a neamului meu, c
„Românul iart, dar nu uit”, venindu-mi în minte cuvintele marelui nostru
i totodat unul dintre titanii umanismului românesc, Nicolae Iorga, care,
în acel crud i dureros septembrie 1940, in zilele imediat urmtoare
ocuprii Ardealului de Nord, când înc sângele martirilor nu se rcise,
când înc fumegau locaurile de închinare i gospodriile incendiate de
ctre „cuceritori”, scria în finalul unui articol: „Statul Roman va face ce
crede. Din partea noast nu avem decât un sfat, a nu se clinti un fir de pr
din capul unui cetean maghiar al României. E cea mai teribil pedeaps
ce putem da chinuitorilor i asasinilor”.
Citind recenta lucrare „Teroarea horthysto-fascist în nord-vestul
României, septembrie 1940 - octombrie 1944”, Editura Politic, Bucureti
1985, în capitolul III: „Maltratri i crime comise de trupele i
organizaiile teroriste hothyste pe teritoriul cotropit din nord-vestul
României”, nu am gsit nici cea mai vag amintire despre atacul dezlnuit
de ctre studenimea maghiar din Cluj - poate i din alte orae ale
Ungariei, ca de exemplu cei din Debrein - sprijinii de poliie, împotriva
seminarului Academiei de Teologie Român Unit din Cluj.
Deoarece în perioada II .1941 – III.1944, i subsemnatul am fost unul
dintre studenii acestei academii, voi aminti câteva cazuri la care am luat
direct parte.
*
Înainte de a trece la evenimentele la care am luat parte la Cluj, in s
amintesc câteva cazuri întâmplate prinilor mei, care erau pe atunci în
satul Raca din ara Oaului, tata paroh protopop – onorariu, mama
invtoare, director de coal primar, titular, definitiv, cu toate
gradaiile.
Mama a continuat s predea în limba român. A fost schimbat din
funcie de ctre un învtor tinerel, venit din „Anya orszasg”- patria
mam, cu numele Labos Menyhet. Acesta, dei prea un tânr nevinovat,
nu s-a sfiit s-i impun mamei s nu mai predea în limba român.
Mama i-a citit articolul din Constituia statului maghiar prin care se
garanta în coli limba naionalitilor conlocuitoare, la care directorul i-a
ripostat:
- „S fim serioi. Constituia este pentru propagand extern, dar noi
avem instruciunile noastre pe care le aplicm”.
Într-o zi, tata se gsea în biroul preturii din Oraul Nou - a fost adus
din Negreti, unde era înainte sediul plasei Oa - i discuta românete cu
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un invtor ungur, dar prieten bun, Puy Geza. Ne fcea plcere s vorbim
cu el, cci ni se prea c vorbete mai frumos românete decât noi, fiind
nscut i crescut pe valea Streiului, in comuna Pui.
Au fost oprii din conversaie de ctre prietenul lor comun, Perecy
Alexandru, acesta interzicându-le de a vorbi românete în birourile
preturii.
Desigur c invtorul i-a ripostat c nu-i e ruine de tata, care nu sa sfiit niciodat, a vorbit cu ei ungurete i în timpul României.
Am amintit acest caz, pentru a trage concluzia ce se impune: dac a
îndrznit s opreasc un român - prieten, ce opreliti au fost de fapt pentru
ceilali ardeleni.
*
În toamna anului 1940, prin luna noiembrie, prinii mei au fost citai
s se prezinte la postul de jandarmerie din Oraul Nou. S-au prezentat,
fiind chemai i ali trei învtori români: Iva Gheorge, Rfan - mi se pare
Andrei, i Marinca din Vama. Cei trei învtori au fost poftii într-un
birou alturat, iar prinilor mei li s-a spus s atepte pân cnd termin
cu ceilali.
Acolo, cei trei învtori au fost supui unor maltratri teribile.
Urletele lor i-au îngrozit pe ai mei, care ateptau s le vin rândul.
Dup un timp a venit plutonierul „örmeter” i le-a spus c
deocamdat lor nu le face nimic, dar la cel mai mic semn de nesupunere
ctre patria maghiar, urmeaz i ei.
În orice caz, le-au atras atenia c nu au vzut i nu au auzit absolut
nimic, deoarece dac afl c au spus ei cuiva, vor pi cel puin la fel.
*
Am fost admis ca student al Academiei de Teologie Unit din Cluj,
începând cu semestrul II al anului colar 1940-1941. Dei aveam patru ani
de drept, nu mi s-a recunoscut nici un trimestru de frecven i a trebuit s
fac patru ani de cursuri.
Decanul Facultii de Drept a Universitii a fost înelegtor i mi-a
admis înscrierea la doctorat, cu condiia s prezint diploma de licen
înaintea ultimului examen.
În aceast situaie, am obinut aprobarea rectoratului Academiei de a
putea merge s studiez la biblioteca universitii, consultând cursuri i
lucrri pe care nu le aveam, în vederea prezentrii i susinerii examenelor
de doctorat numite „riguroase”/ung. „szigorlat”.
Îmi aduc aminte c într-o zi din primvara anului 1942, pe când m
întorceam de la biblioteca universitii - loc atât de îndrgit de mine pentru
studiu, înc din timpul studeniei la drept - în Piaa Unirii din Cluj era o
manifestare antiromâneasc.
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Lume mult, foarte mult i lozinci dintre care am putut reine
urmtoarele:
„Horthy, Csaky, Teleky,
Minden olah menyen ki
Horthy, Csaky, Teleky, tot romanul s ias …desigur c din ar,
afar.
Huszon egy, huszon ketö, hoszon három,
Reszkemek már az aláhok a határon”
Douzeci i unu, douzeci i doi, douzeci i trei, tremur deja
valahii la frontier…”
Oláh mentes hazát követelünk”
/Pretindem patrie fr valahi/
Ca nu cumva s fiu descoperit c-s român, cci atunci numai bine nu
putea fi de mine, am fcut stânga-mprejur i dup un ocol foarte mare, am
ajuns pe o strad în apropierea seminarului nostru, azi Institutul de Muzic
Gh. Dima, dar tocmai atunci manifestanii erau în preajma lui, auzindu-le
urletele i aceleai lozinci, respectiv cântece patriotice, mai auzind înc
unul pe care-l cântau cu deosebit plcere, tiindu-ne teologi:
„Lesz e neknk irány utunk más is,
Bukaresti, Bukaresti ólah katedrális”
Vom avea noi i alt direcie de mers, catedrala valah din Bucureti/
Iari am fcut un ocol mare i numai într-un târziu, dup mas, am ajuns
la seminar, lecuindu-m pentru o bun bucat de timp de a mai iei la
bibliotec.
*
Cu o alt ocazie, într-o sear, dup înnoptare, am auzit c se apropie
de instituia noast o nou manifestare ovinist. Am auzit c geamurile de
la parter sunt sparte. Stteam cu sufletul la gur, temându-ne de o
invadare, dar de la un timp huliganii s-au retras.
În dimineaa urmtoare am aflat c pe soclul exterior al instituiei
era scris cu smoal, cu bidinele mari, cu litere de un metru înlime, un text
pe lungime de cca. 15 m.
„Levegöben azzel a kém fészekel”, adic: În aer cu acest cuib de
spioni”!
La protestele episcopului nostru, Dr. Iuliu Hossu, acela care a citit
proclamaia de unire a Transilvaniei cu patria mam, la 1 decembrie 1918
în Alba Iulia – într-adevr, s-au luat msuri ca aceste cuvinte jignitoare s
fie terse, i iat in ce mod: a venit o echip de zidari, care, cu dli i cu
ciocane au rzuit în aa fel literele, încât a rmas acelai text de-acum
spat în zidul de mortar, putându-se citi de la distan mare acelai text:
„Levegöben azzel a kém fészekel”.
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Aa ar fi trebuit s rmân pân în zilele noastre, pentru c cine ar fi
vzut, ar fi i crezut c nu exagerez deloc. Îmi pare ru c nu am o
fotografie cu aceast inscripie.
*
Dac ar fi fost numai acestea, poate nici nu m-a fi încumetat s le
atern pe hartie, dar ele vin în context cu alt manifestare, alte manifestri
tipice horthysto-fasciste-huliganice.
3 martie 1944, zi de vineri, prima din luna martie, în paresimi. Sunt
zile în viaa omului care nu se uit niciodat, acelea a cror intensitate
emoional se imprim pentru toat viaa în eul nostru. Dintre astfel de zile
din viaa mea nu o pot uita pe cea de mai sus, mai precis dou zile, aceleia
adugându-se i cea de 4 martie a aceluiai an.
Dup cin, înc inainte de rugciunea de sear, m aflam în capela
seminarului.
Am auzit c se apropie dinspre centrul Clujului cu urlete, un torent
de huligani - puin zis, care scandau cam aceleai lozinci ca i cele
amintite, iar când au ajuns la seminar, au spart geamurile de la parter cu
pietre i cu bâte, dup câte îmi ddeam seama.
Am crezut c se vor mulumi cu atât - ca i alt dat - i se vor
retrage, dar m-am înelat. Am auzit bubuituri - lovituri puternice care nu
puteau fi altceva [decât] forarea porii masive de stejar, cu ceva
„berbeci” improvizai, respectiv pregtii din timp. De la o vreme, poarta a
cedat i am auzit nvlirea lor in incinta instituiei.
Intre timp, colegii, prevzând i aceast eventualitate - c pân la
urm poarta va ceda - s-au baricadat la etajul I. Dulapuri, noptiere, paturi,
bnci, pupitre din slile de cursuri, îngrmdite alandala una peste alta,
formau prima linie de rezisten.
Nvalnicul uvoi, dup ce a fcut zob mobilierul i buctria de la
parter, de unde rectorul, portarul, administratorul i buctarii s-au refugiat
la etaj, s-a repezit pe scri in sus, trezindu-se în faa primei baricade unde
s-au oprit, încercând s o treac, dar fr rezultat, colegii aprand o
rezisten serioas.
i-au fcut apariia în fruntea huliganilor nite poliiti, fcându-i
loc, la ivirea crora rezistena colegilor a încetat, crezând c vor interveni
oamenii de la ordinea public i vor opri atacul, dar s-au înelat amarnic:
ei au deschis drumul celorlali, care au tbrat, unii colegi s-au refugiat,
ascunzându-se care pe unde au putut în spltoare, în slile de baie, în
dormitoare etc., chiar i în pod. Cei care au format ariergarda au fost lovii
cu rngi i ciomege, aprandu-se i ei cum i cu ce au putut, rnind i ei pe
unii atacani.

232

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

La un moment dat, s-a deschis ua capelei, iar eu am crezut c mi-a
sosit i mie ceasul, dar nu eu am fost prigonitul, ci profesorul de dogmatic
Gavril Iagr, grav rnit, care s-a aezat în banc inaintea mea rostind cu
voce inbuit:
- M-au omorât ticloii…, suspinând de durere.
Nu imi e cu putin s descriu zgomotul, vuietul, vacarmul, urletele
îngrozitoare, de atac ale unora, apoi de durere i ale unora i ale altora
dintre rnii.
Când au observat colegii c nvlitorii trec de rezisten, au
înjghebat, sau mai bine zis ar fi dorit s înjghebeze alta la etajul II, dar a
fost prea târziu s-o fi putut face trainic.
Au dislocat de la locurile lor dulapurile, i când urcau pe scri
atacatorii le rsturnau asupra lor. Unele s-au oprit la curba scrilor,
altele, alunecând peste primele, au izbit geamul, i-au spart nu numai sticla,
dar i ramele, alunecând la etajul II i fcându-se praf în curte, unde au
lsat o privire jalnic. În dulapuri erau, in afar de haine i albiturile de
schimb, de-ale mâncrii, primite de acas din jertfa prinilor, ulei,
smântân, miere de albine etc., care s-au amestecat într-un haos de
nedescris unele cu altele.
Dup cum am aflat ulterior, fratele meu s-a refugiat pe acoperiul
cldirii, în exterior, crezând c acolo nu va fi descoperit. Nu a fost, dar era
s-l coste viaa, deoarece a alunecat, i numai o întâmplare norocoas l-a
salvat de la moarte sigur, anume, în alunecare, vârful ghetei întâlnind
burlanul, s-a oprit, altfel de la acoperi fiind cca. 20 m, nu multe anse de
scpare ar fi avut.
Un alt coleg s-a refugiat în pod, deasupra slii festive, dar tavanul
acesteia a cedat i a alunecat în jos, dar întinzând instinctiv mâinile nu a
czut i l-au recuperat ali colegi.
Unul s-a refugiat în sala festiv i s-a ascuns sub un pian. Au
ptruns i în sala festiv, fcând praf i pianul, dar pe el - minune - nu l-au
descoperit, dar numai el tie prin ce clipe groaznice a trecut.
Singura încpere în care nu au intrat a fost capela în care m
gseam eu i mai pe urm profesorul Iagr.
Dup ce i-au fcut plcerea inimii lor, s-au retras, lsând instituia
noastr într-un hal pe care nici nu încerc s il descriu.
Cei foarte grav rnii dintre colegi au fost dui la clinic i s-a
întâmplat ca unul dintre ei s ajung în acelai salon cu unul din tabra
advers. Pentru a scpa de noi maltratri, aa cum a fost, s-a refugiat la o
familie de români din apropiere.
Dintre colegi, cel mai grav au fost rnii Coriolan Cpâlna - azi
preot în Vezendiu - care ar putea confirma - i sunt sigur c ar completa
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cele relatate de mine, precum i colegul Ceuca Gavril, azi inginer in
Bucureti.
Pe coridor, pe jos, pe perei, bli de sânge ânit din rnile celor
rnii grav.
Noaptea, nu cred c unul dintre noi, cei 110 studeni teologi, s fi
închis ochii.
Am priveghiat.
În ziua urmtoare, 4. III. 1944, dac nu vedeam cu propriii mei ochi,
nu a fi crezut c ar putea fi o dezordine mai mare44.
Eu aveam la mine cea mai mare parte dintre clieele fotografice la
care ineam mai mult, pentru a le avea n cazul unor colaborri, aa
cum a fost la început, în luna aprilie 1941 de Pati, când mi-a aprut
articolul ”Patele in ara Oaului”, i dup aceea altele, despre Crciun,
Rusalii, Oierit, drumeii prin Maramure etc. în „Tribuna Ardealului”,
singura publicaie româneasc pentru tot Ardealul ocupat.
i de data aceasta am avut noroc: dulapul frailor Andron fiind situat
mai departe de coridor, de scri, i fiind într-un grup de patru, i nu de
câte dou ca i multe altele, nu a mai putut fi tras în graba mare la
baricad, aa c marea mea comoar am gsit-o intact i m-am legat s
nu m mai despart de ea, orice s-ar întâmpla.
Pe la orele 10.00 a.m. a venit la instituie episcopul nostru, Iuliu
Hossu, fiind însoit de mai muli ofieri superiori din Wermacht, care au
vzut la faa locului urmarea atacului banditesc.
Ne-a comunicat c în asemenea condiii nu mai putem continua
studiile aici, s mergem acas, s ne pregtim i vom fi chemai când s ne
prezentm la sesiunea de examene. Unii colegi au i început s plece, cei
mai muli dintre ei fiind din prile Bistriei i Nsudului, iar muli dintre
ei au fost depistai c-s români, prini i btui.
Deoarece trenul cu care intenionam noi s prsim Clujul personalul Cluj - Baia Mare, pe valea Someului - avea plecarea dup
mas pe la orele 17.00, m-am îneles cu fratele meu Mircea s nu ieim pe
poarta principal, ci prin dos, prin curtea seminarului.
Fratele meu i-a fcut rost de nite haine ponosite i nimeni nu l-ar fi
cunoscut c doar ar fi teolog. Eu nu mi-am putut procura un astfel de
costum, dar pentru a nu fi descoperit c fac parte din neamul celor
urmrii, mi-am ridicat reverenda pân la subiori, îmbrcând apoi
paltonul negru, lung, deci eram în civil canonic. Astfel îmbrcai i având
44

Istoricul Ottmar Trac de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj Napoca, reputat
specialist al acestei perioade istorice, ne-a relatat intr-o discuie referitoare la subiectul
prezentat c a gsit confirmarea evenimentelor din martie 1944 de la Cluj-Napoca in
arhivele Serviciilor secrete maghiare de la Budapesta.
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asupra mea într-o mic valijoar clieele amintite, am traversat curtea
seminarului i cu ajutorul unei scri de lemn am trecut peste gardul înalt
de scânduri, cam de 3 metri, coborând de cealalt parte, iar din curte, prin
nite coridoare întunecoase i întortocheate am ajuns direct în strada
Horea (de azi), pe care am traversat-o luând-o pe nite strzi înguste,
ieind în strada Horea care ducea spre gar. Fratele meu s-a urcat într-o
cru tras de un cal, iar eu mergeam pe trotuar cam în acelai pas cu
mâroaga. Când am ajuns dincolo de Facultatea de Filologie (pe atunci
Liceul de Fete „Marianum”) am observat c-s flancat de doi tineri,
probabil studeni, care au continuat s mearg în acelai ritm cu mine.
Vzându-i numai pe ei doi, nu m-am prea nelinitit, mai ales c-l tiam i
pe fratele meu aproape i care, desigur, urmrete toate micrile. Dar
apropiindu-m de gar i privind puin indrt pentru a m convinge de
prezena fratelui meu, am observat c in spatele meu mai sunt trei ini, deci
eram cât se poate de bine pzit de cinci. M-au întrebat c unde merg,
rspunzându-le tot in limba lor, au continuat s se in de mine. Când am
intrat în holul grii, fratele meu, aa cum ne-am îneles înc inainte de a
pleca, s-a dus la un ghieu, întrebând dac e de serviciu Tasnady Marton, o
rudenie de a noastr din partea mamii.
Eram cu ochii spre ghieu de unde ateptam - s zic aa - mântuirea,
mai ales c drglaii mei de însoitori au început s m loveasc cu
picioarele. În aceast situaie mi-am zis c deocamdat e de rbdat.
Norocul a fost de partea noastr: Marton era de serviciu. A deschis
geamul de la ghieu i mi-a fcut semn s intru. Nu am stat nici o secund
i srind printre asupritorii care nu se ateptau la o asemenea figur, am
mers grbit spre ua ghieului. Marton mi-a deschis pe dinuntru, iar dup
ce am intrat a încuiat ua. Deocamdat am respirat uurat.
Când a fost aproape ora plecrii trenului, care era garat chiar la
linia I, deci chiar la marginea peronului, am ieit din birou direct pe peron,
eu inainte, fratele meu i Marton în urma mea.
Dac le-am fcut figura înainte cu câteva minute „ocrotitorilor” mei,
de data aceasta mi-au fcut-o ei mie.
Erau postai toi cinci pe peron, în faa vagonului spre care m
îndreptam, cam cu 2-3 metri mai înspre cldirea grii.
”Acum îi acum”, mi-am zis în sinea mea, i din clipa aceea am simit
c plutesc, parc a fi fost dematerializat, fcându-mi în câteva fraciuni de
secund un plan: salvarea mea i a clieelor.
M-am gândit s-mi urmez drumul neovitor înainte, încercând s
trec prin zidul viu, trecând printre al doilea i al treilea de la stânga mea,
astfel s îmi rmân de partea stâng doi, iar de partea dreapt trei.
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Valijoara cu comoara mea o aveam în mâna stâng, dreapta lsându-mi
liber pentru orice eventualitate.
Am înaintat cu pai hotrai, dar fr s fug, fr s m grbesc.
Nu tiu cum am intrat între cei doi stâlpi vii, dar acetia, dup ce iam atins cu corpul, au czut ambii, iar eu cu o sritur de tigru am zburat,
fcând o traiectorie, aterizând pe treapta mai de sus a vagonului care avea
ua deschis.
În timp ce zburam, am auzit vocea profund de bariton a fratelui
meu, care a strigat în limba asupritorilor:
Ne báncs!!!
În clipa urmtoare aterizrii mele, am fcut stânga-mprejur, fiind de
acum gata, hotrât a m împotrivi încercrilor lor de a se urca în vagon la
mine, dar în clipa aceea trenul a pornit i urmritorii notri - unul dintre ei
având în mân un pumnal groaznic - rmânând nucii. Fratele meu a
prins trenul din mers.
Pe culoarul vagonului ne-am îmbriat i am lcrimat cu Mircea, nu
numai ca doi frai, dar i ca doi români, cunoscând c prigonirea vine
impotriva neamului nostru.
În tren nu erau muli cltori, am gsit chiar un compartiment gol în
care am intrat, dar înc nu eram linitii, la fiecare oprire iscodeam: oare
nu cumva prigonitorii ne urmresc, ieindu-ne înainte?
De-abia dup ce ne-am îndeprtat de gara Dej ne-am mai linitit i lam intrebat pe fratele meu:
- De ce ai strigat: ”Ne bancs!” în gara Clujului? iar rspunsul su
m-a cutremurat.
- Dac nu a fi strigat, poate c nu mai eram împreun! Unul dintre
urmritori, care nu czuse la pmânt, a voit s-i înfig pumnalul în spate,
dar în clipa când a auzit strigtul meu pe limba lui, a ezitat o clip, moment
în care ai srit în vagon.
Iat deci c înc o dat în via, în ceas de suprem cumpn, nu nea ocolit norocul.
Oare al cui a fost acest noroc? Al neamului meu sau al meu?
Prin mine, pentru Neamul meu, îndrznesc s afirm i iat de ce:
Dac îi reuea prigonitorului s-i înfig pumnalul în spatele meu,
poate a fi rmas mort în gara Clujului i sângele meu s-ar fi vrsat peste
clieele mele cu cea mai mare încrctur istoric i nimeni, niciodat nu
ar fi tiut c chipurile urmailor Sfetnicilor lui Decebal au ajuns pân în
contemporaneitate. Ele acum ilustreaz în Cartea Neamului, Istoria
Românilor, „continuitatea daco-romanilor în spaiul carpatic”, aa cum a
notat marele nostru istoric Const. C. Giurescu sub fotografia grupului de
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*
Am ajuns acas duminic pe la amiaz, când tata tocmai cobora de
la biseric.
Vzându-ne sosii pe neateptate, ba poate nici feele noastre nu erau
prea vesele, ne-a întrebat cam nelinitit:
- Ce-i cu voi, dragii Tatii?
I-am rspuns eu laconic, doar atât:
- Noaptea Sfântului Bartolomeu! iar el, fcându-i cruce a zis încet,
mai mult pentru sine:
- Doamne, oare cât va mai trebui s rbdm?
I-am relatat apoi pe larg cum s-au întâmplat lucrurile, îngrozindu-se
de cele auzite.
*
i pentru ca s fiu pe deplin crezut, voi spicui din corespondena mea
avut cu colegii în zilele imediat urmtoare, scrisori pe care le pstrez de
atunci cu sfinenie, fr a fi bnuit mcar - sau poate totui am intuit – c
peste curgerea timpului ele vor deveni adevrate documente. Acestea,
coroborate cu amintirile mele, le vor face i mai fide-demne.
Citez în extras din scrisoarea primit de la colegul meu de an
Alexandru Pop, care era administratorul internatului românesc de biei de
pe lang Episcopie. Iat ce cuprinde scrisoarea acestuia, datat 9.III.1944.
„... Cum ai ajuns acas, este prima întrebare. Pân la gar am auzit
c era s-o încasezi. Sper c de la gar nu v-au atacat pe tren. Noi, cei
rmai aici am fost supui unor vântori nemaipomenite în acest ora, cel
puin de când tiu contemporanii. Între muli care au fcut cunotin cu
metodele medievale, am fost i eu. Duminic la ora 11.30 venind de la
biseric, în civil/cravatat/, în faa prefecturii am fost oprit de un grup de
studeni cu vorba:
”Moga olah vagy magyar?” Ce era s zic? Le-am rspuns pe limba
lor de ce m întreab i ce vor de la mine? Natural, din felul rspunsului
au vzut c sunt român. M-au luat în brae doi, unul din spate i m-au tras
pe o strad lturalnic, fost Alecsandri. Altul, al patrulea, a mers cu zece
pai mai înainte i a deschis prima poart la nr.2 - i le-a spus ”Gyertek be
vele!”
Eu, vzâdu-mi aproape sfâritul cât se poate de tragic – cci dac
reueau s m trag în curte m lsau lat - am început s urlu ca un
disperat: ”Segitcsek!” Dar nimeni nu venea, ci se adunau satisfcui c vor
„beli un olohu”. Ajuns la poart am pus tot ce-mi mai rmânea i nu
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m-am lsat, nu m-au
putut duce în curte,
atunci, vzând c se
apropie o doamn ceva
mai respectabil - i eu
urlam a moarte dei
încercau s-mi prind
gura s nu pot zbiera,
au început a-mi cra la
pumni în cap, credeam
c ameesc, dar totui
am rezistat, atunci au
urmat picioare în
burt, câteva le-am
parat, dar nici acestea
nu m-au doborât la
pmânt. A urmat o
ultim lovitur care,
dac le reuea, îmi era
fatal, cci rmâneam
fr dini în gur. Cu
toat fora mi-a repezit
Fragment din scrisoarea semnat de Alexandru Pop
un pumn spre gur,
îns - semn c m-am
micat ceva, n-a nimerit inta, c m-a pocnit în sinusul brbiei încât mi-a
zdrobit gingia de jos i muchiul ligament al buzei de jos, cu gingia rupt
de tot i un dinte era s-l pierd îns acum s-a întrit din nou. Din cauza
ultimei concluzii, de duminec am cam rbdat foamea, greu pot mânca,
mai mult lichide... Pe 15 martie se aude c pregtesc ceva mai grozav aa
c eu voi pleca de aici prin 12-13 pân dup 15 martie. Au fost muli care
au suferit… ss. Alexandru Pop.”
Colegul Pop Alexandru avea dreptul terminat ca i mine i eram buni
prieteni.
Dup eliberare a fost jurisconsult la Huedin în timpul raionului, apoi
de la reforma administrativ din 1968 a ocupat funcia de consilier juridic
la Consiliul Popular al judeului Cluj, pân la pensionare. Astzi triete în
Floreti, Cluj, str. Avram Iancu, nr. 236.
Spicuiri din scrisoarea primit de la colegul nostru Iosif Covaci, pe
care l-am rugat s-mi trimit cu cineva un pachet cu haine la o cunotin.
„8.III.1944. Drag Ioni i Mircea... Nu am putut trimite pachetul
deoarece manifestaiile se in lan, sau mai bine zis urmririle. Tata nu-l
238

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

poate trimite pachetul deoarece e expus s mai primeasc o btaie, aa
cum a primit sâmbt seara când a venit dup noi. Voi cum ai ajuns
acas?
Am auzit c mai muli teologi au fost btui la gar. Dac ai scpat
bine îi mulumii lui D-zeu c ai scpat cu atât. Sperm c acum lucrurile
se vor liniti c acum e a asea zi de când se in lan btile ... ss. Iosif
Covaci.

Fragment din scrisoarea semnat de Iosif Covaci
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Dup eliberare, într-o perioad, colegul Covaci a ajuns directorul
administrativ al Filarmonicei din Cluj.
Spicuiri din scrisoarea colegului Salviu Cupcea datat 7.III.1944.
„Tot mereu eram îngrijorai desoarta voastr. Mai ales când am
auzit c te-au insultat i pe tine la gar. Au fcut înc multe. Ceuca / un
coleg de-al nostru, n.n. / e la spital. Alii muli btui i-i urmresc acum i
pe cei mai mari. Preasfinitul a fost insultat i scuipat în fa. Ceilali de la
episcopie toi tremur. Eu am evadat spre cas. Am fost de nedescris: civil
murdar, dup cum au tiut s m machieze cuscrii.
Studenii români au fost dai afar de la cursuri... Colegul Salviu
Cupcea mi-a devenit cumnat i a fost preot în comuna Strâmtura, judeul
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Maramure, pe valea Izei, unde a ridicat o biseric nou, o adevrat
catedral”.

Fragment din scrisoarea semnat de Salviu Cupcea
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Spicuiri din scrisoarea colegului Covaci Iosif datat Cluj la
11.III.1944.
„...Fratele meu a plecat la ar, iar eu am rmas pe loc, fiind cantor,
aa c n-am ce face decât s stau la episcopie sau s plec pe unde apuc...
Pân în prezent sunt întreg, mulumesc lui Dumnezeu. Dar nu tiu c
disear sau mâine voi mai fi.
Rugai-v pentru noi, care suntei în siguran acum… ss. Iosif ”
Spicuiri din scrisoarea colegului Vasile Naghi datat Bistria,
9.III.1944:
„... Drag Ioni, cum ai scpat? btut sau nebtut? Eu am încasat
tocmai destule ca s nu le pot numra i foarte potrivit de ziua mea de
natere... Eu m-am refugiat la episcopie i de acolo am plecat pe la 7.
Btaia mi-au dat-o în trsur, în faa seminarului. Te rog s-mi comunici
nouti. Pe unde sunt ceilali colegi, cum au scpat?
ss.
Vasile Naghi.
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Colegul meu de mai sus a ajuns preot in Bistria.
Din scrisoarea colegului Septimiu Grapini, datat ant, 10.III.1944.
„...Dup câte am auzit, dup plecarea noastr, sâmbt seara, s-a
repetat aceeai poveste. A fost devastat seminarul ortodox i casa lui
Haieganu, iar directorul bncii „Albina” ziua in amiaza mare a fost btut
în pia, pân la sânge. De altfel i radio Bucureti le-a anunat pe toate,
cred c i tu le-ai auzit”.
Septimiu Grapini a fost un lung ir de ani directorul colii generale
din an, jud. Bistria Nsud, azi pensionar tot în aceeai localitate.

. Fragment din scrisoarea semnat de Septimiu Grapini
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Spicuiri din a treia scrisoare primit de la colegul Iosif Covaci din
Cluj, la data de 18.III.1944.
„... În ceea ce privete situaia dup exodul nostru de aici, in s v
comunic c aceeai situaie a durat pân dup 15 martie. Au trecut la
studeni, la rani, la servitoare, aa c nimeni nu a fost cruat. Eram
urmrii la tot pasul. Dei eram în civil, adic cu haine deschise, cu
cravat .c.l. totui nu eram în siguran... Am stat la episcopie împreun
cu Crian Oltean i Plian. Printele Chindri i-a tiat barba, nu-l mai
poi recunoate i pe deasupra e îmbrcat în haine deschise cu cioareci de
la ar. Pr. Chiiu la fel i-a tiat barba i i-a cumprat haine gri.
Printre altele s tii c fptaii au fost identificai ...dar pedeapsa nu a
urmat înc..., poate nici nu va urma”.
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Pentru a fi deplin crezut, în partea final voi anexa fotocopii în extras
din scrisorile pe care le-am citat mai sus, originalele gsindu-se în arhiva
subsemnatului45.
Din primvar i pân în toamn, la eliberarea definitiv/
25oct.1944/, voi încerca s amintesc câteva momente mai semnificative i
anume:
1. Deportarea evreilor
2. 23 august 1944 la Raca
3. Arestarea i întemniarea noastr
4. Domiciliul forat
5. Percheziie domiciliar de ctre bande S.S. aduse de ctre un
ungur din Orau Nou
6. Eliberarea rii Oaului
7. Rsplata.

B

Deportarea evreilor:
Înc prin 1942 era un medic tânr evreu în comuna Orau Nou de
care aparinea Raca. De câte ori venea în sat, fiind foarte bine primit de
noi, îi fcea o deosebit plcere s stea de vorb cu tata, cruia cu o ocazie
i s-a destinuit cu lacrimi în ochi, artându-se foarte îngrijorat de soarta
evreilor din Ungaria i Germania. Tata a cutat s-l încurajeze, cci nu-i
venea a crede c în plin veac XX ar fi posibil aa ceva, dar toate temerile
lui s-au adeverit, ba au fost i întrecute. De fapt, el a fost ridicat nu peste
mult i nu i-am mai auzit de veste.

45

Anexele la care face referire Ioni G. Andron sunt incluse ca fotografii in textul
reprodus de noi.
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În primele zile ale lunii mai 1944 am fcut o drumeie de trei zile de
la Raca la Negreti, Certeze, Huta, Moieni i Bixad. Pentru prima dat
de când aveam aparat foto am prins o primvar întreag, de la
îmbobocire pân la explozia floral. A fost o încântare a sufletului i a
inimii, pcat c a fost umbrit de o scen vzut cu ochii mei în dup masa
zilei de 3 mai 1944, când m intorceam acas de la Bixad. Jandarmii
stpânirii, ajutai de ali buni patrioi, adunau evreii din Bixad, de la copii
de sân pân la btrânii neputincioi, paralizai. Nu-mi venea a crede
ochilor c se poate întâmpla aa ceva în ara in care triam i ceva îmi
spunea c în Romania aa ceva nu se va putea întâmpla.
tiu c am ajuns acas foarte amrat, dar nici prinii mei nu au avut
o veste mai bun. i membrii celor 2-3 familii de evrei din Raca au fost
dui la postul de jandarmi cu pene de coco din Orau Nou.
Pe fostul nostru vecin, Seelfreund Samuil, l-au ridicat înc înainte, pe
motiv c ar fi comunist. Eu nu eram acas, dar mi-a spus mama c tocmai
atunci scotea pâinea coapt din cuptor, a pus dou pâini în rania mea i
le-a trimis la Ilonka, soia lui, s-i fie de drum. De drumul cel fr de
întoarcere...
Acum i-a venit rândul lui Ilonka i la cele 7 fete ale lor, cu care am
crescut împreun. Dac mi-ar cere azi cineva un nume de om cu cea mai
bun inim pe care am cunoscut-o, cred c nu a ezita nicio clip s-i
rostesc numele, o întruchipare de buntate i gingie. i-a srutat pereii
exteriori ai casei când a plecat, ca un presentiment straniu a ceea ce s-a i
întâmplat.
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23 august 1944 la Raca
- Nu inchidei aparatele de radio. În curând vom transmite un
comunicat important pentru ar!
- Oare care suflet de român din Transilvania nu a tresrit la auzul
anunului crainicului de la Radio România?
- Pe undele eterului ateptam cu sufletul la gur comunicatul, care nu
a întârziat i din care am reinut:
„România rupe legturile cu Germania, încheie armistiiu cu
Uniunea Sovietic, denun valabilitatea arbitrajului de la Viena pe care-l
consider nul i neavenit...”
Entuziasmul nostru a fost de nedescris. Simeam c trim istoria, dar
nu o puteam urni s alunece mai repede – pe calea ei mult întortocheat aa cum am fi dorit noi.
Ne-am dat seama c se apropie „spartul târgului”, dar bnuiam c
vor mai urma pentru noi zile grele, mai ales pentru noi, care eram cei mai
îndreptii de fruntariile de atunci ale Romaniei.
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Iat in continuare cum vorbesc scurtele mele notie de atunci:„25
august. Jandarmii cu pene de coco ne duc aparatul de radio i armele,
stabilindu-ne domiciliul forat. Duminec i mari 29 august rmân fr Sf.
Liturghie. Nu e voie s mergem nici la biseric”.
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In robia Stmarului
1 septembrie ora 9 seara. Arestai tata i noi cei trei frai, escortai la
postul de jandarmi Orau Nou. Dimineaa, între baionete, escortai la gara
de aici cu trenul la Satu Mare. Închii în celula 64, un numr de 24 români.
Aproape toi intelectuali români arestai.
Am i lista celor 26 de români, între care i preoi btrâni din ara
Oaului.
Sâmbt, 2 septembrie 1944, când au sunat sirenele dând alarma
pentru atac aerian, am fost dui cu toii în subsolul penitenciarului Satu
Mare, unde tata s-a întâlnit cu foti colegi de liceu de la Beiu i de la
teologie. Eram câteva sute din tot judeul Satu Mare. A fost cea mai mare
întrunire a românilor din partea de nord-vest a rii. Pe feele tuturor,
chiar în acele vremuri grele se putea citi un optimism, reinut desigur, ca s
nu dm de bnuit nimnui, bucuria la gândul spre viitorul apropiat. i ca
norocul nostru, cât timp am fost întemniai, Stmarul nu a fost bombardat,
dar îndat ce am fost „lsai la vatr”, nu a scpat46.
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Domiciliul forat
Am fost eliberai cu condiia s respectm strict condiiile
domiciliului forat.
Într-o sear, pe la mijlocul lunei octombrie, ne-am pomenit acas cu
trei SS-iti înarmai pân în dini, adui la noi de ctre un binevoitor
maghiar din Orau Nou, pe motiv c noi am avea arme. Au declarat
categoric: dac gsesc o arm, ne împuc pe toi. Tata mi-a fcut semn
discret i eu am îneles s o intind. Era noapte întunecat, fr lun i
înnorat. Am trecut prin grdina parohiei srind peste Valea Satului i
trecând pe la diac / Ciorba Ion / i-am spus s fie atent ce se întâmpl la noi
i s-i spun tatii c eu am mers la ultima cas din sat, la curatorul Iacobu
Tomii.
Percheziia domiciliar ce a urmat a fost amnunit. Cu acea ocazie,
mi-au luat toat aparatura foto care era pus parc la îndemâna lor intrun sertar, cci noi ateptam trupele eliberatoare. Puteam s le îndosim
foarte bine, aa cum am fcut cu aparatul i anexele sale / foto / ale
medicului din Orau Nou, maghiar, care ni le-a încredinat.

46

Ioni G. Andron se refer la bombardamentele aviaiei sovietice asupra Stmarului din
septembrie 1944 care au distrus o bun parte din ora.
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Dup terminarea perchiziiei - alegându-se cu aparatele mele prinii i fraii mei au venit i ei la aceeai familie de rceni cinstii i
ospitalieri, în margine de sat, unde peste câteva zile a venit i familia
medicului maghiar din Orau Nou.
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Eliberarea rii Oaului
Fila de calendar arta ziua de 23 octombrie 1944. Seara, în cadrul
radio-jurnalului,în comunicatul Marelui Stat Major al Armatei privitor la
situaia frontului, între altele, crainicul a anunat:
„- A fost eliberat ara Oaului...”, veste pe care dei o tiam, cci
am trit-o pe viu, ne-a fcut totui s lcrimm de bucurie, iar mama s-a
grbit s se aeze exact în acelai loc - pe patul ei lâng noptier - unde
sttea când a auzit osânda de la Viena.
”Unde am auzit vestea cea trist, acolo vreau s aud i cea mai mare
bucurie pe care am avut-o de atunci” - ne-a spus mama.
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Rsplata
La câteva zile, s-a prezentat la noi medicul din Orau Nou care nu a
avut cuvinte de mulumit fa de tata pentru cele cca. zece zile cât au fost
împreun refugiai, gsind adpost, hran i odihn - aa cum s-a putut - la
o cas de oeni din Raca. Nu voi uita niciodat cum a voit s-i srute
mâna Tatii, dar a respins hotrat acest gest. I-am predat aparatul de
fotografiat Leica cu toate accesoriile i celula fotoelectric, invidiindu-l c
pe ale lui le-am salvat, iar a noastre s-au dus, cu bunvoia unui maghiar
care ne-a turnat.
„Dup [...]”, dar totui pentru a fi mai siguri, mi-am dus toat
colecia de cliee i cataloage foto în podul cu otav la vecina de peste
Valea Satului, Nua lui Ion, unde am stat câteva sptmani pân când am
crezut c s-au limpezit lucrurile. i astzi se vd pe ele urme ale acelor zile,
fiind începute de oareci.
Peste câteva zile a venit din nou la noi medicul maghiar din Orau Nou,
aducând cadou Tatii o arm de vântoare, dar acesta nu a primit-o. La
insistenele medicului care spunea c el nici aa nu o duce acas, a acceptat-o
pentru fratele mai mic.
i acum urmeaz recunotina:
La câteva zile se prezint doi ostai sovietici de la Comandatura
Oraului Satu Mare i ne someaz s predm arma de vântoare cu dou evi,
marca i seria cutare. Fr nici o discuie le-am predat arma.
Aceasta a fost ultima zvâcnire a rului, ultima sete de rzbunare a unui
fiu al nobilei naii ungare fa de nite valahi fctori de bine.
erpi nclzii la sn.
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Am avut noroc c ruii nu ne-au fcut niciun ru, ba dei am fost
denunai c ascultm radio, ne-au dat s înelegem ca s îndosim aparatul, c
dac vine cineva dup el i-l gsesc, le facem i lor ru.
În vara anului 1943, autoritile de ocupaie au dispus s se ridice i de
la biserica din Raca un clopot.
Celelalte clopote, chiar când vesteau bucurii, dangtul lor parc era
mai reinut, ca o durere înc nevindecat dup fratele lor.
În anul acesta, rcenii au cumprat un clopot nou care s-a sfinit i s-a
aezat in locul celui rpit cu 42 de ani in urm.
Termin cu cuvintele pe care le-am scris pe ultima fil a albumului cu
clopotul / transport, sfinire i ridicare la loc / donat bisericii din satul meu:
„S dea bunul Dumnezeu ca glasul lui s nu vesteasc niciodat nici
rzboi, nici robie, nici vremuri de bejenie, ci de-a pururi dangtul lui s
rsune voios peste satul Raca, peste ara Oaului, peste ara Româneasc,
peste tot pmântul, numai PACE, PRIETENIE, BUCURIE”.
Claudiu Porumbcean
Muzeul Judeean Satu Mare
Universitatea de Vest „Vasile Goldi” din Arad
Satu Mare, RO
claudiupp@yahoo.com
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Mihaela Slceanu
Muzeul Judeean Satu Mare
Satu Mare, RO
ela_1975@yahoo.com

B

ib

(În “Satu Mare - Studii i Comunicri”, nr. XXXII/II, 2016, p. 205-226)
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Anul acesta, la 20 aprilie, se împlinesc 100 de ani de la naterea
marelui artist fotograf Ioni G. Andron. Din dorina de a face cunoscut
publicului stmrean cine a fost Ioni G. Andron i cât de complex este
opera sa, în 2017 vom organiza mai multe aciuni dedicate acestui centenar.
În revista „Mrturii culturale“ vom prezenta în fiecare numr din acest an
câte un material dedicat fotografiei lui Ioni G. Andron.
*
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(...)
În colecia de manuscrise am gsit un material dactilografiat de Ioni
G. Andron intitulat Fotografii comentat3, extrase din lucrarea manuscris a
autorului sub titlul „ara Oaului: universul fotografiilor mele - Cincizeci
de ani de fotografie“. Ioni G. Andron a selectat 42 de fotografii
reprezentative pe care le-a grupat într-un volum separat. Acest album va fi
publicat anul acesta de ctre Muzeul Judeean Satu Mare, într-o ediie
bilingv (român-englez). O bun parte dintre ele sunt cunoscute
publicului interesat, îns descrierea lor sau, de ce nu, povestea lor este mai
puin cunoscut. Fotografiile prezentate astzi, Sfetnicii lui Decebal i
Sfatul lui Burebista, sunt dou imagini de notorietate din clioteca47 Ioni
G. Andron, prima fiind publicat de Constantin C. Giurescu i Dinu C.
Giurescu în „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri i pân astzi“
(1971) i în Magazin Istoric nr. 6/1978. În cele dou imagini sunt
fotografiai btrâni ai satului în biserica dinRaca.
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Ioni G. Andron – Sfetnicii lui Decebal (iulie 1939)

În fotografie: de la stânga la dreapta: 1 Leuca Timofie a
Pengheanului, 2- Boje Dumitru a Bojoaii, 3- Neam Toader a lui Vsîiu lui
Ion Tomii, 4- Ionu lui Toaderu Tomoaii,48 5 – Vsîiu Costinel btrînul, 6Brii Iacob a lui Brii Toma (între nr. 3 i nr. 4 se afl btrînul Vsîiu lui
Mihne Dumitru, cruia i se vede puin capul).

47

Licena autorului; cuvântul nu exist în DEX, a fost format prin analogie cu: pinacoteca,
cartoteca .a, dorind s cuprind totalitatea clieelor fotografice.
48
(Decebal), de la pag. 147
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Ioni G. Andron – Sfatul lui Burebista (iulie 1939)
[Iconografie – Sfatul lui Burebista - pag 14]
De la stânga la dreapta:
rândul din spate:
1- Balaj Mihil a Pascului, 2- Crciun Ioan Vomvizu, ft bisericesc
zeci de ani, 3- Boje Ion a lui Ion Vsîiu lui Iacob, fost primcurator, 4Malanca Simion a Mrii, fost primcurator;
rândul din mijloc:
5- Vsîiu lui Mihne Dumitru, 6- Ionu lui Toaderu Tomoaii,49 7- Sabo
Vsîiu Costinel, 8- Brii Iacob a lui Brii Toma, 9- Floac îlica (în picioare)
rândul din fa:
10-Ciuta Ion a Ftului, ft timp de zeci de ani, 11- Leuca Timofie a
Pengheanului, 12- Boje Dumitru a Bojoaii, 13- Gheorghica
Dac au fost momente în viaa mea, ca de exemplu acela în care am
surprins pe tânrul din Cmrzana ducând tciunele la coliba din deal s-i
aprind focul sau acela în care mi-a fost dat s vd mama alptându-i
coconul pe hold, precum i altele, am avut în schimb i unele care m-au
ridicat în slvi de bucurie i m-au fcut fericit pe via.

49

(Decebal), de la pag. 147
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De ani de zile, pot spune c de când eram înc prunc, un mnunchi de
btrâni din satul meu m tulburau prin inuta lor solemn, prin trsturile
lor dltuite parc în granit, prin întreaga lor personalitate.
Am crescut împreun cu ei, cu fiii i nepoii lor. An de an, chipurile
lor ocupau loc tot mai de cinste în inima mea, dar m simeam atât de mic i
de neînsemnat în faa lor, - de-a dreptul strivit de demnitatea lor - încât dei
dorind - doream s le fixez cinstitele fee pe pelicul, m jenam s-i rog s
stea în faa „sculei“ mele de fcut chipuri.
Într-o zi de duminic din vara anului 1939 am îndrznit - cci
simeam c svâream un act de profanare - s-i surprind pe câiva dintre
aceti titani - cci într-adevr ei erau titani pentru mine - i s le fixez pe
pelicul fotografic mreele figuri.
A fost un act de îndrzneal pe care n-am s-l uit niciodat. Întreaga
„regizare“ pe care am fcut-o a fost urmtoarea: dup ce a început s ias
lumea din biseric, am optit acestor români s rmân puin pe loc
deoarece „vreau s fac un chip cu ei“, iar dup ce a ieit toat lumea, m-am
adresat lor „stai cum n-a fi eu aici“.
i cât înelegere am avut din partea lor. Nu s-au intimidat deloc,
rmânând în aceeai atitudine mrea, grav, de parc erau nite efi de
triburi dacice. Aveam 13 btrâni în faa mea. Eram cutremurat de mreia
fr seamn a momentului. La mai bine de 2000 de ani de la Burebista
aveam în faa mea o mân de oameni a cror înfiare m ducea de-a
dreptul la una dintre cele mai mree pori ale istorie noastre la „Sfatul lui
Burebista“, de constituire a primului stat dac centralizat i independent.
Dup ce am fcut fotografia am reinut o parte din btrâni, invitând
un brbat mai tânr cu o generaie alturi de ei. Am ales unghiul care mi se
prea cel mai potrivit pentru realizarea acestei fotografii, pentru a ilustra replic pe viu dup multe veacuri - o fresc din Columna Traian.
Aceasta mi-a fost toat organizarea, dac cele câteva cuvinte se pot
considera ca atare. Când am apsat de declanatorul aparatului fotografic
am avut pentru prima oar în viaa mea o senzaie unic, senzaie pe care
nici astzi nu o pot descrie în întreaga ei intensitate a acelui moment,
senzaie pe care nu o voi putea-o analiza niciodat în întreaga ei
profunzime, dar am avut convingerea c am svârit un lucru mare, care
depete cu mult prezentul i c grandoarea lui se va vedea în viitor.
Deschid i astzi cu sfinenie lcaul parc tainic al aducerilor aminte
i privesc btrânii cu ochii cei dinuntru ai cugetului, nu în fotografie, ci aa
cum au putut fi în realitate str-strmoii lor, transpui în timp cu aproape
nousprezece veacuri în urm.
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Vd cum iau parte, cpetenii de triburi dace, la un consiliu de rzboi
în frunte cu Decebal, consiliu de o importan capital, în momentul când
cel de al doilea rzboi cu romanii btea la fruntariile statului lor Dac.
Era un sfat în care btrânii priveau cu toat seriozitatea i cu cel mai
înalt sim de rspundere viitorul neamului lor. Pe fiecare chip se vedea
ascuns un plan strategic bine gândit care, dup ce va fi analizat i cumpnit,
poate va fi acceptat ca fiind cel mai bun în situaia dat.
Se vd chipuri viguroase care se bizuie pe fora nesecat a acestui
popor, „cel mai viteaz i drept din tot neamul tracilor“, dar sunt i btrâni
care vor s îmbine fora cu înelepciunea lor, atrgându-i pe cotropitori întro curs i acolo unde vor decide ei i nu adversarul, acolo s se dea lupta
decisiv.
Btrânii au avut grij ca dintre brbaii destoinici care au dat dovad
de vitejie, de spirit de jertf în primul rzboi cu romanii, dintre oamenii
clii în lupte, s coopteze în rândurile lor unul mai tânr care s fie în stare
s le continue opera, de a sta zid de neînvins în faa dumanilor.
Acesta apare în fotografie în plin vigoare brbteasc, cu obrazul
înc nebrzdat de cute, privind cu toat seriozitatea gravitatea situaiei i
msurile ce trebuie luate, fiind hotrât i la suprema jertf pentru aprarea
libertii patriei sale.
***
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Au trecut ani, au trecut zeci de ani i dei eram convins de valoarea
acestor fotografii – despre care un profesor de la Sorbona spunea c ar
merita s stea cu cinste i în „Muzeul Omului“ din Paris, nu am avut ocazia
s le mresc la dimensiunile dorite de mine, dar a venit i ziua mult
ateptat, când le-am mrit la dimensiuni monumentale.
În cel mai mare laborator foto din ar, am înmânat personal clieul
tehnicianului, mai bine zis maestrului care urma s-mi execute mritura.
Introducându-l în aparatul de mrit, m-a întrebat simplu:
- La ce dimensiuni?
Pentru el era un lucru cotidian, ateptându-se probabil la o mritur
obinuit de 18/24 mm. sau ceva mai mare, de aceea când i-am spus: - Unu
pe doi, ca i cum nu ar fi auzit bine, s-a uitat spre mine i m-a întrebat din
nou nedumerit:
- Cum adic?
- Aa cum am spus, un metru lime, doi metri lungime.
Dei parc a ezitat am vzut totui c-i pregtete aparatul de mrit
la orizontal, îndeprtându-l la 4-5 metri de perete, punându-i la punct
claritatea. Când am vzut „Sfetnicii lui Decebal“ proiectai la aceast
dimensiune monumental mi-am simit inima btând mai accelerat. Pur i
simplu nu-mi venea s cred c am ajuns s triesc i clipa aceasta.
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Când am întins fotografiile la uscat, în faa acesteia, maestrul a
zbovit mai mult i mi-a zis:
- Aa ceva nu am mai vzut!
Nu m-am putut rbda s nu-i spun aceluia care a fcut din clieul meu
mic un tablou de dimensiuni impresionante, un tablou adevrat la care nici
nu a fi îndrznit s m gândesc odinioar:
- i pstrarea acestui clieu era s m coste viaa...
Mai multe nu i-am spus, dar mi-a venit în minte o întâmplare de la
începutul lui mrior 1944 când era s fiu rpus în gara Clujului de nite
hortysto-fasciti în timpul ocupaiei Ardealului de Nord, iar clieele mele
cele mai valoroase, - comoara mea din ara Oaului, între care i Sfetnicii
lui Decebal – puteau s dispar pentru totdeauna, stropite cu propriul meu
sânge.
Am rmas mult în faa acestui tablou i aa cum Michelangelo, dup
ce a terminat statuia lui Moise a fost aa de impresionat încât a izbit cu
ciocanul în genunchele statuii exclamând entuziasmat:
- Parla Moisi (Vorbete, Moise!), aa îmi venea i mie s izbesc cu
pumnii în tabloul acesta i s-i dau via strigând: „Grii, dacilor!!!“
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***
Cu ocazia expoziiei mele de fotografii i art popular din ara
Oaului organizat în sala Dalles, acest tablou a avut cel mai de cinste loc i
dintre toate fotografiile expuse am analizat-o mai detaliat numai pe aceasta,
spunând în încheiere:
„Eu, robul rii Oaului, am coborât din inutul nordic ce cdea
odinioar „extra muros imperii“, din patria Dacilor Liberi, în fruntea unei
solii peste veacuri în câmpia Geto-Dac, i v-am adus aici, în cetatea lui
Bucur, cea mai splendid verig de legtur vie între ceea ce a fost acum
aproape dou milenii i ceea ce suntem astzi. Am convingerea c dacii mei
au coborât de pe Column i stau astzi în capitala României socialiste cu
aceeai demnitate ca înaintaii lor.
Dac în toat viaa mea nu am putut da ceva mai de pre pentru
Neamul meu, acesta este darul pe care-l fac în primul rând istoricilor, ca sl valorifice la justa lui valoare.
Într-adevr, la sfâritul anului 1971 a aprut aceast fotografie la loc
de cinste în „Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri pân astzi”.
Bucuria creaiei
Când reueam s fixez pe pelicul figuri de btrâni cu plete ninse de
numrul anilor, simeam din plin mulumirea dubl: a adevrului i a
creaiei.
251

A adevrului c suntem din leagn de istorie aici, neclintii de mii de
ani, i a creaiei – adevrat euforie - fiind contient c am fixat pentru cei
de atunci i pentru cei de mâine câte o prticic din marea noastr realitate
oeneasc.
Note:

(În „Mrturii Culturale“, Satu Mare, Anul II, nr. 1 (5),
ianuarie-martie 2017, p. 4-7)
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1.Despre biografia lui Ioni G. Andron vezi: Viorel Câmpean, Oameni i
locuri din Stmar, vol. I, Editura Citadela, Satu Mare, 2008, p. 238-239; Remus
Vârnav (coord.), In memoriam Ioni G. Andron, Muzeul rii Oaului, Negreti
Oa, 2011. Din acest volum amintim studiile semnate Ioan George Andron,
Despre Ioni G. Andron i familia sa p. 35- 63; , M-am fcut rspunztor în faa
neamului de a fixa pe pelicul libertatea, un interviu cu Ioni G. Andron realizat
în anul 1985 de Ovidiu Ghita i Ovidiu Pecican pentru revista Echinox din Cluj
Napoca, nr. 5-6, republicat In memoriam Ioni G. Andron, Muzeul rii Oaului,
Negreti Oa, 2011, p. 64-68;
Daniela Blu, Nicolae Bura, Viorel Ciubot, Adela Dobrescu, Natalia Lazr,
Maria Lobon Puca, Ioan Viman, Negreti-Oa trecut i prezent, Editura
Fundaiei pentru Studii Europene, Cluj Napoca, 2012, p. 222-223;
Vezi „Raze de lun” ediie special, numr dedicate comemorrii a 25 de
ani de la moartea lui Ioni G. Andron, cu articole semnate de Remus Vârnav,
Viorel Câmpean, Ioan George Andron, tefan Haiduc .a.
2. Remus Vârnav, Arhiva scris de Ioni G. Andron (1917- 1989). Despre
manuscrise, proiecte culturale i coresponden, în Remus Vârnav (coord.), In
memoriam Ioni G. Andron, p. 69-136.
3. Muzeul Judeean Satu Mare, Colecia Ioni G. Andron, nr. inv. 35.633.
4. Ioni G. Andron, ara Oaului, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1977; Remus
Vârnav (coord.), In memoriam Ioni G. Andron, Muzeul rii Oaului, Negreti
Oa, 2011.
5. O parte din aceste fotografii selectate, cu textul aferent, au fost publicate
în volumul Raca, locuri i oameni, Ed. Gutinul, Baia Mare, 2001.

Claudiu Porumbceanu

CENTENAR IONI G. ANDRON (1917-1989) II
În numrul precedent al revistei v fceam cunoscut intenia ca în
fiecare numr din acest an s prezentm câte un material dedicat fotografiei
lui Ioni G. Andron.
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„Fotografiile comentate”50 la care ne-am oprit în acest numr al
revistei sunt excepionale, iar povestea lor ne trezete sentimente plcute de
întoarcere în timp, sentimente poate prea devreme adormite datorit
tumultoasei viei cotidiene de astzi. Ioni G. Andron a tiut, ca nimeni
altul, s surprind aceste imagini cu totul aparte i s ne transmit emoia i
bucuria sa cu fiecare fotografie lsat posteritii.
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***
Din leagn începea amarul
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Calendarul
scria
primvara anului crucial
1940. La sfâritul anului
universitar am venit acas la
Raca reluându-mi drumeiile pe orizontalele i
verticalele rii Oaului.
Era o zi cald i
însorit de iunie. Spre
amiaz a început s se
înnoreze i zoream spre
cas. Cum treceam pe o
crare, am vzut nu departe
de mine, într-o hold de
porumb, un leagn de copil
atârnat într-un par ce era
înfipt în pmânt. O scen
obinuit pe atunci în satele
oeneti. Aproape de leagn,
mama pruncului, o constean de a mea pe care o cunoteam, „spa
mlaiul”, adic prea porumbul. Am observat c îi pune mâna streain la
ochi, privete spre soare apoi în jos, fcând un pas, clcându-i umbra
capului. Dându-i seama dup aceste semne, ceasornicul ei, c este amiaz,
femeia-mam i-a înfipt sapa în pmânt i, apropiindu-se de leagn, s-a
aplecat peste odrasla-i din leagn, dând copilului s sug.
Am rmas intuit locului. Dac marele nostru poet O. Goga a avut
emoia creaiei în poezia sa „Clcaii” când a descris cum îi alpta mama
copilul, eu eram emoionat deoarece m credeam privilegiat, vzând cu
proprii-mi ochi un asemenea tablou.

50

Muzeul Judeean Satu Mare, Colecia Ioni G. Andron, nr. inv. 35.633.
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M-am apropiat de consteana mea încet, emoionat, venindu-mi în
minte versurile poetului:
„Cu chipul stins o umbr de femeie
Privete-n jos i sânul i-l descheie
i-ncet îi d copilului s sug...”
Am rmas cutremurat de aceast icoan i îmi venea i mie, ca
poetului de odinioar, s srut mâna însprit a femeii i s ridic în slav
acest „cocon”, tânr vlstar al rii Oaului i s-l vd:
„... înfricoatul crainic
Izbvitor durerilor strbune”.
Zbuciumul din sufletul mamei care rspundea cu viaa ei, de viaa
copilului i care nu-i vedea asigurat nici propria-i existen din slaba
recolt de porumb ce se arta i din cele câteva fire rzlee de floarea
soarelui, era amplificat de furtuna ce se apropia i ddea dimensiuni
colosale tabloului mai ales pentru noi românii care îl avem pe Goga.
„Daci montibus inhaerent” (Dacii se in atârnai de stânci)
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În ziua urmtoare, împreun cu ortacii mei, ne apropiam de piscul
muntelui, observând la distan prezena a doi ciobani cu turma lor.
Dei nu-mi convenea luminozitatea - soarele intrase dup un nor - i
oricât a fi dorit, nu aveam puterea s sparg norii i s fac s ias dintre ei
mcar un fascicol de lumin care s-l proiecteze pe ciobanii mei, totui nu
m-am putut rbda s nu-i surprind acolo, în vârf de munte.
Dup un popas în care ne-am sturat privirea i ne-am încrcat inima
cu noi frumusei, ciobanii s-au îndeprtat, începând s coboare. Ce grea a
fost aceast desprire! Ce gol simeam în inim pentru c din cauza
timpului nefavorabil nu am putut face fotografii aa cum a fi dorit, aa
cum s-ar fi pretat ciobanii în acest cadru superb.
Înainte de a începe s coborâm i noi, timpul s-a mai ameliorat, dar ia
ciobanii de unde nu-s!
Ajungând sub pisc, la baza stâncilor, mi-a fost dat s vd unul dintre
cele mai mree tablouri din viaa mea. Am rmas intuit locului uitând de
moment i de mine i de aparatul foto, iar ortacii mei s-au îndeprtat
neputându-se rbda s nu arunce din mers, ca „de pe spinarea calului”
ironica întrebare:
„Oare ce-o mai fi vzut Ioni?”
Vedeam o fil de istorie vie, mai bine zis un crâmpei din viaa
strmoilor notri, înainte de a ne fi nscut ca popor.
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Doi pcurari în gube
albe stteau rezemai
„pcurrete” în toiegele
lor, turma de oi ptea din
jos de ei pe latul muntelui,
iar ei o urmreau de aici
de sub stânci, scrutând
totodat i „ara” lor, ce se
întindea în marea cldare
de sub munte.
Pcurarul
mai
vârstnic parc cretea
dintr-o stânc, iar de sub
plria-coif a acestuia
ânea un smoc de pr
rebel, dar faa-i era
linitit, senin, pe când
pcurraul, - ortacul lui
cel mai tânr - avea o
figur dârz, hotrât,
intransigent. Acest cuplu
uman precum i întreaga
turm de oi mi se prea c au un aprtor, un protector de neînvins,
muntele, ale crui stânci parc se i plecau puin spre ciobani, ca pentru a-i
încredina c El, Muntele, este prezent, c El este al Lor i Ei sunt ai Lui.
- Aa au venit - mi-am zis - dimpreun, stânci i oameni din vremi
imemoriale, iar când romanii au îndrznit s calce fruntariile statului liber
dac, au fost izbii în muni, drept care scriitorul antic Florus scria despre
aceia care nu au putut fi înfrâni în primul rzboi:
- Daci montibus inhaerent, adic „Dacii se in strâns lipii/aninai/de
stânci!”
i pentru ca aceast scen s fie cât mai veridic ancorat în prezentul
dacic, adic în istorie, i s nu-i poat tirbi nimeni autenticitatea, parc i
formaia de stânci de pe culme semna perfect cu drapelul de lupt al
Dacilor: gura întredeschis a unui lup care uiera în btaia vântului...
Iat - gândeam - dup mai bine de 18 veacuri, am în fa un adevr
istoric, pe care l-am scris cu lumin, cu cea mai mare emoie. Nici dup ce
am fotografiat scena n-am revenit în prezent, ci colindam undeva în timp,
prezena mea fiind una spaial. Eram atât de fericit încât nu-mi dau seama
cât timp am rmas acolo, o clip sau un veac.
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Trei fete cu cunun

1939

1963
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În vacana de primvar am surprins un grup de fete - trei la numr „dându-se de-a ciocota” / ciocnind ou roii.
Am ales cadrul care mi s-a prut mai potrivit i a ieit un clieu
excepional, care se pstreaz înc foarte bine dup atâia zeci de ani.
Dup 23 de ani m gseam de aceeai srbtoare, tot la Raca. i de
data aceasta m-a impresionat plcut un grup de fete care stteau aproape în
acelai loc. Fr s fac nici cea mai mic regizare sau aezare a lor, am
fcut o fotografie, iar dup ce s-a declanat aparatul, una dintre ele mi s-a
adresat:
- i mama are chip de aiesta!
Fr s o întreb a cui este am privit-o atent, dându-mi seama cu cine
seamn i zicându-i:
- Nu eti tu a Ofimii Tomii?
- Ba a ei!
- O, bat-te norocul, da' bine semeni cu m-ta!
Într-adevr, asemnarea era izbitoare, i mai era înc o fat, a crei
mam fcea parte din grupul cel vechi.
Am fost emoionat c am ajuns s fotografiez dou generaii i dac
dorina nu mi-ar fi prea mare, mi-a dori s ajung s fixez pe pelicul i cea
de a treia generaie...
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Ambele fotografii, mrite la aceleai dimensiuni stau aproape una de
alta în Muzeul rii Oaului din Negreti.
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Într-una
din
dimineile însorite ale
aceluiai an 1939 vara,
am urcat pe Dâmbul
Bisericii, dominat de
teiul cel btrân, cel mai
falnic copac din ara
Oaului, cu perimetrul
trunchiului de peste
patru stângeni. M-am
aezat la locul meu
preferat
între
dou
rdcini care înainte de a
se înfige în pmânt
pentru a se sprijini
împreun cu celelalte,
acest colos, îi încordau
într-o uria sforare
spinrile. Aparatul foto
era alturi i am început
s studiez când la un
moment
dat,
coada
ochiului stâng a prins
ceva micare la poalele dealului dinspre Toaderu Nonului. Privind întracolo în curând l-am descoperit pe consteanul meu Vsâiu lui Ionu lui
Dnil pe care nu numai c îl cunoteam foarte bine, dar aveam fa de el
un respect deosebit, deoarece fcea parte din tagma vântorilor. Urca încet,
tacticos, având pe umrul drept coasa i furca de lemn în care îi atârna pe
spate straia cu sculele de „btut”, adic de ascuit coasa. Mi-am pregtit
aparatul pentru fotografie.
Ajuns în faa mea s-a oprit o clip i a dat binee. Nu se atepta s m
întâlneasc în acel ceas matinal, iar eu ochindu-l am ales momentul potrivit i
am declanat. Aparatul a cnit sec, iar eu am avut bucuria unei cuceriri.
M ateptam ca btrânul s-mi spun o vorb, s îmi cear s-i dau i lui
un „chip” când va fi gata, dar în loc de aa ceva, a venit replica privindu-m
ptrunztor, dârz:
- De ce ai îndreptat ctre mine scula cea nemeasc?
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De atunci, în icoana consteanului meu am vzut moii i strmoii mei
din spia dacic de acum mai bine de optsprezece veacuri care i-au întâmpinat
pe cotropitorii romani i apoi toate hoardele care ne-au clcat la noi acas. i
multe au fost! Doamne, multe au fost i parc prin consteanul meu le aud
replica:
- Ai venit voi i ne-ai cotropit, dar acest pmânt este al nostru de când e
lumea lume. Pe noi nu ne poate mica nimeni de aici.
În aceast icoan vie vd i una dintre cele mai rare caliti ale unui
popor, aceea a neamului nostru care de-a lungul istoriei nu a râvnit niciodat la
brazda altuia, ori cât de mic i srac ne-a fost ocolul. Noi nu am fost
cuceritori, dar nici cucerii.
Întâlnire cu o frumusee oeneasc
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Era în primvara anului 1958.
De „ziua finelor”, fiind un timp frumos de primvar, am luat-o încet
spre Certeze i de acolo spre Huta, ajungându-m o cru în care era i o
„fin” ce mergea cu olul i colacul la nnai. Mi-a fost destul o clip pentru ami da seama de frumuseea ei i la un semn al meu certezanul a oprit iar eu am
fcut o fotografie finei. Ei parc m-au cunoscut i m-au poftit i pe mine la
„colaci”. Le-am primit mai mult din complezen, dar mi-am continuat drumul
tot pe jos, îns m gândeam cine o fi tânra ale crei trsturi de o rar
frumusee i finee îmi struiau înaintea ochilor. Mi-am luat hotrârea s merg
la „colacii” lor. Nu a trebuit s fac nici o investigaie deoarece în mijlocul
satului am nimerit la nite cunoscui: tocmai ei erau „nnaii”.
La masa întins i bogat, pe care sttea la loc de cinste „olul i colacul
de nna” am fcut o fotografie în care se vede în profil Florica - acesta era
numele finei - „floarea florilor” din ara Oaului, zic eu. I-am mai fcut
Florichii nite fotografii în livada înflorit, fotografii pe care echipa de
prospectare a filmului documentar color ,,Nunta în ara Oauluiᩙ - i care era
în cutarea unei „mirese” - le-a vzut la mine i s-a oprit asupra ei.
I-am condus la Certeze, am cutat-o, dar nu era acas, dar în curând am
gsit-o venind de la o sor de-a ei. Am întâmpinat-o la marginea drumului,
prezentându-o într-un mod original:
- Asta-i Florica!......
Au rmas nuci. Privirile regizoarei i operatorului alunecau admirativ
spre chipul Florichii, apoi se întretiau, parc pentru a-i comunica fiecare
gândul pe care mi se prea c l-am ghicit: „Ce vom scoate noi din chipul
acesta!” i am avut certitudinea c mireasa pentru film a fost aleas. Dac a fi
avut totdeauna în via asemenea împliniri, nu a fi greit niciodat.
Florica a primit propunerea, dar pân la primul tur de manivel mai erau
câteva luni, dar a sosit i sorocul. Înc în anii aceia, tradiia în ara Oaului, ca
mirii s poarte gube sau sumane, se pstra cu sfinenie.
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Eram la Certeze cu echipa de filmare, Florica era „împletit” i
„înstruat”, urmând s îmbrace guba alb pentru a filma trecerea pe sub
colaci. Mrturisesc sincer c nu am stat niciodat în apropierea unui cap
încoronat, dar când a aprut Florica având pe umeri guba alb, pe lâng
faptul c îi scotea i mai mult în eviden nobilele-i trsturi ale feei, îi
ddea acea monumentalitatea frumosului, a sublimului, a farmecului din
basme, care pur i simplu m striveau, eram gata-gata de a face o
plecciune adânc, ca i cum m-a fi gsit în faa unei apariii de-a dreptul
tulburtoare i nu îndrzneam s-mi ridic ochii pentru ca nu cumva s-mi
fie orbit / rpit privirea de prea luminatul chip, ca nu cumva s comit o
profanare a unui frumusei care pentru ochii muritorilor de rând ar fi tabu.
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(în „Mrturii Culturale”, Satu Mare, Anul II, nr. 2 (6), apr.-iun. 2017, p. 22-25)
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„Eu, robul rii Oaului, am coborât din inutul nordic ce cdea
odinioar „extra muros imperii“, din patria Dacilor Liberi, în fruntea unei
solii peste veacuri în câmpia Geto-Dac, i v-am adus aici, în cetatea lui
Bucur, cea mai splendid verig de legtur vie între ceea ce a fost acum
aproape dou milenii i ceea ce suntem astzi.“
Din vasta activitate a lui Ioni G. Andron m-am oprit asupra
expoziiei organizat la Bucureti, în 21 martie 1971. Muzeul Judeean Satu
Mare deine un dosar cu documente privind acest eveniment, din care voi
cita câteva în lucrarea de fa. Scrisorile, telegramele, decupajele din ziare
vorbesc despre importana i frumuseea expoziiei. i efectul acesteia este
important. Dup ce mai muli tabi au vizitat-o, Ministerul Turismului a
fcut demersuri ca ara Oaului s fie inclus în noi trasee turistice.
Ioni G. Andron (20 aprilie 1917 - 23 aprilie 1989) avea 54 de ani i a fost
prima sa expoziie organizat la Bucureti. Din corespondena sa din acea
perioad, rzbate emoia întâlnirii cu Capitala, cu somitile care aveau s
fie prezente. Redau de pild scrisoarea ctre marele istoric Constantin C.
Giurescu.
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„Dup o munc de o via, am ajuns ca fotografiile mele s formeze
obiectul unei expoziii în capital în Sala Dalles a Universitii Populare a
crei vernisaj va avea loc în ziua de duminic 21 martie 1971 ora 11.00. A fi
foarte bucuros, nespus de fericit, dac din preiosul dumneavoastr timp v-ai
sacrifica – împreun cu distinsul dvs. fiu Dinu – câtva vreme, pentru a vedea
Sfetnicii lui Decebal în Capital, nu cioplii în piatr ca i pe Column ci aa
cum i-am vzut eu aievea, în carne i oase i i-am fixat pe pelicul pentru
posteritate. Dac la vernisajul expoziiei mele ar fi prezeni numai doi oameni,
iar acetia ar fi Constantin C. Giurescu i fiul su Dinu, eu a fi foarte
mulumit“.
O problem important a constituit-o transportul materialelor dar i
amenajarea propriu-zis. Expoziia practic nu a avut loc la Sala Dalles, cum
scrie i pe invitaie, ci în holul Universitii Populare Bucureti, dup cum
reiese i dintr-o scrisoare trimis de fiul su.
„Sunt dou holuri de fapt la Universitatea Popular, n-are nimic cu
Sala Dalles afar de faptul c se învecineaz (nici nu comunic mcar). Eu
am fost decepionat, dar d-na Lungeanu a zis c s-au mai fcut expoziii
drgue. D-l profesor Dunreanu (Preedintele Asociaiei Terra, geograf),
care zice c v cunoate de când erai la vârsta mea, el fiind atunci eful
Clubului „Hai la drum“, a zis s venii la expoziia asta, dei modest ca
spaiu, c poate s-ar trezi vreun tab c trebuie s v dea o sal mai mare.“
Au fost expuse 107 fotografii aezate pe 10 panouri.
De la bun început, expoziia s-a dorit a fi o prezentare cât mai aproape de
realitate a zonei ara Oaului, lucru care reiese din corespondena cu
directoarea Universitii Populare, Adela Dinescu. Astfel c Ioni G. Andron
nu a prezentat numai poze, ci i obiecte de art popular din colecia proprie.
Aadar, pe simezele expoziiei au fost expuse 107 fotografii de diferite
formate, aezate pe 10 panouri, dar i separate. Cele mai mari fotografii, de
200/110, au fost „Sfetnicii lui Decebal“, „Alai de nunt la Bixad“, „Nepoii
(tineri din Bixad)“. Pe panourile cu art popular au fost expuse umere, coli de
pindileu, striuci, pieptare femeieti, strii mari de feciori în form de roat,
fodrie i un steag de nunt din Bixad.
În programul Universitii Populare Bucureti din perioada 16-31 martie
1971 judeului Satu Mare i-au fost alocate dou zile. Ziua de duminic, 21
martie 1971 s-a numit „Armonii Stmrene“, iar ziua de luni 22 martie
„Monografie Stmrean“. Astfel duminic 21 martie de la ora 11.00 a fost
programat vernisajul expoziiei de fotografii „Popas în ara Oaului“ de Ioni
G. Andron, cuvântul înainte a fost rostit de prof. univ. dr. docent Mihai Pop,
directorul institutului de etnografie i folclor. De la 11.30 a urmat simpozionul
„Popas în ara Oaului“ prezidat de prof. Vasile Cristea, preedintele
Comitetului de cultur i art al judeului Satu Mare, cu participarea dr. Ion
Velcea, cercettor tiinific la Institutul de geografie al Academiei Republicii
Socialiste România, urmat de proiecii de diapozitive i un film artistic.
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Evenimentul de luni 22 martie 1971 de la ora 18.30 denumit
„Monografie Stmrean“ a fost prezidat de scriitorul Pop Simion. Au
participat prof. Leontin Ghiescu, Nichita Ioan – directorul Direciei Judeene
de Statistic Satu Mare i prof. Vasile Sljean. Prezentrile au fost urmate de
proiecii de filme documentare i un film artistic.
În program era anunat c accesul în sal la aceste evenimente era pe
baz de invitaii. Acestea se puteau cumpra i de la casa Slii Dalles zilnic
între orele 10.00-20.00.
Materiale din presa vremii
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Dup expoziie, Ioni G. Andron adreseaz scrisori de mulumire
personalitilor prezente. Exprimându-i regretul c expoziia nu a avut o carte
de impresii (care a fost pus la dispoziia vizitatorilor abia mari), acestora le
cere câteva rânduri în care s-i exprime prerea despre expoziia la care au
participat.
Redm câteva rânduri din scrisoarea adresat profesorului Ion Conea:
„V-a fi foarte recunosctor i nespus de bucuros dac v-ai învrednici
cu câteva rânduri care ar conine impresiile dvs. despre marea zi din viaa
mea, 21 mrior 1971, zi în care mi-am vzut visul cu ochii, o expoziie cu
ara Oaului în Sala Dalles.“
În presa vremii, în diferite ziare, apar materiale elogioase despre
eveniment. De pild, în „Scânteia Tineretului“ de luni, 22 martie 1971, apare
un articol semnat de Al. Dobre cu titlul „Armonii Stmrene – o inedit
manifestare în cadrul Universitii Populare Bucureti“, din care redm câteva
fragmente.51
În Albina, revista sptmânal a aezmintelor culturale din 1 aprilie
1971 apare materialul „Armonii Stmrene“ semnat de Ion Ttaru52.
Un alt material apare în ziarul Scânteia din 5 aprilie 1971 semnat de
Marina Preutu cu titlul „Popas în ara Oaului“.53
În sptmânalul „Contemporanul“ din 9 aprilie 1971 apare un material
semnat de Andrei Paleolog cu titlul „Popas în ara Oaului“.54
Promotor al turismului

Prin expoziia de la Bucureti Ioni G. Andron s-a dovedit a fi i un
promotor al turismului în ara Oaului. Dosarul expoziiei deinut de Muzeul
Judeean Satu Mare cuprinde i scrisori în care diferite personaliti prezente la
expoziie i-au exprimat dorina de a vizita acest col de ar. Deosebit este
scrisoarea trimis de locotenent comandor avocat în rezerv Stnescu
Constantin din Bucureti:

51

Textul integral la pag. 156.
Textul integral la pag. 157.
53
Textul integral la pag. 158.
54
Textul integral la pag. 159.
52
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„Dup ce v-am cunoscut ara prin cuvintele calde i pline de simire, am
îneles c trebuie s o vd i cu ochii mei, s cunosc i eu frumuseile
peisagiilor rii Oaului i sufletul oeanului (…)
i v rog frumos s-mi rspundei dac muzeul de la Baia Mare expune
mrturii c ara Oaului exist din neolitic pentru a m opri la Baia Mare s
vd acest muzeu. Dac în Negreti i la Cmârzana exist posibiliti de
cazare pentru câteva zile. Când i unde au loc sâmbrele? La ce distan în
kilometri i timp de deplasare cu autobuzul se afl Cmrzana fa de
Negreti?”
Un document de o importan deosebit este scrisoarea oficial primit
de la Ministerul Turismului, Centrul de Studii i Proiectare Pentru Promovarea
Turismului din data de 15.04.1971.
„Mult stimate Domnule Andron, În zilele de 20 i 21 aprilie a.c. m voi
deplasa în jud. Satu Mare, pentru a elabora împreun cu Agenia Judeean
de Turism, propuneri de includere în unele programe turistice a vizitei rii
Oaului. Cu aceast ocazie voi avea deosebita plcere de a v face o vizit la
Negreti. Cu cea mai deosebit consideraie, ing. Al. Borza”.
Fr tgad, prin aceast expoziie i prin miile de cliee realizate i
fcute publice, îl putem numi pe Ioni G. Andron un adevrat ambasador al
rii Oaului. Îns în loc s se numeasc ambasador, cu modestie, el s-a
autointitulat rob al rii Oaului, precum o face în discursul rostit la vernisajul
din 21 martie 1971:55

Iconografie: Ioni G. Andron alturi de fiul su, lucrând la amenajarea
expoziiei de lâng Sala Dalles din Bucureti.
(În „Informaia de duminic“, Satu Mare, 23.04.2017)
55

Textul integral la pag. 118 i 134
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O scrisoare de la Mircea Zaciu
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Numele artistului fotograf i etnograf al rii Oaului Ioni G.
Andron (1917-1989) este astzi aproape uitat, dei în deceniile 8 i 9
fotografiile sale erau reproduse în reviste prestigioase din România (Arge,
Cronica, Familia, Flacra, Tribuna, Echinox, Magazin istoric) sau, mai
înainte, în lucrri de ale unor cunoscui etnografi, istorici, geografi (T.
Bneanu, Gheorghe Foca, C. C. Giurescu, I. Velcea .a.).
Dar dac despre fotografiile i manuscrisele sale s-a tiut56 înc în
urm cu mai mult de un deceniu, complet necunoscut a rmas, pân acum
trei ani când a intrat în patrimoniul Muzeului rii Oaului, vasta sa
coresponden. Sunt peste 3000 de piese care acoper perioada 1927-198757
(din 1948 a pstrat aproape toate copiile scrisorilor expediate).
Împreun cu câteva jurnale inute intermitent, scrisorile acestea
formeaz un documentar exemplar pentru viaa i activitatea unui
intelectual de provincie din România secolului trecut.

56

George Vulturescu, Cultur i literatur în inuturile stmrene. Dicionar 17002000, Editura Muzeului Stmrean, Satu Mare 2000. O singur completare e necesar
astzi: colecia de cliee fotografice depete 100.000 de piese.
57
În 1927 avea doar 10 ani, puin probabil s întrein coresponden. (n. e.)
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La sfâritul celui de-al Doilea Rzboi Mondial, pentru Andron începe
o perioad foarte dificil. Absolvent de drept i teologie, constat c acestea
nu-i mai foloseau la nimic. Este eliminat pe rând din învmânt i
avocatur, iar dup 1948 nici preot nu mai putea fi. Lucreaz ca tehnician la
vechea fabric de drojdie i oet din Seini. Încearc s publice a treia sa
carte, „Glasul apelor de munte“58, dar va realiza c vremurile se
schimbaser dramatic. Tancred Bneanu îi publicase 43 de fotografii întro lucrare59 etnografic, dar corespondena rmas ne arat cât trebuise s
lupte cu editura pentru a-i apra drepturile de autor.
Scrisoarea trimis de Mircea Zaciu la 21 august 1957 va fi fost pentru
Ioni G. Andron prima ofert de a publica într-o revist important i de
aceea îi va încheia rspunsul trimis la Cluj „cu mari i înnoite ndejdi în
suflet.“
Din scrisoare deducem c profesorul clujean fusese la Negreti i
selectase câteva cliee pentru „Tribuna“, dar mai voia i una dintre
fotografiile cu troie, pe care, dintr-o „sfial“ pe care o înelege, Andron nu
i le-a trimis. Mai înainte, M. Zaciu îi trimisese veti despre fotografii prin
fostul su „student i prieten“ Calai60, dar a inut s-l liniteasc i în scris.
Dar cum au ajuns s se cunoasc Mircea Zaciu i Ioni G. Andron?
Rspunsul îl aflm într-o publicaie a Episcopiei greco-catolice din Oradea,
„Almanahul tineretului român“ pe anul 1947, în care Andron public
articolul „Din desiluziile unui fotograf“, iar Mircea Zaciu semneaz trei
texte.61 Ca ordean i credincios greco-catolic este foarte posibil ca tânrul
Zaciu s fi cunoscut i numerele anterioare ale almanahului i astfel s fi
remarcat fotografiile lui Ioni G. Andron.
Nu am putut verifica dac fotografiile au aprut sau nu în „Tribuna”
anului 1957.

58

Dup „Priveliti dintr-un col de ar”, 1942 i „Chemarea munilor”, 1943, ambele
aprute cu sprijinul episcopului unit Ioan Suciu la Tipografia „Grafika” din Oradea. În
aceeai perioad a ilustrat cu fotografii publicaii ale episcopiei i a colaborat cu articole
etnografice i fotografii la „Tribuna Ardealului”, ziarul comunitii româneti din
Ungaria.
59
Portul popular din ara Oaului, Editura de Stat pentru Literatur i Art, 1955.
60
Teofil Calai (1930-2005), absolvent 1n 1954 al filologiei clujene. Din 1954 profesor de
român i latin, apoi director la Liceul de cultur general din Negreti-Oa. L-a ajutat
pe Andron la organizarea primei sale mari expoziii fotografice, Baia Mare, 1967, curator
Petru Comarnescu.
61
E vorba de „Pâinea vieii” (subiect religios), „Craiul munilor” i „Ferdinand
Întregitorul”, acestea din urm la rubrica „Comemorri 1947”.
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R. Vârnav
Cluj, 21 VIII [19]57
Mult stimate domnule Andron,
Am sosit abia azi în Cluj, dup un popas în Satu Mare. Aici l-am întâlnit
pe fostul meu student i prieten Calai, profesorul din Negreti acum, - prin
care v dau primele semne despre… soarta fotografiilor.
1. Au fost primite cu mare interes de redacie.
2. Toat lumea a regretat c nu am putut aduce mcar 2-3 exemplare
din colecia propriu zis. Fotografiile acelea erau mult mai reuite.
3. Dup cele pe care le-am adus se vor executa zincurile i apoi vi le voi
restitui. Mare parte din ele se vor reproduce.
4. O mare rugminte: v rog ca s-mi trimitei cu proxima pot cele 3
troie din albumul d[umnea] v[oa]s[tr]. Dac v-ai sfiit – din motive lesne de
îneles – s le punei în colecie – Tribuna [sic] vrea totui s reproduc (în
mrimea natural a fotografiei) una din ele, pe cea mai reuit. Am regretat
c n-am avut inspiraia s vi le cer atunci, dar întâi se cdea s m consult i
cu conducerea revistei.
Dup ce vom alege una – pe cea mai reuit – v vom restitui toate
fotografiile.
V rog s avei încredere c nu se va întâmpla contrariul. Firete c
reproducerile vi se vor retribui.
Cu mulumiri, al Dv. M. Zaciu
P.S. V rog s-mi trimitei troiele pe adresa mea: Cluj, incai 10.
(Scrisoarea lui Mircea Zaciu - Transcriere Remus Vârnav)
(În „Poesis”. Satu Mare, Anul XXIII, nr. (252-254), 1-2-3, 2012)
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M-am referit în numrul precedent al revistei – unde am prezentat o
scrisoare trimis de Mircea Zaciu în 1957 – la imensa coresponden
rmas în arhiva scris a lui Ioni G. Andron (1917-1989). Din acest
motiv, pentru cartea „In memoriam Ioni G. Andron“, editat de Muzeul
rii Oaului, am reuit s cercetez amnunit numai scrisorile de pân în
anul 1967 inclusiv, adic numai primele dou mape. Pe celelalte 15 mape
cu coresponden le-am parcurs doar „pe diagonal“, încât se poate spune
c scrisoarea poetului Ioan Alexandru (1941-2000), pe care o prezint în
continuare, am descoperit-o mai degrab din întâmplare.
În 1977 Andron reuea s publice dup insistene care au durat câiva
ani albumul su de fotografii intitulat „ara Oaului“.62 (S-a pstrat, într-un
dosar separat, corespondena purtat de autor cu editura clujean i cu alii
implicai în acea lucrare). Dar dei în pagina de titlu este trecut anul 1977,
primele exemplare i-au fost expediate autorului în februarie 1978, iar prima
prezentare a albumului a fost fcut în Satu Mare la 24 februarie 1978.
Din scrisoare rezult îns c poetul îi procurase albumul aproape
imediat dup apariia sa în librrii, din moment ce în 10 aprilie l-a prezentat
într-un seminar studenilor. Întreaga scrisoare mrturisete entuziasmul ce la cuprins pe poet la vederea fotografiilor lui Andron, socotite „imagini
nepieritoare“, iar realizarea lor o „lucrare istoric“.
Rsfoim acum paginile albumului, încercând s ignorm deficienele
de tehnoredactare i reproducere – mult mai vizibile dup trecerea celor 35
de ani – i s ne explicm reacia poetului. Cele numai 130 de fotografii
sugereaz totui concepia unei cercetri monografice pe care, astzi tim!,
Andron a urmrit-o înc din perioada studeniei clujene63. Peisaje
simbolice, imagini ale satelor, ocupaii, obiceiuri ancestrale i srbtori
specifice i, mai ales, o mulime de portrete, ale tuturor vârstelor, dar mai
ales ale unor btrâni care par ajuni pân la noi din alte veacuri.
Din prefaa autorului – „Gânduri la Sfetanie“ –, dar i din selecia de
„Autografe“ de la urm (semnate, între alii, de Petru Comarnescu, Dan
Hulic, Liviu Ciulei, Paul Miron, I. Coteanu, C. Daicoviciu), poetul va fi
intuit dimensiunile i valoarea întreprinderii lui Andron: „Atept prilej
62

ARA OAULUI; fotografii de IONI G. ANDRON, cu o prefa de Pop Simion,
Editura Dacia, 1977.
63
A se vedea Arhiva scris Ioni G. Andron (1917-1989). Despre manuscrise, proiecte
culturale i coresponden, în In memoriam IONI G. ANDRON, Carte conceput
i realizat de R. Vârnav, Muzeul rii Oaului, 2011, p. 69-200.
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fericit s vin acolo la Dumneavoastr acas pentru câteva zile mcar. Simt
c locurile acelea au multe s-mi spun dimpreun cu Dumneavoastr. “
Este firesc s legm aceast reacie de „starea poetic“ a celui care
scrisese „Imnele Transilvaniei“, carte aprut cu doi ani mai înainte.
Din notele parcurse pân acum tim doar c cei doi s-au întâlnit la 18
mai 1978, la sala Dalles din Bucureti, unde Ioni G. Andron i-a lansat
albumul „ara Oaului“ în cadrul Salonului naional al crii.
Remus Vârnav

∗

Scrisoarea lui Ioan Alexandru

Iubite i stimate Domnule Ioni Andron,

B

ib

lio

te

Astzi 10 April am inut un seminar cu sala plin studenilor mei avînd în
fa cartea Dumneavoastr în imagini ara Oaului.
Nu v pot spune cît bucurie a trezit în sufletul acestor tineri care
sunt sigur de acum încolo au în inim aceast vatr strmoeasc.
Atept prilej fericit s vin acolo la Dumneavoastr acas pentru cîteva zile
mcar. Simt c locurile acelea au multe s-mi spun dimpreun cu
Dumneavoastr.
Ai fcut o lucrare istoric în viaa Dumneavoastr prin pstrarea
acestor imagini nepieritoare. Vremile trec oamenii care au fost se mut
încet în nemurire la bunul Dumnezeu i pentru cei care vin aceste mrturii
sunt aur curat.
V rmîn profund îndatorat pentru bucuria ce ai adus în sufletul
meu prin aceast carte ceva sta de acum înainte mereu printre cele sfinte.
Cu iubire fratern
întru mrirea neamului nostru în ce are el mai smerit i mai curat
Al dumneavoastr
Ioan Alexandru
Sf. Calinic de la Cernica 11 April 1978 Bucureti
(Scrisoarea lui Ioan Alexandru - Transcriere Remus Vârnav)
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(Un schimb de scrisori între Ioni G. Andron i Vasile Lovinescu)

Imensa coresponden rmas de la fotograful i etnograful Ioni G.
Andron (1917-1989) ne descoper în continuare piese de valoare.
Contribuie la asta i faptul c înc din anii '50 Andron a pstrat inclusiv
copiile dup scrisorile expediate.
La începutul anului 1972 eseistul i filosoful Vasile Lovinescu
(1905-1984)64descoper într-o revist65 astzi obscur, un grupaj din

64

Informaiile despre V.L.din Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu/coordonare i
revizie tiinific/ DICIONARUL SCRIITORILOR ROMÂNI, Editura Fundaiei
Culturale Române, Bucureti, 1998, vol. D – L, p. 768-771.
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fotografiile lui Ioni G. Andron, însoit de informaii despre activitatea
acestuia. Îi atrage atenia fotografia unui btrân îmbrcat într-un costum
popular nemaivzut pân atunci de el i-i scrie o scrisoare66 autorului,
solicitându-i informaii. Atât de insolit i se pare costumul, încât se îndoiete
de autenticitatea67 lui, presupunând c ar fi posibil o „regie“ a fotografului.
Andron îi rspunde pe larg, într-o scrisoare de aproape dou pagini
dactilografiate la un rând, uor iritat de bnuiala corespondentului su
necunoscut, dorind s se prezinte68, relatând o experien i expunându-i o
concepie. Înelegem de ce fotografia realizat la 15 august 1940 cu
btrânul Finta din Bixad a rmas una din piesele de rezisten ale coleciei
Andron.
La acestea Vasile Lovinescu îi rspunde din „Bucureti, [la] 2
martie 1972“, mulumindu-i interlocutorului su din ara Oaului,
prezentându-i preocuprile i sugerându-i acestuia, cu tact, c „dacismul“
su poate fi considerat i din alte unghiuri de vedere.
Remus Vârnav
∗
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Stimate domnule Androne (sic),
Îmi permit s m adresez direct domniei voastre pentru o
informaie.
Am vzut la un prieten un numr de acum doi ani, din revista
„Cuteztorii”, cu un articol despre d[umnea]v.[oastr], despre coleciile
d[umnea]v.[oastr] i cu fotografii luate tot de d[umnea]v.[oastr]. M-a
izbit fotografia unui personagiu, numit dac îmi amintesc bine, „Marele
Sfetnic”.
Acum, iat despre ce este vorba: am cercetat mult costumul nostru
naional, în diferite regiuni ale rii i poate voi încerca s public un studiu
mai mare pe aceast tem. Or, nic[i]eri, nu am vzut costumul pe care-l

65

B

E vorba de revista „Cuteztorii”, editat între anii 1967-1989 de Consiliul Naional al
Organizaiei Pionierilor din R.S.R.
66
Scrisoarea nu este datat, dar considerând rspunsul lui Andron, scris la 21 februarie
1972, putem presupune o dat de la sfâritul lui ianuarie sau prima parte a lunii februarie
1972.
67
În plus, probabil din cauza unei reproduceri slabe a fotografiei, Lovinescu percepe greit
imaginea, ajungând s vorbeasc de „o cma mergând pân la glezne” i de „mantauatog”. În fapt era vorba despre un costum brbtesc, btrânesc, alctuit din cma i
gaci. Astzi tim c e vorba de cel mai arhaic tip cunoscut de costum brbtesc din ara
Oaului, pstrat doar în aceast fotografie din 1940 a lui Ioni G. Andron.
68
În 1971 Andron se considera ajuns la nivelul de sus al (re)cunoaterii sale, datorit în
primul rând marii expoziii de la Dalles i a reproducerii unui grupaj de fotografii ale sale
în „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pân astzi” de Constantin C. Giurescu i
Dinu C. Giurescu, Editura Albatros, Bucureti 1971.
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poart persoana numit „Marele Sfetnic” i asta îmi provoac o
nedumerire; ai putea s-l menionez într-un eventual studiu etnografic?
Mai întâi, personajul are o cma mergând pân la glezne, ceea ce
n-am mai vzut; tot aa de nevzut pentru mine, e mantaua-tog, ce-i
înfoar partea superioar a corpului.
Ai vrea s v rog s-mi rspundei în câteva vorbe: costumul e
real, autentic, purtat în ara Oaului, sau d[umnea]v.-[oastr] l-ai drapat
pe om cu el, ad-hoc [subl. V.L.], pentru o poz decorativ? E evident, c în
ultimul caz, costumul nu are valoare etnografic, deci nu poate fi pomenit
ca o ilustrare într-o lucrare în acest sens.
V rog s m scuzai de deranjamentul pe care vi-l provoc. V-ai fi
recunosctor dac mi-ai rspunde câteva rânduri în plicul alturat.
Cu mulumiri anticipate sunt al d[umnea]v.[oastr] obligat,
Vasile Lovinescu

∗
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Negreti, ara Oaului la 21 febr. 1972.
Mult stimate Domnule Coleg,
Am primit rândurile D[umnea]v.-[oa]s[tr] i abia acum am puin
rgaz pentru un rspuns, nu atât de amplu dup cum ar merita fotografia
despre [sic] care V intereseaz, dar voi încerca o descriere a
împrejurrilor în care am fcut-o.
Regret c nu ai vzut expoziia mea de fotografii i art popular
pe care am avut-o deschis în Bucureti la mica sal Dalles între 21 III –
20 IV [1]971 despre care s-a scris în Scânteia, Scânteia tineretului,
Contemporanul etc., deoarece ai fi avut ocazia s vedei fotografia
btrânului oan în dimensiuni mari (de 1m. / 70 cm.) expus la loc de
cinste.
M-am nscut în ara Oaului, trind i astzi aici.
Se împlinesc 40 de ani de când am apsat prima o[a]r pe
declanatorul aparatului de fotografiat i de atunci fotografia a fost pentru
mine marea pasiune.
La 15 august 1940 a fost un pelerinaj în ara Oaului la
Mnstirea Bixad, dublat de cea mai mare manifestare a prezenei
româneti pe aceste îndeprtate plaiuri. Au fost 20.000 de români venii din
ara Oaului i [din] jur.
Ca tânr student am luat i eu parte la aceasta manifestare mai
mult româneasc decât religioas.
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Eram îmbrcat oenete, iar în strai (pies de port popular care
deosebete fundamental portul brbtesc din acest col de ar de toate
celelalte inuturi) aveam nelipsitul meu prieten, aparatul de fotografiat.
În tumultul acelei mulimi impresionante, întâmplarea – ce fericit
întâmplare – a fcut s dau ochi – venind din fa – cu un btrân a crui
statur i îmbrcminte pur i simplu m-a[u] uluit i m-a[u]emoionat, dar
nu în aa msur ca s m pierd, ci s m gsesc – s zic aa – la datorie,
cci l-am invitat s m urmeze pentru a-i face „un chip”, adic s-l
fotografiez, deoarece în roiul acela de oameni îmi era peste putin s fac o
fotografie aa cum a fi dorit eu.
Fr nici cea mai mic urm de împotrivire m-a urmat, însoit de
nepoelul su, fiind oarecumva mândru deoarece el [subl. I.A.] a fost ales
i nu nite fete frumoase cu cunun ce erau alturi i care se uitau cu ochi
nu tocmai prietenoi la mine pentru alegerea mea cu totul ieit din comun,
de-a „lua în chip” pe moul îmbrcat aa de simplu i nu pe ele, cu
tinereea i podoabele lor.
Mi-am fcut cu greu loc prin mulime ieind într-o poieni i, dei
lumina soarelui nu era tocmai cea mai potrivit, fiind la amiazi, am pus –
viu emoionat – la punct elementele aparatului i prima oar i-am fcut o
fotografie cu nepoelul, apoi l-am eternizat singur, cu profilul peste vârful
muntelui Piatra Bixadului, poziie care îi ridic monumentalitatea,
obinând fotografia care – aa cum îmi scriei – v-a „izbit”, dar s tii c
pe mine m-a izbit atunci, adic acum 33 de ani.
Eram nespus de bucuros i cred c nimeni din zecile de mii de
oameni câi erau acolo nu au avut bucuria pe care am avut-o eu fixându-l
pe pelicul pentru posteritate pe btrânul FINTA VSÂI A LUI VSÂIU
TODORII din Bixad, ara Oaului, vzând în flnicia inutei lui, în
demnitatea sa personal, în brbia i hotrârea cu care sttea parc
înfipt prin obârie în glia strbun, o transpunere din veac, o prelungire a
strmoilor de-acum 2000 de ani pân în contemporaneitate.
Îmi închipuiam c o figur asemntoare trebuia s fi fost i
sftuitorul lui Decebal, de aceea aceast fotografie are pentru mine titlul
MARELE PREOT.
Am salvat pentru etnografie – ca îmbrcminte – i pentru istorie –
ca figur mrea – acest document uman [subl. I.A.], prins pe viu, vzut
de mine în carne i oase, pipit ca i Toma Necredinciosul – pentru a crede
c nu este o artare, nu este o nluc – i l-am fotografiat, pentru ca s
vad i mai ales s cread i alii, printre care iD[umnea]-v.[oa]s[tr].
Tot restul zilei, pân seara târziu, când am ajuns acas – cale lung
strbtut i la reîntoarcerea pe jos – în satul meu natal (Raca) am inut
mai strâns straia în care aveam aparatul de fotografiat, fiind convins –
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mai convins ca niciodat, - c am la mine o comoar, o comoar a
Neamului. Acest crez s-a împlinit recent deoarece în lucrarea „Istoria
Românilor din cele mai vechi timpuri i pîn astzi”, a lui C. C. Giurescu
i Dinu Giurescu, aprut în editura Albatros prima fotografie – dintre cele
patru [pe] care mi le public în aceast lucrare – este tocmai aceasta
despre care vorbesc mai sus i care V intereseaz.
V îndemn ca s V procurai Istoria Giuretenilor [sic!].
Momentan nu am o mrime potrivit din fotografie solicitat
deoarece nu am reuit s fac atâtea ca s-mi rmân i mie, dar V promit
c dac nu vei putea face rost de Istoria… amintit, am s V trimit o
fotografie.
Dup cele de mai sus cred c e de prisos s V asigur c nu „l-am
drapat pe om cu acel port ad-hoc pentru o poz decorativ” (V repet
cuvintele din scrisoare) ci este portul autentic din btrâni, brbtesc din
ara Oaului.
Cu toat stima, al D[umnea]-v.[oa]s[tr], [ss Ioni G. Andron]
∗

Bucureti, 2 martie, 1972
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Mult stimate Domnule Andron i iubite coleg,
Am primit scrisoarea d[umnea]v.-[oastr] din 21 februarie, a.c. i
m grbesc s v exprim viile mele mulumiri pentru importantele
informaii pe care mi le dai. Sunt foarte preioase pentru mine, deoarece e
firesc s presupun c aceast continuitate dacic vizibil în costumul
btrânului oan poate s aib oglindiri i în alte planuri ale vieii
spirituale ale inutului [subl. V.L.], lucrurile acestea merg de obicei, mân
în mân, i se presupun unele pe altele.
De vreo patruzeci de ani studiez datinile precretine ale poporului
nostru i am ajuns la convingerea c religia cretin e numai o pojghi
peste tradiii vechi geto-dacice ale neamului. Am scris despre acestea într-o
revist francez timp de vreo doi ani („la Dacie hyperboréenne”), înainte
de rzboi i un mare gânditor francez a fost atât de interesat încât i-a
îndemnat prietenii s învee românete! Pcat c bombardamentul mi-a
distrus colecia!
Aceeai prere o avea Maestrul Sadoveanu, pe care l-am cunoscut
bine, fiind amândoi moldoveni i din acelai ora. in minte c l-am
întrebat odat despre povestirea lui „Vânt dinspre Climani” (din „ara
de dincolo de negur”) în care vorbete despre existena în prezent [subl.
V.L] , a bourilor în munii Climani, în locuri neptrunse, în „guri de rai”,
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cum le spune poporul nostru. Mi-a rspuns: „cu cât scriu lucruri mai
neobinuite, cu atât reproduc mai fidel ceea ce am auzit”.
Tot aa, la începutul „Crengii de Aur”, pomenete de un profesor
care a existat, prof. Stamatin, directorul liceului „Petru Rare” din PiatraNeam. Îi pune i trsturi de-ale lui Hoga, pe care Sadoveanu l-a
cunoscut foarte intim i care tia multe taine. Acest profesor din „Creanga
de Aur”, afirm persistena cultului lui Zalmoxis, în prile nordice ale
rii. i aceasta m aduce la problema noastr: haina atât de neobinuit a
btrânului oan, sacerdotal, nu implic i continuitatea unui sacerdoiu
dacic în prile oane (sic!), care se bucur de reputaia celui mai
tradiional inut din ar: ara Ouaului (sic!) e ara Oului, care cuprinde
în genere, ascunse, posibilitile unei civilizaii. Care e prerea
d[umnea]v.[oastr] despre aceast continuitate, dac întrebarea nu e
indiscret? Dar rspunsul nu va cdea în urechile unui profan… L-ai mai
vzut pe btrân?Mai triete? Are un continuator? Împrtete tainele lui
la cei, pe care nu-i consider nedemni de ele? Fii sigur c nu voi face cu
rspunsurile d[umnea]v.[oas-tr] ceva ce se spune despre perle în
evanghelie. V închipuii ce element de speran ar fi pentru noi ce ne
iubim ara s tim c un continuator al lui Dekeneu mai exist i acum…

te

V mulumesc înc o dat pentru scrisoarea primit i poate,
anticipat, pentru o viitoare scrisoare.
Ald[ldumnea]v.[oastr]devotat
Vasile Lovinescu
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p. 120-123.Documente „Poesis")
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Nu e vorba în acest caz despre o
coresponden ocazional. La NegretiOa a trit medicul Mihai Pop69, fost
coleg la medicina clujean cu viitorul
romancier. I-a legat pe cei doi o frumoas
i lung prietenie, astfel c în anii '70 i
'80 Augustin Buzura venea destul de des
în ara Oaului. Aa a ajuns s-l cunoasc
i apoi s-l admire i s-l respecte pe
Ioni G. Andron (1917-1989), adic pe
fotograful i etnograful împtimit de
Oaul su natal.
Am descoperit pân acum70 ase
scrisori, trei ale lui Andron i alte trei
trimise de la Cluj de ctre scriitor. Andron
obinuia s-i scrie la main scrisorile i
s pstreze câte o copie a dactilogramei.
Scrisorile lui Andron sunt datate 13
august 1976, 10 octombrie 1976 i 9 aprilie 1987 i au toate un punct
comun: fiecare însoete câte un set de fotografii, trimise pentru a fi
reproduse în revista clujean „Tribuna”, la care romancierul era atunci
secretar general de redacie.
Scrisorile lui Augustin Buzura sunt trimise din Cluj i sunt scrise cu
cerneal albastr pe coli albe A4. Dou sunt datate 18 octombrie 1976
(rspuns la scrisoarea din 10 octombrie) i 24 decembrie 1983. A treia este
nedatat, dar din context se poate deduce cu siguran c este rspunsul la
scrisoarea lui Andron din13 august 1976.
Toate scrisorile mrturisesc admiraia i respectul romancierului
pentru personalitatea i opera etnografului i fotografului din ara Oaului.
Apar i nume de scriitori (Mircea Iorgulescu, Nicolae Prelipceanu, Pop
Simion, Vasile Igna), dar transpar i detalii sugestive privind atmosfera

69

Mihai Pop (1936-2004) Nscut în satul Chiuzbaia, a copilrit în Baia Sprie. A terminat
medicina în Cluj în 1964, iar în 1965 a venit la Negreti. Mare iubitor de cultur i arte.
Ca medic a dobândit în Oa un prestigiu unic. A murit în 2004 i a fost înmormântat în
curtea spitalului pe care el l-a construit.
70
Date fiind dimensiunile corespondenei i structura arhivei rmase de la Andron, este
posibil s fie descoperite în viitor i alte scrisori.
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general a epocii. În prima sunt i referiri la stadiul publicrii albumului71
lui Andron la editura „Dacia“ din Cluj.
Reproducem în continuare una dintre scrisorile lui Andron i cele trei
trimise de Augustin Buzura.
Fotografiile le-am aflat întrun album al doctorului
Mihai Pop72 i au fost fcute
în zilele de 27 i 28
septembrie
1984
într-o
excursie a celor trei la
„Feele Mireului”73 i în
biblioteca74 lui Ioni G.
Andron.
[R. Vârnav]
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Negreti[,] ara Oaului[,] 10 oct.[ombrie] 1976
[Transcriere scrisoare Andron]
Drag Augustin Buzura,
Alturat trimit câteva fotografii de la splendidul festival culturalartistic TOAMNA BIMREAN.
Te rog ca cele din plicul alturat s le predai lui Mircea Zaciu i
celelalte (câte dou) - lui Prelipceanu i celuilalt.
Lui Igna îi trimit separat, deoarece îi mai scriu ceva în legtur cu
lucrarea mea de la Dacia.
A fi tare bucuros dac din fotografiile pe care Vi le-am-dat la Baia
Mare, unele s aib loc de cinste în TRIBUNA.
V dorim tuturor mult sntate i putere de munc, s mai putem
face câte ceva pentru acest neam al nostru.
Sincere complimente D-nei Buzura.
Pe când o alt întâlnire ?

71

ARA OAULUI / fotografii de IONI G. ANDRON / cu o prefa de POP SIMION /
Editura Dacia, 1977.
72
Îi suntem recunosctori doamnei Pop Erzsebet pentru bunvoin.
73
Pentru a asculta, cum a notat Andron, „boncluitul cerbilor”!
74
Într-o fotografie se vede cum scriitorul îi ia note din manuscrisul lui Andron Vântoare
odinioar în ara Oaului.
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[Transcriere scrisoare 1 Buzura]
Stimate domnule Andron,
1. Am primit pozele i foarte frumoasele rânduri.
În primul sau al doilea numr din septembrie vor aprea împreun
cu un foarte frumos comentariu al lui Vasile Igna (de la Dacia). Puin mai
târziu m voi strdui s scriu i eu (dup ce scap de nite încurcturi cu
editura) poate în România literar sau într-un ziar de mare tiraj (Scânteia)
cci merit s v fie cunoscut osteneala. Întârzii i din alt motiv:
s-au scris cam multe tâmpenii despre Oa i vreau, pe cât voi putea,
s fiu mai aproape de adevrul pe care atât de frumos l-ai prins pe
pelicul. Prietenul meu, Mircea Iorgulescu – profund impresionat de cele
vzute i auzite – îi va face, de asemenea, datoria. Singur ai fcut mai
mult decât nite institute de cercetri.
2. Am vorbit despre volum, la Dacia, va aprea în anul viitor,
absolut sigur. E trecut în plan.
Deocamdat lipsete doar textul lui Pop Simion.
Deci n-avei nici o grij. Pe de alt parte îns, cu rbdare i
discreie, m voi interesa periodic de soarta acestor volume, care merit s
fie cunoscute.
3. V mulumesc din toat inima pentru bucuria ce mi-ai fcut-o,
pentru minunata D[umnea]v[oa]s.-[tr] ospitalitate.
Coleciile D[umnea]v[oa]s.[tr] m-au impresionat profund.
Ai fcut un lucru grozav i v strâng pumnii pentru a-l putea
continua cu acelai suflet i competen.[continuare pe verso]
Pân
ne
vom
revedea, cât mai curând
sper, v îmbriez i v
urez
mult
sntate
D[umnea]v[oa]s.[tr] i
familiei.
Cu dragoste,
Aug.[ustin] Buzura
P.S. Colegului i
prietenului Mihai o s-i
mulumesc în scris dup ce
se va întoarce.
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[Transcriere scrisoare 2 Buzura]
Cluj 18 oct.[ombrie] [19]76
Iubite domnule Ioni,
Mii de mulumiri pentru poze. (Excelente, ca tot ceea ce facei
D[umnea]v[oa]s.[tr]!) Celelalte m voi strdui s le public în viitorul
apropiat. Vom face un numr festiv (Maramure, Oa, scris românesc etc)i,
cu ele, îl vom ilustra. Firete, voi apela – dac va fi nevoie, i la cele pe care le
are Igna pentru volum. O s v anun din timp.
În noiembrie, spre mijloc, sper s apar pe la D[umnea]v[oa]s.-[tr.
Dac nu se vor ivi cine tie ce complicaii. Posibile de altfel (Avem de fcut
sute de deplasri prin fabrici etc., etc.) M-a bucura nespus s v revd pe toi
i s bârfim cel puin o noapte întreag.
Pân atunci v îmbriez pe toi i atept s ne revedem. (Aceleai
îmbriri pentru Mihai Pop).
Aug.[ustin] Buzura
P.S. Colegul cu care v-am vizitat, Mircea Iorgulescu, de la România
literar, urmeaz s scrie i el despre D[umnea]v[oa]s.[tr].
M roag s v transmit tuturor mulumiri i urri de bine.
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[Transcriere scrisoare 3 Buzura]
Cluj, 24 Dec.[embrie] 1983
Iubite domnule Ioni G. Andron,
V urez, din inim, muli ani, srbtori fericite i enorm putere de
munc pentru a v putea continua truda pe care o facei cu atâta strlucire.
Regret nespus c n-am reuit s mai trec pe la D[umnea]v[oa]s.[tr],
dar, de o vreme, din cauza unor obligaii editoriale, toate drumurile mi se
îndreapt spre sud.
Oricum, odat i odat, voi întârzia prin Oa pân ne vom spune tot ce e
de spus.
Filmul respectiv, reuit, s-a
dat pe programul II, dar mi s-a
promis c se va relua i pe primul
program, dac …vom avea
curent! Pe doamna Rotaru nu
trebuie s fii suprat. A fost mult
vreme bolnav, în concediu etc.,
înc nu s-a întors.
Când va reveni, m voi
strdui s lmuresc lucrurile.
Putei conta pe mine.
Un an bun tuturor, familiei D[umnea]v[oa]s.[tr] i prietenilor notri
(Mihai Pop în mod deosebit), i toat dragostea lui
Aug.[ustin] Buzura
(În „Poesis, nr. 10-12, 2013, Satu Mare) Documente „Poesis”
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Remus [Ilie] Vârnav
Din corespondena lui Ioni G. Andron (1917-1989)

Cinci scrisori de la Filaret Barbu

Remus Vârnav (director, Muzeul rii Oaului)
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În primvara anului 1960 o echip75 de la Studioul cinematografic
Bucureti realizeaz filmul documentar „Nunt în ara Oaului“. Dei pe
generic apare în calitate de consultant numai marele folclorist i etnolog
Mihai Pop, tim acum c Ioni G. Andron a însoit, i s-a implicat cu tot
sufletul, dovedindu-se un perfect cunosctor al Oaului i un ajutor
nepreuit.76 Tot atunci sosete pentru prima dat în ara Oaului
compozitorul i folcloristul Filaret Barbu,77care va semna muzica filmului
i care va rmâne fascinat de un Oa înc dominat de autentic i arhaicitate.
Filaret Barbu este probabil primul specialist care a intuit unicitatea absolut
a muzicii populare oeneti78, pân atunci cercetrile aveau în vedere
îndeosebi folclorul literar.
Nu tim pân în ce faz a fost lucrat proiectul opererei „cu subiect,
obiceiuri, coregrafie i muzic din ara Oaului”, dar consideraiile
folcloristului rmân i astzi interesante.
Sunt 4 scrisori datate 15 iunie 1960, 11 februarue 1961, 14 decembrie
1964 i 12 ianuarie 1965; a cincea este un bilet din 12 iunie 1966. Primele
dou au fost dactilografiate, celelalte, inclusiv biletul, scrise de mân.
În transcriere am marcat cu sic numai formele neobinuite (acuzativul
d-tale, „ara Oaului”, miroas, influinele, oean, Baia-Mare, mâine zi),
considerând c unele forme arhaice sau particulariti ale unor vechi norme
ortografice (dela, dece, cari, ceeace, cetit, senz, genitivul marei, par-c,
vre-o, romîneti) vor fi recunoscute de cititori.

75

Amintim aici numele regizoarei Elisabeta Bostan i al operatorului Nicolae Girardi, care
se vor afirma ulterior în cinematografia românesc.
76
Între altele el a „ales” distribuia i în primul rând mirii, locaiile pentru filmare, a
verificat recuzita, costumele etc.
77
Filaret Barbu (1903-1984), compozitor i folclorist, autor de operete i coruri.
78
Demonstraia va fi fcut peste muli ani. A se vedea Jacques Bouët, Bernard LortatJacob, Sperana Rdulescu, À tue-tête. Chant et violon au Pays de l’Oach, Nanterre,
Société d’ethnologie, 2002 i Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Sperana Rdulescu,
DIN RSPUTERI. Glasuri i cetere din ara Oaului, traducere din limba francez
de Sperana Rdulescu, Institutul Cultural Român, Bucureti, 2006.
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Frate Ioni,
Tocmai venisem de la Buftea, unde am vizionat materialul brut al
filmului documentar din Negreti, când iat c pe masa mea zresc un plic
mare...
Nu m ateptam la aa o surpriz. Mi-am zis:
«Ioni e o minune de om; ia te uit ce album a ticluit pentru mine!»
Toi cei din cas au admirat arta fotografului, priceperea omului
care e contopit cu folclorul rii Oaului i sufletul generos care tie s
ofere bucurii i pentru alii.
M-ai omorât cu acest album, care va fi pentru mine nu numai un dar
din cale afar de preios, ci i una dintre amintirile mele cele mai dragi în
legtur cu viaa mea de folclorist i creator muzical.
Mulumirea mea am s o atern în câteva pagini de partitur în noua
mea operet pe care o voi lucra cu subiect, obiceiuri, coregrafie i muzic
din ara Oaului.
Astzi a fost o zi prea frumoas pentru mine.
Filmul e tot atât de original ca i albumul primit Dela
D[umnea]v.[oas]-tr.
Acum sunt curios dac am fost vrednic s ilustrez momentele i
atmosfera pe care o arat filmul.
Suntem prea ocupai cu sincronizarea lui.
[Pag. 2] Vorbim mult de voi oenii mei dragi i atept s-mi trimitei
cele solicitate.
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De asemenea atept câteva rânduri i dela Vicu Pop, pe care nu pot
s-l uit.
V rog s transmitei salutrile mele fam.[iliei]Pop, avocat[ului]
Ursu i prietenului meu Costi.
Cu cele mai prieteneti salutri i cele cuvenite stimatei
D[umnea]v.[oastr] soii.
ss
Bucureti, 15.[0]6.[1960]
∗
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Iubite prietene Andron,
Eu care am trit în majoritatea vieii mele în provincie, tiu s
apreciez i s iubesc pe oamenii de acolo. În ei nu s-a cuibrit în msur
prea mare frnicia, lipsa de omenie i nesinceritatea. Sunt oameni de
cuvânt, de încredere i dispun de mai mult bun simt.
Iat cum se explic dece ne-am împrietenit i dece, când pot, îi dau
cu mult plcere o mân de ajutor.
În d-tale [sic] am mai gsit i alte caliti: dragostea fa de glia, de
locul în care te-ai nscut, iubirea pe care o ai fa de popor i obiceiurile
sale. Câi sunt cari nu îneleg aceste cuvinte i nu pot s tlmceasc
aceste sentimente! Mai ales în epoca pe care o trim, aceste caliti au o
mare valoare. Pentru a fi democrat adevrat trebuie s-i iubeti poporul.
Dar pentru a-l iubi trebuie s-l cunoti la el acas, cu munca pe care o
duce, cu viaa pe care o triete.
Poi fi fericit c eti unul dintre acei intelectuali oeni care îi iubeti
în felul acesta „ara Oaului”[sic], care pentru noi, oamenii de art a
devenit o comoar cu trsturile cele mai caracteristice în ceea ce privete
folclorul nostru.
Mâna prieteneasc pe care mi-o întinzi o primesc cu cea mai mare
bucurie i te asigur c vei gsi în mine aceeai preuire i admiraie.
[Pag. 2] M-am bucurat de tirile pe cari mi le-ai scris.
Sînt întotdeauna dispus s aud câte ceva despre oenii d[umi]-tale.
Îl atept pe Vicu Pop ca s mai schimbm unele preri la un phar de
vin – îns nu la „Continental”, ci la „Moldova”. Mie nu-mi plac localurile
cari nu miroas [sic] a mititei i unde, fr s vrei, trebuie s asculi i
muzic de jazz în msur mai mare decât ai avea plcerea.
Te rog transmite soiei d[umi]-tale cele cuvenite, atât din partea mea
cât i a familiei mele. Srut copiii.
Cu cele mai alese sentimente, al d[umi]-tale,
ss
Bucureti, 11.[0]2.[1]961
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Frate Andron,
Am primit scrisoarea d[umi]-tale, pe care, ca de obicei, am cetit-o cu
mult plcere. Am simit înc din primele clipe când ne-am cunoscut pe
meleagurile Oaului, c eti un suflet care tie s vibreze la emoiile
provocate de arta popular, reflectat fie în muzic, dans sau port popular.
Cred c i-am mai spus care este motivul meninerii acestei
sensibiliti.
Este izolarea, izolarea în sensul bun [Pag. 2] al cuvântului, este
Oaul, care te-a ferit de influinele [sic] nefaste ale modernismului epocii
noastre.
De multe ori te invidiez c stai în acel minunat col de ar, nealterat
din punct de vedere al prea marei civilizaii. Oaul...pstrtorul tradiiei
vieii i obiceiurilor noastre româneti [sic]!
Binecuvântai s fie oamenii din Oa, care i-au pstrat vechea art
popular, caracterizat prin vigoare, ritm i culoare!
[Pag. 3] Rmân un îndrgostit al oenilor i regret c nu pot s
ptrund mai adânc în specificul i frumosul senz al Oaului vostru. Ce-am
realizat în muzica filmului „O nunt în ara Oaului”, precum i schiele
muzicale pentru o operet cu subiect din Oa (nerealizat), este cu mult
prea puin. Nu tiu când i prin ce împrejurri voi putea s contribui la
desvârirea unei creaii originale din ara Oaului.
Atunci m voi simi mulumit i parc [Pag. 4] achitat fa de
prietenia care mi-o manifestai.
De aceea te rog: nu m uita i scrie-mi din când în când câte-un
rva care-mi face mare plcere i-mi alin dorurile de pribegie.
Cu cele mai prieteneti salutri i omagiile mele D[oam]-nei.
ss
14 XII [19]64
∗

Mult iubite d[omnu]-le Andron,
În frmântrile pe care le am în cutarea unui subiect pentru o nou
operet, m gândesc tot mai mult la Oa. Afar de asta, pe viitor, vreau s
abordez un lucru cu totul original, care s intereseze i strintatea. Deci
s rup cu ablonul folosit pân acum, ablonul operetelorclasice,i s
scriu despre un subiect românesc,folosindîns o reet nou atât în
libret,[Pag. 2] cât i în montarea piesei.
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Înainte de toate trebuie s predomine „vigoarea” pentru care motiv
m gândesc tot mai mult la ara Oaului. Nici o regiune a rii noastre nu
dispune de mai mult vigoare atât în fiina omului, cât i în arta sa
popular ca Oaul. Iat dece îi scriu i te rog s m ajui dup
posibilitile d[umi]-tale.
În primul rând vreau s prind o idee, o mic istorioar, un basm din
prile acelea; un om, un oean [sic], o fapt, o mic [Pag. 3] întâmplare,
care s m ajute la furirea unui subiect.
Subiectul pe care-l am, din vizita pe care V-am fcut-o cu ocazia
filmului, nu corespunde la proiectul pe care-l am din punct de vedere
muzical. Atunci voi lucra, cu aceleai mijloace, dar pe un alt plan muzical.
De aceea îmi trebuie ceva cu totul nou, inedit.
Am cetit cartea „Rapsodie în Oa”de Mihai Negulescu. E bine scris,
simi climatul din ara Oaului, dar fr idei, oameni i mai ales vre-o
întâmplare. Eu nu cunosc autorul. Îl tii, unde triete?
Dac-i tii adresa, te rog s mi-o comunici.
Afar de asta, dac cunoti vr[e]-un crturar, un poet dialectal, sau
povestitor, folclorist din Oa, (poate dela Baia [Mare]), de asemenea, te
rog, s m informezi.
Dar apelez i la concursul d[umi]-tale, eti unul dintre vechii
animatori ai artei populare din Oa, - d-mi vre-o idee, ca s pot începe
munca de care m simt tot mai atras.
Cu toat dragostea,
ss,
12 I [19]65
∗
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Dragul meu,
Pe ziua de 18 l.[una] c[u]r[en]t.[], Sâmbt, voi fi la Baia-mare
[sic], unde, în cadrul Univ.[ersitii] populare, voi ine o conferin
muzical. Mâine zi, cred,voi repeta conferina la Sighet.
M-a bucura dac cu aceast ocazie ne-am putea întâlni – în fine,
iari, pe meleagurile Oaului.
Cu toat dragostea,
ss

284

∗

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

Rubrica Documente POESIS
A se vedea: R. Vârnav, Ioni G. Andron - O scrisoare de la
Mircea Zaciu; i Ioni G. Andron – Ioan Alexandru, în POESIS, Anul
XXIII, nr. 1-3 (252-254), Satu Mare, 2012, p. 125-127, respectiv POESIS,
Anul XXIII, nr. 4-5-6 (255-257), Satu Mare, 2012, p. 129-130;
- Pornind de la o fotografie… (Un schimb de scrisori între Ioni
G. Andron i Vasile Lovinescu), în POESIS, Anul XXIV, nr. 7-9 (270272), Satu Mare, 2013, p. 120-123;
- Scrisori de laAugustin Buzura, în POESIS, Anul XXIV, nr. 10-12
(273-754-275), Satu Mare, 2013, p. 112-114.
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Anexa nr.1. Pagina de debut, în „Tribuna Ardealului”, nr. 2 /1941 nr.
172, p. 16 cu il.
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Anexa nr. 2
Andron Ioan-George
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[Text pe care fiul, Andron Ioan-George,
l-a citit la înmormântare]
S-a nscut într-o frumoas zi de primvar în satul Raca, aducând
bucurie i fericire în casa tânrului preot Andron, de curând statornicit pe
aceste meleaguri.
i-a petrecut copilria printre coconii Racei i tot cu ei a descoperit
minunata lume a crii, sub îndrumarea dscliei preotese, buna lui mam.
A continuat s învee sârguincios, sub îndrumarea unor vestii i
îndrgii profesori ai Liceului Mihai Eminescu de curând înfiinat, centru de
cultur i al renaterii româneti de pe meleagurile stmrene.
Rupt de mediul copilriei, ducea dorul locurilor natale i al oamenilor
lor, o lume de basm, „leagn i scut al vieii mele“, cum obinuia s zic.
De aceea, vacanele erau pentru el o adevrat întoarcere în paradis, în
lumea unor tainice frumusei numai de el tiute.
i-a continuat studiile în frumoasa Bucovin (Cernui, n.r.) de unde
a strbtut pe jos drumul pân acas la Raca, s cunoasc frumuseile
peisajului rii i a oamenilor ei.
S-a desvârit spiritual în cetatea culturii transilvnene a Clujului (în
anii dureroasei ocupaii horthyste), urmând Academia de Teologie i a
cunoscut bucuria de a fi profesor la liceul unde a fost absolvent.
S-a stabilit la Seini, unde a avut fericirea s-o cunoasc pe Tina, aleasa
inimii lui i tovara lui de-o via, care i-a druit pe cei doi copii, Ioni i
Angelica, bucuria vieii lor.
Împrejurrile au fcut ca tânra familie Andron s se stabileasc în
cele din urm în inima rii Oaului, la Negreti, unde a cunoscut deplina
consacrare profesional i spiritual, devenind marea personalitate a acestor
locuri.
În frageda tineree a deprins de la tatl su fotografiatul, cu care apoi
el a descoperit i a imortalizat o lume, fcând un renume din ara Oaului
i oamenii si, astfel, senatorii bisericii din Raca au devenit un simbol al
vechimii, continuitii i unitii neamului românesc.
De la mama sa a motenit darul de a aprecia i a pune în lumin
bogia i frumuseea unic a etnografiei i folclorului oenesc, adunând cu
rbdare i pasiune o colecie admirat deopotriv de personaliti ale
culturii româneti i universale.
Ioni Andron s-a întiprit în contiina contemporanilor, a noastr a
tuturora ca un neîntrecut cronicar în imagini al meleagurilor natale i al
oamenilor si minunai.
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În ultimele zile ale vieii i-a fost dat s aib bucuria de-a celebra
alturi de toi oenii dreptcredincioi cretini sfinirea Mnstirii din Bixad
i de a-i revedea în ziua împlinirii a 72 de ani de via casa în care s-a
nscut în Raca inimii lui.
A plecat dintre noi înainte ca întreaga lui bogie spiritual i marele
su har artistic s se fi putut imortaliza în scris i pe film.
Regretm cu atât mai mult trecerea lui în nefiin rugându-ne lui
Dumnezeu Preaputernic s-l primeasc în rândul aleilor Si.
[Raca], 25 apr. 1989
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reprodus în Pliantul „Ioni G. Andron” - Inspectoratul pentru
cultur al jud. SM; Muzeul rii Oaului; Primria oraului Negreti-Oa.
Sept. 1998 (s-a montat placa memorial pe cas, str. Unirii).
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Neam de statui

B

ib

Din albumul Familiei Ttar.
Copilul din stânga tatlui este actualul primar din Bixad, d-l Ttar Ioan

13 Septembrie 1981, Trip.
Din toat inima i cu toat dragostea, pentru Petre Ttar i a lui soie
Maria, a cror cas e binecuvântat cu cei opt copii, i care, în cinstea i
omenia printelui lor Petre Ttar, familia îi pstreaz o pioas amintire.
Ioni G. Andron
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Anexa nr. 4
Muzeul Judeean Satu Mare va intra în posesia unei valoroase
colecii etnografice care a aparinut marelui fotograf, etnograf i
etnolog Ioni G. Andron.
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Acesta a lsat motenire 100 de mii de cliee fotografice realizate
între anii 1933-1989 în localitile din ara Oaului, în care a surprins
tradiii, obiceiuri, portrete de oameni de-a lungul acestei perioade. O
adevrat comoar fotografic care nu a fost înc descoperit.
De asemenea colecia mai cuprinde zeci de manuscrise dintre care
multe nepublicate, cataloagele coleciei fotografice, corespondena i arhiva
personal a lui Andron. Prin achiziionarea acestei colecii Muzeul Judeean
Satu Mare va deveni posesorul celei mai mari fototeci din ar.
O parte a acestei colecii va fi pus în valoare înc în acest an.
Ioni G. Andron este cel mai mare artist fotograf pe care Stmarul l-a
dat acestei ri, un neobosit etnograf i crturar, apreciat de cele mai
importante personaliti ale istoriei i etnografiei româneti. Nscut la 20
aprilie 1917 în satul Raca, Andron a terminat seminarul greco-catolic dar
i facultatea de drept, profesând zeci de ani avocatura. S-a stins din via în
anul 1989, fiind înmormântat în satul natal Raca.
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Anexa nr. 5

Universul oenesc creat de fotografiile domnului Ioni G. Andron
inspir i genereaz noi frumusei: Portretul Ioni G. Andron, în viziunea
plastic a pictorului Vasile Pop-Negreteanu (aflat la Muzeul rii Oaului,
Negreti-Oa)
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„Patele în Avas (OA)“, în „Tribuna Ardealului”, nr. 2 /1941 nr.
172, p. 16 cu il. Ionia POPII,
„Aspecte din pstoritul Avas”, în „Tribuna Ardealului”, Anul II,
nr.194, 18 mai 1941, p. 3, Ionia POPII
„Crciunul la Oeni”, în „Tribuna Ardealului”, Anul II, nr. 371,
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„Tribuna Ardealului”, anul III, nr. 450, Pati, 1942, p. 5. ANDRON, Ioni
„Sâmbr în Oa”, în „Pentru socialism”, Baia Mare, 9 mai 1965, p. 1.
ANDRON, I(oni); PETRIA, I(lie)
„Cmrzana, o autentic aezare oeneasc”, în „Pentru socialism”,
19 mar. 1967
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apr. 1967.
„Daruri tradiionale în ara Oaului”, în „Pentru socialism”, Baia
Mare, 6 mai 1967, p. 1.
„Anticipaie la Sâmbra oilor”, în: M. Gheorghe, „Anticipaie la
Sâmbra oilor”, în „Cronica stmrean”, 14 mai 1968
„Invitaie la drumeie în Munii Oaului”, în „Cronica stmrean”,
25 mai 1968, pag. 3.
„Drumeii prin ara Oaului”, în „Cronica stmrean”, Satu Mare,
15 sep. 1968.
„La boncluitul cerbilor. Însemnri de vântor”, în „Cronica
stmrean”, 4 oct. 1968.
„Final de proces judiciar la Moieni”, în „Cronica stmrean”, 15
oct. 1968.
„Monument viu Eminescu”, în „Vatra”, [Târgu Mure],
„Documentele continuitii” [supliment], 219/B.
„Straia din ara Oaului”, în „Cronica stmrean”, 8 iun. 1969.
„Sâmbra Oilor”, în „Cronica stmrean”, 15 mai 1971.
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SUCIU, Gheorghe S., „Cu Ioni G. Andron despre arta fotografiei i
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Revist de familie”, Cluj, Episcopia ort. român, nov. 1943, p. 28
LAZR, Monica, „ara Oaului în fotografii”, în „Pentru
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Universitii Populare Bucureti“, în „Scânteia Tineretului“, 22 mar. 1971;
TTARU, Ion, „Armonii Stmrene“, în „Albina“ (revista
sptmânal a aezmintelor culturale), 1 apr. 1971;
PREUTU, Marina, „Popas în ara Oaului“, în „Scânteia“, 5 apr.
1971;
PALEOLOG, Andrei, „Popas în ara Oaului“, în
„Contemporanul“, 9 apr. 1971;
SLCEANU, Mihaela, EVENIMENT: „În 1971, Ioni G. Andron a
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prezente în diferitele publicaii. Multe au fost identificate, dar multe au i
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a). Albume, cri
Almanahul Tineretului Român, 1943
Mama, de Ioan Suciu, Episcop. Oradea, 1944
Portul popular din ara Oaului, de Tancred Bneanu. Editura de
stat pentru literatur i art, Caiete de Arta Populara, 1955
Ceramica Popular din ara Oaului, de Tancred Bneanu. Editura
de stat pentru literatur i art, Caiete de Arta Populara, 1958
ara Oaului. Studiu de geografie fizic i economic, de Ion Velcea,
Editura Academiei RPR, 1964
Portul Popular din Regiunea Maramures, de Tancred Banateanu.
Casa Creatiei Populare Maramures, 1965
Tradiii Maramureene. Autori: Gh Catan, Ioni G. Andron, Francisc
Nistor, Iuliu Pop, Nicoar Timi, uba Daniel. Comitetul pentru Cultur i
Art Maramure, Casa Regional a Creaiei Populare, 1967, 115 pagini
Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri i pîn astzi, de
Constantin C. Giurescu, Dinu Giurescu. Bucureti: Editura Albatros, 1971
SÂMBRA OILOR OA – HUTA CERTEZE. Pliant. Satu Mare, 1972
ara Oaului. Studiu etnografic. Cultura material, de Gheorghe
Foca, Muzeul satului, Bucureti, 1975
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b). În periodice.
Titlurile scrise cu litere inclinate sunt date de d-l Andron i trecute în
publicaie. Titlurile scrise cu litere drepte nu sunt trecute în publicaie, au
fost identificate de tefan Haiduc. Când sunt trecute numai datele
publicaiei, nu a fost identificat titlul fotografiei.
1941
Oence în port de srbtoare; Specific oenesc; Sburdalnici i plini
de viea, copiii ciocnesc oule; Sfinirea ptilor. [Ilustraii la: Patele în
Avas (Oa) (de Ionia Popii)] în „Tribuna Ardealului“, nr. 2 /1941 nr. 172,
p. 16 cu il.
Numratul la strung; Msuratul la cup; Vtaful. [Ilustraii la:
Aspecte din pstoritul Avas (de Ionia Popii)] în „Tribuna Ardealului“,
Anul II, nr. 194, 18 mai 1941, p. 3
Chipuri de copii vzute prin fereastr, [Ilustraii la: „Crciunul la
Oeni”, în „Tribuna Ardealului”, Anul II, nr. 371, Numrul de Crciun,
1941. ANDRON, Ioni
300

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

1942
Clipe de vraj la cascada „ipot” din munii Maramaros-ului, în
„Tribuna Ardealului”, anul III, nr. 450, Pati, 1942, p. 5
Patile la ar (fr nume), (portul din Raca), în „Tribuna
Ardealului”, anul III, nr. 450, Pati, 1942, p. 9
1961
Pionieri din Negreti vizitând expoziia de fotografii închinate vieii
copiilor, în „Pentru socialism“, Baia Mare, 22 iunie, p. 3
1965
Belug cît vezi cu ochii, în „Pentru socialism“, Baia Mare, 17 -18
iul.1965, p. 3
Mama, în „Pentru socialism“, Baia Mare, 6 aug. 1965
1966
Btrâni din ara Oaului. Fotografie de Ioni S. Androne (!),
[„Sfetnicii lui Decebal”], în „Tribuna“, Cluj, 4 aug. 1966, p. 3
[Leagn]. Fotografie de Ioni G. Androne (!), în „Tribuna“, Cluj, 1
dec. 1966, p. 1
1967
Primvar. Fotografie de Ioni S. Androne (!), în „Tribuna“, Cluj,
23 mart. 1967, p. 1
Mireas din Oa, în „Pentru socialism“, 16 apr. 1967, p. 3
Fina cu olul i colacul mergând la nnai [ilustraie la Ioni G.
Andron: Daruri tradiionale în ara Oaului], în „Pentru socialism“, Baia
Mare, 6 mai 1967, p. 2
[Cocon din Oa]. Fotografie de Ioni G. Androne (!), în „Tribuna“,
Cluj, 18 mai 1967, p. 1
[Dansul colacului la nunta oeneasc] (ilustraie la: ara Oaului în
imagini. Convorbire consemnat de Ion Buda). În „Pentru socialism”, Baia
Mare, 3 iun. 1967, p. 2
Cocon din Oa, în „Pentru socialism“, Baia Mare, 16 iun. 1967, p. 2
Urmaii sfetnicilor lui Decebal. (ilustraie la: Monica Lazr: ara
Oaului în fotografii), în „Pentru socialism“, Baia Mare, 25 iun. 1967
Tulnicarii, în „Pentru socialism“, Baia Mare, 26 iun. 1967, p. 2
Oeni din Raca. [„Sfetnicii lui Decebal”]. Fotografie de Ioni
Andron, în „Tribuna“, Cluj, 17 aug. 1967, p. 3
1968
Stegar la nunt oeneasc, în „Pentru socialism”, Baia Mare, 6 ian.
1968
Gura satului, în „Pentru socialism”, Baia Mare, 3 feb. 1968
Tradiia custurilor se transmite prin ac, iar firul poart cu sine zestrea
unei hrnicii milenare, în „Cronica stmrean”, 20 febr. 1968, p. 1
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Dansul colacului la nunta oeneasc, în „Cronica stmrean”, 23
feb. 1968
Pregtiri de nunt la Bixad, în „Cronica stmrean”, 2 mar. 1968
Mireas din Bixad, în „Cronica stmrean”, 31 mar. 1968
Primvar în Oa, în „Cronica stmrean“, 10 apr. 1968
Irinca îi semneaz noul nume dup brbat, în „Cronica
stmrean“, 14 apr. 1968, p. 2
[Sâmbra oilor], în „Cronica stmrean“, 10 - 14 mai
[Invitaie la drumeie în Munii Oaului], în „Cronica stmrean“,
25 mai
[Drumeii prin ara Oaului], în „Cronica stmrean“, 15 sep.
Trofeu de cerb împucat în Munii Oaului în sept. 1965, [ilustraie la:
La boncluitul cerbilor. Însemnri de vântor], în „Cronica stmrean“, 4
oct., p. 2
Stejarii, în „Cronica stmrean“, 11 oct., 12 oct. 13 oct. 22 oct.
1969
Tânr fecior cu strai (ilustraie la: Straia din ara Oaului), în
„Cronica stmrean“, 8 iunie, 1969
1970
[„Împrteasa“, mireasa din filmul „Nunta în Oa“]; În braele
mamei; Demnitate [Marele preot dac]; Urmaii lui Decebal [„Sfetnicii lui
Decebal”]; Un col din muzeul oenesc; Alai de nunt la Bixad. (ilustraii
la: Patia Silvestru, Orizont oenesc), în„Cuteztorii“, 5 februarie 1970
1972
Btrâni din Raca (iulie 1939); Ionu lui Toaderu Tomoaii; Pcurari
pe înlimi [iustraie la Dorin Sljan: Istoria scris cu lumin], în
„Cronica stmrean“, 7 mai 1972
[Mioritic oan – p. 2; Permanene – p. 4; Nepotul înva de la bunic
– p. 5; Pâlc de sâmbrai deasupra satului – p. 8; ir de certezence la Brebzi
– p. 9; Se aaz colacii – p. 10; Numratul la strung – p. 11; Festivalul
Sâmbra oilor – p. 12-13; Mulsul oilor la Cmrzana – p. 14; Potrivirea
msurtorilor – p. 15; Msuratul la cup – p. 16; Rbojerul încrusteaz pe
crâmb – p. 17; Desagi la sâmbr – p. 18; Mas de dou rânduri, Moieni
– p. 19; Sub grumazdu ceterii... – p. 20; „Ceas bun” – p. 21; Dans la
Sâmbra de la Vârful Vcarului – p. 22; Desagi pe rud – Festivalul Sâmbra
oilor – p. 23; - Ilustraii la Ioni G. Andron: SÂMBRA OILOR OA –
HUTA CERTEZE. Pliant. Satu Mare, 1972]
1976
[„Sfetnicii lui Decebal”] În centrul fotografiei de mai sus, datând din
1939 – pe care „Istoria românilor” de Constantin C. Giurescu i Dinu C.
Giurescu a fcut-o celebr – se afl Toaderu lu’ Vsâi. A împlinit anul
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acesta 80 de ani, triete în Raca Oaului, unde a fost i „dascl” pe
vremea alfabetizrii... ilustraie la: Dorin Gherghinescu, La Raca, ca i în
alte sate din Oa, mai pot fi vzui, înc, dacii. În „Flacra“, anul XXV, nr.
39, 30 sep. 1976, p. 1; 4.:
„i irima ni-i una la t’ românii...” (Toaderu lu’ Vsâii), p. 4
Finta Vsâi a lu’ Vsâiu Todorii din Bixad, p. 4.
Ioni G. Andron la 20 i la 60 de ani, p. 4
Permanene, ilustraie la Grigore Scarlat, Aici ne e vatra dintâi, în
Cronica stmrean, 1 iunie 1976, p. 1
Columna vie (Vsâi Finta, Bixad, 15 august 1940), ilustraie la Vasile
Igna, ar de suflet, în „Tribuna“, Cluj Napoca, 2 sep. 1976; Ionu lui
Toaderu Tomoaii (1940); Ionu lui Ionu Toaderu Tomoaii (1975), p. 7
(COLUMNA VIE, Portrete din Oa de Ioni G. Andron, p. 1, 3, 4, 7)
1977
„Un btrân oan ce ni se prea coborât din alte timpuri“ (Finta Vsâi
a lu’ Vsâiu Todorii din Bixad); Leagn; Coconu’; [La grpat]; Leuca
Todic; Ciuta Vsâi a Ftului din Raca; Coconi din Raca; Sfetnicii lui
Decebal; Chemarea munilor; [Mireas]; [Mirese]; Mo Berce din Bixad;
Griga Florianului din Bixad; Badea Gheorghicu din Raca; Toaderu lu’
Vsâiu Tomii din Raca, în „Napoca universitar“, Cluj-Napoca, Anul IV,
nr. 2, 1977 (Acest numr al revistei este ilustrat cu fotografii din colecia lui
IONI G. ANDRON, executate de el însui, cu toat pietatea unui urma
al „Sfetnicilor lui Decebal“)
1978
Olexa lui tioas, Raca – 1938; Toaderu lui Vsâi Ion Tomii, Raca –
1968; Noapte de iarn cu luna plin, ilustraii la S(uciu) Ovidiu, ara Oaului
imortalizat pe pelicul, în „Cronica stmrean“, 7 ian. 1978, p. 3
Generaii ale Oaului (Olexa lui tioas, Raca, 1938) - (Cap de
copil), ilustraii la Grigore Scarlat, Oameni pentru eternitate, în „Cronica
stmrean“, 23 feb. 1978, [despre Albumul fotografic ara Oaului] –
Cronica stmrean, 23 feb. 28 feb. 1978
Dacii se in aninai de stânci; Am fost i-om si; Btrâni la Cuhea lui
Bogdan Vod, în „Tribuna“, Cluj-Napoca, 6 apr. 1978, p. 1;
1980
[Autoportret]; „Sfetnicii lui Decebal“ (Btrâni ai satului Raca din
ara Oaului – iulie 1939). [ilustraie la Grigore Scarlat: Profil Ioni G.
Andron: O art închinat Oaului, valorilor sale nepieritoare], în “Cronica
stmrean”, 19 apr. 1980
[Dacii se in atârnai de stânci], ilustraie la Al. Pintescu, Dacii, în
„Cronica stmrean“, 31 mai
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[Sfinxul Oaului], iconografie la „Sfinxul Oaului“, de Grigore
Scarlat – în „Cronica stmrean“, 31 aug.
Urma al dacilor liberi; Sfetnici ai marelui Burebista, ilustraii la
2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat i independent
condus de Burebista, în „Cronica stmrean“, 1980, p. 1-3
1981
În timpul msuratului la cup; Pzind lanul; Fuga cu ptile;
Pregtirea plugului; Retrai din calea rutilor; Basorelief sculptat în
aerul limpede al satului Trip, brâu de veghe al casei i al rii, frumoi,
curai i unii în dulcile verigi de aur al familiei, iat-i pe Mrie Ttar i pe
Ttar Petre a Petrii, cu cei opt coconi ai lor: Mriuca, Ion, Gheorghe,
Irincua, Petre, Vsâi, Mihiuc, Nicoar. [ilustraii la: Pia OLARU, Neam
de statui], în „Flacra“, 29 oct. 1981
1982
Feciori din Bicsad, (ilustraie la: Aurel Pere: O mare pasiune la ora
bilanului), în „Cronica stmrean“, 7 feb. 1982, p. 3
1985
„Cine leagn copilul, stpânete pmântul“, „Stpânul gliei“,
[Btrâni în strana bisericii din Raca], [ilustraie la Ioni G. Andron: „Mam fcut rspunztor în faa neamului de a fixa pe pelicul libertatea…“
Interviu realizat de Ovidiu Ghitta i Ovidiu Pecican], în „Echinox”, Cluj
Napoca, nr. 5-6 / 1985, p. 19
1987
în „Cronica stmrean“, 11. iul. 1987, p. 2
Peisaj din Oa [ilustraie la Grigore Scarlat: Oameni i priveliti în
arta fotografic] în „Cronica stmrean“, 16 iul. 1987
Privii-i! Sunt locuitori din Oa sau daci spai în marmura unui
celebru monument? [Btrâni în biseric (Sfetnicii lui Decebal) Raca din
ara Oaului – iulie 1939); Gura satului; „Cu cciulile pe frunte / Stm de
veacuri ca un munte“ iar dânsul le confecioneaz; Un instrument de
msurat tradiional sau o balan a dreptii; Cocon; Sfatul tinerelor;
Autoportret] [ilustraii la George Arion: „Columna de celuloid“], în
„Flacra“, 20 feb. 1987
1988
Sfetnicii lui Decebal [ilustraie la Grigore Scarlat: Statornic crez
patriotic] în „Cronica stmrean“, 24 apr. 1988, p. 1
1989
Sfetnicii lui Decebal (iulie 1939) [ilustraie la Grigore Scarlat: Un om
i un artist exemplar], în „Cronica stmrean“, 9 mai 1989
Copii din Oa, în „Cronica stmrean“,14 feb. p. 2
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1990
Aa ne-am gsit prezeni în istorie [Dacii se in atârnai de stânci], în
„Tribuna“, Cluj-Napoca, 18 ian.
Prânzul vtafului; Brii Iacob a Tomii cu msurtorile stânii;
Numratul oilor la strung; Coconi la miei; Ctre stân; Coconi. În
„Poesis“, Satu Mare, Anul I, Nr. 1, ian. 1990 (Acest numr este ilustrat cu
imagini din fondul de aur al RII OAULUI datorate regretatului artist
fotograf IONI G. ANDRON)
2006
Msuriul laptelui; Fete cu cunun; Danu’ mrunilor [ilustraie la
Ioan Nistor: „De la strigt la strigtur“], în „Poesis“, Satu Mare, nr. 1-2,
2006, p. 116-119
2013
[Finta Vsâi a lu’ Vsâiu Todorii din Bixad] [ilustraie la Vârnav Ilie
Remus: „Pornind de la o fotografie... (Un schimb de scrisori între Ioni G.
Andron i Vasile Lovinescu) “], în „Poesis“, Satu Mare, nr. 7-9, 2013, p.
120-123
Ioni G. Andron i Aug. Buzura; O excursie prin ara Oaului: Aug.
Buzura (centru) i dr. Mihai Pop (stânga); Aug. Buzura i renumitul doctor
al oenilor Mihai Pop. [ilustraie la Vârnav Ilie Remus: „Despre
corespondena Ioni G. Andron – Augustin Buzura“], în „Poesis“, Satu
Mare, nr. 10-12, 2013, p. 112-114
2014
[Ioni G. Andron cu „Leica“], [Ioni G. Andron cu „Voigtlander
Bessa“]; [Din leagn începe amarul]; „Sfetnicii lui Decebal“; [Mam
legnând copilul]; [Copii jucându-se de-a „Hop de-a mandea mandea“]; [La
nunt, mirii trec „pe sub colaci“]; [Fetie în biseric]; Dus pe gânduri; Dacii
se in atârnai de stânci; Ciobnaul (Raca); Ctre cas; Exodul cu
pscuele sau fuga de smu dup postul de apte sptmâni; Dulcea road;
[„Lutul torturilor“ (splatul esturilor) pe Valea Satului]; [Copii btând
toaca], în „Raze de lun“, Ediie special. Comemorare Ioni G. Andron,
25 ani. 23 Aprilie 1989-2014; Liceul Tehnologic „Ioni G. Andron“
Negreti Oa.
Tânr pereche din Moieni - august 1937; Fete i feciori din
Moieni - iulie 1937. Iconografie la: La începutul secolului XX, în Oa,
divorurile erau mediate de preot. în „Informaia de duminic“, Satu Mare,
6 aprilie 2014, p. 1-2
Ioni G. Andron a strbtut pe jos toate satele oeneti; Ioni a
imortalizat în fotografii imagini ale satelor oeneti, ale bisericilor, ale
unor personaje mai deosebite prin credin i port; În 1977, Ioni G.
Andron a publicat „ara Oaului“, aprut la editura Dacia, Cluj.
304

B

ib

lio

te

Sa ca
tu Ju
M de
ar ţe
e a
nă

[ilustraie la Vasile Neme, profesor pensionar: Ioni G. Andron a
strbtut pe jos toate satele oeneti]. În „Informaia de duminic“, Satu
Mare, 13 apr. 2014, p. 1-2
Copilria petrecut în Raca a fost hotrâtoare pentru formarea sa,
atunci i acolo ajunge s-i îneleag i s-i preuiasc pe cei de care nu s-a
mai desprit niciodat i pe care i-a numit pân la moarte „oenii mei“.
[ilustraie la Remus Ilie Vârnav, Director Muzeul rii Oaului: Ioni G.
Andron a motenit pasiunea pentru arta popular din Oa de la mama sa].
În „Informaia de duminic“, Satu Mare, 27 apr. 2014, p. 3
2015
Imagine surprins la înmormântare în Raca, aprilie 1940 [Prohodul
lui Petrea Certezanului, Raca - aprilie 1938]; Fotograful a iubit i a slujit
ara Oaului ca nimeni altul, btându-i toate crrile, cunoscându-i
oamenii i locurile, scormonind cu privirea mereu vie, selectând imagini
semnificative, lsând în urm o oper monumental; [Sfinirea ptilor,
Raca - aprilie 1940]. [ilustraie la tefan Haiduc: Ioni G. Andron a lsat
motenire 70.000 de fotografii din lumea oeneasc]. În „Informaia de
duminic“, Satu Mare, 19 apr. 2015, p. 1; 9]
2017
Sfetnicii lui Decebal (iulie 1939); Sfatul lui Burebista (iulie 1939),
[ilustraie la Claudiu Porumbceanu, Centenar Ioni G. Andron (19172017)], în „Mrturii Culturale“, Satu Mare, Anul II, nr. 1 (5), ianuariemartie 2017, p. 4-7
Din leagn începea amarul; „Daci montibus inhaerent” (Dacii se in
atârnai de stânci); Trei fete cu cunun: 1939 – 1963; Sfidarea
cotropitorilor; Întâlnire cu o frumusee oeneasc: „Mireasa“,
„Împrteasa“, „Teodora, împrteasa Bizanului“), [ilustraie la Claudiu
Porumbceanu, Centenar Ioni G. Andron (1917-2017), II] în „Mrturii
Culturale“, Satu Mare, Anul II, nr. 2 (6), apr.-iun. 2017, p. 22-25
Rceni stând în poveti la toac, aprilie 1937; Ioni G. Andron
alturi de fiul su, lucrând la amenajarea expoziiei de lâng Sala Dalles
din Bucureti. [ilustraie la Mihaela Slceanu, În 1971, Ioni G. Andron a
dus un “Popas în ara Oaului” într-o expoziie la Bucureti,în
„Informaia de duminic“, Satu Mare, 23.04.2017
ANEXE
1. Fotografii din publicaii, nu este trecut autorul
a) Autor (sigur) Ioni G. Andron:
[Oence în port de srbtoare], în „Tribuna Ardealului”, Anul II, nr.
342, 18 nov. 1941
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rance românce [Trei mirese, 1935], în „Tribuna Ardealului“, anul
II, din 18 i 25 nov. 1941; 12 mart. 1942; nr. 450, de Pati, 1942; 8 apr.
1942; 24 mai 1942; 17 iun. 1942;
Alai de nunt din Bixad, (fr titlu i fr autor), în „Tribuna“, ClujNapoca, nr. 42, 11 oct. 1990, p. 6
Patile la ar, ilustraie la Andrei Radu, „DIN MÁRAMAROS...
Patile“, în „Tribuna Ardealului”, Anul III, nr. 450, Pati, 1942, reproduce:
Sburdalnici i plini de viea, copiii ciocnesc oule, ilustraie la Ionia
Popii, „Patele în Avas (Oa)“, în „Tribuna Ardealului”, nr. 2 /1941 nr. 172,
p. 16]
b) Autor (posibil) Ioni G. Andron:
Aspecte etnografice din Máramaro: [3 fotografii]:
a) Biserica din Deal din satul Jod [Ieud], una din cele mai vechi
biserici – alturi de cea din Apa – maramureean;
b) Poarta din care se vede strvechea i miastra art a cioplitului în
lemn;
c) Col dintr-un cimitir.
în „Tribuna Ardealului“, An II, nr. 320, 22 oct. 1941.
„La Mânstirea Bixadului – Praznicul din ziua Sfinilor Apostoli
Petru i Pavel“ + 4 fotografii, în „Tribuna Ardealului”, anul II, nr. 231, din
6 iul. 1941, p. 3
Poart i cruce din Máramaro, în „Tribuna Ardealului“, anul II, nr.
285, din 11 sep. 1941.
Plaiuri transilvane: Cas rneasc din lemn; Femeie torcând;
Moar rneasc de ap, în „Tribuna Ardealului“, anul II, nr. 286, din 12
sep. 1941.
Troi, în „Tribuna Ardealului“, anul III, din 8 apr. 1942.
Biserica din Transilvania, [Biserica din Deal din satul Jod (Ieud)], în
„Tribuna Ardealului“, anul III, din 26 iul. 1942.
Cas rneasc, în „Tribuna Ardealului“, anul IV, din 10 ian. 1943.
Panorama comunei an [fr nume], p. 4-5, Cuhea, leagn de istorie
[fr nume], p, 8, în „Tribuna“, Cluj-Napoca, 6 apr. 1978;
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Numai întâmplare miraculoas a fcut s fiu coleg, o perioad, la Satu
Mare, cu Elisabeta Kovacs, nepoata unei „bunicue“ originare din Vama,
care a studiat la Satu Mare în perioada în care i Ioni G. Andron a fost
elev la Colegiul „Mihai Eminescu”. Se pare c între cei doi s-a înfiripat o
simpatie adolescentin, deoarece aceasta pstra, într-un caiet de
„Suveniruri” (la mod între fetele de coal în acea perioad) câteva
poezioare cu dedicaie din partea juvenilului Ioni. S privim cu înelegere
acest aspect, de care nimeni nu a scpat în perioada adolescenei. Aceste
încercri poetice din adolescen nu au nicio valoare estetic, ele au o
eventual relevan doar prin faptul c indic o aplecare timpurie spre
sensibilitatea artistic. Reproduc un fragment din corespondena electronic
cu colega mea (cu corecturile de rigoare):
Salut Fnic, Asta da SURPRIZ !!!! i ce surpriz plcut. Nu-mi
vine s cred c au trecut atâia ani ... E drept, eu sunt de 17 ani in Elveia
i anii parc au zburat.
...
In ceea ce privete pe bunica mea (din partea tatei), înc mai am
caietul ei de amintiri cu poeziile scrise de Ioni Andron, "Janika" cum îi
spuneau bunica si surorile ei.
Ea s-a numit LUKATSY ILEANA, s-a nscut la 9 octombrie 1916 la
Vama. Tatl ei, adic strbunicul, a fost notar acolo în Oa prin anii 19101930 (nu mai tiu perioada exact); am nite documente la mama mea în
Satu Mare. Tot ce tiu c s-au cunoscut cu Ioni în copilrie, apoi
drumurile lor s-au separat... Mai multe amnunte pot eventual avea în
august când m duc la Satu Mare i voi sta de data aceasta o sptmân..
Scuze pt. rspunsul cam tardiv !
Ii dorec toate cele bune, multe salutri familiei et sper s ne revedem
în curînd.
inem legtura, Cu drag, Elli

Poeziile le-a numit Souvenire, i sunt datate una din 3 dec. 1934 (plus
o strof din „Ce e amorul”, de M. Eminescu); patru din 4 dec., una din 5
dec.:
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Amorul nostru a început
Într’un amurg târziu de toamn
Din clipa primului srut,
„Iubire“-am îneles ce’nseamn,
Dar prea curând, visul nostru s-a sfârit.
În cuibuorul nostru drag
De-atâta timp n’ai mai venit
Te-am ateptat plângând
Atâtea nopi de-a rândul
Fiindc numai tu-mi eti gândul
i viaa mea.
Te-am ateptat plângând
i-mi era dor de tine
S vii iari lâng mine
În nopi târzii.
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Zdarnic stau la fereastr
Privind în calea ta
i odia noastr, ce trist îmi prea
Te-am ateptat plângând
Atâtea nopi de-a rândul

B

i m’am legnat cu gândul
C’ai s revii.
3 Dec. 1934

Ioni

Ce e amorul?
E un lung prilej pentru durere
Cci mii de lacrimi nu-i ajung
i tot mai multe cere.[M. Eminescu]
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Suvenire
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De cât (sic) o via lung
i-un dor fr sfârit,
Mai bine-un glon „nebune“ (sic)
i totul s’a sfârit.
Ioni

De vrei ca s n’ai mâhnire
i s scapi de ori-ce (sic) chin,
Te lipete cu iubire
De-al mmuchii dulce sân;
Cci în lume prunc i floare
Au un înger protector:
Floricelele au soare
Pruncii au mamele lor.

te

Cu drag dela cel ce nu te va uita niciodat.
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Suvenire

Ioni

De-ar fi cerul o plcint
i Pmântul un brânzoiu,
Te-a chema numai pe tine,
S le mâncm amândoi.4 Dec. 1934

Ioni
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Fiecare floare’n lume
Poart câte-un nume.
Dintre toate cel mai mândru
Este numele Tu, Ilu.

Ioni

Iubete-m numai pe mine
Cum i eu Te iubesc numai pe Tine,
Iubire cald cum nu poate-oricine
Te rog, iubete-m numai pe mine.

lio

te

Te când mi-ai strecurat în suflet
Chinuitoare gelozie
De-atunci s’a stins i fericirea,
A perit scumpa poezie.

ib

i dac n-a fi cuprins,
De-o mândrie de nespus,
A veni i i-a opti încet, încet:

B

Iubete-m numai pe mine
Cum i eu te iubesc numai pe Tine,
Iubire cald cum nu poate-oricine
Te rog, iubete-m numai pe mine.
Spre venic aducere aminte
lui Iluka.

5 XII. 1934.-

Ioni
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Informaia de duminic, Anul XV Nr. 741. Duminic 9 iulie 201779
Ioni G. Andron: Aveam 13 btrâni în faa mea. Eram cutremurat de
mreia fr seamn a momentului. La mai bine de 2000 de ani de la
Burebista aveam în faa mea o mân de oameni, a cror înfiare m
ducea de-a dreptul la una dintre cele mai mree pori ale istoriei noastre
la „Sfatul lui Burebista”.
Istoria fotografiilor lui Ioni G. Andron, povestit de autor
Profundul ataament pentru satul natal i ara Oaului i
contientizarea faptului c aceti rani perpetueaz un mod de via cu
rdcini multiseculare, dar i pasiunea pentru fotografie, au fost motivaiile
care l-au fcut pe Ioni G. Andron s documenteze pe pelicula fotografic
realitile vieii oenilor. Muzeul Judeean Satu Mare a intrat în posesia
coleciei de manuscrise, cliee i filme Andron în 2015-2016. Din perioada
1934–1944 dateaz circa 5.000 de cliee, iar pân la sfâritul vieii sale, în
1989, a fcut în jur de 100.000 de negative alb-negru, negative color i
diapozitive reprezentând peisaje, arhitectur, lucrul pmântului, creterea
oilor, obiceiuri din ciclul vieii (nunta, înmormântarea), obiceiuri la
srbtori religioase (Patele, Crciunul, Boboteaza), persoane de diferite
vârste (mai ales btrâni) în diverse ipostaze.
Întreaga via i-a dedicat-o rii Oaului lsând în urma sa un
patrimoniu inegalabil din punct de vedere istoric i etnografic. Fotografiile
sale au o valoare deopotriv documentar i artistic; dei nu a avut studii
în domeniul artelor vizuale, a avut un talent artistic remarcat i apreciat de
reputai critici de art precum Petru Comarnescu, care afirma c este poate
cel mai mare fotograf român. Ioni G. Andron a fost nu numai un fotograf
ci i un colecionar pasionat, casa sa din Negreti-Oa adpostind o colecie
etnografic i de art popular, un mic muzeu care a fost vizitat de muli
cltori prin ara Oaului, printre care s-au numrat oameni de cultur i
tiin din ar i strintate. Lecturile crilor de istorie despre daci, romani
i formarea poporului român l-au fcut s-i priveasc pe rceni ca pe
urmaii acestora. Dar i oenii din fotografiile lui Andron sunt altfel decât
cei de azi.
Miri din Bixad, fotografie realizat de Ioni G. Andron în
octombrie 196580
Ioni George Andron, de la a crui natere se împlinesc anul acesta
100 de ani, este, indiscutabil, cel mai mare artist fotograf pe care Stmarul

79
80

Articol aprut dup predarea manuscrisului la tipar.
Corect: Mireasa i stegarul. Mireasa este mama domnului primar din Bixad, Ttar Ioan.
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l-a dat acestei ri, un neobosit etnograf i crturar, apreciat de cele mai
importante personaliti ale istoriei i etnografiei româneti.
În memoria acestui artist, la Muzeul Judeean Satu Mare se lanseaz
mari, 11 iulie, volumul “Ioni G. Andron - Fotografii comentate”, ediie
îngrijit de Claudiu Porumbcean. Alturi de acest volum în cadrul unui
simpozion vor mai fi lansate crile “Istoria Transilvaniei, Ed. A II-a”, de
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan i “Familia în satul românesc din comitatul
Satu Mare. 1867-1914”, de Paula Virag.
În colecia de manuscrise achiziionate de Consiliul Judeean în
2015 i 2016, specialitii Muzeului Judeean au gsit un material
dactilografiat de Ioni G. Andron intitulat “Fotografii comentate”, extrase
din lucrarea manuscris a autorului sub titlul „ara Oaului: universul
fotografiilor mele - Cincizeci de ani de fotografie”, sau „Cu aparatul de
fotografiat prin ara Oaului”. În arhiva Muzeului Judeean Satu Mare, în
cadrul Coleciei „Ioni G. Andron”, sunt pstrate variante scrise de mân
sau dactilografiate, ceea ce permite reconstituirea lucrrii pstrând
concepia autorului. Aici gsim „povestea” fiecrei fotografii considerate de
autor mai importante. Ioni G. Andron a fcut cu mare atenie fotografiile,
alegându-i cu minuiozitate, unghiul, distana sau focalizarea asupra
personajelor i peisajelor.
Varianta albumului care va fi lansat în 11 iulie conine 36 de
fotografii comentate, cu meniunea c la unele texte Andron a folosit mai
multe imagini.
Redm mai jos o parte din “istoria” a trei fotografii fcute de Ioni
G. Andron în anii 1939 i 1965.
Sfatul lui Burebista
[comentariu prezentat în: Claudiu Porumbceanu, Centenar Ioni
G. Andron, I, p. 196]

B

La o nunt în Bixad
În ara Oaului, „de când îi lumea” i pân acum câiva ani, nunile
aveau loc în zi de joi, considerat de oeni din moi-strmoi i pân la noi,
nepoii i strnepoii lor, ca fiind „zi cu noroc”.
Pe la mijlocul lui octombrie am fost poftit la o nunt de ctre un bun
cunoscut din Trip, feciorul su cel mai mic se însura cu o fat din Bixad.
Bineîneles c nunta era în zi de joi, care a fost o zi cldu, senin, iar roua
abundent, nu s-a ruinat s zboveasc pân spre amiazi în locurile mai
îndosite.
Pe la amiazi am sosit la casa miresei, sub dealul Mnstirii, având la
mine ambele aparate, Exacta i Zeiss Ikon-Superikonta cu care fceam 16
cliee 4,5 x 6.
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Mireasa tocmai „suferea” ultimele returi din partea femeilor i a
prietenelor care o „înstruau”. „Miresuica” era foarte tânr, doar
împletitura i podoabele o mai maturizau. Am fotografiat-o la loc deschis,
în ograda printeasc (foto pagina 1). Când am privit-o mai de aproa pe, din
diferite unghiuri, parc m-am simit transpus mult înapoi în timp i parc
aveam în faa ochilor, fiica unui rege dac, gata de a-i întâmpina alesul
inimii care urma s soseasc cu alai mare din cine tie ce col îndeprtat al
Daciei, la aceast aleas floare, creia i-a mers vestea frumuseii. (....) Nu
mai ateptam nimic de la acea zi din mijlocul lui octombrie i puteam pleca
satisfcut acas, doar fotografia mirilor dup cununie m reinea, ca s-mi
îndeplinesc obligaia i fa de neamurile mirelui.
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Alai de nunt din Bixad “Prin vulturi vântul viu vuia”
Ateptam s soseasc i mirele. În aparatul Exacta mai aveam 3
cliee pe care a fi dorit s le fac cu orice subiect: fie i un chip banal,
pentru a putea developa filmul, iar mirii urma s-i fotografiez cu
Superikonta.
Dar ... parc am prins un zvon care vestete apropierea alaiului.
Soarele îmi venea chiar în fa, aa c nici parasolarul nu prea m-ar fi
ajutat, aa c „din instinct fotografic” - zic eu - mi-am ales un loc potrivit în
care razele soarelui nu ajungeau, fiind oprite de un frasin îngemnat ce se
ridica dincolo de drum. Ca s nu stau chiar degeaba, am msurat cu
Sixtomatul ce-l aveam atunci intensitatea luminii, fixând diafragma i
timpul de expunere, continuând s atept alaiul mirelui care se apropia. În
fa era o cru tras de doi cai albi ca spuma laptelui, urmat de alte
crue cu cai ce se ineau cât mai aproape de cea din frunte, în care se afla i
mirele. La început nu îmi venea s cred, dar fiecare pas ce-mi apropia acest
neateptat de frumos alai, m încredina c ceea ce vd e realitate. Toat
lumea de pe marginile drumului privea cum se apropie cruele, care, dup
ce au scpat de urcuul mai greu au pornit la trap, în chiuiturile dezlnuite
ale nuntailor i a melodiilor ceterailor.
Colbul uliei era rscolit de copitele cailor. Dup crua dintâi,
celelalte se pierdeau parc estompat în spatele ei, învluite în norul de colb
stârnit, i în aceast înaintare a alaiului am fost surprins, dar nu înainte de a
duce aparatul la ochi i de a cuprinde cât am putut de linitit în acele
momente i a încadra cât mai corect imaginea, urmrind cu mult atenie
momentul - cheie, momentul dinamic al întregii scene, acela în care va
trebui s declanez. Am avut puine secunde în care ochiul a urmrit atent
trapul parc sincronizat al cailor i când am crezut c e momentul, am
declanat. În orice caz acest moment nu trebuia s fie nici cu o secund mai
313
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târziu, astfel c am surprins clipa când botul unui cal a atins marginea
conului de umbr al frasinului - parasolarul meu. A fost atâta lumin i
umbr în acest tablou încât involuntary m-am gândit la marele regizor
Eisenstein, cu deosebirea c aici nu am fcut nici cea mai mic regie, dar
parc totul a fost regizat: fiecare persoan de pe marginea opus a
drumului, ia parte în felul su la trecerea acestei fantastice cavalcade,
demn de alaiul descris de marele nostru Cobuc în Nunta Zamfirei.
Atâta a fost: a 125-a parte dintr-o secund, timp suficient s fixez pe
pelicul unul dintre ultimele alaiuri tradiionale de nunt din ara Oaului,
în toat splendida ei desfurare, datin care la vremea aceea, nici nu m
gândeam c nu va dinui mai mult. Ar fi fost pcat, mare pcat dac nu ar fi
rmas un document stric autentic, fr nici cea mai mic urm de regizare,
despre aceste alaiuri de nunt cu crue trase de cai iui, înnebunii i ei de
âpuriturile nuntailor, de cântecul ceterei i de clinchetul zurglilor de pe
steag. Alaiul a trecut în sus, aproximativ 200 metri, apoi s-a întors într-un
adevrat concurs de vitez, un fel de „Ben-Hur” vzut cu ochii mei timp în
care am coborât i eu de la „Nunta Zamfirei”, din nou în ara Oaului. (...)
Când am scos filmul din baia de fixaj, am constatat cu o rar
satisfacie, c toate clieele sunt reuite, iar cea cu alaiul de nunt este o
raritate. Din mii i mii de fotografii se mai întâmpl s-mi reueasc i mie
câte una... Tabloul mrit la dimensiunile de 2m x 1,10 m este în holul
Muzeului rii Oaului din Negreti.
La salonul internaional de art fotografic organizat de ara noastr
în decembrie 1979 a fost admis i aceast lucrare, creia i-am dat titlul
„Prin vulturi vântul viu vuia”, pentru a pune icoana mea din ara Oaului,
cât mai aproape de „Nunta Zamfirei” lui badea George din Hordoul
Nsudului.

iulie 2017
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