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Străjer lângă Pădurea Eminescu 

dr. Teodor ARDELEAN 

E bine să judecăm oamenii după faptele lor, dar e şi mai 
bine să facem această analiză prin comparaţie cu anumite modele. 
Aşa am gândit întotdeauna şi poate că acest lucru a izvorât din 
parcursul vieţii, având fericirea de a întâlni concret oameni-
exemplu, pentru fiecare profesiune bazată pe vocaţie. A venit 
apoi perioada „împărtăşirilor astriste”, experienţă care a sedimen-
tat o întreagă galerie de portrete prototipice, de la omul de stat 
până la ţăranul emancipat. 

Cu această optică axiologică creionez câteva gânduri „la 
aniversară”, cum ar zice Eminescu, ţintit spre profilul spiritual şi 
palmaresul profesional şi moral al Părintelui Gheorghe Pop de la 
Seini. E chiar o bucurie că vine un astfel de eveniment atât de 
aproape de Ziua Eminescu, pe care am sărbătorit-o în acest an 
împreună, la chemarea doamnei Primar Gabriela Florica Tulbure 
şi a directorului Casei de Cultură, Dan Skorka. 

Da, criteriile mele sunt probabil exagerate, dar la Seini, 
aici unde încă mai rezistă o „rămăşiţă” din Pădurea Eminescu, 
plantată de Armata Română ce stătea de strajă întru apărarea Por-
ţii Someşene în anii de dinaintea Dictatului de la Viena, deci aici, 
la Seini, nu pot vedea liturghisind creştineşte decât un preot dăruit 
Poeziei. Dacă generalul Georgescu P. Ion a vibrat atât de adânc 
istoric la Spiritul Neamului şi la Duhul Locului, atunci cu atât mai 
mult dascălii şi preotul trebuie să devină străjeri. Cum zice adesea 
PSS Iustin Sigheteanul în rostirile sale duhovniceşti, „cultul trebu-
ie să se îmbine perfect cu cultura, şi invers”! Deci pretenţia mea 
de a vedea la Seini un Părinte-Poet iat-o îndeplinită, căci cel care 
serveşte în faţa altarului ştie să-şi ridice şi altar de simţire curată 
pentru cugetarea ce îmbracă filosofia lucrurilor în poezie. De un-
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de credeam că Dealul Comja îmi va crea o dificultate de analiză, 
am ajuns să trăiesc o imensă bucurie. Părintele şi poetul coexistă 
armonios, şi nu doar în volume aşezate spre „ispită” lecturii, ci 
chiar în viaţa oamenilor, credincioşilor, consătenilor sau concita-
dinilor, căci în liturghia de după liturghie formulele poetice ale 
Părintelui Gheorghe Pop au dobândit şi sonoritate vibrantă, şi 
tâlcuire eclatantă. Precum lumina fizică e şi crepuscul, şi undă, dar 
nici numai crepuscul şi nici numai undă, tot astfel lumina cărţii, a 
creaţiei umane izvodite din străluminări cereşti este şi aducătoare 
de iluminare a minţilor, şi producătoare de luminare prin comu-
niune. Căci şi cărţile, când îşi ţin echilibrul de cardinalitate în 
funcţie de Cartea Cărţilor sunt stele călătoare şi călăuzitoare pen-
tru suflete nerătăcitoare, dar iubitoare de plinătate în duh. 

Pre cât de frumoşi pot fi şi astăzi Psalmii lui David, pre 
atât pot servi şi poeziile frumoase de astăzi ale oamenilor frumoşi 
în spiritul lor profund şi mântuitor. Căci dincolo de Marea Mân-
tuire vieţuieşte timid, dar solid, şi mântuirea prin limbă, iar cei 
care pot servi această cauză sunt chemaţi să o facă. 

Iar dacă mai adăugăm aici şi acribia cercetătorului de do-
cumente, monografistului şi biografistului, statisticianului şi cata-
logatorului, avem profilul complex al unui intelectual rasat, impli-
cat total în viaţa cultural-spirituală a obştei din care face parte. 
Ceea ce îl face pe Părintele Gheorghe Pop de la Seini personalita-
te centrală a unei urbe cu istorie bogată şi cu viaţă culturală adevă-
rată. Străjer lângă Pădurea Eminescu. 

La mulţi ani! 
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Părintele Gheorghe Pop stă de vorbă 
cu un Dumnezeu viu 

 
Cuvântul ÎPS ANDREI ANDREICUŢ, Mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului, la lansarea de carte a poeţilor Gheorghe 
şi Ioana Anamaria Pop la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-
Napoca, în data de 17 noiembrie 2012 
 
 
Iubite părinte Gheorghe Pop, 
Domnişoara Ioana Pop, 
Distins prezidiu, 
Onorată asistenţă, 
 
 

Eu nu sunt critic literar şi de poezie, specialiştii au spus 
ceea ce trebuia spus. Am înţeles de la domnul profesor Vasile 
Leschian o sumedenie de lucruri. Când vorbesc despre poezie, 
pot spune doar dacă îmi place sau nu îmi place. Aceste poezii 
scrise cu suflet îmi plac, inclusiv titlul „Peregrin spre... Dincolo” 
ne duce cu gândul că părintele Gheorghe Pop nu stă de vorbă nici 
cu Marele Anonim, nici cu o putere impersonală, ci cu un Dum-
nezeu viu, o persoană care ne aşteaptă acolo, Dincolo, şi e cu noi 
aici. Domnul profesor Leschian compară versurile cu ale lui Voi-
culescu şi Arghezi. Nu am avut încă timp să învăţăm pe dinafară 
versuri din părintele Gheorghe Pop. Vom învăţa. Din ceilalţi doi 
am avut însă timp să învăţăm. Doar un vers din creaţia lui Ar-
ghezi: „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”..., iar în ceea ce 
priveşte pe Voiculescu, poet mistic prin excelenţă, şi el stătea de 
vorbă cu Dumnezeu cel personal, nu era literatură, poezie, pentru 
el, un moft intelectual, vorbind în metafore despre lucruri fru-
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moase, în care poate nu se prea crede. El vorbea despre un Dum-
nezeu cu care stătea de vorbă. Cred că acelaşi lucru îl fac şi părin-
tele Gheorghe Pop şi fiica sa, Ioana. Zicea Voiculescu, şi lucrul 
acesta vreau să îl subliniez: poezia care are şi un substrat religios 
nu este un moft intelectual, ci o mărturisire de credinţă. Dumne-
zeu nu este o metaforă. Dumnezeu este o realitate, cea mai preg-
nantă care ni se impune, şi atunci, peregrini prin această lume, 
cum zice Sfântul Apostol Pavel, că nu avem aici Cetate Stătătoare, 
ci o căutăm pe cea care va să vină. Peregrini fiind, este totuşi o 
mare mângâiere, că peregrinăm înspre ceva concret, unde ne aş-
teaptă El. 

Acum, legat de faptul că l-aţi asemuit cu Vasile Voicules-
cu, referitor la această perioadă liturgică în care ne aflăm, în Pos-
tul Crăciunului, a scris un „Colind”, în care sublinia faptul că El 
este o realitate care se coboară şi în sufletul nostru, şi zice Voicu-
lescu aşa: În căsuţa întunecoasă / Din carne şi os lucrată / A intrat Hris-
tos deodată... / Coliba cum l-a primit / S-a făcut cer strălucit... / În mijloc 
tron luminos / Şi pe el Domnul Hristos / Care mult se bucura / Duhul 
Sfânt se-alătura / Şi acolo rămânea / Şi acum şi pururea. 

Şi concluzia pe care o trage poetul este următoarea: Şi noi, 
Doamne, ne-am sculat / Colibele am curăţat / Uşi, ferestre, toate-s noi. / 
Doamne, intră şi la noi! Cred că în acest spirit şi-a scris părintele 
Gheorghe Pop poezia. Vedeţi, îl vede pe Dumnezeu, aşa cum 
spunea domnul profesor Vasile Leschian, şi vorbitor de limba 
română, şi grăitor în limba română când a adus din Nefiinţă la 
Fiinţă tot ceea ce se vede. 

Noi nu putem decât să-l felicităm pe părintele Pop şi pe 
fiica dânsului, Ioana, să ne bucurăm de lucrurile frumoase. Într-o 
lume îndreptată spre materie şi secularizare, se mai pot face şi lu-
cruri care aduc un pic de bucurie şi de mângâiere sufletească. 

Felicitări, Părinte! 
Felicitări, Doamnă! 
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Viaţă pusă în slujba lui Hristos şi a oamenilor 

†ANDREI 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, 

Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului 

De Părintele Gheorghe Pop 
mă leagă o amintire sfântă: este vorba 
de preotul de pioasă amintire Toma 
Păunescu. Dânsului i-a fost naş, iar 
eu m-am bucurat de prezenţa lui toni-
fiantă în calitate de vicar administrativ 
pensionar la Alba Iulia. Ne-am întâl-
nit de mai multe ori în casa liniştită a 
acestui preot de vocaţie şi păstrător al 
vechilor rânduieli pline de prestanţă. 
Am fost împreună şi atunci când dis-
tinsa lui preoteasă, iar apoi şi el, s-au 
mutat la Domnul. 

Pe părintele Gheorghe Pop l-am ştiut ca preot de vocaţie, 
bun slujitor şi preocupat de cultură, şi când era la Cicârlău, iar mai 
apoi la Seini. Am participat împreună cu Preasfinţitul Iustin la 
resfinţirea grandioasei biserici din Seini, pe care o restaurase. 

L-am întâlnit şi la Cluj pe când îşi lansa una dintre lucrări-
le literare, ştiut fiind că era preocupat de poezie. Mai înainte alcă-
tuise şi o monografie consistentă a oraşului Seini. 

Acum când împlineşte 70 de ani, ne alăturăm celor care îl 
preţuiesc şi-i dorim încă viaţă lungă şi rodnică. Urarea cea mai 
potrivită pentru acest moment aniversar este cea scripturistică: 
Iubitule, mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine cu sănătatea, precum 
bine mergi cu sufletul (3 Ioan 1,2). 
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Prieten al lui Dumnezeu, 
Şi din când în când, 

Şi al lui Orfeu 

ÎPS Arhiepiscop †CALINIC Argeşeanul 

M-am bucurat de pohtirea 
colegului meu sibian, Gheorghe Pop 
de Seini, de a scrie câteva rânduri, la 
împlinirea unui soroc din viaţă, po-
trivit psalmistului. 

Printre colegii noştri de la In-
stitutul Teologic Universitar din ceta-
tea Sibiului, unii se distingeau prin 
ţinuta vestimentară impecabilă, alţii 
cu nasul pe sus în vânt, aş fi vrut să 
zic, dar iată că am spus-o, o parte, 
prin talentul muzical osebit, iar o altă 
parte, prin cuminţenia feciorelnică. 

Se impunea, parcă având toa-
te cele de mai sus, un tânăr, care păşea calm, măsurat şi cu o cuvi-
incioasă atitudine, umblând în cele patru anotimpuri cu capul 
descoperit, cu o podoabă capilară de invidiat, împodobind o frun-
te eminesciană. 

Prin curtea Institutului, când apărea, colegii spuneau că a 
ieşit la promenadă poetul, Pop Gheorghe. Auzeam, mă uitam şi 
gândeam la vorbele spuse, sincer, fără invidie sau cu nuanţe de 
sarcasm. Nimeni nu comenta. Totul rămânea ca o taină pe dină-
untru, gândind cu mare bucurie că omul era lăsat liber să gân-
dească şi să scrie, precum îi era voia şi chemarea. 

Anii au trecut. Credeam că povestea cu poezia ar fi doar 
un „ifos” literar. Pop Gheorghe a crescut mereu nu doar cu vâr-
sta, ci şi cu bogăţia de dar poetic, adunând între coperţi bucuria 
rostirii, pentru inimile doritoare de frumos şi de bucuria lecturii! 

A scrie poezie nu este doar a scrie frumos, ci este mai ales 
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întâlnirea cu razele Duhului Sfânt, care luminează şi încălzesc 
inima şi sufletul imnologului inspirat. Iar, dacă este a spune un 
cuvânt, aş îndrăzni să-l îndrept cu bucurie către Pop Gheorghe, 
preotul şi poetul deopotrivă, mulţumindu-i că a ştiut cu mare în-
ţelepciune să slujească la cele două Taine, fără să se gelozească 
între ele, Preoţia şi Poezia! 

20.02.2014, Corbeni – Argeş 

 

Omul care a înălţat şi a sfinţit oraşul Seini 

Gabriela TULBURE, 
primarul oraşului Seini 

Când începi să scrii despre oameni mari, toate cuvintele 
devin mici şi neîncăpătoare. 

Când încerci să evoci personalitatea unor oameni speciali 
şi cu totul deosebiţi, a căror inimă bate doar pentru Hristos, este 
ca şi cum ai vrea să prinzi cu mâinile tale vântul. 

Despre preotul nostru, al Seiniului, preacucernicul paroh 
Gheorghe Pop, care este şi duhovnicul meu şi-al familiei mele, aş 
îndrăzni să vorbesc, încercând, atât cât este cu putinţă, să-i desci-
frez personalitatea. 

Ambasador al unei puteri divine, al unui împărat a cărui 
împărăţie nu este din lumea aceasta, dar care este pentru lumea aceas-
ta, iată grandioasa misiune divină pe care şi-a asumat-o cu multă 
responsabilitate preotul nostru şi-a reuşit să o ducă până la capăt. 

Prin felul în care gândeşte şi se manifestă, prin gesturi şi 
atitudine, prin ceea ce exprimă în cazuri diverse, fie ele triste sau 
vesele, prin felul în care comunică, deopotrivă cu cel sărac şi cel 
bogat, rolul preotului Gheorghe Pop în comunitatea din Seini este 
extrem de important, îndrăznesc a spune uneori chiar determi-
nant. Privindu-l sau ascultându-l când oficiază sau predică, orice 
murmur încetează, pentru că fiecare credincios simte cum de un-
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deva, de sus, din înaltul cerului, cuvântul preotului vine cu autori-
tatea unei misiuni dumnezeieşti şi cu porunca unei credinţe desă-
vârşite. Este un preot cu mare vocaţie, are har şi dar dumnezeiesc, 
şi asta nu este puţin lucru. 

Cunoscând aceste adevăruri absolute, preotul nostru reu-
şeşte să fie, pentru noi, o voce din cerul nevăzut, un luminător al 
vieţii zilnice pentru fiecare, îndemnându-ne mereu la credinţă şi 
dragoste, la iubire, respect şi înţelegere, un neobosit călăuzitor, 
care impune prin înţelepciune şi forţă spirituală. 

Consecvenţa pe acest drum întreţine forţa morală a cre-
dincioşilor, le influenţează atitudinea, îi ajută să-şi restructureze 
viaţa aşa cum îi place lui Hristos, sub toate aspectele ei: viaţa de 
familie, comportament în activitatea profesională, convieţuire 
paşnică cu toate etniile – indiferent de religie –, patriotism. 

Prin educaţia, ştiinţa şi nobleţea sentimentelor pe care o re-
ligie filantropică le insuflă şi le impune, preotul nostru de o aleasă 
trăire duhovnicească şi de o mare sensibilitate îşi exprimă crezul şi 
simţămintele şi-n versuri, fiind autorul a două volume de poezie. 

Preotul Gheorghe Pop este şi autorul monografiei oraşu-
lui Seini Cartea Cetăţii Zynir, monografie la care a lucrat cu râvna 
cărturarului care vrea să lase ceva în urma sa, făcând astfel oraşul 
mai bogat. 

Sunt puţini oameni care ştiu şi pot să coboare şi să filtreze 
întreg universul cunoaşterii la înălţimea celui cu care vorbesc. 
Preotul nostru este unul dintre ei. Modul Domniei Sale de a se 
purta este unul care te obligă la autocunoaştere şi la a-ţi recunoaş-
te realist propria imagine şi proiecţia ei în societate. 

Nu este deloc uşor să răspunzi prin faptele tale unor astfel 
de pretenţii. În calitatea mea nu numai de simplu cetăţean, ci şi de 
primar al oraşului Seini, mă străduiesc ca prin faptele mele să în-
dreptăţesc aşteptările părintelui, iar ceea ce fac este numai cu gân-
dul la Dumnezeu şi la oamenii Seiniului, care-mi sunt dragi ca lu-
mina ochilor. 

Pentru meritele deosebite pe care părintele le are ca poet, 
autor al monografiei oraşului Seini, excepţional preot, doctor al 
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sufletelor, dar şi ca vrednic ziditor de lăcaş bisericesc, pentru vas-
ta sa operă socială, în anul 2012, cu ocazia resfinţirii Bisericii Or-
todoxe „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, în urma finalizării lucrărilor de 
repictare a pereţilor interiori, de înzestrare cu mobilier, lambriuri 
noi şi obiecte de cult şi placări exterioare, am fost onorată în cali-
tate de primar al oraşului Seini, împreună cu Consiliul local, să îi 
oferim preacucernicului preot Gheorghe Pop titlul de cetăţean de 
onoare al oraşului Seini, gest apreciat şi lăudat de întreaga comu-
nitate. 

Remarca pe care Chateaubriand o face cu privire la greu-
tatea şi importanţa pe care preotul o are în societate mă ajută să 
finalizez portretul pe care am încercat să-l fac părintelui nostru 
duhovnicesc, care, purtând pecetea eminenţei prin tot ceea ce a 
făcut, rămâne nemuritor: „Există un om în orice parohie, un om a 
cărui familie este lumea întreagă; un om pe care îl chemi ca mar-
tor, ca sfătuitor ca să te slujească în toate faptele solemne ale vie-
ţii, un om fără de care nu se naşte şi nu moare nimeni, care ia pe 
om din sânul maicii sale şi nu-l lasă decât în mormânt.” 

Vă mulţumesc din tot sufletul meu pentru tot ce aţi făcut 
pentru mine şi pentru oraşul Seini. 

LA MULŢI ANI! 
 

 

Înţelegând comunitatea ca pe propria familie 

Vasile ZETE, 
primarul comunei Cicârlău 

Am copilărit la Cicârlău cu frică de Dumnezeu, cu dragos-
te faţă de biserică şi cu imaginea blândă a părintelui Marinca. Du-
pă trecerea acestuia la cele veşnice, mă gândeam cum va arăta bi-
serica noastră cu un preot nou şi cum va putea acesta să înlocu-
iască un om atât de îndrăgit. 

Când părintele Pop Gheorghe, căci asta era ordinea de 
prezentare a numelui, a venit la Cicârlău, oamenii exprimau o 
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anumită nelinişte, curiozitate chiar, pentru că nu ţi-e indiferent 
cine va mijloci relaţia ta cu Domnul, cine te va certa sau dojeni, 
pentru ca această relaţie să fie una plăcută. 

În scurt timp, oamenii au constatat ca au „primit un popă 
bun”, asta cel puţin după solemnitatea predicilor, după vocea plă-
cută şi după purtarea voievodală a straielor. 

Mai târziu, părintele Pop s-a dovedit a fi un om serios şi 
protocolar, fără favoriţi, meticulos şi exact în ceea ce face. Cre-
dincioşii lui nu aveau ranguri, predicile lui se adresau deopotrivă 
celor mari şi celor mici, vameşilor şi săracilor. 

Sunt oameni care se nasc şi trăiesc o viaţă într-o comuni-
tate fără să reuşească să ajungă în rezonanţă şi armonie cu aceasta. 
Părintele Pop s-a integrat şi a trăit pentru comunitatea din Cicâr-
lău, fiind şi el, şi familia sa o parte a acesteia. O parte activă, me-
reu prezentă, responsabilă şi pentru bune, şi pentru rele. 

Mă gândeam uneori la destinul Regelui Carol I, care a de-
venit român, îmbrăţişând credinţa ortodoxă a noului neam şi sco-
ţând, vorba lui Ţuţea, sabia împotriva neamului său de obârşie. 
Tot aşa, părintele Pop a îmbrăţişat comunitatea din Cicârlău, i-a 
devenit mai întâi slujitor, uitând să fie cel care îşi ia simbria înain-
tea lucrătorilor. 

Casa parohială a devenit o casă vie, un loc spre care puteai 
să mergi cu încredere. Copiii părintelui şi ai doamnei preotese au 
crescut alături de ceilalţi copii din sat, cu toate bucuriile pe care le 
aduce această vârstă. 

Mai apoi, bisericile din Cicârlău şi Bârgău, pentru că părin-
tele a slujit şi la Bârgău, au început să înflorească, să se înnoiască, 
fie cu pictură interioară, fie cu zugrăveli noi, fie cu podoabe. 

Sensibilitatea părintelui Pop şi dragostea lui pentru poezie 
trebuiau puse şi în slujba comunităţii, ceea ce a dus, într-o colabo-
rare căreia îi ducem dorul, la iniţierea Festivalului Naţional de Li-
teratură „Vasile Lucaciu”, devenit un eveniment de promovare a 
valorilor şi a comunei, în egală măsură. 

Am revenit la Cicârlău şi, încercând să fiu măcar o parte 
din ceea ce a fost părintele Pop pentru comunitate, m-am implicat 
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în viaţa administrativă a acesteia. 
Din această perspectivă, am înţeles mai bine rolul celor 

care, fără să ceară, dau mai mult semenilor, ceea ce ar presupune 
măcar un dram de recunoştinţă. 

Părintele Pop Gheorghe a devenit, din anul 2013, cetăţean 
de onoare al comunei Cicârlău. 

Îmi voi aminti cu drag demnitatea cu care a primit distinc-
ţia, precum şi discreţia lacrimilor din ochii ce exprimau, deopotri-
vă, recunoştinţa şi reproşul unui gest făcut cu întârziere. 

 
 

Gheorghe Pop, 70 

Diana ADAMEK1 

Fluentă şi muzicală, poezia lui Gheorghe Pop este expre-
sia unor îndelungi interogaţii despre sensul trăirii şi al trecerii, o 
meditaţie calmă şi împăcată cu rosturile adânci ale lutului gândi-
tor”. Filonul confesiv, cu tuşe melancolice, stăpânite prin tonalita-
te şi irizate prin viziune, ca şi deschiderile largi, miza pe perspec-
tivă a acestei poezii realizează în ansamblu o construcţie armoni-
că, cu cadenţe interioare bine structurate. 

Autorul are vocaţia concentrării, fiecare mărturisire ve-
nind să decanteze o stare, o trăire. Cuceritoare în această poezie e 
căldura şi onestitatea cu care, fără a forţa frazarea, vocea lirică îşi 
devoalează tensiunea. Geografia interioară a acestui volum mizea-
ză pe condensare indiferent de ipostazele pe care le expune, pei-
saj, timp sau portret. 

Preot şi poet, Gheorghe Pop reuşeşte să transmită fiorul 
unei trăiri autentice şi să versifice cu eleganţă şi gravitate despre 
experienţa trecerii sale prin lume, care este, privită şi din perspec-
tiva acestui nou volum, Peregrin spre... Dincolo, una împlinită. 

                                                           
1 Profesor universitar doctor, Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-

Bolyai”, Cluj-Napoca, critic literar. 
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Neodihnă, ca să mai scoată de sub tipar şi alte 
cărţi la fel de importante şi de necesare 

prof. univ. dr. Cristian ANGHEL 

PreaSfinţia Voastră, 
PreaCucernice Părinte Protopop, 
PreaCucernici Părinţi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Mă bucur că pot să particip, alături de domniile voastre, la 

un eveniment cultural atât de important ca lansarea către publicul 
cititor a cărţii Părintelui Protopop Gheorghe Pop şi a fiului 
Domniei Sale, Tomel Pop, primul – parohul dumneavoastră din 
Seini, un eminent poet şi om de cultură care, cu prezenţa sa, sfin-
ţeşte locurile pe unde umblă, iar al doilea un tânăr profesor cu 
adevărate înclinaţii pedagogice. 

Puţine localităţi din acest judeţ se pot mândri că posedă o 
monografie atât de cuprinzătoare ca cea care se lansează astăzi, 
care este o carte de ştiinţă, mai întâi, şi apoi o carte de suflet a 
seinenilor. Puţini sunt cei care îşi dau seama că o asemenea carte 
se scrie cu multă trudă, cu multe ore de aplecare peste documen-
tele vremii, aşa cum au făcut cei doi autori, Protopopul Gheorghe 
Pop şi profesorul Tomel Pop, cu „Cartea Cetăţii Zynir”, subinti-
tulată „Bastionul de la Defileul Someşului” şi „Monografie a ora-
şului Seini”. 

Nu este menirea mea pe pământ să fiu critic literar, dar nu 
pot să nu remarc în această carte eleganţa limbii scrise, folosirea 
unei semantici bogate, cursivitatea expresiilor, dar şi întrebuinţa-
rea cu lejeritate a datelor istorice, ce constituie apanajul omului de 
ştiinţă. Toate acestea redau sentimentul demnităţii seineanului, 
care, citind cele scrise între coperte, vede de unde vine, pe unde a 
trecut şi unde se află acum, pentru că volumul este, înainte de toa-
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te, unul documentar, un instrument ştiinţific pentru oamenii de 
cultură de aici, din judeţ şi chiar din ţară, care vor scrie despre 
aceste locuri. 

Iată câteva considerente care mă îndreptăţesc să-i felicit 
din toată inima pe cei doi autori pentru strădania depusă şi să le 
urez neodihnă, ca să mai scoată de sub tipar şi alte cărţi la fel de 
importante şi de necesare. 

Baia Mare, 22 noiembrie 2003 
 
 

În cazul părintelui Gheorghe Pop, poezia 
este o continuare a preoţiei 

prof. Stela ARDELEAN, Seini 

Când slujirea întru credinţă în Dumnezeu şi-n poezie îşi 
dau mâna, atunci viaţa este trăită la intensitate maximă. Aşa se 
întâmplă în cazul preotului-poet Gheorghe Pop, care prin predici-
le ţinute duminică de duminică şi în sărbători sădeşte în sufletele 
enoriaşilor învăţături pline de înţelepciune. Ascultătorii predicilor 
sunt impresionaţi de cultura teologică, filosofică şi literară a părin-
telui şi sunt cuceriţi de eleganţa spuselor sale. 

Ca preot care se află mai aproape de Dumnezeu decât 
noi, ceilalţi, ne împărtăşeşte credinţa că „Dumnezeu este Iubire şi 
cine rămâne în Iubire rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâ-
ne întru el”. 

Poezia este locul unde omul stă de vorbă cu Dumnezeu. 
Şi, în cazul părintelui Gheorghe Pop, poezia este o continuare a 
preoţiei. Autor al volumelor de poezii „Învins de iubire” şi „Pere-
grin spre... Dincolo”, abordează teme ca: viaţa, munca, iubirea, moar-
tea. 

„Rămâi în noi, Viaţă, 
Te vrem aşa de mult.” 
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Iubirea este divină: „Nu vreau să am... să fiu / Nimic mai 
mult / Decât Iubire / Oglinda Celui care M-a făcut”. 

Moartea este văzută ca un peregrinaj spre Dincolo, până 
în prag la „Cel ce este Dumnezeu”. 

Dacă poezia e creaţia situată „undeva între cer şi pământ”, 
monografia „Cartea Cetăţii Zynir” este o carte menită să înfrunte 
veacurile, fiind opera de căpătâi a părinţilor Gheorghe şi Tomel 
Pop. 

Vorbind de calităţile omului Gheorghe Pop, la loc de 
frunte stă dragostea de Patrie, de pământul românesc: „După 
Dumnezeu / Patria este Iubire”. 

Dragostea faţă de familie, de copii, devotamentul şi con-
ştiinţa datoriei bine făcute, conştiinciozitatea sunt alte calităţi ale 
Omului Gheorghe Pop. 

Să primim cu bucurie şi recunoştinţă darurile părintelui şi 
să luăm aminte la îndemnul: „În drum spre nemurire / să nu te 
laşi de nimeni învins / decât de Iubire”. 

 
 

Pr. Gheorghe Pop – ctitor de oameni 

Veronica BABICIU2, Baia Mare 

 

„În lume-s multe, mari minuni, 
Minuni mai mari ca omul nu-s!” 

(Sofocle) 
 

Azi, la început de mileniu III, rămânem uimiţi de actuali-
tatea versurilor scrise de Sofocle – un reprezentant de seamă al 
tragediei antice greceşti. Nu ne îndoim deloc că omul este cea mai 
mare minune a Universului. Cred că, de aceea, este foarte greu, 

                                                           
2 Profesor de limba şi literatura română la Şcoala cu clasele I-VIII „George 

Coşbuc”, Baia Mare. 
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chiar riscant, să scrii despre oameni. I se cere „cronicarului”    
obiectivitate, seriozitate şi responsabilitate maximă. 

Greul se amplifică mult când te gândeşti că trebuie să rea-
lizezi portretul unui preot. Am crezut dintotdeauna că preotul şi 
dascălul sunt CTITORI DE OAMENI. Cele mai grele profesii 
acestea sunt! Şi aceasta, pentru că cei doi: preotul şi dascălul zi-
desc nu spitale, nu şcoli, nu biserici... Dumnealor zidesc OA-
MENI! Cea mai grea şi întortocheată potecă este cea care duce 
spre mintea şi inima omului. Câte „metode” şi „strategii” utilizea-
ză preotul şi dascălul până descoperă poteca aceea miraculoasă ce 
duce spre mintea şi inima învăţăceilor lor! De o sută de ori se 
prăbuşeşte pe cale ctitorul de oameni! Tot de o sută de ori trebuie 
să îşi adune puterile şi să pornească mai departe. În aceste profesii 
nu se admit rebuturi. Cele mai grave rebuturi sunt cele umane! 

Despre un ctitor de oameni încerc, acum, a scrie câteva 
rânduri. Ne-am cunoscut demult, când, vorba poetului George 
Ţărnea: „Doamne, tineri mai eram...” Ne-am cunoscut în urmă cu 
aproape o jumătate de secol, la Şcoala din satul Mara, sat de oa-
meni vrednici, ţărani plugari, neclintiţi şi hotărâţi, moroşeni temă-
tori de Dumnezeu. 

Proaspătul absolvent de Teologie sibiană, preot Gheorghe 
Pop, era soţul colegei mele Ileana (născută Ulici), profesoară de 
biologie. 

Ce minunat a tocmit Creatorul această cununie! Dumnea-
lui – preotul – slujitor al lui Dumnezeu. Dumneaei – profesoara – 
slujitoare a şcolii. Dumnealui, preotul, le-a deschis măranilor CĂ-
RAREA ÎMPĂRĂŢIEI. Dumneaei, profesoara de biologie, le-a 
deschis coconilor din satul Mara „corola de minuni a lumii”. Pă-
cat că doamna preoteasă, profesoara Ileana Pop, s-a grăbit să îşi 
ia, prea devreme, vacanţa cea mare... Noapte bună, prietena mea 
din anii tinereţii! 

Anii de început ai apostolatului tânărului teolog n-au fost 
uşori. Adevăr exprimă aforismul latin Omne principium difficile est 
(„Orice început este greu”). N-au fost numai drumuri presărate 
cu petale de trandafiri! 
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„Dumneavoastră nu cunoaşteţi ţăranul român...” 
Cu acest monumental enunţ îşi deschide prozatorul arde-

lean Liviu Rebreanu romanul „Răscoala”. Simplu, în aparenţă, 
ţăranul este o entitate deosebit de complexă. Trăiesc şi azi respec-
tând legile sfinte ale Cerului şi ale Pamântului. Ţăranii aceştia bat 
mătănii şi sărută glia străbună atât de dragă lor. Ei vin la biserică 
nu pentru a cere ceva lui Dumnezeu, ci pentru a afla ce cere 
Dumnezeu de la ei! 

Dar, printre copacii viguroşi şi sănătoşi ai pădurii, mai 
sunt şi uscături. Pentru aceşti parohieni s-a zbătut tânărul teolog. 
Voia să îndrepte fapte, gesturi, atitudini. Voia să îndrepte vieţile 
unor rătăciţi... 

Prin exemplu personal şi prin frumuseţea predicilor sale, 
pregătite cu temeinicie, preotul măranilor a schimbat cursul vieţii 
multora. A reuşit, pentru că a trăit dictonul latin Quod sentimus 
dicamus, quod dicimus sentiamus („Să spunem ce simţim, să simţim ce 
spunem”). 

Ştie numai dumnealui câte zile, câte nopţi neliniştite a trăit 
acolo, la umbra Gutâiului. Pentru că a vrut să lase în urmă-i o dâ-
ră de lumină! Şi a reuşit! Preotul cel tânăr a găsit poteca ce duce 
spre mintea şi sufletul ţăranului! Oamenii aceştia ciopliţi din piatra 
dură a muntelui au învăţat că numai cel cu adevărat puternic poa-
te să ierte şi să răspundă la rău cu bine. Oamenii mari nu urăsc 
niciodată, ci numai cei mici, cu suflete uscate. Au învăţat că cel 
mai greu lucru este sa fii OM... Pe urmă, poţi fi orice... Au învăţat 
că viaţa fiecăruia atâta valoare are cât bine a putut face. Măranii au 
învăţat că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, au învăţat că omul 
trebuie să spere chiar atunci când nu e nimic de sperat! 

Ctitorul cel tânăr a zidit frumos şi temeinic punţi peste su-
flete. Punţi peste sufletele parohienilor săi, adesea lipsite de dra-
gostea pentru aproapele. 

„Să vă fie sufletul curat, aşa cum vă este cămaşa de dumi-
nică!” îi povăţuia adesea pe săteni. 

Anii au zburat cu repeziciune, viaţa l-a purtat pe alte me-
leaguri pe tânărul preot, meleaguri cu alţi oameni, cu alte împliniri 
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şi neîmpliniri... Cred cu tărie că preotul Gheorghe Pop îi mai păs-
trează, într-un ungher al sufletului său, pe ţăranii din Mara. Pentru 
că au fost primii săi învăţăcei. Ştiu, de asemenea, că într-un lumi-
nos ungher al sufletului său, se află icoana sfântă a satului natal, 
aşezat pe Valea Marei, cu foşnetul pădurii, cu susurul apei, cu su-
fletul părinţilor pe care i-a plâns amarnic când au plecat... DIN-
COLO. Tot acolo, a început a scrie primele versuri. 

Astăzi, ctitorul cel vrednic a urcat cea de-a 70-a treaptă a 
vieţii. Nu se gândeşte deloc la odihna pe care ar merita-o pe de-
plin. Pentru că mai are multe vise de împlinit. Sufletul îi este încă 
tânăr, ca atunci când a păşit, ca proaspăt absolvent, în biserica de 
piatră de la umbra Gutâiului. 

Totuşi, în ceasuri de taină, ctitorul de oameni se gândeşte 
cu luciditate că toată viaţa a fost PEREGRIN SPRE... DINCO-
LO (este titlul ultimului volum de versuri al părintelui). Se gândeş-
te că acum îşi trăieşte „vecernia” vieţii. Mâine... mâine... va mai 
urca o treaptă. 

Mai are, totuşi, o singură dorinţă, pe care şi-o exprimă în 
tulburătoare versuri: 

„... şi acum, iată-mă aplecat înspre toamnă, 
anevoie urcând, cu crucea pe umeri, 
Dealul Golgotei, de la Seini... 
[...] 
Te implor, Iisuse, adresează-mi aceleaşi cuvinte 
pe care le-a auzit tâlharul din dreapta-Ţi: 
«Adevăr grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai»”3 
 
Noi, slujitorii de odinioară ai Şcolii din satul Mara, îi do-

rim ctitorului de oameni, pr. Gheorghe Pop, ca ziua întâlnirii cu 
JUDECĂTORUL CEL NEMITARNIC să fie cât mai departe, 
iar răspunsul pe care îl aşteaptă de la Iisus Hristos să fie cel dorit 
cu atâta ardoare! 

                                                           
3 „Rugăciunea de pe Golgota Seiniului”, din volumul „Peregrin spre... Dinco-

lo”, Baia Mare, Editura Eurotip, 2012, p. 58. 



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

24 

 

Gheorghe Pop sau preotul care împarte 
credinţă, poezie şi omenie 

Pamfil BILŢIU4 

A vorbi despre Gheorghe Pop înseamnă a istorisi o bio-
grafie a unei personalităţi complexe, care a ştiut să fie, deopotrivă, 
păstorul de aleasă vocaţie a generaţii şi generaţii de enoriaşi din 
parohiile unde a slujit vreme de patru decenii şi jumătate, poet de 
remarcabilă vibraţie lirică, istoric al urbei în care trăieşte, om de 
cultură şi om între oameni. 

Ca preot, Gheorghe Pop s-a dovedit foarte ataşat de cre-
dincioşi şi profesia aleasă, dovedindu-le că biserica şi credinţa, 
dintotdeauna, au orânduit cărarea vieţii semenului, aşa cum plastic 
sublinia poetul Octavian Goga: „În drum mi se desfac prăpăstii, / 
Şi-n negură se-mbracă zarea, / Eu în genunchi spre tine caut: / 
Părinte,-orânduie-mi cărarea!” (Rugăciune). Aşa cum ne-au măr-
turisit enoriaşi din parohiile păstorite, predicile sale sunt adevărate 
lecţii de morală, bună-cuviinţă şi cultură. Ele au cimentat dragos-
tea enoriaşilor faţă de păstorul lor, care l-au iubit, preţuit şi stimat. 
La Cicârlău s-a statornicit o veritabilă osmoză credincioşi-preot. 
Cum însuşi ne-a mărturisit, „La Cicârlău, am avut sentimentul că 
m-am născut a doua oară, în mijlocul unor români cu dragoste de 
ţară şi neam, de cultură, iubitori de bine şi cu credinţă în Dumne-
zeu.” 

Convins că biserica este cartea de vizită a unei parohii, 
preotul s-a dovedit un bun gospodar, care a trudit să îmbrace pa-
rohiile în care a slujit în straie de sărbătoare, ba chiar să reconstru-
iască edificii de cult, precum cea de la Filia Bârgău, pe care a pic-
tat-o din nou, în tehnica fresco. Pe lângă că a reînnoit şi întreţinut 
edificiile parohiale din comuna Cicârlău, după mutarea la Seini, a 
căutat să sfinţească şi noul loc, prin repararea, repictarea şi pava-

                                                           
4 Profesor, etnolog, folclorist, publicist, critic literar. 
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rea cu marmură de Carrara a Bisericii Ortodoxe din Seini, făcând 
din acest edificiu de cult o mândrie a oraşului. A construit casa 
parohială, a înscris şi alte realizări pe linie gospodărească. Nu în-
tâmplător a fost răsplătit cu Crucea maramureşeană, cu ocazia 
târnosirii Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „pentru 
slujirea pilduitoare în ogorul Bisericii Ortodoxe”. Mai trebuie să 
subliniem că vocaţia întru credinţă a ştiut să o transmită şi fiului 
său, Tomel Gheorghe, care se străduieşte, ca preot şi profesor de 
religie, la Seini, să-i urmeze exemplul. 

Preotul Gheorghe Pop nu a împărţit doar credinţă seme-
nului, ci şi poezie, una meditativă, izvorâtă din pasiune, vocaţie, 
pătrunsă de idei filosofice, făcându-i pe cititori să descopere bu-
curia de a trăi întru frumos. Talentul poetic şi l-a etalat în volume-
le de succes „Învins de iubire”, apărut în 1994, şi „Peregrin spre... 
Dincolo”, apărut în 2012. Sunt volume despre care critica de spe-
cialitate s-a pronunţat elogios. Truda poetică a preotului Gheor-
ghe Pop a fost publicată nu numai în presa locală, ci şi în reviste 
de primă însemnătate, ceea ce marchează calitatea producţiei poe-
tice a acestui autor. Amintim din lista lungă a publicaţiilor: „Tri-
buna”, „Luceafărul”, „Gazeta de Transilvania”, la care se adaugă 
publicaţiile locale: „Nord literar”, „Pro unione”, „Archeus”, 
„Graiul Maramureşului”, „Graiul Bisericii noastre”, „România 
km 0”, „Glasul literar şi artistic”. Nu putem omite colaborarea la 
volumele antologice „Veghe în Septentrion”, Baia Mare, 1997, 
„Popas în Hiperboreea”, Baia Mare, 1980, „Dor de lumină”, Baia 
Mare, 1997, „Cupola de veac”, Târgovişte, 2003, „O antologie a 
poeziei maramureşene – de la poezia populară până în 2009”, Ba-
ia Mare, 2010. Numeroasele premii obţinute sunt o răsplată pen-
tru modul fructuos în care a trudit pe ogorul gândului. 

Ca truditor pe ogorul poeziei, pe când activa la Cicârlău, 
văzând că în comună sunt mai multe talente scriitoriceşti, a con-
tribuit, împreună cu profesorul Augustin Micu, la înfiinţarea Ce-
naclului literar „Vasile Lucaciu” din localitate. Pe deasupra, preo-
tul Gheorghe Pop are meritul de a fi ştiut transmite talentul său 
fiicei sale, Ioana Anamaria, care a debutat lansându-şi volumul 
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„Erezii stelare”, în 2012, odată cu lansarea volumului de poezii 
semnat de tatăl său, un volum reuşit, despre care semnatarul aces-
tor rânduri a scris favorabil, la momentul potrivit. 

Ca fiu al urbei pe care o slujeşte, Gheorghe Pop s-a stră-
duit mereu să înscrie realizări în plan extraprofesional. Drept ur-
mare, a întocmit monumentala monografie a oraşului Seini, intitu-
lată „Cartea cetăţii Zynir”, apărută la Baia Mare, în anul 2003. 
Ampla monografie, însumând 450 pagini, se înscrie în categoria 
lucrărilor complexe, căreia autorul, secondat de fiul său, Tomel 
Gheorghe, i-a rezervat trei decenii de trudă, decenii în care a adu-
nat o informaţie bogată, legată atât de istoria satului, cât şi de a 
Parohiei Ortodoxe din Seini, neomiţând nici celelalte culte: Bise-
rica Unită cu Roma, cultele catolic şi reformat din Seini. O infor-
maţie bogată este rezervată şcolii confesionale şi învăţământului 
în limba română, dar şi personalităţilor de ieri şi de azi ale Seinu-
lui. Spaţii bogate sunt rezervate problemelor de etnografie şi fol-
clor, portului popular şi artei populare. Pe deasupra, autorii au 
meritul de a fi inclus în monografie şi un capitol rezervat istoricu-
lui localităţilor Săbişa şi Viile Apei, aparţinătoare Seinului. 

Scrisă elegant, într-un stil incitant şi cald, bogat ilustrată 
cu imagini-document, monografia face parte din grupa celor mo-
del, care face cinste istoriografiei actuale a Maramureşului. Valoa-
rea ei a fost confirmată şi de interesul de care s-a bucurat imediat 
după apariţie. 

Gheorghe Pop este şi un om de cultură, o prezenţă mereu 
activă la manifestările culturale, nu numai care se desfăşoară în 
urbea pe care o slujeşte, ci şi la cele care au loc la Baia Mare, Ci-
cârlău sau în alte părţi. 

Gheorghe Pop a fost şi rămâne un om între oameni, cu 
dragoste şi înţelegere faţă de semeni, şi care are meritul de a fi 
ştiut cultiva prieteniile în mediile culturale. Este un potrivit prilej 
ca la împlinirea a şapte decenii, o vârstă atât de frumoasă, să-i 
urăm 

La mulţi ani şi un drum bun pe calea împlinirilor! 



Preot Gheorghe Pop de Seini - 70 

27 

 
 

Lansarea cărţilor „Erezii stelare” şi 
„Peregrin spre... Dincolo” la Cluj-Napoca 

Michaela BOCU5 

Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj găzduieşte sîmbătă, 
17 noiembrie a.c., începînd cu ora 13, lansarea a două cărţi de po-
ezie datorate unor distinşi autori maramureşeni: „Peregrin spre... 
Dincolo” (Editura Eurotip, Baia Mare, 2012) a preotului Gheor-
ghe POP – care mai are în palmares volumul de poezie „Învins de 
iubire” (Editura Gutinul, Baia Mare, 1994) şi „Cartea Cetăţii 
Zynir” – monografia oraşului Seini, la care coautor este fiul 
preacucernicului părinte, prof. Tomel Pop (Editura Enesis, Baia 
Mare, 2003), cu numeroase articole şi eseuri în volume colective, 
în periodice etc. – şi „Erezii stelare” (Editura Eurotip, Baia Mare, 
2012) a tinerei Ioana Anamaria POP, fiica preotului Gheorghe 
Pop, absolventă a Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Babeş-
Bolyai”, cu apariţii în diferite reviste româneşti de cultură. 

Despre „Peregrin spre... Dincolo”, reputatul poet Gheor-
ghe Pârja notează, între altele, următoarele: „Poezia pentru Gheor-
ghe Pop este o vedere interioară, o căutare a Sinelui. Un ecou dis-
cret din aburul poeziei bizantine, un imn sacerdotal în care, în 
locul unei metrici clasice, îşi face loc ritmica populară. [...] Gheor-
ghe Pop rămîne un mare preţuitor al poeziei alese, din care şi-a 
decupat modele pe măsura sensibilităţii sale. Temele fundamenta-
le: viaţa, iubirea, adevărul, moartea străbat poemele ca o 
mîngîiere”. 

La rîndul său, Nicolae Scheianu, prefaţatorul cărţii tinerei 
Ioana Anamaria POP, subliniază că avem în faţă „o poetă care 
cultivă valori care se cer mereu clamate, unde mila creştină, uma-
nă, dragostea, fericirea, iubirea de aproape, credinţa sînt parte in-

                                                           
5 Redactor-şef adjunct la cotidianul „Făclia”, Cluj-Napoca. 
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tegrantă a fiinţei pămîntene, chiar dacă vorbim despre poemele 
unei adolescente «uitate-ntr-un caiet, pe-o etajeră»... «Ereziile ste-
lare» ale Ioanei Pop sînt, în marea lor majoritate, poeme care re-
zistă la proba de foc a cititorului de poezie atent şi cultivat, poe-
me care o recomandă drept o poetă autentică şi de perspectivă”. 

Grafica ambelor volume, realizată de Maria Mariş Dără-
ban, este remarcabilă. 

Sursa: „Făclia”, An 23, nr. 6705, 17-18 nov. 2012, p. 7; ziarulfaclia.ro 

 
 

Chipul din oglinda sufletului meu este tata 

Ioana Anamaria BONTAŞ-POP6 

Mi-e greu să povestesc despre tata. Nu pentru că nu aş 
avea multe şi minunate lucruri de spus, ci pentru că uneori îi se-
măn prea mult. Nu mi-e uşor să-mi descriu amintirile, trăirile, să 
vă spun ceea ce simt şi ceea ce gândesc, altfel decât sub forma 
poeziei. Şi nu aş avea cum să vorbesc despre tata decât 
raportându-mă la mine însămi, la ceea ce sunt astăzi, deoarece lui 
îi datorez talentul şi dragostea pentru frumos. 

Încă dinainte de a fi ştiut să citesc, m-au fascinat cărţile. 
Tata a avut grijă de-a lungul anilor, datorită pasiunii sale pentru 
literatură şi cunoaştere, să avem o bibliotecă adevărată, acasă la 
noi. Îmi aduc aminte cât de mândră am fost când mi-am dat sea-
ma că, dintre toţi prietenii şi colegii, eu aveam cea mai mare bibli-
otecă. Şi astfel, m-am simţit cumva datoare să fiu prima din clasă, 
să iau notele cele mai bune, deoarece tata a fost şi este modelul 
meu, şi îmi doream nespus să fie mândru de mine. 

În 1994, când tata şi-a lansat prima carte de poezii, „În-
vins de Iubire”, doamna profesoară de limba română, Aurelia 
Gâţ, m-a întrebat foarte deschis dacă eu nu scriu. Şi i-am răspuns 

                                                           
6 Senior Team Leader, poetă, licenţiată în Filosofie şi Drept. 
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foarte răspicat: „Nu!” În acel moment am realizat cât de mult îmi 
doream de fapt să am şi eu talentul lui de a scrie. Eram atât de 
supărată, deoarece ştiam că talentul se moşteneşte, te naşti cu el, 
nu este ceva ce se poate învăţa. Până într-o zi când, fără să-mi dau 
seama, mi-am acordat răgaz şi am reuşit să scriu prima poezie. I-am 
citit-o imediat tatei. Vorbele lui mi-au dat curaj, şi am continuat să 
scriu. 

Azi trăim într-o lume faptică, a acţiunii, şi mulţi dintre noi 
nu mai văd rostul poeziei. Dar poezia nu este pentru orişicine. 
Cine înţelege poezia vede că ea este contemporană cu noi, în mă-
sură să deschidă noi orizonturi culturale, poezia este singura ca-
pabilă să se adapteze unei lumi în continuă schimbare. 

Mulţumesc, tată, pentru cel mai de preţ dar, talentul de a 
scrie, căci poezia reuşeşte să mă ţină ancorată în umanitate, 
amintindu-mi în fiecare clipă care sunt adevăratele valori după 
care trebuie să mă ghidez în viaţă. 

 
 

Părintele Gheorghe Pop şi doamna preoteasă 
Ileana – naşii noştri de suflet 

pr. Vasile BORCA7 şi Valeria BORCA8 

Când au păşit agale în curtea casei parohiale din Mara, în 
toamna anului 1968, ca să preia parohia vacantă, în urma transfe-
rării vrednicului preot Mociran Gavril şi a doamnei Doina, i-am 
privit încrezător şi cu admiraţie, ca pe o vajnică pereche, impună-
toare prin ţinuta sobră şi amabilă prin zâmbet, feţele iradiindu-le 
de lumină, bucurie şi buna disponibilitate spre prietenie. Eram 
proaspăt admis la Seminarul Teologic din Cluj, de aceea întâlnirea 
cu tânăra familie a părintelui Pop îmi crease emoţie, dar şi bucu-

                                                           
7 Preot, lector universitar, doctor în Teologie. 
8 Subinginer minier, responsabil mediu-funciar la SC LAFARGE Agregate 

Betoane SA Bucureşti. 
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rie, văzând că sunt apreciat, încurajat, sfătuit şi preţuit cu toată 
dragostea. 

Între părinţii mei şi familia tânărului preot s-a legat o prie-
tenie sinceră şi trainică, nu numai în calitate de buni vecini – tata 
fiind şi curator la biserică –, ci mai ales de oameni de suflet, cu o 
înaltă afecţiune şi sensibilitate, de o omenie nemaiîntâlnită, care 
au atins aproape parametrii fraternităţii autentice, dar întotdeauna 
în limitele şi cu măsura bunului simţ. 

Vacanţele, în timpul celor cinci ani de seminar, erau pen-
tru mine o adevărată practică, pentru că părintele Gheorghe mă 
solicita la strană pentru săvârşirea Sfintei Liturghii de peste săp-
tămână. Eram într-un dialog permanent, călăuzitor şi ziditor. 
Eram solicitat şi la mici treburi gospodăreşti, pe care le făceam cu 
tot dragul, pentru că ştia să mă recompenseze totdeauna. 

Când veneam acasă, în vacanţă, prima dată îmi lăsam vali-
za, şi apoi mergeam la părintele Gheorghe ca să-i dau raportul 
despre învăţătură şi cum a decurs trimestrul. De aceea eram inte-
resat să-i aduc veşti bune şi să nu fiu considerat un elev mediocru. 
De asemenea, când mă întorceam la şcoală, seara precedentă era 
planificată pentru vizita la casa parohială, unde eram povăţuit şi, 
mai ales, ajutat materialiceşte şi financiar pentru a-mi putea pro-
cura cărţi şi a participa la activităţi culturale. Mi-a oferit întotdea-
una un obol deosebit de benefic, care mi-a permis să-mi cumpăr 
manuale, câte o carte bună şi rară şi, astfel, să-mi pun bazele bi-
bliotecii personale, pentru care niciodată nu-i voi putea fi îndea-
juns recunoscător. Acelaşi gest de mărinimie şi sprijin financiar 
mi-a fost oferit şi pe timpul studenţiei. Deşi era transferat la Ci-
cârlău, ţinea cu orice preţ să-i trec pragul la venirea şi la plecarea 
din vacanţă. 

Ne-au devenit naşi de cununie şi cu aceeaşi dragoste şi 
amabilitate ne vizitam reciproc. Naşa Pop era o prezenţă exube-
rantă, fie la Cicârlău ori Seini, cu diferite ocazii, fie la noi acasă, 
mai ales fiind nelipsiţi de „Sfinţii Trei Ierarhi”, în 30 ianuarie, de 
ziua mea onomastică. Prezenţa naşei Ileana era tonifiantă, făcând 
atmosferă şi descreţind frunţile în orice situaţie. Unde era ea, casa 
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era plină de bună dispoziţie, de bucurie, de armonie şi satisfacţie 
pentru toţi musafirii. Plecarea ei dincolo, înainte de vreme, a fost 
o mare şi inegalabilă pierdere pentru naşul, pentru copii şi pentru 
noi toţi care am cunoscut-o. O soţie model, o gospodină desăvâr-
şită, o preoteasă de cea mai înaltă clasă şi un cadru didactic exem-
plar. Fie-i memoria pe veci neuitată şi bucuria şi fericirea eternă 
pe măsura cu care a imprimat-o şi dăruit-o aici, în vremelnicie. 

Ori prin ce prismă sau sub orice alt aspect am dori să ne 
privim şi elogiem naşii, familia pr. Pop, cuvintele sunt sărace şi nu 
de ajuns în a exprima bogăţia lor sufletească, omenia şi amabilita-
tea lor incomparabilă, fiind pentru noi mentori şi exemple vii de 
trăire în familie, în societate şi la locul lor de activitate, pentru ca-
re le rămânem veşnic recunoscători. 

Cum să priveşti şi cu ce să compari ori să elogiezi chipul 
neaoş al părintelui Gheorghe Pop ca scrutător cu gândul al infini-
tului şi inefabilului Fiinţei absolute, ca povăţuitor şi dăltuitor în 
meşteşugite şi alese cuvinte ale devenirii noastre întru fiinţă şi ca 
înfăptuitor şi ziditor de suflete, de înnobilator de conştiinţe, de 
înălţător şi ziditor de biserici în piatră, dar şi de temple vii şi măre-
ţe întru ale spiritului şi ale devenirii noastre întru eternitate. 

Cine-i poate cuprinde şi număra talanţii chivernisiţi cu atâ-
ta har şi pricepere întru toate ale vieţii prin tainele nedesluşite ale 
existenţei, fie „învins de iubire”, fie „peregrin spre... Dincolo”, 
fie, mai presus de toate, ca vajnic, neobosit şi vrednic păstor su-
fletesc al bastionului de la defileul Someşului, al preafrumoasei şi 
inconfundabilei cetăţi Seini. 

Mulţumiri şi felicitări pentru toate, Preacucernice 
Părinte şi naşule Gheorghe! 

 
Cu deosebită şi profundă consideraţie, cu urări de 

multă sănătate, întru mulţi şi fericiţi ani! 
Finii Vasile şi Valeria, 

Baia Mare 
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Părintele Gheorghe – adevărat român, 
adevărat creştin 

Nicolae BUD9 

Sunt printre noi semeni care, pe măsură ce-i cunoşti mai 
bine, îţi accentuează părerea de rău că nu i-ai cunoscut mai de-
vreme. Simţi că ai fi putut în acest fel să câştigi ceva în plus prin 
timpul prelungit în preajma lor. Regretul devine tot mai evident 
cu trecerea vremii. 

Este şi cazul preotului paroh Gheorghe Pop. Spun cu vo-
ce tare şi cu toată convingerea iau faptul că ne ştim de atâta vreme 
o binecuvântare şi-mi zic de atâtea ori că de s-ar fi întâmplat să ni 
se întretaie drumurile vieţii mai de timpuriu aş fi fost cu siguranţă 
mai bogat. 

Cine nu-l cunoaşte? Părintele Gheorghe din Şugatag a de-
venit de mult timp o legendă pe Mara, apa frumos curgătoare în 
undele căreia se lasă surprins de când se ştie. Venit pe lume într-o 
familie numeroasă în localitatea Sat Şugatag, nume de rezonanţă 
pe harta ţinutului Maramureş, fiul de ţăran s-a apropiat încet, dar 
în siguranţă pe cărarea ce duce în faţa Icoanei. Catapeteasma pare 
a i se fi înfăţişat drept loc al mărturisirilor de la vârstă fragedă. 
Rămâi surprins cum, în ciuda unor nepotriviri de paşi pe terenul 
arid al anilor de început, gândul de început l-a purtat înainte. Nu 
avea cum să ştie pe atunci cum va arăta drumul său în viaţă, dar 
bornele traseului său întru devenire au rămas tot timpul în apro-
pierea bisericii. Se înscria la Cluj în învăţământul patronat de Bise-
rică, încrezător în litera cărţii evlavioase. A fost mai întâi, aveam 

                                                           
9 Nicolae Bud este consultant economic; a fost deputat de Maramureş în Par-

lamentul României, vreme de trei legislaturi; este doctor în ştiinţe economice 
(absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 2001) şi doctor în 
ştiinţe inginereşti (Universitatea Petroşani, 2012); a fost membru în Adunarea 
Naţională Bisericească şi membru al Adunării Eparhiale a Maramureşului şi 
Sătmarului; este cetăţean de onoare a peste 20 de unităţi teritorial-administrative. 
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să aflu, Şcoala de cântăreţi bisericeşti. Avea să vină Seminarul Te-
ologic Ortodox. Vor urma anii de pregătire la Institutul Teologic 
de grad universitar din Sibiu. 

Din august 1968 îl vom cunoaşte pe Gheorghe Pop în ca-
litate de slujitor al bisericii, totdeauna adresându-se ca un apropiat 
celor din jur şi mereu atent la toate câte-l încearcă pe fiecare. Era 
hirotonit diacon în Catedrala Episcopală din Cluj şi va primi în 
acelaşi loc Sfânta Taină a preoţiei la scurtă vreme în acelaşi loc. 

Câţiva ani l-au ştiut alături de ei enoriaşii din parohia Ma-
ra, Protopopiatul Sighet. Mai bine de un deceniu are în seamă Pa-
rohia Cicârlău din Protopopiatul Baia Mare. Este de ceva timp, de 
mai bine de trei decenii, preot paroh la Parohia Ortodoxă numă-
rul 1 Seini din Protopopiatul Baia Mare. 

Câte nu se aglomerează în drumul condeiului dispus să 
cartografieze existenţa de fiecare zi a părintelui Gheorghe! Te 
cheamă din toate părţile fapte de viaţă, atitudini proprii omului de 
ispravă, gânduri şi gesturi generoase, preocupări menite să lumi-
neze cursul zilelor de sărbătoare ale celor din imediata apropiere 
ori veniţi de la mari distanţe. 

Mi-a fost dat să mă găsesc în apropierea părintelui Gheor-
ghe Pop în numeroase ocazii, să putem sta de vorbă, să-l ascult în 
chestiuni pe care le stăpâneşte ca nimeni altul, ori să asist la mani-
festări în care Domnia Sa avea de oficiat activităţi de importanţă 
aparte. Aş evoca, între altele, acea zi de duminică de început de 
septembrie 2012 când, ca deputat de Maramureş, luam parte la 
slujba de târnosire a Bisericii parohiale „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil”. Nu pot uita acel fascinant ritual având în frunte pe 
ÎPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Să-
lajului, asistat de PS Iustin Hodea Sigheteanul. Părintele Gheor-
ghe Pop a fost distins cu onoranta „Cruce Maramureşeană pentru 
clerici”. Motivaţia sună înălţător: Pentru slujirea pilduitoare în 
ogorul Bisericii Ortodoxe, pentru activitatea culturală deosebită, 
înnoirea şi împodobirea cu pictură nouă a bisericii monumentale 
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Or-
todoxă Română Seini 1, Protopopiatul Baia Mare. Abia de fusese 



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

34 

declarat cetăţean de onoare al oraşului Seini, în semn de recunoş-
tinţă pentru contribuţia sa unanim apreciată la ridicarea prestigiu-
lui oraşului. 

Dar câte nu ar mai fi de spus? Când te gândeşti la părinte-
le Gheorghe nu poţi uita că sunt ani buni de când i se conferea 
distincţia de iconom cu dreptul de a purta brâu roşu. Prilejul îl 
reprezenta evenimentul târnosirii bisericii noi, pictate în tehnica 
frescă. Câţiva ani mai târziu, ÎPS Arhiepiscop Teofil Herineanu îi 
acorda şi distincţia de iconom stavrofor cu dreptul de a purta cru-
ce. Sunt aceste argumente semne de exprimare a aprecierii preo-
tului Gheorghe Pop pentru osârdia şi meritele în păstrarea şi întă-
rirea credinţei în anii de preoţie rodnică acumulaţi. 

În cronici de epocă rămâne gravat numele părintelui 
Gheorghe în legătură cu vibrantele manifestări culturale inspirate 
şi organizate în locurile unde şi-a desfăşurat îndatoririle faţă de 
Sfânta Biserică. Cine nu îşi aduce aminte de festivalul-concurs de 
la Cicârlău, deschis tuturor vârstelor începând cu anul 1977? Pă-
rintele s-a numărat printre fondatori. Mari nume ale culturii ro-
mâne s-au regăsit în atmosfera înălţătoare a acelor acţiuni pornite 
din sufletul însetat de binele nutrit pentru noi, cei de aici, pentru 
ţara întreagă. Cât de mulţi sunt cei care bătând cu sfială la porţile 
consacrării au descoperit în festivalul de la Cicârlău o cheie bine-
făcătoare. La Seini şi-a găsit terenul potrivit festivalul intitulat Sub 
semnul lui Eminescu. Glasul părintelui Gheorghe s-a alăturat celor-
lalte glasuri reunite pentru a omagia, prin verb înaripat, Poetul 
Naţional. 

Mă gândesc la preotul paroh din Şugatag şi îmi vin în min-
te atâtea din versurile sale şi bine ne-ar sta să-l chemăm fără ezita-
re şi în această ipostază lirică, dovedită în reuniuni de cenaclu, în 
reviste, în volumele care îi cuprind creaţia. Mă umple de admiraţie 
efortul preotului paroh Gheorghe Pop, alături de pr. prof. Tomel-
Gheorghe Pop, fiul său, a monografiei Cartea Cetăţii Zynir, mo-
numentală şi seducătoare scriere propusă lecturii tuturor celor 
dornici să afle devenirea în istorie a localităţii Seini, de care şi-a 
legat existenţa. 
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Încerc să cred că am argumentat măcar parţial de ce orice 
întârziere în a-l întâlni pe părintele de Seini poate fi taxată cu jus-
teţe un dezavantaj. Te lipseşti de şansa de a cunoaşte mai bine 
lumea în care trăim prin ochii deschişi ai unui slujitor al Bisericii 
noastre Ortodoxe. Pentru a aduna mai bine sensul sentimentelor 
stârnite de personalitatea Sfinţiei Sale, îi cer permisiunea de a-l 
caracteriza apelând la o sintagmă folosită cândva chiar de Sfinţia 
Sa. Spui Gheorghe Pop şi rosteşti în acelaşi timp: adevărat român, 
adevărat creştin! 

 
 

Părintele Gheorghe Pop – prin săvârşire, 
la desăvârşire! 

prof. Octavian BUTUZA 

Diogene avea o concepţie înaltă despre om, dar nu-l putea 
găsi în viaţă, după închipuirea sa ideală despre el. Astfel, umbla, în 
plină zi, cu o lumânare aprinsă, pe străzi, repetând întruna „caut un 
om”. Pe Diogene parafrazându-l, aprinzând o lumânare, vreau să 
spun că eram în căutarea unui Preot. 

„Preotul este culmea tuturor măreţiilor” – scrie Sfântul Augus-
tin. Sfântul Francisc zicea mereu: „Dacă aş întâlni în acelaşi timp un 
înger şi un Preot, aş saluta mai întâi pe Preot, căci el este un alt Iisus Hris-
tos”. La Sfântul Ioan Bosco citim: „Cel mai mare dar pe care Dumne-
zeu îl poate face unei familii este un fiu Preot”. Un mare duhovnic spu-
ne: „În timpul Sfintei Liturghii, adesea, sunt pe Cruce cu Iisus”. 

Cred, intuiesc, că Părintele GHEORGHE POP, pe ca-
re-l sărbătorim aici cu scriitura de suflet, s-a simţit copleşit (şi fe-
ricit) de greaua răspundere ce i s-a încredinţat, dar a biruit – căci, 
vrednic este! – greutăţile şi ispitele, vremile şi vremuirile, dând 
slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra 
sa prin Sfânta Taină a Preoţiei şi rugându-se Lui să-i ajute a-şi îm-
plini misiunea după cuviinţă. 
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Toate iniţiativele PreaCucerniciei Sale au fost şi sunt în 
acord cu întreita slujire a preotului: învăţătorească, sfinţitoare şi 
pastorală. Ca învăţător, s-a străduit să împlinească angajamentul 
rostit în jurământul de la hirotonie, de a „conforma neîncetat viaţa sa 
cu învăţătura Sfintei Evanghelii, a sfinţilor apostoli, şi cu toate canoanele şi 
învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe”. În misiunea sfinţitoare 
a fost, este şi va fi conştient că nu se poate sluji fără o neîncetată 
străduinţă de a avea o viaţă cucernică, după îndemnul dat de 
Sfântul Apostol Pavel (I Tim. 3, 2-5). 

Exercităm profesii care pot fi numite sfinte. Profesia învă-
ţătorului, de pildă, sacră este. „Învăţător” este unul dintre numele 
Mântuitorului. Prin urmare, oricine aduce oamenilor cunoştinţe 
despre bine şi lucruri folositoare este asemenea lui Hristos, într-o 
anumită măsură. Învăţător trebuie să fie şi Preotul. Chiar este! Cu 
răbdarea, perseverenţa, persistenţa, iubirea de discipoli, tactul pe-
dagogic, priceperea şi alte asemenea calităţi. O alta ar fi profesarea 
medicinii. Să-l compătimeşti, iubindu-l, pe pacient, să nu eviţi plă-
gile şi rănile sale, să fii răbdător şi gata întotdeauna de a merge 
unde eşti chemat şi aşteptat! Fiţi de acord, aceste trăsături sunt 
neapărat necesare şi unui preot. Iar la Părintele Gheorghe se ma-
nifestă cu asupra de măsură! Şi, în fine, a treia profesie asemănă-
toare preoţiei, aş numi-o milităria. Militarul, ca şi păstorul sufle-
tesc, nu lucrează, ci slujeşte. El depune jurământ şi trebuie să-l 
respecte cu sfinţenie. Pentru el, ca şi pentru preot, ca şi pentru 
nimeni altcineva, trebuie să fie prezente ascultarea, sacrificiul, cu-
rajul şi disciplina. (Uneori, blândul, sensibilul Preot Gheorghe mi 
s-a părut a fi „milităros”, nu-i aşa?) Iată, aceste trei profesii ne 
ajută să înţelegem adevăratul sens al preoţimii. Preotul trebuie să 
fie un învăţător, doctor, şi luptător. 

Referitor la Preoţia celui căruia i se dedică această lucrare 
aniversară (întru mulţi ani, Părinte, luminoşi şi cu împliniri du-
hovniceşti!) se poate scrie ceea ce au spus Sfinţii Părinţi despre 
monahism, şi anume: „[...] dacă toată lumea ar şti cât e de bine să fii 
călugăr – toţi ar merge la mănăstire. Dar dacă toată lumea ar şti cât este de 
greu să fii călugăr – nimeni nu ar merge la mănăstire. Preoţia, în acest sens, 
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este comparabilă cu monahismul. Este frumoasă, dar şi foarte grea”. Preo-
tul pentru vecie este însuşi Hristos! Fără El, toţi suntem nimic! 
Iată, această conştientizare a propriei neputinţe fără de Hristos 
este necesară preotului. Lui îi este deschisă nu doar propria con-
ştiinţă, ci şi conştiinţele tuturor celor pe care-i păstoreşte. Preotul 
– ne învaţă Părintele Gheorghe – are nevoie mereu de Mântuito-
rul cel viu şi de prezenţa Sa, pentru ca fiecare mărturisire să fie 
primită cu adevărat ca una în Hristos şi fiecare slujbă oficiată să 
fie ca pentru prima dată. 

Un scriitor spunea că şi dacă va fi biciuit în piaţă în fiecare 
zi, nu se va opri din scris. Iată, această dorinţă irezistibilă 
vulcăneşte în cel despre care scriu. Preot, liturghisitor, chivernisi-
tor, învăţător (chiar a predat religie la clase de şcolari!), OM, soţ, 
tată, prieten, sfătuitor, ajutător, poet, scriitor... şi, de bună seamă, 
înşiruirea ar putea continua. Această dorinţă fiind însoţită şi de 
temeinice cunoştinţe, în special teologice, bisericeşti, nu numai de 
profunde trăiri. Şi de necesitatea, pentru toată viaţa, de a se îndră-
gosti, mereu şi mereu, de Evanghelie şi de slujire. Sensul, repet, e 
unul: fără Hristos, suntem nimic! 

La Protopopul Cetăţii Seini înţelegi conceptul de misiune 
a Bisericii noastre Ortodoxe Naţionale şi eşti încântat să desco-
peri farmecul acestei activităţi. Pricepi că abia în lumina lui Hris-
tos îţi poţi împlini, ca om, vocaţia. Indiferent în ce domeniu îţi 
desfăşori activitatea, dacă eşti în lumina Evangheliei, faci lucrarea 
ta bună şi folositoare. Prin îndeplinirea misiunii sale, Preotul 
Gheorghe redescoperă enoriaşilor farmecul trăirii după principiile 
enunţate (în capitolul 12 al epistolei trimise romanilor) de Apos-
tolul Pavel: „În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora 
daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnu-
lui slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune 
stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând. 
Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi. Bucu-
raţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng [...] nu cugetaţi la cele înal-
te, ci lăsaţi-vă duşi spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi. Nu 
răsplătiţi nimănui răul cu rău [...] trăiţi în bună pace cu toţi oamenii [...]”. 
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Cele aici citate au devenit manifestări fireşti ale Părintelui 
Pop, preotul de lângă noi, care, prin lucrările sale de zi cu zi, este 
misionar al Bisericii, unul dintre cei care favorizează această fi-
rească trăire, care ne călătoreşte pe toţi la porţile Raiului. 

Preotul Gheorghe Pop, cu larga sa deschidere culturală – 
care îi este aureolă individuală a strădaniilor intelectuale şi artisti-
ce, de care trebuie să fie dublat pentru o bună experienţă a lumii 
sale, a concepţiilor şi a valorilor specifice timpului său – este, în 
acelaşi timp, fidel în mod absolut vocaţiei şi misiunii sale sacerdo-
tale prin care se revelează Însuşi Hristos. Cultivarea vocaţiei teo-
logico-spirituale şi ecleziale, culturale şi misionare îi este rost şi 
sens Preotului Gheorghe Pop, cunoscător şi trăitor în dreapta 
credinţă. Pentru că aceasta, dreapta credinţă, înseamnă echilibru 
lăuntric, lumină, pace interioară şi o stare de spirit care ajunge la 
împlinire tot aşa de firesc cum toate florile, primăvara, înfloresc... 

La începutul acestor rânduri am scris că eram în căutarea 
unui Preot. L-am găsit! Este acesta, despre care scriu, PĂRINTE-
LE GHEORGHE POP! 

 
 

Paşi în toposul libertăţii Cuvântului 

pr. Ioan CHIRILĂ10, ph.d. 

Citind cronicile alcătuite de scriitori avizaţi, mi-am zis în 
sinea mea: pe lângă atâta cânt, poate un scâncet de novice va mai 
aduce ceva din plinirile/plinătăţile locului Cuvântului, va aduce 
ceva din inocenţa cuvântului ce nu se întinează din sine şi nici nu 
se sileşte să răsară, ci ţâşneşte mereu ca nişte torente ale vieţii. De 
aceea, iertaţi stângăcia şi simţiţi bucuria celui care în topos-
logosului Seini s-a întâlnit şi el cu un chip al liniştirii ce poartă 
numele: părintele Gheorghe Pop. Un chip liric, un lirism din 

                                                           
10 Profesor universitar, doctor în Teologie, preşedintele Senatului Universităţii 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
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vremile clasice, un lirism al veşmântului cotidian: faţă luminoasă, 
senin deschisă ca un soare ce nu apune, o pălărie neagră cu boruri 
ridicate puţin ca să nu obtureze orizontul larg al privirii străfun-
durilor înaltului, un pardesiu negru peste un costum negru ce ţine 
îmbrăţişată o cămaşă albă, o ţine amintindu-şi de îndreptările Ile-
nei, un pantof lustruit ce încalţă nişte picioare ce stau ferm în lo-
cul/toposul cuvântului mai întâi ca preot şi mai apoi ca izvorâtor 
al doxologiei cuvântului, un cuvânt cu nuanţe grave, ferm şi plin 
de viaţă ce parcă e menit mereu să fie o încredinţare a faptului că 
„adevărul este / viaţa care / neînţelesului dă înţeles”, adică ne-am 
înţeles!, un cuvânt fără rest, fără rătăcire. 

Dincolo de imaginea prinsă de pelerinul novice prin Seini 
pr. Gheorghe Pop este imaginea unui slujitor care a crescut şi 
creşte în libertatea Cuvântului, în locul în care cuvântul se joacă 
doxologind mereu creările fericirii veşnice. Cuvântul ca fiire a do-
uă persoane în dialog este semn al viirii celor doi întru El. De 
aceea mă bucur mereu întâlnindu-mă cu cei care-şi găsesc poten-
ţialitatea lirică de liturgi ai Cuvântului, virtualitatea angelică de 
melozi şi psalţi ai veşniciei. 

Spun aceste cuvinte ştiind că voi îl cunoaşteţi mai bine 
decât mine şi că astfel veţi adăuga epitetele cuvenite celor sărăcă-
cioase alor mele. Şi întrucât am scris despre Învins de Iubire voi 
adăuga ceva de… Dincolo. 

Ca să fii cu adevărat ceea ce eşti trebuie să înveţi a merge 
mereu spre Cel ce Este, este o fărâmă de idee ce se desprinde din 
construcţia lirică marcă de o încărcare de tipul metonimiei prin 
care se rosteşte ca oarecând în cântul popular „şi mă duc, iară mă 
duc”, poetul arătând de această dată telosul autentic „până-n prag 
la / Cel Ce Este”. Pe această „Cale” ajung la un nou înţeles al 
fiirii, înţeleg şi „văd în fiecare Om: un Poem / scris pentru eterni-
tate...”, de fapt aici autorul te îmbie la a lectura veşnicia din făp-
turi. Or, această lecturare se face într-un mediu al prieteniei auten-
tice (poeziile fiind cele mai multe dedicate unor asemenea 
fiinduri) şi în învăluirile mereu noi ale iubirii (vezi poeziile Ilenei). 
Când realizezi acest tip de lecturare cuvintele-ţi devin părţi ale 
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rugii sincere în care-I ceri „dăruieşte-mi, Doamne / al Frumuseţii 
chip! / altceva mai mult / nu-Ţi cer nimic. / renunţ la tot ce este-
n fire... / nu vreau să am... să fiu... / nimic mai mult / decât Iubi-
re: / Oglinda Celui Care / M-a făcut”. Sau, cuprins de fiorul liric, 
tinzi să te alături doxologiei lirice şi zici mai întâi cu el „Luceafărul 
nu moare / ci numai apune / în Marea de Lumină” şi cânţi şi tu 
„căci stă, Luceafărul / pe creasta de rază de Soare înviat / rămâne 
Luceafăr, / strălucitor, de Soare mângâiat / nu moare... rămâne / 
Luceafăr”. Poetul face să izvorască din tine potenţialităţile lirice 

care te fac Poem al 
veşniciei. Cât de 
frumos, Cuvântul se 
cântă în lut, lutul din 
sine se culcă cu 
chipu-I spre răsărit 
ca peste creştetul 
peregrinului să stră-
luce Aurora ce indi-
că Zorii Învierii.   

Decodarea 
lirică a apofatismului 
ne-o oferă Mihai din 
Mara cu al său „Eu 
sunt cel ce nu-s”, un 
poem superb care îţi 
arată faptul că omul 

se poate vedea întreg, chipul de aici e doar un început, iar chipul 
de dincolo nu are/nu este un sfârşit, cât de frumos şi de adevărat 
este că „eu, ingratul / dintr-o pată întunecată / pot deveni / un 
punct de lumină / pe cerul albastru”. 

Poeziile părintelui sunt acele clipe de întâlnire în Iubire cu 
libertatea Cuvântului, acele clipe de locuire a toposului libertăţii 
cuvântului din care se desprind învăţăminte fundamentale pentru 
neam, pentru rădăcini, pentru piscuri culturale, pentru comuniu-
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nea agapică ce nu frânge unitatea harică a trupului, chiar dacă o 
parte trece mai repede... Dincolo. 

E un moment de plinire, de aceea voi zice doar atât „clipă, 
stai pe loc / eşti atât de frumoasă”. 

 
 

Un sacerdot de excepţie 

pr. Vasile CIHEREAN, 
paroh, Lunca Ilvei 

Părintele Gheorghe Pop, în spaţiul ecleziastic, se detaşea-
ză drept un distins sacerdot. Sfinţia Sa, de aproape o jumătate de 
veac, slujeşte cu devoţiune la Altarul străbun, de unde îşi povăţu-
ieşte enoriaşii pe calea cea dreaptă, spre mântuire. Scrie şi cărţi. În 
scrierile sale, remarcabile, probează alese calităţi estetice. În stilu-i 
caracteristic, simplu-strălucitor, va păstra constant predilecţia că-
tre analiza sentimentelor pure: 
 
Pe Dealul Comja, la Seini, 
Sămânţă de eternitate 
Cuvântul are rădăcini 
Şi suflet viu, fără de moarte. 
 
Scris cu brazi în Cartea Firii, 
EMINESCU cosmic nume 
Logos întrupat să cânte 
Dorul românesc în lume 

 
Plecând urechea la pământ 
Auzi o inimă cum bate 
De la Nistru pân’, la Tisa 
Ritmul sfânt de unitate 
 
Se sprijină cerul pe brazi 
LUCEAFĂRUL coboară blând 
De acelaşi dor purtat şi azi 
Prin vămile iubirii pribegind. 

(„Sămânţă de eternitate”) 
 

Eu şi părintele Pop, deseori întâlnindu-ne la Cicârlău, 
Lunca Ilvei ori Seini, vorbeam ceasuri întregi despre dumnezeire 
şi dreapta raţiune a lucrurilor, alegând în cele din urmă peregrina-
rea prin vămile bobului de grâu, pe dealuri domoale cu peceţi 
străbune. 
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După o secetă 
prea îndelungată 
ploaie de resentimente 
peste iluziile 
ce au dat în spic 

[...] 
nebiruită rămâne – Viaţa 
mărturie ne stă bobul de grâu 
care din propria-i moarte 
renaşte-nzecit. 

(„Bobul de grâu”) 
 

În anul 1983, l-am însoţit pe părintele Pop în ţinutul Nă-
săudului, poposind, vreme de o zi, într-un loc sacru, unde în urmă 
cu două secole fusese tras pe roată Atanasie Todoran; i-am arătat 
câmpul martirajului încercuit de cruci. Răzoare cu flori, ochiuri de 
apă brodând un sol precipitat, şiruri de meri şi peri, alături de care 
ţâşneau fire lungi şi rare de iarbă, un aer somptuos legăna, sus, 
liniştea platoului numit Sub Mocirlă. În scurtă vreme, ochii părin-
telui dădeau viaţă câtorva lacrimi. A scos un carneţel şi a scris de 
îndată geneza unui viitor frumos poem: 

 
Dintru adâncuri, înălţăm, Părinte, 

cântări şi rugăciuni fierbinţi, 
spre cerurile Tale sfinte 

pentru ai Neamului eroi-martiri şi sfinţi 
cei răstigniţi şi traşi pe roată 

(„Remember”) 
 

... Toamnă, devreme. Nu ne-am fi permis o după-amiază 
atât de măreaţă altfel decât aşezaţi la masa din mijlocul pridvoru-
lui flancat de ceata mălinilor, nu departe de pârâul oglindind sfâr-
şite raze de soare, domol prefăcute în umbre vii, colţuroase, inau-
gurând, iarăşi, discuţii cu preponderenţă pe teme religioase. Îmi 
aduc aminte cum părintele Ghiţă, referindu-se la dogma Sfintei 
Treimi, amintea de un triunghi echilateral înconjurat de raze sola-
re şi de Icoana Botezului cu Iisus Învăţătorul şi Duhul Sfânt în 
chip de porumbel, în timp ce din nori mâna dreaptă a Tatălui ce-
resc întinde o coroană. Natura însăşi, spunea sfinţia sa, descoperă 
Adevărul treimic. Astfel, razele de soare în analiza spectrală, odată 
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trecute printr-o sticlă colţuroasă, dezvăluie trei culori principale. 
În ametist vizualizăm, la fel, trei culori: purpuriul simbolizând pu-
terea, violetul – smerenia, trandafiriul – iubirea. Aici şi acum s-a 
structurat următoarea poezie: 
 

Un Neam, o lege, acelaşi Grai 
Trei străluciri, o singură Lumină! 

E chipul unei Ţări cu frumuseţi de Rai 
Peste care rourează Pronia divină... 

 
Transilvania, Moldova şi Tara Românească! 

Aceste Trei o singură fiinţă sunt 
De-un Neam, un Grai, o Lege strămoşească, 
Precum e Tatăl, Fiul, şi Duhul cel Preasfânt. 

(„Treime Sfântă”) 
 

Părintele protopop iconom stavrofor Gheorghe Pop a 
fost hărăzit de Cel de Sus cu multiple şi alese calităţi. Posedă o 
voce neasemuit de frumoasă. Predică bine documentat. Se roagă 
profund. Ajută pe cei aflaţi la necaz. A construit biserici şi alte 
edificii parohiale. Are familie respectabilă. Cu toate că suferise o 
pierdere care nu se poate descrie în cuvinte, cea mai scumpă fiinţă 
în persoana doamnei preotese Ileana, vrednică să-i fie memoria, 
dânsul nu s-a pierdut ci, în neasemuita-i forţă sufletească, stator-
nic, a dat un înţeles superior acestei biblice încercări. 
 

Noi nu putem să credem că Tu ne-ai părăsit, 
Cunoscând ardoarea cu care ne-ai iubit 
De dragostea şi dorul Tău răniţi fiind 

Într-un priveghi fără curmare 
Încet, încet, arzând, noi ne topim, 

Precum, sub crucea Ta, o lumânare... 
(„Precum, sub crucea Ta, o lumânare”) 
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Fratele meu mai mare, preotul Ghiţă Pop, e un slujitor 
exemplar al sfântului Altar. Un veritabil poet egal cu sine, regăsit 
cu elegantă sfiiciune în propria-i înfăţişare, care e de fapt chipul 
lui Dumnezeu, în speranţă şi mai departe, în adâncimile mărini-
miei divine, ce-l vor topi dincolo de timp într-un nesfârşit DOR. 
 
 

Gheorghe Pop, păstorul nostru sufletesc, 
trimisul lui Dumnezeu 

Nicolae COMIATI, 
enoriaş din Seini 

Prin anul 1982, a venit din Cicîrlău la Seini să păstorească 
în această localitate părintele Gheorghe Pop. Curioşi, ne-am dus 
în acea duminică să-l vedem pe noul preot. Ne-am dat seama că 
este un preot deosebit. Se remarca în predicile ţinute în faţa eno-
riaşilor cu multă filosofie, pildă şi poezii. Văzând în el un om de 
mare cultură, un profund filosof, scriitor şi poet, m-am ataşat pu-
ternic de el. Am participat la multe lansări de carte şi poezii, una 
dintre ele a fost la volumul de poezie „Învins de iubire”. 

Dar cea mai de seamă carte pe care a scris-o a fost „Cartea 
Cetăţii Zynir”. Monografia oraşului Seini. În această carte găsim 
literatură, istorie, geografie, o parte din istoria Ardealului şi a nea-
mului nostru românesc, cu oamenii locului, obiceiurile şi preocu-
pările lor. Cetatea a fost amintită în documente prin anul 1341. 

Au fost şi alţii care au încercat să scrie monografia locali-
tăţii, dar nu au reuşit să o ducă la bun sfârşit. Nu i-a fost uşor să 
scrie cele 400 de pagini alături de fiul său, Tomel, ei nefiind local-
nici. Dar documentarea realizată prin cutreierarea arhivelor din 
Baia Mare şi Satu Mare, studierea documentelor, stocarea infor-
maţiilor, ştiind că nu te poţi juca cu istoria, au fost încununate de 
succes. A stat de vorbă cu localnicii, încercând să afle cât mai 
multe despre ocupaţia oamenilor de aici, obiceiurile şi meşteşugu-
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rile lor de-a lungul timpului. A muncit ani de zile, zi şi noapte lu-
crând la această carte, bucurându-se văzând-o scoasă de sub tipar. 

 
Acum, când treci în al 70-lea prag, 
Eu îţi doresc sănătate cu mult drag. 

Să mai spui predici, să scrii cărţi şi poezii! 
La Mulţi Ani, părinte, sănătos să fii! 
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Gânduri bune pentru un om deosebit 

prof. pens. Maria COZMA, 
Seini 

Se spune că omul sfinţeşte locul. Într-adevăr, aşa este. O 
dovedeşte cu prisosinţă prin tot ce realizează cu cuvântul, cu scri-
sul şi cu faptele preotul, poetul, patriotul, omul de cultură, într-un 
cuvânt, OMUL Gheorghe Pop. 

Preotul paroh al Bisericii Ortodoxe „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” Seini din 1982, îi învaţă cu râvnă pe creştini cu-
vântul lui Dumnezeu, îi îndeamnă la dragoste frăţească, înţelegere 
şi bunăvoinţă. 

Fire blândă, om bun şi înţelegător cu cei din jur, mângâie 
cu vorbe bune şi sfaturi înţelepte pe cei întristaţi, întăreşte pe cei 
cuprinşi de deznădejde, îndreaptă pe calea cea bună pe cei rătăciţi 
şi nedumeriţi. Tuturor le sădeşte în suflete iubirea lui Dumnezeu, 
de semeni, de neam şi de ţară. 

Înzestrat cu înţelepciune şi cu o vastă cultură teologică şi 
literară, captează atenţia tuturor credincioşilor în timpul slujbelor, 
spre înţelegerea predicilor completate cu pilde şi cuvinte de învă-
ţătură creştină. 

Însufleţit de dragoste şi respect faţă de cei din jur, tole-
rant, gânditor şi de o sensibilitate deosebită, nu jigneşte pe nimeni 
şi nu răspunde niciodată celor mai puţin cuviincioşi. Apleacă doar 
capul cu faţa îmbujorată (semn al sensibilităţii), cu ochii pătrunză-
tori, dar blajin îndreptaţi spre pământ şi un zâmbet discret, dova-
da celui mai bun răspuns. 

Simţul practic, precum şi cel estetic, ordinea în gândire şi 
în fapte l-au determinat pe preotul paroh, încă de la începutul ac-
tivităţii ca preot în Seini, să construiască o nouă casă parohială, 
anexe gospodăreşti, garduri la biserică şi la casa parohială, precum 
şi cele ce mai erau necesare. 
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N-a fost deloc uşor, având în vedere condiţiile din acea 
perioadă, dar rezultatele se văd. Implicând consiliul parohial şi 
mulţi credincioşi, a realizat mari şi multe lucrări de restaurare a 
bisericii. Amplasată la răscruce de drumuri, biserica are un aspect 
deosebit, fiind tencuită în exterior, placată fundaţia şi cu acoperi-
şul refăcut. 

Un semn al prezenţei iubirii lui Dumnezeu sădit în preotul 
Gheorghe Pop s-a răsfrânt şi asupra fiului său, Tomel, care a cres-
cut şi s-a format în dragostea faţă de religia ortodoxă şi faţă de 
semeni. Ajuns preot, Tomel slujeşte cu dăruire şi har în frumoasa 
noastră biserică, fiind îndrumat şi sfătuit de părintele Gheorghe. 

Interiorul bisericii are astăzi o faţă nouă. La lucrările de 
restaurare s-a implicat şi fiul, pătruns de aceeaşi dorinţă de a reali-
za ceva frumos, trainic şi înălţător în biserica noastră. S-a realizat 
pictarea bisericii, de o rară frumuseţe, placarea pardoselii cu mar-
mură şi granit, s-a pus mobilier nou, lambriuri, totul a luat o nouă 
viaţă, în afara altarului şi a iconostasului, care sunt „ca la noi la 
nimeni”. De fapt, întreaga biserică, cu măreţia unei catedrale, ara-
tă „cum nu e alta”, atrăgând turiştii dornici să o viziteze, culegând 
binemeritate laude. 

Graţie unui talent literar de excepţie, poetul Gheorghe 
Pop a scris şi a publicat multe poezii despre care şi despre a căror 
valoare literară au vorbit şi vorbesc cei în măsură să o facă. Harul 
creaţiei şi talentul i-au fost transmise Ioanei, fiica cea mică a fami-
liei Pop, frumoasă, deşteaptă şi zveltă, cum era mama ei, Ileana. 
Pe fiica cea mare, Natalia, a hărăzit-o Dumnezeu să fie sprijinul 
familiei: bună gospodină, harnică, dar mereu cu dorul de mamă. 

La aniversarea unei frumoase vârste – 70 de ani, dorim 
OMULUI Gheorghe Pop sănătate, o viaţă lungă şi frumoasă pen-
tru a putea să se bucure de multe alte aniversări alături de frumoa-
sa lui familie. 

La Mulţi Ani! 



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

48 

 
 

Preot deşteptării noastre... 

Augustin COZMUŢA11 

Aprecierea lui Eminescu se răsfrânge asupra unei largi ca-
tegorii de preoţi şi ierarhi care înţeleg, cu voia Domnului, să ada-
uge activităţii lor misionare şi o dimensiune culturală mai pronun-
ţată, convinşi că lăcaşurile de cult sunt şi focare de spiritualitate, 
credinţa creştină fiind asociată în mod firesc cu o educaţie cât mai 
elevată a enoriaşilor. Aşa a înţeles şi preotul Gheorghe Pop să 
procedeze, continuând o tradiţie nobilă a preoţimii române de a fi 
mereu în fruntea poporului, îndemnându-l, în primul rând prin 
exemplul personal, să cultive şi să respecte valorile creştine, nu 
formal şi ipocrit, ci prin conduita de zi cu zi a fiecărui credincios. 
Slujirea din altar şi predicarea din amvon se prelungesc, cu virtuţi 
similare, în activitatea culturală pe care preotul Gheorghe Pop a 
desfăşurat-o şi o practică încă în parohiile Cicârlău şi Seini. În 
prima, şi-a legat numele de Festivalul naţional de poezie „Vasile 
Lucaciu”, prin implicarea în organizarea acestuia, iar în a doua, de 
elaborarea, împreună cu fiul său, Tomel, el însuşi de asemenea 
preot, a monografiei localităţii, contribuind la emanciparea cetă-
ţenilor şi la dobândirea de către aceştia a conştiinţei de bun creş-
tin. Şi, pentru că la harul preoţiei s-a alăturat şi talantul creaţiei 
poetice, Gheorghe Pop şi-a etalat, cu discreţie şi nu cu trufie, me-
sajul metaforic publicând, la Baia Mare, volumele de versuri „În-
vins de iubire” (1994) şi „Peregrin spre... Dincolo” (2012), primite 
cu ecouri favorabile în rândul cititorilor, mărturie fiind şi aprecie-
rile apărute în reviste literare şi în presa cotidiană din Maramureş 
şi din ţară. Deşi în viaţa de familie n-a fost ferit de necazuri, mai 
ales prin mult prea devremea pierdere a soţiei dragi, preoteasa 
Ileana, sufletul preotului s-a consolat, cu înţelept accept divin, să 

                                                           
11 Profesor, publicist, scriitor, critic literar. 



Preot Gheorghe Pop de Seini - 70 

49 

îşi transfere iubirea şi grija asupra copiilor şi să găsească în medi-
taţia poetică o supremă împăcare cu destinul, exprimată în versuri 
emblematice, precum: „Steaua mea în formă de cruce, / Îmbrăca-
tă în veşmântul durerii, / Apune ca iar să răsară, / dincolo de 
Ţărmul uitării...” 

Fie ca în neuitare să-i rămână jertfa depusă în preajma 
Sfintei Sfintelor şi cea orânduită cu talent în creaţia poetică, sărbă-
torirea de acum, la 70 de ani de viaţă, făcându-l demn de respect 
în inimile semenilor, la înălţimea chemării de a fi Preot deşteptării 
noastre... 

 
 

La ceas aniversar... 

prof. Codruţa CRIŞAN12 

Sfântul Augustin spunea: „măsura dragostei stă în a iubi 
fără măsură”. Cred cu tărie că cel despre care am privilegiul de-a 
vorbi azi, la sărbătoarea celei de-a şaptezecea primăveri, e pentru 
fiecare dintre noi o LECŢIE DE IUBIRE NEMĂSURATĂ. 

Am crescut sub ochii Domniei Sale... s-a-ntâmplat să-mi 
fie şi bine, s-a-ntâmplat să-mi fie şi greu, însă, de fiecare dată, 
zâmbetul acela cald, zâmbetul acela ce mi se părea mereu că vine 
dintr-o altă lume, îmi aducea liniştea, îmi sporea bucuria şi nu 
cred să fie cineva mai potrivit, căruia o întreagă lume să-i spună 
PĂRINTE. 

Are-n grija lui o armată de suflete şi ştie atât de bine să le 
călăuzească. Ajunge să mergi duminica la biserică pentru ca să te 
convingi. Ajunge să-l auzi odată ca să vrei să-l tot asculţi. Ajunge 
să-i citeşti un rând ca să-ţi doreşti să nu-l mai laşi din mână (şi, de 
fapt, aici voiam să ajung). 

Dincolo de harul de-a-l pune pe Dumnezeu să stea la o 
masă cu noi, Domnia Sa, Părintele Gheorghe Pop, are grijă să 

                                                           
12 Profesor de limba şi literatura română, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Seini. 
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hrănească nesaţul împătimiţilor de poezie, dându-le din sufletul 
lui, bucată cu bucată. Mereu „peregrin spre DINCOLO”, înţele-
gând că inexorabilul, inevitabilul, frumosul, speranţa clădesc lu-
mea asta alcătuindu-i mersul firesc, Domnia Sa, POETUL, ştie să 
se piardă pe sine întru veneraţia celorlalţi, considerând omul ca 
fiind „un poem scris pentru eternitate”, un poem ce trebuie citit 
„cu sufletul la gură”, la fel de miraculos în alcătuire ca Sfânta 
Scriptură. 

Dacă o să avem trebuinţă de sfatul părintesc al Domniei 
Sale, o să-l găsim mereu, deschizând poarta bisericii, o să-l găsim 
aşteptându-ne-n liniştea dinlăuntrul ei, mereu zâmbindu-ne sera-
fic, dorind mereu să ne-aducă pacea-n suflet. 

Dacă o să-l căutăm între filele cărţii, o să-l găsim, fireşte, 
şi-acolo, însă de fiecare dată-n alt loc. Uneori va poposi în „Coli-
ba haiducilor”, conviv şarmant, plătindu-şi cina altfel (nu în „ar-
ginţi”, ci-n versuri care duc spre „neuitare”). Alteori, îl vom găsi 
„Pe Calea Lactee”, ca mire al celei mai frumoase iluzii – CREA-
ŢIA. Apoi, îl vom găsi stând „Sub stejarul Mamvri”, cu sufletul 
deschis asemenea „bisericii voievodale” din satul său natal, Şuga-
tag... Îl vom găsi şi „La marginea pământului”, şi pe „Golgota 
Seiniului”, şi-n „Valea Zânelor”, şi, fireşte, îl vom găsi „DINCO-
LO DE CUVINTE”. 
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De fiecare dată o să ne-aştepte şi de fiecare dată o să ne 
întoarcem de la el mai bogaţi. O să-nţelegem că „moartea e o alt-
fel de viaţă”, că femeia va rămâne mereu „scara cerească prin care 
Dumnezeu / coboară la noi”, că „te iubesc”-ul sună cel mai fru-
mos în dulcele grai românesc şi, fireşte, că... „DACĂ DRAGOS-
TE NU E, NIMIC NU E!”( Litanie) 

Pentru tot ce dăruiţi fără măsură, pentru zâmbetul acela ce 
mi-i tare drag şi stă şi în privire, pentru mâna ce mi-aţi întins-o la 
greu şi pentru că v-am simţit fericit când mi-a fost bine, vă mul-
ţumesc. Că VĂ IUBESC, o ştiţi deja. La mulţi ani, PĂRINTE! 
LA MULŢI, MULŢI ANI! 

Cu toată dragostea şi preţuirea 
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Gheorghe Pop de Seini, preot printre poeţi şi 
poet printre preoţi 

preot Simion FELECAN, München 

Nu e deloc uşor să prinzi în cuvinte nuanţele sublime ale 
personalităţii unui om, chiar dacă ai avut privilegiul şi bucuria să 
fii alături de el o viaţă întreagă, chiar dacă ai împărţit cu el ani 
mulţi de şcoală, ţi-a fost coleg de clasă, de bancă şi, timp de 56 de 
ani, „împreună călător” pe acelaşi drum, slujind aceluiaşi Domn, 
mărturisind aceeaşi dreaptă Credinţă, în aceeaşi Biserică, aceeaşi 
Cultură, acelaşi Neam; cu aceleaşi idealuri şi principii, gustând 
uneori din acelaşi pahar al încercărilor, într-o lume şi în vremuri 
deloc prielnice, mânaţi de aceleaşi principii de viaţă, aceleaşi idea-
luri, acelaşi scop mântuitor, spre acelaşi pisc de lumină coborât 
peste noi ca un imperativ dumnezeiesc... 

Prin voia Bunului Dumnezeu, cu emoţie sfântă, în luna 
martie a acestui an, urcăm împreună, doar la câteva zile diferenţă, 
cea de-a 70-a treaptă a vieţii noastre şi, în cel mai firesc mod, au-
zim în şoaptă cuvintele Psalmistului: „Zilele anilor noştri, în dura-
ta lor, sunt şaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani; 
iar ce e mai mult decât aceştia, trudă şi durere” (Pr. 89, 10). 

Din cuvintele profetice ale psalmistului, două ne reţin 
atenţia nu numai prin rima lor perfectă, ci mai ales prin semnifica-
ţia lor semantică: „putere” şi „durere”. Restul e timp – ani, vre-
melnicie, trecere... De aceea, uşor ne dumirim că vârsta de 70 de 
ani este „trecerea Rubiconului”, vârsta responsabilităţilor asuma-
te, cumpăna fântânii care scoate apa din adâncuri şi o revarsă spre 
veşnicie. 

Ceea ce urmează după acest prag binecuvântat este un su-
per datum, este preaplinul vieţii rânduit fiecăruia, un dar în plus 
pentru a pune în şi mai bună rânduială clipa marii întâlniri. 
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Pentru distinsul nostru coleg şi prieten, părintele Gheor-
ghe Pop de Seini, ziua de 15 martie marchează acest prag frumos 
şi binecuvântat, prin care atinge treapta de lumină a vârstei 
psalmistice, vârsta visurilor împlinite, vârsta experienţelor acumu-
late, vârsta care conturează personalitatea, vârsta la care fiinţa 
umană intră într-o şi mai mare rezonanţă cu Dumnezeu şi cu cei 
de „dincolo”. De la această vârstă, viaţa se vede cu totul altfel. 
Da, de la înălţimea acestei vârste, privirea e de vultur, iar gândirea 
de profet, vezi doar ceea ce trebuie văzut şi auzi doar ceea ce intră 
în rezonanţa valorilor perene. 

Spre această altitudine s-a nevoit poetul şi preotul Gheor-
ghe Pop. 

Prin trăirile sale poetice, nu de puţine ori, voia să „zboa-
re”, să experimenteze stări sufleteşti pe care mulţi dintre noi, 
atunci, nu le înţelegeam. Da, el ne mărturisea că „vrea să zboare”. 

Nu de puţine ori, în peregrinările noastre prin împrejuri-
mile Clujului, ajunşi pe câmpul plin cu flori sau prin pădurea 
Hoia, se desprindea din grup, îşi deschidea mâinile ca nişte aripi şi 
alerga în dreapta şi în stânga ondulându-şi „aripile” gata, gata să-şi 
ia zborul. 

– Ah, ce n-aş da să pot zbura măcar o clipă! – spunea 
atunci poetul, în bucuria pe care nu şi-o putea stăpâni. 

În acel moment, sentimentul meu era că el chiar reuşea să 
zboare, se ridica aievea deasupra noastră, trăind sentimente inefa-
bile şi văzând lucruri pe care numai el le putea vedea, le putea trăi. 
Era fericit. Extrem de fericit... Iar noi gustam din fericirea lui. 

El a fost şi a rămas un suflet fericit şi luminat chiar şi 
atunci când întâmplări nefaste l-au întâmpinat pe neaşteptate. 

Preoţii şi poeţii sunt chemaţi să atingă sublimul vieţii ase-
meni sfinţilor şi marilor iniţiaţi, pentru că ei sunt „degetele lui 
Dumnezeu”, cu care, El, Marele Maestru, modelează sufletele 
oamenilor. 

Pentru fratele Gheorghe Pop, preotul şi poetul, într-o 
dumnezeiască armonie, au fost cele două aripi care l-au ajutat să 
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zboare, să viseze, să urce ca un vultur peste lumea învolburată, 
planând deasupra valurilor care nu l-au ocolit. 

* 
Ajunşi la acest moment aniversar, privesc în Cartea vieţii 

noastre acele pagini de început şi văd, parcă ar fi fost ieri, clipele 
în care ne-am cunoscut – vara anului 1958, la examenul de admi-
tere la Seminar – când, copii fiind, ne-am regăsit în taina credinţei 
şi în râvna de a-L sluji pe Hristos. 

Deşi veneam din zone diferite, simţeam că ceva comun 
ne-a adus la această şcoală. Aveam multe în comun, de aceea ne-am 
împrietenit din prima clipă şi am rămas prieteni până astăzi. 

Eram copii şi nu aveam de unde să ştim că, în timp ce noi 
treceam pragul unei şcoli teologice, alţi fraţi de-ai noştri sufereau 
şi mureau în închisori pentru simplul motiv că-L mărturiseau pe 
Hristos. Eram prea mici şi nevinovaţi, ca să ne putem da seama că 
lumea se îndrepta spre o cu totul altă direcţie decât noi, iar noi 
eram chemaţi să vâslim în susul apei, adică spre Izvor. 

Am dat examenul, am intrat amândoi şi ne-am aşezat, sfi-
oşi cum erau pe atunci copiii de ţărani, în aceeaşi bancă, în acelaşi 
dormitor, la aceeaşi masă, în aceeaşi Corabie a lui Hristos... rămâ-
nând nedespărţiţi până astăzi, timp de 56 de ani. 

E mult, e puţin?  
* 

Eu spun doar că a fost frumos. A fost frumos şi rodnic, 
pentru că n-am călătorit singuri, ci cu Hristos, iar prietenia sinceră 
şi durabilă ne-a adus multe clipe de fericire şi bucurii adevărate. 

Aşa l-am cunoscut, aşa l-am descoperit, aşa îl văd şi-l simt 
şi astăzi pe colegul Gheorghe Pop de Seini: un preot adevărat, un 
poet inspirat, un om profund, autentic, sobru, cu multă dăruire şi 
devotament, sincer şi... „învins de iubire”, o iubire autentică, evi-
dent mărturisită prin tot ceea ce a scris şi a făcut în viaţă. 

Ştim preabine că imperativul vieţii unui preot este iubirea 
şi slujirea, iar imperativul unui poet este visarea şi căutarea unei 
lumi superioare, în care fiinţa umană să-şi regăsească Paradisul 
pierdut. 
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Distinsul nostru coleg şi prieten a experiat cu acelaşi ta-
lent, devotament, dăruire şi pricepere ambele vocaţii – de preot 
printre poeţi şi de poet printre preoţi. 

Astăzi, 15 martie 2014 când, prin voia Bunului Dumne-
zeu, atinge cu bucurie şi demnitate cea de-a 70-a treaptă a vieţii, 
nouă, prietenilor care l-am cunoscut şi-l cunoaştem, purtându-l în 
sufletele noastre, ne face o plăcută şi sfântă bucurie să-i aducem 
mulţumiri pentru că a reuşit să ne stâmpere mereu setea de fru-
mos, bine şi adevăr cu picăturile de lumină şi iubire din sufletul 
său nobil, rugând pe Bunul nostru Mântuitor să-l păstreze în ma-
rea Sa iubire. 

La mulţi ani! 
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La mulţi ani! 

Maria GÂRBE13 

Prestanţa preotului paroh Gheorghe Pop de la Seini te 
duce cu gândul la Vasile Lucaciu (la alte dimensiuni). 

În biografia preotului Pop găsim şi fila în care stă scris că 
este membru fondator al cenaclului „Vasile Lucaciu” de la Cicâr-
lău. Mai mult, pentru perioada unei legislaturi, a fost preşedintele 
cenaclului. De altfel, între membrii fondatori ai acestui cenaclu se 
află şi preotul Ioan Ştiru, fiu al satului Cicârlău. Cei doi preoţi 
într-un cenaclu literar întemeiat în anul 1977 n-au fost doar o pată 
de culoare, ci un exemplu că se poate şi aşa. Între cei doi preoţi 
era o diferenţă de 21 de ani. Dar aveau multe asemănări. Folosesc 
verbul la timpul trecut pentru că preotul Ioan Ştiru a trecut Din-
colo. Prietenoşi, de omenie, comunicativi, dispuşi şi dornici să 
cunoască şi să fie părtaşi la bucuriile sau necazurile membrilor 
comunităţii şi locurilor în care soarta i-a aşezat. 

Între anii 1973-1982, familia preot Pop a locuit la Cicârlău 
şi părintele a slujit la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
din localitate. Prin puterea exemplului personal, ca iubitor de oa-
meni, sau prin predicile pe care le spune, preotul Pop se bucură 
de consideraţie printre semeni. Aşa se explică faptul că adunarea 
de constituire a cenaclului, din februarie 1977, precum şi prima 
ediţie a Festivalului de Literatură „Vasile Lucaciu”, din anul 1978, 
îl găsesc la Cicârlău. De altfel, la această primă ediţie se află prin-
tre cei distinşi cu premiu: Gheorghe Pop, Cicârlău, şi Nicolae Sa-
va, Vânători-Neamţ, deţinători ex aequo ai premiului special al ju-
riului. La Radio-Cluj, pentru a citi din creaţiile lor, răspunzând 
invitaţiei lui Horia Bădescu, s-au dus cu maşina pr. Pop – îşi 
aminteşte peste ani alt membru fondator, poetul Dorel Macarie. 

                                                           
13 Bibliotecar pensionar, publicist, editor. 
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Poetul Gheorghe Pop are înregistrări şi la Radio-Bucureşti. Fără a 
încheia o statistică, îl numesc aici şi pe Paul Antoniu, care scria în 
februarie 2006 într-un număr din „Graiul Maramureşului”: „Am 
selectat câteva poeme pe care azi, în premieră absolută, le voi re-
cita la Radio Galaxia de îndată după ştirile de la ora 14.00”. 

Debutul lui ca poet stă sub influenţa acestui cenaclu. Du-
pă ce primele sale versuri au apărut în presa vremii, Gheorghe 
Pop a debutat editorial cu volumul „Învins de iubire”, urmat de 
„Peregrin spre... Dincolo”. 

Versurile lui sunt o altfel de predică. Drumul vieţii este 
unul sigur şi singurul: „Unul e drumul ireversibil / Cu sens obli-
gatoriu / Spre Marea Trecere” („Marea trecere”), precum adevă-
rul („Nu sunt mai multe adevăruri”). 

Poate că-n viaţă preotul Gheorghe Pop s-a simţit şi „Umi-
lit cu durere”: „înţelegând cuminţenia pământului / şi a pietrelor / 
grăitoare tăcere”. Sau, într-o criză individuală, s-a sprijinit pe cu-
vintele Eclesiastului – deşertăciunea deşertăciunilor – „Vanitas 
vanitatum”: „Pe moara zădărniciei / se macină timp / din pulbe-
rea lui / se cerne nimicul / ce mai rămâne / e goană de vânt / 
deşertăciune / ce colorează vidul”. Dar preotul, poetul şi omul 
Gheorghe Pop nu se lasă doborât. Are puterea optimismului cu-
rat şi frumos, cu care-l creşte pe cel mic: „În drum spre nemurire / 
să nu te laşi de nimeni învins / decât de iubire” („Copilul meu”).  

Versurile-i sunt un pretext al căutărilor, al întrebărilor: 
„Spaţiu şi timp, oare cât mai este? / cine vreodată datu-le-a de 
capăt!” („Din urmă...”). Uneori, liricul este în dialog cu sinele, dar 
şi într-o căutare a Sinelui: „Doamne, dacă dintru început / toate 
le-ai făcut bune / şi foarte bune, / de unde şi de ce-i atunci / atâ-
ta rău şi durere în lume?” („Apocatastaza”). 

Îngăduit să-mi fie a pomeni aci nişte jocuri de cuvinte pe 
care le fac confraţii într-ale scrisului: Alexandru Pintescu era cel 
mai bun scriitor între avocaţi şi cel mai bun avocat între scriitori; 
dr. Ioan Boloş este cel mai bun medic între scriitori şi cel mai bun 
scriitor între medici. 

Din lexicul folosit în cele două volume (de „mărturisiri li-
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rice”, cum le numeşte Gheorghe Pârja în prefaţa celui de-al doilea 
volum, „Peregrin spre... Dincolo”) aş aminti: iubirea, calea, adevărul, 
viaţa, frumosul, lumina, Cuminţenia pământului. 

Frumuseţea lirică a volumelor este întregită de cea ilustra-
tivă, astfel: Cristina Cucu pentru primul volum („Învins de iubi-
re”, Baia Mare, Editura Gutinul, 1994) – coperta şi ilustraţiile; 
pentru cel de-al doilea („Peregrin spre... Dincolo”, Baia Mare, 
Editura Eurotip, 2012.) – coperta: Maria Mariş Dărăban, ilustraţii: 
George Nastai. 

Dar lectura versurilor nu poate fi înlocuită cu nişte co-
mentarii. 

Pr. Gheorghe Pop a rămas un apropiat al fenomenului li-
terar de la Cicârlău chiar şi după mutarea la Seini. A fost şi a ră-
mas un prieten al cicârlăuanilor. Cât a locuit acolo, şi-a creat relaţii 
de cumetrie cu unii dintre ei. 

 
 

Dovezi poetice că există Dumnezeu 

Nicolae GOJA14 

Preotul Gheorghe Pop (născut în 1944 în Sat Şugatag) a 
fost mulţi ani în satul Cicârlău, locul unde a găsit oameni pasio-
naţi de literatură. Acum poartă crucea preoţiei în oraşul Seini. A 
publicat poezii în presa literară şi în volume colective (cum era pe 
vremea aceea). În 1994 a debutat cu volumul de poezie „Învins de 
iubire”, o selecţie dintre cele mai frumoase creaţii izvodite de 
Gheorghe Pop de-a lungul anilor. 

Critica l-a întâmpinat cu mare consideraţie, poezia sa 
transparentă, meditativă, pătrunsă de simboluri filosofice creştine, 
primind cuvinte de mulţumire. De altfel, părintele Gheorghe Pop 
este în primul rând preot paroh, dându-şi silinţa pentru folosul 

                                                           
14 Redactor-şef adjunct la cotidianul „Graiul Maramureşului”, Baia Mare, pu-

blicist, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
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credincioşilor din parohia sa, predicile fiind capodoperele sale. 
Ascultătorul este cucerit de eleganţa frazelor şi impresionat de 
cultura teologică, filosofică şi literară a părintelui Pop. 

Preotul Gheorghe Pop din Seini îşi dovedeşte maturitatea 
creaţiei prin a doua sa carte literară, „Peregrin spre... Dincolo”, iar 
citind cele trei noi poeme apărute sâmbătă în „Graiul Maramure-
şului”, constatăm că mai are ceva important de spus. Şi următoa-
rea sa lucrare va fi acel „Memento mori” pe care fiecare creator îl 
exprimă la un moment dat: „Pomii de-o vârstă cu mine au îmbă-
trânit... pomii de-o vârstă cu mine nu au mai înfrunzit”, din poe-
zia „Zenitul îmi face semn” („Graiul Maramureşului”, 21 aprilie 
2012, p. 6). 

Cuvintele sale capătă puterea miraculoasă de a străpunge 
blindajul sufletului temător de moarte şi a-l echilibra şi armoniza. 

Volumul „Peregrin spre... Dincolo” cuprinde mai ales vi-
ziuni despre om şi divinitate, scrise din perspectivă creştină, reali-
zând texte pline de flux religios şi filon filosofic, cu epifanii de 
excepţie. Pe urmele lui Spinoza, demonstrează existenţa lui Dum-
nezeu şi îşi dă măsura expresivităţii: „De n-ar fi apă, n-ar fi sete, 
de n-ar fi lumină, n-ar fi ochi, de n-ar fi Dumnezeu n-aş fi eu”, în 
poemul „Râvnă”, demn de un mare poet. „Dumnezeu este Răsă-
ritul fără apus”, „Lumina neînserată”, iar omul primeşte atributele 
de „lut gânditor” şi „iarbă pentru coasă”, sintagme originale. 

Stilistic şi ca expresie, Gheorghe Pop este un moralist şi 
tradiţionalist ardelean, interesat de profunzimea spunerii, nu de 
experimentul postmodern. Lectura îţi transmite convingerea că 
fără Dumnezeu eşti „vierme”, la fel ca „fluturele când era omidă, 
înainte de a avea aripi”. Omul cu suflet nemuritor devine „stea în 
formă de cruce”, comparaţiile de acest tip iluminând cartea. 

Gheorghe Pop, un om încercat de viaţă, un preot de bine 
rostitor, un intelectual impunător şi convingător, un muritor care 
ştie că apocatastaza „în veci nu o să fie”, dar totuşi el o aşteaptă. 
Ilustraţia pictoriţei Maria Mariş Dărăban, cu spirale şi flori ale vie-
ţii stilizate, potenţează volumul. 
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Să vă bucure zilele, părinte Gheorghe! 

Nicolae GOJA 

Risc să fiu anacronic, căci au trecut vreo patruzeci de ca-
lendare de când îl cunosc pe Gheorghe Pop şi uşor le pot încurca. 
Ceea ce îmi aduc aminte sigur este că acei ani au ars ca nişte lu-
mânări, până la capăt, cu fervoarea tinereţii. 

Gheorghe Pop era tânăr preot paroh în Cicârlău şi mem-
bru al Cenaclului literar „Vasile Lucaciu”, din care făceau parte 
Valeriu Sabău, Dorel Macarie, Ion Burnar, Ioan Ştiru, Augustin 
Micu şi noi, ceilalţi. Rămâne un mister cum aceşti scriitori şi oa-
meni de cultură s-au format într-un sat, în anii comunişti ai Cân-
tării României. Şi Gheorghe Pop este produsul acelor vremuri în 
care cenzura nu permitea să tipăreşti cuvântul Dumnezeu, dar nici 
drac sau diavol. A debutat cu poezie, la 33 de ani. Scria în stilul 
simbolic, încadrat în topos, cu ataşament faţă de idealul etic şi 
estetic al gândirismului, Ioan Alexandru fiind reperul de poet re-
gresiv cel mai apropiat. Gheorghe Pop părea un june sfarmă-
piatră al filosofiei vieţii, un Eminescu local, din poemele sale răz-
bătând mesajul subliminal că Iisus era prezent acolo şi atunci în 
ţara noastră comunistă. Aduceri-aminte! Parcă am uitat că am fost 
odată tineri, n-avem dovezi, dar ne-aducem aminte... 

După 1989, Gheorghe Pop a fost învins de iubirea faţă de 
Dumnezeu şi a rămas în preajma poeziei cereşti, acelaşi producă-
tor de frumos, calitate genuină pe care şi-a cultivat-o prin studiu şi 
exerciţiu, aşa că ochiul său interior vede diferenţe infinite unde 
noi constatăm nuanţe identice. Din cădelniţa sa ce oscilează şi 
vibrează ies colecţii de flori şi se desfac bogate tonuri în antologie. 
Este ceasul său senin, bucuria are glas şi veselia hohoteşte. Ce 
dulce şi uşor răstimp! Arta sa de a fi intelectual, preot şi poet ne 
farmecă, are formă de vioară şi lasă gust de miere. A găsit ce cău-
ta, frunza ce dă obol vieţii, greierul neaşteptat, setea care nu te 
satură şi pe care doar tu o recunoşti, mirajul. 
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Dumnezeu i-a lăsat multe daruri, dar şi durere şi zile ama-
re, pline de otrava vieţii – la moartea preotesei sale. A trebuit să 
pună în balanţa sufletului multă milă şi pomană, har şi pace înaltă. 

Părinte protopop Gheorghe Pop, vă dorim să vă bucure 
zilele!, urmându-l pe Lucian Blaga. Aii (anii) fug ca şi caii, precum 
în basmul eminescian. La împlinirea vârstei de 70 de ani, vă adu-
cem laudă că aţi domesticit fiarele cuvântului, aţi adunat virtuţile 
în zodia rodirii, fără răgaz aţi rostit panegiricul, aţi predicat fastu-
os iertarea, v-aţi închinat viaţa omului şi poemului. Când a trebuit, 
aţi recuperat-o prin catabasis pe preoteasa Ileana. 

Norii purtaţi de vânt lasă picuri de ploaie şi sting setea 
pământului. Dumneavoastră aţi stins cu pronia setea sufletelor 
creştine şi aţi vestit biruinţa şi bucuria divină care uneşte tot ce 
diavolul desparte şi pe duşmani îi face fraţi. Encomionul vă înalţă 
şi vă arată faima. 

Gheorghe Pop, avem nevoie de dumneavoastră şi ne ru-
găm ca anii să nu vă grăbească! 

 
 

Gheorghe POP – 70 

 

Săluc HORVAT, 
preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din Baia Mare, 

director executiv al revistei „Nord literar” 

Împlinirea unui număr de ani este un bun prilej de reîn-
toarcere în timp, de rememorare a drumului parcurs. Chiar dacă 
asemenea momente pot fi apăsate de o anumită nostalgie, acest 
popas poate fi şi unul de bucurie, mai ales când constaţi că „bilan-
ţul” este unul pozitiv, că timpul parcurs nu a fost fără folos, că ai 
lăsat în urmă fapte demne de laudă. 

Aflat la o aniversare importantă, împlinirea frumoasei vâr-
ste de 70 de ani, preotul şi poetul Gheorghe Pop poate privi acest 
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moment de viaţă cu bucuria şi satisfacţia că a parcurs acest lung 
drum cu demnitate şi cu numeroase împliniri. 

Despre Pop Gheorghe se poate spune că viaţa i-a dăruit 
multe virtuţi. În primul rând pe cea a iubirii de Dumnezeu şi de 
oameni. Bunătatea sufletească, modestia şi omenia, apropierea şi 
înţelegerea nevoilor, bucuriilor şi necazurilor credincioşilor din 
parohiile prin care a slujit i-au adus preotului şi omului Gheorghe 
Pop respectul şi preţuirea celora din jurul său. 

Pe lângă activitatea preoţească, Gheorghe Pop a fost o 
prezenţă activă în viaţa culturală şi socială, fiind mereu implicat în 
înfăptuirea unor acte de cultură. Amintim între altele „Zilele cul-
turale” ale oraşului Seini, Festivalul de poezie de la Cicârlău, par-
ticiparea la Cenaclul scriitorilor. De un interes aparte s-a bucurat 
monografia dedicată oraşului Seini, o lucrare de referinţă privind 
istoria acestei localităţi, privită sub diversele ei aspecte. Un loc 
important îl constituie activitatea sa în spaţiul creaţiei literare, 
Gheorghe Pop dovedind prin volumele de poezie publicate („În-
vins de iubire”, 1994, şi „Peregrin spre... Dincolo”, 2012), prin 
prezenţa în numeroase culegeri şi antologii, în presa locală şi naţi-
onală, că este un poet autentic, sensibil la teme de mare intensita-
te lirică: iubire, adevăr, lumină, adoraţie. 

Fie ca acest moment să-i aducă multe alte bucurii şi satis-
facţii în planul creaţiei, al vieţii. 

 
Stimate Domnule Gheorghe Pop, 
 

Acum, când împlineşti frumoasa vârstă de 70 de ani, sunt 
onorat să-ţi adresez în numele meu, al Asociaţiei Scriitorilor şi al 
revistei „Nord Literar”, cele mai calde urări de sănătate, de bucu-
rii şi multe împliniri în viaţa personală şi în cea literară! 

La mulţi ani! 
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Un poet cu har şi dar 

prof. Dragomir IGNAT15 

Pentru un om dăruit de Dumnezeu cu harul cuvântului, a 
nu-l folosi spre darul cel de obşte este un păcat. Poetul Gheorghe 
Pop din Seini este unul dintre aleşii Domnului întru cuvânt şi nu 
este biruit de păcatul pomenit. Întâi, pentru că este preot şi prin 
hirotonisire a fost alesul care-i poate lega şi dezlega de păcate pe 
credincioşi. Apoi, pentru că este poet, iar poeţii sunt privighetori-
le prin care Dumnezeu bucură sufletele celor dăruiţi cu patima 
frumosului. Moroşean autentic, din Sat Şugatag, a ales să îmbrace 
haina preoţiei de mic, urmând cursurile Seminarului Teologic Or-
todox din Cluj-Napoca, iar apoi pe cele ale Facultăţii de Teologie 
Pastorală din Sibiu. A slujit o viaţă de om în altarele bisericilor din 
localităţile Mara, Cicârlău şi Seini. Din ce am citit despre Domnia 
Sa, preocupările literare le-a avut din tinereţe, dar terenul prielnic 
pentru împlinirea lor în pagină de carte a venit la vârsta maturităţii 
depline. Mai precis, în 1977, când, fiind preot paroh în Cicârlău, a 
fondat, alături de alţi intelectuali luminaţi ai locului, între care cân-
tăreţul şi culegătorul de folclor Nicolae Sabău, Valeriu Sabău, Do-
rel Macarie, Ion Burnar, venit ginere în comună din Dragomireşti 
Maramureş, via Borşa, Nicolae Goja, Augustin Micu. Cenaclul de 
cultură „Vasile Lucaciu”. Debutează în presa judeţeană a vremii, 
dar publică versuri şi în reviste literare: „Tribuna”, „Luceafărul”, 
sau religioase: „Telegraful român”. Este, de asemenea, prezent şi 
în antologiile lirice Veghe în Septentrion şi Popas în Hiperboreea, pre-
cum şi în „Îndrumătorul bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului şi 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului”. Debutează editorial cu 
volumul liric „Învins de iubire”, Editura Gutinul, 1994, Baia Ma-
re. Prefaţatorul cărţii, criticul literar Augustin Cozmuţa, remarca 

                                                           
15 Profesor, inspector şcolar – Inspectoratul Şcolar Baia Mare. 
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formele îndelung şlefuite ale versurilor, precum şi „claritatea idei-
lor şi puritatea sentimentelor”. Structurat pe trei cicluri, „În patria 
cuvântului”, „Calvarul iubirii” şi „Sfânta Sfintelor”, volumul cer-
cetează iubirea „în ipostaze multiple şi în registre diferite.” Influ-
enţe din preţiozitatea limbajului sacerdotal sunt prezente peste tot 
în carte. În Poiana Soarelui, brazii stau „solemni ca într-o litur-
ghie,” iar în poezia „Poartă maramureşeană”, „Când buciumul 
sună pe gură de rai / În patria cuvântului urcând turme de oi / 
Prin ancestrala poartă, în Maramureş / Veşnicia intră şi iese odată 
cu noi.” Cum stă bine unui poet cultivat, în creaţia sa se simt in-
fluenţe eminesciene, coşbuciene, blagiene, dovada lecturilor din 
creaţia lirică majoră a plaiului mioritic. Iată dovada în „Vanitas 
vanitatum”: „În moara zădărniciei / se macină timp / din pulbe-
rea lui se cerne nimicul / ce mai rămâne e goană de vânt / deşer-
tăciune / ce colorează vidul.” Aceleaşi teme le găsim şi în cel de al 
doilea volum, „Peregrin spre... Dincolo”, Editura Eurotip, Baia 
Mare, 2012. Temele din volumul de debut sunt aici dezvoltate şi 
completate cu idei şi mesaje pe tema iubirii. Trebuie să facem 
precizarea că, în poezia lui Gheorghe Pop, nu vom găsi nicăieri 
aspecte legate de iubirea carnală. La el, iubirea înseamnă aplecarea 
şi înţelegerea faţă de semen, iertare, dar, mai ales, lumină. O lumi-
nă brâncuşiană, care pune în evidenţă formele şi perfecţiunea. În 
opinia jurnalistului şi poetului Gheorghe Pârja, prefaţatorul cărţii: 
„Poezia lui Gheorghe Pop este o vedere interioară, o căutare a 
sinelui”. Multe din poemele acestui volum sunt dedicate distinsei 
sale soţii, trecută mult prea devreme în lumea drepţilor, dar şi 
unor colegi trecuţi peste Styx. 

Ar mai fi de spus că pe preotul şi poetul Gheorghe Pop 
l-am cunoscut mai întâi prin fraţii săi, Vasile şi Nicoară, acesta din 
urmă fiindu-mi şi elev în Sighetu Marmaţiei. Întâmplarea a făcut 
ca înainte de ’89, pe Gheorghe Pop să-l întâlnesc şi să-i solicit aju-
torul într-o împrejurare fortuită. Mergeam cu „Dacia” mea din 
Baia Mare spre casă, la Sighet. Pe Gutin, aproape de Popasul Pin-
tea, am făcut pană de cauciuc. Cum la plecare spre Baia Mare mai 
făcusem o pană, pe care, din neglijenţă, nu am remediat-o, rămă-
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sesem fără roată de rezervă. M-a ajuns din urmă preotul Pop. La 
semnul meu, a oprit. M-am prezentat şi l-am rugat să-mi împru-
mute roata sa de rezervă până la Sighet, unde urma să-mi vulcani-
zez cele două roţi şi să vin în Sat Şugatag să-i restitui roata îm-
prumutată. Mi-a dat-o fără să stea pe gânduri, deşi cred că atunci 
ne-am întâlnit faţă în faţă pentru prima dată. Nu se temea că nu o 
să revin cu ea. Evident, mi-am reparat roţile în Sighet şi am reve-
nit în Sat Şugatag, unde i-am restituit roata împrumutată. Dar pâ-
nă la el mai făcusem semn câtorva dacişti. Nu a oprit niciunul. Un 
gest mărunt, veţi zice, şi vă dau dreptate. Dar câtă omenie poate 
cuprinde un asemenea gest. NU? Faptul că i-am cunoscut ulterior 
familia, soţia, Fie Iertată, copiii, are parcă mai puţină importanţă. 
Gesturile mici îi evidenţiază pe oamenii mari. Preotul şi poetul 
Gheorghe Pop este un asemenea om. La mulţi şi fericiţi ani, cu 
sănătate, aceeaşi credinţă şi împliniri depline! 
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Sensibilitate, frumuseţe artistică, nelinişte inte-
rioară, dileme existenţiale, toate păstrate cu 

sfinţenie, pătrunse şi văzute doar de cei care au 
puterea de a privi dincolo de cuvinte 

prof. Ioana Gabriela KADAR16 

Să vorbeşti despre un preot este o încercare uneori mult 
prea mare pentru un om simplu şi fără experienţă. Dar să vorbeşti 
despre un preot paroh iconom stavrofor este cu atât mai greu, cu 
cât această înşiruire de cuvinte care denotă rangul onorific biseri-
cesc conferit Domniei Sale pentru activitatea pastorală excepţio-
nală (activitatea preacucernicului preot paroh Gheorghe Pop) îţi 
impune de la început respect, pioşenie şi consideraţie. 

Părintele spiritual al seinenilor din 1 martie 1982, preotul 
paroh Gheorghe Pop, slujeşte cu credinţă, propovăduind Cuvân-
tul lui Dumnezeu şi făurind cu enoriaşii urbei fapte care păreau cu 
neputinţă în urmă cu zeci de ani. A demonstrat, în cei 32 de ani 
de când este preot al Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavri-
il” din Seini, că dorinţa arzătoare de a face bine şi de a lăsa ceva în 
urma ta sunt cele mai importante virtuţi creştine care trebuiesc 
cultivate cu dragoste şi însufleţire în conştiinţa credincioşilor. Zi 
de zi, a crezut şi a reuşit să insufle celor din jur mesajul: „Venim 
de la Dumnezeu şi mergem spre el, şi în această călătorie suntem 
conduşi de o lumină a credinţei, care ne ocroteşte”. 

În spatele preotului care slujeşte de o viaţă Biserica şi pe 
Dumnezeu stă omul, poetul şi scriitorul Gheorghe Pop, neobosi-
tul spirit care prin lucrările sale a încercat şi încearcă în continuare 
să radieze lumină celor din jur. Încercările prin care a trecut pe 
parcursul vieţii nu l-au doborât ci, dimpotrivă, l-au transformat 

                                                           
16 Director-adjunct la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Seini. 
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într-un om care freamătă mai intens la acordurile imateriale ale 
vieţii de zi cu zi. Fiecare an scurs în clepsidra nemiloasă a trecerii 
timpului a cizelat şi întărit coardele sufletului acestui muritor, 
transformându-le în firele unei viori care vibrează azi în eter, ca 
sunete diafane, îndreptându-şi ecourile spre ceruri, acolo, sus, un-
de numai Dumnezeu şi îngerii pot să-l asculte. 

Un suflet blând, un om încercat, un poet singuratic, care 
transmite celor din jur zi de zi speranţă şi înţelepciune. Un „Pere-
grin spre Dincolo” ale cărui trăiri şi sentimente, exprimate în dul-
cele grai al poetului, ne sugerează regretul scurgerii timpului, al 
miracolului vieţii întruchipat în omul care simte clipele ce trec cu 
repeziciune, asemenea particulelor de nisip care curg printre dege-
te. La fel ca apa care se scurge mereu la vale, destinul nostru se 
îndreaptă spre inevitabilul sfârşit „până-n prag la Cel ce Este”. Un 
„Contratimp” al muritorului, tot timpul nemulţumit de destinul 
crud în care se zbate, dorind mereu ceva şi primind de fiecare da-
tă acel altceva de care, poate, nu avea atâta nevoie. 

Mereu suntem puşi în faţa unor dileme. Dar poate cea mai 
mare dilemă a tuturor timpurilor este tocmai miracolul vieţii. Toţi 
marii gânditori şi-au pus mereu aceleaşi întrebări. Ce face diferen-
ţa dintre viaţă şi moarte? Ce este acea scânteie care te trece din 
fiinţă în nefiinţă? Domnia Sa, poetul Gheorghe Pop, în momente-
le sale de meditaţie, priveşte în adâncimea sufletului gândindu-se 
la „comoara ascunsă în vasul acesta de lut”, încercând să ne suge-
reze răspunsul la întrebarea: Ce suntem noi, oare, muritorii aces-
tui Pământ? Din poeziile Domniei Sale deducem că suntem un 
bulgăre de lut, cu rotunjimi mai mult sau mai puţin prelucrate, un 
amestec de materie şi sclipire divină care se ridică deasupra mul-
ţimii vii a Pământului. 

Domnia Sa a fost, este şi va rămâne un model de urmat 
pentru locuitorii urbei seinene. Un preot, un părinte, un duhov-
nic, un poet, un scriitor, un suflet neobosit trăind mereu în apro-
pierea muzei ocrotitoare, un neistovit căutător al întortocheatelor 
sentimente umane, un străjer al binelui, care, cu voia Domnului, 
aduce liniştea şi pacea în sufletele noastre. 
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La ceas aniversar, vă doresc din toată inima să aveţi parte 
de sănătate, putere de muncă şi multă inspiraţie pentru a ne în-
cânta cu poeziile Domniei Voastre mulţi ani de azi încolo. 

La mulţi ani, alături de cei dragi! 
 
 

Omagiu 

dr. Ioan MARCHIŞ17 

În trecutul nostru preistoric, marii preoţi erau şi învăţători, şi 
conducători de oşti, medici, dar şi poeţi şi cronicari orali ai nea-
mului lor. 

Imaginea aceasta de aură unitară, de întâlnire între cer şi pă-
mânt, între forţă şi sensibilitate, putere şi desăvârşire carismatică, 
o găsim în binecunoscutele cruci cu soare din cimitirul din Sat 
Şugatag, Maramureş, locul unde s-a născut preotul, poetul, înţe-
leptul şi iubitorul de oameni şi de frumuseţile naturii şi cosmosu-
lui, Gheorghe Pop. 

Asemănarea dintre crucile aşa-zis „celtice” din Sat Şugatag, 
opera şi personalitatea preotului-poet Gheorghe Pop nu e forţată, 
căci acest simbol grafic cuprinde semnul sacrificiului, dar şi sim-
bolul pâinii şi al soarelui. El ne spune că nu putem fi pentru noi 
nimic dacă nu suntem şi pentru ceilalţi; că numai prin iubirea 
aproapelui ajungem la iubirea de Dumnezeu. Dar „aproapele” 
acesta, la poetul-preot Gheorghe Pop, este şi cosmosul, şi natura, 
viaţa animală şi minerală, este lumea vie, aşa cum a creat-o Dum-
nezeu, şi aşa cum reiese din profundele versuri ale poetului. 

La ceasul acesta aniversar, mă gândesc cu reală admiraţie la 
complexitatea şi frumuseţea oamenilor milenarului Maramureş, la 
dăruirea şi talentul preotului-poet Gheorghe Pop şi rămân cu 
gândul şi inima la versurile Domniei Sale din poezia Copilul meu: 

                                                           
17 Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Cultural Naţional Maramureş. 
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„Cu fiecare răsărit de soare / trudeşte să creşti / mai frumos cu 
un gând / cu o faptă mai bun / cu un pas mai aproape de cer / 
neuitând, nicicând / că din străbuni ai primit / teandric grai moş-
tenire / mioriticul plai – cununa de mire – / Fiul meu, pentru 
Dacia-Felix / în drum spre nemurire / să nu te laşi de nimeni în-
vins / decât de Iubire.” 

 

 

Sub arcadele florii agăţătoare parcă de cer, te în-
tâmpină preotul, poetul, prietenul Gheorghe Pop 

Maria MARIŞ DĂRĂBAN18 

Intrând în Seini, spre cetatea Băii Mari, în dreapta Bisericii 
Albe, „CASA PAROHIALĂ”, unde cu uşa deschisă sub arcadele 
florii agăţătoare parcă de cer te întâmpină preotul, poetul, priete-
nul Gheorghe Pop. Profund, cu ochii mereu calzi, îţi deschide 
clipa întâlnirii mai întâi cu ospitalitatea bucuriei prieteneşti de a 
oferi băutură, mâncare şi apoi, pe terasa casei, în umbra imensului 
nuc – Cuvântul. 

Cu modestia unui adolescent, recită sau citeşte poemul ul-
tim din cartea netipărită încă, sau poezia deja „binecuvântată” de 
cititori între coperţi. 

Parcă mirat el însuşi de provocarea imaginii sau metaforei 
cântecului prin cuvânt, aşteaptă tăcut apoi să înţeleagă mesajul 
poeziei prin ochii celor care îl ascultă. 

Asemenea unui pahar de apă limpede dăruit drumeţului 
însetat, poposit pe unda poeziei. 

Dimineţile lui se nasc în rugăciune, în tăcerea de piatră a 
Altarului Alb. 

                                                           
18 Artist plastic. 
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Învăluit în atmosfera sacră a rugăciunii, între imaginile 
pictate cu lumina Sfinţilor, binecuvântează cu sfioşenie sărbătoa-
rea acelei zile, născută în Univers, în căuşul căreia îi adună pe toţi, 
artişti, poeţi, prieteni, duşmani..., dar şi anotimpuri colorate de în-
trebările existenţei în curgerea timpului prin clepsidra Universului. 

În răcoarea nesupusă firii, petrece mirii, pune acoperişuri 
de lumină pe lutul modelat deasupra Lunii. 

Apoi caută străbunii înfăşuraţi în ciutura mirării, în timp 
ce noi, alături, repovestind în carte, bem din cuvântul cald. 

La cinci kilometri sunt şi eu, în Apa, în spaţiul pe care îl 
partajăm cutreierând vorbele în ochiul Amurgului. 

Vibraţia acestui prieten în incendiul de ape al singurătăţii 
semenilor, şi atunci scrie cu mâhnirea de a-ţi aduce aminte de naş-
terea arborilor, inima lui bate lent ca o ispită. 

Un Om împodobit cu bunătate, înţelepciune, orator, sub-
jugător de suflete, ştie să alimenteze fără încetare cu oxigenul pri-
eteniei flacăra mistuitoare a unei inimi de prieten. 

 
 

Rugăciunea care zideşte 

Nicoară MIHALI19 

Nici nu-mi mai aduc aminte de ziua în care l-am cunoscut 
pe preotul-poet Gheorghe Pop. Au început să ne lege atâtea în-
tâmplări, încât în anumite momente esenţiale din viaţa mea preo-
tul Gheorghe Pop a fost atât de aproape de mine, că ne-am ase-
măna cu intersecţia a două cercuri, iar partea haşurată ar fi pur şi 
simplu viaţa noastră. Fie că l-am văzut pe stradă în anii liceului, 
fie că l-am ascultat citind poezie la cenaclu, fie că l-am filmat în 
amvon sau chiar pe Valea Seinelului, fie că i-am prefaţat mono-
grafia despre Seini sau i-am lansat cărţile de poezie acasă sau în 

                                                           
19 Profesor doctor, scriitor, poet, publicist. 



Preot Gheorghe Pop de Seini - 70 

71 

deplasare la Cluj, într-o mare lume de intelectuali, mereu a fost 
lângă mine. 

Gheorghe Pop este un bărbat frumos, seamănă într-un fel 
cu tatăl meu. De frumuseţea lui este încântat şi Dumnezeu şi mai 
ales îngerii, aşa mi s-a părut mie într-un moment crucial, când l-am 
rugat să se roage pentru fiica mea. 

Având sufletul dărâmat, am simţit că rugăciunea lui a refă-
cut echilibrul dintre mine şi suferinţa din jur. Atunci am recurs la 
memoria timpului şi m-am oprit la una din mărturisirile sale înre-
gistrate cu ceva timp în urmă: 

Înainte de a fi preot, faptul că exist este un mister şi o minune a 
proniei cereşti. 

Viaţa este un mister, o călătorie prin univers, atraşi irezistibil până 
dincolo de începuturile lui. Problema vieţii mi-am pus-o încă de copil. Mi s-a 
povestit de către mama că am intrat în lumină printr-o minune. Avea înainte 
de mine patru fete. În vara anului 1943 era însărcinată cu al cincilea copil. 
Tata era în Ungaria la muncă silnică, dus de către hortişti, mama singură 
acasă, în acele vremuri foarte grele a plecat de acasă cu un sac în spate până 
la moară. Când a ajuns la morăriţa Maria lui Boţoc, aceasta a sfătuit-o să 
nu mai nască, a îndrumat-o să avorteze şi să scape de încă o povară. Nea-
vând bani, mama s-a dus la preoteasa din sat, a luat bani împrumut pentru 
a lua ceva medicamente ca să avorteze. Venind spre casă cu măcinişul în 
spate, s-a aşezat lângă vale şi a adormit. În acest timp a avut un vis: vaca 
mânca oase din iesle, s-a înfiorat, apoi a născut un copil frumos, iar copilul a 
alergat îndată spre un lac mare; instinctul de mamă a făcut-o să alerge să-l 
salveze de la înec. Atunci ea s-a trezit din somn. A reflectat la ce avea ea de 
gând să facă şi a renunţat la medicamente. Le-a îngropat sub nişte pietre şi a 
zis că nu va face niciodată lucrul acesta: „Să mănânc carne de om, să-mi 
mănânc sufletul. Câţi copiii îmi va da Dumnezeu, îi voi naşte”. Aşa am 
venit eu pe lume. 

Misterul naşterii preotului-poet Gheorghe Pop a fost dez-
legat. Copilul acela frumos era hotărât încă de la naştere să ajungă 
preot. Leagănul Maramureşului mai aşeza în el un cocon care va 
cunoaşte fericirea în faţa bisericii. Visul este o premoniţie. Visul 
este o prevestire, este împlinirea poruncii pentru cei ce trebuie să 
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se nască. Visul este împlinirea idealului hotărât al lui Dumnezeu 
pe pământ. Alte jocuri nu aveam, ca şi copiii de azi. Fetele îşi făceau pă-
puşi din cârpe, pe unele le boceau atunci când mureau şi le trebuia un preot 
să le aducă spre groapă. Eu le prohodeam ca preot, le cântam, deşi mărturi-
sesc că nu văzusem preot şi biserică până atunci”. 

Copilul născut dintr-o minune avea calea pecetluită. Joaca 
de-a preotul a devenit primordială. Personajul central era el, care 
căuta altarul. Crengile de arin, frunzele de toamnă, lecţiile tatălui 
său îl pregătesc pentru o viaţă de seminarist. Timpul trebuia să 
treacă şi clipele trebuiau să apară. Sunt semnele care încep să vor-
bească, să întărească mai ales convingerea celor din jur că este 
pregătit pentru jertfă. Că este cel căutat pentru a-L urma pe Iisus. 
Este pregătit să urce muntele. Este pregătit să-l treacă şi să cu-
noască partea învingătorului. 

Acesta a fost primul semn. Tata avea şapte clase, era învăţat 
pentru vremea aceea, a fost primar în sat şi chiar corespondent la ziar, era 
abonat la revista satelor, avea în casă şi Noul Testament. Era un mare meş-
ter tâmplar, construia case, biserici şi porţi. Seara mă învăţa să citesc, am 
înnodat literele una câte una şi în câteva luni am terminat abecedarul. Eram 
atent la ce face preotul în altar, îl urmăream cum se spală pe mâini, îl aju-
tam la curăţenie, trăgeam clopotele la vecernie. Eu eram deja preot. Întors 
acasă, citeam din carte şi toţi copiii se pregăteau să asiste la slujbă. Primăva-
ra pe câmp, cu oile, eram toţi copiii satului. Eu mi-am făcut şi aici bisericu-
ţă. Am tăiat crengi de arin, într-un blid mi-am pus apă, pe care am sfinţit-o 
şi am făcut rugăciune. 

Escapadele înspre copilărie îi creează preotului Gheorghe 
Pop o reală bucurie. Ochii îi strălucesc. Poveştile vin ca o apă tu-
multuoasă într-o cascadă. 

Copilul de altădată învinge timpul. Bisericuţa făcută de el 
în copilărie ca o miniatură e astăzi catedrală măreaţă înălţată spre 
cer. Mă rup cu greu de amintirile din copilărie, viaţa copiilor de ţărani n-a 
fost prea uşoară, dragul meu prieten. În vacanţele de vară părinţii mă trimi-
teau la stână în munte, să dau oile la muls, adunam vreascuri pentru foc, 
aduceam apă la stână până toamna târziu, chiar lipseam în primele săptă-
mâni de la şcoală şi primeam simbrie un costum de haine. 
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După ce am terminat clasa a VII-a, a venit un delegat de la liceul 
militar din Breaza să recruteze elevi pentru liceu, dar venind acasă, mama 
îmi spune că s-a întâlnit cu preotul din sat, care a întrebat-o dacă nu aş vrea 
să merg la şcoala de preoţi, şi eu i-am zis că Diordică de mic o plăzuit a fi 
preot, lua pe spate o pătură, îşi făcea cădelniţă dintr-o conservă. 

Îmi aduc aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel „din pântecele 
maicii mele m-ai chemat”. Am fost chemat pe drumul meu încă înainte de a 
mă fi născut. Am zis către mama că doresc din tot sufletul să ajung preot. 
Eu nici n-am ştiut că există şcoală de preoţi. Preotul din sat mi-a făcut o 
recomandare. Pe preot îl chema Toma Păunescu. Prin poştă, am fost înştiin-
ţat unde se va susţine examenul de admitere. 

 
Pe strada Malinovsky nr. 18 

 
Am plecat aşa cum am fost încălţat, în opinci, cămaşă şi pieptar 

(am o fotografie de atunci), şi cu trăistuţă, am urcat pe tren să mă duc la 
Cluj. Aici eram copilul nimănui. Am urcat într-o trăsură şi am zis să mă 
lase cât mai aproape de centru. Mi-o fost ruşine să întreb unde se află strada 
Malinovsky nr. 18, aici se afla Seminarul, îmi era frică de faptul că oamenii 
pe care-i voi întreba mă vor judeca pe nedrept că nu aş şti să citesc. Am avut 
ambiţia să găsesc seminarul singur. 

Aici începe înstrăinarea, bătălia cu sine, batjocura semina-
riştilor mai mari, scoaterea din internat a celor din anii mai mici, 
plecarea acasă. Ruşinea pe care trebuia să o poarte până când va fi 
rechemat la examene. Urmează o perioadă când se angajează ope-
rator de film în sat, iar un secretar de partid îl pune să semneze că 
renunţă la preoţie. Gheorghe Pop este mânat înainte de acelaşi 
ideal. Când am ajuns în dreptul porţii, o poartă masivă, de stejar, şi am 
văzut deasupra ei o tablă puţin ruginită pe care scria Seminarul Teologic, am 
fost fericit”. 

Sfios, deschid uşa, de la intrare şi până în curtea seminarului era un 
coridor, în curte mulţime de candidaţi însoţiţi de părinţi şi rudenii, eu – sin-
gur. 
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Atunci şcolile teologice erau puţine, nu ca astăzi. Erau mulţi candi-
daţi şi pentru faptul că nu era limită de vârstă, mai cu seamă, au venit mulţi 
călugări şi fii de preoţi din Transilvania, care nu aveau acces la alte licee. 
Obosit de drum, am urcat la etaj într-un dormitor cu paturi de lemn suprae-
tajate, goale, fără saltea sau pătură, erau 3-4 paturi suprapuse până aproape 
de tavan. Am urcat într-un pat, mi-am pus traista căpătâi şi am adormit. 
După un timp, mă trezeşte cineva. 

– Mă, tu ce faci? Dormi şi alţii dau examen? 
M-am speriat că nu am ştiut cât am dormit, n-am ştiut dacă e seară 

sau dimineaţă, n-am ştiut unde apune soarele şi unde răsare. Eram complet 
dezorientat. Speriat, în acelaşi timp. Fug în curte să văd ce se întâmplă. Era 
numai spre apus, şi atunci mă liniştesc. Cel care m-a speriat a fost un coleg 
de-al meu, Mariş Ilie din Rozavlea, el dăduse de 2 ori examen la seminar şi 
n-a reuşit. Avea experienţă şi, văzându-mă în straie maramureşene, el m-a 
abordat în glumă. 

M-a dus în piaţă şi, cu sărăcia pe care o aveam, m-a pus să-i cum-
păr nişte struguri şi am dat admiterea şi am reuşit. 

Acest tablou reîntregeşte imaginea devenirii viitorului 
preot Gheorghe Pop. Suferinţa, înstrăinarea, persecuţia teologiei 
câtă vreme era la modă ateismul, toate l-au întărit. Cei din sat nu 
credeau în reuşita lui. Cărţi sau cursuri tipărite nu existau. Vine 
vremea afirmării sale, citeşte noapte de noapte. Şi tot aici începe 
să scrie şi primele poezii. În Seminar, îl omagiază pe poetul Geor-
ge Coşbuc. 

La vârsta de 18 ani încep consemnările pentru seminarişti, 
ca să nu iasă în oraş. Directorul seminarului le punea interdicţie 
cu celebra formulă „A înţărcat bălaia”. Atunci i-am dedicat directoru-
lui o poezie, colegilor le-a fost frică să nu fiu exmatriculat. Şi atunci eu mi-am 
asumat răspunderea pentru ea. Când s-a încheiat spectacolul închinat lui 
Coşbuc, colegii mei au strigat: Miercuri liberi în oraş! Şi eu m-am des-
prins dintre ei şi am început să recit: 
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Hohote de râs, toate clasele seminarului, consilierii de la Episcopie, 
că nimeni până la mine n-a reuşit să-i pună capac la director, să-i dea o re-
plică aşa de elegantă. Şi, pentru această poezie, am primit nota 10. 

Acesta este momentul în care Gheorghe Pop se naşte po-
et. La toate întâlnirile seminariştilor poezia aceasta va fi citită. Bo-
tezul poetului i s-a dat în seminar, Pariul cu literatura a fost câşti-
gat. Era numai o chestiune de timp pentru a debuta în volum. 
Primul volum s-a numit „Învins de iubire”. Dar despre acest capi-
tol, la o următoare aniversare. 
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... Precum râurile curg... 

prot. Ioan MORAR, 
Gherla 

Cu câteva decenii în urmă era în vogă un cântec care ex-
prima o stare a omului aflat la vârsta când cel mai nobil sentiment 
începe să înmugurească în sufletul lui şi să îi dea senzaţia că aripi 
nevăzute l-ar putea face să zboare. Era un cântec foarte frumos, o 
melodie de tango ca o adiere de zefir, capabilă să spulbere tristeţi 
juvenile şi să stârnească încrederea că frumosul poate izbăvi lu-
mea. Textul era înflăcărat de laitmotivul: Că nu e om să nu fi scris o 
poezie / Măcar o dată, doar o dată-n viaţa lui / Când a iubit, a luat un 
petic de hârtie / Şi-a aşternut pe ea tot focul dorului... 

Cam aşa şi-au pus în mişcare condeiele toţi poeţii lumii. Şi 
de aici, cu harul picurat de sus şi cu tenacitatea izvorâtă din stră-
funduri de suflet, purtaţi de muze, hoinăresc pe toate coclaurile 
universului, convertind, prin intermediul metaforei, tot ce întâl-
nesc în cale în ceea ce se cheamă poesis. Cântecul amintit este 
foarte generos şi nu lipsit de adevăr. Numai că, deşi orice om 
poate fi atins la un moment dat de un fior poetic, a face poezie 
propriu-zis este rezervat doar câtorva răsfăţaţi ai sorţii. Astfel că 
unii creează poezie, iar alţii consumă poezie, adică se hrănesc cu 
ea. 

Pe colegul şi prietenul Ghiţă Pop l-am surprins încă din 
cea mai fragedă vârstă în ambele ipostaze. Se hrănea cu poezie şi 
încerca să creeze poezie. Şi dacă este adevărat ceea ce susţine poe-
tul teolog Rubem A. Alves în cartea sa Cuvintele bune de mâncat sau 
O parabolă teologică a bucătăriei (apărută la Editura Deisis, Sibiu, 
1998) cum că devenim ceea ce mâncăm, atunci înţelegem cum 
poate deveni cineva poet. Şi înţelegem cu atât mai mult când sun-
tem martori de o viaţă ai devenirii unui apropiat. 

Nu ştiu care i-au fost primele versuri scrise, pentru că po-
etul, în devenirea lui, trece mai întâi printr-o combustie ascunsă, 
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iar când îi reuşeşte ceva mai bun, cele dinainte sunt sortite coşu-
lui, mototolite pentru a nu le putea citi nimeni. Noi îi ziceam co-
legului Ghiţă poetul chiar din acea perioadă a începuturilor. Desi-
gur, cu toată încrederea, ba chiar cu o nevinovată ironie copilă-
rească. 

Dar destul de devreme a început să se impună cu câteva 
versuri de conjunctură, cum ar fi: Miercuri liber în oraş, La o oră de 
latină, Muzica în epoca medievală şi altele. Aceasta din urmă chiar i-a 

adus o notă de 10, după cum cerea în ultimul vers, cu care l-a cu-
cerit pe rafinatul profesor şi dirijor Ioan Brie. Şi cu toate că în 
volumele publicate mai târziu acestea nu au fost incluse, probabil 
socotindu-le o joacă, în memoria colegilor ele s-au păstrat, şi la 
multele întâlniri colegiale era solicitat să le recite, ducându-ne cu 
gândul şi cu sentimentele în zorii tinereţii noastre.   

Viitorul preot-poet Gheorghe Pop nu a rămas doar la acel 
stadiu juvenil, ci a forat din ce în ce mai adânc în străfunduri de 
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suflet pentru a da de poezie adevărată. Cu dârzenia maramureşea-
nului, de care pe bună dreptate este mândru, a dăltuit în stânca 
conştiinţei unde vedea ascunse imagini care aşteptau eliberarea. 
Astfel şi-a conturat un domeniu poetic propriu, inconfundabil, de 
o remarcabilă ţinută estetică şi mai ales filosofico-teologică. Pen-
tru că creaţia poetului-preot Gheorghe Pop în aceste direcţii se 
regăseşte. Clasificarea ei nu este a unui critic literar, ci doar a unui 
stângaci mânuitor de condei, care fiindu-i mereu pe aproape ştie, 
cred, dincotro bat vânturile, cum ar spune dilematicul prinţ Ham-
let.  

Din prima categorie şi cea mai devreme zămislită, cum es-
te şi firesc, face parte poezia de dragoste: 

A fost odată o Primăvară / şi multe flori / şi iarbă verde, verde / şi-or 
să mai fie iar şi iară... / Când nu voi mai putea de dor / o să te chem dintr-un 
trecut april / cu glasu-mi preschimbat în viorele / şi-o să-mi răspundă un ecou / 
venind de dincolo, de dincolo... / şi multe flori / şi iarbă verde, verde / ne 
vor aduce aminte de o primăvară / cum alta n-a mai fost / nici se prevede. 

Dar la poetul Gheorghe Pop acest sentiment, cel mai pu-
ternic şi mai durabil, după cum remarcă apostolul Pavel (1 Corin-
teni 13) nu e circumscris doar la eros. El e mult mai cuprinzător. 
Iubirea mişcă sori şi stele, afirma Dante. De la eros până la agápe, 
aripa ei atinge tot ce este în jurul nostru. În largul spectru al iubirii 
poetului intră dragostea faţă de părinţi. Poeziile La coasă sau Mama 
sunt edificatoare în acest sens. 

Iar apoi, în cercuri concentrice, Maramureşul lui drag, ţara 
întreagă cu toate frumuseţile şi valorile ei, numind-o Mama noastră, 
precum odinioară Eminescu numea Biserica: Patrie, nume rotund / 
Maica noastră Născătoare... 

Ca să evadeze în cele din urmă în imensitatea Cosmosului, 
sorbind cu nesaţul poetului toată creatura. Iar de aici nu mai este 
decât un pas până la Creatorul. Adică nu mai este niciun pas, pen-
tru că, asemenea lui Blaga, îi simte paşii lui Dumnezeu prin noi şi 
prin tot ce ne înconjoară. Suntem deja, se înţelege, într-o altă ca-
tegorie a poeziei lui Gheorghe Pop, în cea filosofico-teologică. Şi 
dacă poezia de dragoste şi cea patriotică a grupat-o selectiv în vo-
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lumul atât de inspirat intitulat Învins de iubire (Editura Gutinul, Ba-
ia Mare, 1994), poezia filosofico-teologică se regăseşte în volumul 
nu mai puţin inspirat Peregrin spre... Dincolo (Editura Eurotip, Baia 
Mare, 2012). 

Cu ce ne desfătează aici este greu de exemplificat. Ne 
oprim doar la Darul Învierii, nu pentru că îmi este dedicată, ci pen-
tru că este o sinteză existenţială de mare rafinament: 

Atâtea întrebări fără răspunsuri... / Ce aş putea să vă mai spun, / 
De vorbă stând cu mine însumi, / Când stele se aprind şi-apun?... 

Am încercat să delimitez după anumite criterii, după mo-
dul de exprimare, poezia lui Gheorghe Pop, dar ea se întrepă-
trunde toată în chip armonios, rezultând acea imagine a comple-
xei figuri, care este preotul şi poetul din el. De aici recomandarea 
de a-i citi mereu opera pentru a putea sesiza cum el, şi noi împre-
ună cu el, suntem nişte peregrini spre... Dincolo: 

...Şi mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, / precum râurile curg / de 
la munte, înspre mare, / neoprindu-mă în cale... / şi mă duc, mă duc, mă 
duc / precum clipele se scurg / din bătrânul Vremii Crug / [...] / şi mă duc, 
mă duc, mă duc... / ca voinicul din poveste / până-n prag la Cel-Ce-Este. 

Trebuie să remarcăm că poezia prietenului nostru nu con-
stă dintr-o simplă lustruire a expresiilor, asamblate apoi armonios 
pentru a scoate din coadă un sunet plăcut (credem că este sesiza-
bilă aluzia), ci ea se constituie într-un adevărat templu la care au-
torul a cărat bolovani grei, scoşi din adâncuri, exprimându-se pu-
ţin blagian. Adică ea izvorăşte din zonele unde ideile se frământă 
în zbaterile facerii, iar odată scoase la lumină, sunt prelucrate cu 
răbdare de bijutier spre a fi oferite, cu toată dragostea, semenilor 
spre desfătare şi modelare. Pentru că poezia lui în esenţă această 
mişcare o are, pe verticală. Iese din adâncuri şi se înalţă spre zările 
azurii. Adică încearcă să lege cele de jos cu cele de sus, cum atât 
de frumos spun rugăciunile de la Agheasma Mare. Ca teolog, nici 
nu putea altfel. 

Acum, când şaptezeci de păsări ţi-au zburat din cuib, îţi 
dorim ca un alt stol să-ţi fâlfâie în preajmă cu triluri care să-ţi 
spulbere grijile senectuţii. 
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Vai! Am spus senectute? Dar cine, oare, a văzut poet bă-
trân? 

Frate Ghiţă, parcă aud şi acum bubuitura pumnului tău 
moroşenesc izbind în tăblia băncii într-una din serile studenţiei 
noastre, când un coleg ne povestea cum învăţătorul lui a fost co-
leg cu Coşbuc, iar noi ne miram de aceasta. La care tu, spărgând 
liniştea din sală: Ce vă miraţi, voi cum sunteţi colegi cu mine?! 

Atunci am zâmbit ştrengăreşte, acum sunt mândru că am 
fost coleg cu tine! 

Te îmbrăţişez 
cu prietenia de totdeauna 

şi îţi adresez salutul ioaneic 
Să mergi cu sănătatea 

precum cu sufletul bine ai apucat-o! 
 
 

Calea poeziei. Călător în Iubire 

Adela NAGHIU20 

Apărut de curând la Editura Eurotip Baia Mare, volumul 
lui Gheorghe Pop „Peregrin spre... Dincolo” se înscrie între co-
ordonatele unui univers liric al sensibilităţii în faţa Frumosului, al 
privirii spre Lumină, al reafirmării legăturii cu divinul, al primatu-
lui Iubirii – singura formă de viaţă posibilă în acest spaţiu bântuit 
de spaime, incertitudini, amărăciune. 

Două sunt axele tematice ale volumului: relaţia cu Dum-
nezeu şi Iubirea, înţeleasă şi la modul concret, prin nostalgice 
evocări ale femeii iubite, plecată prea devreme în „pelerinaj... 
Dincolo”, dar şi la modul universal, în ipostaza ei de relaţie su-
praumană, transcendentă, poetul intuind că aceste două mari ne-
cunoscute – Dumnezeu şi Iubirea – aparţin aceleiaşi ecuaţii: „Ţie 

                                                           
20 Profesor, poet, critic literar. 
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mă dărui / de vorbă stând / în liniştea Iubirii / fără sfârşit / de-
spre chipul tainic / al bobului de grâu” („Adânc al tăcerii”). 

Inflexiuni de doină populară capătă stihurile în „De vreme 
ce existăm”. Tonalitatea elegiacă – venită dintr-o omenească tânji-
re după viaţă, o organică spaimă de nefiinţă – e contrabalansată 
de mesajul textului: închis în viaţa istorică, omul nu poate conce-
pe dimensiunea unui Dincolo (şi de aici sentimentul lui perma-
nent de zădărnicie), dar, dacă ar observa că totul în jurul său este 
curgere, că nimic din natură nu se dizolvă pur şi simplu, ci se rein-
tegrează prin moartea marelui Tot, ar putea să-şi înţeleagă şi să-şi 
asume propria condiţie (de Peregrin): „Din departe, mai aproa-
pe... / după ziuă, vine noapte / [...] / apune soarele spre seară, / în 
zori din nou să răsară / din locul unde apune / luminează în altă 
lume / după noapte – dimineaţă / moartea – altfel de viaţă”. Con-
ştientizarea eternităţii sufletului e condiţionată, pentru noi, de re-
velarea divinităţii. E nesiguranţa noastră ontologică, incapacitatea 
de a concepe Absolutul, în absenţa unei dovezi palpabile. Numai 
că pe Dumnezeu îl căutăm peste tot, mai puţin acolo, El se reve-
lează cu certitudine în noi înşine: „De n-ar fi apă, nu ar fi nici se-
te, / lumina-i făcută pentru ochi / şi sunetul pentru ureche. / 
De n-aş purta în mine chipul Tău / Nu Te-aş dori, nici nu Te-aş 
căuta / s-astâmpăr setea sufletului meu / iscată de fiinţa Ta... / 
Oricât ai fi de-ascuns şi-ndepărtat, / fiindcă Te-am găsit / Te-am 
căutat” („Râvnă”). 

Căutarea poate astfel veni, ca şi în psalmii arghezieni, şi 
din „găsire” (şi atunci teama deziluziei se estompează), şi din „ne-
găsire” (şi atunci sufletul pornit în căutare e cu atât mai atent la 
„semne”). Un astfel de „semn” poate fi arta, unde ipostazele divi-
nităţii se fac pentru o clipă vizibile, şi din perspectiva ochiului 
profan: „Dumnezeu a descins în Ţară la noi / prin Poarta sărutu-
lui... / a stat de vorbă cu Sfinţii Neamului / la Masa tăcerii, / du-
pă care, ospătându-se, S-a odihnit, / apoi S-a întors acasă la Sine / 
precum o Măiastră / cu o desagă în spate / urcând speranţele 
noastre / pe treptele Coloanei fără sfârşit...” („Brâncuşiană”). 
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O soluţie existenţi-
ală pentru spaima noastră 
(nu „de moarte”, ci de 
„eternitatea ei”) este reve-
larea sacrului în natură, 
capacitatea noastră de a 
sesiza prezenţa discretă a 
Marelui Anonim în mira-
colul vieţii: „Turme de 
cerbi, cu stele în frunte, / 
boncăluind, sub verde 
frunze de cetini, / Preamă-
resc pe Stăpânul / ce face 
să crească firul de iarbă”. Vieţuirea „întru miracol” exclude astfel 
frământarea chinuitoare în iminenţa morţii: „Nu avem teamă, / 
nici chiar de ziua şi ceasul de-apoi / Veşnicia însăşi nu ne ia vamă, / 
de vreme ce locuieşte în casă cu noi...” („Obârşii”). 

Multe din poemele volumului au drept pretexte parabole 
biblice, episoade din viaţa lui Iisus, geneza, cuplul adamic, via 
apostolilor. O astfel de poezie o are în centru pe Veronica, şter-
gând cu marama faţa plină de sânge şi sudoare a lui Iisus în dru-
mul său spre Golgota: „«La umbra Cuvântului»... / Pe «Via Dolo-
rosa», / cu sufletul fremătând / de durere şi milă, / [...] / şi odată 
cu sudoarea de sânge / de pe fruntea încoronată cu spini / culege 
chipul lui «Ecce Homo», / icoană ce va rămâne de-a pururi”. 

Contrapunctic, poemele focalizate asupra condiţiei umane 
tragice nu fac decât să accentueze discrepanţa dintre cele două 
etaje de percepţie: pe de o parte revelarea sacrului (mijlocită de 
textul religios, rugăciune, obiect de artă sau comuniune cu natu-
ra), pe de altă parte asumarea lucidă a precarităţii fiinţei, dimensi-
unea profană şi cea mai greu de eludat: „M-am născut într-un si-
criu / precum un vierme / în inima copacului / dintru început fi-
ind un mort viu / purtând pecetea păcatului” („Metamorfoză 2”). 

Destinul de „Peregrin spre... Dincolo” e cu atât mai apă-
sător, cu cât pare a nu mai avea repere şi certitudini şi nici măcar 
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călătoria nu are margini precise. Soluţia rămâne tot contemplativi-
tatea. Una detaşată şi lucidă: „În partea din spate / a desagilor / 
mi-am înghesuit amintirile / în partea din faţă / iluziile – dezamă-
girile / la mijloc – Eu – / purtându-le pe / umărul stâng / râzând 
şi plângând / mereu scrutez: / depărtările...” („Mereu scrutez de-
părtările...”). 

Două sunt simbolurile care sintetizează demersul confesiv 
al autorului. Preot şi poet, Gheorghe Pop şi-a asumat cu luciditate 
şi curaj „pustia din calea cea dreaptă”, călăuzit de steaua sa („Din 
Constelaţia Lirei”) şi de crucea pe care Iisus a arătat-o umanităţii 
ca model existenţial şi modalitate de a ne depăşi condiţia precară, 
rămânând în comuniune cu divinul. 

Conştient de sublimul acestei Golgote, poetul conchide: 
„Steaua mea în formă de cruce! / de unde răsare, apune... / [...] / 
gândindu-şi Lumina tresare / în aşteptarea ce duce / Universu-mi 
în eclipsa totală de soare... / Steaua mea în formă de cruce, / Îm-
brăcată în veşmântul durerii, / Apune ca iar să răsară, / dincolo 
de Ţărmul uitării...” 

 
 

„Iubind Cuminţenia Pământului...” 
Gheorghe Pop, „Peregrin spre... Dincolo”, Editura Eurotip 

(ilustraţii George Nastai, prefaţă Gheorghe Pârja, 140 p.) 

prof. univ. dr. Virgil NISTRU ŢIGĂNUŞ21, 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi 

„Numai sinceritatea mărturisirii îţi dă liniştea să te priveşti 
în luciul apei netulburate”, meditează profesorul Gheorghe Pârja, 
prefaţatorul acestei sensibile cărţi închinate regăsirii adevăratului 
temei al existenţei: dragostea pentru întreaga creaţie providenţială, 
chiar dacă, uneori, iubirea este nevoită să poarte o mască a tra-
gismului. În „nordul statornic (sintagma iluminată de talentatul 

                                                           
21 Scriitor, poet, critic literar. 
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scriitor Augustin Cozmuţa) trăieşte şi scrie un duhovnic-poet: 
Gheorghe Pop. Se află în locul care-i îngăduie să observe mişca-
rea universului, vieţuieşte acest „lut gânditor” din raza nevăzută a 
„Celui Ce Este”. 

Încercat de aspre „treceri”, poetul însoţeşte mişcarea rit-
mică a anotimpurilor, murmură muzica psaltică, predică idealurile 
Patriei definitive dintre hotarele „Doinei” eminesciene, primeneş-
te gândirea oamenilor în pilda virtuţilor, îşi îndeamnă tinerii să 
apere tradiţia demnităţii naţionale. Poetul vaticinar ştie de ce sunt 
încă multe coline „înnegurate”, de ce bântuie „disperarea lupilor”. 
El este însă „însetat de apa cea vie” (în care se află însă multe la-
crimi). Editurile cu lectori-supleanţi lansează în ultimii ani o aşa-
zisă „literatură” religioasă care mimează fie smerenia Mariei Egip-
teanca, fie nesaţiul dubitativ al puţin credinciosului Toma. Se 
scriu invenţiuni despre îngerii care preiau, nu-i aşa, povara lipsei 
de talent a versificatorilor, se manufacturează (după „reţete” 
postmoderniste) adevărata frumuseţe. Puţini ştiu, precum părinte-
le poet Pop, că îndreptăţita rimă pentru sideralul nume îngerii este: 
Valea plângerii. Pe „teritoriul” acesteia avem cu toţii un loc şi un 
rost. Plângerea – o demonstrează versurile din această carte – 
dezvăluie tâlcurile trecerii noastre şi face posibilă elevaţia rugăciu-
nii. Din cămara rostirii psaltice a dispărut – iată – întunericul. Co-
dul poetic al părintelui Pop are permanenţa românească a 
Nordurilor spirituale, a însingurărilor cu Dumnezeu. Doar nume-
le Ilenei (chemată în Cetatea de Dincolo într-o dimineaţă de sâm-
bătă) doineşte ca florile printre fagurii de sunete. Lumina anilor se 
înalţă peste vieţile noastre, dar se înalţă parcă şi „Dealul Golgotei” 
de la Seini. Poetul Gheorghe Pop şi-a adunat în cea de-a doua sa 
carte de versuri frânturi din lumile prin care a trecut, solilocvii 
rostite „cu teamă” şi iubire. Precum diecii din chinoviile evilor 
martirici, părintele şi-a decorat paginile cu simboluri perene: „Iar-
ba pentru coasă”, „Flori de cicoare”, „Steaua în formă de cruce”, 
„Veşmânt de flori dalbe”, „Lacrimi de ceară”. Lângă „Biserica 
voievodală din Sat Şugatag” („Tărâm al speranţei”) vieţuieşte 
„omul-poem” („Din stirpea lui Orfeu”). În tăcerea albă el retră-
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ieşte „Visul din vis” ca un copil: „Ce se caută în spatele oglinzii”. 
Oglinda e pretutindeni. Unul dintre animatorii „Colocviilor de la 
Mănăstirea Nicula” (păstorite de către Protosinghelul Nicolae 
Moldovan şi de scriitorul-protopop Ioan Morar, ca forme de ve-
nerare a unor personalităţi ce îşi poartă veşniciile în măreţia mun-
telui – poetul Ioan Alexandru, scriitorul Vasile Avram) este acto-
rul Paul Antoniu, admirabil interpret al lui Hamlet. Domniei Sale 
îi este închinat în această carte un poem existenţial scris în metrică 
folclorică: „Din departe, mai aproape, / după ziuă, vine noapte, / 
după noapte – dimineaţă... / moartea altfel de viaţă. / din aproa-
pe, mai departe, / de multe mai avem parte”... 

 
 

Bunului şi cucernicului prieten 
Preot Gheorghe Pop, protopop iconom stavrofor 

 
Motto: 

În drumul spre nemurire 
să nu te laşi de nimeni învins 

decît de IUBIRE 
(preot-poet Gheorghe Pop) 

PAUL Antoniu, actor 

Pe vrednicul părinte l-am cunoscut în urmă cu mai bine 
de-un sfert de veac, în pragul bisericii din Cicîrlău, într-o zi de 
duminică, după Sfânta Liturghie. Aveam sub braţ cîteva afişe ale 
premierei cu piesa „La o piatră de hotar” de Ion D. Sârbu. Cu 
toţii eram înnebuniţi de atîtea emoţii. Pe părintele Pop l-am rugat 
atunci să-mi dea voie să lipesc cîteva afişe pe uşa de la intrarea în 
biserică. Şi l-am mai rugat să ne pomenească în Sfintele rugăciuni 
pentru ca Bunul Dumnezeu să ne ajute în seara premierei. Sînt 
sigur că s-a rugat! Dumnezeule Bun, cît de vii îmi sînt amintirile şi 
azi... Dar şi prietenia atunci înfiripată cu părintele-poet rădăcini 
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adînci a prins în sufletele noastre; ce dăinuie încă. Momentele şi 
superbele trăiri prin ani, de-atunci mereu îmi înfloresc sufletul, 
cînd de atîtea ori îmi revin în amintire. Omagierile eminesciene 
anuale, de către dînsul iniţiate şi perfect organizate (avîndu-l, o 
vreme, aproape şi pe regretatul poet şi gazetar Vasile Radu 
Ghenceanu), implicarea în organizarea şi buna desfăşurare a Fes-
tivalului de poezie „Vasile Lucaciu”, mereu în preajma datei  de 
1 Decembrie, prilej cu care membrilor respectivului cenaclu li se 
aduceau binemeritate aprecieri din partea ilustrelor personalităţi 
participante. Lansările volumelor de poezie (şi nu numai...) apăru-
te sub semnătura Domniei Sale erau tot atîtea prilejuri de 
încîntare pentru toţi participanţii, niciodată puţini la număr. De 
neuitat o să-mi rămînă dubla lansare a volumelor de versuri „Pe-
regrin spre... Dincolo” – autor-preot Gheorghe Pop, şi a volumu-
lui (tot de versuri...) al fiicei sale, Ioana Anamaria Pop, intitulat 
„Erezii stelare”. Evenimentul a avut loc la Biblioteca „Octavian 
Goga” din Cluj-Napoca, prezent la eveniment fiind şi 
ÎnaltPreasfinţitul Andrei Andreicuţ, dimpreună cu confraţi preoţi 
din Cluj, Gherla şi Baia Mare, pe lîngă aceştia fiind prezenţi şi alţi 
oameni de cultură clujeni şi maramureşeni, desigur. În ultimii ani, 
preotul-poet Gheorghe Pop a fost prezent şi la Colocviile de la 
Nicula organizate de către Societatea „Astra” (Despărţămîntul 
„Ioan Alexandru” – preşedinte, preotul Ioan Morar din Gherla), 
pentru a participa la omagierea vrednicilor de pomenire Ioan Ale-
xandru şi Vasile Avram care îşi petrec nemurirea ACOLO, în 
umbra Sfintei mănăstiri, unde, an de an, mergem şi pentru a ne 
închina, cu pioşenie, la mormintele lor. La toate aceste momente, 
cu bucurie, am participat şi eu dimpreună cu preotul-poet Gheor-
ghe Pop, cu prietenia căruia mă mîndresc şi onorat mă simt. 

Prin cîteva gînduri de sinceră preţuire, doresc, foarte pe 
scurt, să mă refer şi la biografia Poetului şi a Omului de cultură, 
dar şi a „Omului cetăţii” precum, pe merit, a fost şi este conside-
rat de către concitadini. În anul 1977, poetul-preot debutează în 
presa locală, care îi publică primele poezii; şi cam tot în această 
perioadă, la Cicîrlău înfiinţează (împreună cu alţi intelectuali din 
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comună) Cenaclul literar „Vasile Lucaciu”, cu temeinicie 
ocupîndu-se şi de organizarea, tot din doi în doi ani, mereu în 
preajma datei de 1 Decembrie, a festivalului-cenaclu de literatură 
mai sus numit, prestigioasă manifestare cultural-artistică care, 
pentru mulţi tineri condeieri premiaţi la Cicîrlău, a fost o adevăra-
tă rampă de lansare spre edituri şi prestigioase reviste literare, un-
de şi sărbătoritul nostru de azi a publicat de timpuriu („Tribuna”, 
„Luceafărul” etc.). În anul 1994, la Editura Gutinul din Baia Mare 
va debuta editorial cu volumul de versuri intitulat „Învins de iubi-
re”, pe care autorul îl dedică „Fraţilor români oriunde s-ar găsi şi 
semenilor [săi] de pretutindeni”. Volumul a fost primit cu bucurie 
de către cititori şi elogios comentat de către criticii de specialitate. 
(A se citi neapărat poemul „Sămînţă de eternitate”, dedicat eter-
nului Mihai Eminescu, „Scris cu brazi în Cartea Firii” [...] pe dea-
lul Comja din Seini). În anul 2003, la Editura Enesis din Baia Ma-
re, preotul-poet Gheorghe Pop în colaborare cu fiul său, preotul-
profesor Tomel Pop, publică volumul „Cartea cetăţii Zynir”, o 
amplă monografie a oraşului Seini, volum ce se doreşte a fi „un 
omagiu adus predecesorilor, reper pentru generaţiile viitoare”. De 
toate acestea, preotul-poet Gheorghe Pop, OM al cetăţii şi inte-
lectualul ei de elită, o clipă n-a fost străin, mereu fiind implicat în 
toate, cu întreaga sa pricepere şi energie, prezent fiind exact acolo 
unde binele şi frumuseţea trebuiau să domnească peste semeni şi 
locuri, izvorul de putere şi lumină avîndu-l necontenit pe masa 
Sfîntului Altar. N-ar fi fost drept ca această prodigioasă activitate 
culturală şi în folosul semenilor să nu fie recunoscută şi răsplătită 
după merit. Iată, deci, în primul rînd cîteva diplome şi distincţii cu 
care Episcopia Română Ortodoxă a considerat, de-a lungul anilor, 
că merită să fie răsplătit cucernicul meu prieten: 

– A fost primul preot care a primit cea mai înaltă distinc-
ţie – „Crucea Maramureşeană” – înmînată de către Preasfinţitul 
Episcop Iustin Hodea Sigheteanul, la tîrnosirea bisericii „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din Seini. La eveniment a participat 
şi ÎnaltPreasfinţitul Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Ma-
ramureşului şi Sălajului. Această, cea mai înaltă distincţie, se acor-
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dă, în mod excepţional, doar preoţilor ctitori de biserici. Vredni-
cul preot a primit şi a doua oară înalta distincţie (tot din partea 
Preasfinţitului Iustin Hodea Sigheteanul), pentru înnoirea şi îm-
podobirea cu pictură nouă (dar şi pentru alte merite, desigur), tot 
a Sfântului lăcaş amintit – se întîmpla în data de 12 septembrie 
2012. 

– Cel dintîi premiu pentru poezie l-a obţinut la prima edi-
ţie a Festivalului „Vasile Lucaciu” – Cicîrlău 1978, Premiul special 
al juriului (Augustin Buzura – preşedinte), ex aequo. 

– La cea de-a VI-a ediţie (1988) a aceluiaşi Festival (Ioan 
Alexandru – preşedinte), sărbătoritului nostru i se acordă Premiul 
„Cântarea României”. 

– Pentru deosebita contribuţie la ridicarea prestigiului cul-
tural al oraşului Seini, preotul-poet Gheorghe Pop a primit două 
Diplome de onoare din partea Casei Orăşeneşti de Cultură – Seini 
(director Dan Skorka). 

– Cu ocazia lansării volumului „Cartea Cetăţii Zynir – 
monografia oraşului Seini”, în anul 2002, din partea Primăriei 
(primar ing. Gheorghe Cărăbăţ), şi în anul 2012, la lansarea volu-
mului de versuri „Peregrin spre... Dincolo”, acelaşi vrednic părin-
te primeşte, tot din partea Primăriei Seini (primar ec. Gabriela 
Tulbure), ca semn de adîncă preţuire, şi cea de-a doua Diplomă 
de excelenţă. 

– În anul de graţie 2012, „Pentru contribuţia de excepţie 
la ridicarea prestigiului, în toate domeniile, al oraşului Seini, Pri-
măria (primar ec. Gabriela Tulbure) îl declară CETĂŢEAN DE 
ONOARE. 

– Un an mai tîrziu, aceeaşi înaltă distincţie a primit-o şi 
din partea Consiliului Local şi a Primăriei comunei Cicîrlău (pri-
mar dr. Vasile Zetea). 

– În anul 2011, la a V-a ediţie a Festivalului Internaţional 
de Poezie „Palabra en el mundo” (care a avut loc în Baia Mare), 
preotului Gheorghe Pop i s-a acordat o Diplomă de participare. 
De menţionat faptul că fiecare diplomă dintre cele acordate – pe 
merit! – distinsului nostru septuagenar (de azi înainte...), conţine 
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cîte o justificată expunere de motive (laudatio!) care a determinat 
şi hotărît acordarea respectivei merituoase distincţii. 

Doresc să mă opresc aici (deşi multe ar mai fi de menţio-
nat...), nu înainte de a-i adresa, cu emoţie şi bucurie, bunului şi 
cucernicului meu prieten, preotului-poet GHEORGHE POP, 
urările: VIVAT CRESCAT FLOREAT! şi „Să trăieşti cît TRI-
COLORUL!”, vorba bunului meu părinte, preot şi el. AMIN! 
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Între altar şi poezie 

Gheorghe PÂRJA22 

Urmărind călătoria din ultima vreme a preotului Gheor-
ghe Pop, mi-am conturat limpede unde locuieşte adoraţia şi rana 
frumuseţii. Înfăţişarea lui de apostol contemplativ mi-a amintit de 
vechile fotografii văzute în casele cărturarilor din Maramureş ca-
re-ţi inspiră respect şi te obligă să-ţi pui sufletul în rânduiala ado-
raţiei. Frumuseţe şi nobleţe interioară. În faţa altarului, preotul 
descifrează tâlcul cărţilor unice şi sloboade asupra enoriaşilor lu-
mina mărturisitoare. Cu har şi inspiraţie aleasă, slujitorul altarului 
a purces spre desluşirea Cuvântului spre a spori sărbătoarea lumii 
prin contemplaţie. Având obârşia într-un sat de pe Mara, preotul 
şi poetul Gheorghe Pop a îmbrăcat mantia pe drumul desăvârşirii. 
Poetul este ucenicul care a aflat răbdarea dimineţii eterne. Înlătură 
vălul de pe lucrurile apropiate pentru a descoperi miracolul se-
minţei. Ştie bine că din îngemănarea frânghiei cu cerul se aprinde 
focul nevăzut al lirismului. Scrie cu cinstire despre iubirea din lu-
me, dar şi despre adoraţia divină. Ceea ce ar trebui să locuiască în 
fiecare om. Întoarcerea chipului spre lume este tocmai miracolul 
cutremurat din dangătul clopotului însingurat. Am scris despre 
poezia dumisale cu nădejdea că am priceput taina pentru a o rele-
va cititorului. Că am priceput zborul păsării dar şi vraja ierbii sub 
clar de lună. Urma cailor prin pulberea drumurilor este odihna din 
cuvânt. Dar şi neliniştea căutării. 

Gheorghe Pop face parte din şirul de preoţi maramureşeni 
care au ţinut trează lumina neamului de pe aceste locuri. Poetul 
vine să sporească ceremonia vieţii cu vers bine aşezat, care apără 
fiinţa şi credinţa. Vârsta dumisale nu se ia în seamă. Acum mă 
gândesc la potirul altarului şi la vulturul cu sete de cer. Şi nu uit că 
râul cu nume de fată curge prin venele noastre. Lângă el este cui-
bul unei păsări care cloceşte veşnicia. 

                                                           
22 Poet, scriitor, jurnalist, redactor-şef la cotidianul „Graiul Maramureşului”. 
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Laudatio 

prof. Delia POP 

Să vorbeşti despre părintele Gheorghe Pop doar ca despre 
un poet e foarte greu, pentru mine imposibil. 

Domnul Gheorghe Pop este un poet remarcabil, este un 
preot cu mult har, dar mai ales este un om special, un om cu o 
sensibilitate aparte. Poetul liturghiseşte prin poezia sa iubirea pen-
tru Dumnezeu şi pentru oameni. Preotul cu măiestria-i de poet 
tocmeşte şi alege doar cuvintele cu putere multă atunci când pro-
povăduieşte. Omul ne uimeşte cu bunătatea, cu răbdarea şi cu dis-
creţia sa... întotdeauna. În prezenţa sa simţi pace, linişte şi bucu-
rie. Pacea adusă de la altar e trimisă prin zâmbete de bunătate că-
tre semeni. Bucuria ce o răspândeşte are ceva din măreţia întâlnirii 
– privilegiu ce-l poţi avea doar rar, cu un om al artei, cu un poet. 

Întâlnirile cu preotul, cu poetul sau cu omul Gheorghe 
Pop sunt memorabile pentru că te îmbogăţesc, pentru că te modi-
fică interior. La despărţire eşti alt om. Un gând, un vers, o învăţă-
tură spuse în momente speciale vor lucra în mintea sau în sufletul 
tău pentru multă vreme. 

Să vorbeşti despre poezia părintelui Gheorghe Pop, nefi-
ind critic literar, este un lucru îndrăzneţ, poate chiar necuviincios. 
Eu pot să „critic” poezia doar după emoţia pe care mi-o creează, 
după urmele pe care le lasă în sufletul meu. Prin urmare, eu nu 
pot vorbi despre poezia părintelui, eu pot doar să vă arăt câteva 
urme lăsate de aceasta în sufletul meu. Mesajul puternic, 
transfigurant, transpunerea în lumi de vis în care IUBIREA e ca-
uza, dar şi efectul tuturor lucrurilor; propovăduirea CUVÂNTU-
LUI prin rimă poetică adăugându-i astfel tărie, dar şi gingăşie 
multă; întâlniri cu „Cel vechi de zile” în Raiul creat de o imagina-
ţie poetică de excepţie – sunt doar câteva trăsături ale poeziei care 
a lăsat în sufletul meu urme adânci de admiraţie şi recunoştinţă. 
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Nu de mult, poetul pr. Gheorghe Pop se declara... învins de 
iubire. Eu nu cred că este aşa, eu cred că părintele a învins iubirea! 
Iubirea se lasă învinsă de cei care-o trăiesc curat, de cei care o 
propovăduiesc, de cei care o cântă... 

Părinte, aţi învins iubirea! 
 
 

Despre omul frumos... 

Dorina POP23 

Frumos precum un spic de grâu crescut în lumina Soarelui-
Iubire, părintele meu n-a apărut întâmplător, vremea l-a scos în 
cale. 

Stând la umbra lui, admirându-i frumuseţea şi măreţia, îţi dai 
seama că timpul nu mai muşcă din floarea frumuseţii vieţii, că el 
nu mai ofileşte orhideea din glastră, că veşnicia locuieşte cu noi în 
casă, chiar şi paiele miros a trandafir. 

Atunci, coborând în subsolul fiinţei mele, am realizat cu luci-
ditate că părintele meu a deschis privirii mele infinitul pentru tot-
deauna, transformându-mă într-un cub de lumină. 

Esenţa acestei fiinţe minunate constă în faptul că bucură oa-
menii, propovăduieşte bucuria asemeni Mântuitorului, că întot-
deauna s-a transpus în celălalt, şi-a crucificat propria-i existenţă 
pentru Biserică şi familie, a sădit în sufletele înclinate de vânt se-
minţe de adevăr, bine, frumos, arătând calea de pe firmament 
asemeni magului. 

M-a îndemnat spunând „Amor omnia vincit”, el însuşi 
lăsându-se învins de iubire, m-a învăţat că iubirea devine un mij-
loc de mîntuire, viaţa e un dar, un noroc, că verbul a iubi cu cele 
două forme ale sale, iubirea pentru Dumnezeu şi iubirea pentru 
aproapele nostru, formează o singură poruncă, din respectarea 
căreia se nasc armonia şi fericirea. 

                                                           
23 Profesoară de limba şi literatura română, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Seini. 



Preot Gheorghe Pop de Seini - 70 

93 

În seva acestui spic circulă cuvântul divin, sâmburul luminii şi 
de viaţă dătător. De aici dorinţa lui de a avea un loc în izvorul 
primordial imanent, de lumină. 

Consider că hristomorfoza este cuvântul-cheie care defineşte 
existenţa, dar şi opera. 

Strălucirea divină, revelaţia suprafirească se revarsă asupra în-
tregii sale creaţii, care aduce nemurirea. Pentru mine, această poe-
zie devine o hrană spirituală şi culturală datorită geniului creator. 
Astfel, această creaţie naşte creaţie, valoarea naşte valoare. 

Poezia aceasta e o mărturisire de credinţă profund creştină a 
unui suflet superior, cu trăiri intense, o sinteză a vieţii şi spirituali-
tăţii eului poetic, magie a cuvântului, spirit universal, care poartă 
în el mirajul eternităţii. 

Prin versurile sale armonizează raţiunea cu fantezia, scriitorul 
se transformă într-un izvor miraculos, capabil să întinerească spi-
ritele, să inspire dorul de viaţă şi lumină. 

Alteori, acest alter ‚,Iisus al seinenilor” are un profund senti-
ment al istoriei, conştiinţa poetului însetat de cunoaştere percepe 
dimensiunile realului, ca visul în stare de plutire. 

Neputincioase sunt cuvintele pentru îmbulzeala atâtor frumu-
seţi, dar sufletul se lasă toropit de belşugul de lumină, înţelepciu-
ne, desăvârşire şi împlinire revărsate de părintele meu asupra 
noastră. 

Cu el pornim corăbii, stârnim pădurea şi tot cu el le putem şi 
opri. Atingem cerul şi ne ascundem în nori cu tot ce este mai pur, 
cu el suntem mai buni, solemni şi patrioţi. 

Dacă în legenda noastră personală ne pierdem şi nu ne regă-
sim, el ne înalţă, e duhul ce ne înfloreşte şi ne ninge frumos cu 
flori de cireş, el întoarce înspre noi lumina... 

Inima vibrează de atâta frumuseţe, iar mintea mea se minu-
nează în fiecare zi când revede chipul de credinţă al iubirii – chi-
pul unui sfânt coborât dintr-o icoană. 

Sub această icoană, fiii dumneavoastră Tomel, Dorina, Ale-
xandru şi Andrei Timotei se roagă şi se vor ruga neîncetat. 
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Întâlnirea cu poezia părintelui Gheorghe Pop 

Luciana POP, 
cl. a VIII-a, CN „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei 

Trăim într-o lume tumultuoasă, agitându-ne dintr-un loc 
în altul, simţind câteodată nevoia să evadăm, să găsim un loc al nos-
tru care, chiar şi pentru câteva clipe, să ne scoată din rutină. Şi atunci, 
putem să ne refugiem citind un volum de poezie, lăsându-ne su-
fletul să plutească printre rime, versuri şi strofe. Trăind un astfel 
de sentiment de evadare mi-am găsit refugiul în volumul „Pere-
grin spre... Dincolo” scris de preotul Gheorghe Pop. 

Fiecare poezie mă ducea în alt loc de vis, cuvintele care 
mă înconjurau îmi încărcau sufletul de bucurie şi de emoţii greu 
de explicat în cuvinte. 

Pentru mine, întâlnirea cu poezia părintelui a fost şi rămâ-
ne rampa spre tărâmul imaginarului unde nu pătrund decât gân-
duri frumoase şi bucurii... 

 
 

„Are de la Dumnezeu darul cuvântării” 

prof. dr. Rodica Silvia POP 

Cele mai multe amintiri ale unei persoane sunt cele legate 
de locul său natal, de casa părintească şi de biserica comunităţii în 
care a trăit. De aici luăm seva din adâncuri cu care ne hrănim pen-
tru o viaţă. Aici, în Biserica Ortodoxă din Parohia Seini I „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Protopopiatul Ortodox Român Ba-
ia Mare, l-am întâlnit în vremea copilăriei şi adolescenţei mele pe 
părintele paroh Gheorghe Pop, care a contribuit indirect la evolu-
ţia mea spirituală, înlesnindu-mi prin harul său comunicarea cu 
Cerul. De la dumnealui am primit binecuvântarea căsătoriei mele, 
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el mi-a privegheat şi condus părinţii în marea lor trecere, făcând 
aceste momente nemuritoare. 

Părintele a fost şi va fi întotdeauna un preot cu o bogăţie 
sufletească debordantă, pe care o împarte cu mult drag tuturor, 
un om identificat deplin cu misiunea sa, aceea de a fi chip al sme-
reniei şi iubirii lui Hristos pentru lume, de a se ruga pentru nepu-
tinţele noastre şi a dărui vindecare sufletească celor doborâţi de 
patimi şi nevoi, nădăjduind mereu în mila lui Dumnezeu. 

Părintele ştie să păstreze tradiţia, ştie să respecte credinţa 
populară a moşilor şi strămoşilor şi, mai presus de orice, este 
omul care ştie să privească cu speranţă şi zâmbet, cu încredere şi 
evlavie către Cer, pentru a-i cere acestuia ajutor şi sprijin. 

Părintele Pop este Omul care şi-a cunoscut dintotdeauna 
apartenenţa la un neam şi pentru ca acesta să nu se piardă a făcut 
ceea ce cere sfânta rugăciune. Cu preţul sudorii frunţii a plecat 
capul, punându-şi familia, inima, credinţa în mâna Creatorului 
Suprem, spunând cu evlavie şi supunere „Doamne, ai grijă de mi-
ne şi de familia mea. Dar şi de neamul meu!” Prin munca pe care 
o desfăşoară, nu face altceva decât să pună o piatră de temelie 
pentru trăinicie, pentru perenitate, pentru dăinuire, pentru păstra-
rea în timp a valorii noastre spirituale. 

„Are de la Dumnezeu darul cuvântării”. Vorbeşte cu dra-
goste, cu patos, cu convingere, propovăduind adevărul şi dragos-
tea pentru aproapele. Ştie să-şi potrivească lucrurile în aşa fel încât 
să ne arate ceea ce poartă în suflet, credinţa în Iisus Hristos ca 
Mântuitor al lumii. Părintele predică de fiecare dată cu toată fiinţa 
lui. Reuşeşte să-şi exprime atât de plastic ideile, încât devine con-
vingător pentru toţi ascultătorii. 

Este atâta varietate în cuvântările dumnealui, încât în ca-
drul aceleiaşi predici porneşte de la o pericopă evanghelică şi te 
poartă fără să te obosească prin toată cultura românească, extră-
gând pasaje ce au o oarecare tangenţă cu tema dezvoltată. Poate 
să facă acest lucru cu multă uşurinţă, pentru că dumnealui însuşi 
este un om de cultură, scriitor şi poet, răspândind multă lumină în 
jur. Prin opera sa, părintele Pop înfăptuieşte, de-adevăratelea, un 
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act de cultură, aşteptat şi binevenit oricând, ce satisface, aş zice, 
dorinţa şi iubirea de frumos a multora dintre noi. Câţi dintre noi 
nu ne-am dori să avem această putere. Căci doar despre o putere 
putem vorbi înaintea talentului şi a harului trimis de divinitate. 

Debutează în 1994 cu volumul de poezie „Învins de iubi-
re”. Publică în 2003 „Cartea Cetăţii Zynir – monografia oraşului 
Seini”, o lucrare ce a necesitat un volum uriaş de muncă, studiu şi 
cercetare, fiind prima lucrare de acest gen despre Seini. Talentul 
nu-i este deloc străin, ba dimpotrivă, Dumnezeu, în marea Lui 
iubire, i-a dăruit multe: un suflet blând, înţelepciune şi un condei 
deosebit. Părintele Pop este omul care recunoaşte darul şi harul 
lui Dumnezeu şi face tot ce îi stă în putinţă pentru a-l arăta sau a-l 
dărui şi altora. 

Înclinaţia spre meditaţia transcendentă, pătrunsă de sim-
boluri filosofice creştine, este puternic reliefată în cel de-al doilea 
volum de poezii, publicat în 2012 – „Peregrin spre... Dincolo”. 
Volumul demonstrează cu uşurinţă că versurile sunt pentru părin-
tele Pop o modalitate facilă de a transmite mesaje celor din jur, 
poezia sa fiind transparentă şi curată. „Venim de la Dumnezeu şi 
mergem spre el, acesta este mesajul cărţii. În această călătorie sun-
tem conduşi de o lumină a credinţei care ne ocroteşte”. Este evi-
dent că pentru dumnealui poezia este o bucurie şi o renaştere a 
spiritului. E vorba de a fi complex, de a atinge acea valoare spiri-
tuală spre care tânjeşti mereu, nu pentru tine, ci pentru ceilalţi. 

Aşa cum el însuşi mărturiseşte, poezia a fost modalitatea 
de exprimare a trăirilor interioare ale sufletului său, ale credinţei, 
ale dragostei, a tot ceea ce este frumos în lume, în viaţă. Poezia lui 
este o împlinire a spiritului, o contopire cu cerul şi o putere prin 
care îi face pe cei din jur mai împliniţi şi mai buni. Poezia este 
precum binecuvântarea părinţilor primită la vreme de călătorie 
pentru copilul născut şi crescut în ograda lor, ea înseamnă sănăta-
te pentru omul aflat în patul suferinţei. Poezia este roua unei di-
mineţi minunate. 

Toate aceste trăiri se regăsesc puternic în harul liturgic pe 
care-l transmite duminică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare 
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în Biserica pe care o păstoreşte. Nu pot lipsi de la marile praznice 
împărăteşti de peste an din biserica aceasta, care are un parfum 
aparte. Aici mă întâlnesc de fiecare dată cu Dumnezeu, cu moşii 
şi strămoşii mei, ale căror spirite sunt ţinute vii prin rugăciunile 
părintelui Pop. Aici cerul e mai aproape de pământ. Personal, 
mie, Părintele Pop, ca „fiică a oraşului Seini”, mi-a demonstrat de 
fiecare dată valoarea şi acest fapt m-a bucurat. M-a convins că 
aici, la graniţa dintre frumos şi Dumnezeiesc, aici, apăraţi de Dea-
lul Comja, tradiţia, credinţa, dar şi cultura sunt ridicate la rang de 
virtute morală şi spirituală. Cultura este înţeleasă aşa cum se cuvi-
ne: ca o icoană, ca o comoară, cea mai de preţ sau „fără de preţ”. 

Pentru toate aceste trăiri, acum, în prag aniversar septua-
genar, îi aduc un omagiu şi îi doresc tot atâtea împliniri şi înălţări 
spirituale câte a oferit dumnealui celor pe care i-a păstorit! Cred în 
puterea cuvântului rostit şi a timpului ce va fi în favoarea tuturor. 

Să nu lăsăm ceasul şi clipa acestei minunate sărbători să 
treacă fără a-l ruga pe Bunul Dumnezeu să vă dea putere de mun-
că şi sănătate, pentru că ceea ce e mai bun urmează să apară, tere-
nul pe care vă aflaţi este unul în ascensiune, şi încă nu aţi dat tot 
din ceea ce aveţi frumos. „The best is yet to come.” 

La mulţi şi fericiţi ani să ne trăiţi! 
 
 

Părintele poet 

prof. dr. Adrian SABĂU 

Dintru început mărturisesc că nu-l cunosc pe părintele 
Gheorghe de prea multă vreme. E posibil, deci, să nu-l cunosc 
prea bine. Am participat de câteva ori la liturghiile săvârşite de 
dumnealui la biserica din Seini al cărei paroh este. Am remarcat în 
predicile sale vechiul stil preoţesc transilvănean. Nimic deosebit 
până aici, era asemenea altor preoţi din aceeaşi generaţie. Totuşi, 
era evidentă un soi de sensibilitate, care, cel puţin pentru mine, îl 
individualiza. Confirmarea faptului că nu mă înşelasem a venit în 
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momentul în care, întâmplător, îmi picase în mână un volum de 
poezii al părintelui Pop. Am fost plăcut impresionat de frumuse-
ţea versurilor şi am înţeles că, spre deosebire de mai tinerii săi co-
legi, preotul aproape septuagenar, înainte de a se fi apucat să-şi 
fructifice talantul sensibilităţii poetice, a şi citit. 

La mulţi şi sănătoşi ani, Părinte Gheorghe! 
 
 

Preot între poeţi. Poet între preoţi 

Valeriu SABĂU24 

Să tot fie vreo patru decenii de când Gheorghe Pop a po-
posit în Cicârlău. Tânăr chipeş, impunător şi vrednic preot. Săte-
nii l-au întâmpinat într-o aleasă sărbătoare. Cu bucurie nemărgini-
tă. În odăjdii se arăta ca fiind un descendent din „galeria” sfinţilor 
pictaţi în Catedrala cicârlăuanilor. 

Prinzând de veste că scrie versuri, ne-am împrietenit în 
scurt timp. Şi pentru totdeauna, îmi place să cred. S-a „implicat” 
în absolut toate manifestările Cenaclului „Vasile Lucaciu” din lo-
calitate, fără nici o reţinere. Şi iar îmi place să cred că Dumnezeu, 
pe lângă harul preoţesc cu care l-a înzestrat, l-a mai „împovărat” 
şi cu acela al Poeziei. Profunde. Cumpătate. Admirabile chiar. A 
publicat două volume de poezie şi o consistentă monografie a 
Seiniului (împreună cu fiul său, pr. Toma Pop) – unde a fost 
„strămutat” pe merit din Cicârlău. 

Anii au trecut, iată, ca un „tăvălug” peste multe împliniri, 
dar şi necazuri – în ritmul ancestral bineştiut. Se ştie că, de la o 
jumătate de veac înainte, vieţile contemporanilor se aseamănă în-
trucâtva, din ce în ce... Vine o aşa-zisă vârstă comună – acceptată 
fără împotrivire... 

La ceas aniversar, ce aş putea să-i doresc prietenului pre-
ot-poet? Multe-multe! Mă rezum, şi-i spun: Sănătate, multă-multă! 

                                                           
24 Scriitor, publicist. 
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La mulţi ani fericiţi, părinte poet Gheorghe Pop! 

 
Nu mi-a fost dat în cale să Te întâlnesc 

Dar ţi-am trăit prezenţa intens, adevărată 
încât de Mine, că exist, mă îndoiesc 

de Tine, Marea mea Iubire – NICIODATĂ! 
(Marea mea Iubire – Gheorghe Pop) 

Nicolae SCHEIANU25 

Părintele poet Gheorghe Pop este o stenică şi statornică 
prezenţă în viaţa culturală maramureşeană, o personalitate plină 
de har şi de seninătate cucernică, un poet al rosturilor celor sfinte 
pe pământ şi al rosturilor pământene în ceruri, un patriot român 
adevărat, aşa cum tot mai puţini aflăm în lumea românească de 
azi. Un spirit inspirat, care a slujit cu dragoste şi credinţă neamul 
românesc şi sufletul românesc, cultura şi credinţa lui, un om de 
omenie care şi-a ajutat semenii la nevoie, un om al cetăţii sale şi 
un apropiat al vieţii culturale maramureşene, şi nu numai. Părinte-
le Gheorghe Pop s-a făcut iubit şi apreciat în toate comunităţile în 
care l-a purtat slujba: la Cicârlău, pe urmele marelui său înaintaş 
Vasile Lucaciu, unde a întemeiat, împreună cu oameni de-ai locu-
lui un Cenaclu literar şi mai apoi un festival literar de renume şi 
mai apoi la Seini, unde slujeşte cu dragoste şi devotament şi unde 
s-a documentat şi a scris, împreună cu fiul său, Tomel Pop, Cartea 
Cetăţii Zynir – monografia oraşului Seini. Mărturisesc că ori de 
câte ori îl întâlnesc am acel sentiment al prezenţei unei forţe bene-
fice în preajmă, care îmi dă încredere şi putere creatoare. Cele do-
uă cărţi de poezie ale sale de până acum, Învins de Iubire şi Peregrin 
spre... Dincolo, sunt contribuţii de seamă la viaţa spirituală a judeţu-

                                                           
25 Poet, critic literar, publicist. 



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

100 

lui şi dau măsura unui spirit plin de har, aplecat spre profunzimile 
vieţii şi interesat de dezvoltarea bunei orânduieli a sufletului. 
Gheorghe Pop este un păstor de suflete cumpătat şi bonom, 
aplecat asupra nevoilor materiale şi sufleteşti ale enoriaşilor, un 
trăitor în numele şi în spiritul Domnului, un suflet care a ştiut să 
treacă cu demnitate şi cu fruntea sus peste tot ce a trăit în cei 70 de 
ani pe care îi împlineşte în acest an. La mulţi ani fericiţi, părinte 
poet Gheorghe Pop! 

 
 

Gheorghe Pop, un peregrin spre... Neuitare 

Dan SKORKA26 

Părintele Gheorghe Pop a deschis poarta vocaţiei odată cu 
venirea sa la Seini în anul 1982. 

A înţeles repede păşind în biserica marcată de istorie şi 
triumf de credinţă că are de săvârşit zidiri de fapte noi. Trecând la 
înfăptuirile aducătoare de târnosiri şi semne ale recunoştinţei, a 
primit binecuvântările cereşti ale Voinţei şi Perseverenţei. Nimic 
nu ar fi reuşit însă dacă nu ar fi fost călăuzit de Iubirea mărturisită 
la fiecare izbândă. 

Cucernicul păstor de suflete Gheorghe ne-a ajutat să ne 
descoperim unii pe alţii în credinţă, în Iubirea dincolo de condiţii, 
desăvârşind fiinţa umană. Ne-a învăţat să ascultăm cu Iubire rosti-
rile sale, în Casa Domnului, în momente omagiale unde mereu a 
fost un nelipsit truditor în participare. Ne-a îndemnat să gândim 
prin Iubire, aducând gândurilor profunzime şi strălucire. Ne-a stat 
mereu aproape în dorinţa de a ne strecura Iubirea în suflet, 
aducându-ne mai aproape de Dumnezeu. Şi a mai încercat să nu 
ne lase singuri, să nu vorbim în oglindă, ci să găsim în faţă pe ci-
neva care înţelege, simte şi îi pasă. 

În îndemnurile sale, în bucuria arătată bucuriei tale, în po-

                                                           
26 Profesor, directorul Casei de Cultură din Seini. 
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veţe şoptite sau rostite răspicat, indicând căile de a-l avea sau a-l 
lăsa pe Dumnezeu în suflet, a încercat să vindece suflete, dându-le 
de multe ori aripi. 

Gheorghe Pop este părintele paroh care nu te-a refuzat la 
nicio invitaţie de a omagia împreună Eroii locului şi Ziua Naţio-
nală a României. Este cel care anual, în miez de septembrie, urcă 
cu mulţi credincioşi şi oaspeţi pe Dealul Crucii, „Golgota 
Seiniului” denumită de el, pen-
tru a fi şi mai aproape de Dum-
nezeu. 

Cuvintele lui au purtat 
mereu cele două dimensiuni de 
multe ori complementare, sa-
cerdotală şi poetică, atinse cu 
mângâiere de aripă de înger, 
înmuiate în armonie şi înţelege-
re, cu Iubire de divin. 

Poetul Gheorghe Pop 
şi-a înmuiat peniţa în călimara 
în care s-a strecurat Veşnicia. 

De strajă versului ceresc, „iubind cuminţenia pământului”, 
aşterne pe coala albă ecouri ale pulsaţiilor trecerii prin viaţă, medi-
taţii transcendente, vibraţii de unde pornite din adâncurile sufle-
teşti. 

Omul, definit „lut gânditor”, dar şi „iarbă pentru coasă” 
(sintagme originale), şi legătura cu divinitatea sunt văzute religios, 
dar şi filosofic. Poezia sa este liric marcată de aplecarea spre fru-
mos, dar şi de permanentă reafirmare a legăturii cu Dumnezeu, 
toate îmbibate în Iubire, singura modalitate de a trăi în lumea 
noastră. Tema universului feminin este marcată de existenţa Ile-
nei, evocată nostalgic prin pelerinajul ei spre alte Drumuri, dar şi 
în general, ca o existenţă complexă transcendentală. 

Poezia scrisă după „Peregrin spre... Dincolo” îţi prezintă 
un poet care are multe încă de spus, fiind hotărât să o şi facă. Co-
lile albe îşi găsesc răspunsurile la tot mai multe necunoscute, gân-
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durile poetului nasc tot mai multe cuvinte, înşiruiri de noi şi tot 
mai profunde poeme în drum spre alte cărţi cu dor de raft şi de 
citire. 

Omul Gheorghe Pop, de-a lungul anilor, nu a fost ocolit 
de încercările vieţii. Dar a găsit puterea de fiecare dată de a trece 
peste durerea lor, mijind după furtuni cu zâmbetul şi roşeaţa ti-
midului, iubirea credinţei şi a valorilor familiei. 

Îşi iubeşte familia, nepoţii, cuvintele sunt rostite de fiecare 
dată alese din tolba celor mai frumoase când pomeneşte de ea. 

Cu mersul drept şi privirea senină, zâmbetul bucuriei ori-
cărei revederi este strecurat în salutul politicos şi jovial, în strânge-
rea de mână sau aplecatul uşor al capului. 

Cu emoţie şi sfială îţi recită versuri noi, puternice fâlfâiri 
de aripi, cai albi în galop spre ieri sau mâine, oriunde... 

 
 

Cuvinte pentru poetul şi părintele 
Gheorghe Pop 

pr. Gheorghe STROE 

Acum, când a trecut demult amiaza vieţii, m-a pus să caut 
în amintiri trecutul. Acel trecut cu care treci prin lume şi tot mai 
prezent devine şi treci cu el în veşnicie. L-am cunoscut pe Părin-
tele Gheorghe Pop poetul de când eram copii pe băncile Semina-
rului Teologic din Cluj şi mărturisesc că întâi acolo au scânteiat 
primele semne ale talentului său poetic, primele versuri ale harului 
său. Avea doar paisprezece-cincisprezece ani. 

De aceea afirm că acest dar l-a avut înnăscut. Poezia a fost 
şi este aureola Părintelui Gheorghe Pop. 

Fruntea lui înaltă, ochii lui calzi, cuprinzători şi pătrunză-
tori ascundeau gânduri şi sentimente intense cărora în cursul 
vremii le-a dat viaţă în versurile sale. 
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La Institutul Teologic Universitar din Sibiu am fost mereu 
împreună în sălile de curs, în sala de lectură sau în plimbările din 
oraş, la fel în capelă la rugăciune sau în catedrală. Aici am avut 
parte de dascăli bine instruiţi, luminaţi, personalităţi şi caractere 
desăvârşite. Aceştia au pus la sufletul studenţilor tot ce au avut ei 
mai de valoare. Aici şi-a format şi perfecţionat simţul artistic co-
legul nostru, aici şi-a lărgit orizontul şi şi-a îmbogăţit talentul. 

Toţi colegii l-au iubit şi l-au apreciat, întâmpinându-l cu 
cuvântul „poeta” şi-l zgândăream cu aforisme latineşti: „poeta 
nascitur sed orator fit”, şi el ne privea cu ochii mari, surâzând. Din 
anii tinereţii ne-am dat seama că el va fi ceea ce este acum, adică: 
un poet prin excelenţă, un bun păstor ca preot, un bun fiu al 
neamului, o personalitate de valoare a Maramureşului. 

Părintele Gheorghe Pop nu şi-a îngropat talentul şi l-a 
înmulţit dând roade bune ca pomul cel bun, fie prin poezie, fie 
prin oratorie, fie prin slujire. Pe toate le-a încrustat ca într-o cu-
nună cu pietre scumpe. 

De aceea vom vedea în poezia lui cum se oglindeşte cerul 
cu stele ca într-o apă limpede, cântând în versuri măiestrite plaiu-
rile Maramureşului, natura frumoasă a acestui colţ de ţară cu 
munţii şi apele lui, cu văile şi oamenii locului ce sunt cuprinse în 
mănunchiul de poezii „În Patria Cuvântului”. 

Dragostea de patrie pe care el o cântă cu dăruire, dar care 
pentru unii de astăzi a devenit un cuvânt desuet şi care ar dori să 
ajungem nişte copii fără ţară, fără mamă, fără tată, fără pământ şi 
fără cer, fără identitate (sperăm ca acestora Dumnezeu să le stea 
împotrivă). 

A face caz de patrie şi a mărturisi despre ea, despre fru-
museţile şi oamenii ei, despre cei de demult şi cei de acum nu e o 
ruşine, precum ar vrea să ne inoculeze oarecine „nişte vântură-
lume”. 

Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă 
Au venit şi-n ţara noastră, de-au cerut pământ şi apă... (Mihai 

Eminescu) 
Aşadar, pe bună dreptate n-au fost uitate, în poezia lui 
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Gheorghe Pop, peisaje ale patriei, crâmpeie ale trecutului şi nici 
Seiniul, oraşul slujirii sale: 
 

Seinel, fir de argint, 
izvorând din Carul Mare 
roi de stele porţi în valuri 
diamante şi cristale; 
lacrime încremenite 
pe altarul din Cetate 
al oştirilor jertfite 
din adânc de vremi uitate. 

 

Mulţi ar vrea să tăcem, să amuţim, să nu mai fim. Cine ta-
ce se face complice, că un Părinte al neamului a zis: „Tăcerea este 
mormântul pe care-l săpăm neamului nostru” (pr. Iustin Pârvu). Aşadar, 
autorul poeziilor pe care le-am citat este şi el un strigăt al neamu-
lui nostru, fiii Daciei străbune. 

În poezia Părintelui Poet se reflectă iubirea cu iz emines-
cian, această dumnezeiască virtute ce dă sens vieţii şi uneşte cerul 
cu pământul şi oamenii întreolaltă: 
 

Că porţi iubirea cum port eu 
În suflet chipul scump al tău 
Mă porţi în inimă şi-n gând 
Şi sunt al tău. 
(Din zările de nepătruns) 

 

Să ajungem la „Sfânta Sfintelor”, unde în chip tainic ne 
unim cu „Cel Ce Este”: 
 

Viaţa-i Însuşi Cel-ce-Este 
Taina cea din veac ascunsă 
La plinirea vremii 
Revelată lumii 
De Pruncul din iesle. 
(Calea-Adevărul-Viaţa) sau 
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Mărturisea smerit un gânditor 
Când Cel-Ce-Este risipit era 
În flori, în păsări, dragoste şi dor. 
(Cel-Ce-Este) 

 
Pe cerul frumos al Literaturii noastre, ca o stea străluceşte 

Poetul şi Părintele Gheorghe Pop, care s-a născut în Maramureş, 
„Ţară Veche cu oameni fără pereche”, un dar al lui Dumnezeu, un om 
cu suflet mare şi nobil. 

Prin aceste umile cuvinte am mărturisit şi eu despre per-
sonalitatea prietenului şi colegului meu, precum Sfântul Ioan Bo-
tezătorul l-a mărturisit lumii pe Fiul lui Dumnezeu. 
 

Prietenul şi colegul de la Cotul interior al Carpaţilor din  
Parohia Feldioara, judeţul Braşov 

 
 

Părintele Gheorghe Pop la ceas aniversar 

pr. dr. Cristian ŞTEFAN, 
consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a 

Maramureşului şi Sătmarului 

Cu voia şi ajutorul lui Dumnezeu, Părintele Gheorghe 
Pop de la Seini împlineşte frumoasa şi respectabila vârstă de 70 de 
ani. Este o vârstă binecuvântată, pe care Părintele Ceresc i-a hără-
zit-o, dar, în acelaşi timp, o vârstă pe care PreaCucernicia Sa a 
cinstit-o cu frumoase şi nobile împliniri în slujirea altarului stră-
bun, ca preot şi îndrumător spiritual, dar şi în viaţa cărturărească, 
ca iubitor şi făuritor de cultură. 

M-am gândit cu o cuvenită responsabilitate cum ar trebui 
să arate aceste rânduri, care se vor nu un „laudatio” academic, 
cuvenit întru toate, ci o mărturisire ce doreşte a cuprinde în cu-
vinte preţuirea faţă de viaţa, activitatea şi opera Părintelui Gheor-
ghe Pop. 
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A vorbi despre un om înseamnă mai întâi a-l cunoaşte. Iar 
a-l cunoaşte pe Părintele Gheorghe Pop înseamnă a-l fi surprins 
în diversitatea manifestărilor sale, legate de cele două vocaţii de 
viaţă, anume acelea de preot şi iubitor de cultură, vocaţii cărora 
le-a răspuns cu multă dăruire, cu bucuria împlinirii proprii şi a 
împlinirii altora. 

Împlinirea acestei frumoase vârste este prilej de adăstare 
asupra rostuirii unei existenţe pe care PreaCucernicia Sa a dedicat-o 
preoţiei întru Hristos, înţeleasă, pe cărările nobleţei de suflet şi 
rigorii de gândire, la o înaltă şi complexă ţinută a lucrării ei, dar şi 
multor zile petrecute la masa de scris. 

La cei 70 de ani ai săi, Părintele Gheorghe Pop este un om 
împlinit. Un om împlinit însă nu este şi un om al odihnei. Pentru 
vârsta noilor sale isprăvi duhovniceşti şi cărturăreşti, îi dorim încă 
mulţi ani cu binecuvântare de la Dumnezeu! 
 
 

Cei care ţin fereastra deschisă 

Ioana Ileana ŞTEŢCO27 

... Şi o viaţă întreagă slujesc binelui. Sunt de meserie oa-
meni frumoşi! Pentru ei se deschid ferestrele, indiferent de ano-
timp. Pentru ei, trecerea prin „împărăteştile porţi” se face uşor, ca 
şi pasul din vis, prin care moartea se amăgeşte singură. 

Când ne arată nouă, celor mai tineri, drumul spre casă, 
ştim că am greşit şi alegem o altă carte de poezie. 

Astă vară, pe terasa Mariei, ne-a citit poezii şi ne-a vorbit 
cu deosebită căldură despre soţia sa, preoteasa. (Maria mi-a şoptit 
că e moartă.) 

Am înţeles că pentru cei care ţin fereastra deschisă această 
întâmplare nu are prea mare importanţă. 

                                                           
27 Poetă. 
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Părintelui Gheorghe 

pr. Vasile TRIF28 

A fost zi 
sau a fost noapte 
nu ştiu, 
 
dar de Sus 
a plouat rodnic 
 
dintre oameni 
i-a dat cal lui Gheorghe 
să treacă Gutîiul, 
şi-n loc de suliţă 
i-a dat pană de aur; 
cu sufletul să scrie prin ţărînă, 
la-ntîlnirea cu balaurul 
să n-aibă frică. 
 
Aceasta văzînd 
florile Cicîrlăului s-au sfătuit 
şi s-au întîlnit 
într-o cunună. 
 
Sfinţii Seiniului 
cu aură de deal şi vale 
l-au primit la mesele lor 
şi el le-a dăruit 
lumină pentru alţii. 
 

                                                           
28 Preot la Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae” Baia Mare, pictor, sculptor, 

poet. 
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Luaţi seama cum vorbiţi 
cu cine vă-ntîlniţi 
şi pe unde umblaţi; 
 

printre noi cresc îngeri 
sunt ai noştri 
pentru cei din ziua de ieri 
pentru ziua de azi 
şi ziua de mîine. 

 
 

Părintele Gheorghe Pop la 70 de ani 

conf. univ. dr. Ştefan VIŞOVAN 

Părintele Gheorghe Pop face parte din categoria acelor 
slujitori ai Bisericii, care au chivernisit cu multă pricepere nenu-
măraţii talanţi cu care i-a dăruit Dumnezeu în generozitatea şi bu-
nătatea Sa fără de margini. A fost de-a lungul tuturor anilor de 
formare profesională un elev şi un student eminent, iar prestaţia 
Preacucerniciei Sale ca păstor de suflete a fost apreciată la modul 
cel mai înalt de mai-marii bisericii, care i-au acordat, pe rând, dis-
tincţii şi titluri importante. Astfel, în anul 1981 Î. P. S Arhiepisco-
pul Teofil Herineanu îi conferă părintelui Gheorghe Pop, cu oca-
zia târnosirii bisericii nou construite în filia Bârgău, parohia Cicâr-
lău şi pictate în tehnica frescă, distincţia bisericească de iconom, 
cu dreptul de a purta brâu roşu, iar peste şapte ani, în 1988, ace-
laşi vrednic de pomenire înalt ierarh îi acordă, cu ocazia sfinţirii 
casei noi  parohiale, din Seini şi a altor lucrări de construcţie şi 
reparaţii capitale, distincţia imediat superioară – aceea de iconom 
stavrofor, cu drept de a purta cruce. Recent, în anul 2012, P. S. 
Iustin Sigheteanul, episcop vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, i-a conferit distincţia Crucea Maramureşeană pentru clerici, 
recompensând astfel slujirea pilduitoare a părintelui Gheorghe „în 
ogorul bisericii ortodoxe, pentru activitatea culturală deosebită şi 
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înnoirea şi împodobirea cu pictură nouă a bisericii monumentale, 
cu hramul «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» din Parohia Orto-
doxă Română Seini 1, Protopopiatul Baia Mare”. 
 Faţă de râvna exemplară dovedită de părintele Gheorghe, 
atât în activitatea de pastoraţie, cât şi în cea de om al cetăţii, nu au 
rămas indiferente nici autorităţile mirene, din partea cărora a pri-
mit mai multe diplome de excelenţă, precum şi două titluri de ce-
tăţean de onoare – al comunei Cicârlău şi al oraşului Seini. 
 Existenţa părintelui Gheorghe se circumscrie între nişte 
coordonate majore, în armonie cu chemarea înaltă a Preacucerni-
ciei Sale, cu talentul de stihuitor, cu dăruirea necondiţionată faţă 
de cei apropiaţi şi dragi sufletului său. 
 Harul preoţesc al părintelui Gheorghe este secondat de cel 
poetic. Se spune că predicile Preacucerniciei Sale sunt încărcate de 
metafore, de înţelesuri înalte şi profund ziditoare. Acelaşi maestru 
al cuvântului se dovedeşte şi în versurile pe care le creează, căci Prea-
cucernicia Sa este, fără îndoială, un poet talentat. A publicat nume-
roase poezii în ziare locale, în reviste literare şi de cultură din în-
treaga ţară: „Pentru Socialism”, „Graiul Maramureşului”, „Opinia”, 
„Clipa”, „Glasul literar şi artistic”, „Informaţia zilei”, „Orizont 
seinean”, cotidianul „Dâmboviţa” din Târgovişte,  „Luceafărul” din 
Bucureşti, „Telegraful român” de la Sibiu, „Mesagerul transilvan” 
din Cluj-Napoca, „Revista literară Târgoviştea”, revista de cultură a 
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” „Porto-Franco” din Galaţi, supli-
mentul literar „Maramureş”, „Nord literar”, „Dialog Măiastra”, re-
vista „Archeus”, revista „Pro Unione”, revista culturală „România 
km 0” etc. Este, în acelaşi timp, prezent cu materiale de specialitate 
în paginile unor reviste teologice, cum sunt: „Ortodoxia Maramu-
reşeană”, „Îndrumătorul bisericesc” al Arhiepiscopiei Clujului „În-
drumătorul bisericesc” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. 
 În creaţia poetică a părintelui Gheorghe se regăsesc sin-
cretic influenţe din diverse zone: confesională, literară, culturală, 
etnofolclorică. Prelucrate şi rafinate în laboratorul propriu de cre-
aţie, acestea au condus la formarea unui stil poetic original, la un 
comportament artistic de înaltă ţinută, în care coordonatele majo-



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

110 

re sunt dictate de o acută conştientizare a importanţei uriaşe pe 
care o are CUVÂNTUL, atât în raporturile interumane, cât şi în 
relaţia pe care credincioşii – şi cu atât mai mult păstorii de suflete 
– trebuie să o aibă cu Divinitatea.   
 Un motiv cu mare ocurenţă în creaţia poetică a părintelui 
Gheorghe este cel al vieţii ca trecere. Este vorba aici nu doar de-
spre o simplă constatare ori despre o reiterare metaforică a unor 
precepte biblice, ci avem de-a face cu o convingere fermă a celui 
care, prin harul căpătat de la Dumnezeu şi prin misiunea ce i-a 
fost încredinţată, mijloceşte între noi, muritorii de rând şi Creator, 
oferindu-ne elemente solide de susţinere în înţelegerea superioară 
a existenţei. 
 Universul poetic al părintelui Gheorghe este pigmentat, în 
mod firesc, cu trăiri şi frământări de esenţă biblică ori mitologică, 
lirismul şi metafora sa fiind când profunde – poetul căutând parcă 
să se cunoască mai bine pe sine însuşi –, când influenţate de poe-
zia populară, a cărei forţă morală regeneratoare o recunoaşte şi o 
cultivă frecvent în lirica sa. Firul roşu al celor două volume ale 
Preacucerniciei Sale este, aşa cum o spune deschis şi titlul unuia 
dintre ele – Învins de iubire (1994) – este iubirea, acest sentiment 
profund care înalţă sufletul omului, picurând în el fărâme de 
Dumnezeire. Iubirea este percepută aici ca un sentiment major, 
grav, încărcat de răspundere şi altruism, versurilor în cauză 
conferindu-li-se conotaţii înalte. Ea se îndreaptă, deopotrivă către 
Creator şi către semeni.  

În volumul Peregrin spre... Dincolo (2012) părintele Gheorghe 
îşi pune sieşi întrebări cardinale, la care, atunci când i se pare că nu 
are răspunsuri satisfăcătoare, se adresează direct lui Dumnezeu, 
pe Care-L slujeşte cu dăruire şi cu credinţă: „Doamne, dacă dintru 
început toate le-ai făcut bune şi foarte bune, de unde şi de ce-i atunci atâta 
rău şi durere în lume”? Pe parcursul volumului uzează adeseori de 
introspecţie, de întoarcerea către sine, abordând chestiuni existen-
ţiale majore, grave, meditând la taina creaţiei ori la destinul lutului 
gânditor, care pare a fi poetul însuşi. Învăţătura creştin-ortodoxă, 
în slujba căreia s-a pus, îi permite să afirme cu tărie că viaţa aceas-
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ta este doar o trecere spre ce va urma, de aceea aşteaptă cu nesaţ 
şi înfrigurare întâlnirea cu Cel Ce Este. Din această perspectivă 
este interpretată trecerea noastră prin lume în poezia Peregrin spre... 
Dincolo, care a dat şi titlul volumului şi în care se îmbină gingăşia 
expresiei poetice cu credinţa în Dumnezeu şi cu iubirea necondi-
ţionată faţă de Acesta – toate reflectându-se în versuri de o mare 
acurateţe, amintind de sensibilitatea profundă a liricii populare. 

Poetul Gheorghe Pop are un mod propriu de a înţelege 
rosturile lumii. Pentru Domnia Sa nimic nu este întâmplător în 
existenţa noastră, toate au un sens, o finalitate, nimic nu poate 
opri succesiunea evenimentelor stabilită dintru începuturi de Cre-
atorul Însuşi. În concepţia filosofico-poetică şi tradiţional-creştină 
a autorului fiecare om este un poem destinat eternităţii, prin 
aceasta ridicându-se speranţa la rang de principiu de viaţă, căci 
părintele Gheorghe crede în lumină şi ne îndeamnă şi pe noi să 
procedăm la fel: „Soarele de unde apune, luminează-n altă lume, după 
noapte – dimineaţă, moartea – alt fel de viaţă”. Aşa cum au procedat 
mulţi poeţi de factură religioasă înaintea Domniei Sale, părintele 
Gheorghe caută să pătrundă nepătrunsul, permiţându-şi chiar să 
se adreseze Creatorului: „Unde eşti, Doamne, adânc al tăcerii?” Însă 

acest lucru nu-l împiedică să iden-
tifice în toate puterea divină, care 
este deasupra tuturor şi singura în 
stare să aducă linişte şi lumină în 
sufletele noastre, adeseori măcina-
te de neîncredere şi îndoială: „Re-
varsă, Doamne, a Ta milă / Acum şi-
n ceasul de-apoi / Rămâi speranţă şi 
lumină / În întunericul din noi”. Lu-
mina aceasta este generatoare de 
speranţă, căci „luceafărul nu moare, 
ci numai apune în Marea Lumină”.   

Poezia părintelui Gheorghe este limpede şi gingaşă, pă-
trunsă de credinţa în Dumnezeu şi de iubirea faţă de oameni. Ea 
izvorăşte dintr-o inimă aleasă, dintr-un suflet sensibil, curat şi de-
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votat. Ea se citeşte cu plăcere, dar ne îndeamnă în mod constant 
la o autoevaluare a comportamentului nostru creştin, sfătuindu-ne 
să fim mai buni, mai drepţi şi mai aproape de Dumnezeu. 
 Credinţa, iubirea de neam şi statornicia noastră pe aceste 
meleaguri se întrepătrund firesc şi armonios în poezia părintelui 
Gheorghe, potenţându-i mesajul şi accentuând conştiinţa  pereni-
tăţii. Nu am venit aici de aiurea, suntem contemporani cu izvoare-
le şi fraţi buni cu pădurea – afirmă Domnia Sa, parcă dând un 
răspuns maiestuos celor care, din motive obscure, încearcă să 
arunce umbra îndoielii peste acest adevăr, îmbrăţişat fără rezerve 
de toţi oamenii de bună-credinţă. Extrapolând ideea Sfintei Tre-
imi, părintele Gheorghe afirmă că românii din Transilvania, Mol-
dova şi Ţara Românească „o singură fiinţă sunt, de-un neam, un grai şi 
lege strămoşească / Precum e Tatăl, Fiul şi Duhul cel Preasfânt”. 
 Au trecut anii peste părintele Gheorghe cu bunele şi mai 
puţin bunele lor. Şi cât de repede s-au scurs! Iată-l acum ajuns la 
vârsta biblică! Dar, ori de câte ori îl întâlnesc, chipul luminos al 
Preacucerniciei Sale emană o  bunătate fără de seamăn, un opti-
mism sănătos şi temperat, o bucurie reconfortantă şi, mai presus 
de toate, acea mulţumire pe care ţi-o dă doar conştiinţa că lucra-
rea ta este spre folosul şi spre binele aproapelui. Iar zâmbetul i-a 
rămas parcă tot atât de  cald, de luminos şi de inocent ca acum 
aproape şaizeci de ani, când împărţeam aceeaşi bancă la şcoala din 
Giuleştii Maramureşului. Doar că acum zâmbetul Preacucerniciei 
Sale a căpătat o alură serafică. 

LA MULŢI ANI, PĂRINTE GHEORGHE! 
Te îmbrăţişez cu aleasă şi statornică prietenie! 
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Ce faceţi înainte de a scrie? De unde ştiţi 
ce să scrieţi? 

Corina Ancuţa RUS, Lena GHIŞAN, Mariana Rodica POP, 
Dorina BUDA, Marieta DANCIU, 

învăţătoare la Şcoala Ilba 

Moment poetic – aşa am intitulat activitatea desfăşurată la 
şcoala noastră, avându-l ca invitat pe distinsul părinte Gheorghe 
Pop. În faţa copiilor, personalitatea poetului creştin s-a arătat a fi 
împletită cu misiunea de preot, căci, aflându-ne în Postul Sfintelor 
Paşti, sufletele micilor învăţăcei au primit cuvântul părintelui despre 
iubirea lui Dumnezeu prin viu grai, ca o predică, şi prin versurile 
tipărite. 

În sală s-a aşternut liniştea lucrătoare. Am simţit cum se-
minţele cădeau în pământul reavăn, gata să le primească. Cuvinte-
le curgeau lin, încât fiecare frază părea o poezie, iar versurile erau 
atât de reale... 

A rămas întipărită în conştiinţa noastră, a dăscăliţelor, în-
sufleţirea cu care părintele ne vorbea despre taina mântuirii – ace-
ea că Dumnezeu Şi-a trimis Fiul să moară pentru noi, să ne împa-
ce din nou cu Tatăl. 

I-a sensibilizat apoi pe micii ascultători cu versuri închina-
te mamei: 

 
Mama, întâiul şi ultimul cuvânt 
În toate graiurile acestui pământ 
Şi într-altele pe care nu le ştim 
Dar poate că sunt 
MAMA! 
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Universul iubirii include şi iubirea de patrie, iar poetul 
Gheorghe Pop a sintetizat sentimentul patriotic în poezii ca: Mai-
ca noastră, Unire, Neamul meu. 

Le-a citit părintele poezii din volumul Învins de Iubire, 
prezentându-le apoi proaspătul volum Peregrin spre... Dincolo. 

Copiii au fost impresionaţi de creaţia în versuri, iar dialo-
gul dintre elevi şi poet a scos la iveală o latură misterioasă a poe-
tului: inspiraţia. La această curiozitate firească a copiilor (Ce faceţi 
înainte de a scrie? De unde ştiţi ce să scrieţi?) poetul le-a răspuns, 
pe înţelesul lor, că totul vine de la Dumnezeu, dacă îi cerem aju-
torul. Le-a explicat taina omului de creaţie – împletirea talentului 
cu munca. 

Pregătiţi pentru întâmpinarea Marelui Praznic al Învierii, 
am aşteptat cu toţii marea Sărbătoare propunându-ne să trăim aşa 
cum ne-a învăţat Hristos: în iubire. Iar semănătorilor acestei vir-
tuţi în sufletele oamenilor, le sărutăm dreapta, datorându-le recu-
noştinţă şi preţuire. 
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PREOT ICONOM STAVROFOR 
GHEORGHE POP 

Repere biografice. Studii. Activitatea pastorală, 

didactică, civică şi culturală 

 
15 martie 1944 – Se naşte în localitatea Sat Şugatag, comuna Giu-

leşti, de pe valea Marei; este al cincilea copil al familiei Pop 
Gheorghe şi Maria; înaintea lui s-au născut patru fete: Ma-
ria, Anastasia, Eufrosina şi Ana; după el s-au mai născut fra-
ţii Vasile şi Nicoară. 

1951-1955 – Urmează şcoala primară în satul natal, având învăţă-
tori pe doamna preoteasă Huban Valeria, în clasele I-II, din 
clasa a III-a i-a fost învăţător directorul şcolii, Theodor 
Bohotici. 

1955-1957 – Urmează clasele a V-a şi a VI-a în comuna Giuleşti, 
făcând drumul zilnic de acasă la şcoală pe jos. 

1957-1958 – Din lipsă de elevi, se desfiinţează clasa a VII-a de la 
Şcoala Generală din Giuleşti. Urmare a acestui fapt, elevul 
Pop Gheorghe se înscrie în clasa a VII-a în cadrul Liceului 
„Filimon Sârbu” de la Sighet, unde încheie primul trimestru, 
după care părinţii săi, neavând posibilitatea de a plăti inter-
natul şi cantina, îl transferă la Şcoala Generală din Berbeşti, 
drum făcut, la fel, pe jos, circa 12 km dus-întors. 

1958-1960 – Urmează cursurile Şcolii de Cântăreţi bisericeşti şi 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj. 

1960-1961 – Neavând vârsta de 17 ani, împreună cu mai mulţi 
colegi, aflaţi în aceeaşi situaţie (conform unei legi date de 
regimul de atunci), nu a avut dreptul să se înscrie în anul trei 
decât la împlinirea vârstei de 17 ani, astfel, un an de zile a 
lucrat în Munţii Maramureşului, la plantat de puieţi. 
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1961-1964 – Continuă cursurile Seminarului Teologic, pe care le 
încheie, fiind pe locul trei din cei 30 de absolvenţi şi locul I 
la examenul de diplomă. 

1964-1968 – Urmează şi absolvă cursurile de la Institutul Teologic 
de Grad Universitar din Sibiu, susţinându-şi teza de licenţă 
la catedra Studiul Noului Testament, cu tema „Personalita-
tea păstorului de suflete în lumina Noului Testament”, 
având ca îndrumător pe distinsul pr. prof. dr. Grigorie T. 
Marcu. 

1968, 28 iulie – Se căsătoreşte cu prof. Ileana Ulici, din Rona de 
Jos. 

1968, 7 august – Este hirotonit diacon în Catedrala Episcopală 
din Cluj, de către Î.P.S. Arhiepiscop Teofil Herineanu. 

1968, duminică, 11 august – Primeşte Sfânta Taină a Preoţiei, 
fiind hirotonit în acelaşi loc de către Î.P.S. Arhiepiscop Teo-
fil Herineanu. 

1968, 1 septembrie – Este instalat preot în parohia Mara, Proto-
popiatul Sighet, unde păstoreşte până la sfârşitul lunii febru-
arie 1973. 

1973, 1 martie – Se transferă la Parohia Cicârlău, cu filia Bârgău, 
din Protopopiatul Baia Mare, unde păstoreşte până la data 
de 30 aprilie 1982. 

1982, 1 martie – Este preot paroh la Parohia Ortodoxă nr. 1 Se-
ini, din Protopopiatul Baia Mare, până în prezent. 

 
Date despre soţie şi copii 

 
1969, 22 aprilie – Se naşte primul copil, Natalia-Eleonora Pop, în 

satul Mara. 
1973, 22 mai – Se naşte fiul Tomel-Gheorghe Pop, în Cicârlău. 
1982, 21 august – Se naşte fiica Ioana Anamaria Pop, în Seini. 
1997, 20 septembrie – Soţia Ileana, la chemarea Domnului, trece 

la cele veşnice. 
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1995 – După absolvirea Facultăţii de Teologie Pastorală din Cluj-
Napoca, este numit titular la catedra de predare a religiei 
prof. Tomel-Gheorghe Pop, fiul preotului. 

 
Succinte date biografice despre membrii familiei Pop 

 
Tata: Pop Gheorghe, fiul lui Vasile şi Eudochia, din Sat Şugatag, 
s-a născut în data de 20 martie 1908 şi a trecut la cele veşnice în 
noiembrie 1968. Rămâne orfan de tată de mic copil, la vârsta de 
12 ani, mai mici decât el fiind fraţii Nicoară, Pălăguţă şi Ion. Bu-
nicul Vasile Pop a participat la Primul Război Mondial, din care s-a 
întors la copii cu răni grave, nu după mult timp murind. Urmările 
războiului au fost sărăcia şi foametea. Tata a fost nevoit ca, fiind 
cel mai mare dintre fraţi, să se angajeze la o vârstă fragedă (15-16 
ani) la o mină din Lupeni, uneori fiind nevoit să lucreze în două 
şuturi pentru a putea asigura traiul mamei văduve şi fraţilor mai 
mici. În data de 11 februarie 1932 se căsătoreşte cu Avram Maria, 
din Sat Şugatag. Cei doi părinţi au fost deosebit de harnici, mun-
cind din greu pentru creşterea şi educarea copiilor lor. 
Mama: Maria Avram s-a născut în data de 6 martie 1909 şi a tre-
cut la cele veşnice în data de 24 februarie 1992. A adus pe lume, 
după căsătorie, şapte copii: 

1. Maria Pop, născută în data de 3 decembrie 1933, căsătorită 
cu Mihai Hotea, are un singur copil, pe fiica Maria, la rându-i că-
sătorită cu Mesaroş Petru, cu care are doi copii, Mihai şi Maria. 

2. Anastasia Pop, născută în data de 20 august 1935, căsătorită 
cu Bozai Gavrilă, având copii pe Viorel şi Milica. A muncit, până 
la pensionarea sa, la o brutărie din Sighetu Marmaţiei. 

3. Eufrosina Pop, născută în Ajunul Crăciunului, 24 decem-
brie 1937. De profesie a fost asistent medical, a lucrat în Vatra 
Dornei, apoi în Suceava. Se căsătoreşte cu Pintilie Ioan, având un 
singur copil, Mariana, actualmente inginer topograf în Suceava. 
Mariana s-a născut în 3 ianuarie 1962, în Vatra Dornei. Se căsăto-
reşte cu Andrei Loredan, având o fată, Andreea Andrei, care este 
psiholog. Urmează cursurile Facultăţii de Stomatologie din cadrul 
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UBB Cluj. Eufrosina a trecut la cele veşnice în data de 2 iulie 
2009, fiind prima dintre fraţi care urmează părinţilor. 

4. Ana Pop, născută în data de 5 aprilie 1940, este necăsători-
tă. A fost sprijinul familiei, ajutându-şi mama văduvă la creşterea 
fraţilor ei. 

5. Gheorghe Pop este primul băiat al familiei, devenit preot, 
răsfăţatul şi bucuria familiei. Se căsătoreşte în data de 28 iulie 
1968 cu Ileana Ulici, din Rona de Jos, profesor de biologie-
agricultură. Au fost binecuvântaţi cu trei copii: 

Natalia-Eleonora Pop este absolventă a Şcolii Postliceale 
Agroturism montan din Seini. A lucrat ca laborantă la Fabrica de 
Abrazive din Seini. După anul 1989 se angajează la Parohia Orto-
doxă Seini, pe post de supraveghetor muzeu, de unde se va pen-
siona de boală. 

Tomel-Gheorghe Pop îşi ia bacalaureatul la Seini, secţia Eco-
nomic, apoi licenţa în Teologie Pastorală la Facultatea de Teolo-
gie din cadrul UBB Cluj-Napoca, licenţiat în anul 1995. Actual-
mente este profesor de religie la Şcoala Gimnazială nr. 1 Seini şi 
preot slujitor la Parohia Ortodoxă Seini 1, alături de părintele său. 
Este coautor al monografiei Seiniului, „Cartea Cetăţii Zynir” la a 
cărei lansare a primit Diploma de onoare din partea Primăriei 
Municipiului Baia Mare – primar Cristian Anghel. Consiliul local 
Seini îi acordă Diplomă de excelenţă pentru activitatea didactică şi 
de formare şi educare a tinerei generaţii, întru păstrarea credinţei 
străbune şi trăirea principiilor moral-religioase. Episcopia Mara-
mureşului şi Sătmarului, prin P.S. Iustin Hodea Sigheteanul, cu 
ocazia târnosirii Bisericii „Sfinţii Mihail şi Gavriil”, 2 septembrie 
2012, îi acordă distincţia de „iconom” cu drept de a purta brâu 
roşu, pentru activitatea deosebită cultural-religioasă, pentru impli-
carea şi aportul substanţial adus la renovarea şi pictarea bisericii 
parohiale. S-a căsătorit în anul 2003, 31 august, cu Dorina Paşca, 
născută în Baia Mare, în data de 9 iunie 1982. Este absolventă a 
Facultăţii de Teologie – Litere din cadrul Universităţii de Nord, 
Baia Mare. Este profesor titular de limba şi literatura română, la 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Seini. Este bine pregătită profesional, fi-
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ind iubită şi apreciată de elevi şi părinţi. Are doi copii: Alexandru 
Pop, născut în 4 iunie 2004, elev în clasa a III-a, la Şcoala Gimna-
zială nr. 1 Seini. Este un copil inteligent şi frumos. Al doilea fiu se 
numeşte Andrei Pop, născut în 4 octombrie 2009, şi frecventează 
cursurile grădiniţei din localitate. Ei sunt sufletul şi bucuria părin-
ţilor şi a bunicului. 

Ioana Anamaria Pop s-a născut în data de 21 august 1982, la 
Baia Mare. Clasele primare le urmează la Seini, fiind elevă de ex-
cepţie, cunoscând doar nota 10. Învăţător i-a fost doamna Elena 
Cosma. Clasele gimnaziale sunt urmate la Şcoala Generală nr. 14 
din Baia Mare, actuala „George Coşbuc”. Rămâne acelaşi elev 
excepţional, fiind premiantă în toţi anii. În anul 1997, după admi-
terea la liceu, devine eleva Liceului „Mihai Eminescu” din Baia 
Mare. Se situează la finalul anilor de liceu şi bacalaureat pe prime-
le locuri. Se înscrie la cursurile a două facultăţi la Cluj. Facultăţile 
de Filosofie şi Drept, din cadrul UBB, între anii 2001-2005, res-
pectiv 2002-2006. Este licenţiată a ambelor instituţii de învăţă-
mânt superior. Moşteneşte pe părintele ei, având un real talent în 
ale scrisului. Câştigă locul I la Festivalul-concurs „Vasile Lucaciu” 
din Cicârlău, premiul constând în tipărirea primului volum de po-
ezie. Titlul cărţii este „Erezii stelare”. Poemele sunt pătrunse de 
fiorul metafizic, cu nuanţe filosofice, apreciate de critica literară şi 
de cititori. Opera ei poate fi lecturată şi pe website-ul său, 
www.ioanapop.tk  Se căsătoreşte în data de 30 mai 2007 cu Dan 
Bontaş, originar din Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud. Soţul este 
inginer designer, la SC Terminus SRL Cluj-Napoca. Ioana lucrea-
ză la firma americană Emerson Ltd. din Cluj, ca Senior Team 
Leader. 

6. Vasile Pop s-a născut în data de 30 martie 1947, în Sat Şu-
gatag. Se căsătoreşte cu Niţa din satul Fereşti. Au trei copii, Gheor-
ghe, Mariana şi Ioana. 

7. Nicoară Pop s-a născut în data de 7 iunie 1949. A absolvit 
Colegiul Tehnic din Oradea. Lucrează ca profesor-inginer, la Şco-
lile din Ocna Şugatag, Sat Şugatag şi Breb. S-a căsătorit cu Ioana 
Tupiţă din satul Mara, născută în data de 11 martie 1957. Este 
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economist, cu diploma obţinută la Chişinău. Au trei copii, Bog-
dan Pop, născut în data de 24 ianuarie 1988, de profesie inginer 
informatician. Este student la Ştiinţe Economice, în Baia Mare şi 
profesor la şcoala din Deseşti. Al doilea copil, Nicoleta Anamaria, 
este farmacist, obţinând licenţa la Oradea, căsătorită cu Jambor 
Zoltan. Ioana Pop, al treilea copil, este născută în data de 11 mar-
tie 1997. Este elevă la un liceu din Sighet. 

8. Adrian Danci, născut în data de 16 noiembrie 1969, este 
copilul adoptat de mama Maria, copil care s-a ataşat de fraţii săi 
de suflet, intrând în familia Pop cu dragoste. Se căsătoreşte cu 
Adriana (Ada), născută în 4 iulie 1969. Amândoi sunt de profesie 
ingineri silvici. Adrian este şeful Ocolului Silvic Mara. 
 

Distincţii primite pentru activitatea pastoral-misionară şi 
administrativ-gospodărească 
 
1981, 30 august – Cu ocazia târnosirii bisericii nou construite şi 

pictate în tehnica frescă, Î.P.S Arhiepsicop Teofil Herineanu îi 
conferă pr. Gheorghe Pop distincţia bisericească de „iconom 
cu dreptul de a purta brâu roşu”. 

1988, 8 iulie – Î.P.S. Arhiepiscop Teofil Herineanu, cu ocazia 
sfinţirii casei noi parohiale, din parohia Seini, şi a altor lucrări 
de construcţie şi reparaţii capitale, „În temeiul rapoartelor 
primite şi din încredinţarea pe care ne-am făcut-o personal 
despre osârdia şi lucrarea deosebită pentru păstrarea şi întări-
rea dreptei noastre credinţe în anii de preoţie rodnică, am so-
cotit de bine să-ţi acordăm distincţia de «iconom stavrofor», 
cu dreptul de a purta cruce, conform prevederilor art. 142 din 
Statutul de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române. Nădăj-
duim că bunul Dumnezeu va răsplăti deplin osteneala depusă 
în slujirea Sfintei Biserici şi a binelui celor păstoriţi, iar cinsti-
rea noastră va fi o mângâiere duhovnicească şi pastorală în 
viitor. Cu arhiereşti binecuvântări, Arhiepiscop †Teofil” 
(adresa nr. 1913/1988). 
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Activitatea pastorală, didactică, civică, culturală şi ad-
ministrativ-gospodărească 
 
1990-1995 – Predă religia la Şcoala Generală nr. 1 Seini. 
2008-2012 – Sunt definitivate lucrările de reparaţii capitale interi-

oare şi exterioare ale Bisericii parohiale „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, pictarea interioară integrală a bisericii cu 
pictură nouă, de către pictorii Ştefan Teodor, Nicolae 
Andonaş şi Gheorghe Monda, recomandaţi de P.S. Episcop 
Iustin Hodea Sigheteanul. S-a confecţionat mobilier nou în 
toată biserica, placarea pardoselii cu marmură de Carrara. 
Fundaţia exterioară a bisericii s-a placat cu piatră naturală de 
Blidari. Inventarul bisericii a fost îmbogăţit cu ornate noi pre-
oţeşti, draperii şi acoperăminte noi la Masa Sfântului Altar, 
vase liturgice noi, candele, sfeşnice, Sfântă Evanghelie şi cărţi 
de cult. S-a construit un lumânărar nou, în faţa bisericii. 

2012, duminică 2 septembrie – La invitaţia preoţilor slujitori, 
Gheorghe şi Tomel Pop, a Consiliului parohial şi a credincio-
şilor Parohiei nr. 1 Seini, Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împreună cu P.S. Iustin 
Hodea Sigheteanul, a săvârşit slujba de târnosire a bisericii şi 
Sfânta Liturghie Arhierească, înconjuraţi de un impresionant 
sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de 
credincioşi din Seini şi din împrejurimi. După încheierea Sfin-
tei Liturghii, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru activi-
tatea şi lucrarea prodigioasă depusă în slujba bisericii străbune 
şi a neamului românesc, Î.P.S. Mitropolit Andrei Andreicuţ, 
C.L. Seini, prin doamna primar, ec. Gabriela Tulbure, i s-a 
conferit titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului  Seini”. 
Domnului Nicolae Bud, deputat, pentru implicarea sa în spri-
jinirea financiară a multiplelor lucrări de construcţie, reparaţii 
şi renovări, la edificiile bisericeşti din cuprinsul Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului, înaltul ierarh Andrei, Mitropoli-
tul, în semn de apreciere, i-a oferit distincţia „Crucea Transil-
vană” pentru mireni. P.S. Iustin primise cu zece ani în urmă 
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titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Seini”, cu ocazia sfin-
ţirii pietrei de temelie la biserica „Sf. Mare Mucenic Gheor-
ghe” din Parohia Ortodoxă Seini 2. Membrii Consiliului pa-
rohial, pictorii, donatorii care au jertfit la înfrumuseţarea şi 
împodobirea bisericii au primit „Diplome de recunoştinţă”, 
iar preotului slujitor Tomel-Gheorghe Pop, din partea C.L. 
Seini, i s-a acordat „Diploma de excelenţă” pentru activitatea 
susţinută în educarea moral-religioasă şi culturală a elevilor şi 
tinerilor din localitate. Din partea Sfintei Episcopii a Maramu-
reşului şi Sătmarului, P.S. Episcop Iustin îi acordă rangul de 
„Iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu” pentru activitatea 
depusă la lucrările de reabilitare şi înfrumuseţare a bisericii. 
Preotului paroh, Gheorghe Pop, P.S. Iustin i-a conferit dis-
tincţia „Crucea Maramureşeană pentru clerici”, „pentru sluji-
rea pilduitoare în ogorul Bisericii Ortodoxe, pentru activitatea 
culturală deosebită şi înnoirea şi împodobirea cu pictură nouă 
a bisericii monumentale cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Parohia Ortodoxă Română Seini 1, Protopopi-
atul Baia Mare”. Semnează Episcop Iustin Hodea Sigheteanul, 
dată în reşedinţa noastră episcopală din Baia Mare, anul 2012, 
luna septembrie, ziua 2. Consiliul Local Seini, prin Hotărârea 
nr. 47 din 27 august 2012, îi conferă Domnului pr. Gheorghe 
Pop titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Seini”, în semn 
de binemeritată recunoştinţă pentru contribuţia sa de excepţie 
la ridicarea prestigiului oraşului, prin preţuirea valorilor litera-
re şi implicare de trei decenii în viaţa social-culturală a urbei 
noastre”. Seini, 27 august 2012. Semnează, Primar, ec. Ga-
briela Tulbure. Anterior acestei înalte aprecieri şi distincţii, pr. 
Gheorghe Pop a mai fost premiat de Casa Orăşenească de 
Cultură Seini cu diplomă de onoare şi o diplomă de excelenţă 
la lansarea monografiei „Cartea Cetăţii Zynir”, prima mono-
grafie tipărită a acestui oraş, cu un număr de 450 de pagini, fi-
ind apreciată de oamenii de cultură, care au numit-o în presă 
„întâiul buletin de identitate al Seiniului”. La lansarea mono-
grafiei a participat şi primarul Băii Mari, Cristian Anghel, îm-
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preună cu dl. prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu”, Baia Mare. La eveniment au mai fost 
prezenţi Nicoară Mihali, Nicolae Goja, Emil Danciu, scriitori, 
alţi ziarişti, oameni de cultură din Baia Mare şi din judeţ. Cu 
această ocazie, Primăria Municipiului Baia Mare acordă auto-
rilor monografiei, pr. Gheorghe Pop şi prof. Tomel Pop, câte 
o diplomă de onoare. Cu ocazia lansării volumului de poezie 
„Peregrin spre... Dincolo”, Casa Orăşenească de Cultură Seini 
îi conferă autorului Gheorghe Pop o diplomă de excelenţă. 

2013, 20 iunie – Consiliul local al comunei Cicârlău, prin Hotărâ-
rea nr. 41/2013, acordă titlul de „Cetăţean de onoare” însoţită 
de placheta comunei Cicârlău, „pr. Gheorghe Pop, în semn de 
preţuire şi recunoştinţă pentru activitatea culturală deosebită 
în cadrul Cenaclului Literar «Vasile Lucaciu»”. I s-a mai acor-
dat Diplomă de membru fondator al Cenaclului Literar „Vasi-
le Lucaciu”, unde ca membru activ aproape de patru decenii, 
la festivalurile-concurs organizate de cenaclu cu participare 
naţională, pr. Gheorghe Pop obţine primele distincţii literare 
din partea juriului. În anul 1978, chiar de la prima ediţie, din 
2-3 decembrie, a fost distins cu „Premiul special al juriului” ex 
equo, preşedintele juriului fiind scriitorul academician Augus-
tin Buzura. La ediţia a VI-a, decembrie 1988, pr. Gheorghe 
Pop i se acordă premiul revistei „Cântarea României”, preşe-
dintele juriului fiind poetul Ioan Alexandru. Între alte distinc-
ţii literare, a primit diplomă de participare la cel de-al V-lea 
Festival Internaţional „Palabra en el mundo”, în data de 
19 mai 2011.  
Festivalul Naţional de Literatură din Cicârlău a fost fondat în 

anul 1977, din iniţiativa unor tineri profesori şi studenţi, intelectu-
ali din comună. Dintre membrii fondatori, amintim pe poetul Ion 
Burnar, rapsodul popular Nicolae Sabău, prozatorul Nicolae 
Goja, poetul Dorel Macarie, scriitorul Valeriu Sabău, prof. Augus-
tin Micu, Mariana Pop, pr. Ioan Ştiru, pr. poet Gheorghe Pop. 

La manifestările culturale din Cicârlău, prin organizarea festi-
valului-concurs, ajuns la 17 ediţii, începând cu anul 1978, au par-
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ticipat tineri sau mai vârstnici din toată ţara, mulţi dintre ei fiind 
premiaţi, care ulterior au confirmat şi au publicat volume de poe-
zie şi proză, fiind cunoscuţi în toată ţara. Amintim doar din jude-
ţul Maramureş pe poeţii Vasile Morar, prof. univ. dr. Petru Dun-
ca, Gavril Ciuban, pr. Gheorghe Pop. Poetul din Cluj Ion Mure-
şan s-a lansat în literatură pornind în buzunar cu premiul întâi de 
la festivalul cicârlăuan. Presa a popularizat activitatea culturală a 
cenaclului şi a festivalului-concurs, cu desfăşurare la doi ani, în-
totdeauna în preajma Marii Uniri. Prin aceasta s-a adus un pios 
omagiu marilor patrioţi care au împlinit visul de aur al neamului 
românesc. 

Festivalul-concurs s-a bucurat de prezenţa unor mari scriitori şi 
poeţi consacraţi, membri în Uniunea Scriitorilor, care au făcut parte 
din juriu. Amintim doar pe câţiva dintre aceştia: poetul Ioan Ale-
xandru, prozatorul acad. Nicolae Breban, acad. Augustin Buzura, 
scriitorii Ana-Maria Brezuleanu, Dan Silviu Boerescu, Gheorghe 
Chivu, Augustin Cozmuţa, Daniela Drăgan, Vasile Fanache, Ni-
colae Dan Fruntelată, Vasile Gaftone, Vasile Radu Ghenceanu, 
Ion Gheorghe, Ioan Groşan, Grigore Hagiu, Vasile Igna, Marian 
Ilea, Ion Iuga, Teohar Mihadaş, Ioan Moldovan, Ion Mureşan, 
Iulian Neaşu, Ion Oarcăsu, Adrian Păunescu, Radu Cârneci, 
Gheorghe Pârja, Alexandru Petean, Alexandru Pintescu, Gheor-
ghe Pituţ, Petru Poantă, Simion Pop, Nicolae Prelipceanu, Geor-
ge Rotaru, Radu Săplăcan, Marin Sorescu, Laurenţiu Ulici, Geor-
ge Vulturescu, Constantin Zărnescu, Adrian Popescu, Vasile Sav, 
Nicolae Scheianu, Olimpiu Nuşfelean, Tudor Dumitru Savu, Mi-
hai Olos, Ion Bogdan, Petre Dunca. 

Pr. poet Gheorghe Pop, de-a lungul anilor, a publicat în coti-
diene şi diverse reviste literare din judeţ şi din ţară, şi s-au scris 
despre el, de către critici literari şi oameni de cultură, medalioane 
şi profiluri literare, cronici, în revistele: „Tribuna” de la Cluj-
Napoca, „Luceafărul” din Bucureşti, „Telegraful român” de la 
Sibiu, „Mesagerul transilvan” din Cluj-Napoca, revista literară 
„Târgoviştea” şi cotidianul „Dâmboviţa” din Târgovişte, revista 
de cultură a Societăţii Scriitorilor „C. Negri”, „Porto-Franco” din 
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Galaţi, suplimentul literar „Maramureş”, revista „Archeus”, revis-
ta „Pro unione”, revista culturală „România km 0”, „Pentru socia-
lism”, „Graiul Maramureşului”, „Credinţa românească”, „Graiul 
Bisericii noastre”, „Clipa”, „Glasul literar şi artistic”, „Opinia”, 
„Informaţia zilei”, revista teologică „Ortodoxia maramureşeană”, 
„Îndrumătorul bisericesc” al Arhiepiscopiei Clujului, „Îndrumăto-
rul Bisericesc” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, „Nord 
literar”, „Dialog Măiastra”, „Orizont seinean” ş.a. 

Editorial, debutează în anul 1994, cu cartea de poezie „Învins 
de iubire”, Editura Gutinul din Baia Mare. În anul 2003, tipăreşte 
monografia oraşului Seini, „Cartea Cetăţii Zynir”, 450 p., Editura 
Enesis, Baia Mare. 

În anul 2012, publică volumul de poeme „Peregin spre... Din-
colo”, Editura Eurotip, Baia Mare, 140 p. 

A mai publicat în volume colective: 
– „Veghe în Septentrion”, Baia Mare, 1977; 
– „Popas în Hiperboreea”, Baia Mare, 1980; 
– „Dor de lumină”, Baia Mare, 1997; 
– „Cupolă de veac”, Editura Macarie, Târgovişte, 2003; 
– „O antologie a poeziei maramureşene – de la poezia po-

pulară până în 2009”, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2010. 
Este inclus în volumul „Autori maramureşeni”, dicţionar bio-

bibliografic, p. 428-429, tipărit la Editura Umbria, Baia Mare, anul 
2000. 

Gheorghe Pop a participat la simpozioane literare cu eseuri şi 
comunicări, precum şi la festivalul seinean „Sub semnul lui Emi-
nescu”. Prima ediţie a avut loc în anul 1992, în ziua de Rusalii a 
acelui an, 14 iunie, ajunul trecerii în eternitate a poetului naţional 
Mihai Eminescu. Evenimentul cultural a beneficiat de o participa-
re nu doar numeroasă, ci mai cu seamă de valoare. La sesiunea de 
comunicări despre viaţa şi opera lui Eminescu au vorbit unei asis-
tenţe numeroase şi interesate prof. univ. dr. doc. Gheorghe Bul-
găr, bucureştean, prof. univ. dr. Gheorghe Pop, conf. univ. dr. 
Victor Grecu din Sibiu, prof. Lucia Tămaş din Seini, lect. univ. dr. 
George Radu din Baia Mare, prof. dr. Valeriu Achim, prof. Vasile 
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Căpâlneanu, poetul şi scriitorul Vasile Radu Ghenceanu, iniţiato-
rul festivalului, pr. Gheorghe Pop (conform ziarului „Graiul Ma-
ramureşului”, serie nouă, anul IV, nr. 825-826, „La Seini, Oma-
giul lui Eminescu”, p. 1-3). 

După comunicările prezentate de eminescologii erudiţi din 
centrele universitare vestite din ţară, al doilea punct din program a 
fost constituirea Despărţământului Seini al ASTRA. Festivalul s-a 
încheiat la Casa de Cultură din Seini, cu spectacolul artistic „Sub 
semnul lui Eminescu”, la care şi-au dat concursul Ansamblul Fol-
cloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare, corala „Prietenii 
Muzicii” din Baia Mare, Ansamblul „Seinelul” condus de Viorel 
Tarţa, din Seini. Au rostit versuri din opera poetului elevii din lo-
calitate, au omagiat în cuvântări şi versuri dedicate lui Eminescu 
prof. univ. Gheorghe Bulgăr, prof. univ. Victor Grecu şi pr. pa-
roh Gheorghe Pop, care, invitat fiind să ia cuvântul, s-a adresat 
celor prezenţi: „Iubiţi fraţi întru Hristos, în Cartea vieţii, în Psalmul 
132, 1, se spune: cât este de bine şi cât de frumos când fraţii sunt în unire. 
În ziua în care Împăratul Cerului pogoară la noi întemeind în chip văzut 
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, Biserica Sa despre care a spus că nici 
porţile Raiului nu o vor birui, în atmosfera purificatoare logodită cu mireas-
ma cetinii de brad şi parfumul teiului sfânt, adunaţi sub raza Luceafărului 
poeziei şi a graiului sacru românesc, să ne deschidem larg inimile şi sufletele, 
lăsându-ne străfulgeraţi de lumina şi dorul celui al cărui nume a fost scris cu 
litere vii în trupul ţării pe care a aureolat-o cu o dumnezeiască iubire. În 
momentele de grea cumpănă pentru însuşi destinul neamului nostru, din 
adâncul acestui pământ au crescut cu vârfurile până la Steaua Polară miile 
de brazi, pe Dealul Comja din Seini, în chipul unei oştiri nemuritoare, înco-
lonată în formă de litere, cu rădăcini adânci înfipte în trupul ţării, eternizând 
numele lui EMINESCU spre o permanentă aducere aminte tuturor celor 
care jinduiesc aceste plaiuri că: tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul ne e prie-
ten numai nouă, iar lor duşman le este. Sărbătorim şi omagiem astăzi întru 
lumina acestui adevăr, sub semnul lui Eminescu, pe toţi marii bărbaţi, eroii 
şi martirii noştri, crucificaţi în decursul istoriei pentru vina de a-şi fi iubit 
neamul, credinţa şi graiul, pentru îndrăzneala de a-şi fi apărat libertatea şi 
integritatea gliei strămoşeşti. Aducem recunoştinţă şi pios omagiu vrednicului 
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de pomenire, generalului Georgescu P. Ion, arhitectul monumentului viu de pe 
Dealul Comja din Seini, dedicat celui care este simbolul unităţii naţionale şi 
spirituale al neamului nostru românesc. Cu evlavie şi umilinţă închin tuturor 
acelora care ne-au prilejuit această întâlnire de astăzi, constituită într-o sfân-
tă şi mare sărbătoare a sufletului românesc, modestele-mi versuri culese din 
conurile brazilor de pe Comja, unde pământul patriei cu numele viu al lui 
EMINESCU atinge cerul. Pe Dealul Comjei la Seini / Sămânţă de eter-
nitate / Cuvântul are rădăcini / Şi suflet viu fără de moarte / Scris cu brad 
în Cartea Firii / Eminescu cosmic nume / Logos întrupat să cânte / Dorul 
românesc în lume / Plecând urechea la pământ / Auzi o inimă cum bate / 
De la Nistru pân’ la Tisa / Ritmul sfânt de unitate / Se sprijină cerul pe 
brazi / Luceafărul coboară blând / De acelaşi dor purtat şi azi / Prin 
vămile iubirii pribegind”. 

Festivalul omagiu „Sub semnul lui Eminescu” a prilejuit tutu-
ror participanţilor o înălţătoare lecţie de patriotism, o sărbătoare a 
sufletului şi graiului românesc. La ediţiile următoare au mai partici-
pat la Seini şi alte personalităţi din ţară, cum ar fi: prof. univ. dr. Ga-
vril Istrate, Iaşi, prof. univ. dr. Petre Popescu Gogan, Bucureşti, 
prof. univ. dr. Teodor Tanco, Cluj-Napoca, prof. dr. Dan Mârza, 
Dej, prof. drd. Nicolae Trifoi, prof. univ. dr. Vasile Latiş, prof. dr. Ion 
Buzaşi din Blaj, prof. univ. dr. Nicolae Felecan, conf. univ. dr. Gheor-
ghe Glodeanu, lect. univ. Cornel Munteanu, prof. univ. dr. Victor 
Iancu din Baia Mare, ing. Doru Ionescu, de la RTV Bucureşti, 
pr. prof. dr. Ioan Chirilă din Cluj-Napoca, Dumitru Grumăzescu 
din Iaşi. 

Simpozionul de la Seini s-a ţinut mai multe ediţii, apoi, invo-
când motive pecuniare, edilii oraşului nu au susţinut din păcate 
această manifestare culturală. Eminescu a fost în continuare săr-
bătorit la Sfânta Mănăstire „Ana” de la Rohia, sub patronajul 
Î.P.S. Arhiepiscop Justinian Chira. În ziua naşterii marelui poet, 
15 ianuarie, la 159 de ani de la naşterea sa, după ce i s-a făcut 
slujba religioasă de pomenire, la care au participat Î.P.S. Justinian, 
vieţuitorii mănăstirii şi participanţii la simpozion: prof. univ. dr. Săluc 
Horvat, poetul Gheorghe Pârja, actorul Paul Antoniu, protosul 
dr. Macarie Motogna, consilierul eparhial prof. dr. Cristian Ştefan, 
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prof. dr. Nuţu Roşca şi pr. Gheorghe Pop, poetul nepereche fiind 
omagiat de către cei amintiţi. Reţinem din cuvântarea Î.P.S. 
Justinian afirmaţia: „era o catastrofă pentru poporul român, dacă 
Eminescu nu se năştea, el poate sta alături de oricare dintre Sfinţii 
din calendar, pentru că un poet de talia lui este un profet. Şi un 
profet este un om care comunică în tainele divinului”. 

Pr. poet Gheorghe Pop a vorbit despre ce reprezintă Emines-
cu în conştiinţa neamului românesc şi eternizarea numelui său în 
monumentul viu de la Seini. „Pentru noi, Eminescu este un Luceafăr 
care străluceşte pe cerul poeziei, razele lui luminând pe copiii din leagăn, îi 
dezmiardă şi aprinde imaginaţia tinerilor. Îl evocăm chiar şi în rugăciuni. El 
rămâne în conştiinţa şi sufletul poporului din care s-a plămădit cea mai înal-
tă expresie a frumosului etern. Stea călăuzitoare care ne luminează calea spre 
înălţimile siderale ale cugetării şi trăirii sentimentului care ne apropie de ab-
solutul sublim”. 

În 2014, de ziua naşterii lui Eminescu, noul primar, ec. Gabrie-
la Tulbure, a reînnodat firul întrerupt al festivităţilor dedicate po-
etului naţional, împreună cu directorul Casei de Cultură, Dan 
Skorka. La această manifestare au fost invitaţi prof. dr. Teodor Ar-
delean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, pr. Gheor-
ghe Pop, Codruţa Crişan ş.a., care au vorbit despre opera emines-
ciană. Au recitat din versurile eminesciene eleve de la Liceul Teh-
nologic Agricol „Ion Ionescu de la Brad” Seini, iar în Galeria de 
Artă a fost organizată o expoziţie de carte şi documente. Actorul 
Claudiu Pintican împreună cu balerina Carla Walter a susţinut un 
reuşit spectacol de teatru, „Pe mine mie... redă-mă”, inspirat din 
peste 40 de poezii, pe cele şapte cicluri ale vieţii, începând cu Lea-
gănul vegheat de Ursitoare, Copilăria, Adolescenţa, Tinereţea, 
Maturitatea, Senectutea şi Trecerea în nemurire care îşi are nume-
le înveşnicit pe cea mai înaltă culme a Seiniului, unde „Pământul 
se uneşte cu Cerul”. Spectacolul a fost receptat cu mare emoţie şi 
lacrimi de un public foarte bun. 

Pr. poet Gheorghe Pop a mai fost invitat şi la „Colocviile de 
la Mănăstirea Nicula”, manifestări culturale dedicate poetului Ioan 
Alexandru, scriitorului Vasile Avram, poetului şi scriitorului Ioan 
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Apostol Popescu, care îşi dorm somnul de veci în umbra mănăsti-
rii rouraţi şi sfinţiţi de lacrimile Maicii Domnului.  

La ediţia din anul 2013, colocviul iniţiat de inimosul şi ilustrul 
om de cultură, scriitorul protopop Ioan Morar, preşedintele Des-
părţământului ASTRA – „Ioan Alexandru” din Gherla, în colabo-
rare cu stareţul mănăstirii, P.C. Protosinghel Nicolae Moldovan. Au 
participat P.S. Episcop Vasile Someşanul, delegat al Î.P.S. Andrei 
Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care 
în anul 2012 a patronat lucrările simpozionului, iar un an mai târ-
ziu, din motive binecuvântate, nu a mai putut participa. În dimi-
neaţa zilei de 5 octombrie, P.S. Episcop Vasile Someşanul a ofici-
at Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de preoţii participanţi 
la colocviu, de vieţuitorii sfintei mănăstiri, precum şi de prezenţa 
unui număr mare de credincioşi care poposesc an de an din satul 
natal al lui Ioan Alexandru, Topa Mică, şi din alte localităţi, pen-
tru a-i cinsti memoria. După Sfânta Liturghie Arhierească, s-a ofi-
ciat slujba Parastasului la mormintele unde dorm somnul de veci 
marele poet transilvan, scriitorul erudit Vasile Avram şi dascălul 
de elită Ioan Apostol Popescu. După oficiere, la Centrul de Studii 
Patristice al mănăstirii, a fost deschis simpozionul de către P.S. Epi-
scop Vasile Someşanul, având ca moderator pe P.C. Protopop 
Ioan Morar, la această ediţie fiind prezentată personalitatea şi 
opera poetului Emil Giurgiuca, a scriitorului Vasile Avram, fiind 
de faţă şi soţia acestuia, Felicia Avram. Printre participanţi, dintre 
cei care au luat cuvântul, se numără pr. protopop Ioan Morar, 
care a vorbit despre viaţa şi opera lui Giurgiuca. Prof. Aurel Sasu 
a vorbit despre cartea lui Bartolomeu Anania „Misterele Orientale 
şi Creştinismul”. S-a vorbit despre corespondenţa lui Bartolomeu 
Anania din timpul exilului politic din SUA şi Canada, despre Bi-
blia monumentală a Mitropolitului. Prof. Ilie Şandru l-a evocat pe 
scriitorul Vasile Avram, vorbind despre creştinismul românesc, 
destinul spiritual al omului. Romanul „Spirala” al scriitorului Vasi-
le Avram prezintă satul ca leagăn şi spaţiu sacru al vieţii religioase 
curate, creştinismul român fiind de esenţă cosmică. Prof. Vasile 
Stancu din Harghita a vorbit despre perioada interbelică şi feno-



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

130 

menul de maghiarizare a românilor din ţinutul Harghita-Covasna. 
Poetul şi scriitorul prof. univ. dr. Virgil Nistru Ţigănuş din Galaţi 
a vorbit despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, viaţa, personali-
tatea şi opera sa, Biblia monumentală ce îi poartă numele. Au mai 
luat cuvântul şi alţi invitaţi la simpozion, expunerile fiind urmate 
de momente artistice. Pr. poet Gheorghe Pop a vorbit despre 
crezul literar şi religios, personalitatea poetului Ioan Alexandru. În 
cele ce urmează, redăm un fragment din textul omagial susţinut: 
Adevărat român, adevărat creştin! Patru cuvinte cât cele patru puncte cardi-
nale ce însemnează rotundul cerului pentru a ne fi repere în călătoria noastră 
spre Cetatea Eternă ce va să vină. Mi-a fost dat să le aud rostite spontan, cu 
entuziasm, din adâncul inimii şi sufletului unui credincios maramureşean, 
impresionat până la lacrimi de cuvântarea inspirată, vibrantă, pătrunzătoare 
până în adâncul fiinţei, rostită de poetul Ioan Alexandru, în faţa miilor de 
credincioşi adunaţi de pe toate văile Maramureşului, la Mănăstirea Moisei, 
de praznicul împărătesc al Adormirii Maicii Domnului. Socotesc că nici un 
critic literar sau om de cultură nu ar fi putut defini şi cuprinde în patru cu-
vinte, mai deplin şi mai fidel, personalitatea poetului imnelor închinate iubirii 
de patrie, iubirii logosului divin întrupat în istorie. Miruit cu harul duhului 
sfânt, înzestrat cu un talent oratoric de excepţie, sprijinit pe o cultură solidă 
şi vastă, rostirea lui Ioan Alexandru electriza auditoriul la toate întâlnirile 
sale cu publicul, atât la simpozioane, festivaluri de poezie şi literatură, cât şi 
în alte împrejurări, chiar şi în discuţii particulare. Am avut norocul şi ferici-
rea să fiu printre ascultătorii şi admiratorii săi. Ne-am întâlnit în împreju-
rări diferite, la Bucureşti şi în Maramureş, unde l-am avut ca oaspete în 
casa parohială din Seini. Pentru mine, Ioan Alexandru este Poetul, intelec-
tualul, Omul care nu se temea să îşi mărturisească deschis crezul literar, filo-
sofic idealist, de român patriot şi creştin ortodox, într-o vreme când alţi con-
fraţi de breaslă se eschivau, mulţi cântând împotriva propriei lor conştiinţe. 
În culegerea selectivă de eseuri „Iubirea de patrie”, tipărită la Editura Dacia 
din Cluj-Napoca, în anul 1978, îşi trasează şi-şi defineşte scopul şi misiu-
nea de slujitor al Cuvântului. Este conştient că scriitorul are o mare datorie 
faţă de poporul său, de „a-i readuce în lumină experienţa lui, spiritul de jert-
fă, puterea de luptă şi răbdare, vitejia şi tenacitatea lui, nobleţea şi profunzi-
mea lui sufletească”. O naţiune milenară cere cu necesitate scriitori responsa-
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bili şi cunoscători în amănunt, pătrunşi de toate jertfele şi virtuţile în care 
poporul respectiv s-a adeverit ca făuritor de istorie, cu drept la existenţă, să 
scoată la lumină şi să iubească toate cele vrednice şi drepte, din tot ce împli-
neşte fiinţa umană în drumul ei zbuciumat prin Univers, pe acest pământ 
dulce şi amar şi miraculos, în care degustăm apropierea de Patrie. Pentru 
Ioan Alexandru poezia este deopotrivă „foc rece, ardoare şi rigoare, inimă 
fierbinte, fulgerată de logos, de raţiune, bucurie în veac, înţelepciune şi cute-
zanţă, încredere şi nădăjduire, dar mai presus, dragoste curată faţă de cei ce 
vor veni, dragoste fără de margini faţă de cei ce sunt astăzi, acum învăluiţi de 
mireasma de taină şi rugăciune sub raza de lumină a logosului sfânt întrupat 
în istorie”. Creaţia lui Ioan Alexandru pătrunsă şi iluminată de raza şi 
fiorul iubirii sacre se ridică spre ceruri, în serafice imne de adoraţie şi doxolo-
gie, aduse Ziditorului a Toate. Asumându-şi misiunea de profet al Neamu-
lui său – mai presus de propria fiinţă – îşi iubeşte semenii, credinţa, graiul şi 
vatra strămoşească, prin metafore biblice, învăluind aceste comori inestimabile 
cu aură de sfinţenie. Astăzi, toţi cei care îl iubim şi preţuim pe evanghelistul 
graiului românesc am urcat în acest Eden la Sfânta Mănăstire de la Nicula, 
unde Maica Domnului rourează cu lacrimile-i sfinte şi veghează somnul celor 
ce l-au preamărit pe Fiul Său cu Cuvântul, arderea de sine, cu viaţa, să ne 
împărtăşim din ospăţul duhovnicesc al rugăciunilor smerite, înălţate din 
adâncul sufletelor noastre către Tronul Ceresc, pentru fraţii noştri ce odihnesc 
aici, care ne-au fost şi ne vor rămâne luminători şi înaintemergători înspre 
Cel Ce este „Calea, Adevărul şi Viaţa”. În încheierea simpozionului, 
au recitat versuri din creaţia poetului copii de la Şcoala din Topa 
Mică, satul care l-a dat pe poet neamului nostru. Nelipsit de la 
nicio ediţie a „Colocviilor de la Nicula”, talentatul actor şi priete-
nul nostru drag, Paul Antoniu, susţine un recital emoţionant din 
opera lui Ioan Alexandru, încununând cu o aureolă de sfinţenie şi 
iubire, de recunoştinţă şi dragoste pe cei omagiaţi. Despre obiec-
tivul „Colocviilor de la Nicula”, iniţiatorul acestor manifestări cul-
turale, distinsul protopop Ioan Morar din Gherla ne spune că au 
fost iniţiate „din dorinţa de a comunica cu personalităţile pe care 
poiana cu brânduşe şi pământul sfinţit al Grădinii Maicii Domnu-
lui le-a îmbrăţişat pentru blândă odihnă, până la marele semnal al 
deşteptării. Ei s-au dus dintre noi mai degrabă, dar au atâtea să ne 
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spună, şi sunt neliniştiţi dacă nu-i vom asculta. Iar noi vom rămâ-
ne mult prea săraci dacă nu le primim darul oferit” (citat din re-
vista „Colocviile de la Nicula”, Eclesia, 2013, p. 62). 

Pr. Gheorghe Pop participă şi la emisiuni RTV, înregistrări la 
Radio Bucureşti cu poezii şi un reportaj despre crucea de pe Dea-
lul Soarelui, căreia i-a dat denumirea de „Golgota Seiniului”, înre-
gistrări la Radio Cluj, Radio „Galaxia” din Baia Mare, emisiuni la 
posturile locale de televiziune, Canal 7 şi eMaramureş. 

Actorul Paul Antoniu susţine un recital din opera lui Gheor-
ghe Pop, în serialul numit „Poezia din Turn”. Din decembrie 
2013, i s-a creat un website, un blog personal încărcat de sensibili-
tate şi vers, denumit www.gheorghepop.tk, alături de cel al fiicei 
sale, poeta Ioana Anamaria Pop. În mai puţin de două luni, s-au 
înregistrat în jur de 100.000 de vizitatori, care au lecturat poeziile 
pr. Gheorghe Pop, unii dintre ei exprimându-şi sentimentele de 
admiraţie, lăsând scrise aprecieri pozitive la adresa operei literare. 

 
preot prof. Tomel POP



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOG ALFABETIC AL SCRIERILOR DE ŞI 
DESPRE PR. GHEORGHE POP



 

 

 



Preot Gheorghe Pop de Seini - 70 

135 

 

OPERA AUTORULUI 

VOLUME DE AUTOR 

 
Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994. 104 p. : il. 
■ Coperta şi ilustraţiile: Cristina Cucu. 
■ Consilier editor: prof. dr. Valeriu Achim. 
■ Redactor de carte: prof. Augustin Cozmuţa. 
■ Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare deţine două 
exemplare din acest titlu cu dedicaţia autografă a autorului. 
 

[...] Această carte este o mărturisire 
năvalnică a stadiilor iubirii: de la 
eros, câteva fărâme te introduc 
eudaïmonic pe care învingându-L 
Hristos-Iubire pentru noi, te introduc 
în Sfânta Sfintelor, în agape – dra-
gostea care învinge totul – fiindcă 
prin El este totul. // Rezonanţe din 
metrii eminescieni, zvăpăieri din cei 
ai lui Ioan Alexandru, reverberaţii 
mioritice şi limbaj sănătos moroşenesc 
ne conduc spre „Marea Voastră” – 
spre Maria, care ne-a născut Iubirea, 
care ne-a învins iubindu-ne ca şi pe 
Părintele Gheorghe Pop cel învins de 
iubire şi treaz cântător al ei. 
(Pr. prof. dr. Ioan Chirilă) 

Pe ciclurile din cuprinsul cărţii există 
o curgere liniştită şi o atmosferă 
senină „În patria cuvântului”, o 
intensificare a trăirilor în „Calvarul 
inimii”, pentru ca în „Sfânta Sfinte-
lor” lucrurile să capete o turnură mai 
gravă, accentuată fiind confruntarea 

cu absolutul, cu limitele dramatice ale vieţii. (Augustin Cozmuţa) 
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Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012. 140 p. : il. 
■ Coperta: Maria Mariş Dărăban. 
■ Ilustraţii: George Nastai. 
■ Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare deţine un exem-

plar cu dedicaţia autografă a autorului. 
 

 
 

Poezia pentru Gheorghe Pop este o vedere interioară, o căutare a Sinelui. Un ecou 
discret din aburul poeziei bizantine, un imn sacerdotal în care, în locul unei metrici clasice, 
îşi face loc ritmica populară. [...] // Gheorghe Pop rămâne un mare preţuitor al poeziei 
alese, din care şi-a decupat modele pe măsura sensibilităţii sale. Temele fundamentale, viaţa, 
iubirea, adevărul, moartea străbat poemele ca o mângâiere. Care ocroteşte incantaţii: de 
iubire, sfială, adoraţie, pierdere, obârşii, tăcere, curgere, destin ori Lumină. (Gheorghe 
Pârja) 
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VOLUME REALIZATE ÎN COLABORARE 

 
POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Mono-
grafia oraşului Seini. Baia Mare : Enesis, 2003. 450 p. : il. 
■ Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare deţine un exem-

plar cu dedicaţia autografă a autorului. 
 

 
 
Este aici, în cartea de faţă, multă literatură, multă scriere artistică. Datele nu 

sunt seci, rigide, comentate numai ştiinţific, ci ele sunt îmbrăcate în metafore, în poezie, în 
strălucire dumnezeiască, pentru că ele vorbesc de un loc magic, de un spaţiu dumnezeiesc, 
prin care s-a ridicat spre soare cetatea. [...] // Monografia Seiniului se vede, în sfârşit, aşe-
zată între coperţile unei cărţi. Este scrisă din perspectiva unui drum spiritual, al unui drum 
de iniţiere, în care autorii se regăsesc în mijlocul unei comunităţi tolerante, dăruiţi de Creator 
cu frumuseţea şi bogăţia pământului. (Nicoară Mihali) 
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POEZII, ARTICOLE, STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME 
ŞI ÎN PERIODICE 

(listă selectivă) 
 

A fost o dată... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 54. 
 

Acasă : [versuri]29. În: 
– BOGDAN, Ion ; SABĂU, Valeriu ; BURNAR, Ion. Festiva-

lul cenaclurilor săteşti „Vasile Lucaciu” : ediţia a III-a : 26-28 
noiembrie 1982, Cicârlău – Maramureş : [caiet-program]. 
[Baia Mare] : Comitetul de Cultură Maramureş ; Centrul de 
Îndrumare a Creaţiei Populare ; Cenaclul literar „Vasile Lu-
caciu” Cicârlău, 1982, p. 6. 

– „Luceafărul”, 29, nr. 48 (1281), 29 nov. 1986, p. 5. 
– „Maramureş”, supliment al ziarului „Pentru socialism”, apr. 

1978, p. 10. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 14. 
– *** Veghe în Septentrion : Pagini maramureşene. Baia Mare : 

Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului 
Maramureş ; Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei 
Populare şi a Mişcării de Masă, 1977, p. 72. 

 

Adânc al tăcerii : [versuri]30. În: 
– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3665, 20-21 apr. 2002, p. 3. 

                                                           
29 Cele trei texte sînt variante. 
30 Spre deosebire de periodicele „Graiul Maramureşului” şi „Pro unione” (Baia 

Mare), în volum textul apare cu semne de punctuaţie; ultimele două versuri 
din „Pro unione” trec, în „Graiul Maramureşului” şi în volum, înaintea ante-
rioarelor două (astfel că, pe când în „Pro unione” finalul fusese: Ţie mă dărui / 
de vorbă stând / despre chipul tainic / al bobului de grâu / în liniştea Iubirii / fără sfâr-
şit, în carte şi în cotidianul băimărean a devenit: Ţie mă dărui, / de vorbă stând / 
în liniştea Iubirii / fără sfârşit, / despre chipul tainic / al bobului de grâu...). 
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– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 15. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 150. 
 

Adevărat, adevărat... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de 
iubire : Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 11. 
 

Adevărul care ne face liberi : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Pe-
regrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 75. 
 

Adio : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia 
Mare : Gutinul, 1994, p. 52. 
 

Alegere liberă : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 10, nr. 2627, 
27 nov. 1998, p. 8. 
 

Alter ego : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 74. 
 

Apocatastaza : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dinco-
lo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 24. 
 

Aproape descântec : [versuri]. În: *** Statui naturale : mini anto-
logie lirică [a ediţiilor Festivalului cenaclurilor săteşti „Vasile Lu-
caciu”] / îngrij.: Vasile Dragomir, Ion Burnar, Valeriu Sabău, 
Carmen Pavel. – Baia Mare : Casa de Presă şi Editură Nord, 1990, 
p. 12. 
 

Arierate : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Ba-
ia Mare : Eurotip, 2012, p. 103. 
 

Astăzi : [versuri]31. În: 
– „Luceafărul”, 29, nr. 48 (1281), 29 nov. 1986, p. 5. 

                                                           
31 Textul din volum este o variantă, poezia având aici o strofă în plus – interca-

lată între prima şi a doua din textul publicat iniţial (deci patru strofe) – şi o 
punctuaţie mai bogată. 
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– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 36. 

 
[... astăzi Cerul e mai aproape de noi : versuri]32. În: POP, 
Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, 
cop. IV. 
 
Astru solitar : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 48. 
 
Aşteptare : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 59. 
 
Aşteptându-şi Păstorul : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 7. 
 
Atâta poezie : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 92-93. 
 
Aureole de Gânduri : [versuri]. În „Graiul Maramureşului” 24, 
nr. 6726, 21 apr. 2012, p. 6. 
 
Biserica unui vis care îşi aşteaptă împlinirea : [articol]. În 
„Pro unione”, 2, nr. 1 (2), apr. 1999, p. 77-80. 
 
Bobul de grâu : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Din-
colo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 110. 
 
Brâncuşiană : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 9, nr. 2341, 19 dec. 1997, p. 6. 
– „Nord literar” (Baia Mare), 2, nr. 9 (16), sept. 2004, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 43. 
 

                                                           
32 Variantă a ultimei strofe a poeziei Astăzi. 
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Ca un copil : [versuri]. În: 
– „Graiul Maramureşului”, 8, nr. 1800, 5 ian. 1996, p. 6. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 74. 
 
Calea – Adevărul – Viaţa : [versuri]33. În: 

– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 2, nr. 11 (23), dec. 
1992, p. 1. 

– „Informaţia zilei de Maramureş”, 2, nr. 377, 28 dec. 2002, p. 7. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 64. 
 
„... Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14, 6) : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 17, nr. 4583, 23-24 apr. 2005, p. 5. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 23. 
 
[„... Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14, 6) : versuri : frag-
ment]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : 
Eurotip, 2012, cop. IV. 
 
Casă : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia 
Mare : Gutinul, 1994, p. 89. 
 
Cât mi-eşti de dragă : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de 
iubire : Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 53. 
 
Cel-Ce-Este : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 97. 
 

                                                           
33 Textul din „Informaţia zilei de Maramureş” este o variantă; celelalte două 

sînt identice sub aspect lexical, însă există unele diferenţe în ce priveşte repar-
tizarea textului pe versuri şi scrierea cu iniţială majusculă sau minusculă a 
unor cuvinte. 
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Chipul mamei creştine şi chemarea sa în familie şi societate : 
[articol]. În „Calendar vestitor şi povăţuitor al creştinilor din Ma-
ramureş şi Sătmar pe anii 1991-1992” : [almanah], Baia Mare, 
an. 1-2, 1991, p. 105-110. 
 
Chiromanţie : [versuri]. În „Graiul Maramureşului” 24, nr. 6726, 
21 apr. 2012, p. 6. 
 
Coliba haiducilor : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... 
Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 61. 
 
Constatare : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 25, nr. 6999, 
16 mart. 2013, p. 6. 
 
Continuitate : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Po-
ezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 81. 
 
Contratimp : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 78. 
 
Copilul meu : [versuri]. În: 

– „Calendarul Maramureşului” (Baia Mare), 4, nr. 7-9, ian.-
oct. 2008, p. 584, 585. 

– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 1, nr. 7, iul. 1991, p. 1. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 28. 
 
Cosmică : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 39. 
 
Crepuscul : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 68. 
 
Crucea de pe Dealul Soarelui din Seini : [articol]. În „Pro 
unione” (Baia Mare), 2, nr. 3 (4), nov. 1999, p. 80-82. 
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Cu inima de piatră : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 30. 

 
Darul Învierii : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 17, nr. 4583, 23-24 apr. 2005, p. 5. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 17. 

 
... „dând glas aducerii-aminte”... : [versuri]34. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 23, nr. 6467, 18 iun. 2011, p. 6. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 91. 

 
De dincolo : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 67. 

 
De profundis : [versuri]35. În: 

– *** O antologie a poeziei maramureşene : de la poezia populară la 
poezia contemporană (2009) / antolog.: Nicolae Păuna-
Scheianu. – Baia Mare : Editura Ethnologica, 2010, p. 146. 

 
 
 

                                                           
34 În afară de faptul că textul este diferit împărţit pe versuri şi, în publicaţia 

periodică, toate versurile încep cu majusculă, versul Iradiază peste noi eterna lu-
mină a iubirii Sale din „Graiul Maramureşului” a devenit în volum: iradiind peste 
noi/ lumina eternă a iubirii sale; de asemenea, în volum, spre final, între versurile 
Evanghelistul graiului românesc şi luminând sufletele noastre, a fost intercalat un nou 
vers: cu verbu-i astral. 

35 Poezia a apărut şi sub titlul: De profundum (varianta cu versul al doilea: aseme-
nea este). E posibil ca, aici, titlul să fi fost refăcut de redactorul de carte după 
expresia consacrată provenind din versiunea latină a Psalmului 129, 1 (De 
profundis clamavi ad Te, Domine – „Din adâncuri am strigat către Tine, Doam-
ne”). 
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De profundum36 : [versuri]37. În: 
– „Clipa” (Baia Mare), 2, nr. 21 (212), 2 febr. 1994, p. 4. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 96. 
 
de tine însuţi – Dincolo... : [versuri]. În: 

– „Nord literar” (Baia Mare), 10, nr. 1 (104), ian. 2012, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 98. 
 
De vreme ce existăm : [versuri]38. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 21. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 1, nr. 1, nov. 1998, p. 31. 
 
Dedicaţie : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. 
Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 106. 
 
Devenire : [versuri]. În: 

– „Glasul literar şi artistic”, nr. 5, 21 mai 199739. 

                                                           
36 Interesantă construcţie – poetică şi intraductibilă – compusă dintr-un sub-

stantiv neutru, în formă de nominativ singular, precedat de o prepoziţie pro-
prie numai ablativului. 

37 Versul al doilea apare în „Clipa”: este asemenea, iar în Învins de iubire topica de-
vine: asemenea este. Varianta din volumul de autor a fost publicată şi sub titlul: 
De profundis. 

38 În „Pro unione” există un vers în plus: pentru cei ce au credinţă, intercalat între 
versurile al 19-lea (nu-i nimic nici Nefiinţă) şi al 20-lea (de vreme ce existăm – care 
în volum e identic, dar e pus în paranteză). Versul final din „Pro unione” es-
te: moartea trece spre viaţă, iar în volum: moartea – altfel de viaţă. Spre deosebire de 
textul publicat în revistă, care nu are semne de punctuaţie (exceptând punctul 
de încheiere a poeziei), în volum, poetul a optat pentru desluşirea mai precisă 
a mesajului poetic, folosind aceste semne grafice. 

39 „Glasul literar şi artistic” este supliment (pe o foaie volantă cu pagini nenu-
merotate) al cotidianului băimărean „Glasul Maramureşului”. Numărul su-
plimentului în care a fost publicată poezia a apărut ca anexă la numărul 52, 
din 21 mai 1997 al ziarului. 
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– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 35. 

 
din urmă... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. 
Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 96. 
 
Din zările de nepătruns : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de 
iubire : Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 56-57. 
 
Dincolo de cuvinte : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... 
Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 63. 
 
dincolo de orizont... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 113. 
 
doar gândurile-mi... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 99. 
 
Dor de zbor : [versuri]. În: 

– „Pentru socialism”, 33, nr. 8391, 23 oct. 1982, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 82. 
 
28 mai 2006 : Se dedică P.S. Justinian Chira Episcopul Ma-
ramureşului şi Sătmarului : [versuri]. În „Graiul Maramureşu-
lui”, 18, nr. 4918, 27-28 mai 2006, p. 16. 
 
Duminica Floriilor : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 17, 
nr. 4583, 23-24 apr. 2005, p. 5. 
 
Duminica Mironosiţelor : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 
17, nr. 4600, 14-15 mai 2005, p. 2. 
 
Efemeritate : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. 
Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 101. 



Volum omagial şi documentar biobibliografic 

146 

 
Eminescu eternizat la Seini : [articol]. În „Ortodoxia maramu-
reşeană”, 5, nr. 5, 2000, p. 44-45. 
 
Eroică : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 40. 
 
Eroilor libertăţii : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 2, nr. 11, 
5 ian. 1990, p. 1. 
 
„Eu sunt cel ce nu-s”... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 93. 
 
Evul luminii : [versuri]40. În: 

– „Pentru socialism”, 34, nr. 8623, 23 iul. 1983, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 37. 
 
Familia creştină : I : Originea divină a familiei : [articol]. În 
„Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 1, nr. 1-3, ian.-mart. 1991, 
p. 7. 
 
Femeia : [versuri]41. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 12, nr. 3018, 8 mart. 2000, p. 8. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 73. 
– „România km 0” (Baia Mare), 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, 

p. 84. 
 
 

                                                           
40 În „Graiul Maramureşului”, ultimul vers din strofa a doua este: Pentru unul 

sau doi, iar în volum: Împiedicat de strigoi. 
41 Ceea ce apare în volum nu este, propriu-zis, o variantă, însă autorul a regân-

dit punctuaţia (minimală în „Graiul Maramureşului”, unde există doar punc-
tul final), delimitarea versurilor, sublinierea prin majuscule. 
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Fiul Omului : [versuri]. În: 
– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 3, nr. 10-11 [27], oct. 

1993, p. 7. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 98. 
 
Gândul : [versuri]42. În: 

– „Nord literar” (Baia Mare), 10, nr. 1 (104), ian. 2012, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 112. 
 
Gândul luminii : [versuri]43. În: 

– *** Dor de lumină : Poezie pentru toate vârstele : culegere / 
alcăt.: Zamfira Deac ; Lucia Ghişa. – Baia Mare : Ariadna, 
1997, p. 99. 

– „Maramureş”, supliment al ziarului „Pentru socialism”, aug. 
1978, p. 21. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 41. 

– *** Veghe în Septentrion : Pagini maramureşene. Baia Mare : 
Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului 
Maramureş ; Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei 
Populare şi a Mişcării de Masă, 1977, p. 73. 

 

                                                           
42 În „Nord literar”, primul vers este: să aibă unde-şi, pe când în volum: să aivă 

unde-şi; în revistă, din greşeală de tipar, al cincilea vers este: din trunchiuri de ver-
de, iar în volum (corect): din trunchiuri de verbe; versul al unsprezecelea din re-
vistă: luându-şi neodihna apare în volum împărţit în două versuri: luându-şi / ne-
odihna. 

43 Cu excepţia versului al doilea din strofa a doua (care în Învins de iubire este 
Omenirea-n braţe-o strâng, iar în Dor de lumină apare: Omenirea-n braţe strâng) şi a 
câtorva modificări în scrierea unor cuvinte cu majuscule sau doar a iniţialelor 
altora, textele din volumele Învins de iubire şi Dor de lumină sînt identice; în Ve-
ghe în Septentrion şi „Maramureş” însă, sînt publicate versiuni diferite (şi între 
ele) şi mai scurte, de două strofe (faţă de trei, cât are poezia în volumul de au-
tor şi în volumul colectiv Dor de lumină). 
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Gnoti seavton : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 25, nr. 6999, 
16 mart. 2013, p. 6. 
 

Golgota Seiniului : [versuri]44. În: 
– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3665, 20-21 apr. 2002, p. 3. 
– POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Mono-

grafia oraşului Seini. Baia Mare : Enesis, 2003, p. 59. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 150. 

 

Graiul românesc : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... 
Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 48. 
 

In memoriam Preot Lazăr Marius Vasile – consilier eparhial 
(1943-2006) : [articol]. În „Graiul Maramureşului”, 19, nr. 5116, 
19-20 mai 2007, p. 14. 
 

In memoriam Preot Protopop Gavril Mociran : [articol]. În 
„Graiul Maramureşului”, 17, nr. 4642, 2-3 iul. 2005, p. 3. 
 

Infinitul de iubire : [versuri]. În: 
– „Graiul Maramureşului”, 17, nr. 4583, 23-24 apr. 2005, p. 5. 
– „Informaţia zilei de Maramureş”, 4, nr. 963, 30 nov. 2004, 

p. 5. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 26. 
 

Iosif şi fraţii săi : [versuri]. În: 
– „Graiul Maramureşului”, 8, nr. 1800, 5 ian. 1996, p. 6. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 79. 

                                                           
44 În Cartea Cetăţii Zynir, poetul a optat pentru reliefarea prin scrierea cu iniţială 

capitală a mai multor cuvinte cu semnificaţie deosebită decât evidenţiase în 
forma textului publicat în periodice (totuşi, numai în seriale cuvântul Jertfel-
nic este scris cu majusculă); de asemenea, în volum apar câteva semne de 
punctuaţie absente în revistă şi în ziar, în schimb, în carte poetul a renunţat la 
punctul final (sau a fost omis dintr-o eroare de tipar?). 
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Istoric : [al Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavri[i]l” din Se-
ini : (articol)]. În „Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului 
şi Sătmarului”, site, secţiunea Protopopiatul Baia Mare, subsecţi-
unea Seini – Parohia Seini I „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavri[i]l”, 
http://www.episcopiammsm.ro/ 
 
Iubirea divină : [versuri]45. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 8, nr. 1800, 5 ian. 1996, p. 6. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 29. 
 
Izvorul : [versuri]. În: 

– BURNAR, Ion ; BOGDAN, Ion. Festivalul cenaclurilor săteşti 
„Vasile Lucaciu” : Ediţia a II-a, 29 noiembrie-1 decembrie 
1980 : Cicârlău – Maramureş : [pliant-program]. [s.l. : s.n.], 
[1980], p. 8. 

– „Pentru socialism”, 29, nr. 7192, 9 dec. 1978, p. 3. 
– „Pentru socialism”, 37, nr. 9657, 23 nov. 1986, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 16. 
 
În casa noastră nu mai avem soare : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 10, nr. 2413, 20 mart. 1998, p. 2. 
– „Graiul Maramureşului”, 19, nr. 5318, 15-16 sept. 2007, p. 5. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 49. 
 

                                                           
45 În „Graiul Maramureşului”, versul al 12-lea este: Dumnezeu Cuvântul (cu ver-

sul anterior: în trup se arată / Dumnezeu Cuvântul), pe când în volum: Cuvântul... 
(în trup se arată / Cuvântul...). Penultimul vers este, de asemenea, modificat, 
astfel, în cotidianul băimărean finalul poemului este: Iubirea divină / personifica-
tă / în Pruncul Iisus., iar în volum: Iubirea divină / întruchipată / în Pruncul Iisus... 
În volum, poetul a dat mai multă importanţă sintaxei. 
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În căutare de-nţeles : [versuri]. În „România km 0” (Baia Mare), 
2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, p. 84. 

 
În custodia Destinului : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 28. 

 
În liniştea-nserării : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 58. 

 
În marea de lumină : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 27. 

– „România km 0” (Baia Mare), 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, 
p. 84. 

 
În memoria eroilor martiri ai neamului românesc : [articol]. 
În „Credinţa românească” (Baia Mare), 1, nr. 6, dec. 1990, p. 3. 

 
În slujba cetăţii, a cetăţenilor, a societăţii : [cuvânt omagial]. 
În: *** Nicolae Bud – şase decenii pentru oameni : volum aniversar / 
coord.: prof. dr. Adrian Sabău. – Baia Mare : Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu”, 2013, p. 95-96. 

 
În trecere : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 47. 

 
Între chip şi asemănare : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 107. 

 
Între timp : [versuri]. În „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-
12), dec. 2001, p. 149. 
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La coasă : [versuri]. În: 

– „Archeus” (Baia Mare), 1, nr. 1, iul. 1995, p. 15. 
– MICU, Augustin ; IUGA, Dumitru46 ; DOMUŢA, Emil ; 

GOJA, Nicolae. Festivalul Naţional „Vasile Lucaciu” : poezie, 
proză, folclor : ediţia a VIII-a, 28-29 noiembrie 1992 : [ca-
iet-program]. Baia Mare : Cybela, 1992, p. 4. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 29. 

 
La cumpăna noilor vremi : [articol]. În „Dialog Măiastra” (Baia 
Mare), 1, nr. 10, 13 apr. 1990, p. 8. 
 
La marginea pământului : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Pere-
grin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 104. 
 
„La umbra cuvântului, freamăt de suflet” : [versuri]. În: POP, 
Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 78. 
 
Litanie : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia 
Mare : Eurotip, 2012, p. 70. 
 
Lumina mea : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3793, 21-22 sept. 2002, p. 2. 
– „Graiul Maramureşului”, 19, nr. 5318, 15-16 sept. 2007, p. 5. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 59. 
 
[Maestrului Nicolae Sabău. De ziua onomasticei (...) : scri-
soare de felicitare datată: „Cicârlău, la 10 dec. 1994”]. În: *** Ni-
colae Sabău : peregrin şi statornic : culegere / de Silvia Receanu. – Ci-
cârlău : Asociaţia Cultural-Artistică „Alină-te, dor, alină”, 1995, 
p. 212, 213. (Sub semnătura: fam. Preot Gheorghe Pop.) 

                                                           
46 Sub semnătura: Ion Bogdan. 
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Maica noastră : [versuri]47. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 33. 
 
Mama : [versuri]48. În: 

– „Pentru socialism”, 38, nr. 9745, 8 mart. 1987, p. 3. 
– „Pentru socialism”, 39, nr. 10.053, 5 mart. 1988, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 31-32. 
 
Marea mea Iubire : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... 
Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 55. 
 
Marea trecere : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 71. 
 
Marea Voastră : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 75. 
 
Memento : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 73. 
 
Memoriter : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Mono-
grafia oraşului Seini. Baia Mare : Enesis, 2003, p. [4]. 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 19. 

                                                           
47 Poezia a fost publicată şi sub titlurile Patrie şi Ţară iubitoare. 
48 Versiunea din „Pentru socialism”, 8 martie 1987, are trei strofe catren, în 

care versul al şaptelea (al treilea din a doua strofă) este: Mamă suflet cosmic, ge-
neros şi blând; în volumul Învins de iubire, poezia devine de şase strofe (după fie-
care strofă din prima variantă – 1987 – a fost inclusă una nouă), versul al şap-
telea iniţial devenind astfel al unsprezecelea, însă în forma: Mamă suflet cosmic, 
milostiv şi blând; în „Pentru socialism”, 5 martie 1988, poezia are cinci strofe 
(cele două noi sînt intercalate între prima şi a doua şi între a doua şi a treia 
din prima variantă). 
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Mereu scrutez depărtările... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. 
Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 92. 
 

Mersul lumii : [versuri]49. În: 
– „Nord literar” (Baia Mare), 2, nr. 9 (16), sept. 2004, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 13. 
– „România km 0” (Baia Mare), 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, 

p. 84. 
 

Metamorfoză : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Din-
colo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 77. 
 

Metamorfoză 2 : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... 
Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 89. 
 

Mielul : [versuri]. În: 
– „Clipa” (Baia Mare), 2, nr. 21 (212), 2 febr. 1994, p. 4. 
– „Memoria ethnologica” (Baia Mare), 4, nr. 10, ian.-iun 2004, 

p. 1033. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 69. 
 

Migratori precum cocorii : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Pere-
grin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 41. 
 

Miracolul firii : [versuri]. În: 
– „Pentru socialism”, 29, nr. 7180, 25 nov. 1978, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 49. 

                                                           
49 Textul din volum beneficiază de o mai bogată punctuaţie. O particularitate a 

acestei opere poetice apărute în „Nord literar” este aceea că versul al treilea a 
suportat o răsturnare de sens: pomu-l taie fierăstrăul (poate „corectură” operată 
în redacţie) faţă de pomul taie fierăstrăul din „România km 0” sau, din volum, 
cu accent pe pom: Pomul taie fierăstrăul din volum. 
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Moira : [versuri]50. În: 

– „Nord literar” (Baia Mare), 2, nr. 9 (16), sept. 2004, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 33. 
– „România km 0” (Baia Mare), 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, 

p. 84. 
 
Motiv poetic : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Po-
ezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 87. 
 
Neamul meu : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 19. 

– *** Popas în Hiperboreea. Baia Mare : Comitetul Judeţean de 
Cultură şi Educaţie Socialistă – Centrul Judeţean de În-
drumare a Creaţiei Populare şi Mişcării Artistice de Masă 
Maramureş, 1980, p. 96. 

– „Tribuna” (Cluj-Napoca), 30, nr. 48 (1562), 27 nov. 1986, 
p. 8. 

 
Nemărginită marea... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de 
iubire : Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 80. 
 
Neuitarea : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 10, nr. 2627, 
27 nov. 1998, p. 8. 
 
Norocul : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 94. 
 

                                                           
50 Dacă în cele două publicaţii seriale textul este identic (inclusiv sub aspectul 

echivocului exprimării prin absenţa semnelor de punctuaţie), în volum poetul 
a adăugat două semne de punctuaţie, a dat, în subsolul paginii, traducerea cu-
vântului moira (din greacă) şi s-a decis pentru forma nearticulată – umilă floare 
– din versul al treilea (faţă de umila floare). 
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Obârşii : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 45. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 2, nr. 2 (3), iul. 1999, p. 28. 

 
Ontologică : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 25, nr. 6999, 
16 mart. 2013, p. 6. 

 
Panta rhei : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. 
Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 36. 

 
Patrie : [versuri]51. În „Maramureş”, supliment al ziarului „Pentru 
socialism”, aug. 1979, p. 13. 

 
Pământul : [versuri]52. În: 

– „Maramureş”, supliment al ziarului „Pentru socialism”, mai 
1979, p. 10. 

– „Pentru socialism”, 35, nr. 9045, 1 dec. 1984, p. 2. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 15. 

 
Pe Calea Lactee : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 67. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 2, nr. 1 (2), apr. 1999, p. 50. 

 
Pe cerul vieţii mele : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 19, 

nr. 5318, 15-16 sept. 2007, p. 5. 

 
 

                                                           
51 Poezia a fost publicată şi sub titlurile Maica noastră şi Ţară iubitoare. 
52 Textele apărute în cele trei locuri sînt variante. 
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Pe Cruce : [versuri]53. În: 
– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 7, nr. 1 (40), 1997, 

p. 27. 
– „Graiul Maramureşului”, 17, nr. 4589, 30 apr.-1 mai 2005, 

p. 9. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 83-84. 
 
Pe drumul Damascului : [versuri]. În: POP, Gheorghe ; POP, 
Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Monografia oraşului Seini. Baia Mare : 
Enesis, 2003, p. 336. 
 
Pe Mara-n jos : [versuri]. În: 

– „Maramureş”, supliment al ziarului „Pentru socialism”, oct. 
1980, p. 11. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 18. 

– *** Popas în Hiperboreea. Baia Mare : Comitetul Judeţean de 
Cultură şi Educaţie Socialistă – Centrul Judeţean de În-
drumare a Creaţiei Populare şi Mişcării Artistice de Masă 
Maramureş, 1980, p. 95. 

 
Peisaj hibernal : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 70. 
 
[Pentru noi Eminescu este un Luceafăr care străluceşte pe 
cerul poeziei (...) : fragment din cuvântul rostit la Mănăstirea 
„Sfânta Ana” de la Rohia, cu ocazia omagierii lui Mihai Eminescu 
la 159 de ani de la naştere]. În: PETRUŢ, Anton. Eminescu, omagiat 
la Rohia : PSSA Justinian: „Era o catastrofă pentru poporul român 

                                                           
53 În volum şi în „Graiul Maramureşului” textul nu este împărţit în strofe; în 

„Graiul Bisericii noastre” poezia are şase strofe, dintre care prima este un 
sextet, iar celelalte cinci – catrene). Penultimul vers şi antepenultimul sînt 
identice în volum şi în „Graiul Maramureşului”, dar modificate în „Graiul Bi-
sericii noastre”. 
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dacă Eminescu nu se năştea”. În „Graiul Maramureşului”, 220, 
nr. 5729, 21 ian. 2009, p. 11. 

 
Peregrin : [versuri]54. În: 

– „Nord literar” (Baia Mare), 2, nr. 9 (16), sept. 2004, p. 11. 
– „România km 0” (Baia Mare), 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, 

p. 84. 

 
Peregrin spre Dincolo : [versuri]55. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 11. 

 
Petală din soare : [versuri]. În: 

– „Pentru socialism”, 29, nr. 6984, 8 apr. 1978, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 34-35. 

 
Poartă maramureşeană : [versuri]. În: 

– BOGDAN, Ion ; SABĂU, Valeriu ; FODOR, Ioan. Festiva-
lul naţional al cenaclurilor literare Vasile Lucaciu : Ediţia a IV-a, 
1-2 decembrie 1984 : Cicârlău – Maramureş : [pliant-
program]. [Baia Mare] : Comitetul de Cultură şi Educaţie 
Socialistă Maramureş ; Centrul de Îndrumare a Creaţiei 
Populare şi a Mişcării Artistice de Masă ; Cenaclul literar 
„Vasile Lucaciu” Cicârlău, [1984], p. [10]. 

– „Pentru socialism”, 31, nr. 7798, 22 nov. 1980, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 12-13. 
– „Tribuna” (Cluj-Napoca), 30, nr. 48 (1562), 27 nov. 1986, 

p. 8. 
 
 
 

                                                           
54 Variantă a poemului Peregrin spre Dincolo. 
55 Variantă îmbogăţită a poemului Peregrin. 
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Poate ceva... : [versuri]56. În: 
– „Nord literar” (Baia Mare), 10, nr. 1 (104), ian. 2012, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 108. 
 
Poem de dragoste : [versuri]57. În „Pentru socialism”, 35, nr. 8764, 
6 ian. 1984, p. 3. 
 
Poem pentru eternitate : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 8, nr. 1800, 5 ian. 1996, p. 6. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 16. 
 
Poiana Soarelui : [versuri]. În: 

– „Pentru socialism”, 38, nr. 9977, 5 dec. 1987, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 17. 
 
Praznicul Adormirii Maicii Domnului : [articol]. În „Graiul 
Maramureşului”, 2, nr. 193, 15 aug. 1990, p. 1, 3. 
 
Prea Iubire : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 45. 
 
Precum sub crucea ta o lumânare : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 9, nr. 2300, 1-2 nov. 1997, p. 2. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 51. 
 
Preot protopop Gavril Mociran : Pro memoria : [articol]. În 
„Graiul Maramureşului”, 8, nr. 1930, 6-7 iul. 1996, p. 3. 
 

                                                           
56 Versul al 14-lea este, în volum: sub giulgiul alb al uitării, iar în revistă (poate 

dintr-o omisiune de culegere): giulgiul alb al uitării. 
57 Vezi şi titlul Pământul. 
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Prietenii : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 76-77. 
 
Prietenii Leului din Şişeşti : [articol]. În „Graiul Maramureşu-
lui”, 10, nr. 2627, 27 nov. 1998, p. 8. 
 
Privire de ansamblu asupra localităţii Seini : [studiu]. În „Pro 
unione” (Baia Mare), 6, nr. 1-2 (15-16), dec. 2003, p. 115-118. 
 
Providenţa : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. 
Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 37. 
 
Psalm : [versuri]. În: 

– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 3, nr. 1-3 (24), mart. 
1993, p. 6. 

– *** O antologie a poeziei maramureşene : de la poezia populară la 
poezia contemporană (2009) / antolog.: Nicolae Păuna-
Scheianu. – Baia Mare : Editura Ethnologica, 2010, p. 147. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 63. 

 
Ramură de soare : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 46. 
 
Răsărit de soare : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 8, nr. 1800, 5 ian. 1996, p. 6. 
– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3665, 20-21 apr. 2002, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 69. 
 
Râvnă : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia 
Mare : Eurotip, 2012, p. 31. 
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Relaţia lui Vasile Lucaciu cu Seiniul. Prietenia cu Alexiu 
Berinde : [articol]. În „Pro unione” (Baia Mare), 1, nr. 1, nov. 
1998, p. 17-18. 
 
Remember : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 47. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 2, nr. 3 (4), nov. 1999, p. 109. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 1-2 (9-10), iun. 2001, p. 146. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 8, nr. 1-2 (21-22), sept. 2005, p. 78. 

 
Restaurare : [versuri]. În: 

– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 3, nr. 7-9 [26], iul. 
1993, p. 5. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 99-100. 

 
Revedere : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 72. 
 
Rodnicie : [versuri]. În: 

– „Credinţa românească” (Baia Mare), 1, nr. 3, apr. 1990, p. 2. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 66. 
 
Rouă : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia 
Mare : Gutinul, 1994, p. 65. 
 
Rugă de seară : [versuri]. În: 

– „Informaţia zilei de Maramureş”, supliment al ziarului 
„Pentru socialism”, 2, nr. 377, 28 dec. 2002, p. 7. 

– *** O antologie a poeziei maramureşene : de la poezia populară la 
poezia contemporană (2009) / antolog.: Nicolae Păuna-
Scheianu. – Baia Mare : Editura Ethnologica, 2010, p. 146, 
147. 
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– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 90. 

 
Rugăciune : [versuri]58. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3665, 20-21 apr. 2002, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 25. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 150. 
 

Rugăciune către Pronia divină : [versuri]. În „Graiul Maramure-
şului”, 26, nr. 7298, 13 mart. 2014, p. 5. 
 
Rugăciune în pragul mileniului III : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 84-86. 

– POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Mono-
grafia oraşului Seini. Baia Mare : Enesis, 2003, p. 350, 351. 

 
Rugăciunea de pe Golgota Seiniului : [versuri]. În: POP, 
Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 58. 
 
Săgeată spre cer : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 83. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 2, nr. 1 (2), apr. 1999, p. 50. 
 
Sămânţă de eternitate : [versuri]. În: 

– *** Cupolă de veac. Târgovişte : Editura Macarie, 2003, p. 197. 
–„Graiul Maramureşului”, 11, nr. 10375, 18 mart. 1989, p. 2. 

                                                           
58 În volum, poezia este completată cu câteva semne de punctuaţie; apare aici 

rectificarea nu-Ţi din versul al patrulea (faţă de periodice, în care pronumele – 
referitor la Dumnezeu – este tipărit cu literă iniţială mică); în „Graiul Mara-
mureşului”, versul nu vreau să am... să fiu... apare în două versuri: nu vreau să 
am... / să fiu... 
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– POP, Gheorghe. Eminescu eternizat la Seini. În „Ortodoxia 
maramureşeană”, 5, nr. 5, 2000, p. 44-45. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 22. 

– POP, Gheorghe. Sub semnul lui Eminescu : [Din iniţiativa Pri-
măriei Seini (...)]. În „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 
2, nr. 7-8 (19-20), iul.-aug. 1992, p. 7. 

– POP, Gheorghe. Sub semnul lui Eminescu : [Pe dealul Comja din 
Seini (...)]. În „Ortodoxia maramureşeană”, 7, nr. 7, 2002, 
p. 49-53. 

– POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Mono-
grafia oraşului Seini. Baia Mare : Enesis, 2003, p. 103, 104, 
cop. IV. 

 
Sămânţă de eternitate : [versuri : fragment] vezi [Scris cu brazi în 
Cartea Firii : fragment din poemul Sămânţă de eternitate]. 
 
Săptămâna Patimilor : Rugăciune pe Golgota : [versuri]. În 
„Graiul Maramureşului”, 17, nr. 4584, 25 apr. 2005, p. 3. 
 
[Scris cu brazi în Cartea Firii : fragment din poemul Sămân-
ţă de eternitate]. În: PAUL, Antoniu. Lui – ofrandele noastre : [se-
lecţie de texte]. În „Graiul Maramureşului”, 16, nr. 4318, 15 iun. 
2004, p. 8. 
 
Scrisoare deschisă : [versuri]59. În „Târgoviştea”, seria a 2-a, 
nr. 1 (40), [s.a.], p. 2. 
 
Se aud clopotele bătând : [versuri]60. În: FĂRCAŞ, Andrei. PSSa 
Justinian a devenit cetăţean de onoare al Săbişei. În „Graiul Maramure-
şului”, 15, nr. 4098, 23 sept. 2003, p. 1, 5. 
 

                                                           
59 Poemul a apărut şi cu titlul Rugăciune în pragul mileniului III. 
60 Variantă a poeziei Se aud trâmbiţele vestind... 
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Se aud trâmbiţele vestind... : [versuri]61. În: POP, Gheorghe. 
Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 39. 
 
Seinel : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 20-21. 

– POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Cartea Cetăţii Zynir. Mono-
grafia oraşului Seini. Baia Mare : Enesis, 2003, p. 60. 

 
Sentimentul crucii : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 11, 
nr. 2875, 18-19 sept. 1999, p. 10. 

 
Sentimentul nemuririi : [versuri]. În „Opinia” (Baia Mare), 3, 
nr. 390, 27-28 mart. 1999, p. 16. 

 
Sfânta Sfintelor : [versuri]. În: 

– „Clipa” (Baia Mare), 2, nr. 21 (212), 2 febr. 1994, p. 4. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 91. 

 
Sfintele Paşti – sărbătoarea vieţii : [articol]. În „Dialog Măias-
tra” (Baia Mare), 1, nr. 10, 13 apr. 1990, p. 7. 

 
Singurătate : [versuri]. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 19, nr. 5318, 15-16 sept. 2007, p. 5. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 57. 

 
... „stai, clipă, pe loc”... : [versuri]. În: 

– „Nord literar” (Baia Mare), 10, nr. 1 (104), ian. 2012, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 87. 

                                                           
61 Variantă a poeziei Se aud clopotele bătând. 
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Steaua mea : [versuri]62. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3805, 5-6 oct. 2002, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 53. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 149. 

 
Sub semnul lui Eminescu : [Din iniţiativa Primăriei Seini (...) : ar-
ticol]. În „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 2, nr. 7-8 (19-20), 
iul.-aug. 1992, p. 7. 
 
Sub semnul lui Eminescu : [Pe dealul Comja din Seini (...) : arti-
col]. În „Ortodoxia maramureşeană”, 7, nr. 7, 2002, p. 49-53. 
 
Sub stejarul Mamvri : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 81. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 150. 
 
Şi te-ai dus... : [versuri]. În: 

– *** O antologie a poeziei maramureşene : de la poezia populară la 
poezia contemporană (2009) / realiz.: Nicolae Păuna-
Scheianu. – Baia Mare : Editura Ethnologica, 2010, p. 146. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 55. 

 
Te-am aşteptat : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 50-51. 

                                                           
62 În „Graiul Maramureşului”, ultimul vers este: dincolo de Tărâmul uitării, în 

„Pro unione” şi în volum: dincolo de Ţărmul uitării. În cele două publicaţii peri-
odice, textul a apărut fără punctuaţie (cu excepţia punctului care încheie poe-
zia); în volum, pe lângă clarificarea relaţiilor sintactice şi realizarea unei mai 
puternice expresivităţi comunicative – prin mărci grafice, autorul a optat pen-
tru literă iniţială capitală la cuvântul Apune din penultimul vers (deşi versul 
anterior – antepenultimul – se terminase cu virgulă), iar punctul final a fost 
înlocuit cu puncte de suspensie. 
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Telurică : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 38. 
 
Testament : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poe-
zie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 88. 
 
Treime Sfântă : [versuri]. În: 

– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 
2012, p. 46. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 2, nr. 3 (4), nov. 1999, p. 109, 110. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 1-2 (9-10), iun. 2001, p. 146. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 8, nr. 3-4 (23-24), dec. 2005, p. 132. 

 
Ţară iubitoare : [versuri]63. În „Tribuna” (Cluj-Napoca), 32, nr. 29 
(1648), 21 iul. 1988, p. 3.  
 
Umilit cu durere : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 86. 
 
Un neam, o credinţă, un grai. În „Dialog Măiastra” (Baia Ma-
re), 1, nr. 4-5, 21 mart. 1990, p. 3. 
 

Un neam, o credinţă, un grai : (I). În „Orizont seinean”, 1, nr. 1, 
6 mart. 1990, p. 3. 
 

Unire : [versuri]64. În: 
– „Luceafărul”, 29, nr. 48 (1281), 29 nov. 1986, p. 5. 

                                                           
63 Poezia a fost publicată şi sub titlurile Maica noastră şi Patrie. 
64 În suplimentul „Maramureş”, versul al patrulea este: Cu picături de viaţă; în 

volum, acelaşi vers apare: cu picături de sânge. Există şi câteva diferenţe de gra-
fie (iniţiale majuscule sau minuscule) şi de punctuaţie (în revistă, singurul 
semn de punctuaţie este cel al exclamării din finalul poeziei; în volum, acest 
semn nu mai apare, în schimb, este câte o virgulă după versurile al treilea şi al 
patrulea. 
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– „Maramureş”, supliment al ziarului „Pentru socialism”, dec. 
1982, p. 2. 

– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 23. 

 
Valea Zânelor : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin spre... Din-
colo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 65. 
 
Vanitas vanitatum : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : 
Poezie. Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 79. 
 
Veghe : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 85. 
 
...venind spre mine... : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Peregrin 
spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 2012, p. 105. 
 
Veste bună : [versuri]65. În: 

– „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 1, nr. 1-3, ian.-mart. 
1991, p. 1. 

– „Graiul Maramureşului”, 2, nr. 11, 5 ian. 1990, p. 1. 
– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-

nul, 1994, p. 27. 
 
Viaţa : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia 
Mare : Gutinul, 1994, p. 95. 
 
Visul din vis : [versuri]. În: 

– „Nord literar” (Baia Mare), 10, nr. 1 (104), ian. 2012, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 94. 
 
 

                                                           
65 Textul din volum este identic cu cel din „Graiul Bisericii noastre”; în „Graiul 

Maramureşului” însă este o variantă. 
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Visul lui Adam : [versuri]. În: 
– „Graiul Maramureşului”, 14, nr. 3665, 20-21 apr. 2002, p. 3. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 71. 
– „Pro unione” (Baia Mare), 4, nr. 3-4 (11-12), dec. 2001, p. 150. 

 
Visul meu : [versuri]. În: POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. 
Baia Mare : Gutinul, 1994, p. 60. 
 
Zbor lăuntric : [versuri]66. În: 

– „Graiul Maramureşului”, 10, nr. 2627, 27 nov. 1998, p. 8. 
– „Nord literar” (Baia Mare), 2, nr. 9 (16), sept. 2004, p. 11. 
– POP, Gheorghe. Peregrin spre... Dincolo. Baia Mare : Eurotip, 

2012, p. 9. 
– „România km 0” (Baia Mare), 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug. 2000, 

p. 84. 
 
Zenitul îmi face semn... : [versuri]. În „Graiul Maramureşului”, 
24, nr. 6726, 21 apr. 2012, p. 6. 
 
Ziua cea Mare : [versuri]67. În: 

– „Pentru socialism”, 39, nr. 10.280, 26 nov. 1988, p. 3. 

                                                           
66 În „România km 0”, primul vers fusese: tot mai adânc în sine cobor; în „Nord 

literar”, acelaşi vers devine: tot mai adânc în Mine cobor; păstrat şi în volum, ca şi 
în „Graiul Maramureşului”, cu deosebirea că pronumele mine este scris cu ini-
ţială minusculă; în volum, adverbul tot apare scris în întregime cu caractere 
verzale. Ultimul vers de asemenea se prezintă cu mici diferenţe de la o publi-
caţie la alta: în „Graiul Maramureşului” şi în „România km 0” – tot mai adânc 
în mine cobor; în „Nord literar” – tot mai adânc în Mine cobor; în volum – tot mai 
adânc în Sine-mi cobor. Prin urmare, finalul poemului a suferit o deplasare de 
sens de la pronumele personal comun în acuzativ, la cel solemn (cu nuanţă 
de maiestate) şi apoi la pronumele reflexiv substantivat, în timp ce traseul 
primului vers a fost invers, poetul reuşind în varianta din volum o excepţio-
nală rafinare a mesajului filosofic-poetic. 

67 În „Pentru socialism” a fost publicată o variantă mult mai scurtă. Vezi şi titlul 
Ziua Dreptăţii. 
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– POP, Gheorghe. Învins de iubire : Poezie. Baia Mare : Guti-
nul, 1994, p. 24-26. 

– „Pro unione” (Baia Mare), 3, nr. 3-4 (7-8), dec. 2000, 
p. 134-135. 

 
Ziua Dreptăţii : [versuri]68. În „Graiul Bisericii noastre” (Baia 
Mare), 1, nr. 12, dec. 1991, p. 1, 5. 
 
Ziua Învierii : [versuri]69. În „Telegraful român” (Sibiu), 136, 
nr. 43-44, 15 nov. 1988, p. 1. 
 

ARTICOLE SEMNATE ÎN COLABORARE 

 

POP, Gheorghe ; POP, Tomel. Resfinţirea Bisericii Ortodoxe Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavri[i]l din Parohia Seini I, Protopopiatul Baia 
Mare. În „Graiul Bisericii noastre” (Baia Mare), 23, nr. 3 (72), iul.-
dec. 2012, p. 35-38. 
 

                                                           
68 Cu prepoziţia în înlocuită cu de în versul al 28-lea (vechi doruri neîmplinite de ei 

faţă de vechi doruri neîmplinite în ei) şi unele modificări formale (de culegere), 
poemul a fost publicat şi sub titlurile Ziua cea Mare şi Ziua Învierii. 

69 Vezi anterioarele două note. 
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– GÂRBE, Maria. Cenaclul şi Festivalul „Vasile Lucaciu” din Ci-
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lui”, 24, nr. 6716, 7 apr. 2012, p. 6. 
 
*** Biserica greco-catolică din Seini a devenit biserică ortodoxă. În „Clipa” 
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70 Articolul a apărut şi sub titlul: O constelaţie a lirei. 
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Blede, pictorii Nicolae Pop şi Vasile Jurje, fostul primar Vasile Vinţ 
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Gheorghe Pop la Festivalul Naţional de Literatură „Vasile Lucaciu”, 
Cicârlău, 2012, alături de scriitorii Adrian Popescu, Ion Mureşan, Car-
men Ardelean, Olimpiu Nuşfelean şi alţi participanţi la manifestare  

 

 
Gheorghe Pop în faţa altarului Bisericii Ortodoxe „Sf. Arh. Mihail 

şi Gavriil” din Seini (2 decembrie 2012) 
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Scriitori în curtea casei memoriale „Vasile Lucaciu” din Şişeşti, 2010. 
Gheorghe Pop, alături de George Vulturescu, Ioan Pavel Azap, Daniel 
Săuca, Olimpiu Nuşfelean, Lucian Scurtu, Andrei Doboş, Maria Gârbe 
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