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Argument

Sângeorgiul Român, frumoasa aşezare de la poalele Munţilor Rodnei şi 
de pe malurile Someşului Mare, se distinge ca o importantă comunitate de 
pe această vale, ţinut mirific şi binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumu‑
seţi. Sângeorzul (aşa cum îi este numele azi) este aşezat acolo unde Someşul 
Mare prinde curaj spre curgerea lui mai departe, ducând cu el frumuseţea 
locurilor şi a oamenilor pe care îi întâlneşte în cale. Este zona în care măreţii 
munţi ai Rodnei veghează de la semeţia înălţimii lor, văzduhurile încon‑
jurătoare şi povestesc parcă despre faptele minunate ale celor de dinaintea 
noastră.

Referindu‑ne la tradiţia şi folclorul sângeorzan, putem spune, în primul 
rând, că spaţiul ţinutului năsăudean a fost, este şi va fi, pentru totdeauna, 
un izvor nesecat din care ţâşnesc adevăratele perle ale românismului, aceste 
perle fiind, bineînţeles, creaţiile folclorice, poeziile populare etc., care izvo‑
răsc din folclorul atât de bogat al poporului român, în speţă, al spaţiului 
năsăudean. Prin folclorul nostru, noi, românii, ne păstrăm identitatea naţi‑
onală. Sângeorzul se impune printr‑o viaţă folclorică deosebit de intensă, 
evidenţiază apoi fenomene şi procese folclorice mai slab reprezentate în alte 
părţi, după cum situarea geografică i‑a imprimat o fizionomie proprie, carac‑
teristică zonelor folclorice intense. Sângeorzul este integrat organic în folclo‑
rul Transilvaniei, putându‑se spune că această zonă e o „zonă carpatică”. 

În periplul meu arhivistic prin colecţiile de periodice din mai multe bibli‑
oteci, am dat şi de creaţii folclorice din localitatea mea natală, publicate în 
periodicele vremii care au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea 
şi în secolul al XX‑lea. Amintim aici „Familia”, „Foaia Poporului”, „Foaia 
Societăţii Românismulu”, „George Lazăr”, „Arhiva Someşană”, „Anuarul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei” şi „Revista de Folclor”. 

Cea mai plăcută surpriză a fost descoperirea Manuscrisului din 1869, o 
culegere de folclor din Sângeorz întocmită de Dr. Artemiu Publiu Alexi, fiu 
al acestor meleaguri.

Majoritatea autorilor care s‑au ocupat cu culegerea de folclor sângeorzan 
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sunt chiar fii ai acestui sat, amintind aici pe Dr. Artemiu Publiu Alexi, preo‑
tul greco‑catolic Silviu Sohorca, munca fiindu‑i continuată de fiul său, învă‑
ţătorul Iustin Sohorca, apoi învăţătorii Domide şi Şorobetea şi continuând 
cu Alexandru Cârcu şi Ioan Andronesi, săteni cu ştiinţă de carte. Am inclus 
şi pe cei care nu erau născuţi în Sângeorz, dar au fost interesaţi şi preocu‑
paţi de folclorul sângeorzan: Simeon Fl. Marian, Alexandru Odobescu, Ioan 
Taloş şi Constantin Zamfir.

Sângeorzul rămâne o vatră folclorică bogată, cu personalitate proprie, 
care a conservat obiceiuri, creaţii folclorice, care sunt surprinse pe viu. Din 
acest motiv, putem spune că a fost şi este o zonă de interes atât pentru cerce‑
tători, cât şi pentru amatori. De aceea, încadrându‑mă în ultima categorie, 
cea a amatorilor, neavând pretenţia unui specialist în cercetarea folclorului, 
îmi fac modesta datorie de a da tiparului şi publicului această culegere care, 
din câte ştiu, este prima de acest fel care priveşte folclorul din Sângeorz. Prin 
acest demers, rămân cu conştiinţa împăcată că voi aduce o filă în plus la 
istoria Sângeorzului care a fost, este şi va rămâne acel loc binecuvântat, un 
loc unde se îmbină armonios frumuseţea locurilor cu hărnicia şi bunătatea 
oamenilor, atât a celor din trecut, cât şi a celor de azi.

Folclorul sângeorzan şi cel năsăudean se vor înveşnici în istoria aces‑
tor meleaguri, în istoria Transilvaniei şi a ţării întregi, pentru că aici există 
oameni talentaţi. Omul iubeşte frumosul şi simte nevoia de a‑şi exprima 
gândurile, ideile, sentimentele, prin creaţii cu o formă aleasă.

Prin personalităţile de marcă pe care le‑a dat de‑a lungul timpului, pre‑
cum şi prin istoria, cultura, tradiţia şi spiritualitatea sa, Sângeorzul repre‑
zintă un punct de reper pentru spaţiul năsăudean, dar şi transilvănean, o 
vatră pentru întreg neamul românesc.




