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Cimitirul Vesel – The Merry Cemetery in Sapanta, region Maramures, Romania.
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Epitafy boli obyčajne veľmi krátke básne písané v prvej osobe posiate množstvom archaizmov, humoru,
ľudových prísloví i pravopisných chýb. Sochárovou inšpiráciou, údajne, boli dve a tri nočné prebudenia.
Patras, ktorý svojím počinom chcel dosiahnuť, aby príbuzní zomrelého neoplakávali a smútili, ale pripíjali si
a tešili sa. Týmto spôsobom sa podarilo Patrasovi jedinečným spôsobom zdokumentovať životné radosti,
ale i trápenia obyvateľov dediny. Na krížoch môžeme nájsť epitafy farmára, pradiara, drevorubača, kupca,
lekára, muzikanta či dokonca aj opilca. Takto prezentovaná „kolektívna pamäť“ je unikátnou prezentáciou
spoločensko-historického diania Sapanty. K najkurióznejším epitafom určite patrí aj tento:
Veniti cu toti eompreuna Sa va dau tuica de pruna Sa bet din acest pahar Sa va treaca de amar Va dau tuica
din Butoi Si din unu ii videa doi Pin-am trait in vecie Am avut si palincie Toate acestea le lasai La 54 de ani.
Come we all together, I’ll give you plum brandy, Drink this glass To forget your sorrows I’ll give you brandy
from the barrel, Instead of one, you’ll see double. When I was alive I used to make strong brandy I left all this
When I was 54.
Poďme všetci spolu, dám vám pálenečky. Vypite pohárik a zabudnite na vaše trápenia. Dám vám pálenečky
zo suda, namiesto jedného uvidíte dva. Kým som žil, robieval som silnú pálenečku. Prestal som s tým, keď
som mal 54.
Zaujímavá je aj technológia výroby náhrobných krížov, ktorá do dnešných čias zachováva tradičný spôsob,
napriek súčasným technickým vymoženostiam. Kríže sa vyrábajú zásadne z dubového dreva, ktoré je narezané
do masívnych trámov a ponechané prirodzene schnúť jeden až dva roky. Po vysušení sa z trámov štiepu
drevené dosky hrúbky 10 cm, šírky 30 – 40 cm, dlhé 2,20 m. Takto pripravené dosky sa starostlivo ukladajú
do „stohov“ a nechajú schnúť niekoľko ďalších mesiacov. Potom začína samotná tvorivá práca sochára. Najprv
si nakreslí geometrické a rastlinné motívy. Z nich vytvorí basreliéf a nakoniec kríž natrie prevažujúcou typickou
„sapantskou“ modrou farbou, ktorú doplní žltými, červenými, zelenými a čiernymi ornamentmi. Prevažujúca
modrá farba a ostatné farby majú symbolický význam. Modrá je symbolom nádeje, slobody a neba a je tzv.
piatou farbou regiónu Maramures, zelená je symbolom života, žltá symbol plodnosti, červená vášne a čierna
smrti. Na krížoch môžeme nájsť aj iné symboly, ktoré Patras veľmi často používal, a to bielu holubicu ako
symbol duše a čierneho vtáka ako symbol tragického alebo podozrivého úmrtia.
Invenčný zámer majstra Patrasa nezanikol ani po jeho smrti. Množstvo náhrobných krížov bolo vytvorených Patrasovými
študentmi. Najznámejší z nich je Dumitru Pop, ktorý už od svojich deviatich rokov spolupracoval s Patrasom. Po smrti majstra
Stan Ioana Patrasa v roku 1977 sa Dumitru Pop vrátil naspäť
do Sapanty, do Patrasovho domu a pokračuje dodnes v tradícií
„netradičných“ náhrobných krížov.
Slovné spojenie veselosti a cintorína v klasicky ortodoxnej
kresťanskej spoločnosti vyznieva prinajmenšom rozporuplne,
ktoré hraničí z bezbožnosťou. Napriek tejto skutočnosti je dielo
San Ioana Patrasa obľúbené a naďalej žiadané, ktoré pozostalých neuráža a dáva pietnemu miestu zvláštnu atmosféru.

Obr.2 Fragment náhrobného kríža.
(Zdroj archív autora)
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Tu odpočívam.
Pop Ion Osu je meno moje.
A vidíš, aký som starý,
ale idem kosiť.
A keď sa vrátim
dám si syrový sendvič.
Potom, keď sa najem,
zoberiem si moju kosu
a skosím tú trávinu,
lebo taká je robota sedliaka.
Žil som 68 rokov.
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Obr. 3 Pohľad na náhrobné kríže. (Zdroj archív autora)

Obr. 4 Dimitru Pop nástupca majstra Patrasa. (Zdroj archív autora)
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