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„Am noroc că știu cânta, 
Că-mi astâmpăr inima, 
Horile-s de stâmpărare 
La omu` cu supărare.”  
 
„Cântecul a fost întotdeauna lângă 
mine, din copilărie. De la mama am 
învățat și tainele țesutului și cusutului, 
iar acul și suveica parcă acompaniau 
glasurile noastre, în timp ce tata și 
fratele meu mai mare lucrau pe afară... 
Vara eram toți la câmp, iar toamna, 
după cules, când se desfăca porumbul, 
hoream seara, jucam și strigam 
împreună cu oamenii din sat, cu care ne 
ajutam. 

(Teodora Purja) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„TEZAUR UMAN VIU” – 2018 

Rapsod popular 

DATA NAȘTERII 

22 noiembrie 1941 

LOCALITATEA 

Agrieș, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud 

STUDII 

8 clase 

FAMILIA 

Părinți: Lucreția și Simion Cătuna 
Soț: Dumitru 
Copii: Lenuța și Emil 

 

DESCRIEREA MEȘTEȘUGULUI / ÎNDELETNICIRII / PRACTICII / 
ACTIVITĂȚII 

Rapsod popular și păstrătoare a folclorului autentic – horește cu noduri. 
 

DE LA CINE A DEPRINS SAU ÎNVĂȚAT ACTIVITATEA 

De la bunici și părinți a învățat a hori cu noduri. În familia sa, aproape toți 
au știut cânta: tatăl a fost diac la biserica din Agrieș, iar fratele mai mare, 
Grigore, a fost tot diac, urmat acum de fiul său.  
De la tata a învățat cântările bisericești, iar de la bunică horile cu noduri. 
Horea în grumaz – specifică zonei, comuna Târlișua, locul nașterii 
scriitorului Liviu Rebreanu, se află la granița Năsăudului cu Maramureșul  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
și Țara Lăpușului – e forma pe care a luat-o doina în nord (Ardeal și 
Maramureș), ce constă în redarea guturală, prin lovituri de glotă (așa-
numitele noduri). 
Reprezintă o interpretare arhaică, specifică și triburilor polineziene, 
mongolilor din Podișul Tibet sau samanilor siberieni. 
 

CÂND ŞI UNDE A PRACTICAT (CÂNTAT, DESCÂNTAT, MEŞTERIT ETC) 
PRIMA OARĂ 

Prima dată a cântat în curtea părintească, alături de bunica, de la care a 
și deprins hori cu noduri, iar primii spectatori i-au fost toți cei din bătătură. 
Prima scenă pe care a pășit i-a fost codrul.  
Din 1980 participă la numeroase festivaluri și concursuri de gen: 

• Festivalul Rapsozilor „La poale de Țibleș”; 

• Festivalul de Folclor Concurs „Prin Muzică la Obârșii” Buzău; 

• Festivalul „Doinei” Chișinău, Republica Moldova; 
• Festivalul Cărții „Transilvania” – Cluj etc. 

ACTIVITATEA 

Este singura din județul Bistrița-Năsăud care mai păstrează și duce mai 
departe horea în grumaz.  
 

PE CINE A ÎNVĂŢAT / DACĂ A ÎNVĂŢAT PE ALTCINEVA 

Fiica Lenuța cu fiul ei Sergiu îi moștenesc dragostea de a hori, ei fiind cei 
care duc mai departe cântecul străbun. 
 

CE SPUN SPECIALIȘTII? 

„Stilul unic de interpretare a fost remarcat de numeroși specialiști, vocea 
Lelii Teodora fiind imprimată în fonoteca Radio România prin anul 1987, 
de către vestitul Gruia Stoia. Au urmat alte și alte înregistrări împreună cu 
episcopul nostru Macarie Drăgoi pentru radio Renașterea, împreună cu 
marele artist Grigore Leșe pentru Televiziunea Română. Horea cu noduri, 
cântecele vechi, de cătănie, de nuntă, dragoste, mioritice, dar și doine, 
pricesne, colinzi sunt parte din viața rapsodului. 
Grigore Leșe spunea că pe pământ avem două șanse, credința și arta, 
iar cel mai reprezentativ cântec este «horea de unul singur», pe care omul 
o horește în intimitate. Teodora Purja este o femeie care horește de una 
singură de când se știe. Acum cântă pentru a-și astâmpăra singurătățile.” 
 

Menuț Maximinian, 
Director ziarul „Răsunetul”, Membru Asociația de Științe Etnologice din 

România 
 

 



 

 

 
 
 
„Ea cântă în mod natural, «atunci când îi vine», pentru a-și exprima stările 
și trăirile sufletești. Chiar dacă în ultima perioadă a fost solicitată de a 
aduce acest cântec pe scenă, maniera de interpretare n-a fost alterată,  
ea cântând întotdeauna așa cum o face acasă, în intimitate. 
Teodora Purja este un model și o veritabilă școală pentru interpreții de 
folclor, dornici să ducă mai departe acest stil de interpretare. Mulți îi trec 
pragul, o ascultă cu interes și admirație și învață maniera aceasta unică 
a cântecului cu noduri. Un exemplu este fiica ei, Lenuța Purja, dar și 
nepotul Sergiu Negrean Purja.” 

Grigore Sâmboan, 
Redactor-șef Radio Renașterea 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

APARIȚII ONLINE, PRESĂ SCRISĂ, RADIO ȘI TV 

1.  Ziare.Ciom: Un Tezaur Uman Viu, mâine, la Bistrița, alături de alți 
invitați de onoare 
https://ziare.com/bistrita/stiri-life-show/un-tezaur-uman-viu-maine-la-
bistrita-alaturi-de-alti-invitati-de-onoare-7905250 

2. Trinitas TV: Horitoarea din Agrieș – Teodora Purja 

https://www.trinitas.tv/horitoarea-din-agries-teodora-purja/ 
3. Reușita:  Teodora Purja din Agrieș 
https://www.reusita.ro/cultura/177-teodora-purja-din-agries   
4. Bistrițeanul: Lelea  Teodora Purja  a primit titlul onorific „Tezaur 
Uman Viu”, dar încă nu știe... 
https://www.bistriteanul.ro/lelea-teodora-purja-a-primit-titlul-onorific-
tezaur-uman-viu-dar-inca-nu-stie/ 
5. Bistrițeanul: Teodora Purja, una dintre puținele „horitoare” 
declarate și Tezaur Uman Viu, ăși face cunoscută măiestria tocmai 
la Paris. 
https://www.bistriteanul.ro/teodora-purja-una-dintre-putinele-horitoare-
declarata-si-tezaur-uman-viu-isi-face-cunoscuta-maiestria-tocmai-la-
paris/ 
6. Basilica.ro:  Tezaurul uman viu Teodora Purja va suswține un 
moment artistic la Paris 
https://basilica.ro/tezaurul-uman-viu-teodora-purja-va-sustine-un-
moment-artistic-la-paris/  
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https://www.bistriteanul.ro/teodora-purja-una-dintre-putinele-horitoare-declarata-si-tezaur-uman-viu-isi-face-cunoscuta-maiestria-tocmai-la-paris/
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