
De-ar  si  cerul  de  hârtie
Și  Luna  cănțălărie
Și  Soarele  domn  să  scrie
Și  tăt  n-ar  putea  să  știe
Care  om  îmi  place  mie:
Că  de-amu  până  la  toamnă
Ș-a  me  inimă  se-ntoarnă,
Și  de-amu  până  la  vară
Se-ntoarnă  inima  iară.
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sale  actuale),  2005 – 2010, pagini  760.

- CAIETUL  CENACLURILOR  LITERARE ”Raze  de  soare” - Șurdești, 
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La  Târgul  Meșterilor  Populari, 4-5  septembrie  2010

CALENDARUL  MARAMUREȘULUI

revistă  de  memorie  culturală

Serie  nouă, an  V, nr. 10-11
noiembrie 2009 - octombrie  2010

Fundația  social-culturală  pentru  democrație
”identitate.unitate.generozitate.acțiune”

Editura  CYBELA
Baia  Mare, 2010

Reluăm  texte  din  colecțiile  Dumitru
și  Georgeta  Iuga, culese  din  Săliștea
de  Sus, Borșa, Moisei, Mesteacăn  și
alte  localități  din  Maramureș, între
anii  1960-2010, publicate  în: Ion
Bogdan, Mihai  Olos, Nicoară  Timiș,
CALENDARUL MARAMUREȘULUI,
Asociația  Folcloriștilor  și  Etnografilor,
măiastra – Asociația  Tinerilor  Artiști,
Baia  Mare, 1980, precum  și  din
colecțiile  Anuța  Pop, Ion  Herțeg, dar
și  caietele  Gavril  Petrovan  și  Vlad
Darie.

Numeroatarea  continuă  din  numerele  1-9.

Colinde

2228

Pom  înrămurat
De  poame-ncărcat;
Vântu-și  trăgănară, 
Poamele  pticară, 
Prunci  le  culesară  
Și  le  trimăsară
Pe-un  picior  de  plai, 
La  ușă  de  rai,
La  fete  de  crai.
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GHEORGHE  CHIVU

Porți  de  lemn

Noi  n-am  lăsat  ruine, n-am  lăsat,
Cum  florile  nu  lasă, nici  pădurea;
Mereu  înmuguream  din  scăpătat
Și  ne-nflorea  din  coada  ei  securea.
Uscatul  stâlp  la  porți  ne-nmugurea
Din  lemnul  veșnic  dătător  de  roadă
Și-n  casa  noastră, - fulger, soare, stea
La  loc  slăvit  îi  îmbiam  să  șadă.
La  mare  cinste  n-am  avut  alt  semn
În  pașnic  crug  de  veacuri, ori  prigoană,
Ci  soarele  ni  l-am  săpat  în  lemn
Spre  dreaptă  rugăciune  și  icoană.
Și  porțile  acelea-n  câmp  deschis
Să  treacă  cerul  dintr-un  loc  în  altul
Noi  le-am  durat  ca-n  prag  de  paradis
Plecat  sub  ele  să  coboare-înaltul
Albastru-azur  și-n  țărnă  să  se  plece
Închinător  relicvelor  cuminți
Din  care  neamul  ăsta-n  brazda  rece
Altar  și-a  fost  zidit  pentru  părinți;
Iertare  să  ne  ceară  și  să  plângă
Că  prea  sui  neștiutor  pe  lângă
În  locu-atâtor  ochi  secați  demult
Atâta  chin  și-nsângerat  tumult.
Să  ni  se  plece-n  binecuvântare,
Iertare  să  ne  ceară  peste  veac
Că  lungi  milenii  ne-a  lăsat  în  mare
Și  grea  obidă  de  popor  sărac.

Noi  n-am  lăsat  ruine, n-am  lăsat,
Ci  rănile  ni  le-am  zvântat  cu  harul
Acestui  lut  de  dor  întruchipat
Cât  țara  toată, cât  ne  e  hotarul.

Și  codrii  arși  au  înfrunzit  din  nou,
Străbune  lacrimi  aprinzând  drept  semn
Acest  vechi  soare, - soarelui  ecou.
De-a  pururi  răsărit  din  porți  de  lemn.

(Din  volumul  Brazde  străbune, Editura  Dacia, 1984)

*
Simplul  fapt  că  noi, Românii, câți  ne  aflăm  pe  pământ, vorbim
o  singură  limbă, “una  singură” ca  nealte  popoare, e  dovadă
destulă  că  așa  voim  să  fim  noi  și  nu  altfel.

*
Noi  nu  suntem  stăpânii  limbii, ci  limba  stăpâna  noastră...

MIHAI  EMINESCU

Luna-n  drum  le-o  stat,
Frumos  le-o-ntrebat:
- De  unde  le-aduceți,
Înapoi  le  duceți.
- De  la  Sfântul  Soare
Cu  mare  rugare, 
În  coate și-n  gerunt’e,
Pe  cel  vîrf  de  munte.

Georgeta  Maria  Iuga

Clop  de  pe  Fisculaș

2229

În  cel  deal  de  răsărit
Este-un  cuculbău  vinit.
- Acela  nu-i  cuculbău
Că-i  turma  lui  Dumnezău.
- Da’  la  turmă  cine  șede?
-- Șede, șede  Sfântu  Soare
Cu  soru-sa  cea  mai  mare.
- Dă, frate, pe  oi  mai  tare,
Vezi  ce  negri  nori  

s-arădicară?
- Da-acei, soră, nu-s  nori
Că  și-s  a  tăi  pețitori.
Du-te, tu, sorucă, acasă
Și  pune  fața  pe  masă
Și  colacu  pă  fereastă
Că  pe  tine  lua-te-or
Și  pă  tine  duce-te-or
Păste  munți, în  dalbe  curți,
La  părinți  necunoscuți.
Și  pe  tine  țîne-te-or
Ca  măru  la  căpătâi
Numai-acasă  să  nu  vii.

Georgeta  Maria  Iuga

2230

Ieșî-s  trei  păcurărei
Cu  oile  după  ei
Tăt  la  verdele  de  munte
Cu  iarba  până-n  gerunt’e.
Dacă-acolo  sosîiere
Bună  lege  că-i  făcere: 
Ce  mai  mari  îs  veri primari,
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Întâmpinare

Maramureșul  nu  înseamnă  doar  un  ținut  pitoresc  în  care  tradiția  populară
este  încă  vie  și  chiar  surprinzătoare, la  început  de  mileniu  III. Considerăm  că
Maramureșul  este  unul  dintre  puternicele  centre  de  cultură  din  România,
aducându-ne  aminte  de  personalitatea  sa  distinctă  în  Istorie; ne  aducem  aminte
și  de  primele  texte  în  limba  română – textele  rotacizante. Așa  cum  ne
amintim  de  marii  săi  luptători  pentru  împlinirea  idealului  național – de
Voievodul  Bogdan  strămoșul  lui  Ștefan  cel  Mare, de  Dragoș  Voievod  ”mândru
ca  un  Soare”  care  a  plecat  la  vânătoarea  zimbrului  legendar, dar  și  de  Vasile
Lucaciu – Leul  de  la  Șișești, de  George  Pop  de  Băsești, de  Ioan  Mihaly  de
Apșa, de  Arthur  Coman, de  folcloriștii  Ion  Bârlea, Tit  Bud, Alexandru  Țiplea,
Elena  Vlad  de  Săliștea, ethnologul  Mihai  Pop  etc. etc. Așa  cum, cu  bucurie, ne
vin  în  minte  cei  care, prin  lucrarea  lor, păstrează  întreagă  demnitatea  și
răspunderea  pentru  înfăptuirea, cu  mare  virtute  și  angajare, a  faptelor  noastre
zilnice.
Numărul  actual  din ”Calendarul  Maramureșului” (nr. 10-11/2010)  se  dorește  un
calendar  de ”lucru”, nu  doar  de  sărbătoare, dedicat, în  special, meșteșugurilor
populare. Maramureșul  dispune  de  un  imens  material  folcloric, dar  și  un
tezaur  viu  al  meșteșugurilor. Cercetările  noastre  încearcă  să  redea  unele
aspecte  ale  păstrării/transmiterii  acestor  meserii  tradiționale.
Sunt  datele  noastre, ale  Fundației, privind  meșterii  populari. Cercetările  nu  sunt
exhaustive, ele  putând  fi  continuate. Poate  să  continue  cineva  această  lucrare,
noi  având  timp  și resurse  limitate. Într-un  an, nu  poți  realiza  totul.
Suntem  o  Fundație  care  face  aceste  cercetări  pe  bază  de  Proiecte, câteodată
finanțate, câteodată  din  resurse  poprii. Sunt, probabil, multe  lipsuri: mulți  meșteri
nu  sunt  nominalizați, fiind  importantă  realizarea  valorii  patrimoniale, ce  știu  să
facă. În  general, economia  satelor  era, dar  mai  este  încă ”închisă”. Fiecare
familie  își  realiza/realizează  încă  toate  cele  trebuincioase  vieții  zilnice  în  casă
(țesături, podoabe, chiar  și  lucrări  în  lemn, măști, dantele  etc. etc.). Hărnicia
unei  fete  este  dovedită  de  zestrea  făcută/primită  la  măritiș. Ar  trebui  citate  și
cuprinse  în  Dicționarul  Meșterilor  populari  aproape  fiecare  locuitor/locuitoare
din  satele  maramureșene. Se  întâmplă, mai  ales  astăzi, să  se  apeleze  la  meșteri
cunoscuți  în  localitate. Unele  meserii  sunt  deja  specializate: dogăritul, unelte
din  lemn  mai  complicate (grebla, dar  nu  și  furca  din  lemn, linguri, găvane, dar
și  fierărie  etc.). 
Noi  redăm, din  cercetările  noastre, dar  și  din  cercetările  făcute  de  alții, o
aducere  aminte  despre  importanța  meșteșugului  popular, despre  valoarea
fiecărui  om/femeie  în  realizarea  acestora. Sigur, nu  este  exhaustivă, dar  poate
da  o  imagine  privind  hărnicia  maramureșenilor, codrenilor, lăpușenilor  și
chiorenilor  din  actualul  județ  Maramureș.
Ceea  ce  este  important  este  păstrarea  tradiției, încurajarea  meșterilor; găsirea
unor  soluții  pentru  ca  meșterii  să-și  continuie  meseria  și  să-și  poată  câștiga
viața  zilnică  din  producerea  obiectelor, care  azi  se  numesc ”artă  populară”.
Gruparea  pe  categorii  este  aleatorie, fiindcă  mulți  meșteri  lucrează  nu  numai
în  domeniul (principal)  în  care  au  fost  incluși. De  exemplu, ceramiștii  nu  fac
doar  ceramică (pictată), ci  și  pictură  pe  pânză, pe  lemn  ori  pe  sticlă  etc. La
fel  la  categoria  textile, nu  se  rezumă  doar  la  țesut  covoare, cergi, etc., ci
execută  și  broderie, dantelă  etc. etc.
Sunt  meșteri  mulți, meșteri  buni, care, cu  pasiune  și  talent, duc  mai  departe
valorile/utilitățile  artei  populare. Asociația  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din

Dantele, încrețele, împletituri:

Cel  mai  mnic  i  străinic,
Tăt  îl  mână  și-l  coboară
Cu  oile  la  izvoară, 
Facu-i  legea  să-l  omoară.
- Măi  frătiuți, frătiuții  mei,
Și  dacă  mi-ț  omorî
Pă  mine  mă  îngropați
În  strunguța  oilor,
În  locu  găleților;
Și-n  mânuca  de-a  dreapta
Tăt  îmi  puneți  trâmbdita,
Și  când  vântu  ș-a  suflare
Trâmbdita  ș-a  trâmbditare.
Voi  acasă  dacă-ți  mere
Numai  maica  v-a-ntrebare:
- Unde-o  rămas  siuca?
Spuneți-i  mămuchii-așe:
Că  eu  numai  mi-am  rămas
Tăt  pe  niște  râturele,
Tăt  cu  cele  mnielușele;
Pe  acolo, pântre  cotroape
Cu  niște  oiță  știoape.
Da’ spuneți-i  mămuchii  așe:
Că  pe  mine  nu  m-aștepte
Nici  cu  cina  caldă-n  masă,
Nici  cu  apa  rece-n  vasă:
Nu  mai  vede(a)  acasă.

2231

Mărgu-și doi voinici pe munte
Pân  iarba  până-n  gerunte
Și  sara  că-i  apuca
Și  unu  jos  că  se  culca.
Cel  mai  mic  că  adurne,
Cel  mai  mare  îl  pânde
Și când  vre  ca  să-l  omoare
Puiu  cucului  cântare:
- Scoală, voinic, de-acolo!
- Eu  de-aici  nu  m-oi  scula
Că  dacă  m-or  omorî
Pe  mine  m-or  îngropa
În  strunguța  oilor,
În  locu  găleților.
Oile  cele  cornute
Mândru m-or cânta pe munte,
Fetele  s-or  despleti
Și  pe  mine  m-or  jeli
În  tri  joi  cu  tizăroi

Proverbe, zicători, ziceri

A  coase  petic  pe  petic.
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Maramureș  (a.r.t.e.m.) a  încercat  și  încearcă  încă  să  promoveze
adevăratele  valori, talentul  meșterilor  care  duc  mai  departe  în  timp  aceste
nestemate  ale  tradiției  populare.
CALENDARUL  MARAMUREȘULUI  se  publică  în  cadrul proiectului
„Memoria Gestului – Element Patrimonial între Uitare, Salvare și Devenire”,
realizat  și  în  parteneriat  cu  Muzeul  Județean  de  Etnografie  și  Artă
Populară, Baia  Mare, Maramureș. Proiectul  este  finanțat  de  Guvernele
Irlandei, Principatului  Liechtenstein  și  Norvegiei  prin  Mecanismul  Financiar
al  Spațiului  Economic  European. Scopul proiectului este transformarea
memoriei gestului în  element patrimonial de importanţă excepţională şi
aducător/producător  de beneficii culturale, sociale şi economice. 
Revista  reunește culegeri de folclor, articole şi studii privind patrimoniul
imaterial, precum şi profiluri ale meşterilor maramureşeni. S-au  realizat
cercetări  de  teren  privind  meseriile  și  meșterii  din  cele  patru  zone
etnografice  ale  județului: Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș.
S-au  realizat  10  filme  documentare, puse  în  circulație  la  Muzeul  Județean
de  Etnografie  și  Artă  Populară, Baia  Mare, Maramureș, care  pot  fi
vizionate, la  cerere, de  vizitatori, dar  și  pe  www fundația iuga;
yahoo.memoria gestului. Scopul  activităţilor a  fost crearea unei  baze de date
privind memoria gesturilor meşteşugurilor pe cale de dispariţie, dar şi a celor
care sunt practicate cu precădere numai de meşterii în vârstă.
Desfăşurarea Colocviului “Memoria gestului – element patrimonial între uitare,
salvare şi devenire” a  avut  drept  scop  asigurarea unui cadru de reflecţie şi
dialog asupra importanţei culturale, economice şi sociale a memoriei gestului şi
integrarea sa într-o perspectivă de dezvoltare, de devenire. La  Colocviu  au
participat  cercetători, specialişti în domeniile etnologie, antropologie, memorie
culturală, meşteri, dar  și  public. S-a  organizat, în  zilele  următoare, Târgul
Meșterilor, cu  standuri de prezentare a produselor artizanale, dar  și
demonstraţii practice, atât pentru specialişti cât şi pentru publicul larg.
Prin  publicarea  revistei  se  urmărește  dezvoltarea organizaţională a Fundaţiei
în vederea continuării acţiunilor de cunoaştere, salvare, valorificare şi promovare
a patrimoniului rural şi după finalizarea proiectului.
S-au  realizat, de  asemenea, expoziţii foto-documentare privind memoria
gestului diferitelor meşteşuguri tradiţionale,  itinerate  în mai  multe  localități
din  cele patru zone etnografice ale judeţului. Scopul  a  fost  atât de
popularizare a proiectului, de conştientizare a valorii memoriei gestului şi
sensibilizarea la aspectul cultural al păstrării memoriei meşteşugurilor populare
care pot fi şi un început pentru o afacere  profitabilă. CALENDARUL
MARAMUREȘULUI  nu  poate  să  exprime  toate  cercetările  făcute. S-au
selectat  doar  unele  materiale  reprezentative, multe  au  rămas  în  rezervă
pentru  un  posibil  Calendar  viitor.

Spătarul  
Vasile Brumar
din  Botiza, la
lucru, 2010

Că  n-oi  si  păcurar  la  oi
Că  runcanii  s-o  grăit -
Pe  mine  m-o  omorât.

2232

Răsărit-o  nucu-n  iarbă,
Nucu-i  mare, frunză  n-are.
Da’ –n  vârvuțu  nucului
Cântă-și  puiu  cucului.
Mai  în  jos, cătă  truptină,
Cântă-o  pasăre  străină;
Da’  nu-și  cântă  de  străină
Că  ie-și  cântă  de  bătrână:
- Crescui  tri  rânduri  de  pui
Ș-amu  nu-s  a  nimărui.
Mă  luai  pe  arătură
Și  le-am  strâns  sămânătură
Și  le-am  dat  la  toți  în  gură
Și  le-am  dat  și  i-am  

hrănitu
Eu  mai  mult  am  flămânzitu
Ș-amu-s  gata  de  muritu

2233

Colo-n  jos  și  mai  în  jos,
Florile  dalbe

Pe  șăsucu  cel  frumos,
Gre  turmă  de  oi  s-o  pus.
- Da’ cu  oi  cine  îmbla?
- Ia, șepte  păcurărași:
Unu  negru  străinaș.
Și  p-acela  l-o  mânat
Să-și  întoarne  oile:
- Măi, negrule, străinule,
Du-te-ntoarnă  oile!
Până  oile-ntorce
Cei  șăse  legea-i  făce:
- Măi, negrule, străinule,
Ce  moarte-ți  poftești  tu  ție:
Din  pușcuță  împușcat,
Ori  din  sabdie  tăiat?
- Nici  o  moarte  nu-mi  

poftesc,
Fără  capu  mi-l  tăieți

A  fi  ca  lutul  în  mâna  olarului.
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Meșterul  Toader  Bârsan  acasă, 2010

DUMITRU  IUGA

Culegeri  şi  cercetări  de  folclor  
în  Ţara  Maramureşului 

- sec. al  XVII-lea - prima  jumătate  a  sec. al  XX-lea -

1. - Ţara  Maramureşului – coordonate  geografico-istorice

În  vremi  străvechi, asemeni  ca  şi  astăzi, tradiţiile  păstrate  din  tătărămni
(străvechime), ori  cele  mai  noi, erau  perpetuate  peste/prin  timpuri. În “grandul”
fenomen  de  mondializare/globalizare  actuală, “când  satul  devine oraş, iar  lumea
sat”, comunicarea  devine  din  ce  în  ce  mai  uşoară, aflând  într-o  clipită  ceea  ce
se  întâmplă  în  nu  ştim  care  parte  a  lumii, mai  grea  fiind  comunicarea
locuitorilor  din  acelaşi  bloc, unde  locuim, dar  şi  cu  vecinii  de  pe  scara  vieţii
noastre  etajate; suntem  mai  separaţi  decât  de  la  o  localitate/casă  la  alta, de  la
o  ţară  la  alta.
Pe  la  1872, la  numai  22  de  ani, Mihai  Eminescu  scria: “în  timp, toţi  venim
din  Maramureş”. Nu  se  referea  numai  la  sorgintea  Muşatinilor, ci  şi  la  puterea
de  a  păstra  ceea  ce  este  moştenit  din  tată  în  fiu, Maramureşul  fiind  considerat
şi  astăzi “memoria  ancestrală, încă  vie, a  Europei”. Valorile  tradiţionale  din
multe  părţi  ale  Românimii, seamănă  foarte  mult  între  ele. Se  zicea, pe  vremuri,
că  România/Românimea  are  mai  multe  ţări  decât  fosta  Uniune  Sovietică  şi
Statele  Unite, luate  la  un  loc. Există  similitudini  culturale  în  spaţiul  traco-daco-
român/valah, la  fel  ca  şi  în  spaţiile  germanice, franceze  sau  italiene  etc.,
observate  şi  de  către  Ovid  Densuşianu, dar  şi  de  elevul  său  Mihai  Pop,
participant  şi  la  cercetările  efectuate  de  Şcoala  Sociologică  a  lui  Dimitrie
Gusti, apoi, la  rândul  său, realizând, în  condiţiile  ştiut  de  grele, “Şcoala  Mihai
Pop”. Însă  nicicând  nu  putem  separa  valorile  spirituale  de  cele  geo-politice. În
acest  context  trebuie  să  vedem  şi  să  cercetăm  fenomenul  patrimonial  imaterial
(cum  este  numit  azi), din  toate  punctele  de  vedere, aşa  cum  susţine  şi  Lucian
Blaga, dar  şi  Simion  Mehedinţi, Ovid  Densuşianu  şi  Dimitrie  Gusti, sau, mai
aproape  de  noi, Prof. Mihai  Pop.
Străveche  vatră  de  civilizaţie  românească, Maramureşul, cunoscut  în  Evul  Mediu  ca
Terra  Maramorosiensis  sau  Terra  Marmatiae, se  întindea  în  întreaga  depresiune
înconjurată  de  Munţii  Maramureşului  la  est  şi  nord-vest  până  spre  Slovacia, iar, la
sud, Munţii  Rodnei  şi  lanţul  vulcanic  al  munţilor  Ţibleş, Gutâi – Oaş (Vz. Grigore  Posea,
Codreanu  Moldovan, Aurora  Posea, Judeţul  Maramureş, Bucureşti, 1980, p. 17-31).

Și  pe  mine  mă-ngropați
În  turiștea  oilor,
În  țărcuțu  mneilor.
Fluierașu  meu  cel  drag,
Cel  în  șepte-l  desticați
Și  la  cap  mi-l  îngropați
Că  vântuțu  a  sufla,
Fluierașu  mi-a  cânta;
Oile  celea  bălăi
Mândru  m-or  cânta  pe  văi,
Oile  celea  cornute
M-or  cânta  vara  pe  munte.
Zîce  oaia, bălăoaia:
- Nu  ne  mai  lăsa, stăpâne,
Că  cu  bun  dar  te-om  dărui:
La  Crăciun 
Cu  lapte  bun,
La  Păștiță  
Cu  jântiță,
La  Sânjorz  
Cu  miel  frumos,
La  Ispas  
C-un  drob  de  caș
Și  a  si  acolo, în  vară,
Și  cu  urdă  dulce  iară.

2234

Pe  acolo  pe  sub  muncei
Iesu-s  tri  păcurărei
Cu  oile  după  ei.
Doi  îs  mari
Și-s  veri  primari,
Unu-i  mic
Și  streinic.
Cel   mai  mic  așe  o  zîs:
- Hei, măi  frătiuluții  mei,
Mi-ț  sui, mi-ț  coborî
Până  ce  mi-ț  omorî.
Și  dacă  mi-ț  omorî
Acolo  mi-ț  îngropa:
În  strunguța  oilor,
În  locu  găleților;
În  mânuca  de-a  dreapta
Pune-mi-ț  și  trâmbdita:
Când  vântuțu  ș-a  sufla
Trâmbdita  ș-a  trâmbdita,
Munții  s-or  cutremura,
Oile  s-or  aduna
Și  pe  mine  m-or  cânta;
Acolo  mai  în  jos, la  țară,
Vi-ț  tâlni  cu  mama  iară,
Numai  ie  v-a  întreba:
- Unde-ați  lăsat  siuca?
- Pe  acolo, pântre  cotroape
Cu  niște  oițe  știoape.

Dumitru  Iuga
A  fi  meșteru  Manole.
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Cuprins  între  meridianele  230 40’ – 250 3’  longitudine  estică  şi  paralelele  470

33’ – 480 2’  latitudine  nordică (Vz. Alexandru  Filipaşcu, Istoria  Maramureşului, Cultura
Naţională, Bucureşti, 1940, p. 10; Radu  Popa, Ţara  Maramureşului  în  veacul  al  XIV-lea, Bucureşti,
1970), Maramureşul  se  află  chiar  în  centrul  geografic  al  Europei, acest  punct
fiind  marcat  în  dreapta  Tisei, între  localităţile  Biserica  Albă  şi  Rahău, azi  în
Transkarpatia (Ucraina), la  câţiva  kilometri  de  confluenţa  râului  Vişeu  cu  Tisa
Neagră. Având  o  suprafaţă  de  10.354  km2 (din  care  doar  3.831  km2 sunt  în
România  de  azi), cuprinde, pe  o  lungime  de  150  km., de  la  Obcinele
Bucovinei  până  dincolo  de  Cetatea  Hust, întreg  bazinul  superior  al  Tisei
(Tisa  Albă  şi  Tisa  Neagră), cu  afluenţii  săi  principali: Iza  cu  Mara  şi  Cosău,
Vişeu, Sarasău, Săpânţa – la  sud  şi  Cosăuţ, Săpurca, Apşa, Taras, Teceu, Talabor,
Săclânţa, Neaga (Iza  neagră), Hustiţa, Talabârjaba, Bârjaba – la  nord (Vz. Radu
Popa, Op.cit., p. 34; Dumitru  Iuga, Georgeta  Maria  Iuga,  Ţara  Maramureşului  în  sec. XIV, în
LIMBA  ROMÂNĂ, Chişinău, nr. 3-5, 2000, p. 57; Mihai  Dăncuş, Zona  etnografică  Maramureş, Ed.
Sport-Turism, Bucureşti, 1986, p. 10  şi  urm.; Alexandru  Filipaşcu, Op. cit., p. 16).
Nu  ne  vom  opri  asupra  tuturor  datelor  statistice  privind  populaţia  din  Ţara
Maramureşului, mai  a1les  că, din  1920, Maramureşul  a  fost  despărţit  de  apele
Tisei. În  acest  an  populaţia  întregului  Maramureş  număra  cca. 400.000  de
suflete, locuind  în  157  comune, împărţite  în  10  plase  administrative  cuprinse
în  5  districte: Ieraşul  de  Jos pe  văile  Bârjaba, Neaga, Huszt, Săclânţa,
Talabârjaba, Taras  şi  afluenţii  acestora; Ieraşul  Sighet cu  Apşele, Ronele,
Săpânţa-Sarasău, Slatina; Domeniul  Bocicoi în  actualul  raion  Rahău
(Transkarpatia)  şi  satele  Lunca  şi  Bocicoiu  Mare  de  azi; Ieraşul  de  Sus, pe
Iza  superioară, de  la  Săcel – Săliştea  de  Sus - Ieud – Botiza – Strâmtura – Glod,
pe  valea  Vişeului  până  la  Borşa (Al. Filipaşcu, Op. cit., p. 82)]; Ieraşul  Cosău (cu
centrul  la  Giuleşti)  cu  satele  de  pe  Mara, Cosău  şi  cursul  inferior  al  Izei,
începând  de  la  Bârsana.
În  1938  Maramureşul  rămas  în  România, având  3.381  km. , populaţia  număra
„167.177  suflete: 97.269  români, 4.734  ţipţeri, 19.864  ruteni  şi  elemente
rutenizate, 9.880  elemente  maghiarizate  şi  37.430  evrei; iar  după  confesiune
sunt  107.922  greco-catolici, 9.133  ortodocşi, 11..238  romano-catolici, 3.434
calvini  şi  37.430  mozaici. Populaţia  locuieşte  în  58  comune  rurale  repartizate
în  4  plase  administrative  şi  într-o  singură  comună  urbană, Sighetul” (Al.
Filipaşcu, Op. cit., p. 16). 
Maramureşul, adică  Terra  Maramorosiensis  cum  este  numit  în  actele  de
cancelarie  ale  Evului  Mediu,  este  o  ţară  înconjurată  şi  apărată  de  zidurile
munţilor  Rodnei, Ţibleş, Gutâi, Oaş, Bârjabei  şi, margine  spre  vechea  Pocuţie,
Galiţia  şi  Bucovina, Munţii  Maramureşului” (D. Iuga, G. M. Iuga, Lucr. cit., p. 57). Se
păstrează  şi  astăzi  legende  şi  mituri  străvechi  despre  primii  locuitori  ai
acestor  pământuri – urieşii (Vz. Legenda  Roza  Rozalina, în  CALENDARUL
MARAMUREŞULUI, Baia  Mare, 1980, p. 103; Titus  Bilţiu-Dăncuş, Cetatea  Cingalăului, în
MEMORIA  ETHNOLOGICA, nr.  14-15, 2005, p. 1513  şi  nr.  11-13, p. 1187, text  3033; Al.

Filipaşcu, Op. cit., p. 20); despre  Fata  Pădurii  şi  Omul  Nopţii – vechi  fiinţe
mitologice, sau  despre  Romoniţă (Româniţă)  Robonban, cavaler  legendar  al
acestor  locuri, care  ne  poate  aduce  aminte  de  legenda  Roman  şi  Vlahata,
care  a  zăbădit  şi  în  Ţara  Maramureşului (Vz.  şi  Mihai  Ungheanu, Românii  şi „tâlharii

Romei”, Ed. Phobos, Bucureşti, 2005).
Cele  mai  vechi  urme  de  locuire  din  Ţara  Maramureşului  datează  din
paleolitic şi  neolitic (cca. 60.000 – 8.000  î. Chr.), dar „puţinele  cercetări  de
suprafaţă” efectuate  la  Sighetul  Marmaţiei  şi  la  Câmpulung  la  Tisa„ nu  pot
stabili  deocamdată  cronologii  şi  tipologii  specifice”, deşi  într-o  lucrare
apărută  în  Transkarpatia, 1981, „se  afirmă  că  cele  mai  vechi  urme  de  locuire
din  dreapta  Tisei  datează  de  acum  50.000  de  ani” (Marian  Nicolae  Tomi,
Maramureşul  istoric  în  date, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p. 7, şi  nota  2).

Sub  Boerebista (70-44  î. Chr.), „Dacia  se  întindea  până  la  Vilna (Vilnius,
capitala  Lituaniei  de  azi – n.n.), cuprinzând  şi  Maramureşul  (Al. Filipaşcu, Op. cit., p.

18). Din  perioada  dacică „semnalăm  cetăţuia  de  la  Onceşti, dar  şi  cetăţuile,
poate  străvechi, semnalate  dar  nu  cercetate, de  la  Săliştea  de  Sus, Ieud, Şieu

2235

Pe  pârâul  cel  cu  rouă
Este-o  casă  mândră, nouă
Și-acolo-i  o  șezătoare
De  nouă  fete  fecioare.
Tăte, tăte  torc  fuioare,
Numai  una  lăcrămează,
Vine  mă-sa  și  o-ntreabă:
- Ce  sustini, fiicuță  dragă?
- Cum  focu  n-oi  sustina
Că-mi  vini  cinci  pețitori,
Pețitori  feciori  de  crai
Și  tu  nu  vrei  să  mă  dai.
- Dragu  mamii, cum  te-oi  da
C-acolo  sunt  patru  frați -
Trebe  patru  cai  gătați,
Acolo-s  patru  surori -
Trebe  patru  brâie-n  flori,
Acolo-s  patru  cumnate -
Trebe  patru  brâie  late.

2236

Sub  tufă  de  păltinel
Domn, Domn  
Și-a  nost  Domn

Șede-un  mire  tinerel
Cu  mireasa  lângă  el.
- Ce tăt plângi, mândruța me?
- Da’  eu  cum  n-oi  sustina
Că  năframa  me  ce  nouă
Îi  ruptă  la  maica-n  două.
- Nu  ți-i  ruptă  năframa
De  ți-i  ruptă  inima
Că  te  temi  că  te-oi  lăsa;
De  ce  te  temi  nu-i  scăpa:
Numai  mânzu-l  potcozesc
Cu  potcoave  de  aramă,
Cu  cuie  de  salbă  dalbă
Și  mă  duc  în  altă  țară
La  mândruța  de  as’ vară.

A  greșit  croitorul
Și  s-a  spânzurat  dulgherul.
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etc., tezaurul  de  monede  dacice  de  la  Sighet; despre  relaţiile  daco-romane  ne
vorbeşte  tezaurul  de  la  Teceu – 1100  denari  de  argint, de  la  Vitellius  la
Septimiu  Sever, monedele  izolate  de  la  Călineşti, Giuleşti, Ieud, Bărănica,
Slatina, Petrova, Sighet, precum  şi  inscripţiile  romane  de  la  Sighet  şi
Crăciuneşti. În  teritoriul  subcarpatic  şi  până  la  Bereg  şi  Ugocea, s-au
descoperit  107  monumente  arheologice  din  sec. I-IV: 83  aşezări, 2  aşezări  de
tip  urban, 2  morminte  separate, 8  depozite, 4  centre  de  producţie, precum  şi
1500  monede  romane  în  37  de  localităţi  de  pe  Tisa  şi  Lăturiţa, majoritatea
din  sec. II, iar  o  parte  din  secolele  III-IV. Printre  cele  mai  interesante
necropole  este  cea  din  satul  Iza, lângă  Hust, sec. I-IV” (D. Iuga, G. M. Iuga, Lucr.
cit., p. 60; vz.  Şi  M. N. Tomi, Op. cit., p. 9-10; Pagini  din  istoria  Maramureşului, Lucr. cit., p. 26-
36; Georgeta  Maria  Iuga, Monede  din  tezaurul  de  denari  romani  imperiali  descoperit  la  Teceu,
în  MARMATIA, nr. 7/1, Baia  Mare, 2003, p. 229-247; V. G. Kotogoroşko, Populaţia  regiunii
subcarpatice  în  prima  jumătate  a  mileniului  I  al  erei  noastre, Kiev, 1983; V. G. Kotigoroşko,
Ţinuturile  Tisei  Superioare  în  veacurile  III  î. Chr. – IV  d. Chr., Bucureşti, 1995; I. Mihalyi  de
Apşa, .Diplome  maramureşene  din  sec. XIV  şi  XV, Sighet, 1900, p. 619, nota  2).

Davele (cetăţile  dacice)  de  la  Zemplin (Slovacia), Slatina, Criva  Mică
(Transkarpatia), Onceşti, cercetate  până  acum, dar  mai  ales  dava  de  la  Malaia
Kopania (Transkarpatia), „dau  posibilitatea  de  a  elimina  această  regiune (Tisa

Superioară – n.n.) din  arealul  de  formare  a  slavilor. Adică  populaţia  autohtonă  a
Tisei  Superioare  au  fost  Traco-Dacii. Recent  aici  s-a  descoperit  şi  un  cimitir
dacic, sit  arheologic  extrem  de  rar. Malaia  Kopania  a  fost  identificată  cu
Setidava  din  Tabula  Peutingeriană  a  lui  Ptolemeu” (M. N. Tomi, Op. cit., p. 10).

S-a  păstrat, până  aproape  de  zilele  noastre, acel „jus  valachicum” (dreptul
valah, românesc), respectat  şi  în  Ungaria, Slovacia  şi  Polonia, ca  şi  la  alţi
vecini, sau  amintirea  vechilor  duci, bani, sub  numele  de  Robonbani (în  limba
dacă: rubobostes): „dintre  aceştia  se  preamăreşte  şi  azi  în  horile  lungi
viteazul  Romoniţă  Robonban, care  se  pare  să  fie  identic  cu  Ramung  Konig
der  Wallachen  din  Niebelungenlied” (Al. Filipaşcu, Op. cit., p.26-27). Despre  năvălirea
ungurilor  se  spune  că  Almoş, tatăl  lui  Arpad, a  murit  cu  toată  oastea  sa  la
Cuhea, unde, mai  târziu, Cavalerii  Teutoni  au  ridicat  o  biserică  închinată  Sf.
Ştefan (Al. Filipaşcu, Op. cit., p.28-29), Saint  Istvan,  pe  numele  său  adevărat
numindu-se  Ştefan  Voic, deci  evident  de  ce  sorginte  era.
Maramureşul  avea  două  voievodate: Voievodatul  Superior, cu reşedinţa  la
Cuhea, care  avea  supremaţie  în  sec. XIV, voievodul  prezidând  adunarea
cnezilor (se  cunosc  13   cnezate: Sarasău, Cosău, Bârsana, Cuhea, Ieud, Săcel,
Moisei, Vişeu, Lipceni  cu  Horneţ, Coşna  cu  Rotunda, Şesul  cu  Duleni, Nireş  şi
Neaga); Voievodatul  Inferior, cu  reşedinţa  la  Sarasău. Instituţia  voievodatului  a
funcţionat  până  la  începutul  sec. XV (1402). Sunt  cunoscuţi  14  voievozi (în
paranteză  dăm  prima  menţionare  în  documente): Mauriciu  Vv. (înainte  de
1299); Nicolae  Vv., fiul  lui  Mauriciu  Vv. (1299); Ştefan  Vv., fiul  lui  Nicolae
Vv. (1326); Bogdan  Vv. Descălecătorul, fiul  lui  Ştefan  Vv. (1342); Iuga  Vv.,
fratele  lui  Bogdan  Vv. (1349); Ştefan  Vv. de  Sălişte  şi  Ioan  Vv. de  Rozavlea,
fiii  lui  Iuga  Vv. (1349); Codrea  (Erdeu) Vv. de  Sarasău (cca. 1320-1330);
Solovăstru  Vv. de  Sarasău (1345); Opriş (Oprea)  Vv. de  Săpânţa, fiul  lui
Codrea  Vv. (1345); Dragoş  Vv. al  Moldovei (1336), Sas  Vv. al  Moldovei, fiul
lui  Dragoş  Vv.; Balc  Vv.  şi  Drag  Vv., fiii  lui  Sas  Vv., voievozi  ai  Moldovei
şi  apoi  ai  Maramureşului (1365).
Documentele  din  sec. XIV-XV  amintesc  toate  satele  maramureşene, nu  însă  şi
toţi  proprietarii  lor¸ investigaţiile  nobiliare  din  anii  1751-1768  şi  1860
constată  că, în  mare  majoritate, proprietarii  din  sec. XVIII-XIX  sunt
descendenţii  aceloraşi  proprietari  români  din  sec. XIV-XV, având  aceleaşi
nume  de  familie. Între  anii  1752-1758  doar  120  de  familii  maghiare, din  15
târguri, şi-au  dovedit  nobilitatea, însă  toţi  fiind  nobili  armalişti, nici  unul
donatar; nici  o  familie  ruteană  nu  şi-a  dovedit  nobilitatea, în  schimb  351  de
familii  româneşti, din  50  de  sate, şi-au  dovedit  nobilitatea, dintre  care  310
nobili  donatari (adică  primeau  domenii  nobiliare  cu  drept  de  proprietate  pe
veci, românii  fiind, de  fapt, învestiţi/recunoscuţi  în  propriile  lor  domenii).

2237

Săi, cocoș, din  pod  în  jos,
Să  te  presărăm  cu  sare,
Să  te  punem  pe  frigare,
Să te  mâncăm  la-o  mâncare.
Și  tu, oală  cu  curet’i,
Ce  gândești  când  socotești
Că  la  foc  nu  forcotești?
Că  eu  bine  te-am  tomnit
Cu  untuț  de  godinaș
Să  te  mâncăm  mintenaș.

Georgeta  Maria  Iuga

2238

Cârțî, cârțî  vranița,
Trece  mama  p-aicea
Cu  doi  pui  de  rândune(a).
- Dă-mi-i  mie, mama  me(a)
Că  ț-oi  paște  oile
Pe  câmpu  cu  florile,
Că  ț-oi  paște  mnelușăi
Pe  câmpu  cu  ghiocei.

Dumitru  Iuga

2239

Puică  neagră  bagă-n  sac
Scoală, gazdă, dă-mi  colac,
De-i  ave, de  nu-i  ave,
Să-mi  plătești  colinda  me
Că  mi-i  frig  a  colinda
Că  mi-i  spartă  optinca.
Duce-m-oi  la  maica-acasă
Optinca  să  mi-o  cârtească
C-o  frunzuță  de  răt’ită
Ca să-i strâng un sac de ptită.

Georgeta  Maria  Iuga

Acul  este  mic  dar  haine  scumpe  coase.
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2. - Coordonate  culturale. Primele  consemnări  de  texte  folclorice
”Maramureşul  este  satul  primordial. Nu  ştim  precis  de  unde  vine  şi  
te  copleşeşte  până  la  urmă  acest  sentiment. Poate  din  toate, din  port, 
din  porţi, din  bisericuţele  de  lemn, din  făptura  omului... Ţăranii  
maramureşeni  nu  vin  de  nicăieri. Ai  sentimentul  că  au  venit  direct  
din  cer  în  Maramureş. În  alte  ţări  simţi, ştii  că  oamenii  au  venit  de  
undeva, aici  nu  ai  acest  sentiment. Aici, în  Maramureş, este  omul  
primordial  în  nobleţea  sa  princiară – nu  primitivă -, în  frumuseţea  lui  
de  înaltă  civilizaţie”. MINORU  NAMBARA, antropolog, Japonia

Maramureşul  este  cunoscut  în  ţară  şi  în  lume  prin  originalitatea  şi
bogăţia  culturii  sale  populare, dar  mai  ales  pentru  că  în  vremuri  atât
de „modernizante” îşi  păstrează  tradiţiile: muzica  sa  este  foarte  iubită
în  întreaga  ţară, dar  şi  peste  hotare, îndeosebi  pentru  ritmurile  sale, dar
şi  pentru  frumuseţea  textelor; la  fel  dansul; dar  sunt  recunoscute  şi
portul, şi  porţile, bisericile, casele,  meşteşugurile  populare  care, prin
ornamentică, perpetuată  de  milenii, „tezaurizează, cum  spunea  Mircea
Eliade, o  întreagă  serie  de  simboluri  cosmologice care, de  multă
vreme, sunt  pur  şi  simplu  motive  decorative”. Cercetătorul  Gheorghe
Aldea  propune  chiar  similitudini  între  motivele  ornamentale  de  pe
porţile  maramureşene, dar  şi  din  întreaga  ornamentică  românească, cu
vechile  scrieri: etruscă, greaca  arhaică, feniciană, rune, sau  pictograme
sumeriene  ori  hitite (Gheorghe  Aldea, Ornamentul, simbol, element  de  continuitate
românească, în  IMAGINI  ŞI  PERMANENŢE  ÎN  ETNOLOGIA  ROMÂNEASCĂ, Chişinău, 1992,

planşa  VIII, p. 28).

Aceste  afirmaţii  nu  sunt  nicidecum  surprinzătoare, deoarece, de  la
faptele  istorice  şi  menirea  de „întemeiere”, Maramureşul  a  fost  ursit
să-şi  înscrie  în  răbojul  timpului  şi  fapte  de  cultură  remarcabile; “aici,
în  Maramureş, s-a  scris  prima  dată  Biblia  în  româneşte”, spunea
Nicolae  Iorga, referindu-se  la  celebrele  texte  rotacizante  răspândite
apoi  în  toată  românimea  şi  de  care  tipograful  Coresi  a  trebuit  să
ţină  seamă  atunci  când, la  începutul  sec.  XVI, le-a  tipărit (Vz. M. Ivănescu,
Istoria  limbii  române, Iaşi, 1988).

Din  Maramureş, de  la  episcopia  din  Peri (rang  obţinut  la  sfârşitul  sec.
al  XIV-lea  de  la  Patriarhia  Constantinopolului)  au  pornit  aceste  texte,
ca  şi  Codicele  de  la  Ieud, datat  1391/1392 (în  text: anul  6000  de  la
facerea  lumii) (Vz. Vasile  Vetişanu, Cronica  Codicelui  de  la  Ieud, 1391-1991, Bucureşti, 1995

– cu  întreaga  bibliografie). Un  alt  manuscris, încă  nepublicat, tot  de  la  Ieud,
numit  şi „al  Bălenilor”, consemnează  epoca  de  glorie  a  lui  Iancu  de
Hunedoara, fiind  datat  în  anii  1448/1449  când  Transilvania  avea  doi
voievozi: Ioan  Vv.(Iancu  de  Hunedoara)  şi  Imre  Vv. (Emerich), primul
pe  câmpul  de  luptă  din  Balcani, al  doilea  rămas  acasă  pentru
împlinirea  treburilor  administrative  ale  Transilvaniei.
Într-o  grea  perioadă  de  restrişte, în  Maramureş  apar  şi  primele
culegeri  esenţiale  de  folclor, aducând  numeroşi  maramureşeni  în  prima
linie  a  folcloriştilor  români. Profesorul  şi  folcloristul  Dumitru  Pop
sintetizează, cu  multă  dreptate, starea  Maramureşului  în  volburarea
secolelor  condiţionate  de  ocupanţii  al  căror  scop  era  desnaţionalizarea
românilor. Maramureşul „până  prin  veacul  al  XVI-lea  a  constituit  o
prezenţă  din  cele  mai  active  şi  mai  promiţătoare  în  istoria  noastră
politică  şi  culturală... Menţinându-şi  până  târziu  propriile-i  forme  de
organizare  socială (obştile  săteşti)  şi  politică (cnezatele  şi
voievodatele), locuitorii  lui  au  reuşit  să-şi  păstreze  mult  timp
libertatea  şi  independenţa  în  faţa  expansiunii  feudale  maghiare, care

2240

Cântece  de leagăn

Aia, aia, pui  de  cucă,
Eu  te  leangăn, tu  te  culcă,
Eu  te  leangăn  ș-oi  hori,
Tu  te  culcă  și-i  durni
Până  mărișor  îi  si.
Aia, aia, pui  de  pește,
Până  mărișor  i  crește.

Dumitru  Iuga

Jocuri   de  copii

2241

Numărătoarea  degetelor

Iesta-i  urs (degetul  mare),

Iesta-i  ursoaie (degetul  arătător),

Iesta-i  lup (degetul  mijlociu),

Iesta-i  lupoaie (degetul  inelar),

Iesta-i  țuțurel  de  ploaie
(degetul  mic, care, de  rostitor, este
scuturat  la  sfârșit).

2242

Pițigaia

(Copiii  își  prind  dosul  mâinilor  cu
degetele  arătător, mijlociul  și
degetul  mare; leagănă  de  sus  în
jos  mâinile. Pot  participa  deodată
mai  mulți  copii, făcându-se  un  fel
de ”piramidă”. Pierde  cel  care Acul  nu  e  sulă.
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cuprinsese  tot  restul  Transilvaniei” (Dumitru  Pop, Folcloristica  Maramureşului. Ed.

Minerva, Bucureşti, 1970, p. 8). Toate „se  explică  prin  situaţia  particulară  pe
care  o  ocupa  Maramureşul  în  peisajul  istoric  şi  etnic  al  poporului
român. Ţară  de  baştină  cu  îndelungate  tradiţii  voievodale, ţara  de  unde
au  pornit  spre  Moldova  descălecătorii, loc  al  primelor  traduceri  în
limba  română, ţinut  de  margine  cu  obiceiuri  strămoşeşti  nealterate, ţară
ce  păstrează  în  biologic  şi  cultural  esenţe  ale  românităţii  noastre,
Maramureşul  capătă  în  configuraţia  culturală  a  acelei  vremi  o
semnificaţie  aparte, care  se  soldează, din  deceniile  următoare  până
astăzi, cu  interesul  crescând  pentru  istoria  şi  cultura  lui  populară”
(Mihai  Pop, Cuvânt  înainte la  Ion  Bârlea, Literatura  populară  din  Maramureş, vol. I, EPL,

Bucureşti, 1968, p. V, s.n.).

Primele  consemnări  de folclor  maramureşean  datează  din  cea  de  a
doua  jumătate  a  sec. al  XVII-lea. Nicolae  Petrovay (1650-1723), fiul
prim-pretorului  Ştefan  Petrovay, elev  fiind  la  Gimnaziul  calvin  din
Cluj „ţine”  un  caiet cu  traduceri  şi  consemnări, caiet „asemănător  celor
din  caietele  de  amintiri  şi  cântece  ale  tinerilor  din  zilele  noastre”
(Vasile  Bologa, Codicele  de  Petrova, în  CALENDARUL  MARAMUREŞULUI, Baia  Mare, 1980,

p.116). Acest  caiet, numit  Codicele  de  la  Petrova, a  fost  descoperit  de
profesorul  şi  folcloristul  Gheorghe  Alexici. L-a  publicat  în  1912  la
Bucureşti. Erau  notiţe  ale  unor  traduceri  de  cântece  de  lume „aflate  în
mare  vogă  în  acea  vreme, aşa  cum, după  100  de  ani (la  1768)  se
publicau  în  volumaşul  Cântece  câmpeneşti  cu  glasuri  româneşti” (D.

Pop, Op. cit., p. 13). Părerile  sunt  împărţite, aşa  cum „Codicele  de  la  Ieud”
este  considerat  mai  înainte  de „celebra”  scrisoare  slavo-română  a
negustorului  Neacşu  din  Câmpulung, citată  în  toate  istoriile  limbii  şi
literaturii  române – fapt  ce  pare  a  fi  mai  mult  decât  îndoielnic, cel
puţin  din  punctul  de  vedere  al  istoriei  culturale  maramureşene.
Caietul – „Codicele  de  Petrova” – scris  cu  litere  latine  şi  ortografie
maghiară, cuprinde „primele  versuri  laice  româneşti”  sub  numele
Kentetek  Rumenysk  de  dragosti  Szkrisz, 48  de  versuri  libere cu  o
apreciabilă  încărcătură  lirică. În  acest  timp  manuscrisul  trebuie
socotit  ca  prima  culegere  de  folclor  maramureşean. Interesant  ni  se
pare  faptul  că  melodia  acestui  cântec se  găseşte  în  Codex  Victoris
din  Slovacia (Slovalachia??), care  este  datat  pe  la  1680, deci  poate  fi
vorba  de  o  adaptare  românească a  unui  cântec... La  modă  în  epocă!”
(M. N. Tomi, Op. cit., p.68, s.a.). Iată  şi  textul, scris  cu  ortografie  maghiară:

Czi  undesz  kat  în  facze Inima  me  envacze
Fata  dalbenacze Szare  diminecze 
Kum  secz  fac  viacze (D. Pop, Op. cit., p. 12).

Şi  în  grafie  românească (actuală):
Ci-unde-ţi  cat  în  faţă Inima  mă-nvaţă
Fată  dalbeneaţă Sară  dimineaţă .
Cum  să-ţ  fac  viaţă (V. Bologa, Lucr. cit., p.116)

Aceste  texte  „din  Codicele  de  Petrova au  un  loc  bine  stabilit  în
istoria  literaturii  române, reprezentând  una  din  primele  consemnări  de
poezie  populară, ele  fiind  totodată  unele  din  primele  texte  în  limba
română  scrise  cu  alfabet  latin” (V. Bologa, Lucr. cit., p.116). Nicolae  de  Petrova
nu  face  decât  să  demonstreze „vechimea  obiceiului  de  a  nota
versurile  populare”, care  „ne  este  indicată  de  cele  câteva  manuscrise
păstrate, dintre  cele  probabil  mult  mai  multe  ce  s-au  pierdut, în  care
cărturarii  ce  au  premers  docenţilor crescuţi  la  şcoala  normală  din
Sighet, modeşti  cântăreţi  de  biserică, diecii, au  notat  cântecele

scapă  mâna  celuilalt, sau  cel  care
nu  știe  răspunde  la  întrebările
puse. Dintre  copii  se  alege  un
conducător, care  rostește  textul  și
întrebările. Ceilalți  copii  răspund.
Câștigător  rămâne  cel  care  rezistă
până  la  urmă. Jocul, de  altfel, se
reia, cât  doresc  copiii  să  se
joace).

- Pițigaia-gaia
Și-un  picior  de  miel/oaie.
Unde-i  picioru  de  miel/oaie?
- Pe  creanga  cea  uscată.
- Unde-i  creanga  uscată?
- Arsu-o  focu.
- Unde-i  focu?
- Stinsu-l-o  ploaia.
- Unde-i  ploaia?
- Băutu-o  boii.
- Unde-s  boii?
- Mâncatu-i-o  lupii.
- Unde-s  lupii?
- Împușcatu-i-o  pușca.
- Unde-i  pușca?
- Rosu-o  șoarecele.
- Unde-i  șoarecele?
- Mâncatu-l-o  mâța.
- Unde-i  mâța?
- La  pârța/scârța.

Orații  și  strigături  la  nuntă

2243

(Strigătură  la  găină)

Zii, ceteraș, mai  cu  drag,
Să  mă  pot  sui  pe  prag;
Zii, ceteraș, mai  cu  dor,
De  pe  prag  să  mă  cobor.

Frunză  verde-a  răt’iții,
Zii, ceteră, -a  găinii,
Că  găina-i  huhietă
Și  stă-n  cămară-ncuietă;
Dați-mi  cheia  s-o  descui,
Să  i-o  dau  nănașului.Am  eu  meșteșug  să  îmblânzesc  și  pe  dracul.

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010615



poporului  înainte  de  N. Pauletti, de  Anton  Pann  şi  de  Vasile
Alecsandri. Aş  îndrăzni  să  spun  că  sub  această  formă  scrisul  lor
continuă  nemijlocit  osârdia  călugărilor  de  la  mănăstirea  Peri, care  au
pus  piatra  de  temelie  la  scrierea  în  limba  română... /.../ Alte
identificări  ne  vor  ajuta  poate  în  viitor  să  găsim  verigile  pierdute  ale
acestui  lanţ  neîntrerupt  al  tradiţiilor  noastre  cărturăreşti” (Mihai  Pop, Cuvânt
înainte, Lucr. cit., p. VI).

Către  sfârşitul  sec. XVIII  şi  începutul  sec. XIX, diverse  şi  numeroase
manuscrise  aduc  mărturii  mai  sigure  şi  mai  interesante  despre
folclorul  maramureşean, unele  fiind „rezultatul  unor  însemnări
manuscrise  în  corpul  unor  cărţi  bisericeşti; altele  ne  apar  în  cuprinsul
unor  cărţi  de  verşuri, foarte  răspândite  în  acel  timp  în  întreaga
Transilvanie. Şi  într-un  caz  şi  în  altul, autorii  lor  sunt  cărturari
modeşti, oameni  de  o  condiţie  culturală  apropiată  de  aceea  a  maselor
de  ţărani” (D. Pop, Op. cit., p. 13).

Enumerăm  cele  mai  importante:
- Manuscrisul  lui  Ioan  Coman  din  Moisei, 1799, având  632

pagini  şi  cuprinzând  peste  276  titluri, în  majoritate „verşuri”, dar  şi
proze, doftorii, zile  cu  şi  fără  noroc, semnele  vremilor, despre  vânturi
etc. Dintre „verşuri”  amintim: „La  oameni  sau  la  muieri  de  petrecanie,
Tineri, Prunci”, „Fericirea  plugarului  şi  a  pecurarului”, „A  fiului  între
cătune”, „La  botejune”, „A  unei  fete  în  pustie”, „La  masa  boierească”,
„A  zorilor”, „Teiul  cu  bradul”, „A  lui  Constantin  Vodă”, „A  Hotinului”,
„Al  Moldovei”, „A  Pinti  celui  Viteaz”, „A  câşlegilor”, „A  holteiului”,
„La  şezătoare”, „A  unui  fecior  la  despărţire  de  mândră”, „Cântec
lumesc  al  fetelor”, „Verş  de  dor”  etc. etc. (Mihai  Dăncuş, Vestigii  de  cultură  şi
civilizaţie  populară  românească  consemnate  într-un  manuscris  maramureşean  inedit  din  secolul
al  XVIII-lea, în  IMAGINI  ŞI  PERMANENŢE  ÎN  ETNOLOGIA  ROMÂNEASCĂ, Ed. Ştiinţa,
Chişinău, 1992, p. 158-165; vz.  și  Mihai  Dăncuș, Obiceiuri  din  viața  omului  în  Maramureș, I,
Nașterea  și  copilăria, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2009).

- Manuscrisul  lui  Onuţ  Dunca  din  Şieu, 30  nov. 1814, care
cuprinde  60  de  verşuri „la  diverse  împrejurări”  sau „Verş  ce  să  spune
la  masă  pentru  veselia  boierilor, adică  la  botegiune”. Redăm  câteva
fragmente:

Ochi  avui  şi  nu  văzui, Eu  pre  toate  le  plineam,
Urechi  avui  şi  n-auzii Şi  încătră  mă  întorceam
Şi  minte  câtă  avui Tot  veselie  făceam.
Între  proşti  o  pierdui. ...
Când  îmi  aduc  aminte La  boieri  eram  cinstit
Cum  trăiam  mai  înainte, Cu  de  toate  ce-am  poftit
Tot  în  voie  desfătat, Iar  acum  m-am  osândit.
Şi  cu  gândul  ce  gândeam

Sau „la  botegiune”:
Întâie  voiţ  aşa: La (a)lţi meseni de  frunte.
Părinte, ...
Părinte, sfinţia  ta, A  patra, dar  să  fie
Să  fii  la  multe  aşa, Gazdi(i)  mare  bucurie.
În  loc  gata  cu  slujba. ...
Al  doile, voi  nănaşi  mari, A  cincia, voi  şi  găta,
Să  custaţi  bine  cu  trai... Coconului  voi  pofti
A  treia  că  voi  răspunde Să  trăiască  şi  să  crească.

(D. Pop, Op. cit., p. 14-15).

- La  sfârşitul  unui  Octoih, copiat  în  decembrie  1820 de
diacul  Teodor  Uibardi din  Sighet, sunt  notate  prescripţii  de  medicină,

Eu  mă  duc  câtilinaș
Cu  găina  la  nănaș,
Că  nănașu-i  de  la  noi,
Ne-a  da  pe  ie  patru  boi
Și  nănașa  ni-i  avută –
Ne-a  da  pe  găină-o  sută.

Asară  pe  însărat
O  scrisoare-am  căpătat
Cu  găina  să  mă  gat,
Să  mă  gat, să  siu  frumoasă
Ca  să  pot  striga  la  masă.
După  ce  eu  m-am  gătat
În  grădinuță-am  plecat.
Găina  era-n  ședință:
Cocoșu  le  critica
Că  nu  ș-o  făcut  norma.
De  cocoș  n-am  ascultat,
Eu  găina  o-am  luat
Și  la  nănaș  am  plecat.

Vai  săracu  nănașu,
De  când  vin  cu  cocoșu
Tăt  la  mine-i  stă  gându;
Vai  săraca  nănașa,
De  când  vin  cu  găina
Tăt  la  mine-i  stă  mintea.

Săraca  găina  sură
Asară-o  fost  pe  la  șură
Ș-amu-i  cu  țîglarea-n  gură;
Câte  ouă  mi-o  ouat
De  tăbacă  la  bărbat,
Da’  i-o  duc  nănașului
Și  i-a  mai  oua  și  lui.
Săraca  găina  me,
Rău  îmi  pare  după  ie
C-amu  n-a  mai oua  altu,
Nici  n-a  duhăni  bărbatu.

Am văzut  mai  multe  ciocane  frânte  decât  nicovale  sparte.
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leacuri, precum  şi  colinda „Trei  Crai  de  la  Răsărit” (D. Pop, Op. cit., p. 16).

- Tot  din  aceeaşi  perioadă  se  găsesc  notate  la  sfârşitul  unui
Ohtaiu descoperit  în  Corneşti prescripţii  medicale  legate  de  naştere
şi  un „Verş  de  morişan”, alcătuit  în  Ungvar (Ujgorod), versuri  de
factură  populară  în  care  „răzbat  ecouri  vizibile  din  cântecul  folcloric
de  înstrăinare”:

Şi  am  început  a  gândi În  ţară  streină
Cum  m-au  lăsat  părinţii; Unde  eu  n-am  milă
De  la  ei  plecând Că  străinul  cât  trăieşte
I-am  lăsat  plângând, Zău,gând bun nu-ţ gândeşte,
Jele  mare  m-au  luat, De  rău  te  grăieşte. 
Căci  de  dânşii  m-am  depărtat ((D. Pop, Op. cit., p. 17).

- Un  alt  manuscris  este „Carte  de  verşuri  alese  la  prohoade
şi  la  mese  de  veselie  şi  multe  feliuri  de  trebi”, datorat  lui  Botezat
Lupul  din  Corneşti, datat  iulie  1821. Conţine  şi  balada „Bogatu  şi
săracu”, fiind  o  variantă  foarte  asemănătoare  cu  cea  publicată  de
Vasile  Alecsandri, fiind  cea  mai  veche  mărturie  a  acestei  piese
atestate  în  toate  provinciile  noastre  istorice:

Frunză  verde  de  dudău, Iar  săracu  încă  râde(a)
Colo  jos  la  fogodău Şi  din  gură  porunce(a):
Bie  săracu  cu  bogatu. - Măi  cârjmari,
Eară  bogatu  să  mândre(a) Măi  fogădari,
Şi  din  gură  porunce(a): Adă-mi mie vin de-un zlot,
- Măi  cârjmari, Să  beu  cu  bogat  cu  tot.
Măi  fogodari, - Măi  sărace, sărăcilă,
Adă-m  mie  vin  de-un  ban De ce vrei să faci mie sîlă 
Ca  să  beu  cu  estu  serman! (D. Pop, Op. cit., p. 18).

- Caietul  lui  Ţicală  Dumitru  din  Dragomireşti, 1841-1843,
având  peste  200  pagini, este „mai  important  pentru  conţinutul  său
folcloric”, texte “care  par  a  fi  fost  transcrise  direct  din  repertoriul
curent” (D. Pop, Op. cit., p. 19).

Numărul  acestor  astfel  de  caiete „va  fi  fost  cu  siguranţă  cu  mult  mai
mare, dacă  ne  gândim  la  faptul  că  ele  suplineau  aproape  în  întregime
cartea  de  literatură  beletristică  tipărită  mai  târziu... Pierdute  sau
nedescoperite  încă  unele, ele  au  înglobat, mai  ales  către  mijlocul
veacului  trecut, numeroase  materiale  folclorice” (D. Pop, Op. cit., p. 20).

- Acest  fapt  este  adeverit  şi  de  manuscrisul  diacului
Dumitru  Lupu  Grad (1855-1940)  din  Săliştea  de  Sus, descoperit
recent, având  140  pagini, redactate  între  1893-1895 şi  cuprinzând
verşuri (p. 43-64), oraţiune  de  nuntă (p. 65-67), poesii  poporale (p. 86-
128), versuri  scolastice (p. 68-86  şi  128-140). Cântecele  populare  le
numeşte: poesii  poporale, doine  poporale, doine  şi  hori, fiind  majoritatea
din  Săliştea  de  Sus, dar  şi  din  Chioaru, de  pe  la  Ascileu  Mare, din
ţienutul  Bârgăului, de  la  Galaţii  Mari  în  Ardealu, de  pe  la  Runcu
Salvei, doine  şi  hore  de  pre  la  Vişeu. Iată  câteva  doine:

Suflă  vântul, nu  înceată, Cine în dragoste  nu  crede
Dorul  mândrii  nu  se  gată Nu mai calce  iarbă  verde,
Şi  din  lună  şi  din  nor Nici  verde, nici  uscată,
Eu  cetesc  numai  tot  dor. Numa  tot  în  casă  şadă.

*
În  mijlocul  codrului De  cade  frunza  pre  josu,
Cântă  puiul  cucului; Aşa  cântă  de  cu  jale
Aşa  cântă  de  frumosu De  cade  frunza  pe  cale.

Eu  mă  duc  câtilinaș
Cu  găina  la  nănaș.
Placă, nănășuc, și  ie
Găina  din  mâna  me
Că  vinim  de  pe  su  munte,
Ne  doare  pe  su  gerunt’e,
Că  vinim  de  pe  su  munți,
Ne  doare  pe  su  gerunți.

Cu  banii  de  la  nănaș
M-oi  duce  joi  la  oraș:
Știu  că  nu  oi  lua  d’ițăle
Că  oi  lua  ruminele
Și  m-i  rumeni  cu  ele;
Știu  că  nu  mi-oi  lua  boi
Că  mi-oi  lua  păpuci  noi,
Păpuci  cu  călcâie-nalte
În  ciudă  la  celelalte.

Să  trăiești, nănașule,
Să  sucești  mustețăle,
Să  săruți  nevestile;
Să  trăiești  că  ți  să  șede
Ca  la  rât  cu  iarbă  verde,
Ca  la  șăs
Cu  holde  verzi.

Dumitru  Iuga

2244

(Strigătura  mieilor  la  nuntă)

La  Borșa  există  obiceiul  de  a
aduce  mirilor  doi  miei  din
aluat; se ”strigă”  asemenei  ca
la  găină.

Frunzuliță  de  tidru
Tregeți  lin  cu  arcuțu
Că  eu  zin  de  la  codru,
Că  eu  zin  cu  vo  doi  miei
Să-și  facă  miri  botei.

Hei, tu, surioara  me,
Te  rog  nu  te  supăra
Că  mi-i  micuță  turma,
Că  și  eu  îs  micuruță
C-am  crescut  la  oi  desculță,
Că-are  mama  patru  fete
Nu  ne-o  luat  păpuci  la  tăte.

Când  eram  la  mama  și  eu  știam  să  cos,
că  mama  împungea  și  eu  trăgeam  cu
acul.
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*
Fă-mă, Doamne, ce  mi(-i)  face, Şi să  mă  strângă  clăcaşii,
Fă-mă  trestie  pe  baltă Clăcaşii  cu  furcile,
Să  cresc  subţire  şi  înaltă, Fete  mari  cu  greblile
Soare  pripitu  să  mă  ardă, Vântul  mare  să  mă  bată,
Să  mă  cosască  cosaşii Să  mă  arunce  în  izvoare

- Cine a bea apă să moară..
(Dumitru  Iuga, Lupu  Grad, Diacul  Dumitru  Lupu  Grad  din  Săliştea  de  Sus, în  MEMORIA

ETHNOLOGICA, an  I, nr. I, 2001, Baia  Mare, p. 77-85).

- O  altă  colecţie  care „vine  să  îmbogăţească  zestrea  folclorică
a  Maramureşului” (Iordan  Datcu, Petru  Bilţiu  alias  Dăncuş  de  Ieud, în  D. Pop, Op. cit., p.

285)  este  cea  a  lui Petru  Bilţiu  alias  Dăncuş  din  Ieud: „Colecţiune
de  hori, strigături, glume  şi  basme  culese  din  popor, cu  scopul  de  a
compune  o  icoană  vie  a  modului  de  vieţuire  şi  cugetare  a  săteanului
român”, publicată  pentru  prima  dată  în „Folcloristica  Maramureşului”
de  Dumitru  Pop, pag.  285-392. Petru  Bilţiu-Dăncuş (Călineşti, 1  iulie
1863 – 28  mai  1907), învăţător  în  Ieud, a  răspuns  şi  la  chestionarul
lui  Nicolae  Densuşianu (în  1893, mss. de  28  pag.), iar  manuscrisul
cuprinde  138  de  texte  grupate  astfel: Lirice – Necazurile  românului
strigate  la  joc, Portul  sau  Costumul, Caracterul, De  ale  codrului, De-ale
robilor, De-ale  streinătăţii, De-a  catanelor; Balade – Horea  Bodiţei, Horea
Firulinei, Zidru  şi  Zidra, Roşmon-Crai, Holteiul, Horea  frunzei, Fata
ruşinată, Mirii  fraţi  dulci, Fata  gazdei, O  fată  ce  o-a  blastemat  maică-
sa, Nora  înecată  de  soacră-sa, Georgie, Horea  lui  Ion  Berciu, Voinicii
codrului, Tâlhariul, Horea  lui  Vili, Cantorul  cu  drăguţa, Nevasta  ce  şi-o
pus  tiara.

3.- Începuturile  curentului  folcloristic. Epoca  marilor  colecţii  ale
folclorului  maramureşean
În  a  doua  jumătate  a  secolului  al  XIX-lea  are  loc  un  reviriment  în
viaţa  politică  şi  culturală  a  Maramureşului, începându-se  şi  o
activitate, la  început  destul  de  sporadică, a  culegerii  folclorului.
Cunoscând  bine  starea  cercetărilor  folclorice  efectuate  în  Maramureş,
Prof. Mihai  Pop, în „Cuvânt  înainte” la  reeditarea  volumelor  lui  Ion
Bârlea, „Literatură  populară  din  Maramureş” (vol.  I-II, EPL, Bucureşti, 1968),
remarca  faptul  că „folclorul  Maramureşului  n-a  intrat  de  la  început  în
sfera  de  interes  a  folcloristicii  noastre”, însă  „în  momentul  în  care
culegerea  cântecelor  populare  capătă  noi  înţelesuri, creaţia  populară
fiind  menită  să  dezvăluie  caracterele  proprii  psihologiei  poporului
român, şi  să  fie  documente  de  străveche  cultură  românească, folclorul
Maramureşului  atrage  atenţia  celor  grupaţi  în  cercul  Orientul, şi  Mihai
Eminescu  se  pregăteşte  să  ţină  în  Maramureş  conferinţa  sa  despre
culegerea  poeziei  populare” (Mihai  Pop, Cuvânt  înainte la  Ion  Bârlea, Literatura
populară  din  Maramureş, vol. I, ediţie  îngrijită  de  Iordan  Datcu, EPL, Bucureşti, 1968, p. V).

Primele  culegeri  se  datorează  lui  Simion  Botezan care  publică  unele
materiale  în  revista  Familia, nr. 5, 1869. 
Urmează  apoi  sălăjanul  Ioniţă  Scipione  Bădescu, care  publică „Poezii
populare  din  patria  lui  Dragoş” în  diverse  ziare  ale  vremii, în  care
mai  publică  şi  Gr.  Balint, Tit  Bud, I. P. Coman, Florian  Danciu,
Ioan  Doroş, Basiliu  Doroş, Basiliu  Michnea, Petru  Mihuţiu,
Sie(oanul), Gavril  Timiş, Grigoriu  Vlad. 
După  aceste începuturi, vine  epoca  marilor  colecţii, publicate  la
începutul sec. XX  şi între cele două războaie mondiale: Alexandru Ţiplea,

Se  uită  nănașii  hâd
Că  mi-s  mieii  amărâți,
Da’  nănașu-i  vinovat:
De  la  munte  m-o  țîpat,
La  hotar  nu  m-o  lăsat.
Eu  tare  m-am  supărat
Și  pe  iarnă  i-am  băgat,
De  mâncare  nu  le-am  dat
Numai  leac  de  fân  uscat,
O  fo’  vara  săcetoasă
Și  iarba  n-o  fo’  de  coasă,
Bărbat  am, da-i  pe  domnie,
Nu  vre  să-mi  cosască  mie.

Frunzuliță  și  una,
Ceterași, eu  v-aș  ruga
Ziceți  lin  cu  cetera
Să  pot  mere  cu  turma,
Că  eu  zin  din  depărtare
Cu  doi  mieluți  de  vânzare,
Că  eu  zin  de  peste  dâmb
Cu  doi  mielușei  la  târg;
Că  ș-as’  toamnă  pe  la  noi
S-o  strâns  o  turmă  de  oi;
Eu  atâta  am  pândit
Pân’  ciobanii-o  adurmit
Și  ciobanii  și  cânii
De-am  putut  fura  mieii
Două  miele  ocheșele
Și-am  zînit  aici  cu  ele.

Se  uită  nănașu  hâd
Că  mi-s  mieii  amărâți,
Amărâți  și  fără  lână
Că  i-am  furat  de  la  stână.
De  când  i  Șușca  bdirău
Multă  cotă  mai  dau  eu:
Că-nconjură  văile
Și  numără  oile,

Când  se  schimbă  ițele
Parcă  zboară  mâțele.
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Poezii populare din Maramureş, Academia Română, 1906; Tit Bud, Poezii
populare din Maramureş, Academia Română, 1908; Tiberiu Brediceanu,
170 melodii populare româneşti din Maramureş, apărută abia în 1957; Béla
Bartok, Volksmusik der Rumanen von Maramures, Munchen, 1923; Ion
Bârlea, Balade, colinde şi bocete din Maramureş, Casa Şcoalelor, 1924;
Tache Papahagi, Graiul şi folklorul Maramureşului, Academia Română,
Buc., 1925. 

Meșterul  Dumitru  Pop  din  Săpânța

Mai apar şi unele broşuri: Petre Lenghel Izanu, Obiceiuri de Crăciun şi
colinde din Maramureş, Sighet, 1938; Gheorghe Dăncuş, Literatură
populară. Crestături şi crâmpeie, Cluj, 1945. Culegerile  şi  cercetările  vor  
continua  şi  după  anii  1950, fiind, până  astăzi  un  efort  al  cercetătorilor
sau  pasionaţilor  de  folclor. Se  aşteaptă, după  dezideratul  rostit  de
Mihai  Pop, un  corpus  folcloric  al  Maramureşului, dar  şi  al  celorlate
Ţări   Româneşti, acest  corpus  trebuind  să  fie  realizat  cu  mare
probitate. 
Prin  anii  1971, s-a  şi  făcut  un  plan  de  realizare  al  Corpusului
folcloric, în  XVII  volume, de  la  proverbe  şi  ghicitori, la  baladă, lirică
etc., dar  şi  medicină  sau  meteorolgie  populară. Nu  ştim  cine  îşi  va
lua  această  însărcinare. Trebuie  oameni  de  foarte  mare  bunăştiinţă  şi
cuviinţă, aşa  cum  avem  exemple  în  etnologia  românească, de  la
Simion  Florea  Marian, la  Tudor  Pamfile, Elena  Niculiţă  Voronca, Lazăr
Şăineanu, G. Dem. Teodorescu, Ovid  Densuşianu, Mihai  Pop, ori  alţi
cercetători  mai  noi. Aşa  cum  au  făcut  Fraţii  Grimm  pentru  Germania,
sau, în  Franţa, cei  din  sec. al  XIX-lea, care,  culegând  şi  publicând
texte - în  special  muzicale - se  numeau “autori” ai  tradiţiilor. La  noi, în
România, transcrierea  pe  note  a  “partiturilor” folclorice, nu  a  fost
niciodată  revendicată  ca  drept  de  autor. Poate  doar “Cantata”  lui  Bela
Bartok, de  inspiraţie  din  “Colinda  Cerbului”, prezentă  şi  azi  în
Maramureş, Sălaj  sau  Ţara  Codrului. 

4.- În  loc  de  Concluzii
N-am  reuşit  să  dăm  toate  numele  importante  privind  culegerile  sau
notaţiile  făcute  de-a  lungul  timpului  din  folclorul  maramureşean,
existente, de  asemenea, şi  în  alte  ţinuturi  româneşti. Aducem  aici

Că  și  la  noi  o  zinit
Și  le-o  numărat  din  rând,
Tăte  rând  le-o  numărat,
Pe  tabel  le-o  așezat,
Cotă  de  lână  mi-o  dat.
Da’  eu  tare  m-am  supărat,
Mielele  le-am  țușănat,
Cotă  de  lână  i-am  dat:
Ceiea  albă  de  cojoc
Și  ceiea  sură  de  roc
Și  mi-am  luat  haină  de  doc
Și-amu  nu  mi-i  frig  deloc.

Darurile  miresei

2245

La  Borșa, mireasa  merge  cu
desagii  cu  darurile  pentru
socri, cumnați, cumnate. Le  dă
mănuși, cămăși, năfrămni  etc. Se
strigă  strigătura  darurilor:

Frunzuliță  foi  de  fag,
Tra’, țîgane, mai  cu  drag
Să  mă  pot  sui  pe  prag;
Tra’, țîgane,  mai  cu  dor
De  pe  prag  să  mă  cobor
Că  mărg  mai  câtilinaș  
Cu  desagii  la  nănaș.
Frunzuliță  foi  de  tei,
Desagii  mi-s  tare  grei
Și  mărg  la  nănași  cu  ei;
Rău  mă  dor  pticioarele
C-am  trecut  pâraiele,
Mă  dor  de  pe  la  gerunți
Cum  am  trecut  peste  munți,
Și  p-aici  și  pe  dincoa’ –
Nu  vă  mai  pot  arăta.

Frunzuliță, frunzuliță,
Desagii  mi-s  plini  de  mniță,
Desagi  plini  de  mniță  crețe
Ca-a  nănașului  mustețe.

Frunzuliță  foi  ca  fagii,
Plăte-mi  drumu  și  dăsagii
Că  ai  pungă  în  t’eptari
Și  mi-i  da  vo  doi  grițari
Și  ai  pungă  la  cojoc
Și  mi-i  da  și  mie-un  zlot.
De  nu-mi  plătești  desaga
Eu  degeaba  n-o  pot  da

Hâd  se  uită  nănașa,
Se  uită  nănașa  hâd
Cum mă dau cu nașu-n  târg;

Cât  umbra  acului  pe  croitor.
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aminte  contribuţia  D-lui  Iordan  Datcu  la  publicarea  unor  manuscrise
din  Maramureş (vz. Elena  Vlad  de  Sălişte - soţia  lui  Ion  Bârlea, dar  şi
Petru  Bilţiu  Dăncuş, sau  reeditarea  colecţiei  Ion  Bârlea  etc.).
Se  pare, prin  comparaţia  manuscriselor, că  existau  unele  caiete  ale  unor
dieci/preoţi  care “copiau” alte  caiete, le  ţineau “în  pas  cu  vremea”. Însă
ei  interveneau  în  versuri, făceau  o  altă “ordine”. Se  întâlnesc  anumite
“verşuri” foarte  asemănătoare, sau “la  modă”, păstrate  de  sute  de  ani,
cam  de  pe  la  1800  până  după  1900, dar  şi  până  prin  anii  1980/2009.
Alături  de  preoţi, învăţători, aveau  şi  au  un  rol  mare  şi  diecii
bisericilor  din  localitatea  respectivă: ştiau  să  scrie  frumos, caligrafic,
dar, deşi  fără  multă  şcoală, aveau  mai  mare  influenţă  şi  cunoaştere  în
comunitate, păstrând  astfel  şi  renumele  şi  prestanţa  preotului  şcolit. 
Dăm, în  continuare, numele  celor  care  s-au  înditruit  să  ne  transmită
zestrea  folclorului  maramureşean (respectăm  o  ordine  cronologică): Nicolae  de
Petrova (1672), Nichita  Dănesc (1747), Ioan  Voitor (1793), Ioan  P. Koman
(1799-1824), Ionaş  Balţianu  Bârsan (1802, 1808), Rişco  popa  Miron
(1808), Onuţ  Dunca  din  Şieu (1814), Teodor  Ujbardi  din  Sighet (1820),
Lupul  Botezat, diac  în  Corneşti (1821), Dumitru  Ţicală, diac  în
Dragomireşti  (1841-1843), Ioniţă  Scipione  Bădescu (1869), Simeon
Botezanu (1869), Teodor  Michnea (1871), Tit  Bud (1872), Grigoriu  Balint
(1878), Florian  Danciu (1886), Gavril  Timiş (1887), Petru  Mihuţiu (1889),
Ion  P. Coman (1889), Basiliu  Doroş (1889), Ioan  Doroş (1889), Grigoriu
Vlad (1889), Colecţiunea  docenţilor  români  din  Maramurăş (1892),
Sie/oanul/ (1892), Tit  Bud (1893, 1895, 1908), Petru  Bilţiu  alias  Dăncuş
de  Ieud (1893), Dumitru  Lupu  Grad (1895), Teodor  Petreuş (1899), Ion
Pop  Reteganul (1900), Vasile  Goja, învăţător  în  Deseşti (1903), Ioan
Moldovan (1904), Alexandru  Ţiplea (1906), Tit  Bud (1908), Elena  Vlad
de  Sălişte (1908), Tiberiu  Brediceanu (1957, culegeri  făcute  împreună  cu
Bela  Bartok  şi  Ion  Bârlea  în  al  doilea  deceniu  al  sec. XX), Bela
Bartok (1923), Ion  Bârlea (1924), Tache  Papahagi (1925), Petre  Lenghel
Izanu (1938), Gheorghe  Dăncuş (1945).
Pentru  o  documentare  mai  amănunţită, pot  fi  consultate  lucrarările: Dumitru
Pop - “Folcloristica  Maramureşului”, Editura  Minerva, Bucureşti, 1970; Mihai
Pop, Pavel  Ruxăndoiu - “Folclor  literar  românesc”, ediţia  a  II-a, EDP, Bucureşti,
1978; “Maramureş, ţară  veche”, Antologie  de  folclor  de  pe  Cursul  Superior  al
Tisei, 1672-1908, Editura  Cybela, Baia  Mare, 2008.

Veronica  Toldișan  din  Culcea, 2010

Și  nănașa-i  frumușică
Da’-a  me  gură-i  molcică,
Și  nănașa-i  frumușe –
Da-i  mai  dulce  gura  me.

Hai, dă  bani, nănașule,
Na-ț p-a  mei și dă-m p-a tăi.

2246

(Când  se  dau  darurile  din
desagi, ginerele  îi  dă  la  soacră
o  pereche  de  papuci. Atunci
soacra-i  strigă  la  mire:)

Ginere, pentru-aiest  dar
Să  ai  patru  boi  la  car,
Doi  la  car, doi  la  tileagă
Să  vă  sie  lumea  dragă;
Să  trăiți, s-aveți  viață
Ca  sămânța-n  mintă  creață;
Să  trăiți, s-aveți  noroc
Ca  sămânța-n  busuioc,
Că  pântru  cât  am  legănat
Mândru  dar  am  căpătat,
Pântru  cât  am  ciupăit
Mândră  cinste-am  dobândit.

2247

Când  se  dau  mănușile  la  un
cumnat  sau  cumnată  mai  mică
din  casă, se  strigă:

Mânușele  sub  uiagă,
Să-mi trăiești, cumnată dragă;
Pântru-aie(ste) mânuși în roate
Când te-a bate,eu te-oi scoate;
Când  t-i-ascunde  pân  mălai
Eu  oi  strîga: iată-o-ai!
Când  îi  strîga: cumnată!
Eu  oi  strîga: dă, dă, dă!
Pântru-aieste  mânușele
Oi  sta  la  vară  la  mnele,
P’ângă mnei păzesc ș-o  vacă
Și  la  leagăn  câteodată:
De  nu  ți  l-oi  legăna
Batăr  ți  l-oi  răsturna; Câte  puțin  pilind, cel  mai  frumos  ac

vei  scoate  din  cel  mai  urât  fier.
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Troița  din
Berbești, mijlocul  sec.
al  XVIII-lea

Dicționar

Meșteri  de  ieri  și  de  azi  

Dicționarul  de  față  este  rodul  cercetărilor  de  teren  și  bibliografice. Majoritatea  oamenilor  creează
pentru  ei, pentru  familiile  lor, puțini  fac  lucrări  pentru  vânzare, aceștia  lucrând  doar  la  comenzi.
Bibliografie: ”Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni”, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003; Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa
Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967; Ion  Bogdan, Mihai  Olos, Nicoară  Timiș,
Calendarul  Maramureșului, Asociația  Tinerilor  Artiști  măiastra, Baia  Mare, 1980; Ion  Vlăduțiu,
”Creatori  populari  contemporani  din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981; Pop  Simion,
Cimitirul  vesel, Monografie  sentimentală, (Buc.), Ed. pentru  turism, 1972, 40 p.+ 60  f. pl. (fără  date
biografice, album  foto, text-comentariu  de  Pop  Simion); Radu  Bogdan,  Ion  Stan  PATRACHE,
Sculpteur  de  croix, (text  în  franceză, publicat  în “Les  lettres  français”, 1974); Tache  Papahagi,
Grai, Folklor, Etnografie, Ed. Minerva, Buc., 1981; Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă
populară, Editura  Enciclopedică, București  1997; Dimitrie  Comșa, Album  de  crestături  în  lemn
după  originale  țărănești, întocmit  de  D. C., Sibiu, 1909. Reeditare  de  Revista  TRANSILVANIA,
Sibiu, 1979. Cuvât  introductiv  de  Rodica  Fota; Paul  Petrescu, Elena  Secoșan, Arta  populară,
Îndreptar  metodic, Casa  Centrală  a  Creației  Populare, București, 1966; Paul  Henri  Stahl, Marin
Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004;  Georgeta  Stoica, Olga  Horșia,
Meșteșuguri  artistice  tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001; Lucian  Blaga, Elogiul
satului  românesc, Academia  Română,  Discurs  de  recepție  rostit  la  5  iunie  1937, Monitorul
Oficial, București, 1937; Ortansa  Dogaru, Ornamentele  și  croiul  costumului  popular  din  județul
Maramureș, C.C.E.S. Maramureș, C.Î.C.P.M.A.M. Maramureș, [Baia  Mare], 1984; Florin  Pantilimon,
Anamaria  Iuga, Șurdești – oameni  și  locuri, Editura  Cybela, Baia  Mare, 2008). Cercetări  pe  teren
ale  Fundației  social-culturale  pentru  democrație ”identitate.unitate.generozitate.acțiune”.

”Spre  sfârșitul  secolului  trecut, la  noi, ca  și  în  alte  țări, se  recunoaște  tot
mai  larg  existența  unei  arte  ignorate  până  atunci, arta  țărănească  românească.
În  muzeele  de  specialitate  se  adună  colecții  de  obiecte; studiile  care  le
întovărășesc  se  înmulțesc  treptat. În  anii  din  urmă, meritele  artei  țărănești
ajung  să  fie  unanim  recunoscute. Lucrul  nu  este  întâmplător, ca  fiind  martora
unei  culturi  autentice  care  își  cucerește  și  pe  plan  internațional  un  loc
binemeritat. /…/
Cu  numai  un  veac  în  urmă  în  întreaga  artă  țărănească  era  încă  vie; ea  se
retrage  însă  treptat, lăsând  pete  albe  pe  harta  vieții  tradiționale. Procesul  de
dispariție, evident  încă  din  a  doua  jumătate  a  secolului  trecut, a  dus  în  unele
țări  europene  la  dispariția  aproape  totală  a  artei  țărănești.  La  noi, fenomenul
este  vizibil  mai  repede  în  jurul  marilor  orașe,  de-a  lungul  drumurilor

De  nu  ți  l-oi  ciupăi
Batăr  ți  l-oi  prăvăli
Și-altu  nu  mi-i  mai  tomni.

2248

La  sosirea  miresei  la  casa
mirelui, soacra  mare  strigă:

Zî-mi, ceteraș, mai  cu  drag
Să  deștid  portița  larg
C-o  sosît  cine  mi-i  drag
Și  o-i  pune-o  după  masă
C-o  zinit  găzdoaie-n  casă.
Aruncă  grâu  peste  nuntași, care
fac  trei  roate  înaintea  pragului.
Strigă:
Eu  țîp  grâu, nu  țîp  ovăs,
Mnirile-i  de  neam  ales;
Eu  țîp  grâu, nu  țîp  săcară,
Mnireasa-i  de  ziță  mare;
Mnirile-i  de  ominie –
Și  mnireasa-așe  să  sie!

Georgeta  Maria  Iuga

Strigături  și  cântece  de  nuntă

2249

Mniresucă, mniresucă,
Te-ai  pornit  la  măritat
Ca  floarea  la  scuturat;
Te-ai  pornit  la  nevestit
Ca  floarea  la  veștejit.

2250

Mniresucă, mniresucă,
Te  uită  pe  ferestrucă
Că-ai  tri  flori  în  grădinuță
Și-acelea  stau  supărate
C-ar  mai  trebui  udate
Mai  un  an  și  jumătate.

2251

Mniresucă  cu  cunună,
Pe  mâni  sară  ce  ți-i  bună?
I  lua-o  și-i  pune-o-n  cui
Și-i  da  gură  mândrului.

2252

Mnireasă, mândru  ți-i  portu,
Mândru-ț  sie  și  nărocu;
Mnireasă, mândră  ți-i  fața,
Mândră-ț  sie  și  viața.

Câte  sate  a  umblat
Atâtea  meșteșuguri  a  învățat.
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principale. Arta  țărănească  se  ascunde  în  văile  munților; oamenii  de  știință  și
amatorii  de  artă  sunt  obligați  să  se  îndrepte  tot  mai  mult  înspre  acele  locuri.
Astăzi, Gorjul, Maramureșul, Bucovina, Munții  Apuseni, Țara  Vrancei, sunt
renumite  și  căutate  de  toată  lumea /…/.
Arta  meșterului  se  topește  în  arta  grupului   din  care  face  parte; nu  spunem
niciodată  că  un  ulcior  este  lucrat  de  cutare  meșter, ci  că  a  fost  făcut  în
cutare  sat, în  care  toți  meșterii  contribuie  la  definirea  artei  locale  și  lucrează
asemănător. Nu  întrebăm  niciodată  pe  olarul  care  își  desface  marfa  într-un
târg  cum  îl  cheamă, ci  din  ce  sat  este. /.../
Obiectele  de  artă  gratuită, făcute  numai  pentru  a  înfrumuseța  viața, cum  sunt
cele  din  arta  modernă  orășenească, spre  pildă, erau  rare. Hainele  se  lucrau
pentru  a  fi  purtate, nu  pentru  a  fi  admirate. Oalele  se  făceau  pentru  a  se
mânca  din  ele, cojoacele  pentru  a  ține  de  cald, casele  pentru  a  fi  locuite  și
așa  mai  departe. /…/ 
Arta  țărănească  cuprinde  într-un  singur  întreg  elemente  provenind  din  toată
istoria  românească. /…/  Viața  modernă, ce  se  simte  puternic  încă  din  secolul
al  XIX-lea, când  se  șterg  unele  după  altele  urmele  satului  tradițional, lasă
totuși  unele  elemente  să  supraviețuiască  până  în  vremea  noastră”. (Paul  Henri
Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004).
”Satul  nu  este  situat  într-o  geografie  pur  materială  și  în  rețeaua
determinantelor  mecanice  ale  spațiului, ca  orașul; pentru  propria  sa  conștiință
satul  este  situat  în  centrul  lumii  și  se  prelungește  în  mit. Satul  se  integrează
într-un  destin  cosmic, într-un  mers  de  vieață  totalitar, dincolo  de  al  cărei
orizont  nu  mai  există  nimic. Aceasta  este  conștiința  latentă  a  satului, despre
sine  însuși” (Lucian  Blaga, Elogiul  satului  românesc, Academia  Română,  Discurs  de
recepție  rostit  la  5  iunie  1937, Monitorul  Oficial, București, 1937, p.6).

Aspect  de  la  un  stand  de  la  Târgul  Meșterilor  populari, sept. 2010

Arta  lemnului  și  a  pietrei. Arhitectura. Mobilier  țărănesc.

”Când  vizitezi  Maramureșul  înțelegi  de  ce  grecii  vechi  spuneau  la  materie, în
general, ”lemn”. Și  cultura  și  civilizația  pleacă  de  la  lemn. Coloana  de  templu
(cu  frunzele  de  la  corintic)  a  fost  la  început  trunchi  de  lemn. /…/ Vai  de
lumea  care  și-a  pierdut  lemnul, materia! (Constantint  Noica, Călătorie  în
Maramureș, în  Calendarul  Maramureșului, Asociația  Tinerilor  Artiști  măiastra, Baia
Mare, 1980, p. 71).
”Ni  se  pare, vorbind  despre  ceea  ce  se  păstrează  încă, dar  și   în  alte ”țări”
românești, că  Maramureșul  are  o  stare  aparte. Nu  doar  prin ”civilizația
lemnului”, ci  și  prin  ceea  ce  este  viu, prin  port  și  obiceiuri, prin  țesături  și

2253

Cât  mă  uit  p-aici  pân  casă
Nu văd ochi ca  la  mnireasă:
Mititei  și  sprintenei,
Joacă  lacrimile-n  ei.

2254

Uită-te, mnireasă, bine
Cine  șăde  lângă  tine.
Șăde-un  sir  de  măd’eran –
Nu  ț-a  si  urât  șuhan;
Șăde-un  sir  de  bosâioc,
Nu  ț-a  si  urât  deloc.
Cu  el  și  cu  neamu  lui
Poți  sta-n  vârvu  muntelui,
Cu  el  și  cu  a  lui  neam
Poți sta-n codru câte-un  an –
Nu  ț-a  si  urât  șuhan.

2255

Mama  i  cu  fetele
Ca  luna  cu  stelele:
Sara-i  plin  ceru  de  stele,
Dimineața-i  fără  ele.

2256

Mniresucă  cu  cunună,
Se  cunoaște  că  ești  bună,
Nici  maică-ta  n-o  fost  re
Că  te-o  făcut  frumușe:
Cu  ochi  negri  de  ochit,
Cu  gura  de  celuit;
Cu  ochi  negri  să  ochești,
Cu  gura  să  celuiești.

2257

Hei, tu, dragă  de  mnireasă,
Din  cornuț  de  după  masă, 
Te  rog  plânge  și  sust’ină
Și  la  tată-tău  i-ntină,
I-ntină  și  mâne-ta

Celui  cu  meserii  multe
Casa-i  este  fără  curte.
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ceramică, prin  ornamentica  perpetuată  de  milenii, care, cum  spunea  Mircea
Eliade, ”tezaurizează  o  întreagă  serie  de  simboluri  cosmologice  care, de  multă
vreme, sunt  pur  și  simplu  motive  decorative”.  O  lume  cu  cetăți  de  lemn  și
piatră, o  lume  cu  o  cetate  inexpugnabilă  a  tradițiilor  și  obiceiurilor, o  lume
cu  datini  care  trec  pe  deasupra  vremilor”. (Dumitru  Iuga, Maramureș, țară  veche/
Cu  oameni  fără  pereche, în  Calendarul  Maramureșului, nr.  7-9, p. 470-471).
”Printre  creațiile  majore  în  arta  lemnului  din  Maramureș  se  numără  porțile
care  străjuiesc  intrarea  în  gospodărie. S-au  lucrat  porți  cu  2-6  stâlpi  bogat
decorați  prin  sculptură, având  ca  motive  predilecte  torsada, cercul, roata  cu
spițe, rombul, rozeta, pomul  vieții, figuri  zoomorfe  și  antropomorfe  etc. Multe
porți  au  inscripții  dispuse  pe  pragul  de  sus, care  menționează  cu  litere
cirilice  sau  latine  anul  construcției… Meșteri  renumiți – Ion  Neagu  din
Botiza, Vasile  Hotico-Herenta  din  Ieud  ș.a. au  transmis  meșteșugul  lor  celor
care  lucrează  și  astăzi – Gheorghe  Borodi  din  Sighetu  Marmației, Pătru
Gogea  din  Valea  Stejarului, Ion  Țiplea  din  Ferești  etc. (Georgeta  Stoica, Paul

Petrescu, Dicționar de artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 318  sq.).
”Străvechi  imagini  solare, care  își  au  izvorul  istoric  în  mituri, se  desprind  de
pe  porți  ca  niște  întruchipări  fantastice. Motivele  se  repetă, se  înlănțuiesc, se
contorsionează. ”Funia”  revine  cu  insistență  alături  de  complexa  concentrare
a  rozetelor. Masivitatea  obligă  la  economie  de  mijloace, în  schimb  se  încarcă
de  forță. /…/ Dintre  formele  variate  pe  care  le  ia, expresia  cea  mai  înaltă  a
aspirațiilor  spre  frumos  este  personificată  de  acele  arcuri  de  triumf  rustice
care  sunt  porțile  de  lemn  maramureșene” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori
populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia
Mare], 1967, p. 9).
”Plopiș (sat, com. Șișești, jud. Maramureș). Important  centru  în  care  s-au  lucrat
lăzi  de  zestre  și  alte  piese  de  mobilier  crestate; și-a  încetat  activitatea  la
începutul  sec. 20. Aici  se  confecționau  lăzi  din  lemn  de  fag  cu  scândurile
fixate  în  cuie  de  lemn, podișoare, scaune  cu  spătar, mese. Dintre  toate
categoriile  , lăzile  de  zestre  prezintă  interes  deosebit. Acestea  au  o  decorație
bogată, compusă  din  motive  geometrice  executate  cu ”tărcălamul”, compas  din
lemn, și  cu ”horjul  mare”. Ornamentele – cercuri, rozete, triunghiuri, linii  oblice
pătrate – sunt  dispuse  în  registrele  orizontale  pe  capac  și  pe  partea  din  față”.
(Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică,
București  1997, p.384).
”Prelucrarea  artistică  a  lemnului în  Maramureș  este  foarte  răspândită; găsim
valoroase  elemente  de  arhitectură (grinzi, stâlpi  de  casă)  mai  ales  pe  Valea
Marei; de  asemenea  porți  monumentale  care  străjuiesc  gospodăriile. Unelte  ca:
furci  de  tors, îndreptare  de  pânză, spărgătoare  de  alune  etc., vase  de  lemn  ș.a
găsim  în  fiecare  sat  din  zona  Maramureșului.
Mobilierul  regiunii  se  caracterizează  printr-o  anumită  masivitate  care
favorizează  sculptura  puternică, în  volume  în  relief. Paturile, mesele, scaunele,
au  picioare  sculptate. De  asemenea  dulapurile, polițele, colțarele  sunt  decorate
cu  crestături”. (Paul  Petrescu, Elena  Secoșan, Arta  populară, Îndreptar  metodic, Casa
Centrală  a  Creației  Populare, București, 1966, p. 99).
Poienile  Izei, jud. Maramureș, este  un ”centru  în  care  s-au  lucrat  lăzi  de
zestre  până  la  mijlocul  sec. 19. Lăzile  de  aici  se  încadrează  în  tipul  cu
capac  plan, iar  din  punct  de  vedere  decorativ  se  disting  prin  motivul  funiei
care  apare  sculptat  pe  față  și  pe  capac”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu,
Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 389).
Albumul  realizat  de  Dimitrie  Comșa, publicat  în  1909, (vz. Dimitrie  Comșa,
Album  de  crestături  în  lemn  după  originale  țărănești, întocmit  de  D. C., Sibiu, 1909.
Reeditare  de  Revista  TRANSILVANIA, Sibiu, 1979. Cuvât  introductiv  de  Rodica  Fota),
cuprinde  obiecte  adunate  din  17  foste  comitate ”cele  mai  multe  din  fostul
comitat  Sibiu, din  diferitele  părți  ale  Transilvaniei  și  câteva  localități  din
Banat. Și, aici, se  face  mențiunea  că  majoritatea  au  fost  aduse  din  localități
de  munte, ”mai  puțin  umblate”, deci  din  locuri  unde, intuia  el, trebuia  să  se
fi  păstrat  nealterate  formele  și  ornamentele  cele  mai  vechi, mai  autentice”

Și-o  mângâie  și  pe  ea.
Când  meri  a  te  cununa
Roagă-o  pe  maică-ta
Să-ți  puie  mâna  pe  cap,
Să  te  năpustea  cu  drag;
Să-ți  puie  mâna  pe  piept
Să  te  năpustea  cu  drept.
Tu, mireasă, ce-ai  scăpat
Nu-i  în  târg  de  cumpărat,
Mamă  dulce  de  aflat.
Tu, mnireasă, paie-ț  rău
Și  după  tătucu  tău!
Părinți  nu  poți  cumpăra
Să  dai  mia  și  suta,
Să  dai  mia  și  mulți  lei
Nu-s  ca  și  părinții  tăi;
De-i  înconjura  lumea
Mamă  dulce  nu-i  afla
Și  câtu-i  lumea  de  lată
Nu  găsești  ca  al  tău  tată!
Voi, fete, care  sunteți,
De  părinți  grijă  aveți,
Aveți  grijă  și-i  cinstiți
Și  când  vă  căsătoriți.

2258

Ia-ți, mireasă, cununa
Și  ți-o  dă  de-a  duruța
Să  saie  bumbuștile
Pân  tăte  grădinile,
Să  saie  și  florile
Pe  tăte  ogoarele:
Să  răsară  lămâiță –
Nu-i  mai  si  fată-n  uliță;
Să  răsară  o  rujă  lată –
Nu-i  mai  si  la  mă-ta  fată;
Să  răsară  măieran –
Nu-i  mai  si  fată  șohan;
Să  răsară  busuioc –
Nu-i  mai  si  fată  la  joc.

2259

Mnire, să  sii  tu  voios
Că-ai  intrat  în  neamu  nost:
Neamu nost îi un neam mare,

Cinci  câștig, șapte  mănânc, 
Ce  rămâne  bag  în  pungă.
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( Rodica  Fota, p. 3). Obiecte  colecționate: furci  de  tors (simple, cu  coarne,
încrestate, pictate, încrestate  și  pictate, pristene  sau  prisnele (fus), bâte, linguri,
păpușare (tipare  pentru  caș), diverse  alte  obiecte  ca  fluiere, cutie  pentru  brici,
mai (pranec)  de  bătut  haine, țeavă  de  pipă  și  detalii  pentru  blidare, fruntarul
morii, cărăbița  și  clipotul  cimpoiului  etc. (vz. Rodica  Fota, p. 3). ”Arta
prelucrării  lemnului  este  un  domeniu  omniprezent, fiind  rezultatul  unei
experiențe  milenare. Despre  originile  foarte  îndepărtate, în  timp, ale  civilizației
lemnului, pe  teritoriul  patriei  noastre, vorbesc  o  serie  de  mărturii. Alexandru
Tzigara-Samurcaș, istoricul  de  artă  preocupat, la  începutul  secolului  nostru, și
de  cercetarea  creațiilor  valoroase  din  domeniul  artei  populare  românești,
amintea  pe  Homer, care  aduce  mărturii  despre  arta  încrestării  cu  motive
geometrice  a  armelor  la  traci.
Mărturii  indirecte  despre  ornamentarea  lemnului, material  perisabil, le  aduce
ceramica  neolitică  descoperită  pe  teritoriul  României, unde  se  întâlnesc
ornamente  ca  rombul, zigzag-ul, ”dintele  de  lup”  ș.a. Frecvența  mare  a  unor
asemenea  motive, pe  obiectele  de  lemn, constituie  o  dovadă  a  vechimii
acestui  meșteșug, ca  și  expresia  unei  anumite  structuri  stilistice”. ( Rodica
Fota, p. 3-4).
”În  ceea  ce  privește  ornamentica  pieselor  se  impun, prin  frecvența  și  marea
lor  răspândire, ornamentele  geometrice, caracteristice  dealtfel  și  celorlalte
domenii  de  creație  populară  românească, așa  cum  remarca  Nicolae  Iorga:
”Există  o  anumită  unitate  în  toate  aceste  produse  ale  artei  populare; aceasta
constă  tocmai  în  ornamentație, reducerea  a  tot  ceea  ce  pretind  să  reprezinte
aceste  figuri  schematice  la  construcții  lineare, la  notații  abstracte. Triunghiuri,
romburi, linii  oblice  paralele, cruci  servesc  la  redarea  a  tot  ceea  ce  se
prezintă  privirii  artistului  naiv”. Motivele  decorative  geometrice  sunt  totodată
și  cele  mai  vechi, provenind  din  fondul  autohton  geto-dacic.
De  asemenea, foarte  vechi  și  cunoscând  o  mare  răspândire  este  și  motivul
solar, des  întâlnit  dealtfel  și  în  ornamentica  altor  popoare. Varietatea  de
forme  în  care  apare  acest  motiv  în  arta  românească  a  lemnului – cerc, roată,
rozetă, ochi, vârtej  etc. – precum  și  diversitatea  îmbinărilor  compoziționale
vorbesc  despre  fantezia  și  talentul  creatorilor  noștri  populari.
Alături  de  acestea, apar  motivele  florale, cele  antropomorfe, iar  dintre  cele
zoomorfe, des  întâlnite  în  decorarea  pieselor  de  lemn, se  numără  șarpele
(stilizat  adesea  sub  forma  funiei), capul  de  cal  ș.a. /…/
Prin  bogăția  și  valoare  a  creațiilor  sale, arta  românească  a  lemnului  se
afirmă  ca  o  strălucită  contribuție  la  tezaurul  artistic  universal, fiind  o
expresie  grăitoare  a  vechimii, continuității  și  inepuzabilelor  resurse  creatoare
ale  poporului  nostru” (Rodica  Fota, p. 4).
”Deși  răspândirea  porților  decorate  este  destul  de  mare, se  disting  prin
interesul  lor  mai  ales  câteva  regiuni. Astfel, Maramureșul  situat  în
extremitatea  nordică  a  României  a  atras  atenția  istoricului  de  artă  I. D.
Ștefănescu; într-o  lucrare  închinată  artei  vechi  a  acestei  regiuni, poate  cea
mai  frumoasă  și  profundă  lucrare  despre  arta  noastră  țărănească, se  oprește
și  asupra  porților. ”Motivul  de  temei – scrie  autorul – este  format  din  arborele
vieții, care  apare  sub  diferite  forme: copac  de  pădure, brad  drept, ori  stejar
tânăr, cu  rădăcini, crengi  paralele, de  obicei  înclinate  spre  pământ; frunze  rare
ca  acele  de  brad  sau  acelea  de  stejar  și  fag”. /…/ Exemplare  de  porți
asemănătoare  cu  cele  din  Maramureș  se  găsesc  mai  la  nord, în  Ucraina
transcarpatică (la  românii  din  Maramureșul  de  dincolo  de  Tisa – n.n.). (Paul  Henri
Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 37).
Sculptând ”cu  răbdare  lemnul  pe  care  îl  au  la  îndemână, au  dat  naștere  unei
arte  a  căucelor, categorie  minoră, dar  totuși  semnificativă. Într-adevăr, ea
merge  de-a  lungul  liniei  Carpaților  românești  și  urcă  în  nord  și  apoi  înspre
apus  până  departe, în  Cehia  și  Slovacia. Se  pare  că  până  acolo, în  Moravia
valahă, ciobanii  noștri  au  dus, cu  veacuri  în  urmă, multe  din  elementele
obișnuite  vieții  lor. Urmele  lor, care  se  recunosc  în  limbajul  localnicilor, se
recunosc  și  în  unele  aspecte  ale  acestei  culturi  artistice  țărănești. În  chip

Nu-i  cules  d’ingă  cărare
Și  nu  intră  siecare;
Neamu nost îi un neam  bun,
Nu-i  cules  de  lângă  drum,
Nu  se  intră  orișicum.

2260

Fost-am  două  la  mama
Și  ne-o  despărțit  badea,
Fost-am  două  surorele
Și-am  trăit  ca  două  stele
Și  ne  despărțim  cu  jăle
Ca  luna  de  către  stele,
Și  ne  despărțim  cu  dor
Ca  luna  de  către  nor.

2261

Măieranu-l  suflă  vântu,
Să trăiești, măi mnire mândru!
Nu  știu  ce  mamă-ai  avut
De-așe  mândru  te-o  făcut,
Nu  știu  cum  te-o  legănat –
Nu-s  feciori  ca  tine-n  sat,
Nu  știu  cine-o  putut  si –
Mândri  ți-o  făcut  ochii.
Ochii  și  gurița  ta
Dragi  i-s  la  tătă  casa
Și  îs  dragi  la  orișicui –
Da’  mai  mult  mniresii  lui.

2262

Câte  flori  îs  pe  pământ
Tăte  mărg  la  jurământ,
Numai  floarea  soarelui
Șăde-n  vârvu  muntelui
Și  judecă  florile
Ca  soacra  nurorile.

Dumitru  Iuga

Cine  a  încurcat  pânza  
Trebuie  să  o  descurce.
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evident  căucele  noastre  se  înrudesc  cu  cele  lucrate  în  Munții  Tatra, de
partea  poloneză  sau  de  cea  cehă  și  slovacă”. (Paul  Henri  Sthal, Marin
Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 40).
”Sculptorii  din  Maramureș  trebuie  ca (1)  să  negocieze  cu  autoritățile  de  stat
sau  cu  proprietarii  privați  pentru  obținerea  lemnului  necesar, (2)  să  taie  și  să
modeleze  buștenii  cu  diversele  mașini  de  prelucrare  a  lemnului, (3) să
depoziteze  lemnul  pentru  uscare  vreme  de  doi  până  la  șapte  ani, (4)  să  se
angajeze  într-o  muncă  de  echipă  pentru  cioplirea  lemnului, (5) să  transporte
și  să  ridice  poarta  de  lemn  pentru  client. (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin,
Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 90).
”În  anumite  zone, meșterii  în  lemn  au  acordat  o  atenție  deosebită  porților. În
Maramureș, Gorj, Buzău, Bacău  etc. porțile  monumentale  sunt  dovezi  ale  unei
îndemânări  excepționale, ieșite  din  exercițiul  și  cultivarea  meșteșugului  de-a
lungul  multor  veacuri. Pe  valea  Cosăului, porțile  gospodăriilor  din  Berbești,
Ferești, Călinești, Budești  ș.a. sunt  sculptate  adânc  în  lemn  de  stejar  cu
motive  străvechi: pomul  vieții, rozeta, șarpele, roata  etc. Dincolo  de  frumusețea
lor, porțile  din  Maramureș  constituie  și  o  marcă  socială, ele  fiind  un
privilegiu  al  nemeșilor” (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice
tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 31).
”Multe  construcții  poartă  numele  meșterilor  și  anul  în  care  au  fost  ridicate
sau  numele  proprietarului. Inscripțiile  sunt  amplasate  în  general  pe  pragul  de
sus  al  ușii  sau  pe  grinda  longitudinală  a  casei, dovedind  că  anumiți
constructori  intraseră  în  conștiința  colectivităților  respective  ca  mari  maeștri.
Majoritatea  inscripțiilor  se  întâlnesc  în  Maramureș, dar  ele  nu  lipsesc  nici
dincolo  de  Carpați. Iată  câteva  exemple: pe  meștergrinda  casei  Tomanu  din
Berbești. ”Din  îndemnul  Tatălui  și  Fiului  și  săvârșirea  Sfântului  Duh, meșter
Pașco  de  pe  Sălașe  se  roagă  să-l  pomeniți  în  sfintele  rugăciuni. Această  casă
a  făcut  Pop  Gheorghe  în  anul  Domnului  1775, a  doua  joi  după  Sfintele
Florii”, casa  familiei    Codrea  Dumitru  din  Berbești  poartă  o  inscripție  în
limba  latină, Aedeficavit (F. L; S; M) A: 1707  M: Kilius  Volphansi (Ridicată
anul  1704…., fiul  lui  Lupu”. (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice
tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 33).

VASILE  APAN
Pentru  meșterul  Vasile  Apan  sculptura  în  lemn  este  o  meserie
practicată  de  peste  50  de  ani. Între  timp  a  avut  numeroși  ucenici  din
satul  său, Vadu  Izei, pentru  ca  meșteșugul  să  nu  se  piardă, de  câțiva
ani  înființându-se  în  localitate  un  atelier  de  sculptură  în  lemn. 
Face  obiecte  din  lemn  folosite  ca  decorații (icoane  sculptate  în  lemn,
porți  din  lemn  de  stejar  specifice  Maramureșului, sau pentru  uzul
casnic (căuce, fuse, pecetare, linguri, tocător  de  vinete  etc.), toate
încrestate  cu  motive  ancestrale, geometrice (rozete, romburi, dinte  de
lup  etc., după  cum  se  numesc  din  vechime). (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 22).
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: VADU  IZEI, nr. 605, lângă  Biserică. Tel. 0262.330.016.

IOAN  MARIAN  ARBA
Născut  în  Vadu  Izei. 
Face  porți, construiește  case  din  lemn, precum  și  alte  obiecte. 
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: VADU  IZEI, nr. 605.

Cine  are  o  meserie
Are  o  moșie.
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Balade

2263

Coarba  neagră

La  mănăstire-n  Bistriță
Ieste-și  o  călugăriță
Și-are  doauă  coptiluță.
Pe  una  și  pe  una
Tatî-so  o  deznierda,
Mă-sa  rău  o  blăstăma:
Noauă  ai  să  nu-și  plinea,
Pân  codri  să-și  pribeja.
Noauă  ai  nu  ș-o  plinit,
Pân  codri  ș-o  pribejit.
Drăguțu  ș-o  d-auzit
Și  calu  l-o-ncălecat
Și  la  ie  o  d-alergat,
În  mnijlocu  codrului
Unde-i  masa  dorului.
Se  apleacă  să  be  apă
Și  se  uită  sus  pe  crangă
Și  vede  o  coarbă  neagră.
Ie  săjata  s-o  săgete;
Ie  atunce  ș-o  strîgat:
- Stăi, fârtat, nu  săgeta
Că  am  fost  drăguța  ta!
- De mi-ai fost drăguță dragă
Cobo(r)i mai în jos pe crangă.
- Mai  în  jos  n-oi  coborî,
Doauă  vorbe  ț-oi  grăi,
Una-doauă  de  ibdire,
Mai  multe  de  despărțîre,
Una-doauă  de  ibdit,
Mai  multe  de  despărțît.
Mândrior, te-aș  întreba:
N-ai  văzut  pe  mămuca?
- Eu  pe  mă-ta  o-am  văzut
La  fereasta  ce(a)  din  dos
Ptită  neagră  frământând,
După  tine  lăcrămând,



VASILE  ARBA, PETRU  ARBA
S-au  născut  în  comuna  Vadu  Izei.
”Vasile  Arba  este, după  cum  se  caracterizează „meșter  pe  seama  mea”.
În  timpul  liber  dintre  diferite  activități  gospodăreși, împreună  cu
fratele  său  Petru, face  porți. Întreaga  familie  din  care  provine  este  o
familie  de  meșteri  populari. Fiecare  familie  a  moștenit  din  tată  în  fiu
arta  cioplitului  în  lemn” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din
zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare],
1967, p. 10).
Amintire: În  anul  1970, la  1  noiembrie, a  murit  criticul  de  artă  Petru
Comarnescu. Trebuia, și  s-a  și  întâmplat, să  fie  înmormântat  la
Mănăstirea  Voroneț. Am  auzit  seara, Mihai  Olos  împreună  cu  Dumitru
Iuga (Ion  Bogdan). Am  mers  cu  mașina”Trabant” a  lui  Mihai  Olos,
poetul  și  pictorul  și  sculptorul. Trebuia  să-i  facem  o  Cruce  de
Maramureș. Nu  știu  nici  acum  cum  a  aflat  Mihai  Olos  că  nu  i  se
aducea  crucea  de  la  București! Era  cam  pe  la  ora  10-11  seara  când
am  plecat. După  ce  am  trecut  Muntele  Gutâi, plin  de  zăpadă, am
ajuns  la  Vadu  Izei, la  prietenul  și  sculptorul  în  lemn  Vasile  Apan. Era
cam  pe  la  ora  1  după  miezul  nopții. Sculptorul  în  lemn  Vasile  Apan,
deși  l-am  trezit  din  somn  la  acea  oră, ne-a  spus  că  dacă  trebuie  să
facem  o  cruce, în  lemn, nu  de  piatră  ca  la  Celți, poate  reușește  să
aducă  niște  meșteri  în  lemn, să  o  termine  până  dimineață. Noi
stăteam  cu  întristare  lângă  o  horincă. Meșterii – erau  doi  frați  Arba -,
nu-i  mai  știu  pe  ceilalți. Pe  la  ora  9  dimineața  Crucea  era  gata. Și
abia  apoi  am  pornit  din  Vadu  Izei  spre  Mănăstirea  Voroneț, crucea
făcută  de  ei  rămânând  la  mormântul  lui  Petru  Comarnescu  vreo  4-5
ani, până  au  adus  o  cruce  de  marmură; apoi  crucea  pe  care  scria
doar  atât: ”Petru  Comarnescu”, a  fost  recioplit  numele  și  s-a  pus  la
mormântul  unuia  care  nu  avea  cruce.
Familia  Arba  a  fost  aceea  care  au  făcut  Crucea  într-o  singură
noapte. Au  fost  mari  meșteri, mari  artiști  în  a  da  viață  și  simbol
lemnului. Mai  presus – au  făcut, alături  de  alte  neamuri  ale  lor – ca
Vadul  Izei  să  aibă, alături  de  Bârsana, Berbești, sau  Giulești  și  Mara,
de  Hoteni,  de  Breb  ori  Budești, cele  mai  multe  porți  de  lemn –
adevărate  arcuri  de  triumf  ale  familiei  și  neamului – din  întreg
Maramureșul. (Ion  Bogdan)

ARGHIR  AVRAM
Născut  în  Șomcuta  Mare  în  octombrie  1959. 
Face  case, acoperișuri  din  lemn, dar  și  dulgherie, tâmplărie. De
asemnea  este  specializat  în  produse  apicole.
Continuatori: băiatul  și  fetița.
A  participat  la  expoziții  și  manifestări  locale.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Republicii  nr.  32/12. Tel. 0262.281.819; 0741.600.773.

IOAN  DAN  AVRAM

Născut  în   iulie  1966. Originar  din  Baia  de  Arieș, jud. Alba.
Face  obiecte  decorative  prin  traforaj, meserie  învățată  de  la  un  văr
de-al  lui  stabilit  în  Petroșani. Modelele  sunt  diverse.
Adresa: BĂIUȚ, Bloc  A, ap. 2. Tel. 0751.162.740.

Coadă  albă  desplete(a)
Și  pe  tine  te  jăle(a).
- Hei, măi  mândriorule,
Spune-i  mămuchii  așe:
Ptită  neagră  nu  frământe,
După  mine  nu  se  cânte,
Coada  nu  ș-o  despletea,
Pe  mine  nu  mă  jelea
C-atâta  m-o  blăstămat
Până  ce-am  ieșit  din  sat.
Da’ , mândrior, te-aș  întreba:
N-ai  văzut  pe  soruca?
- Pe  soru-ta  o-am  văzut
La  fereasta  dinainte
Ptită  albă  frământând,
După  tine  lăcrămând,
Coadă  neagră  desplete(a)
După  tine  se  jăle(a).
- Hei, măi  mândriorule,
Spune-i  soruchii  așe:
Ptită  albă  nu  frământe,
După  mine  nu  se  cânte,
Coada  nu  ș-o  despletea,
Pe  mine  nu  mă  jelea
Că  orice  zină  făce(a)
Tăt  pe  mine  uă-mpinge(a).
Mândrior, te-aș  întreba:
N-ai  văzut  pe  tătuca?
- Eu  pe  tat-to  l-am  văzut
La  șatra  ce  țigănească
Murg  negru  să  potcozească,
După  tine  să  pornească.
- Hei, măi  mândriorule, 
Spune-i  tătuchii  așe:
Murg  negru  nu  potcozea,
După  mine  nu  pornea.
El  m-a  căta  la  sfințît,
Eu  oi  si  la  răsărit.
Spune-i  tătuchii  așe:
Hainele  câte-am  avut,
Să  le-ncarce  pe  tri  cară,

Cine  cârpește
Nu  se-mbogățește.
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VASILE  BATIN
Din  Bârsana, în  vârstă  de  62  de  ani.  Lucrează  case, porți  și  troițe  de
lemn.

GEORGE  BĂRBUȘ
De  mai  bine  de  28  de  ani, Dl. George  Bărbuș  sculptează  obiecte  din
lemn  folosite  ca decorații (icoane  pe  lemn), sau  în  uzul  casnic (căuce,
fuse, pecetare, linguri  etc.). Toate  acestea  sunt  încrestate  cu  motive
tradiționale  maramureșene, cum  sunt: romburi, cap  de  berbec, lanțuri
din  lemn  etc. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și
Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga,
Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 24). 
A  murit  în  2009. A  fost  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: Baia  Mare, Bd. București, nr. 35/94. Tel. 0262.431.354.

IOAN  BÂRSAN, TOADER  BÂRSAN
Moștenind  îndeletnicirea  și  îndemânarea  sculpturii  în  lemn  de  la  tatăl
său (consacratul  meșter  Toader  Bârsan, de  62  de  ani). Ioan  Bârsan
realizează  construcții  monumentale  din  lemn  de  stejar: porți  specifice
Maramureșului  istoric, case  din  lemn, troițe, biserici  din  lemn, ornate
cu  motivele  caracteristice (rozete, romburi, dinte  de  lup, funia  împletită
etc.), dar  și  mici  obiecte  de  uz  canic (căuce, fuse, pecetare, linguri,
lanțuri  dintr-un  singur  lemn  etc.). Creează  și  sculpteazî  opere  de  artă
plastică, în  lemn, inspirate  din  arta  religioasă.
”Mai  mulți  meșteșugari  subliniază  puterea  mai  mare  de  cumpărare  a
străinilor, în  raport  cu  clientela  românească… Potrivit  lui  Toader
Bârsan, E  o  diferență  între  români  și  străini, știți  că  au  alte  condiții.
De  a  plăti, mă  refer. Ei  pot  să  facă  o  poartă, își  permit. Îi  ceri  mai
mult, ca  să-ți  convină  să  i-o  faci, să  cumperi  materialele  de  aici,
materiale  de  valoare… Românii  noștri  nu  prea  au… Sunt  unii  patroni
mari, care  au  venituri. Am  lucrat  pe  la  București, la  unii  oameni  care
au  venituri, și  ei  m-au  plătit  destul  de  bine. I-am  mulțumit  și  noi  pe
ei, și  ei  pe  noi, și-a  fost  foarte  bine. Dar  țăranii  de  rând, acum  nu
pot  să  facă, v-am  spus  treaba  asta, e  greu”. (Paul  Henri  Sthal, Marin
Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 120. Vz. și
reportajul lui  CIPRIAN  ENEA, ”Maramureșul  este  memoria  ancestrală, încă  vie, a
Europei”, în  FLACĂRA, nr. 7/2001, republicat  în  nr. actual  al  revistei  CALENDARUL
MARAMUREȘULUI)
Adresa: Bârsana, nr. 451, tel. 0262.331.015.

VASILE  BÂRSAN
Născut  în  Bârsana. Are  68  de  ani. 
Face  porți, case, troițe  din  lemn, mobilier  țărănesc.

ILIE  BENȚA
Este  din  Bârsana. Are  58  de  ani. Face  case, porți  de  lemn, gravuri  în
lemn.

IOAN  BORODI, ȘTEFAN  BORODI
Frați, de  36  și  33  de  ani, din  Budești. Execută  porți  de  lemn, mobilier
țărănesc, iconostase.
”Chestiunea  semnificării  artefactelor  și  motivelor  tradiționale  nu  este
una  majoră  printre  meșteșugari (în  comparație, de  pildă, cu  clientela

Să  le  ducă-ntre  hotară,
Să  le  deie  foc  și  pară
Dacă  n-am  avut  ticneală
Să  mai  joc  cu  ele-o  vară;
Să  le  văd  batăr  fumu
Că  nu  le-oi  purta  altu,
Să  le  văd  batăr  para
Că  altu  nu  le-oi  purta.
Și  tu, mândriorule,
Să  te  bată  vânturile
Ca  pe  mine  gândurile
Trecând  sara  vârvurile;
Să  te  bată  gânduțu
Ca  pe  mine  vântuțu.

Dumitru  Iuga

2264

Horea  Tidrului

Pe  dealu  cu  iedera
Trece  Tidru  cu  Tidra
Țiindu-se  de-a  mâna.
- Tu, Tidruță, Tidra  me,
Ien  cântă-mi  o  horice,
Nu  pre  mare, mitite,
Să-mi  treacă  de  voaie  re!
- Eu, dragă, te-aș  asculta
Și  cu  drag  ț-aș  trăgăna
Da’-am fost fată de crâșmari
Și-am  avut  drăguț  tălhari;
Dacă-oi  începe-a  hori
Tălharii  m-or  auzi,
La  noi  îndată-or  veni,
Pe  tine  te-or  omorî,
Pe  mine  m-or  lua  cu  ii!

Numa-o  vale  mai  trecea
Și  Tidru  iar-o  ruga:
- Cântă-mi, dragă, horea  me!
Și  Tidra-ncepe-a  cânta,

Cine  nu  știe  nici  o  meserie
E  ca  ursu  în  vizunie.
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lor)…. O  explicație  mai  elaborată  este  furnizxată  de  frații  sculptori  I.
și  Șt.  Borodi  cu  privire  la legătura  dintre  porțile  de  lemn  și
identitatea  maramureșeană: Unde  vezi  o  poartă, știi  că  te  găsești
dincoace  de  Carpați, în  Maramureșul  istoric, în  Ardeal. Cum  să  vă
spun… sângele  maramureșeanului  îi  înnăscut  așa, să  aibă  poartă  din
asta, din  Maramureș, care  se  păstrează  din  moși-strămoși… [Poarta
este  un  simbol]  Nu  numai  pentru  al  bogăției, ci  și  al  gospodăriei, al
țăranului  gospodar  care, cum  s-ar  zice, își  mănâncă  mâinile  pe
coarnele  plugului… Și  deci  asta  e  o  plăcere, și  o  ambiție, și  un
instinct, cum  să  spun…” (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani

români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 116-117).

GHEORGHE  BORODI
S-a  născut  în  anul  1917, în  Giulești, localitate  de  pe  Valea  Marei.
Stabilit  prin  căsătorie  în  Vadu  Izei, în  Lazu  Baciului, situat  mai  la
vest  de  confluența  râului  Iza  cu  Mara. Lazu  Baciului  a  devenit
cartier  al  orașului  Sighetul  Marmației, unde, lângă  casa  sa, a  ridicat  o
poartă  monumentală  maramureșeană  peste  șoseaua  care  duce  la
Sighet.
A  sculptat  peste  35  de  porți, nu  numai  în  localități  de  pe  Valea  Izei
sau  Valea  Marei, ci  și  în  Borșa, Baia  Mare, Halmeu, Șișești, Bihor, dar
și  în  străinătate (Austria).
”Gheorghe  Borodi  este  unul  dintre  cei  mai  iscusiți  meșteri  din
Maramureș  în  arta  cioplitului  în  lemn. Este  cel  mai  cunoscut  cioplitor
de  porți  din  Maramureș. Participând  la  expozițiile  de  artă  populară,
lucrările  lui  au  primit  aprecieri  unanime… În  activitatea  lui  a  realizat
multe  porți, vădind  un  deosebit  simț  artistic” (Francisc  Nistor,  Creații  și
creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației
Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 10).
”Decorul  porților  create  de  Gheorghe  Borodi  se  caracterizează  prin
următoarele  trăsături: torsada  apare  pe  cei  trei  stâlpi (ai  porții  mari  și
ai  portiței), pe  pragul  de  sus  al  portiței, pe  fruntari, pe  chituși; rozeta,
romburile, triunghiurile, liniile  drepte  sau  oblice  sunt  realizate  de
asemenea  adeseori  pe  aceeași  suprafață  cu  torsada; simetria
ornamenticii  o  obține  prin  împărțirea  suprafeței  stâlpului  în  două  părți
egale  prin  funia  răsucită  dispusă  în  lungul  lui, exact  pe  linia  de
mijloc, iar  conturul  și  profunzimea  câmpurilor  ornamentale  prin
elementele  decorative  dispuse  pe  marginea  stâlpului – dintele  de  lup  și
corigăul” (Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari  contemporani  din  România”, Ed. Sport-

Turism, Buc., 1981, p. 115).

”Pentru  meșteșugarul  de  la  sate, asigurarea  unui  nivel  de  trai  și
investirea  în  tehnologie  nu  este  o  sarcină  ușoară, fapt  ce  rezultă  diin
descrierea  fraților  Borodi (Maramureș): Prea  mari  scule  de  lucrat
lemnul, nu  avem… d-astea, moderne, cum  sunt  astăzi, că  nu  avem
bani… Abricuri  avem, dar  nu  avem  din  cele  pentru  grosime, cu
circulație  separată… Ca  să  avem  o  mașină  din  aia, universală, ne-ar
costa  o  sută  și  ceva  de  milioane, și  n-avem  de  unde  să  strângem, îs
cheltuieli  mari, mai  e  și  pentru  casă, de  făcut  câte  ceva… Nu  suntem
plătiți  ca  să  putem  face…” (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani

români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 88).

TOADER  BOTA
Născut  în  1944. Continuă  meseria  dogăritului, învățată  de  la  tatăl  său,

Munții  se  cutremura
Și  văile  răsuna,
Tăț  tălharii  în  loc  sta
Horea  Tidrii-o  asculta,
Glasu  bine-l  cunoștea.
- Asta-i  Tidra, draga  mea,
Oare  ce  cată-aicea?
Și  pe  cai  încăleca,
După  urme  se  uita
Și  îndată-i  ajungea.
Atunci  Tidru, când  vedea,
Din  guriță  cuvânta:
- Decât  roabă  hoților
Mai  bine  prânz  corbilor!
Paloș  din  teacă  scotea,
Capu  Tidrii  îl  tăia,
Pe  ea-n  dăsagi  o  punea
Cu  capu  alăturea
Și  la  soacră-sa-alerga
Și  din  gură-i  cuvânta:
- Cată, socruță,-n  dăsagi,
Ț-o  trimăs  Tidra  colaci!
La  dăsagi  când  alerga
Baba  se  cutremura:
Dăsagii  însângerați
Și  cu  carne  încărcați.
Săraca, cum  mai  plângea
Și  din  gură  cuvânta:
- La(s)’  să-ț  sie  rău, nu  bine
Că  n-ai  ascultat  de  mine!
Te  cereau  de  pân  vecini
Și  la  tăț  găseai  pricini;
Veni  hoțul  călător
Și  mă  lasă  cu  mult  dor.
Vezi, cum  nu  m-ai  ascultat,
Cu  Tidru, dragă,-ai  plecat
Și  el  capu  ți  l-o  luat!
Hoț  de  codru  ț-o  plăcut,
Tăt  parte  nu  ț-o  avut.
Vai, dragă, cum  ai  horit
Și  hoții  te-o  auzît;
Draga  me  ș-a  mamii  dor,
Stau  cu  gându  să  m-omor.

Georgeta  Maria  Iuga

Cizmarul  pentru  cizme  numai  răspunde, 
iar  nu  și  pentru  nădragi.
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GHEORGHE  BOTA. Face  berbinți, buți, butoaie, cofe. Mai  demult
mergea  și  la  târguri. Astăzi  nu  mai  este  cerere, ”nu  mai  are  nevoie
nimeni”.
Adresa: SĂLIȘTEA  DE  SUS, str. Grohote, nr. 6.

IOAN  BUD
Are  54  de  ani, născut  în  Sârbi, com. Budești. Face  case  și  porți  de
lemn.
”Practicarea  tradiției  acasă  înseamnă  confruntarea  cu  diverse  probleme,
precum  puterea  redusă  de  cumpărare  a  clienților…, dificultyatea
aprovizionării  cu  material… și  nevoia  de  investiție  în  tehnologie… cu
atât  mai  mult  cu  cât  Acum, nu  mai  poți  cu  ferăstrăul… Dac-ar  fi  să
dăm  acum  cu  ferestrăul, nu  ne  câștigăm  nici  mâncarea, numeni  nu  ne
bagă, dac-ar  zice ”Hai  și  lucră  pentru  mâncare, hai  cu  ferestrăul!”,
nimeni  nu  ne  angajează, că  nu  e  rentabil. Acum, lumea  se  grăbește:
dac-ar  fi  să  te  apuci  de  o  poartă, vrea  să  termini  într-o  săptămână,
cât  mai  repede”. (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români,

Editura  Tritonic, București, 2004, p. 123).

IOAN  VIOREL  BUD
Născut  în  Recea, ianuarie  1949. 
Practică  meșteșugurile: dulgherie, tâmplărie, confecții  metalice  de  peste
45  de  ani.
Băieții  săi  Călin (31  ani)  și  Nicu (27  ani)  îi  urmează  meseria.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: RECEA, nr. 114. Tel. 0262.287.143; 0744.499.505.

ALEXANDRU  BUDA, CĂTĂLIN  COSMIN  BUDA, 
CRISTIAN  BUDA
Tată  lor, DUMITRU  BUDA, născut  în  1959  în  Ungureni, a  făcut
dulgherie, învățată  la  Școala  profesională, dar  și  de  la  tatăl  său,
TEODOR  BUDA.
Începând  să  sculpteze  deja  din  1987, când  aveau  doar  8-9  ani, în
cadrul  ”Școal  Meșterului  Man”, ei  continuă  un  meșteșug  străvechi. Fac
obiecte  din  lemn  folosite  ca  decorații (icoane, pecetare, cruci  sculptate),
sau  în  uzul  casnic (căuce, mai, fuse, linguri  etc.). Toate  au  încrestate
motive  tradiționale  folosite  în  Țara  Lăpușului  și  Țara  Maramureșului
(rozete, simboluri  solare, dintele  de  lup, unda  apei  etc.). (Certitudinea
valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 25).

Mai  fac  și  scafe, sărărițe, troițe, porți  și  alte  sculpturi  în  lemn.
Sunt  membri  ai  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: TÂRGU  LĂPUȘ, str. 1  Mai, nr. 38. Tel. 0262.384.967. 0740.185.998.

PETRU  BUDA
Născut  în  noiembrie  1952, în  Băiuț. A  învățat  meșteșugul  de  sculptor
în  lemn  de  la  meșterii  mai  în  vârstă  din  sat. Practică  meșteșugul  din
1973, de  la  15  ani. Are, în  bucătărie, atelier  la  domiciliu. Execută
sculptură  în  lemn  de  mici  dimensiuni, precum  și  aplicații.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.). Adresa: BĂIUȚ, nr. 590.

Hori
Horile  horilor; la  inimă  și  de
dor; codrul; paserile  ceriului;
de  drag  și  de  urât;  de  noroc
și  nenoroc; de  despărțire; de
înstrăinare: străinătate,
bătrânețe, supărare; de  cătănie
și  război; haiducie; port  și
înfățișare; Ceriul  și  Pământul.

2265

Asta-i  hore  bătrânească
Cine-o-a  hori  să  trăiască.
O  horit-o  neamu  mneu
Și  la  bine  și  la  greu
- Asta  o  horesc  și  eu.

2266

Horile  p-aiasta  lume
Știu că nu le-am pus eu nume,
Dac-oi  mere-n  ceielaltă
Pune-oi  pe  gură  lăcată –
N-oi  mai  hori  niciodată.

2267

Zîs-o  mama  cătă  mine
Să-mi  învăț  horile  bine
Că-n  lume  cât  oi  trăi
Multe  răle-oi  împlini –
De  mângâiere  mni-or  si;
În  lume  cât  oi  îmbla
Multe  răle  m-or  mânca –
Cu  ele  m-oi  stâmpăra.

Cizmarul  umblă  cu  cizmele  sparte.
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IOAN  CIURCAȘ
Născut  în  Plopiș  în  august  1948, însurat  în  Șurdești. 
Face  furci, greble, tocuri  de  coasă, coveți, solnițe. A  învățat  meșteșugul
de  la  badea  NICOLAE  a  ARISTINII  din  Plopiș. A  lucrat  numai
pentru  familia  sa.
Adresa: ȘURDEȘTI, nr. 150. Tel. 0262.298.788.

MIREL  CONECICI
Născut  în  Firiza,  mai  1966.
Face  case  din  lemn, fântâni, pavilioane  și  mobilier  de  grădină, de
valoare  utilitară.
Fiul  său  Mădălin, de  21  de  ani, îl  ajută  și  îi  urmează  meseria.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Str. Blidar  nr. 18, cod  postal  43001; tel. 0745.533.203; e-mail:
mirelco2002@yahoo.com

VASILE  CONTA
Născut  în  Botiza, ianuarie  1968.
Cunoscut  ca  dulgher, dar  și  constructor  de  case. A  învățat  meserie  de
la  bunicii  săi.
Adresa: BOTIZA, nr. 569. Tel. 0742.306.167.

MAXIM  TRAIAN  COOȘAN
Născut  în  Dumbrăvița, sat  Coaș, februarie  1960.
Practică  meșteșugul  de  peste  15  ani  și  execută  elemente  la
construcții  din  lemn, dar  mai  ales  din  piatră: coloane, capiteluri,
monumente  funerare, statuete  de  cult, ornamente  pentru  decor, plăci
pentru  placări.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: DUMBRĂVIȚA, nr. 296. Tel. 0262.259.516.

MIHAI  CRĂCIUN
Născut  în  1941, Șurdești.
Șurdeștenii  își  pregătesc  și  își  fac  singuri  uneltele  pentru  munca  la
fân, în  special  în  timpul  iernii  sau  când  cele  vechi  se  rup.
Tiocurile  din  lemn  pentru  cutea  de  ascuțit  coasa  sunt  făcute  de
fiecare  gospodar  în  parte. Sunt  făcute  din  lemn  de  răchită, pentru  că
”numai  astea  rezistă  la  apă. Și-i  lemn  ușor. Că  nu  poți  să  porți
atârnat  de  tine  un  bolovan, că  pui  și  cutea  în  ea, și  apă”.
Pentru  furcile  de  lemn  folosite  la  fân  în  sat, se  taie  lemnul  doar
iarna, ”până  a  nu  porni  seva. Deci  de  toamnă, după  ce  opre’ seva
până  la  primăvară, când  începe  a  urca  iar. Când  începe  a  urca, nu-i
bună, pușcă  lemnul”.
După  ce  stau  un  an  la  uscat, se  prelucrează  pentru  a  fi  gata  vara, de
lucrat  la  fân. Mai  întâi  se  dă  coaja  jos, cu  mezdreaua. ”Aici  prindem
în  mehei (menghină)  și  pă  urmă, cu  mezdreaua, începem  a  lucra, să
facem  coarnele. Le  șlefuim  ușor, să  nu  se  vadă  coaja  deloc. Ca  să
iasă  o  furcă  de  calitate. Dacă  ieși  la  piață  cu  ea, să  fii  onorat”.
Și  greblele  sunt  făcute  tot  în  sat, din  lemn  de  ulm  sau  paltin
(grindeiul)  și  lemn  de  tufă (alun)  pentru  coadă. (Florin  Pantilimon,

Anamaria  Iuga, Șurdești – oameni  și  locuri, Editura  Cybela, Baia  Mare, 2008, p. 5).

Adresa: ȘURDEȘTI, nr. 151. Tel. 0262.298.893.

2268

Mni-o  făcut  maica  gura
Cumva  de  m-oi  străina
Să  mă  mângâi  cu  dânsa;
Maica  mi-o  făcut  ochii
Cumva  de  m-oi  străini
Să  mă  mângâi  cu  dânșii.

2269

Cine-o  făcut  horile
Știe-l  sărbătorile
Că  horile-s  stâmpărare
La  omu  cu  supăr  mare.

2270

Cine  nu  știe  hori
Nu  știe  nici  a  ibdi,
Cine  nu  știe  cânta
Nu  știe  ce-i  dragostea.

2271

Cine  nu  ști’  horile
Bată-l  sărbătorile
Că  pe  mine  nu  m-or  bate
Că  horesc  și  zi  și  noapte
Și-oi  hori  până  la  moarte
Să  horesc  horile  toate.

Croitorul  bun  nici  un  petic  leapădă.
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GAVRIL  CUSCO
Din  Negreia. Născut  în  octombrie  1938. Și-a  dorit  toată  viața  să
sculpteze  în  piatră. După  pensionare  și  după  ce  și-a  aranjat  copiii  la
casele  lor, a  avut  timp  să-și  împlinească  visul: a  sculptat  în  pietrele
găsite  la  poala  Muntelui  Negru, adică  Mogoșa - Gutâi, mai  multe
troițe, reprezentând  Maica  Domnului, Sf. Petru  și  Pavel  etc. Aceste
sculpturi  au  fost  donate  comunității, fiind  așezate  la  intrarea  în
Negreia, sau  în  locuri  mai vederoase.
Adresa: NEGREIA, com. ȘIȘEȘTI, jud. Maramureș.

ION  DUDAȘ
S-a  născut  în  1975.
Face  dulgherie  și  construcții  în  lemn.
Adresa: Tel. 0766.945.561; 0748.112.352.

VASILE  DUDAȘ, tatăl  și  fiul.
Este  din  Văleni - Călinești. Născut  în  martie  1950. Fiul  s-a  născut  în
septembrie  1979.
Fac  pluguri, grape, sape, case, sculpturi, draniță, miniaturi  în  sticle
(scăriță, alte  figuri  din  lemn  etc.). Fac  și  fierărie, dar  și  jucării.
Paticipă  și  la  construcții  de  biserici, case  etc. Au  moștenit  meșteșugul
de  la  bunicul  lor: PETRU  DUDAȘ.
Adresa: Văleni, nr. 178, tel. 0767.423.986.

MIRCEA  MIHAI  FAI
S-a  născut  în  Târgu  Lăpuș, în  iunie  1967.
Face, la  domiciliu, tâmplărie, dulgherie, sculptură  în  lemn. Îi  continuă
meseria  fiul  său, IOAN  FAI.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIUȚ, nr. 452. Tel. 0744.256.011.

VASILE  FILIP
Născut  în  Lăpușel, în  noiembrie  1935.
Sculptează  în  lemn  de  mai  bine  de  36  de  ani (2003). Face  icoane  în
lemn, dar  și  mici  obiecte  de  uz  casnic (căuce, fuse, pecetare, linguri
etc.), păstrând  tradiția  motivelor  ornamentale  maramureșene. (Certitudinea
valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 26).
Face  și  sculptură/pictură  numită, astăzi, naivă; dar  și  dălți, lăcătușerie.
Nu  are  urmași  în  domeniu, pentru  că  nu  vor  sau  nu  pot  face, ”n-au
mână”; ”se  duc  și  nu  le  place”. Din  afara  familiei  îl  urmează  Ioan
Bledea.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: Baia  Mare, str. Uranus, nr. 1/65, tel. 0262.274.963.

IOAN  GODJA

Născut  în  mai  1967. Este  fiul  cunoscutului  meșter  PĂTRU  GODJA
Pupăză, de  la  care  a  învățat  meseria  încă  de  pe  când  îl  punea  să
măture  surcelele  în  atelier.

2272

De  m-ar  băga  în  mormânt
Și-acolo-i  musai  să  cânt,
În  mormânt  dacă  m-or  pune
Tăt  oi  fa’  câte-o  mninune
Ș-oi  hori  de  dor  de  lume.

2273

Mi-o  poruncit  cucu  mie
Să-i vând glasu lui cu-o mie.
Eu  la  cuc  i-am  poroncit
C-a meu glas nu pot să-l vând
Că-mi  trebe  vara  să  cânt
Și  de  dor  și  de  urât
Și  de  câte  le-am  pățît,
Și  de  dor  și  de  bănat
Și  de  câte  m-o  mâncat.

2274

De-aș  ști  cânta  ca  și  cucu
Nu m-aș mai strîca cu lucru:
Aș zbura din crangă-n crangă
Și-aș  trăi  lumea  de  dragă,
Aș  zbura  din  fag  în  fag,
Mi-aș  ale’  omu  de  drag.

Dumitru  Iuga

2275

Da’  săracu  ș-a  meu  glas
Înt-a  cui  gură-o  rămas:
Înt-on  car  cu  scânteuță,
La  o  bdiată  de  mândruță.

Georgeta  Maria  Iuga

Croitorul  umblă  rupt  și  ciubotarul  desculț.
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Face  porți  sculptate, troițe, stâlpi  de  casă, dar  și  alte  sculpturi  în
lemn. Are  și  pensiune  turistică  la  Văleni - Călinești.
Adresa: SIGHETUL  MARMAȚIEI, str. 1  Decembrie  1918, nr. 7, ap. 37. Tel.
0741.217.511.

PĂTRU  GODJA
Are  73  de  ani.
Este  meșter  de  porți  cunoscut  nu  numai  în  Valea  Stejarului  și  în
Maramureș. El  a  sculptat  porți  monumentale  în  mai  multe  localități
din  România, dar  și  în  Elveția, Franța.
”Călătoriile în  străinătate  pot  facilita  ameliorările  tehnice, ca  în  cazul
presei  circulare  a  sculptorului  în  lemn  P. Godja (Maramureș),
cumpărată  din  Statele  Unite  ale  Americii”. (Paul  Henri  Sthal, Marin

Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 89).

”Sculptorul  P. Godja  a  călătorit – ca  membru  al  ansamblului  folcloric
din  satul  său – în  Statele  Unite  ale  Americii  și  Canada”. (Paul  Henri

Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 93).

”Ca  semn  al  unui  asemenea  ”management  muzeografic”  al  tradiției
țărănești  din  România, meșteșugarii  sunt  răsplătiți  cu  numeroase
premii  și  distincții  din  partea  muzeelor  naționale. De  exemplu,
sculptorul  P. Godja (Maramureș)… a  fost  ales  membru  al  ”Academiei
Meșterilor  Populari”. (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români,

Editura  Tritonic, București, 2004, p. 110).

”Știința  meșterilor  de  la  sate  înseamnă  nu  doar  aplicarea
simbolurilor… pe  diverse  artefacte. După  ”conceperea”… motivelor  de
aplicat, meșteșugarului  i  se  cere  să  le  aranjeze  în  repertorii  adecvate,
sau ”stiluri”, după  cum  descrie  sculptorul  P. Godja: Eu  mai  fac  aici
(fiindcă  suntem  legați  de  Valea  Stejarului) unele  uși  cu ”frunza
stejarului”, depinde  de  cerințe, de  lemn… Adică, unul – nu  știu – mi-a
zis: ”Poți  face  pe  blana  ușii, niște  cârlige  d-alea?...”, era  vorba
despre  frunzele  de  acant, știi, ceea  ce  sunt  niște  lucruri  care  se  văd
prin  cărți… eu  le-am  spus  că  nu  au  ce  căta  laolaltă, știi, cum  poți
face  ”vin”  și  frunză  de  struguri”. (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin,

Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 114).

”Co-interesarea  clientului  în  procesul  de  lucru  se  dovedește  a  fi  o
altă  aptitudine  de  succes, fapt  ilustrat  de  P. Godja: Vreau  să  spun  că
eu, dacă  lucru  la  o  poartă, trebuie  să  câștig… cât  un  cosaș  și
jumătate. Eu  plătesc  la  cosaș, de  exemplu, 300.000, îi  dau  de  mâncare,
și  eu – ca  să  lucru  la  o  poartă  cu  mâncarea  mea – vreau  și  eu  să
câștig  vreo  450.000  pe  zi… Vreau  să  spun  că-s  unele  lucruri  greu  de
făcut, și-s  alte  lucruri… Ai  grijă  să  trăiești… eu  zic  că  merită. De
exemplu, eu  dacă-ți  fac  poarta  și  ai  materialul, eu  te  pun  și  pe
dumneata  să  câștigi  300.000  acolo. Îți  dau  și  dumitale  de  lucru, îți
arăt, faci  dumneata  așa, să  nu  te  coste  atât  de  scump, înțelegi?
Matale  ai  găzdoaie, mergem  acolo, lucrăm, cioplesc, lucru  cu  tot
sufletul, dar  știi  că  ai  câștigat  și  dumneata  acolo… Lucrul  dumitale. E
omenește  și  e  frumos!” (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani

români, Editura  Tritonic, București, 2004, p. 124).

VIOREL  GRIGA
Născut  în  mai  1950, în  Bistrița-Năsăud.
Face  miniaturi  în  lemn,frunze, paie, hârtie - îndeosebi  pentru  copiii  cu
deficiențe  de  la  Școala  generală  pentru  copii  cu  deficiențe  din  Vișeu

2276

Amorțitu-i  glasu  meu,
Nu  poci  hori  cum  vreu  eu,
Amorțită-i  gura  me
Nu  poci  hori  cum  oi  vre.

2277

Bată-vă  focu  grumaz
Eu  horesc, voi  mă-ngânați,
Eu  gânesc  a  hori  bine
Da’ voi mă-ngânați pe mine.

2278

Cum  oi  ave  glas  de  om
Dacă  nopțile  nu  dorm:
Mă  sucesc  și  tăt  mă-ntorn
Ca  peștele-n  apă  lină,
Ca  omu-n  țară  străină.

2279

Mie  horea  dragă-mi-i
Ca  și  frunza  răt’iții:
Frunza  răti’ții-i  amară,
Inima  me  arde-n  pară.

2280

Hori-u-aș, horile-mi  vin,
Nu  poci  hori  de  strein;
Hori-u-aș, horile-mi  plac,
Nu  poci  hori  de  săleac.
De  strein  și  de  săleac
Nici  pe  uliță  nu-ncap,
Nici  pe  drum, cât  i  de  larg.

Cu  meșteșugul  nu  mori  de  foame.
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de  Sus, dar  și  din  alte  părți. Este  profesor  de
matematică.
Adresa: VIȘEU  DE  SUS, str. 9  Mai, nr. 89. Tel. 0740.649.439.

ȘTEFAN  GROZA
Născut  în  Tăuții  Măgherăuș, august  1954. 
Face  sculptură   tradițională  în  lemn, dar  și  inovații:
linguri  și  lingurare, blidar, lăzi  de  zestre, pecetare, casete,
măști  sculptate, icoane  pe  lemn  pictate  și  sculptate  etc.
A   participat  la  mai  multe  expoziții  naționale  și
internaționale: Muzeul  Satului  din  București, Muzeul
”Astra”  din  Sibiu, Muzeul  Satului  Constanța, la  Budapesta
etc. 
Adresa: BAIA  MARE, str. Nufărului, nr. 2, ap. 6. Tel. 0262.211.671. Mobil
0743.037.489.

ALIN  HEREȘ
Face  sculptură  în  lemn.
Adresa: TÂRGU  LĂPUȘ, str. Morii, nr. 34. Tel. 0262.464.230.

IOAN  HOTEA
Este  din  Budești. Născut  în  martie  1965.
Face  draniță (șindrilă)  pentru  acoperit  casele. A  învățat
meșteșugul  de  la  tatăl  său, ION  HOTEA.
Adresa: Budești, nr.  34. Tel. 0765.037.186.

ION  HOTEA  CÂRLIGATU
Născut  în  anul  1908, în  satul  Crăcești (azi  Mara).
A  construit  numeroase  porți  în  Desești, Mara, Hărnicești
și  Hoteni.

VASILE  HOTICO  HERENTA
Născut  în  august  1938, Ieud. Din  moși  strămoși  a  învățat
cum  să  lucreze  cu  lemnul, să  îl  apere   prin  restaurare. A
lucrat  și  restaurat  construcțiile  în  lemn  la  marile  Muzee
din  țară: Cluj, București, Sibiu, Baia  Mare  etc.
A  primit  numeroase  medalii  și  premii  de  la  Guvernul
României, dar  și  de  la  Washington  etc.

IOAN  ILIEȘ, PETRU  ILIEȘ
Tatăl  s-a  născut  în  iunie  1939.
Face  opinci,  balamale, potcoave:”Sărăcia  m-a  învățat  să
lucru”. Face  de  toate: opinci, balansoare, potcoave : ”și  cu
ce  vine, facem”. 
Fiul  este  născut  în  februarie  1975.
Face  sculptură  în  lemn, dulgherie, construiește  case. Dar
este  și  dobaș  cu  orchestra, la  petreceri, la  nunți.
A  învățat  meseria  de  la  VASILE  a  lui  PINTEA  din
Poienile  Izei.
Adresa: POIENILE  IZEI, nr. 307. Tel. 0733.209.659.

PETRU  ILIEȘ
Locuiește  în  Cavnic. Are  atelier  de  tâmplărie, dar  face  și

2281

Când am fost în vremea me
Ceteră  nu-mi  trebuie -
Ceteră – gurița  me.

2282

Mult mă mir  de  cel  ce  
tace

Cu-a  lui  inimă  ce  face
Că  eu  șuier  și  horesc
Și  numa  nu  nebunesc.

2283

Pagubă  c-am  bătrânit
C-am  fost  om  bun  de  

horit,
Pagubă  că  bătrânesc
C-am fost om bun să 

horesc.

2283

Inima-n mine  nu-i  bună
Că-i  legată  cu  lanțuri
Și-ncărcată  cu  doruri.
De  s-ar  afla  cineva
Să-mi  dezlege  inima
N-ar  ști  cere  cât  i-aș  da:
El  ar  cere-o  sută, două,
Eu i-aș da mai mult cu 

nouă;
El  ar  cere  două  sute,
Eu cu opt i-aș da mai  

multe.

2284

Inimă, inima  me,
Iară  prinde-a  mă  dure

Cu  vreme  și  cu  răbdare  și  frunza  de  dud
se  face  mătase.
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fierărie.
Face  lenkere (săniuțe), vestite  în  oraș. 
Adresa: CAVNIC, str. 22  Decembrie, nr. 10. Tel. 0262.295.875.

CRISTINA  KONOLOȘ
Născută  în  Borșa, februarie  1961.
Face  împletituri  din  nuiele: coșuri, coșulețe  etc. A  învățat  meseria  de
la  soțul  său, Vasile. Lucrează  de  peste  30  de  ani. Le  vinde  în  sat  sau
în  alte  localități.
Adresa: REMEȚI, str. Principală, nr. 832.

NICULAE  MAN 
Sculptura  în  lemn  este  pentru  meșterul  NICULAE  MAN  o  plăcere  și,
mai  ales, o  modalitate  de  a  învăța  pe  alții  obiceiurile  și  arta
tradițională  din  Țara  Lăpușului. Un  generos  profesor, cu  numeroși
ucenici (de  aproape  10  ani  a  avut, până  în  2003, 17  ucenici). Meșterul
NICULAE  MAN  face  obiecte  din  lemn  folosite  ca  decorații (icoane
sculptate, porți  mici  din  lemn), sau  de  uz  casnic (căuce, fuse, pecetare,
linguri  etc.), bineînțeles  toate  perpetuând  motivele  geometrice
tradiționale (romburi, cercuri  cu  rozete  încadrate  etc.), limbaj  ancestral
venind  de  peste  milenii. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia
de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr.
Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 27).
Adresa: TÂRGU  LĂPUȘ, str. Pieții  nr. 10, tel  0262.384.304

NISTOR  MAN
Născut  în  Șieu, în  martie  1958.
I-a  plăcut  de  mic  să  sculpteze  în  lemn. Face  icoane  sculptate,
mobilier, stâlpi  de  porți  și  la  case, cruci, dar  și  miniaturi  în  lemn.
Bunicul  său  a  fost  rotar.
Adresa: ROZAVLEA, nr. 647.

PETRU  NĂNEȘTEAN  CÂLȚU  
Născut  în  1910,  Giulești.
A  construit  porți, dar ”este  unul  dintre  cei  mai  renumiți  constructori
de  mori  pe  apă, pive, oloiernițe, case  și  porți. Având  un  registru  larg
de  manifestare  creatoare, lucrările  lui  în  lemn  păstrează  alături  de
funcția  preponderent  utilitară  și  una  estetică, ceea  ce  dovedește  o
mare  sensibilitate” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona

etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 10).

ION  NEAGU
S-a  născut  în  Botiza  la  sfârșitul  secolului  al  XIX-lea. Prin  1968  avea
peste  70  de  ani. Făcea  sculptură  în  lemn: porți, lăzi  de  zestre, lădoaie,
linguri, greble  etc.

DORIN  NOJE
Născut  în  Baia  Mare, martie  1963.
Meseria  sa  este  de  tâmplar, dar  execută  și  ceramică  și  sticlărie. A
învățat  meseriile  de  la  tatăl  său, dar  și  la  Liceul  Industrial   de  Arte
și  Meserii  nr. 2  din  Satu  Mare. Face  rame  sculptate, casete  și  alte
obiecte  decorative  din  lemn. Face  și  finisări  interioare: placări  gresie,
faianță, rigips, parchet  și  zugrăveli. De  asemenea  face  forme  din  ipsos

Că  m-o  durut  jumătate
Ș-amu  tre’  și-n  ceiea  parte,
Jumătate  m-o  durut
Și-n  ceiea  parte-o  trecut.
Inimă, inima  me,
C-on  cuțît  de  o-aș  tăie
N-ar  cură  sânge  din  ie
Numai  apă  tâlbure(a).
Tu  inimă, tu  cățe (a),
Rabdă-te, nu  mă  dure:
De-oi  pute(a)  te-oi  mângâie,
De  nu, -i  rămâne(a)  ș-așe.

2285

Inimă, inima  me,
Unde  vede-o  fântâne
O  tâlbură  ș-apoi  be
Și  zîce  c-așe-i  tihne;
Zîce  c-așe-i  învățată
Tăt  cu  apă  tâlburată –
Cu  limpede  niciodată.

2286

Săraca  inima  mea
Nu  mai  este  cum  era:
Îi  dau  vin, îi  dau  rachiu,
Nu  mai  este  cum  o  știu;
Îi  dau  mâncare  de  post,
Nu  mai  este  cum  o  fost.
La  a  me  inimă-i  tină
Cum  i  vara  la  fântână
Când  ploauă  o  săptămână;
La  a  me  inimă-i  tău
Cum  i  vara  la  pârău
Când  ploauă  ziua  mereu.
Bate, Doamne, lumea-aia’
Cum  ai  bătut  pădurea
De-o  pticat  frunza  din  ea
Ș-o  rămas  o  rămurea

Cui  i  se  croiește  rău,
Rău  îi  merge.
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și  modelaj  în  lut.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Decebal  nr. 3/20. Tel. 0362.407.241; 0741.396.890.

IOAN  PAȘCA, IONEL  POP
Meșterul  IOAN  PAȘCA  și  ginerele  său  IONEL  POP  sunt  specializați
pe  sculptura  mobilierului  țărănesc: scaune, dulapuri, lădoaie, rame  pentru
oglinzi. Acestea  sunt  făcute  din  lemn  de  esență  tare (nuc, tei, stejar),
utilizând  motive  tradiționale  pentru  a  fi  ornamentat. 
Mai  fac, de  asemenea, obiecte  de  dimensiuni  mai  mici – icoane, cruci -,
ori  de  uz  casnic (căuce, fuse, pecetare, linguri). Obiectele  create  de  cei
doi  meșteri  exprimă  concepția  stilistică  proprie  zonei  Țara  Lăpușului.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 28).
Adresa: GROȘII  ȚIBLEȘULUI, nr. 604, tel. 0262.388.596. 0749.096.141.

IOAN  CRISTIAN  PAȘCA
Născut  în  Târgu  Lăpuș,  sept. 1971.
Face  sculptură  în  lemn: de  la  icoane  sculptate  pe  lemn, până  la
mobilier  țărănesc  etc., cu  valoare  artistică.
A  învățat  meșteșugul  de  la  tatăl  său  și  îl  practică  de  peste  15  ani.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Păltinișului  nr.  66/40. Tel. 0262.430.317; 0262.388.596.;
0262.259.242; 0726.072.417.

DUMITRU  POP  TINCU
Are  53  de  ani.
Urmând  maestrului  său, STAN  ION  PĂTRAȘ, creatorul ”Cimitirului
vesel”  din  Săpânța, meșterul  DUMITRU  POP  continuă  să  sculpteze  și
să  picteze  cruci  de  lemn, în  stilul  deja  consacrat  al  locului, cu  scene
reprezentative  din  viața  defunctului  și  cu  scurte  versuri  cu  rime
simple, care  sunt  creații  proprii. Crucile, după  ce  sunt  sculptate  în
lemn  de  stejar, sunt  pictate  în  culori  vii, în  special  albastru ”de
Săpânța”  și  roșu. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte
și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga,
Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 29).
Adresa: Săpânța, str. Stan  Ioan  Pătraș, nr. 380. Tel. 0262.372.357.

GHEORGHE  POP
Este  din  Valea  Stejarului. Are  82  de  ani. Lucrează  porți  din  lemn  și
mobilier  țărănesc.

ION  POP  TAINA
S-a  născut  în  1919, Desești. 
Lucrează  în  atelierul  său  de  tâmplărie  țărănească. Confecționează
obiecte  din  lemn: cănci, cutii  de  brici, tocuri  de  coasă etc. 
”Câteva  din  lucrările  lui  în  lemn  mai  realizate  artistic  au  fost
achiziționate  de  Institutul  român  pentru  relațiile  culturale  cu
străinătatea” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică

Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 10).

De  cântă  cucu  pe  ea;
Cântă  cucu  și  mnierla
De-mi  alină  inima
C-o  pt’erdut  codru  frunza
Și  omu  tinereța.

2287

Inimă  fără  noroc
Nu  ptica  de  tăt  în  foc
C-a  arde-on  dărab  de  loc;
Nu  ptica  de  tăt  în  pară
C-a  arde-on  dărab  de  țară.
Tu, inimă  cu  amar,
Nu  mă  supăra-n  zădar,
Lasă-mă  mai  la  un  modru
C-a-nfrunzî  la  vară  codru.
Codru  dacă-a  înfunzî
Și  cucuțu  a  vini,
Mere-oi  și  m-oi  jălui,
De-atâta  jăle  n-oi  si.

2288

Inimă  de  putregai
N-am  un  cuțît  să  te  tai
Să  văd  ce  durere  ai.
Inimă  putrgăioasă
Ce  ț-aș  da  să  sii  voioasă?
- Să-mi  dai  binele  lumii
Pe  cum  am  fo’  n-oi  mai  si,
Să-mi  dai  binele  din  țară
Cum am fo’ n-oi mai si iară.

Cum  e  acul,
Și  cojocul.
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NICU  VIOREL  POP
Este  din  Plopiș, comuna  Șișești. Născut  în   decembrie  1973.
Face  mobilier  de  casă  și  pentru  grădină, sculptură  în  lemn, tâmplărie,
scări  din  lemn. Încearcă  să  revitalizeze  cunoscutul  centru  de  lădari
din  Plopiș.
Adresa: PLOPIȘ, com. Șișești,  nr. 137  A; tel. 0742.667.079.

PETRU  POP  a  Niții, din  Breb
Născut  în noiembrie  1931.
A  învățat  singur, păscând  vitele, ”ca  să  nu  adorm, m-am  apucat  de
sculptură”.Este  un  adevărat  bijutier  în  lemn, PETRU  POP  sculptează
în  lemn  de  când  era  cocon. Realizează  obiecte  din  lemn  folosite  ca
decorații  sau  în  uzul  casnic (căuce, fuse, pecetare, linguri  etc.), sculptate
cu  motive  străvechi (motive  solare, dinte  de  lup, unda  apei  etc.). O
mare  varietate  de  forme  o  au  pecetarele, o  categorie  cu  totul  aparte
de  obiecte  de  cult. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte
și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga,
Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 30).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).Îi  continuă  meșteșugul  fiul  său GHEORGHE
POP  și  nepotul  PETRU  POP.
Adresa: Breb, nr. 370, tel. 0262.374.513.

TOADER  POP
Din  Bârsana. Are  72  de  ani. Face  case, porți  de  lemn.

PETRU  GHEORGHE  ROMAN
S-a  născut  în  1939, în  Desești.
”Este  unul  dintre  cei  mai  iscusiți  meșteri  în  ale  cioplitului  în  lemn
de  pe  Mara”.
Spre  deosebire  de  ceilalți  meșteri…, Petru  Roman  lucrează  numai
obiecte  de  uz  casnix, de  mică  dimensiune, ca: îndreptare  la  vioară,
tocuri  pentru  coasă, cutii  pentru  brici, cănci  etc. În  ornamentarea  lor
folosește  cu  deosebită  pricepere  diferite  motive  geometrice  și  cosmice,
care  dau  obiectului  o  înfățișare  de  giuvaer”. (Francisc  Nistor,  Creații  și
creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației
Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 10).

RUDOLF  RUS
Realizează  în  special  pipe  din  lemn, de  toate  mărimile  și  în
combinații diverse  de  culori, dar  și  mici, de  uz  casnic. Știa  cum  se
obține  aurul  cu  șaitrocu. Este  membru  al Asociației  de Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIȚA  BĂII, nr. 421.

IOAN  și  ANAMARIA  SABO
Tatăl  și  fiica  realizează  sculpturi  în  lemn  și  figurine  din  rădăcini. 
Sunt  membri  ai  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Au  o  deosebită  pasiune  pentru  frumos  și  sculptură.
Fac  și  legumicultură  biologică.
Adresa: DĂNEȘTII  CHIOARULUI, nr. 40, com. Mireșu  Mare. Tel. 0742.680.370.

2289

Tu, inimă  supărată,
Jăluie-te  cătă-o  ptiatră
Ori  te  lasă  pe  pat  moartă.
Tu, inimă  cu  durori,
Jăluie-te  cătă  nori,
Ori  te  lasă-n  pat  să  mori.

2290

Inimă, inima  me,
Rabdă-te, nu  mă  dure;
M-ai  durut  o  dată  rău
Și  mi-a  si  pe  traiu  meu,
M-ai  durut  o  dată  bine
Și  mi-a  si  p-a  mele  zîle.
Sii, inimă, răbdătoare
Ca  pământu  sub  pticioare
Și  nu  spune  că  te  doare.

2291

Mândruț, pană  de  sansiu,
Vrut-aș  si  să  nu  te  știu,
Că  de  când  te  știu  pe  tine
Arde  inimioara-n  mine.

2292

Maică, la  inima  me
Prins-o  doru  voaie  re
Ca  răt’ita-n  țărmure
Ș-acolo  ș-o  făcut  loc
Ca  un  cărbune  de  foc
Și  nu-l  pot  stinge  deloc,
Nici  cu  apă  din  fântână
De-aș  turna  o  săptămână,
Nici  cu  apă  de  rîu  lin
De-aș  turna  un  an  deplin –
Tăt  mă  topăsc  câtilin.

Cum  e  marfa,
Și  mușteriul.
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ION  STAN  PĂTRAȘ
Născut  în  iunie, anul  1908, în  Săpânța. A  murit  în  25  martie  1977.
Porecla:  Beţivu.   Nu  că  ar  fi  băut, ci  ca  să-l  cunoască  în  sat, pentru
că  sunt  mai  mulţi  Pătraş. Familia  era  din  Săpânţa, din  moşi-strămoşi.
A  călătorit  foarte  puţin  prin  ţară. Meşteşugul  l-a  învăţat  singur, la  el
acasă. A  fost  şi  constructor  de  case, dulgher.
A  lucrat  ca  salariat  la  Cooperaţia  de  consum, apoi  la  Şcoala  Populară
de  Artă  ca  profesor  la  ucenici  cioplitori  în  lemn, dar  şi  la  UFET
Sighet  şi  Fabrica  de  cherestea   ca  muncitor  necalificat.
A  început  să  scrie  versuri  pe  cruci  prin  anii  1939-1940.
Pictura  a  început-o  prin  anii  1934-1935. N-a  avut  nici  un  model  în
satele  din  jur.
Urmaşii  în  meserie  sunt  foştii  lui  elevi: Pop  Dumitru, Turda  Toader,
Stan  Vasile, Stan  Toader, Stan  Gheorghe.
Azi  lucrează  crucile  Dumitru  Pop  Tincu, născut  în  1955, august  25
în  Săpânţa. Lucrează  ca  meserie  din  1977. Între  1969-70  a  fost  elev-
ucenic  la  Ion  Stan  Pătraş.
În  timpul  cât  trăia  Ion  Stan  Pătraş, crucile  le  făcea  numai  el. După
moartea  sa,în  1977, sătenii  au  avut  preferinţe  dintre  ucenici. Din  1977,
pe  parcurs, după  moartea  soţiei  lui  Ion  Stan  Pătraş (1980), casa  a  fost
vândută  Muzeului  Maramureşean  din  Sighetul  Marmaţiei. Dumitru  Pop
a  cumpărat  bucătăria  de  vară, grădina  şi  a  fost  angajat  custode  la
Muzeu. Menţine  şi  azi  atelierul, casa  veche  şi  meşteşugul.
Azi, sătenii  comandă  cruci  la  Dumitru  Pop şi  Gheorghe  Stan  (fiul
fostului  elev  al  lui  Pătraş - Stan  Toader).
Dumitru  Pop  continuă, încă  din  1977, să  lucreze  şi  la  Şcoala  Populară
de  Artă (cu  jumătate  de  normă). Are  4  elevi.
Şi  după  moartea  lui  Stan  Pătraş, meşterul  face  versurile. Nu
colaborează  cu  alţii, ciopleşte, pictează  şi  face  versurile  singur, după
cum  cunoaşte  pe  fiecare  om. Sunt, uneori, preferinţe, în  special  pentru
desen. La  versuri  însă  se  întâmplă  mai  rar  să  aibă  preferinţe. Familia
nu  cere  niciodată  să  se  scrie  numai  anumite  versuri. Mai  rar, se  cere
să  fie  pomenite  unele  rudenii, sau  unii  dintre  morţii  familiei.
Niciodată  nu  sugerează  meşterului  unele  versuri.
Foarte  rar  îşi  comandă  crucea  înainte  de  moarte. Doar  în  anumite
cazuri, când  cineva  n-are  urmaşi. Nu  se  comandă  şi  anumite  versuri.
În  afară  de  cruci, meşterul  actual  DUMITRU  POP  TINCU, ca  şi  Ion
Stan  Pătraş, mai  execută:  tablouri  cu  scene  diverse (portrete, scene  de
nuntă, idile etc.) din  viaţa cotidiană; mobilier  ţărănesc (scaune, laviţe,
lădoaie); ceramică  pictată;  miniaturi  de  cruci; alte  suveniruri, în  stil
Săpânţa.
Ion  Stan  Pătraș  a  făcut  prima  cruce  în  1932. Cruce  simplă, fără
versuri.
Primele  inscripţii  cu  verșuri  o  face  în  1935 (după  amintirile  lui  DUMITRU

POP, meşterul  continuator, Săpânţa  nr. 380 - Atelierul  şi  Casa  Ion  Stan Pătraş).

Prima  cruce  făcută  de  Ion  Stan  Pătraş  este  păstrată  din  1939: (Text:
BĂTRÂNU/ POP. GRI/GORE  TINCU/DE  70  DE  ANI/ R.P. LA. 1939
(R.P. =  Repausat)

Apoi  face ”Sculptură  Papa/PĂRINTE  PAPA  PIUS  12. Se  sculptează
figura  repausatului.O  altă  cruce, din  aceeaşi  perioadă, cu  text
indescifrabil  sub  o  reprezentare ”Femeie  cu  copilul  în  braţe”. Apoi  o
altă  cruce  din  1948: “Aici  odihneşte  tânărul  copil  Stan  Grigore  lu
Toader  An  MR (morţii) 1948.

2293

Săraca  inima  me
De  dor  mare  se  topte;
Dint-o  floare-așe  de  mare
M-am  uscat  așe  de  tare,
Dint-o  floare  ca  rugu
M-am  uscat  ca  și  ciungu.

2294

De  n-ar  plânge  inima
Nici  ochii  n-ar  lăcrăma,
D-așe inimnioara-mi  plânge –
Cu  ochii  nu  pot  învinge.

2295

Cine  m-o  dat  a  dori
Zîcă-n  frunza  răt’iții
Pe  fereasta  temniții.
Cine  m-o  dat  dorului
Aibă  casa  cucului
Și  hodina  vântului:
Că  nici  cucu  n-are  casă,
Nici  vântuțu  țară-aleasă,
Nici  cucu  n-are  hodină,
Nici  vântuțu  țară  lină.

2296

Eu  mi-am  cunoscut  pe  nor
C-oi  petre  lumea  cu  dor,
Eu  mi-am  cunoscut  pe  stele
C-oi  petre  lumea  cu  jăle.
Cum  nu  cură  cel  izvor
Să  mă  pot  scăpa  de  dor,
Nici  nu  cură  ceie  vale
Să  mă  pot  spăla  de  jăle!

De  s-ar  fi  apucat  să  facă  pălării, toți
oamenii  s-ar  fi  născut  fără  cap.
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Cruce  din  1959, cea  mai  veche  pãstratã  cu  versuri: “EU  AICI  MĂ
ODIHNESC/STAN  DUMITRU  MĂ  NUMESC/EU  ON  TÎNĂR
COPILAŞ/MOARTE  MA  PUS  ÎN  SĂLAŞ/ŞI  LÎNGĂ  MAMA  MAM
TRAS/ŞI  PE  LUME  CÎT  TRĂIAM/CU  ZBICIU  MULT  MĂ
JUCAM/1959
Nu  existau  inscripţii  în  versuri  înainte  de  Ion  Stan  Pătraş.
Vopsirea  crucilor  a  început  prin  1935, pentru  protejarea  lemnului.
S-au  folosit  de  la  început  mai  multe  culori: albastru (fondul), roşu,
galben, verde, negru.
Feţele  se  făceau  prin  preparare: roşu + galben + alb. Se  folosea  vopsea
industrială  care  trebuia  preparată. În  timp, combinarea  culorilor  s-a
îmbogăţit. Combinarea  se  făcea  din albastru  închis  şi  albastru  deschis,
care  a  devenit  albastru  de  Săpânţa. Registrele  erau  totdeauna  diferite,
iar  celelate  culori  variau  în  colorarea  motivelor.
Pe  crucea  din  1939  era  reprezentat, în  registrul  superior, Papa  Pius  al
XII-lea  şi, în  registrul  inferior, portretul  celui  decedat.
Mai  sunt, din  ce  s-a  păstrat, şi  alte  reprezentări: Isus  Christos  sau
scene  religioase.
Motivele  decorative  sunt  folosite  la  chenare, pe  lângă  text  sau
portrete. Practicarea  picturii  şi  versurilor au  fost  văzute  bine  de  săteni.
Au  fost  şi  voci  contra, mai  ales  din  partea  etnologilor  sau  unor
oameni  de  cultură (Francisc  Nistor, Laurenţiu  Ulici, Mihai  Olos  etc.).
Niciodată  textele  n-au  fost  considerate  nepotrivite, pentru  că  era  vorba
de  viaţa  celui  decedat.
Durata  unei  cruci  pictate  este  cam  de  10  ani. Revopsirea  se  face
numai  la  cererea  familiei. Şi  astăzi, ca  şi  mai  demult, revopsirea  o
făcea  meşterul, ajutat  de  ucenici. La  revospire  nu  se  schimbă  textul,
pentru  că  este  încrestat  în  lemn. Se  scria  în  general  cu  Î  nu  cu  Â.
Ion  Stan  Pătraş  nu  ştia  carte  multă  şi  textul  i-l  bătea  cineva  la
maşină  cu  majuscule. El  nu  ştia  scrisul  de  mână  ci  doar  cu  litere  de
“tipar”. Niciodată  textele  de  pe  cruce  nu  au  fost  rescrise.
Crucile  se  pun  rar  imediat  la  înmormântare. Numai  dacă  fac  comanda
în  timpul  vieţii.
Altfel, crucile se  pun  după  mai  multe  luni, chiar  şi  după  1-2-3, până
şi  6  ani, în  funcţie  de  cum  pot  executa  meşterii  comanda. Până  la
punerea  crucii vospite, nu  se  pune  nici  o  altă cruce  la  mormânt, chiar
dacă  dureză  mai  mulţi  ani.
Datarea  crucii, chiar  dacă  este  făcută  după  10-15  ani, se  datează  cu
anul  morţii.
Cimitirul  de  la  biserică  nu  este  unicul. În  sat  sunt  3  cimitire. Se  fac
cruci  sculptate  şi  acolo. Şi  în  cimitirul  adventist, unde  se  pun  doar
stâlpi, aceştia  sunt  sculpaţi  şi  vopsiţi.
În  cimitirul  de  lângă  Biserică  s-au  făcut  tot  timpul  înmormântări.
Dacă  n-au  spaţiu, se  întinde, pentru  că  există  loc. Locurile  se
păstrează  în  familie, cam  20  de  ani. Se  recumpără  de  la  biserică.
Cine  n-are  pe  nimeni, rămâne  locul  pe  veci.
Dacă  din  familie  moare  altcineva, se  recumpără  locul  de  la  biserică
şi  se  înmormântează  în  acelaşi  loc. 
În  cimitirul  din  afara  satului, locul  nu  se  plăteşte. Este  proprietatea
satului, donaţii  ale  unor  familii  din  localitate. De  obicei  aici  nu  este
diferenţă  între  bogaţi  şi  săraci. În  general, în  acest  cimitir  se
îngroapă  bătrânii.
Crucile  degradate  se  revopsesc. Dacă  se  îngroapă  altcineva, crucea

Batăr  încătro  m-aș  duce
Doru  și  jălea  m-ajunge:
M-aș  duce  pântre  vălcele
Să  mă  pot  spăla  cu  ele
Și  de  dor  și  și  de  jăle.

2297

Câte  doruri  îs  mai  grele
În  lume  tăte-s  a  mele.
Altu  moare  de  bătrân
Nu  ști’  doru  la  ce-i  bun,
Eu  îs  fată  tânărucă
Și la dor m-am băgat slugă.

2298

Dorule, tu  ai  ce  ai
De  numai  la  mine  stai,
Dorule, tu  știi  ce  știi,
De  numai  la  mine  vii.

2299

Dorurile  cele  mnici
Stau  în drum ca  doi voinici,
Dorurile  cele  mari
Stau  în  drum  ca  doi  tălhari.

2300

Duce-m-aș  de  supărare
Da’  m-ajunge  doru-n  cale
Și-mi spune că drumu-i mare: 
N-oi  ajunge, până-i  soare.

Din  bucățele  cojocarul  blană  mare  face.
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veche  se  scoate  imediat  la  săpatul  gropii.
În  timp, unele  cruci  nu  mai  sunt  păstrate  în  cimitir, fiind  înlocuite  la
îngroparea  altcuiva. Unele  se  deteriorează  şi  nu  se  mai  revopsesc  de
către  familie, iar, pe  rând, sunt  înlocuite  cu  cele  ale  altor  decedaţi. Nu
există  o  arhivă  a  inscripţiilor. Meşterul  de  azi, Dumitru  Pop, păstrează
4  caiete  ale  lui  Ion  Stan  Pătraş, cu  multe  texte  ce  nu  mai  sunt  azi
în  cimitir.
Unele cruci  se  preiau, mai  nou, la  atelier, pentru  a  fi  revopsite,
restaurate. La  muzee (Muzeul  satului  Bucureşti, Muzeul  Maramureşean
Sighet, precum  şi  în  străinătate - la  Bratislava - Slovacia  sau  la
Gabrovo - Bulgaria -)  sunt  unele  cruci  originale, cumpărate  de  la
familii, sau  copii  comandate (chiar la  mărime  naturală, 1,50  m.)  la
meşter. Uneori  sunt  numai  unele  scene  de  pe  cruci.
În  ultima  vreme, continuatorul  Dumitru  Pop, achiziţionează  de  la
familii  unele  cruci  care  se  schimbă  în  cimitir, încercând  să  facă  un
muzeu. Face  achiziţia  foarte  rar  cu  bani, ci  în  special  cu  schimb  de
lemn (oferă  familiei  lemnul  pentru  crucea  nouă), dar  manopera  este
plătită. Crucile  scoase  din  cimitir  se  ard, pentru  că  nu  este  bine  să
foloseşti  acest  lemn  pentru  altceva (arderea  se  face  cănd  sunt
focurile  de  Paşti  sau  de  primăvară, când  se  curăţă  câmpurile  şi
grădinile).
Despre  Ion  Stan  Pătraş  sunt  date  generale  în  diverse  publicaţii.
Există, mai  nou, şi  pliante, dar  cu  date  foarte  puţine. (Vz. și  Pop  Simion,
Cimitirul  vesel, Monografie  sentimentală, (Buc.), Ed. pentru  turism, 1972, 40 p.+ 60  f.
pl. (fără  date  biografice, album  foto, text-comentariu  de  Pop  Simion);  Francisc  Nistor,
Creaţii  şi  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureş, Casa  Creaţiei  Populare,
1967.  (foarte  puţine  date: anul  naşterii  şi  câteva  consideraţii, fotografie p. 21, ilustraţii
cruci  p. 22-28); Radu  Bogdan,  Ion  Stan  PATRACHE, Sculpteur  de  croix, (text  în
franceză, publicat  în “Les  lettres  francais”, 1974).

O  altă  biografie: versurile  de  pe  cruce, făcute  de  el  însuşi:  (Transcriere
după  5  pagini  bătute  la  maşina  de  scris, oferite  de  meşterul  Dumitru  Pop. Ortografia
şi  punctuaţia  au  fost  adaptate)

”El  este  autorul  vestitelor  cruci  din ”Cimitirul  Vesel” din  comuna
natală. Priceput  în  realizarea  unor  siluete  umane, folosind  ca  gen
sculptural  relieful, Ion  Stan  Pătraș  rămâne  unul  dintre  cei  mai
originali  cioplitori  în  lemn  din  Maramureș. Este  cunoscut  în  Franța,
Anglia  și  alte  țări, fiind  popularizat  prin  diferite  reviste  de  artă  și
cultură. A  realizat  în  activitatea  sa  peste  160  de  cruci  reprezentând
siluete  umane  surprinse  în  cele  mai  caracteristice  momente  din  viață.
Fiecare  sculptură  este  însoțită  de  versuri, adevărate  fișe  biografice”
(Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică
Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 10).
”Satul  Săpânța  a  devenit  celebru  datorită  crucilor  din  cimitir,
împodobite  cu  elemente  caracteristice  vieții  defunctului, realizate  în
tehnica  basoreliefului  de  meșterul  Stan  Ion  Pătraș” (Georgeta  Stoica, Paul

Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 319).

”De  o  excepțională  valoare  sunt  crucile  de  stejar  din  Maramureș
sculptate, ca  și  porțile, cu  torsade, ”colaci”, ”dinți  de  lup”  etc. O
înfățișare  insolită  o  prezintă  crucile  din  ”Cimitirul  vesel”  de  la
Săpânța (Maramureș), lucrate  de  Stan  Ion  Pătraș, meșter  devenit
celebru. Crucile  lui  sunt  un  fel  de  cronică  a  satului, marcând  cu
umor, în  versuri, caracterul  decedatului  și  împrejurarea  în  care  s-a
stins. Întreaga  compoziție  este  realizată  în  baso-relief, peste  care
intervine  culoarea”. (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice

2301

Doru  și  supărarea
Acelea  strîcă  lumea,
Supărarea  și  doru
Acelea  strîcă  omu.

2302

Săracu  omu  cu  dor
Cum  plânge  sara  la  nor
Până  ce  se  fă  izvor;
Săracu  omu  cu  jăle
Cum  plânge  sara  la  stele
Pînă  ce  se  fac  vălcele.

2303

Mult  mă-ntreabă  inima
În  lume  când  oi  pleca
Doru  cui  i  l-oi  lăsa.
Eu  i  spun  inimii  bine:
Doru  l-oi  lua  cu  mine,
M-oi  duce  și  n-a  ști  nime,
Numai  frunza  și  iarba
Că-i  peste  tătă  lumea,
Numa  frunza  de  trifoi
C-aceea-i  și  pe  la  noi.

2304

Tăt  așe  zîce  doru
Că  de  el  moare  omu.
Mință  doru  ca  on  câne
Că  de  el  nu  moare  nime:

Dintr-o  meserie  mică
Dacă  nu  curge, tot  pică.
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tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 42).

”În  Cimitirul  vesel, în  care  până  acum  sunt  peste  o  sută  optzeci  de
asemenea  monumente  funerare, se  intră  cu  același  interes  ca  într-un
muzeu, iar  sentimentul  morții  dispare, rămânând  doar  cel  al
permanentei  legături  a  celor  rămași  în  ciață  cu  cei  dispăruți. Iar
versul  plin  de  duh  și  înțelepciune  stârnește  zâmbetul, îndeamnă  pe
om  a  fi  vesel, îi  creează  o  stare  de  bună  dispoziție. Este  semnificativ
în  aceată  privință  faptul  că  mulți  oameni  din  Săpânța  își  comandau
monumentul  funerar  încă  din  timpul  vieții” (Ion  Vlăduțiu, ”Creatori
populari  contemporani  din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981, p. 128).

IOAN  PRALEA
S-a  născut  în  Sighet, ianuarie  1987.
Face  montări  din  lemn  în  sticle  de  horincă: scări, vârtelnițe  etc. A
învățat  meșteșugul  de  la  tatăl  său. 
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: SÂRBI, nr. 120,  com.  BUDEȘTI. Tel. 0742.923.721.

PETRU  PRALEA
Are  către  50  de  ani.
Face  montări  din  lemn  în  sticle  de  horincă: scări, vârtelnițe  etc. Îl
urmează  fiul  său, Ioan (vz. Ioan  Pralea).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: SÂRBI, nr. 120,  com.  BUDEȘTI. Tel. 0742.580.914.

TOADER  STAN  COLȚUN
Născut  în  Săpânța. Are  76  de  ani.
Face  cruci  sculptate  și  pictate.

AUGUSTIN  ȘERBAN
Este  din  Făurești, cunoscut  ca  pietrar. Născut  în  Bloaja  în  iulie  1935.
Face  construcții  de  case, dar  și  alte  obiecte  de  piatră.
Adresa: FĂUREȘTI, com. Copalnic  Mănăștur, nr. 153. Tel. 0746.699.020.

NICOLAE  ȘERBAN, RADU  ȘERBAN
Încă  din  1986  NICOLAE  ȘERBAN  face  obiecte din  lemn  folosite  ca
decorații (icoane  sculptate, statuete, măști, porți  de  lemn), sau  de  uz
casnic (căuce, fuse, pecetare, linguri  etc.), dar  și  mobilier (bibliotecă,
mese, scaune, paturi  etc.). Toate  acestea  dau  dovadă  de  o  mare
ingeniozitate  și  inventivitate, mai  ales  măștile  și  statuile, care  prezintă
scene  din  viața  zilnică  din  Țara  Lăpușului. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 32). Radu
Șerban  este  fiul  lui  Nicolae  Șerban, urmaș  al  tatălui  său.
Sunt  membri  ai  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: Tg. Lăpuș, jud.  Maramureș, ROGOZ, nr. 247, tel. 0745.642.120.

FLORIN  TELEPTEAN
Este  din  Vadu  Izei. Născut  în  aprilie  1982.
Face  miniaturi  în  lemn  și  în  sticle. Este  un  bun  fotograf  și  designer
de  sit-uri  pe  internet.
Adresa: Vadu  Izei, nr. 190  A. Tel. 0748.285.868.

Eu de nu mi-am fost cu dor
Și  văd  bine  că  nu  mor,
Eu de nu mi-am fost cu drag
Și  văd  bine  că  nu  zac,
Eu, de  n-am  fost  ozîlit
-Vezi, măi dor, că n-am murit!

2305

Tăt  așe  zîce  doru
Că  de  el  moare  omu.
Mință  doru  ca  ș-on  câne
Că  de  el  nu  moare  nime.
De-ar  muri  omu  de  dor
De  când  aș  si  fo’  să  mor,
De-ar  muri  de  supărat
Eu  de  când  aș  si-ngropat,
De-ar  muri  de  ozîlit
Eu  de  când  aș  si  pământ!
Da’  omu  de  dor  nu  zace
Numa  vezi  că  -are  față
Și  se  trece  din  viață;
Da’  omu  de  dor  nu  moare
Numai  vezi  că  n-are  floare
Și  se  uscă  pe  pticioaee.

2306

De  m-ar  si  făcut  maica
Deaodată  cu  frunza
Răle  nu  m-ar  mai  mânca
Nici  doru  de  la  mândra;
Da-s făcut  când  frunza  ptică
Multe  răle  mă  mănâncă
Ș-a  mândruții  dor  mă  strîcă.

Douăsprezece  meserii,
Treisprezece  meserii.
Dracul  toate  ar  vrea  să  fie,
Numai  ucenic  nu.
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NICOARĂ  TIMIȘ
Născut  în  Borșa, 1929.
Face  sculptură  în  lemn, statuete  și  alte  obiecte  mici. A  fost  director  al
Casei  Creației  Populare  din  Maramureș. A  montat  spectacole
folclorice: celebra ”Strânsul  nepoatelor”, ”Botejune  pe  Iza” etc. etc.
A  înființat  Muzeul  Țărăncii  Române  din  orașul  Dragosmirești. 
Adresa: BAIA  MARE, Piața  Libertății, nr. 9. Tel. 0262.211.155.

ION  TOMȘA
Născut  în  ianuarie  1996.
Este  cunoscut  în  Poienile  Izei  prin  fusele  cu  zdrangăne/cu  țurgălăi  pe
care  le  face. A  învățat  meșteșugul  de  la  un  vecin: IONUCU  lui
VASILE  PUICAR. Este  încă  elev, dar  vrea  să-și  întreacă  tatăl
Adresa: POIENILE  IZEI.

MARIUS  TRIFOI
Este  un  ucenic  al  Meșterului  VASILE  APAN  din  Vadu  Izei. Continuă
meșteșugul  în  lemn, realizând  mici  obiecte  decorative (icoane  în  lemn,
porți  miniaturale  etc.), dar  și  obiecte  de  uz  casnic (fuse, pecetare,
linguri  de  lemn). ornamentate  cu  motivele  tradiționale  specifice
Maramureșului. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și
Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga,
Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 33).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: VADU  IZEI, str. Principală, nr. 412.

ION  GĂVRILĂ  ȚIPLEA a  lui  Ștefan
Născut  în  anul  1909, în  Ferești.
Este  autor ”a  numeroase  porți  din  localitățile  Cornești, Hoteni, Breb,
Budești, Sighetul  Marmației, Valea  Porcului [azi  Valea  Stejarului – n.n.] și
Berbești”. ”Ion  Găvrilă  Țiplea  are  o  prodigioasă  activitate  în  domeniul
cioplitului  în  lemn… Este  foarte  priceput  și  în  construirea  caselor  de
lemn” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică
Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 10).
”Meseria  cioplitului  porților  n-a  învățat-o  de  la  tatăl  său (care
construia  mijloace  tradiționale  de  transport, îndeosebi  care) și  nici  de
la  vreun  meșter  anume  din  sat… Ioan  Țiplea  lucrează  aceste  porți
fără  prea  multe  dificultăți, deoarece, după  propria  sa  subliniere, ceea  ce
vede  cu  ochii  poate  să  facă  ușor  cu  mâna. Bogăția  de  motive
ornamentale  care  caracterizează  porțile  făcute  de  Ioan  Țiplea  depinde
însă  în  mare  măsură  de  preferințele  și  gustul  beneficiarului, precum  și
de  posibilitățile  sale  materiale.” (Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari
contemporani  din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981, p. 117).
L-am  cunoscut  când  făcea  o  poartă, fără  scut, deci  cu  trei  stâlpi, peste
drum  de  Biserica  de  piatră, unde  sunt  și  vechile  ruine  ale  Bisericii
de  piatră  din  sec. al  XIV-lea, a  neamului  Drăgoșeștilor.
A  făcut  peste  40  de  porți, îndeosebi  în  localitățile  de  pe  Valea  Marei
și  Valea  Cosăului, dar  și  la  Sighetul  Marmației. A  făcut  și  numeroase
porți ”cu  scut”, adică  având  cinci  stâlpi: doi  în  față  și  trei  în  spate.
Așa  cum  sunt  multe  porți  în  tot  Maramureșul  istoric, acest  fapt
depinzând  de  dorința/puterea  economică  a  celui  care  comandă.
Meșterul  Ioan  Țiplea  păstrează  ornamentarea  porților  în  stil  din

2307

Cine-o  făcut  doru-n  lume
S-o  făcut  că  n-o  știut
Și  mie  mi-o  dat  mai  mult.
L-o  făcut  șăzând  la  masă
Mândru-n  lume, eu  acasă;
L-o  făcut  la  masă  stând –
Mândru-n  lume  și  străin,
Eu  cu  dor  și  cu  sust’in.

2308

De doru ce-l duc în  lume
Face-mi-aș  casă-n  pădure,
În  mnijlocu  pădurii
Să  siu  doică  dragostii,
În  mnijlocu  codrului
Să  siu  doică  dorului.

2309

Cine  n-are  dor  pe  vale
Nu  ști’  luna  când  răsare,
Nici noaptea cât îi de mare;
Cine  n-are  dor  pe  luncă
Nu ști’ luna când se culcă,
Nici noaptea cât i de lungă.

2310

Cărărușă  pân  codru
Mă-tâlnem  c-on  om  lotru;
Om  lotru  m-o  întrebat:
- Copilă, unde-ai  plecat?
C-aiesta  drum  nu-i  călcat
De  copilă  cu  bănat,
C-aiesta  drum  nu-i  bătut
De  copilă  cu  dor  mult.

După  ce  olarul  a  făcut  oala,
Unde  vrea  îi  pune  toarta.

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010641



străvechime, cu  anumite  ”dorințe”  locale, însă  păstrând  continuarea
tradiției, din ”tătărămni”, adică  din  străvechime.

GRIGORE  ȚULEAN
Născut  în  aprilie  1962.
Pentru  meșterul  CRIGORE  ȚULEAN, sculptura  în  lemn  este  o
meserie  pe  care  o  practică  deja  de  la  10  ani. El  realizează  sculpturi
în  lemn, dar  și obiecte  miniaturale  din  lemn, folosite  decorativ (icoane
sculptate, porți  de  lemn  miniaturale, mici  cruci  din  lemn  de  cireș, care
îi  dau  obiectului  un  farnec  special), obiecte  de  uz  casnic (căuce, fuse,
pecetare, linguri  și  blidare. săniuțe  și  sănii  etc.) dar  și  jucării  din
lemn, ornamentate  tradițional (romburi, cruci, motive  solare, dinte  de  lup
etc.). (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 34).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: SĂCEL, nr. 675. Tel. 0262.339.447; 0749.411.502.

SORIN  UNGUR
A  învățat  să  sculpteze  prin  1998  în  cadrul  ”Școlii  Man”  din  Târgu
Lăpuș. Face  obiecte  decorative  din  lemn (icoane, obiecte  de  cult  sau
cruci  sculptate), altele  de  uz  casnic (fuse, căuce, pecetare, linguri   etc.).
Toate  ornamentate  cu  motive  specifice  din  Țara  Lăpușului  și  Țara
Maramureșului (simboluri  solare, dintele  de  lup  etc.). (Certitudinea  valorii /
Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș
a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 3).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: TÂRGU  LĂPUȘ, str. Morii, nr. 40. Tel. 0262.385.121.

GĂVRILĂ  UTAN
Născut  în  anul  1900, în  Văleni – Călinești. 
”Este  un  mare  meșter  de  porți… De  numele  lui  se  leagă  renumita
poartă  de  la  intrarea  în  satul  Mara (Crăcești), rn.  Sighet. Este  și  un
bun  constructor  de  case  din  lemn, activitate  căreia  îi  acordă  cea  mai
mare  parte  din  timp” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din
zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare],
1967, p. 10).

TIBERIU  UTAN
Are  44  de  ani. Născut  în  Călinești. Face  case  și  porți  de  lemn.

VASILE  VERDEȘ
Născut  în  Desești, septembrie  1989.
Face  cioplituri  în  lemn, dar  și  știe  să  cânte.
Adresa: DESEȘTI, nr. 315. Tel. 0262.275.822; 0724.188.163.

VICTOR  ZAN
Este  din  Cavnic. Născut în   iulie  1946.
Plăcerea  sa  este  să  sculpteze  în  lemn  și  să  picteze.
Face  coveți, linguri, polonice, farfurii, coveți, albii, dar  și  stâlpi  și  alte
sculpturi  în  lemn.
Adresa: CAVNIC, str. Mesteacănului, nr. 2. Tel. 0262.295.501; 0722.889.699.

Frunzuliță  de  grâu  tuns
Eu numa că  i-am  răspuns:
- În  mnijlocu  codrului
Unde-i  masa  dorului,
La  târguțu  cucului
Să  vând  doru  mândrului;
Eu de nu  l-oi pute(a) vinde
Inima  mi  s-a  aprinde,
Eu  de  nu  l-oi  pute(a)  da
Inima  mi  s-a  usca!

2311

Asară, pe  la  opt  ceas,
Doru mândrului  l-am  tras;
Eu m-am culcat  pe  perină,
El  m-o  rupt  de  la  inimă,
Când m-o rupt, m-o clătinat
Și de pe somn m-am sculat:
Mă trezesc și mândru  nu-i,
Numai scris  numele  lui
Pe  dijdița  patului.
Cine  ști’  poate  citi,
La  dor  a  felelui,
Cine  ști’  carte  nemțească
Poate  vini  să  citească,
La  dor  să  feleluiască.

2312

Mândrior  depărcior,
Nu-mi  trimite-atâta  dor
Și  pe  lună  și  pe  nor
Și  pe  omu  călător;
Trimite  mai  puținel
Și  vină  și  tu  cu  el.

După  fus
Și  mosorul.
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Stand  cu  zgărdane, Târgul  Meșterilor  populari, sept. 2010

PODOABE. ARTICOLE  DECORATIVE

”Printre  obiectele  de  podoabă  nelipsite  sunt  zgărdanele, înguste  și  în  culori
reținute. Sobrietatea  domină  riguros  și  acest  aspect  al  artei  populare, care
vine  să  completeze  frumusețea  robustă  a  fetelor  maramureșene  sau  să
adauge  o  notă  cromatică  vie  clopurilor  feciorești. Bogat  împodobite  și
strălucitoare  sunt  cununile  mireselor, celebrând  fastul  nunților  din  Maramureș”
(Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa
Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 53).
”În  Maramureș, feciorii  poartă  zgărdan  de  mărgele  la  pălărie, panglici  în
jurul  căciulilor  și ”ciucalăi” (ciucuri)  din  lână  colorată  și  chiar  pene”.
(Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice  tradiționale, Editura  Enciclopedică,
București, 2001, p. 175-176).

FLORICA  GHIUR
De  mai  bine  de  30  de  ani, Doamna  FLORICA  GHIUR  realizează
zgărdane  și  coliere  tradiționale, brățări  etc. 
Motivele  sunt  diverse, specifice  zonei  sale  de  provienență, Țara
Oașului, geometrizate, motivul  ”S”, romburi/cruci simbolizând  motivul
solar, flori  etc., iar  combinația  de  culori, ținând  de  tradiție, dar  și  de
imaginația  meșterului, respectă  un  colorit  tradițional. (Certitudinea  valorii /
Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș
a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p.
36).
Adresa: BAIA  MARE, str. Transilvaniei, nr. 2 A/21. Tel. 0262.274.312..

TIMEA  HOMEI
Născută  la  Sighet, august  1975.
Face  lumânări  artizanale  ornamentate, obiecte  decorative  din  materii
naturale, podoabe.
A  realizat  expoziții  la  Sighet, Baia  Mare, București.
Are  și  o  urmașă  în  meserie: BRIGITTA  FEKETE (în  clasa  a  XII-a,
2005).
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: CÂMPULUNG  LA  TISA, nr. 246. Tel. 0262.370.894; 0262.312.552. E-mail:
freedomtimiro@hotmail.com.

2313

Spune-mi, mândruț, de mă lași
Să-mi  fac  umbră  de  buhași,
Să  mă  pui, mândruț, aumbră
Doru  tău să  nu  m-ajungă;
Să-mi  fac  masă-n  cornurele,
Să-mi  scriu  dorurile  mele,
Să ți-l scriu, mândruț, ș-a  tău
Care  ți  l-am  purtat  eu
Zi  și  noapte, tăt  mereu.

2314

În  codru  când  am  întrat
Codru  frunza-o  legănat
Și  pe mine  m-o-ntrebat
De  ce-mi  trăiesc  cu  bănat.
- Codrule, ț-oi  povesti
Doru  meu  și  cu-a  badii,
Codrule, să-ți  povestesc
Cu  bădița  cum  trăiesc:
Noi  am  vrut  să  ne  lăsăm –
Și  mai  mare  dor  avem,
Noi  am  vrut  a  ne  lăsa –
Și  mai  mare  ni-i  jălea.

2315

Pântru  un câne  de dor
Nu m-oi pune-n drum să mor,
Pântru  un  câne  de  drag
Nu m-oi pune-n drum să zac.

2316

Peste  deal, peste  vârvuri,
Adună  vântu  doruri,
Dorurele  tinerele:
Ș-a  meu  dor  vine  cu  ele;
Dorurele  ne-nvățate:
De  la  mândru, că-i  departe.

Alte  motive  decorative: Arta
lemnului, Țesături, Ouă, Sticlă
etc.

După  unelte  se  cunoaște  meșterul.
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MARIA  HORODINCĂ
Născută  în  Târșolț, mai  1930.
Ca  și  sora  Domniei  Sale, Doamna Florica  Ghiur, de  mai  bine  de  30
de  ani, Doamna  MARIA  HORODINCĂ  face  zgărdane, brățări –
realizate  din  mărgele  și  folosite  ca  podoabe  de  către  fete  și  femei.
Motivele  sunt  diverse, iar  combinația  de  culori  sunt, în  general,
tradiționale din  Țara  Oașului. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni,
Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de
Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 36).

A  învățat  meșteșugul  de  la  fetele  din  sat, în  tinerețe. Zgărdanele
țesute  le-a  învățat  de  la  o  fată  din  Craiova. Are  două  nepoate:
ROXANA  RACOVIȚĂ  de  29  de  ani  și  SIMONA  de  28  de  ani, care
știu  meșteșugul, dar  nu  fac.
A  participat  la  mai  multe  expoziții  în  țară  și  în  străinătate.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. George  Goșbuc, nr. 39/31. Tel. 0262.275.176.

ANAMARIA  IUGA
Născută  în  Baia  Mare, martie  1977.
Pentru  ANAMARIA  IUGA  țesutul  zgărdanelor  tradiționale  este  o
îndeletnicire  a  timpului  liber. În  tehnica  țesutului  sau  pe  un  singur
fir, face  zgărduțe, zgărdane  și  brățări  din  mărgele. Motivele  sunt
diverse, iar  combinația  de  culori  este  cea  tradițională  din  Țara
Maramureșului  (motivul ”S”, motive  solare, flori, motive  labirintice
etc.). (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 37).
Adresa: ȘURDEȘTI, nr. 310  A. 

MINERVA  STELA  LUCA
Născută  în  octombrie 1960, București.
Este  conservator  la  Muzeul  Județean  Maramureș.
Face  bijuterii  din  ceramică, articole  decorative  pentru  interior.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Iza, nr. 1  A, ap. 10. Tel. 0262.425.482.

IRINA  OȚOIU
Născută  în  Baia  Mare, ianuarie  1963.
Face  bijuterii  din  ceramică,, din  piele, articole  decorative  pentru
interior, din  ceramică, lemn, metal. Cu  valoare  artistică. 
De  profesie: Institutor  și  Păpușar  la  Teatrul  de  Păpuși  Baia  Mare.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Iza, nr. 1  A, ap. 10. Tel. 0262.425.482

ANA  PĂPĂRUZĂ, ADRIAN  PĂPĂRUZĂ
Mama (născută  în  Negrești-Oaș, aprilie  1957)  și  fiul  său (august  1983,
Baia  Mare) realizează  podoabe  tradiționale: zgărdane, zgărzi, zgărduțe,
coliere  și  brățări  din  mărgele, fodre.
Motivele  sunt  diverse, în  spirit  tradițional, iar  combinația  de  culori
este  specifică  Țării  Oașului  și  Țării  Maramureșului. Se  întâlnesc  des
motivul ”S”, romburi, flori, etc.).

2317

Până  nu-nvăța  doru
Durnem  noaptea  ca  mnielu;
De  când, dor, te-am  învățat
N-aș  durni  nesărutat
Ca  prunc  mnic nelegănat
N-aș  durni  fără  guriță
Ca  prunc  mnic  fără  de  țâță,
N-aș  durni  nedrăgostit
Ca  prunc  mnic  neciupăit.

2318

Păsărucă  cu  glasuri
Du-te  cântă  la  tâguri
Că  sunt  fete  cu  doruri
Și  neveste  cu  gânduri;
Că  sunt  fete  supărate,
Neveste  de  dor  strîcate;
Că  sunt  fete  ozîlite,
Neveste  de  dor  toptite.

2319

Coborâi  din  deal  în  vale
Mă-ntâlnii  cu  doru-n  cale.
El  o  prins  a  mă-ntreba:
- Doru-mi-i  de  cineva?
- Măi  dorule, măi  nebune,
Mai  văzut-ai  om  pe  lume
Să  nu-i  sie  dor  de  nime?
Mai  văzut-ai  om  frumos
Să  nu  sie  lăcomos
După  om  de-acel  frumos?

E  bună  pânza  lungă,
Dar  nada  lungă  nu.
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Ana  și  Adrian  Păpăruz  împodobesc  și  clopuri (pălării)  de  paie  cu
zgărdane, așa  cum  se  poartă  în  Țara  Oașului  și  Țara  Maramureșului.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 38).
Au  participat  la  diverse  expoziții: Sibiu, București, Râmnicu  Vâlcea,
Timișoara, Baia  Mare.
Sunt  membri  ai  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Vasile  Alecsandri, nr. 91 B/40. Tel.. 0744.883.536.

NIȚA  ANDREEA  POP
Născută în  noiembrie  1998. 
Face  zgărdane  și  cusături. Este  îndrumată  și  ajutată  de  bunicul  său,
cunosutul  meșter  în  lemn  PETRU  POP  a  Niții, din  Breb. A  învățat
meșteșugul  de  la  mama  sa, VIORICA  POP.
Adresa: BREB, nr. 370. Tel. 0262.374.513.

MARIA  ELENA  TIMIȘ
Profesoara  Maria  Timiș  realizează  zgărdane, brățări  din  mărgele,
folosite  ca  obiecte  de  podoabă  pentru  fete  și  femei. Motivele  și
combinația  de  culori  sunt, în  general, tradiționale (motivul ”S”, romburi,
flori  etc.) Pictează  și  icoane  pe  sticlă, abordând  teme  diverse:
”Nașterea  Domnului”, ”Sf. Nicolae”, ”Nașterea  Precestei”  etc.).
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 39).
Adresa: BAIA  MARE, Piața  Libertății, nr. 9. Tel. 0262.211.155.

FLORICA  VÂȚ
Născută în  octombrie  1959  în  Ardud, jud.  Satu  Mare. Stabilită  în
Băiuț. A  învățat  singură  meșteșugul  decorațiilor  cu  plante, frunze,
rădăcini  etc.
Adresa: BĂIUȚ, nr. 468. Tel. 0756.031.474.

BUCĂTĂRIE  TRADIȚIONALĂ. BĂUTURI

ȘTEFAN  BORA
Originar  din  Vișeu  de  Jos, situat  pe  Valea  Vișeului. Este  profesor
chinoterapeut  la  centrul  de  recuperare ”Stibina”  din  Borșa. Soția  sa
Maria  Bora  este  cunoscută  ca  o  bună  cântăreață, dar  și, amândoi, ca
suflet  al  manifestărilor  culturale  din  comună. Ca  Bibliotecară  și, mai
înainte, Directoare, a  organizat  la  Căminul  Cultural  majoritatea
manifestărilor  din  ultimii  40  de  ani. (Vz. și  reportajul lui  CIPRIAN  ENEA,
”Maramureșul  este  memoria  ancestrală, încă  vie, a  Europei”, în  FLACĂRA, nr. 7/2001).

MARIA  CHEREBEȚ
Originară   din  Boiu  Mare, Maria  Cherebeț  este  o  specialistă  care
cunoaște  toate  secretele  bucătăriei  tradiționale  din  Țara  Chioarului.
Renumite  sunt  plăcintele  crețe, umplute  cu  brânză, varză, dulceață  sau
verdeață. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 39).
Adresa: BOIU  MARE, nr. 58. Tel. Boiu  Mare, 9 A.

2320

La  fântână, la  izvor,
Se-ntâlnește  drag  cu  dor,
Se  sărută  până  mor,
Până  le  trece  de  dor;
Se-ntâlnește  drag  cu  drag,
Se  sărută  până  zac,
Până  le  trece  de  drag.

2321

Cine  m-o  dat  dorului
Nu  moară  la  casa  lui
Numa-n  fundu  codrului,
Codru-i  sie  de  sălaș,
Frunza  pânză  pe  obraz
Pântru  doru  ce  l-am  tras.

2322

Pe  deluț, pe  Brădățel,
Trece  doru  sîngurel.
- Unde  meri, măi  dorule?
- Ia’, la  tine, puiule.
- Da’  la  mine  de  ce  vii,
C-o  vinit  urâtu-ntâi
Și s-o  pus  la  căpătâi.

2323

Codrule, orice-i  vede(a)
Nu  spune  la  maica  me(a);
De mi-i vede(a)  mort  în  tine
Spune-i  maicii  că  mi-i  bine,

E  lesne  de  vândut,
Dar  anevoie  de  cumpărat.
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MARIA  RAMONA  MOYȘ
S-a  născut  în  august  1977, localitatea  Vulcan. A  învățat  în  familie  să
facă  bucătărie  tradițională: sarmale, plăcinte, clătite. Dar  și  știe  să
coase, mai  ales  cusături  pe  itamină.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Dragoș  Vodă, nr. 7, Bl. 7, ap. 2. Cod  430.022. Tel.
0740.967.872.

MARIA  POENAR, Botiza
Sunt  bucătăreasă  bună, fac  mâncări  alese, mâncări  din  bătrâni.

TEOFIL  TRENIȘAN
Este  din  Chechiș. Face  horincă  bună  de  mere, prune, pere.
Administrator  la  SC  DISTILERIA  VOICA  SRL.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: CHECHIȘ, nr. 199. Tel. 072.146.4501. Fax. 0262.299.180. E-mail
teofiltrenisan@yahoo.com

OUĂ  ÎMPISTRITE, OUĂ  POTCOVITE

DUMITRU  FELICIAN  FĂRCAȘ
S-a  născut  în  Baia  Sprie, august  1958. 
Originar  din  Unguraș, unde  și  locuiește, com. Dumbrăvița, jud.
Maramureș.
Face  ouă  potcovite, cu  potcoave  de  plumb, că-i  mai  ușor  de  lucrat
plumbul, este  material  mai  maleabil. Nu  le  colorează. Le  golește  de
albuș  și  gălbenuș, apoi  aplică, cu  grijă, potcoavele.
A  învățat  meșteșugul  de  la  NUȚU  CHINȚA, din  Chiuzbaia.
Îl  urmează  nepotul  de  soră  BOGDAN  FURTUN.
Adresa: UNGURAȘ, str. Vasile  Lucaciu, 44. Cod  postal: 48151, Maramureș. Tel.
0262.299.333; 0724.207.072. E-mailn – felicianfarcas@rdslink.ro

BOGDAN  FURTUN
Născut  în  Baia  Mare, martie  1981.
Este  nepotul  de  soră  a  lui  Dumitru  Felician  Fărcaș. 
Îl  ajută  la  potcovirea  ouălor.
Adresa: UNGURAȘ, nr. 89, com. Dumbrăvița.

Anuța  Tomșa  din  Poienile  Izei, ales  în  teară, 2010

De  mi-i  vede(a)  c-am  murit
Spune-i  că  nu  m-ai  tâlnit.
Lasă-mi  frunza  de-nvălit,
Crăngile  de-acoperit
Să  gân(d)ea  c-am  adurnit:
Vântu   noaptea  ș-a  sufla
Crăngile  le-a  negura
Și  pe  mine  m-or  afla.
Cine  m-or  afla  pe  mine
Om  pemintean  n-a  si  nime,
Numai  pasăre  măiastră
Ș-a  zbura  maicii-n  fereastă
Și  maicii  i-a  povesti
Unde  mi-am  putut  muri:
În  mnijlocu  pădurii
Ducând  doru  bădiții,
În  mnijlocu  codrului
Ducând  doru  dorului. 

2324

Codrule, bătut  de  ploi,
Rău-ni-i  la  amândoi
Că  ție-ți  ptică  frunza -
Mie-mi  arde  inima;
Că  țîie-ț  ptică  vârvu –
Mie-mi  arde  sufletu.
Tu  ai  frunză  și-i  pticată –
Eu  am  dor  și-s  supărată;
Tu  ai  frunză  și-i  toptită –
Eu  am  dor  și-s  ozîlită.

2325

- Codrule  cu  frunza  rară,
Lasă-mă  de  mas  o  sară;
Codrule, te-aș  întreba,
Lăsa-mi-i  de  mas  ori  ba
Pe  mine  cu  pe  badea
Care  ne  știm  dragostea?
- Eu  numai  că  v-aș  lăsa,
Ma  t’em  că  vi-ț  săruta
Și  mi  s-a  usca  frunza,
Pântr-un  fecior  și  o  fată
Mi  s-a  usca  frunza  toată,
Pântru-o  fată  ș-on  fecior
Mi-a  rămâne  ciungu  gol.

Ea  poate  țese  sub  pat,
Că-are  milă  de  bărbat.
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TEXTILE: ARTA  ȚESĂTURILOR  ȘI  CUSĂTURILOR

”Cât  privește  ocupațiunea  femeilor, ceea  ce  trebuie  relevat, mai  ales  pentru
trecut, este  țesutul  covoarelor, în  care  maramureșeanca  își  desfășoară  tot
talentul  său  artistic. Covoarele  maramureșene  sunt  remarcabile  nu  numai  prin
originalitatea  regional  românească  a  motivelor, ci  și  prin  țesătura  lor; de
amândouă  părțile  cu  aceeași  față, ceea  ce  necesită  timp  îndelungat, pricepere
și  răbdare  din  partea  femeilor… /referire  la  planșe/. Într-o  duminică (25  iulie,
1920), femeia  Ileana  Ciceu (34  ani)  din  Budești  îmi  spunea  următoarele:
”Treabă  să  sii  loatră  și  să  ai  cap  bun  ca  să  știi  face  așa; acele  femei  sîm
rare  așa  pân  sat  și  le  dzîcem  ‘mpistritoare. /…/ 
Întreaga  producție  textilă  anterioară  războiului  se  mai  caracterizează  și  prin
aceea  că  diferitele  colori  date  covoarelor  sunt  extrase  din  fierberea  anumitor
plante, fără  a  recurge  la  văpselile  de  prăvălii. Procedeul  acesta – astăzi  căzut
în  desuetudine  din  motive  ușor  de  înțeles – asigura  covoarelor  nu  numai  o
plăcută  și  discretă  armonizare  a  colorilor, ci  contribuia  ca  ele  să  nu  se
poată  decolora  niciodată, fie  că  ar  sta  în  bătaia  soarelui, fie  că  ar  fi  fierte.
/…/ Din  acest  punct  de  vedere, e  regretabil  că  această  artă  naționalăl  a
început  să  decadă  mult, mai  ales  că  și  ea  ar  putea  deveni  o  frumoasă  sursă
pentru  existența  zilnică” (Tache  Papahagi, Grai, Folklor, Etnografie, Ed. Minerva,

Buc., 1981, p. 96 - observații  făcute  în  1920 – n.n.).).
”Când  intri  într-o  casă  din  Maramureș, îți  atrage  privirile  ruda, ”expoziție”  de
țesături  atârnată  de  grindă, care  în  această  zonă  este  bogată  și  deosebit  de
decorativă. Aici  s-a  concentrat  puterea  de  creație  a  generațiilor  de  femei  care
au  trecut  prin  casă. Mărturie  a  hărniciei, gustului, priceperii  de  a  vopsi  fire  și
de  a  combina, în  război, nuanțele, ruda  reunește  cele  mai  importante  creații
textile  populare…/…/  Țesăturile  domină  și  în  port”. (Francisc  Nistor,  Creații  și
creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare,
[Baia  Mare], 1967, p. 53).
”Ruda  cu  lepedee, țoluri  și  țesături  din  traistă  frumos  colorate  înveselește
interiorul. Cergile  care  acoperă  patul, ”ștergurile”  de  perete  împodobite  cu
alesături  în  roșu  și  albastru, icoanele  pe  lemn  sau  pe  sticlă, canceele  și
blidele  de  pe  cuiere  constituie  un  ansamblu  armonios. /…/
Cămașa  femeiască  se  distinge  printr-un  decolteu, puțin  obișnuit  în  portul
femeiesc  românesc. Marginile  acestuia, ca  și  mânecile  la  umeri  și  la  fodori
sunt  încrețite  și  împodobite  cu  cusături  de  mare  finețe. Peste  cămașă  se
îmbracă  cojocul  fără  mâneci, cu  cusături  și  aplicații  de  piele  colorată. Iarna
se  poartă  ”guba”  din  pănură  mițoasă. Peste  poalele  albe  ale  cămășii  se
poartă ”zadia”, în  față  și  în  spate, colorată  în  dungi  orizontale, alese  în
război” (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura
Enciclopedică, București  1997, p. 320  sq.).
”Alegerea  și  combinarea  culorilor  presupuneau  nu  numai  pricepere, simț
artistic, ci  și  temeinice  cunoștințe. Simion  Florea  Marian, cercetând  culorile
cunoscute  de  țărani  și  numirile  lor, înregistrează  numărul  de  necrezut  de
230! Câți  dintre  noi  se  pot  lăuda  că  pot  recunoaște  măcar  câteva  zeci  de
culori? Fără  îndoială  că  aceste  culori  se  înregistrau  și  se  recunoșteau  de
memoria  colectivă  a  poporului, totuși  numărul  lor  este  impresionant. Lucrul
devine  încă  mai  neobișnuit  dacă  încercăm  să  facem  un  inventar  al
metodelor  folosite  pentru  obținerea  acestor  culori. Câte  cunoștințe  despre
plantele  din  sat  și  de  pe  câmp  trebuia  să  aibă  o  țesătoare  pentru  a  obține
culorile  dorite? Câtă  vreme  a  trebuit  să  treacă  pentru  ca  țăranii  noștri  să
identifice  fiecare  plantă, să  afle  ce  culoare  se  poate  scoate  din  ea, în  ce
anotimp  trebuie  culeasă, care  parte  a  plantei  este  utilă, cum  să  fixeze  culorile
pe  firele  de  țesut?” (Paul  Henri  Sthal, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români,
Editura  Tritonic, București, 2004, p. 68  sq.).
”Scoarțele  din  Maramureș, denumite  în  grai  local ”țoluri”, sunt  lucrate  pentru
a  fi  așezate  pe  culme, având  structura  ornamentală  subordonată

2326

Codrule  cu  frunza  lungă,
Ptice    brumă, nu  te-ajungă,
Mi-ai  ținut  odată  umbră;
Codrule  cu  frunza  lată,
Ptice  brumă, nu  te  bată,
Mi-ai  ținut  umbră  odată
Când  am  fost  mai  supărată.

2327

Tu  mândruță, tu  mândruță,
Fă-ți  cergă  și  perinuță -
M-am urât durnind pe frunză:
Că  de  când  s-o  dezvărat
Tăt  pe  frunză  m-am  culcat
Și  pe  cetină  de  brad;
Că  de  când  s-o  dezgolit
Tăt  pe  frunză  mi-am  durnit,
Pe  cetină  de  molid.

2328

Să  mă  si  făcut  maica
Deaodată  cu  frunza
Rele  nu  m-ar  mai  mânca,
Nici  doru  de  la  mândra;
Da-s făcut când frunza ptică,
Multe  rele  mă  mânâncă
Ș-a  mândruții  dor  mă  strîcă.

El  într-un  fel  urzea
Și  altfel  văpsea.
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funcționalității  respective. Folosirea  tehnicii  chilimului, cu  largi  posibilități  de
redare  plastică  a  motivelor, a  dus  la  apariția  unei  game  ornamentale  în  care
apar  elemente  geometrice, vegetale, zoomorfe  și  antropomorfe. În  ciuda
varietății  motivelor, stilul  scoarțelor  maramureșene  este  preponderent
geometric  datorită  modului  de  interpretare  a  elementelor  decorative.
În  satele  de  pe  Valea  Marei  și  a  Cosăului  covoarele  de  rudă  au  chenarele
dispuse  pe  laturile  lungi  decorate  diferit, întrucât  numai  compoziția
ornamentală  de  pe  o  singură  parte  este  vizibilă. Pe  Valea  Izei  covoarele  au
chenarele  pe  laturile  înguste, după  modul  de  așezare  pe  rudă.
Sub  aspect  cromatic  scoarțele  maramureșene, considerate  adesea  a  fi  printre
cele  mai  izbutite  creații, se  caracterizează  printr-o  gamă  de  armonii  potolite,
bazate  pe  folosirea  lânii  în  culori  naturale – alb, bej, brun, ruginiu. După
primul  război  mondial, cromatica  s-a  schimbat, culorile  specifice  fiind: roșu,
verde, alb, roz”.(Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice  tradiționale,
Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 98-99).

MARIA  IRINA  ALMAȘI
S-a  născut  în  Satu  Mare, septembrie  1967. 
Inspirându-se  din  motivele  țesăturilor  tradiționale, Maria  Irina  Almași
creează, cu  imaginație  și  fantezie, modele  noi  pe  care  le  transpune  în
piese  de  port  sau  obiecte  decorative.  Face  împletituri  din  cânepă,
bumbac, lână, decorațiuni  interioare. A  participat  la  expoziții  în  Baia
Mare, Satu  Mare, București, Curtea  de  Argeș, Sibiu, Bonțida, Timișoara,
dar  și  în străinătate  la  Ulm – Germania  și  Helsinki – Finlanda.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 7).
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Privighetorii, nr. 30. Tel. 0262.271.890; 0744.784.778.

ANA  ANDREICA
Face  cămeși, gatii, brâie  și  curele. Lucrează  cu  drag  pentru  cei  care
doresc  să  aibă  un  costum  tradițional  frumos.
Adresa: CĂLINEȘTI, nr. 374. Tel. 0741.977.646.

MARGARETA  FLORICA  ANDREICA
Născută  în  Baia  Sprie, februarie  1955.
Face  colaje, tricotaje, cusături. A  participat  la  expoziții  în  Baia  Mare.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Mărășești  Bl. 11, sc. F, ap. 68. Tel. 0362.405.984.

CARMEN  MARIA  ANTONEAC
Născută  în  Baia  Mare, aprilie  1979.
A  învățat  meșteșugul  singură  și  îl  practică  de  10  ani. Face  goblenuri
cu  diverse  teme: religioase, peisaje, flori  etc., respectând  culorile
modelului.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Cuza-Vodă, nr. 2  A, ap. 58. Tel. 0743.323.484.

LARISA  AVRAM
Născută  la  Baia  Mare, noiembrie  1981.
Face  tapiserie, aranjamente  din  pănuși, decorații  interioare, ikebana, dar
și  vase  din  ceramică  cu  modele  de  Cucuteni. A  participat  la
numeroase  expoziții. 

2329

Pădurice  cu  cărare –
Om  tânăr  cu  supărare;
Pădurice  cu  cărări –
Om  tânăr  cu  supărări:
Voaie  bună  nicăieri!

2330

Blăstămatu-m-o  urâtu
Să  nu  mă  prima  pământu
De  m-oi  duce  după  mândru.
Ei, măi  mândriorule,
De  ș-ar  fa’  casă  de  fag
După  urât  nu  mă  trag,
De  ș-ar  fa’  casă  de  nuc
După  urât  nu  mă  duc.

2331

Fântână  cu  bărbânoc
Mi-o  făcut  codru  soroc
Și  la  frunză  m-o  pârât
De  ce-mi  trăiesc  cu  urât.
Frunzucă, bruma  te  bată,
Nu  vezi  tu  că-s  supărată,
Frunzucă, bată-te  bruma,
Nu  vezi  tu  că  așe-i  lumea.

2332

Eu  mă  duc, codru  rămâne,
Plânge  frunza  după  mine,
Plâng crăngile că mi-s neam,
Mândru  nu  plânge, că  n-am;
Plâng  crăngile  codrului,
Mândru  nu  plânge, că  nu-i.

Fire  amestecate -
Pânză  țesută  rău.
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Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Republicii, Bl. 32, ap. 12. Tel. 0743.103.871.

ALEXANDRINA  BĂRBUȘ
S-a  născut  în  luna  mai  1938.
Face  pulovere, căciuli, fulare, poșete, cordoane, papuci, veste, compleuri,
fuste, jachete, paltoane (îmbrăcăminte  pentru  orice  sezon).
A  participat  la  expoziții  în  Cluj  și  Baia  Mare.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: CLUJ  NAPOCA, str. Ion  Meșter, nr. 6, ap. 76;  BAIA  MARE, str. Salcâmului  nr.
3, ap. 1. Tel. 0264.422.087; 0726.215.501.

LIVIA  MARIA  BÂLC
Născută  în  Hideaga, com. Satulung, ianuarie  1953.
Face  goblenuri, cusături, împletit-croșetat. În  familie  o  urmează  fiicele
ei: Beatrice  și  Alexandra.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Gheorghe  Șincai, nr. 31/16. Tel. 0262.283.577.

PĂLĂGUȚA  BÂRLEA
Din  Mănăstirea, com. Giulești. Face  cusături, broderii, croșetări, dantelă.

VICTORIA  BERBECAR
Născută  în  1944, Mihăiești, jud. Bistrița-Năsăud. S-a  stabilit  la
Botiza, Maramureș.
”Lucrează  covoare  de  un  mare  rafinament, cu  motive  și
compoziții  specifice  satului. Folosește  un  colorit  discret  realizat
cu  vopsele  obținute  din  plante” (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar

de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București, 1997, p. 78-79). 

”Revitalizarea  artei  țesutului  în  culori  vegetale  se  datorează  mult  D-
nei  preotese  Victoria  Bebecar, care, prin  covoarele  sale, a  făcut
cunoscută  Botiza  și  Maramureșul. Covoarele  maramureșene
impresionează  prin  sentimentul  decorativ, prin  bogăția  imaginativă  și
darul  înnăscut  al  coloritului…
După  ce  vopsește  lâna  în  culori  preparate  din  plante  după  rețete
străvechi, alege  în  motive  tradiționale, așa  cum  a  învățat  acum  26  de
ani  de  la  femeile  din  Botiza. Traistele, covoarele  și  carpetele  au
motive  geometrice  încărcate  de  semnificații  străvechi, dar  sunt  create
și  motive  noi, de  interes  actual, cum  este, de  pildă, ”biserica  de  lemn”.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 8). 
”În  1984, Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei  organizează  o  expoziție
de  amploare  VICTORIA  BERBECARU, cu  speranța  și  convingerea  în
același  timp, că  artista  născută  pe  pământul  Transilvaniei, stabilită  în
Maramureș, va  răzbi  cu  succes  în  timp.
Expozițiile  Victoriei  Berbecaru, din  țară  și  străinătate, titlurile  acordate,
ca  și  solicitarea  constantă, confirmă  și  speranțele, dar  și  convingerile
noastre  de  atunci.
Victoria  Berbecaru  este  un  nume” (Tiberiu  Graur, în  Victoria  Berbecaru,

2333

- Spune, mândră, și  ghicește,
Codru  de  ce  gălbinește,
Omu  de  ce  bătrânește?
- Codru  gălbine  de  vânt,
Omu  tânăr  de  urât;
Codru  gălbine  de  soare,
Omu  tânăr  de  dor  mare.

2334

Codrule  răcătănat,
Spune, de  ce  te-ai  uscat
C-ai  fost  verde  și-mpănat
Și  rele  nu  te-o  mâncat?
Las’  să  siu  uscată  eu
Că  de  mnică  trag  în  greu,
Las’  să  siu  eu  mai  uscată
Că  de  mnică-s  supărată.

2335

Codru, codru,
Câne  lotru,
Primăvara  înverzăști,
Toamna  iară-ngălbinești.
Ien  spune-mi, codruț, și  mie,
Te-oi  sluji  fără  sîmbrie,
Să  siu  tânăr  ca  d’ntâie.

Firul  rupt  nu  se  mai  toarce.
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Scoarțe  din  Maramureș, Catalog, Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei, Cluj-Napoca,
martie  1995, p. 2).
”Victoria  Berbecaru  încearcă  de  două  decenii  să  ne  ofere  calea  de
revenire  la  moștenirea  tradițională, la  arta  și  înțelepciunea  moșilor  și
a  strămoșilor  noștri  care  au  știut  să-și  integreze  mediul  în  care  au
trăit, au  învățat  să-și  prindă  florile, soarele, stelele  pe  țesături, au  știut
să  folosească  plantele  și  arborii  pentru  a  obține  culorile  naturii.
Motivele  decorative  ale  scoarțelor  Victoriei  Berbecaru  actualizează
simboluri  străvechi, invocatoare  ale  beneficului: soarele, luna  și  stelele,
motive  vegetale, ”pomul  vieții”, ”calul  și  călărețul”, dar  și  elemente  de
habitat  maramureșean, ”femei  torcând”  și ”hora  de  femei  și  juni”,
amintind  ritualuri, ceremonialuri  îndătinate  locului, oamenilor,
obiceiurilor  și  credințelor  noastre  autohtone.
O  pasiune  mereu  vie, ca  o  flacără  pe  comori”. (Dr. Maria  Bocșe, în
Victoria  Berbecaru, Scoarțe  din  Maramureș, Catalog, Muzeul  Etnografic  al
Transilvaniei, Cluj-Napoca, martie  1995, p. 3).

”Dumnezeieștile  culori  scoase  din  rădăcini, scoarțe  de  copac, tulpini,
frunze, flori  sau  chiar  din  fructul  care  ascunde  în  el  germenii  pentru
perpetuarea  viitoarelor  generații  în  ani  care  vin, sunt  trecute  prin
mâna  pricepută  a  culegătorului, care  îndeplinește  această  operație  la
timpul  potrivit  al  anului. Apoi, o  pregătire  care  aduce  parcă  aminte  de
o  alchimie  medievală, în  care  totul  se  metamorfizează  în  cazanul
”științei” tradiționale, oferind  culoarea  potrivită  și  cea  căutată. Și  toate
acestea, muncite  cu  neobosită  hărnicie, cu  talent  și  inegalabilă  intuiție
artistică, care  poate  fi  invidată  de  mulți  artiști  plastici  trecuți  în
repertorii  naționale, europene  sau  mondiale.
Lucrul  mâinilor  Victoriei  Berbecaru  este  un  exemplu  care  vorbește
elocvent, mărturisind  incontestabilul  adevăr  și  farmec  al  creației
omului  care  trăiește  în  cea  mai  cinstită  frăție  cu  natura”. (Victoria
Berbecaru, Scoarțe  din  Maramureș, Catalog, Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei, Cluj-
Napoca, martie  1995, p. 5).
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BOTIZA, nr. 748. Tel. 0262.334.207;  0723.77.58.48.

SORINA  BOIER
S-a  născut  în  Băiuț, februarie  1972.
Face  mileuri  de  șnur, fețe  de  masă  de  mărimi  diferite. A  învățat
meseria  de  la  vecina  sa. Este  croitoreasă. 
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIUȚ, Tocila, nr. 98. Tel. 0741.087.880.

HAINALCA  BRAN
S-a  născut  în  Baia  Mare, martie  1953.
Face  tricotaje  manuale: pulovere, fulare, bentițe. Practică  meșteșugul  de
peste  45  de  ani, l-a  învățat  la  școală.
Adresa: BAIA  MARE, str. Petru  Rareș, nr. 20, sc. A, ap. 11. Telefon: 0262.250.311;
0744.275.136.

VETURIA  BREBAN
Veturia  Breban  are  74  de  ani, dar  mai  țese, încă  de  când  era  copilă,
cergi  cu  lână  toarsă/îndrugată  cu  fir  mai  gros. Îmbinând  culorile
naturale (alb, gri), sau  ușor  vopsite. Țese  atât  cergi  groase  și  bine
bătute  în  teară, traiste, dar  și  gube (haine groase  de  iarnă)  specifice

2336

- Ce  te  lini,
Ce  te  clătini
Din  vârv
Până-n  rădăcini?
- Da’  cum  nu  m-oi  clătina,
Vine-mi  vremea  ca  ș-a  ta,
Vin  meșteri  dintre  D’ișauă
Cu  săcuri, cu  serăstauă
Și  m-or  tăie  drept  în  doauă
Și  m-or  duce-n  orășele
Și  m-or  face  scăunele
Să  șadă  domnii  pe  ele.
Da’ mândru-i locu pe la noi –
Duce-m-oi  și  lăsa-l-oi;
Mândru-i  locu  p-aicea –
Duce-m-oi  și  l-oi  lăsa.

2337

De-aș  ajunge-n  primăvară
Să  văd  colț  de  iarbă-afară,
Să  văd  colțu  cât  acu,
Frunza-n  codru  cât  banu
Și  s-a  vinde  scump  doru.
Și  l-om  vinde  la  dușmani
Să  vadă  și  dușmanii
Câtu-i  de  greu  a  trăi.

Înnoadă  ața  de  la  cap.
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Țării  Chioarului, cu  motive  simple, geometrizate, sau  chiar  cu  un  câmp
ornamental  eliberat  de  orice  motive. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 9). 
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: CHIUZBAIA, nr. 275. Tel. 0262.262.895.

CAMELIA  CORINA  BUDA
Născută  în  Băiuț  în   decembrie  1973. 
De  peste  20  de  ani  face  mileuri  din  macrame, de  toate  dimensiunile,
dar  și  fețe  de  masă, garnituri.. A  învățat  meșteșugul  de  la  maică-sa.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIUȚ, Bl. 10, ap. 21. Tel. 0741.224.523.

OFELIA  BUDA
S-a  născut  în  Târgu  Lăpuș  în  septembrie 1968. 
Locuiește  în  Băiuț, de  unde  este  originară.
Face  mileuri, croșetează, șnururi, goblen. A  învățat  meșteșugul  de  la
mama  sa. 
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIUȚ, str. Principală, nr. 99. Tel. 0262.380.515;  0741.631.811.

SÂNZIANA  CIOCOTIȘAN
Născută  în  martie  1968. A  contribuit  prin  costumele  cusute  și  brodate
la  revitalizarea  portului  popular  din  Șurdești. Dar  și  o  mare  meșteră
în  tainele  bucătăriei.
Adresa: Șurdești, nr. 246. Tel. 0752.628.074.

HAJNAL  COC
Născută  în  septembrie  1964, Băiuț. 
Face  mileuri  din  șnur, fețe  de  masă  de  diferite  mărimi, sculpturi,
împăieri. Mai  învață  și  fiicele  sale  și  cumnata  sa. Practică  meșteșugul
de  23  de  ani, l-a  învățat  de  la  vecina.
O ajută și  fiul  său, Iosif  Coc, dar  și  fiicele  sale, precum și cumnata  sa.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIUȚ, nr. 61. Tel. 0742.548.891.

MARIANA  CONECICI
S-a  născut  în  Baia  Mare, mai  1968.
Face  macrame-uri, de  peste  25  de  ani. A  învățat-o  să  facă  și  pe  o
vecină, Ana  Hotco.
Adresa: BAIA  MARE, cartier  BLIDAR, cod  43001. Tel. 0745.533.203.

LIVIA  COOȘAN
Născută  în  Baia  Mare, noiembrie  1974.
Face  țesături  și  cusături: șterguri, cergi, covoare, prosoape, împletituri,
franjuri, mileuri.
A  învățat  de  la  mama  sa.
Adresa: DUMBRĂVIȚA, nr. 296, cod  4837. Tel. 0262.299.516.

IULIA  CORĂU
S-a  născut  în  Botiza, noiembrie  1964.

2338

Suflă  vântu  peste  deal
Și-mi  aduce  doru  val,
Val-văluț  ca  și  fânu
Și  cu  dor  de  la  mândru,
Val-văluț  ca  otava
Și  cu  dor  de  la  badea.

2339

Fă-mă, Doamne, ce  mi-i  fa’,
Fă-mă  pasăre  de-argint
Să  mă  bag  pe  sub  pământ
La  tătuca  în  mormânt,
Să-i  trag  pânza  la  o  parte
Și  să-i  spun  a  mele  toate.

2340

Păsărucă, glas  cu  dor -
Slugă  gândurelelor,
Păsărucă, glas  cu  jele -
Slugă-a  mele  gândurele.
Cântă  cucu  la  izvor
Vesel  și  nu  ști’  de  dor,
Cântă  cucu  pe  vălcele
Vesel  și  nu  ști’  de  jele.

2341

Când  am  fost  la  mama  me
Fost-am  pui  de  rândune,
Dragă  la  tătă  lumea;
De  când  îs  la  mama  lui
Nu-s  nici  pasăre, nici  pui,
Nici-s  dragă  nimărui –
Câteodată  nu-s  nici  lui.

La  pânza  urzită
Domnul  nu  dă  bătătură.
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Face  carpete  mari  și  mici, covoare. Fiica  ei  a  preluat  meșteșugul  și  îl
duce  mai  departe. A  participat  la  expoziții  în  Baia  Mare, Craiova,
București  etc., dar  și  în  Franța.
Asemenea  multor  femei  din  Botiza, Iulia  Corău  a  învățat  de  la
părinți  să  țeasă, îndeletnicire  pe  care  o  practică  atât  pentru  a-și
împodobi  casa, cât  și  ca  o  sursă  complementară  de  venit.
Lâna  este  vopsită  în  culori  preparate  din  diverse  plante, iar  motivele
țesute  în  covoare, traiste  sau  carpete  sunt  în  stil  geometric, așa  cum
se  fac  în  Botiza  din  vechime (”cătane”, ”roate”, ”cal  și  călăreț”, ”stele”
etc.). (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 10). O  ajută  și  îi  urmează  fiica  sa.
Adresa: BOTIZA, nr. 222. Tel. 0262.334.079; 0721.394.605.
ANCUȚA  COSTINAȘ
Face  țesături, cusături. 
Adresa: OARȚA  DE  SUS, nr. 157.

MARIA  CUPCEA
Face  covoare, cergi, țesături  din  cânepă, șterguri.
Adresa: Budești, nr. 230.

FLOARE  CUPȘENAR
S-a  născut  în  martie  1951.
A  învățat  să  țeasă  de  la  mama  sa  MARIA  PERȚA  a  lui  ANDREI.
Cam  de  pe  la  18  ani  știa  să  lucreze  singură.
Țese  covoare, carpete. Le  face  pentru  casă, ori, când  vin, pentru  turiști.
Adresa: BOTIZA, nr. 567. Tel. 0262.334.024.

MARIA  FĂT
Originară  din  Șurdești. Lucrează  de  10  ani  costume  tradiționale,
aducându-și  o  contribuție  esențială  la  revitalizarea  costumului
tradițional  de  pe  Fisculaș.
Adresa: ȘURDEȘTI, nr. 3. Tel. 0262.298.884.

ILEANA  GODJA 
Din  Văleni, com. Călinești. S-a  născut în  noiembrie  1948.
Face  cămeși, sugne, sfetere/pulovere  pentru  femei/bărbați, la  fel
croitorie  feminină. A  cusut  de  când  era  fată.
Adresa: Văleni, com. Călinești, nr. 426. Tel. 0262.373.487.

IOAN  GODJA  SLĂTINEANU
Născut  în  ianuarie  1942.
Face  gube  țărănești, pieptare  din  pănură, lecrice, cojoace, cioareci.
Adresa: VĂLENI, nr.  426, com. Călinești. Tel. 0262.373.487.

MARIA  GODJA
Născută  în  1914, în  Ferești, pe  Valea  Cosăului. 
Țese/alege  covoare  și  șterguri/ștergare  pentru  icoane, talgere  și  pentru
rudă.
Lucrează  acasă. Ornamentele  sunt  îndeosebi  străvechi, antropomorfe
(hora), dar  și  geometrice.

VICTORIA  GOT
Din  Bârsana. Realizează  țesături, cusături, broderii, dantelă. (Georgeta
Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice  tradiționale, Editura  Enciclopedică, București,
2001, p. 204).

2342

Pasăre  galbână-n  cioc
Rău  mni-ai  cântat  de  noroc.
De-aș  ști  ce  pasăre  ești
Nu  te-aș  lăsa  să  trăiești,
Nici  puii  să  ți-i  crești:
Când  a  si  să-ți  scoți  puii
Să  ți-i  mănânce  cord’ii
Și  pe  tine  lângă  pui
Să  nu  mai  cânți  nimărui.

2343

Fă-mă, Doamne, ce  mi-i  fa’,
Pasăre  să  pot  zbura,
Fă-mă  pana  leului
Pe  marginea  tăului,
S-aud  tău  ciuroind
Și  pe  mândru  bănuind.
- Măi mândruț, ce-ți bănuiești,
Ori  doară  nu  mă  ibdești?
Și  de  nu  ți-s  dragă  bine
Fă-mă  brâu  pe  lângă  tine;
De  nu  ț-oi  si  dragă  brâu
Fă-mă  pană  de  sansiu,
Sus  în  clop  mi-i  rădica
Ș-a  vede  toată  lumea
Cum  îți  porți  drăgucioara;
De  nu  ț-oi  si  dragă  pană
Fă-mă-o  lumnină  de  ceară:
Lumnina  ț-a  vedera,
Oamenii  te-or  întreba
- Ce  lumnină-i  aiasta?
- Da’  nu-i  lumnină  de  său
Că-i  fată  din  satu  meu,
Da’  nu-i  lumnină  de  ceară
Că-i  fată  din  a  me  țară.

Mai  scumpă  căptușala  decât  blana.
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MARIANA  GRIGOR
Născută  în  Aghireș, jud. Cluj, februarie  1960.
Face  tricotaje, dar  și  produse  de  bucătărie  tradițională: plăcinte, patiserie
etc.
Meșteșugurile  le-a  învățat  de  la  mama  sa, iar  fiică-sa  îi  urmează.
Adresa: BAIA  MARE, str. Colinei, nr. 235. Tel. 0262.213.157.

MARIȚA  GRIGOR
Din  Chiuzbaia. Știe  să  facă  de  toate: toarce, țese, coase, brodează.
Lucrează  și  la  mașina  de  cusut.
Adresa: Chiuzbaia, poreclită  Marița. Vz. și  pag.6956

V. CARMEN  KISS
S-a  născut  în  Baia  Mare, iulie  1972. 
Face  fețe  de  masă, șervețele, trăistuțe. A  învățat  de  la  o  mătușă  a  ei  și
practică  meșteșugul  de  peste  12  ani.
Adresa: BAIA  MARE, str. Simion  Bărnuțiu, nr. 44. Tel. 0262.215.825.

MIHAELA  LAZĂR
Născută  în  Baia  Mare, septembrie  1984.
Face  tricotaje – fulare, bluze - și  dantelă. A  învățat  de  la  mama  sa  și
practică  meșteșugul  de  peste  10  ani, respectând  parțial  tiparul  tradițional.
Adresa: BAIA  MARE, str. Olteniei, Bl. 4 A, Sc. B, Ap. 37. Tel. 0262.227.143; 0744.968.810.

ILEANA  LIBOTEAN
S-a  născut  în  Bedeciu, jud. Cluj, septembrie  1951.
Face  fețe  de  masă  cu  broderie  în  ciur, șervețele  cu  broderie  în  ciur –
meșteșug  învățat  de  la  maică-sa.
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Traian, Bl. 2, Sc. B, ap. 39. Tel. 0262.226.493; 0744.121.353.

VIORICA  MAGDAȘ
Născută  în  Zalha, jud. Sălaj, iunie  1943.
Face  fețe  de  masă, mileuri  mari, mijlocii  și  mici, de  peste  45  de  ani.
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Republici, Bl. 5, Sc. C, ap. 26. Tel. 0262.221.806; 0743.592.97(?).

MARIA  MAN
Pentru  Doamna  Profesoară  Maria  Man  țesutul  covoarelor  și  carpetelor
este  o  activitate  secundară.
Învățând  de  la  părinți, dânsa  păstrează  și  țese  covoare  cu  motivele
tradiționale  ale  Maramureșului  istoric, realizând  și  inovații  în  câmpul
ornamental, prin  adaptarea  diverselor  motive  străvechi  de  pe  elementele
de  port  pe  țesături  din  lână.
Coloristica  este  sobră  și  elegantă, îmbinându-se  culoarea  naturală  a  lânei
(alb, negru)  cu  cele  preparate  din  plante. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text
alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 12).
Adresa: ȘIEU, nr. 486. Tel. 0262.333.513.

ILIȘCA  MANȚA
S-a  născut  în  Botiza, aprilie  1959.
Face  covoare  mari  și  mici, carpete – vopsite  în  culori  vegetale.
A  învățat  să  țeasă  din  copilărie, de  la  părinți, îndeletnicire  pe  care  o
practică  atât  pentru  a-și  orna  propria  casă, pentru  a  pregăti  zestrea
fetelor, dar  fiind  și  o  sursă  complementară  de  venit.
Lâna  este  vopsită  în  culori  preparate  din  plante, iar  motivele ”alese”  în
covoare, traiste  sau  carpete  sunt  mult  stilizate, așa  cum  se  fac  în  Botiza
din  vechime (”cătane”, ”roate”, cal  și  călăreț”, stele  etc.). (Certitudinea  valorii

2344

Hai, mândruță, să  fugim,
Că-amândoi  ne  potrivim
Și  la  ochi  și  la  sprâncene
Ca  doi  porumbei  la  pene,
Și  la  ochi  și  la  guriță:
Eu  porumb, tu  porumbiță.

2345

Sus  în  vârfu  fagului
Cântă  puiu  cucului
De  drumu  pribagului.
Cucu  cântă, mnierla  zîce
Și  pribagu  prinde-a  plânge,
Prinde-a  plânge  și-a  ofta,
Blastămă  pe  mamă-sa
Și  o  blastămă  cu  drag:
De  opt  ai  o  fo’ pribag,
Și  o  blastămă  cu  jele
Că  l-o  mâncat  multe  rele.

2346

De  te-aș  vede, lume, -n  pară
N-aș  ieși  din  casă-afară,
De  te-aș  vede, lume, -arzând
N-aș  mai  ieși  să  te  stâng
Ce-aș  sări  să  te  aprind:
Din tri părți  cu  lemne  verzi,
Pe  o  parte  cu  uscate –
Arde-ai  batăr  jumătate
Dacă-n  tine  n-avui  parte.

Maistor  bun  și  nu  demult
Lucră-ncet  și  rău  de  tot.
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/ Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș
a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p.
13).
A  participat  la  numeroase  expoziții  naționale  și  internaționale:
București, Sibiu, Baia  Mare  etc., dar  și  în  Finlanda.
Fiicele  sale  urmează  și  ele  acest  meșteșug.
Adresa: BOTIZA, nr. 435. Tel. 0262.334.060; 0724.980.643.

MARIA  MARCHIȘ
Născută  în  decembrie  1963.
A  învățat, când  era  elevă, la  clasa  de  țesături  a  preotesei  Victoria
Berbecar.
Face  țoluri, trăisti, baiere.
Adresa: BOTIZA, nr. 299, str. Valea  Sasului. Tel. 0262.334.221.

MARIA  MARINA
S-a  născut  în  1905, în  Rona  de  Jos.
Face, în  special, trăistuțe  feciorești  de  sărbătoare, mânecări, dar  și
covoare, cergi, zadii. Știe  meseria, de  când  era  copilă, de  la  mama  ei
”care  i-a  călăuzit  primii  pași” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori
populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare,
[Baia  Mare], 1967, p. 54).

ANA  MEŢENTI
”Născută  în  martie  1946, în  Hideaga, am  învăţat  de  mică  de  la  mama
şi  bunica  mea  să  cos, să  lucrez  dantelă, să  împletesc, să  ţes, dar  şi
toate  lucrările  ce  ţin  de  buna  întreţinere  a  gospodăriei.
După  38  de  ani  lucraţi  la  Stat, în  anul  2000  m-am  pensionat.
Fiind  o  mare  iubitoare  de  artă  populară, am  început  să  execut  diverse
lucrări, cum  ar  fi: modele  de  dantelă  culese  de  pe  diferite  ştergare,
feţe  de  masă, perdele  etc., pe  care  le-am  prezentat  D-nei  Iuga
Georgeta  în  cadrul  Fundaţiei “i.u.g.a.”, fiind  acceptată  ca  membră  a
acestei  Fundaţii.
Aprecieri  privind  lucrările  mele  au  fost  consemnate  în  diverse  ziare.
În  INFORMAŢIA  ZILEI  de  Maramureş  (12.04.2006) : “Expoziţie
dedicată  sărbătorilor  pascale”; (31.05.2007): “Interviul  zilei” - “Tinerii
trebuie  învăţaţi  să  iubească  arta  populară  şi  folclorul  maramureşean,
unde  recomand  tuturor  bunicilor  să  se  ocupe  de  nepoţi, să-i  înveţe  să
iubească  şi  să  preţuiască  valorile  inestimabile  ale  artei  populare  şi
folclorului  maramureşean”.
În  GLASUL  MARAMUREŞULUI (26.05.2007)  se  consemnează: “Ca
orice  meşter  care  îşi  apreciază  munca  şi  doreşte  la  rândul  lui  să  fie
apreciat, şi  Ana  Meţenti  este  de  părere  că  asemenea  activităţi  trebuie
să  fie  bine  mediatizate  pentru  ca  lumea  să  dea  importanţă  artei
populare”.
În  DETECTIVUL  DE  PRESĂ (16.11.2005): “Munca  pe  care  o  face
Ana  Meţenti  este  migăloasă  şi  necesită  mult  timp”.
În  GRAIUL  MARAMUREŞULUI (18.02.2008)  se  menţionează  că  în
cadrul  Proiectului “Concordia”, unde  au  participat  13  oaspeţi  din
Ucraina, s-a  consemnat: “Aflată  la  vârsta  pensiei, Ana  Meţenti
mărturiseşte  că  dorinţa  ei  cea  mai  aprigă  este  ca  cele  două  nepoate
ale  ei  să  îi  moştenească  pasiunea  şi  să  ducă  mai  departe  această  artă
cu  rădăcini  ancestrale...”.

2347

Cucule, ț-am  spus  demult  
Că  eu  nu  pot  să  te-ascult;
Când te-ascult îmi vine-n 

gând
Binele  de  oarecând,
Vine-mi  satu  să-l  aprind
Și  viața  să  mi-o  vând;
Când  te-ascult  îmi  vine-n  

minte
Binele  de  mai  ’nainte,
Vine-mi  satul  de-al  aprinde
Și  viața  de  o-a  vinde.

2348

Care  cuc  cântă  frumos
Să  zboare  din  munte-n  jos,
Da’  care  cântă  urât
Vie-i  penele  pe  vânt,
La  o  lună  câte-o  pană
Că  mi-o  cântat  fără  samă
Că  i-o  stat  gându  la  țară
Une(d)e-o  fost  frunza  mai  

rară;
Și  de  fag  și  de  bujor,
Cum să-mi cânte mai cu dor.
De   n-ar  si  cucu  să  cânte
N-ar  si  ceasuri  despărțîte,
Nici  dorurele  oprite.
Da’  așe  cu  glasu  lui
Face  doru  orișicui;
De-ar  ave  glas  amorțît
De  om  n-ar  si  auzît,
Da’  așe  are  glas  tare
Și-l  aude  orișicare
Din  lume, din  depărtare
Și  atunci  inima-l  doare.

Maistor  strică,
Mult  mănâncă.
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Face  fețe  de  masă, dantelă, covoare  decorative, căciulițe, bluze. 
Are  două  nepoțele - Alexandra  și  Beatrice – care  îi  urmează
îndemânarea  meșteșugului.
Adresa: BAIA  MARE, str. Privighetorii  24. Tel. 0362.418.036.

MARIA  MORAR
Utilizate  pentru  producerea  obiectelor  necesare  gospodăriei, țesutul  și
cusutul  sunt  pentru  Maria  Morar  îndeletniciri  practicate  de  mai  bine
de  34  de  ani. Realizează  fețe  de  masă  și  ștergare  din  cânepă, cu
dungi  roșii  și  albe, cum  se  fac  în  sat  din  vechime, specifice  în  Țara
Codrului.
Pentru  a  transmite  mai  departe  arta  tradițională, în  cadrul
Atelierului/Școală  de  Țesături  din  Oarța  de  Sus, învață  să  țeasă, în
spiritul  tradiției, aproape  20  de  fete  între  8  și  14  ani. (Certitudinea
valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 15).
Adresa: OARȚA DE  SUS, nr. 176. 

IOANA  NĂNEȘTEAN
S-a  născut  în  1916, în  Călinești, pe  Valea  Cosăului.
”Lucrează  zadii, ștergare, covoare  și  alte  obiecte  din  lână, bumbac  și
cânepă. Motivele  predominante  în  ornamentarea  covoarelor  sunt
figurile  antropomorfe  prinse  în  horă” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori
populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare,
[Baia  Mare], 1967, p. 54).

MARIA  NEAG
Născută  în  septembrie  1957.
A  învățat  să  țeasă  când  era  mică, de  la  bunica  sa  ANISIE  SUCI  a
lui  Ion  și  mama  sa  MARIA  SIDĂU  a  lui  Vasile.
Face  țoluri, carpete, cuverturi, fățoi, șterguri, mai  ales  pentru  casă, dar  și
pentru  turiștii  care  doresc  să  cumpere. Se  vând  rar.
Adresa: BOTIZA, nr. 322. Tel. 0734.232.279.

PARASCA  NICOARĂ
Născută  în  Baia  Mare, februarie  1978. 
Face  țesături, cusături (preșuri, cergi, franjuri, mileuri – care  sunt  preluate
din  tradiția  locală), dar  și  bucătărie  tradițională. A  învățat  meșteșugul
de  la  maică-sa.
Adresa: ȘINDREȘTI. Tel. 0262.299.216.

MIRELA  STELA  ONANYIA
Născută  în  Baia  Mare, iulie  1973.
Face  tricotaje  și  înșirat  de  mărgele. A  învățat   de  la  mama  sa, de
când  era  copilă.
Adresa: BAIA  MARE, str. Gorunului, nr. 2. Tel. 0262.211.179.; 07433.582.854.

IOANA  OPRIȘ
Originară  din  Poienile  Izei. Născută  în  iunie  1962.
Face  cămeși, zadii, poale, gatii, dar  țese  și  țoluri, preșuri. Știe  face
cămeși  ca  mai  demult. Face  demonstrații  pentru  turiștii  care  poposesc
la  pensiune.
Adresa: POIENILE  IZEI, nr. 139. Tel. 0723.231.292.

2349

Cântă  puiu  cucului
În  vârvuțu  nucului,
D’așe  cântă  de  frumos
De  ptică  frunzele  jos,
Așe  cântă  de  cu  jale
De  ptică  frunza  pe  cale.

2350

Cucule  cu  pene  sure,
Mândru  cânți  vara-n  pădure;
Vara  cânți, vara  te  duci
Când  îs  zîlile  mai  lungi;
De-ai  cânta  și  iarna-ntreagă
Nu mni-ar si de vară-n grabă.

2351

Cântă  cucu  la  făget,
Rămâne-o-ai, sat, săcret;
Cântă  cucu-n  măr  gutâi,
Rămâne-o-ai, sat, pustâi.

2352

Cântă  puiu cucului
Pe  coarnele  plugului,
Pupăza, de  pe  tileagă,
Tăt  strîgă  la  boi  să  margă.

2353

Cucuț, pasăre  verzîie,
Adă-mi  pană  și  hârtite.
Tu  o  adă, eu  o-i  scrie;Măsoară  de  multe  ori  și  croiește  o  dată.
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MARIA  ORZAC
Născută  în  1951, în  Rozavlea.
Este  învățătoare. A  învățat  de  mică  de  la  maica  sa, MARIA  PUI.
Face  covoare, cergi, carpete, alte  țesături, îndeosebi  în  culori  de  plante
(vegetale).
Adresa: ROZAVLEA, nr. 281.

ANUȚA  PĂTRĂUȘ
Născută  în  noiembrie  1929, este  cunoscută  în  tot  satul  Poienile  Izei. 
Cunoscută  torcătoare, dar  și  în  țesături. A  învățat  de  la  mama  sa
IOANA  PĂTRĂUȘ, așa  cum  se  învață  în  fiecare  familie. 
Adresa: POIENILE  IZEI.

MARINICA  PÂRVU
Născută  în  Corni, com. Bicaz, jud. Maramureș, iulie  1966.
Face, din  copilărie, dantele  și  cusături (fețe  de  masă, șervețele, mileuri,
împodobește  sticle ”sporul  casei”. Meșteșugurile  le-a  învățat  la  școală.
A  participat  la  expoziții  în  Baia  Mare, Satu  Mare  etc., Helsinki –
Finlanda, Ulm – Germania.
Adresa: BAIA  MARE, str. Grănicerilor, Bl. 75, Sc. D, Ap. 42. Tel. 0262.278.776.

IOANA  PĂTRĂUȘ
S-a  născut  în  Botiza, iunie  1955. 
A  învățat  să  țeasă  de  la  mama  ei, dar  și  de  la  preoteasa  Victoria
Berbecar. Cam  de  la  17  ani  știa  să  țeasă  singură.
Face  carpete, țoluri, pănură  de  chit/pieptar, baiere  la  traistă, șterguri.
Adresa: BOTIZA, nr. 11. Tel. 0262..334.508.

IOANA  PETREUȘ a  Zbânului
”M-am  născut în  aprilie  1955  în  Botiza  din  Maramureșul  istoric, într-o
familie  săracă, cu  mai  mulți  copii.
De  mică  am  deprins  meșteșugul  țesutului  la  război  de  la  mama  mea,
PARASCA  a  lui  DĂNILĂ, lucru  care  m-a  făcut, de  mică, să  colind
satele  pentru  a  țese  covoare  cu  mama  mea  sau  cu  alte  tinere, pentru
a-mi  câștiga  existența.
Am  țesut  în  tehnica ”în  prinse” (sau  pe  mutări)  și ”în  ciur”.
Acest  meșteșug  nu  am  avut  cui  să  îl  las  în  familie  deoarece  am
avut  doar  băieți, dar  am  învățat  pe  multă  lume  care  a  dorit  să
lucreze.
Din  1975  am  fost  o  bună  colaboratoare  a  doamnei  Victoria  Berbecar,
care  ne-a  adus  în  actualitate  și  tehnica  vopsitului  cu  plante, cât  și
motivele  zoomorfe, antropomorfe  și  romboidale, motive  care  datorită
cererii  pe  piață  au  fost  lăsate, o  vreme, în  uitare.
Am  fost  cu  doamna  la  multe  expoziții: la  Muzeul  din  Sibiu  și  la
Muzeul  Satului  din  București, unde  l-am  cunoscut  pe  prof. Mihai  Pop.
Și  acum, la  vârsta  mea, înaintată, mai  învăț  cocoane  dornice  să  ducă
mai  departe  vechea  artă  maramureșeană”.
”Lucrez  de  când  am  putut  să  umblu  în  picioare. Mă  băgam  după
teară”.
Face  țoluri, cergi, trăisti, trăistuțe  etc. Meseria  o  continuă  fiica  sa,
MARIA  PETREUȘ.
Adresa: BOTIZA, nr. 57.

Eu  o-i  scrie, tu  o  du
Unde-i  afla  pe  mândru
Și-i  spune  că-i  uit  doru;
Nu  i-l  uit  că  l-am  uitat
De-acasă  când  o  plecat.

2354

Pe  sub  nor  și  pe  sub  lună
Trece-un cuc cu frunza-n 

gură,
Nu  știu, cucu  ori  mnierla,
Ori  bădița  cu  jălea,
Nu  știu, mierla  ori  cucu,
Ori  bădița  cu  doru.

2355

Cucule  vinit  din  lume,
Ascultă-mă  ce  ț-oi  spune,
Ascultă-mă, nu  cânta
Că  cu  doru  te-oi  mâna
De  la  mine  la  badea.
Cucule, pasăre-aleasă,
Hai  până  la  noi  acasă
Și  să-ți  dau  o  florice
Să  mei  la  mândru  cu  ie,
Florice  cu  două  frunze
Dă-i mândrului să  se-nstruțe,
Să  se-nstruțe  cu  floarea
Și  pe  frunză  să  citea
Că  doru  scris  l-a  afla,
Scris  pe  frunza  rugului –
Să-i  spui  că-i  vând  doru  lui
Și  de-amu  cât  oi  trăi
Nu  m-oi  lega  a  dori
Și  pe  urmă-a-mi  bănui:
Ce  mi-i  haznă  că  doresc
Și  la  urmă-mi  bănuiesc!

Meseria - brățară  de  aur.
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MINODORA  LAURA  PETREUȘ
Născută  în  Baia  Mare, mai  1974.
Face  împletituri  cu  noduri, etajere, suporturi  pentru  plante.
Adresa: BAIA  MARE, str. I. L. Caragiale  nr. 11, Sc. B, ap. 86. Tel. 0262.424.121;
0746.214.174.

MARIA  PIPAȘ, NICOLAE  PIPAȘ
Învățători  de  meserie, Maria  și  Nicolae  Pipaș  sunt  cunoscuți  și
recunoscuți  pe  plan  național  și  internațional  ca  mari  creatori  de  artă
tradițională, îndeosebi  în  domeniul  textilelor. 
Doamna  Pipaș  țese, cu  mare  rafinament  artistic, covoare, apoi  le
colorează  în  culori  vegetale, într-o  gamă  cromatică  tradițională
deosebită, adaptând  vechile  modele  spiritului  său  creator. Este  convinsă
că  arta  populară  este  dinamică, pentru  aceasta  câmpul  ornamental  al
lucrărilor  sale  nu  se  repetă, fiecare  covor  fiind, în  acest  fel, un  unicat.
Domnul  Pipaș  este  un  artist  al  vopsitului  în  culori  vegetale  și
creează  cu  măiestrie  modele  de  franjuri  pentru  covoare, dar  și  pentru
șterguri  și  fețe  de  masă.
Adresa: TISA, com. BOCICOIU  MARE, nr. 231. Tel. 0262.348.801.

MARIA  POIENAR
Sunt  din  Botiza. Mama  mea  mi-a  dat  ce  e  mai  scump  pe  lume,
dragostea  de  a  aprecia  frumusețea  portului  popular, cât  și  a  artei
noastre  tradiționale, țesutul  covoarelor. Acest  meșteșug  l-am  deprins  de
mică, când, din  joacă, stăteam  alături  de  mama  și  mișcam  și  eu  firele
și  uneori  ponojii  la  războiul  de  țesut.
Am  țesut  covoare, cergi, pânză  de  cămașă  și  alte  lucruri  pentru  a-mi
înfrumuseța  casa. Acest  meșteșug  l-am  transmis  mai  departe  prin  fata
mea  și  prin  nepoată.
Vopsesc  împreună  cu  doamna  Victoria  Berbecaru  și  facem  modele  cu
elementele  decorative  din  arta  maramureșeană.
Mai  sunt  și  bucătăreasă  bună, fac  mâncări  alese, mâncări  din  bătrâni.
Adresa: BOTIZA, nr. 827, Tel. 0262.334..456.

ANA  FELICIA  POP
Născută  în  august  1969, Șomcuta  Mare.
Face  preșuri, șterguri, țoluri, fețe  de  masă, dantelă, goblen, ciucuri,
chilim. Are  atelier  la  domiciliu. Fiicele  sale  Maria  și  Viorica  au
învățat  și  ele. 
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Dimitrie  Cantemir, nr. 1, ap. 15. Tel. 0262.424.243;
0746.054.458.

ANUȚA  POP
Născută  în  Ocna  Șugatag, aprilie  1961. Originară  din  Hoteni. Participă
la ”Grupul  Iza”, condus  de  soțul  său  Ioan  Pop. Cu  multe  rezultate  de
excepție  pe  plan  național  și  internațional.
Face  țesături, dantelă, broderie  în  ciur, franjuri, dar  și  zgărdane. A
învățat  de  la  maică-sa. Are  urmași  pe  Ileana  și  Mariana  Hotea  din
Hoteni.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Str. George  Enescu, Nr. 7, Ap. 20. Tel. 0262..425.267;
0723.727.438.   E-mail: popiza@rdslink.ro

2356

Drumu-i lung, pe el mă duc,
Capătu  nu  i-l  ajung;
De-aș  ajunge  capătu
Da-o-aș  mâna  cu  cucu,
N-aș  mai  înturna  altu;
De-aș  ajunge  marginea
Da-o-aș  mâna  cu  mnierla,
Altu  n-aș  mai  înturna.

2357

Frunză  verde  de  măr  dulce,
Spune-mi, cuce, când ti-i duce
Ca  să  vin  și  eu  cu  tine
Batăr  v’o  două-tri  zîle,
Batăr  calea  jumătate
Să  nu-ți  pară-așe  departe,
Batăr  calea  la  mnijloc
Să  nu-ți  pară-atâta  loc.

2358

Pân  pădure  de  brad  neagră
Trece-o  nevastă  beteagă,
Granguru  la  cap  o  leagă,
Cucu-i  șede  la  pticioare
Și  o-ntreabă  ce  o  doare.
- Taci, cucuț, nu  mă-ntreba
Că  mă  doare  inima,
Nu  mă-ntreba, cucuț, tu,
Că  mă  doare  sufletu.

Meseria - plug  de  aur.
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ANUȚA  POP  a  OSULUI
Născută  în  1930, în  Săpânța, localitate  situată  la  confluența  râului
Săpânța  cu  Tisa, sub  dealul  Piatra  Săpânței. Nr. casei  275.
În  general  face  cusături (cămăși  etc.), dar  ”alege” și  țoluri, fețe  de
masă, șterguri  și  căpătâie  de  rudă  sau  de  perină, precum  și  trăistuțe  și
mânecări  feciorești  și  zgărdane  din  mărgele  pentru  cununa  miresei.
”Are  un  deosebit  simț  al  culorii  și  îmbinării” (Francisc  Nistor,  Creații
și  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a
Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 54).
”S-a  impus  cu  putere  atât  prin  valoarea  artistică  a  produselor  făurite
cât  și  printr-o  intensă  activitate  creatoare  în  broderia  costumelor
populare, în  țesutul  cergilor  și  al  altor  textile  de  interior” (Ion  Vlăduțiu,
”Creatori  populari  contemporani  din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981,
p. 149).
”A  învățat  să  țeasă  și  să  coasă  de  la  mamă  și  bunică, continuând
tradiția  sau  înnoind  repertoriul  moștenit” (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu,
Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 391; Ortansa
Dogaru, Ornamentele  și  croiul  costumului  popular  din  județul  Maramureș, C.C.E.S.
Maramureș, C.Î.C.P.M.A.M. Maramureș, [Baia  Mare], 1984, p. 199).

CARMEN  IOANA  POP
Născută  în  Baia  Mare, septembrie  1971.
Face  decorațiuni  textile, design  vestimentar – obținute  manual. De
asemenea  face  imprimări  textile, croșetează  accesorii  pentru  produse
vestimentare, broderii  manuale, cusături  tradiționale. A  învățat
meșteșugurile  autodidact, dar  și  la  Școala  Populară  de  Artă ”Liviu
Borlan” din  Baia  Mare.
Adresa: BAIA  MARE, Str. Cerbului, Nr. 9, cod  430.325. Tel. 0262.214.664; 0745.276.615.

ELENA  POP
Născută  în  com. Vlad  Țepeș - Călărași, ianuarie  1950.
Face  țesături, croșetează, tricotează, croitorie. A  învățat  de  la  maica  sa
încă  de  când  era  copilă. La  fel  cum  învață  și  fiica  ei  Lavinia
Olimpia  Pop.
Adresa: BAIA  MARE, str. I. L. Caragiale, nr.  12, ap. 47. Tel. 0262.219.294; 0726.666.907.

GHEORGHE  POP  a  Uliului
Pentru  meșterul  Gheorghe  Pop, croitul  și  confecționarea  gubelor, a
cojoacelor  și  vestelor  tradiționale  din  pănură, este  o  meserie  practicată
încă  din  1963, de  aproape  50  de  ani. Croiește  îmbrăcăminte  pentru
iarnă (gube)  în  culorile  naturale  ale  lânii (alb  și  gri-negru), așa  cum
se  fac  pe  valea  Mara  de  secole, dar  și  papuci  de  casă, din  pănură
groasă, adaptând  astfel  un  meșteșug  străvechi  la  cerințele  actuale.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 16).
Adresa: DESEȘTI, nr. 246. Tel. 0262.372.719.

MARIA  POP
Născută  în  1948, în  Sat  Șugatag.
Profesoară  și  bună  cunoscătoare  a  florei  Maramureșului, stăpânește
secretele  vopsitului  vegetal, iar, de  mai  bine  de  35  de  ani, face  cămeși
tradiționale  din  cânepă  și  in, fețe  de  masă  brodate  cu  motive
geometrice, străvechi, țese  străiți, covoare  și  carpete, din  lână  vopsită  în

2359

De-aș  muri  primăvara
Păsările  m-ar  cânta,
Rândunelele  m-ar  duce
Și  cucu  mi-ar  pune  cruce
Dint-o  crangă  de  măr  dulce.

2360

Cine  are  părinți  doi
Nu  i-i  inima  gunoi,
Da’  eu  am  numai  măicuță –
Trăiesc  ca  și  cucu-n  frunză.

2361

Cântă  cucu-n  vârv  de  fagi
De  dragostea  celor  dragi,
Cântă  cucu  din  moliz’
De  urgia  celor  hâz’.

2362

Câtu-i  dealu  de-a  lungu
Nu-i  pasăre  ca  cucu,
Nici  om  ca  și  mândru;
Câtu-i  dealu  de-aicea
Nu-i  pasăre  ca  mnierla,
Nici  om  ca  și  badea.

2363

Legăna-te-ai, mândră, tu,
Pe  o  crangă  cu  cucu,
Mă  tomnești  să-ț  duc  doru;
Legăna-te-ai, legăna,
Pe  o  crangă  cu  mnierla,
Mă  tomnești  să-ț  duc  jălea.

Meșterul  cel  bun  umblă  ca  banul  din
mână  în  mână.
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culori  vegetale, preparate  din  plantele  locului. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 17).

”În  afară  de  țesături  se  îndeletnicește  și  cu  arta  cusutului. Lucrează
cu  deosebită  măiestrie  și  migală  diferite  cămăși  pentru  femei  și
bărbați. În  ornamentare  dovedește  un  deosebit  simț  în  alegerea  și
repartizarea  culorilor” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din
zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare],
1967, p. 54).
Adresa: DESEȘTI, nr. 327. Tel. 0262.372.685; 0744.279.284..

VALENTINA  POP
Născută  în  Baia  Mare, martie  1967.
Face  tricotaje  de  mână: pulovere, fuste, bluze, eșarfe. A  învățat  acum
25  de  ani  de  la  o  prietenă.
Adresa: BAIA  MARE, str. Transilvaniei, Bl. 5, Sc. B, Ap. 28. Tel.  0262.435.922.

ELVIRA  PRECUP
Născută  în  Cozla – Sălaj, noiembrie  1953.
Face  țesături, mileuri, fețe  de  masă, broderie. A  învățat  de  la  părinți  și
bunici.
Adresa: BAIA  MARE, str. A. P. Cehov, nr. 25. Tel. 0262.272.030; 0726.717.130.

CODRUȚA  ROHIAN
Născută  în  noiembrie 1965  în  Cluj-Napoca.
Absolventă  a  Academiei  de  Arte  Vizuale ”Ioan  Andreescu” din  Cluj-
Napoca, specializată  în  etno-design. Face  creație  vestimentară, dar  și
accesorii.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. George  Pop  de  Băsești, nr. 22. Tel. 0262.275.106. Mobil
0745.939.830. E-mail cucarohian@yahoo.com

FLOARE  ROIB
Născută  în  ianuarie  1976.
Face  țoluri, trăisti, carpete. A  învățat  de  la  maica  sa, ILIȘCA  CORĂU,
născută  în  1946.
Adresa: BOTIZA, nr.  333. Tel. 0262.334.012.

TEREZIA  RUS
Îndeletniciri  utilizate  mai  ales  pentru  producerea  diferitelor  obiecte  și
lucruri  necesare  gospodăriei, țesutul  și  cusutul  sunt, pentru  Terezia,
activități  practicate  de  mai  bine  de  35  de  ani, dar  pe  care  le
transmite  și  copiilor  de  la  școala  unde  lucrează. 
Țese  ștergare  din  bumbac  și  cânepă, cu  dungi  roșu-alb, dar  și  motive
preluate  de  pe  ștergurile  vechi  din  satul  natal, Oarța  de  Sus, motive
de  mare  rafinament, geometrice, dar  și  avimorfe, specifice  în  Țara
Codrului. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 18).
Adresa: OARȚA  DE  SUS, nr. 286, Tel. 0262.204.954.

MARIA  RUSU
S-a  născut  în  Sighetul  Marmației  în  1935. 

2364

Nu  veni, mândruț, la  noi,
Că  mă  fă  mă-ta  gunoi:
De-ar  si  gunoiu  ca  mine
Nu  l-ar  mai  mătura  nime
Ci  l-ar  pune  pe  hârtie,
L-ar  duce-n  cănțălărie
Și  l-ar  pune-n  călămari
Să  scrie  domnii  cei  mari.

2365

Măi mândruț cu cuvânt blând,
Nu  mă  tăt  face  să  plâng,
C-oi  plânge  lacrămi  de  foc
Și  tu  nu-i  ave  noroc;
C-oi  plânge  lacrămi  de  pară
Și  tu  nu-i  ave  ticneală.

2366

Bată-te, mândrior, bată,
Ziua  de  mâni  și  de-alaltă;
Nu  te  bată  câte-am  zîs
Numai lacrămi câte-am plâns,
Nu  te  bată  câte-oi  zîce
Numai lacrămi câte-oi plânge:
M-ai  învățat  sărutată
Și  m-ai  lăsat  supărată,
M-ai  învățat  drăgostită
Și  m-ai  lăsat  ozîlită.

Meșterul  se  cunoaște  la  lucru.
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Țese  și  alege  covoare, zadii, trăistuțe  feciorești  și  mânecări; coase  și
cămăși  bărbătești  și  femeiești.
”În  obiectele  lucrate  de  ea  există  un  echilibru  deosebit  în  ceea  ce
privește  alternarea  și  îmbinarea  diferitelor  motive  ornamentale”
(Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică
Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 54).

ILEANA  STAN  a  TINCULUI
Născută  în  1921, în  Săpânța, așezată  la  confluența  râului  Săpânța  cu
Tisa.
”Este  o  renumită  țesătoare  de  cergi  din  Maramureș. Și  celelalte
țesături  făcute  de  ea (fețe  de  masă  și  pernă, zadii  etc.) se  remarcă
printr-un  deosebit  simț  al  măsurii, coloritului  și  îmbinării  elementelor
ornamentale” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona
etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967,
p. 54).

ILEANA  STAN  SUȘTAC
S-a  născut  în  1907, în  Săpânța.
”Se  dovedește  un  mare  meșter  în  pregătirea  cununilor  de  mireasă. În
ornamentare  folosește  de  preferință  motive  geometrice, pătrate, puncte
și  romburi” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona
etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967,
p. 54).

IRINA  STAN  a  IRINII
S-a  născut  în  1921.
Face, ”alege”, în  teară  cergi, țoluri, ștergare, fețe  de  masă, trăisti, fețe  de
pernă, desagi. 
Motivele  ornamentale  sunt  tradiționale: rujiță, potcoavă, steluțe, ciur  pe
încrețele, brăduț, șcătuliță  etc.
A  participat la  expoziții  județene, naționale, dar  și  în  străinătate  și  a
obținut  numeroase  premii.
”Născută  și  crescută  în  Săpânța, Ileana  Stan  a  Irinii  a  participat  încă
din  copilărie  la  confecționarea  unor  piese  textile  utilizate  la
împodobirea  interiorului  casei. Ea  a  deprins  pasiunea  și  arta  de  a
coase  de  la  bunica  și  mama  ei. Este  important  de  notat  faptul  că
mama  Ilenei  Stan  a  Irinii  nu  a  ales  niciodată  în  război, că ”ștergurile”
(ștergarele  alese  în  războiul  de  țesut)  și  ”țolurile” (covoarele)  i  le
lucrau  alte  femei  din  sat; mama  ei  țesea  doar  pănură, cergi, lepedee,
țesături  mai  simple, fără  motive  ornamentale  deosebite. Ileana  Stan  a
Irinii  a  învățat  să  aleagă  covoare  în  războiul  de  țesut  de  la  o  femeie
bătrână, Ana  Iegărița, originară  din  Giulești  și  stabilită  în  Săpânța,
precum  și  de  la  Anuța  Pop  a  Osului, dar  nu  în  tinerețe, ci  atunci
când  era  în  plină  maturitate. Dotată  cu  un  talent  deosebit, Ileana  Stan
a  Irinii  reușește  să  realizeze  și  piese  alese  în  război, cu  un
remarcabil  nivel  artistic”. (Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari  contemporani
din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981, p. 147).

MARIA  STAN
Săpânța, nr. 833.
Ortansa  Dogaru, Ornamentele  și  croiul  costumului  popular  din  județul  Maramureș,
C.C.E.S. Maramureș, C.Î.C.P.M.A.M. Maramureș, [Baia  Mare], 1984, p. 199).

2367

Cinde  ibde  ș-apoi  spune
Nu  hălăduia  din  fune,
Cine  ibde  ș-apoi  lasă
Din  temniță  să  nu  iasă
Numa-o  dată-n  șepte  luni –
Ș-atunci  legat  în  funi,
Numai-o  dată, înt-o  marț,
Ș-atunci  legat  în  lanț.

2368

Tu  mândruță  de  mai  an,
Știi  cât  de  dragi  ne  eram:
Dint-on  măr  ne  săturam,
Dint-on  măr  și  dint-o  pară
Ne  era  cina-nt-o  sară.
Amu  să  avem  cu  sacu
Nu  ne-am  da  unu  la  altu.

2369

Mândră, când  oi  muri  eu
Vină  la  mormântu  meu
Și-mi  samână  la  mormânt
Câte  flori  îs  pe  pământ,
Și-mi  samână  la  pticioare
Câte  flori  îs  pe  sub  soare
Și  te  razîmă  de  cruce
Și-mi  mai  dă  o  gură  dulce.

2370

Hei, măi  mândriorule,
De  când  la  noi  n-ai  vinit
P’ângă  șatră-o  răsărit
Tăt  tidrii  și  stânjenei –
Eu  mă  uit  sara  la  ei
Și  nu  văd  ochi  ca  ai  tăi.

Meșterul  strică
Și  drege  de  frică.
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IRINA  ȘTEȚ
Născută  în  1935.
Pentru  țesătoarea  Irina  Șteț, țesutul  cergilor  și  al  traistelor  este  o
ocupație  practicată  toată  viața. Ca  mai  toate  femeile  din  satele
maramureșene, a  început  să  țeasă  pentru  a-și  face  zestrea  proprie, iar
mai  apoi  și  pentru  diverșii  vizitatori  ai  zonei.
Țesând  pe  timp  de  iarnă, când  muncile  agricole  permit, face, de  peste
60  de  ani, traiste  și  cergi  de  lână  cu  motive  liniare  simple  sau
florale, specifice  pe  Valea  Tisei, în  Săpânța. De  asemenea, este  un
mare  meșter  în  cusutul  și  împodobirea  cămășilor  tradiționale.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 19).

”Irina  Șteț  acordă  mare  atenție  atât  selectării  materiei  prime, calității
acesteia, cât  și  cromaticii  și  tehnicii  de  execuție, criteriul  estetic  fiind
cel  care  are  importanța  dominantă  și  în  crearea  pieselor  destinate
propriilor  necesități” (Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari  contemporani  din
România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981, p. 151).
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: SĂPÂNȚA, nr. 84, Tel. 0262.372.422.

ILEANA  MARIA  ȘTEȚCU

Născută în  august  1933.
Face  sumane  din  pănură  bătută  în  ptiuă, dar  și  pieptare  din  pănură,
care  se  poartă  pe  alte  sate. ”Mi-am  vândut  zestrea  de  acasă  și  mi-am
cumpărat  mașină  de  cusut  Singer.  Mai  erau  croitori  în  sat: era  Ileana
lui  Lupu, Nicolae  Coman  care  a  decedat, mai  lucra  și  Parasca  lui
Ionu  Moașii, dar  acum  nu  mai  face.
Adresa: SĂLIȘTEA  DE  SUS, Str. Liviu  Bindea, nr. 98. Tel. 0740.532.046.

PARASCA  ȘTIOP
S-a  născut  în  Șurdești, 1936.
”Cam  de  când  o  început  Udătorul (am  reluat  costumul). Că  eu  prima
dată  am  făcut  barșon. Am  avut  făcute  de-a  mele. Și-am  făcut  și  m-o
văzut  feciorul  meu  și  o  zîs: 

- D-apoi  ce  faci?
- Ia, fac  barșoane.
- D-apoi  nu-i  arăți  la  Simona, că  fata  acum o  terminat a  12-a?

O  vinit, să  vadă  cum  fac, o  vinit  fata, o  făcut. Și  știe  lucra  fata. Da’
nu  lucra  ea. Și  ei  i-am  făcut  zadie  și  laibăr  mândru  cu  mărgele.
Și  la  băiat  i-am  făcut  cămașă  ca  și  la  Cristi, și  i-am  făcut  straiță
moroșenească, am  pus  război, ia, atâta  am  făcut  de  lat. Și  i-am  făcut,
numa’ pentru  asta  am  pus  război. Și  i-am  făcut  zgărzi  la  clop. Și  la
fată  acum  i-am  făcut  un  brâu  din  catifea  neagră, de  tri  degite, cu
frunze  de  stejar, puse  așe, și  o  rujiță  din  mărgele.
Pindileu  l-am  făcut  în  trei  zile, cum  lucru  eu, cu  spor. Aici  trebuie  să
număr  firile…
Până  m-am  căsătorit, că  apoi  n-am  mai  făcut. No, că  am  fo’  mai…
Numa’  dantelă  și  am  cusute  pe  ea, de  când  eram  eu  fată-. Am  un
rând, acela  l-am  dat  la  nepoată. No, nepoata-i  de  19  ai. Și  am  un
rând, no, acela  vreu  să-l  dau  la  nepotu  meu, student, anu  I.

2371

Vine  doru  și  mă-ntreabă
De  ce  port  năframă  neagră;
Cum  focu  nu  o-i  purta –
Ce-am ptierdut n-oi mai  afla:
C-am  ptierdut  o  rujă  plină,
Jumătate  din  inimă;
Am  ptierdut  o  rujă  creață,
Jumătate  din  viață.

2372

Ei, măi  mândriorule,
De  ț-am  fost  dragă  cândva
Cată-mă  când  mi-i  afla
La  portiță-n  temeteu
C-acolo-i  mormântu  meu
Cu  ruji  albe  îngrădit,
Cu  dor  mult  acoperit,
Cu  ruji  albe-i  îngropat,
Cu  dor  mult  i  astupat.

2373

Vine  cucu  de  tri  zîle
Peste  munți, peste  mozîle,
Peste  dealu  cel  tăcut
De  la  mândru  cu  dor  mult.
Nu  știu  unde-o  să  se  puie,
Doru  badii  să  mi-l  spuie:
Pe  un  sir  de  rămure –
Tomna  lângă  casa  me
Doru  badii  mi-l  spune –
Jumătate  la  inimă
Și  jumătate-n  grădină.

Meșteșugarul  e  totdeauna  cu  banul  în
mână.
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Apoi  poate  el  l-o  arăta  când  a  hi, oricând, la  copiii  lui, să  spună  c-o
fo’  a  mămucăi, cum  îmi  zîce  el. Un  rând  i  l-am  făcut  la  fată, după
el. Pindileu  și  cămeșă  și  cu  ciur  tăiet  și  cămeșa  la  fel.
Trebe  cu  pânză  de  casă, că  îi  mai  bună” (2006) (Florin  Pantilimon,

Anamaria  Iuga, Șurdești – oameni  și  locuri, Editura  Cybela, Baia  Mare, 2008, p. 4).

CĂLINA  TĂMAȘ
S-a  născut  în  1919, în  Călinești, pe  Valea  Cosăului.
”Este  una  dintre  cele  mai  talentate  țesătoare  din  Maramureș. Obiectele
lucrate  de  ea, covoare, ștergare  etc., sunt  de  o  rară  frumusețe  atât  prin
motivele  de  preferință  geometrice  și  vegetale, folosite  în  ornamentare,
cât  și  prin  deosebitul  gust  în  îmbinarea  lor” (Francisc  Nistor,  Creații  și
creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației
Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 54).

MARIA  TISĂLIȚĂ
Rozavlea, nr. 586. Are  52  ani. (Ortansa  Dogaru, Ornamentele  și  croiul  costumului
popular  din  județul  Maramureș, C.C.E.S. Maramureș, C.Î.C.P.M.A.M. Maramureș, [Baia
Mare], 1984, p. 199).

VERONICA  RODICA  TOLDIȘAN
Născută  în  Săcălășeni, ianuarie  1960.
Face  cusături, țesături, tricotaje, împletituri – așa  cum  a  învățat  în
familie. Fiica  sa  Ioana  Mihaela  Lazăr  o  urmează  în  meserie.
Adresa: BAIA  MARE, str. Olteniei, Bl. 4 A, Ap. 37. Tel.  0262.227.143; 02262.288.644.

CULCEA, nr. 110.

ANUȚA  TOMȘA
Născută  în  aprilie  1970.
Face  covoare  și  cergi  în  culori  vegetale, foarte  cunoscută  că  știe
toarce  lână; face  și  tricotaje.
A  învățat  de  mică, de  la  mama  sa, de  la  bunica  și  mătușa  ei
MĂRIA  lui  MOZOC  cea  mai  mare  țesătoare  din  Poienile  Izei. Fiica
sa  Anamaria  învață  și  ea  să  facă.
Adresa: POIENILE  IZEI, nr. 309. Tel. 0726.036.125.

MARIA  TRIFOI
Este  născută  în  Botiza. Face  țesături, traiste. (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia,

Meșteșuguri  artistice  tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 204).

ILEANA  TURDA
Are  60  ani. (Ortansa  Dogaru, Ornamentele  și  croiul  costumului  popular  din  județul

Maramureș, C.C.E.S. Maramureș, C.Î.C.P.M.A.M. Maramureș, [Baia  Mare], 1984, p. 199).
Adresa: SĂPÂNȚA, nr. 570.

IRINA  TURDA
A  învățat  îndeletnicrea  țesutului  de  la  mama  sa  și  țese  atât  pentru
propria-i  gospodărie, cât  și  pentru  vizitatorii  zonei. Țese  traiste  și
cergi  de  lână, fie  în  culorile  naturale  ale  lânii, cu  dungi  albe  și  gri,
fie  cu  lână  colorată  preponderent  în  roșu. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 20).
Adresa: SĂPÂNȚA, nr. 84, Tel. 0262.372.422.

Cel  din  inimă  plânge,
Cel  din  grădină-nflore
Și-nflore  flori  de bujor
Nouă, mândrior, de  dor,
Și-nflore  flori  mânânțele
Nouă, mândrior, de  jele.

2374

- Spune, măiculiță, spune,
Avut-am  noroc  pe  lume?
- Eu ț-am spus și ț-oi mai 

spune
Că  tu  n-ai  noroc  în  lume.
Măi  copile  supărat,
Eu  noroc  ț-am  sămânat
Astă  primăvară-n  strat,
L-am  plezit  și  l-am  udat,
A  ta  parte  s-o  uscat
De  jele  și  de  bănat;
Măi  copile  bănuit,
Eu  noroc  ț-am  răsădit
Astă  primăvară-n  rât,
L-am  udat  și  l-am  plezit,
A  ta  parte  s-o  toptit
De  jele  și  de  urât.

2375

Mândră  floare-i  norocu
Nu  se  face-n  tot  locu
Nici  nu-l  află  tot  omu;
Se  face  pe  lângă  vale
Și  nu-l  află  sie  care,
Cine-l  află, bine-i  pare.

Meșteșugul  e  brățară  de  aur  și  gâtul
pâlnie  de  argint.
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ILEANA  ȚIPLEA
Născută  în  1953, în  Ferești, pe  Valea  Cosăului.
”Lucrează  cu… pricepere  ciucuri  pentru  fețe  de  mese, fețe  de  pernă,
șterguri, zgărdane  etc. Prin  ușurința  cu  care  lucrează, prin
ingeniozitatea  și  priceperea  de  care  dă  dovadă  încă  de  la  această
vârstă, ne  dă  dreptul  să  credem  că  în  curând  va  deveni  un  valoros
creator  popular” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona
etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967,
p. 54).

FLORICA  VÂȚ
S-a  născut  în  octombrie  1955, Ardud (jud. Satu  Mare). 
Face  aranjamente  pentru  pereți, mese, tablouri  tip  goblen  cusut  pe
pânză  etc. Mai  lucrează  și  copiii, nepoții  și  nora. A  participat  la
expoziții  în  Baia  Mare, Băiuț.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BĂIUȚ, str. Principală, nr. 468. Tel. 0745.264.836.

MĂRIUCA  VERDEȘ
Născută  în  Desești, septembrie  1980.
Face  cusături  în  cruci, dar  și  știe  să  cânte  foarte  frumos; a  luat
numeroase  premii  la  festivaluri  folclorice. A  învățat  de  la  mama  sa.
Adresa: DESEȘTI, nr. 315. Tel. 0262.275.822; 0724.188.163.

ILEANA  VIȘOVAN
S-a  născut  în  1947, în  Hărnicești, pe  Valea  Mara.
”Țese  cu  predilecție  zadii. În  ornamentarea  lor  folosește  constant
pentru  demarcarea  vrâstelor  culorile  galben-negru. Mai  țese  covoare  și
țese  cămăși  cu  deosebită  dexteritate” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori
populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare,
[Baia  Mare], 1967, p. 54).

LILIANA  WEISENBACHER
Născută  în  Baia  Sprie, mai  1969.
Face  covoare  din  cânepă, iută, in; tapiserii  din  lână  etc., perdele. A
învățat  meșteșugul  singură. A  avut  expoziții  în  mai  multe  localități
din  România, dar  și  la  Freising – Germania.
Adresa: BAIA  MARE, str. Olteniei, nr. 3, ap. 5. Tel. 0262.274.380; 0722.769.386.

ILONA  ZOICAȘ
Brodând  manual, în  tehnica ”în  ciur” (pe  fire  trase), realizează, de  mai
bine  de  50  de  ani, fețe  de  masă  și  șervețele  din  bumbac  alb, cu
broderie  în  efecte  de  alb  pe  alb. Utilizează  motive  specifice  zonei
sale  natale, Țara  Chioarului. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni,
Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de
Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 20).

Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: OARȚA  DE  SUS, nr. 191. Tel. 55.

IOANA  ZUBAȘCU
A  învățat  meșteșugul  din  copilărie, iar  țesutul  este  nu  numai  o

Și  eu  unu  l-am  cătat,
T’ina  l-o  fo’  astupat;
Eu  l-am  cătat  cu  lumnină,
L-am  aflat  cu  vârvu-n  t’ină
Și  uscat  din  rădăcină.

2376

Tu  mândruță, mândruluță,
Strânge-ți  doru-n  zădiuță
Și-l  samână-n  grădinuță
Să  răsară  merișor
Și-i  mânca  de  ț-a  si  dor,
Să  răsaie  merișoare
Că-i  mânca  de  ț-a  si  jele
Și-i  da  de  urmele  mele.

2377

Hai, mândră  să  trecem  râtu
Să  ne  povestim  urâtu,
Hai, mândră, să  trecem  lazu
Să  ne  povestim  năcazu.
Râtu-i  rât  și  iarba  iarbă,
Dragu-mi-i  omu  de  treabă,
Râtu-i  rât  și  iarba-i  verde –
Ce-am iubit nu  se  mai  vede.

2378

Pe  cărarea  bădiții
Crește  iarba  dragostii;

Meșteșugul  vreme  cere,
Nu  se-nvață  din  vedere.
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plăcere, dar  și  o  necesitate. Lucrând, în  special  pentru  gospodăria
proprie, de  câțiva  ani  însă  țese  și  pentru  turiștii  care  trec  pe  Valea
Izei. După  ce  se  vopsește  lâna  în  culorile  vegetale  obținute  din
plantele  din  regiune, aceasta  este  țesută  în  covoare  și  traiste, cu
motive  tradiționale  maramureșene (”roate”, ”stele”, ”cătane”, ”flori”), dar
și  motive  preluate  din  portul  popular  și  transpus  în  câmpul
ornamental  al  covorului, uneori  și  motive  noi, în  spiritul  locului  însă
(”biserica”, ”poarta  maramureșeană”). Din  2002  a  deschis  în  locuința
sa  un  magazin  de  valorificare  a  produselor  de  artizanat. (Certitudinea
valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 21).
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: ȘIEU, nr. 378, Tel. 0721.362.759.

Icoane  pe  sticlă  de  Georgeta  Maria  Iuga

ICOANE  PE  STICLĂ. ICOANE  PE  LEMN. 

”… Icoanele  pe  sticlă  arată, prin  tematica  lor, funcția  practică  pe  care  o  au.
Se  regăsesc, dominând  prin  număr  mare  și  prin  frumusețea  realizărilor, icoane
destinate  apărării  de  boală (Sfântul  Haralambie, cel  care  omoară  ciuma), a
avutului  și  animalelor (Sfântul  Gheorghe), îndepărtării  furtunilor  și  trăsnetelor
(Sfântul  Ilie). Se  întâlnesc  apoi  cu  mare  frecvență  icoanele  alese  pentru  că
sfântul  reprezentat  are  același  nume  cu  unul  din  membrii  familiei”. (Paul
Henri  Stahl, Marin  Constantin, Meșterii  țărani  români, Editura  Tritonic, București, 2004;
p. 64).
”Spre  deosebire  de  centrul  Europei, pictura  pe  sticlă  din  Transilvania  este  o
creație  individuală, perfect  încadrată  în  specificul  artei  populare  românești. Ca
expresie  a  concepției  de  viață  a  pictorilor, icoanele  sunt  încărcate  de
simboluri, reflectând  credințe  din  lumea  satelor  în  epoca  respectivă. /…/
Primele  icoane  pe  sticlă  provin  de  la  Nicula (Cluj)  și  sunt  din  secolul  al
XVIII-lea. Existența  unei  icoane  reprezentând  pe  Maica  Domnului  cu  pruncul
Iisus  în  brațe, în  biserica  satului  Nicula  care, potrivit  relatărilor  vremii  a
început  să  lăcrimeze  la  15  februarie  1694, a  transformat  așezarea  în  loc  de

De  ce  crește  ’mbătrânește,
Om  cu  om  trage  nădejde,
Numai  eu  cu  bădița
Nu  ne  tragem  nădejdea
Că  știu  că  nu  ne-om  lua:
Neamurile  rău  grăiesc
Și  părinții  nu  voiesc.
De-ar  putea  oamenii  face
Nouă  să  ne  dăie  pace
Că  rușine  nu  le-om  face.

2379

Așe-i  omu-ntre  străini
Ca  și  pomul  între  st’ini:
St’inii cresc în  lung  și-n  lat,
Pomu  rămâne  uscat.
Atâta  mi-s  de  streină,
Apa-i  mare, nu  mă  mână;
Atâta  mi-s  de  săleacă,
Apa-i  mare, nu  mă-neacă.
Așa-mi vine-un dor și-o jele:
Unde-am fost și unde-oi mere!
Așa-mi vine-un dor și-un 

plâns:
Ce mi-am fost și ce-am ajuns!

2380

Nu  trebe  mai  mare  șfară
Ca  streină, dusă-n  țară;
Nu  trebe  mai  mare  fun’e
Ca  streină, dusă-n  lume.

2381

Mâncatu-s, Doamne, de  rele
Ca  holda  de  păsărele;
Mâncatu-mi-s  de  streini
Ca  iarba  de  boi  bătrâni;
Mâncatu-mi-s  de  năcaz
Ca  iarba  de  boi  pe  laz.

2382

Decât  în  țară  streină
Cu  ptită  albă  a  mână

Meșteșugul  nu  poate  schimba  firea.
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pelerinaj. Acest  fapt  a  favorizat  dezvoltarea  meșteșugului  aici, pelerinii  fiind
dornici  să  plece  cu  o  amintire”. (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri
artistice  tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 157-158).

RODICA  STELA  CARCU
Născută  în  iulie  1960, Târgu  Mureș.
Face  icoane  pe  sticlă  și  pe  lemn, dar  și  pictură  pe  pânză.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Vasile  Alecsandri, Bloc  74, ap. 31. 

GEORGETA  MARIA  IUGA
S-a  născut  la  Sighișoara, noiembrie  1950.
Pictează  icoane  pe  sticlă  în  spiritul  celor  de  Maramureș  și  Nicula,
având  predilecție  pentru  compoziția  sobră, cu  o  linie  foarte  expresivă.
Studiind  tehnica  și  viziunea  vechilor  pictori  țărani, modul  de  preparare
a  culorilor, chiar  cu  pigmenți  naturali, Georgeta  Iuga  continuă  tradiția
picturii  pe  sticlă, dând  viață  nenmăratelor  teme  religioase: ”Nașterea
Domnului”, ”Răstignirea”, ”Maica  îndurerată”, ”Duminica  Floriilor”  etc.,
dar  și  imagini  ale  unor  Sfinți (în  special  Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe, Sf.
Dumitru, Sf. Haralambie  etc.). Realizările  temelor  nu  sunt  niciodată
identice, însă  sunt  pictate  cu  drag, dăruire  și  bucurie. (Certitudinea  valorii /
Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș
a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p.
50).
”În  Nordul  Transilvaniei, la  Baia  Mare, (Georgeta – n.n.) Maria  Iuga  aduce
în  repertoriul  contemporan  al  icoanelor  pe  sticlă  creații  de  reală
valoare  artistică”. (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia, Meșteșuguri  artistice  tradiționale,
Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 165, 206).
Președintă  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș
(a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Republicii  nr. 37/5. Tel. 0262.226.739;  0744.769.178.

IONUȚ  POP
Născut  în  Baia  Mare, februarie  1986.
Face  desen  artistic  și  grafică  cu  reprezentări  din  diferite  domenii
(tablouri, planșe  grafice).
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Matei  Basarab,  nr. 10. ap. 4. Tel. 0262.220.054; 0741.778.096.
E-mail: ionuck@yahoo.com

SUSANA  POP – DEBREȚENI
S-a  născut  în  Baia  Mare, ianuarie  1965. 
Face  accesorii  și  vestimentație, pictură  pe  ouă, sticlă, frescă, seco  pe
pânză  și  lemn, imprimeuri  textile, broderie, țesere  manuală. Majoritatea
pieselor  sunt  purtabile, dar  și  decorative.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Progresului, Bl. 58, ap. 30. Tel. 0262.220.054; 0741.388.108 

ION  PROFEANU
Născut  în  noiembrie  1967, în  Spineni, jud. Olt.
Face  icoane  pe  lemn. A  învățat  meșteșugul  de  la  Prof. Livia

Și  cu  apă  din  fântână,
Mai  bine  în  satu  meu
Cu  coajă  de  mălai  rău
Și  cu  apă  din  pârâu.

2383

Omu  și  țara  streină
Mi-o  făcut  fața  bătrână
Și  capu  caier  de  lână.

2384

Câte  păsări  zburătoare
Tăte  au  căs’  și  cuptioară
Și  p-a  cui  brață  să  moară.
Numai  eu, săleac  de  mine,
Nici  am  casă, nici  cuptior,
Nici  p-a  cui  brață  să  mor;
Nici  am  casă, nici  prag,
Nici  p-a  cui  brață  să  zac.

2385

Cântă  cucu-n  cea  fețîie,
Eu  gânesc  că-mi  cântă  mie,
Da’  el  cântă-a  pribegie.
Cucuțu  poate  cânta
Că  el  nu-și  lasă  țara
Și  nu-l  doare  inima.

2386

N-are  să-mi  ieie  meseria  din  mână.
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Teodoreanu. Îl  practică  de mai  mulți  ani.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Bd. Traian, nr. 23/3. Tel. 0262.274.654; 0740.871..151. E-mail:
ionprofeanu@yahoo.com

Cojocarul  Nicoară și Victoria Hotea, ”icoane”  făcute  de  Stan  Ion  Pătraș.

LUCRĂRI  ÎN  PIELE – COJOCĂRIT. 
MAROCHINĂRIE. OPINCI

”Dacă  costumul  maramureșean  este  sobru, pieptarul  în  schimb  aduce
somptuozitatea  decorației  și  cromaticii. Fondul  alb, roșu  sau  negru  al  piesei
dispare  cu  totul  sub  dantelăriile  din  piele, sub  vrejurile  compacte  brodate  cu
lână, punctate  dens  cu  ținte  de  metal  sau  cu  bucăți  mici  de  oglinzi. Este  un
complex  strălucitor, extrem  de  pitoresc, a  cărui  expresivitate  contrastează  cu
caracterul  reținut  al  comportării  oamenilor  de  aici…
Executarea  cojoacelor  solicită  cunoștințe  de  meșteșug  complexe, asociate  cu
îndemânare, vigoare  și  spirit  inventiv  în  distribuirea  câmpilor  ornamentali.
Dotate  cu  imaginație  felxibilă, femeile  se  integrează  într-un număr  apreciabil
în  rândurile  meșterilor  cojocari, atribuind  acestui  domeniu  al  artei  populare,
bănuit  de  factură  bărbătească, valori  estetice  originale”. (Francisc  Nistor,
Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională
a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 93).
”Centru  specializat  în  cojocărit  este  Săliștea, unde  se  confecționează
excepțional  cojoacele  de  Maramureș”. (Paul  Petrescu, Elena  Secoșan, Arta
populară, Îndreptar  metodic, Casa  Centrală  a  Creației  Populare, București, 1966, p. 99).
”Frumoasele  pieptare  purtate  de  femei  și  de  bărbați  în  Maramureș  sunt
produse  în  satele  Săliștea  de  Sus, Moisei, Vișeul  de  Jos, Sat  Șugatag, Borșa,
Botiza  ș. a.”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura
Enciclopedică, București  1997, p. 320).
”Se  poate  spune  că  arta  de  maxim  decorativism  a  hainelor  de  piele, pe  plan
european, este  centrul  estic  al  Europei, incluzând  parte  din  Polonia, Slovacia,
Ungaria, nordul  Serbiei, punctul  de  greutate  constituindu-l  însă  România”.
(Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică,
București  1997, p. 165).

ANA  ANDREICA
S-a  născut  în  Călinești, septembrie  1942. Face  de  toate: de  la  țesături,
până  la  curele  late, împodobite  cu  mărgele. Practică  meseriile  de  peste
5  ani. Face  și  brâie, țesute, la  fete.
Adresa: CĂLINEȘTI, nr.. 374. Tel. 0262.373.017; 0741.977.646.

Floricică  de  mușcată
Bine  mi-o  mai  fost  odată,
În  veci  n-am  fo’  supărată,
De mândru-am fo’ 

deznierdată;
D-ap(o)i-amu, săleac  de  

mine,
Nu  mă  mai  dezniardă  nime:
Mândru-i dus și nu mai  vine.

2387

Haida, mândră, -n deal la 
cruce

Și  vezi  trenu  cum  mă  duce,
Mă  duce  din  gară-n  gară
Până  mă  scoate  din  țară
Și  mă  lasă-n  țări  streine
Un(d)e  nu  cunosc  pe  nime:
Numai  frunza  de  trifoi
C-aceia-i  și  pe  la  noi,
Numai  frunza  și  iarba
Care-i  pe  tătă  lumea.

2388

Urâtu-i  pe  ptiatră  sacă
Și  tăt  strîgă  că  se-neacă.
- Taci, urâte, nu  strîga,
Că-s  aici  și  te-oi  scăpa;
Taci, urâte, nu  răcni,
Că-s  aicea  ș-oi  sări.

2389

Doamne, nu  mă  bate  tare,
Că  și  eu-s  a  dumnitale;
Doamne, nu  mă  bate  rău,
Că  și  eu-s  copilu  tău.

2390

Facu-mi  voaia  cu  gura:
De  la  inimnioară  ba;
Facu-mi  voaia  cu  ce  gură:
Inima-mi  plânge  de  cură.

Nerodu  întâi  croiește,
Apoi  se  gândește.
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DUMITRU  BLEDEA, SULTĂNICA  BLEDEA
Sultănica s-a  născut  în  noiembrie  1965, în  Giulești.
Urmează  tradiția  cunoscutului  meșter  cojocar  Nicoară  Hotea..
Face  cojoace  de  pe  Valea  Marei, la  comandă.
Adresa: SAT..ȘUGATAG, nr.  228. Tel. 0764.517.180.

ILEANA  COCEAN
S-a  născut  în  1926, în  Moisei.
”Lucrează  pieptare  din  piele  pe  care  le  ornează  cu  harast, lână
extrem  de  fină  tunsă  de  pe  mioare  foarte  tinere. Este  un  foarte
priceput  și  cunoscut  meșter  în  arta  confecționării  acestui  tip  de
obiecte  din  piele” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona
etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967,
p. 94).

DUMITRU  BOGÂLDEA, ANA  BOGÂLDEA
Dumitru  s-a  născut  în  decembrie  1940. 
De  pe  la  12  ani  face  cojoace/t’eptare, meșteșug  învățat  de  la
părintele  său, numit  tot  DUMITRU  BOGÂLDEA, care  a  continuat
meseria  de  la  strămoși. Face  cojoace/t’eptare  pentru  toată  Valea  Izei,
cine  dă  comanda.
Adresa: SĂLIȘTEA  DE  SUS, Str. Liviu  Bindea, nr. 16  A. Tel. 0742.962.953.

VASILE  BOTIȘ
Născut în  ianuarie  1959, Vișeu  de  Sus.
Face, de  mic, opinci  din  piele, cauciuc, mușama. A  învățat  de  la
GHEORGHE  CHEȘA.
Adresa: BOCICOIEL, nr. 86; VIȘEU  DE  SUS, nr. 135. Tel. 0742.545.274.

GEHOERGHE  CHEȘA
Născut  în  1943.
Face  opinci, din  piele, mușama, sau  cauciuc, la  comenzi  diverse,
ocazionale.
Participă  la  diverse  târguri  organizate  de  Muzee, sau  alte  instituții.
A  învățat  meseria  de  la  socrul  său, ION  BOTIȘ.
Adresa: BOCICOIEL, nr. 252. Tel. 0262.335.201.

AURELIA  ANA  HEKMAN
Născută  în  Baia  Mare, septembrie  1985. Face  genți  pentru
femei/bărbați, ghiozdane, sacoșe, portmonee, curele. Are  și  o
Asociație/Întreprindere  familială.
Adresa: BAIA  MARE, Str. V. Alecsandri  nr. 93/31. Tel. 0262.279.016.

NICOARĂ  HOTEA
Născut  în  anul  1924, în  Sat  Șugatag, pe  râul  Mara. 
Face  cojoace ”cu  oglinzi”, care  au  devenit  o  modă  pe  Valea  Marei,
dar  și  pe  cursul  inferior  al  Izei. Mai  face  și  trăistuțe  și  mânecări
feciorești.
”Tatăl  său, bine  cunoscut  în  acea  vreme  pentru  măiestria  cu  care
cioplea  porți  masive  din  lemn  de  stejar, îl  învață  și  pe  Nicoară
această  meserie. Meșteșugul  cojocăritului  îl  învață  mai  târziu  de  la
meșteșugari  bătrâni  din  sat”. ”Cojoacele  confecționate  de  Nicoară
Hotea  sunt  foarte  apreciate  nu  numai  în  Sat-Șugatag, ci  și  într-o  arie

2391

Câte  rele-s  pe  pământ
Tăte  m-o  mâncat  pe  rând;
Câte-s  rele  și  nu-s  bune
Tăte  m-o  mâncat  în  lume:
De  m-ar  si  mâncat  deodată
Demult  capu  l-aș  si  dată.

2392

Ce  să  mă  fac  dacă  nu-i
Norocu  la  vremea  lui,
Cu  mâna  degeaba-l  pui:
Că  norocu  pus  cu  mâna
I  se  uscă  rădăcina.

2393

- Spune, măiculiță, spune,
De  mai  am  noroc  în  lume?
- Tu, copilă  tinere,
Când  am  fo’  cu  tine  gre
Am  trecut  peste-o  vălce,
Ț-am  scăpat  norocu-n  ie;
Am  trecut  o  punte  lată,
Mi-am  scăpat  năframa-n  apă
Și când m-am  plecat s-o  ieu
Ți  s-o  dus  norocu  tău.
- Mamă, la  ce  m-ai  făcut
Dacă  noroc  n-am  avut,
Și  de  ce  vrei  să  mă  ai
Dacă  n-ai  noroc  să-mi  dai?

2394

Câtă  lume-nt-a  me  parte
Arde-ar  batăr  jumătate;
Câtă  lume-n  partea  me
Arde-ar  și  n-ar  râmâne.

Nerodul  frământă  făina  cu  picioarele
Și  lutul  cu  mâna.
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mult  mai  întinsă: Vadu  Izei, Berbești, Ferești, Giulești, Desești, Mar,
Hoteni, Breb, Budești, Călinești, Sârbi, Oncești, Nănenești, Văleni,
Bârsana, Strâmtura, Slătioara, Glod. În  aceste  sate, ”cojoacele”  făurite  de
Nicoară  Hotea  constituie  componente  obligatorii  ale  costumului
popular  care  se  îmbracă  și  astăzi  mai  ales  în  zilele  de  sărbătoare, la
petreceri  familiale  sau  cu  prilejul  manifestărilor  cultural-artistice…
Piese  reprezentative  au  intrat  în  patrimoniul  unor  prestigioase  muzee”
(Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari  contemporani  din  România”, Ed. Sport-
Turism, Buc., 1981, p. 183-185).
”S-a  născut  într-o  familie  unde  a  învățat  și  meșteșugul  pe  care  îl
practică  din  copilărie. Lucrează  pieptare, brodând  ornamentele  pe  pânză
de  casă  și  apoi  aplicându-le  pe  piele. Motivele  decorative  denumite
”pana  păunului” și ”cizma  cucului”  sunt  cusute  cu  lânică  în  tonuri  de
roșu. Acestora  li  se  adaugă  oglinjoare, ”bumbi” de  metal  și ”ciucalăi”,
ciucuri. Cojoacele  lui  sunt  întâlnite  pe  o  arie  extinsă. (Georgeta  Stoica,
Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p.
262  sq.).

PETRU  ILIEȘ
Face  opinci, dar  și  lucrări  de  fierărie, binale (uși, ferestre  etc.).
Adresa: POIENILE  IZEI, nr. 307. Tel. 0733.209.659.

ION  IGNAT  POP  Ignătuc, MARIȘCA  POP
Născut  în  Săliștea  de  Sus, localitate  situată  pe  cursul  superior  al
râului  Iza.
”Practică  încă  de  mic  meseria  de  cojocar  pe  care  a  moștenit-o  de  la
tatăl  său. Toată  familia  se  ocupă  cu  confecționarea  acestor  obiecte  din
piele. Este  un  foarte  apreciat  meșter  nu  numai  în  împrejurimi, ci  și  în
țară. A  executat  câteva  exemplare  de  cojoace  și  pentru  Institutul
român  pentru  relațiile  cu  străinătatea” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori
populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare,
[Baia  Mare], 1967, p. 94).
Soția  sa, născută  în  septembrie  1938, mai  face  cușme  și  căciuli.
Adresa: SĂLIȘTEA  DE  SUS, str. Seci, nr. 4. Tel. 0748.916.931.

MIHAI  IUGA  JOLDEA
Născut  în  anul  1934, în Săliștea  de  Sus, localitate  situată  pe  crusul
superior  al  râului  Iza.
A  fost  un  mare  maestru  în  arta  cojocăritului, făcând  pieptare  cu
cărmăgie  și  respectând  diferențierele, de  la  sat  la  sat, dar  și  de  la
pieptarele  de  bărbat  sau  femeie, în  realizarea  acestora. A   fost  și  un
bun  gospodar, fiind  ales, în  timpul  vieții, în  diverse  comitete  și
comisii  locale. Întotdeauna  cu  o  contribuție  pozitivă.
”Prin  creațiile  sale, Mihai  Iuga  se  afirmă  ca  unul  dintre  cei  mai
talentați  creatori  populari  maramureșeni  contemporani  în  arta
cojocăritului. El  s-a  impus  îndeosebi  prin  eleganța  croiului, prin
realizarea  decorului, prin  originalitatea  compozițiilor  ornamentale, prin
frumusețea  în  ansamblu  a  pieselor  făurite…/… Aria  de  răspândire  a
pieptarelor  făurite  de  Mihai  Iuga  cuprinde  localitățile  Botiza,
Strâmtura, Poienile  de  sub  Munte, Vișeu, Moisei, Săcel, Săliștea  de  Sus,
Leordina, Petrova, Crasna, Ruscova. /…/  Culorile  frecvent  folosite  sunt
roșu, cărămiziu, verde, albastru”. ” (Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari
contemporani  din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981, p. 182-183).

2395

Arde-v-ar  focu  gânduri
Cum  veniț  tăt  pe  rânduri,
Cun  nu  veniți  tăte-odată
Să  nu  siu  tăt  supărată.

2396

Cine  oare  ș-o  văzut
Pruncă  de  măsura  me
Cu  atâta  voaie  re,
Pruncă  de  a  me  măsură
Fără  leac  de  voaie  bună.

2397

Săraca  supărarea
De-ar  voi  o-aș  întreba:
Mai  mere-a  la  cineva,
Ori  numai  la   mine-a  sta
Până  ce  nu  m-a  găta;
Mai  mere-a  la  oarecine,
Ori  a  sta  numai  la  mine
Până  ce  m-a  pune  bine?
Nu  m-a  pune, că  m-o  pus,
Numai  cât  îs  umbră-n  sus;
Nu m-o pus, de-amu m-a 

pune,
Numa  cât  îs  umbră-n  lume.

Nici  un  meșteșug  nu  e  rău,
Ci  oamenii  sunt  răi.
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IOANA  IUGA
Soția  lui  Mihai  Iuga  Joldea. Născută  în  septembrie  1939.
Nu  mai  poate  continua  cojocăritul, din  cauza  vârstei  și  pentru  că
feciorul  lor  a  murit  în  accident. Dar  se  ține  încă  puternică  și  își
aduce  aminte  cu  drag  de  soțul  său  și  de  copii. Așa  cum  s-a  spus  în
versurile  populare: ”Dintr-a  mamii  mele  viță/ Numai  eu  mi-s
singuriță”.
Adresa: SĂLIȘTEA  DE  SUS, str. Buleni,nr. 24.

ION  NĂSUI  BOJUC
Este  un  meșter  tânăr, dar  cojoacele  făcute  de  el  se  fac  pentru  feciori
și  fete  din  Cuhea, Petrova, Ruscova, Vișeu  de  Jos, Leordina. 
Adresa: VIȘEU  DE  JOS.

GHEORGHE  POP
S-a  născut  în  1931, în  Vișeul  de  Jos.
”Este  cunoscut  ca  un  bun  meșteșugar  în  special  al  cojoacelor  de
feciori. Cunoștințele  tehnice  și  artistice  și  le-a  acumulat  singur  prin
observație  și  preluare. Cojoacele  sale  sunt  purtate  de  mulți  tineri  din
Ruscova, Vișeul  de  Jos, Cuhea, Leordina  și  Petrova” (Francisc  Nistor,
Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională
a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 94).

PETRU  ROGOJAN
S-a  născut  în  1957. 
Practică  meșteșugul  de  curelar  de  peste  35  de  ani.
Face  hamuri, căpestre,curele,chimire - din  piele  și, ca  accesoriii,
cartoane. Un  ham bun  costă  cât  prețul  unei  vaci. Un  ham  de  povară
costă  până  la  600-700  de  lei.
Adresa: TĂUȚII..DE  SUS, str. Mesteacăn, nr. 56. Tel. 0749.984.667.

NIȚA  VLAȘIN
S-a  născut  în  anul  1933, în  Moisei, comună  situată  pe  cursul  superior
al  râului  Vișeu.
Cam  de  pe  la  14  ani  face  această  meserie: ”execută  cu  multă
măiestrie  cojoace   a  căror  ornamentație  se  face   cu  cărmăjie…”
(Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică
Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 94).

Pălărierul  Ion  Bârlea, din  Sârbi - Budești, 2010

2398

Când  am  fost, lume, de  tine
Nu  ț-o  fost  urât  cu  mine,
Amu, dacă-am  bătrânit,
Văd  bine  că  ți-s  urât.

2399

Tătă  lumea-mi  zîce  mie
Că  nu-s  om  de  omenie.
Lasă, lume, c-oi  zăce,
Plânge-i  și  rău  ț-a  păre,
Om  ca  mine  nu-i  ave;
Lasă, lume, c-oi  muri,
Plânge-i  și  ți-i  bănui,
Om  ca  mine  nu-i  găsi.

2400

Foc  te  bată, lume-amară,
Cum  te-oi  lăsa  dint-o  sară:
Nici ț-oi spune că m-am  dus,
Numai  mi-i  vede  că  nu-s;
Nici  ț-oi  spune  c-am  plecat,
Numai  nu  mi-i  vede-n  sat.

2401

Jele-mi-i, lume, de  tine,
C-oi  muri  și  eu  ca  mâne
- Tu p-a cui samă-i  rămâne?

2402

Pe  cărare  de-a  dreapta
Trece  mândru  cu  mândra,
Mândru  mere  șuierând,
Mândra  după  el  plângând.
- Ce  plângi, mândră, după  

mine?
Satu  cu  tine  rămâne
Și mai sunt voinici ca  mine.

Nimenea  nu  poate  să  zică:
Acum  le  știu  pe  toate.
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PĂLĂRII. CLOPURI

ION  ALBU, VIOREL  ALBU și  ZENOVIA  ALBU
Un  meșteșug  realizat  de  mai  mult  de  două  generații  este  pentru
familia  Albu  confecționarea  de  pălării  tradiționale  din  paie  și  talaș.
Pălăriile  sunt  cu  boruri  mai  late  pentru  femei  și  mai  înguste  pentru
bărbați, de  formă  conică, specifice  în  Țara  Maramureșului  și  Țara
Oașului,  utilizate  și  azi  de  bărbații  de  la  sat, dar  și  cu  boruri  mai
late, specifice  în  Țara  Chioarului. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni,
Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de
Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 40).
Adresa: BUCIUMI, nr. 6 - Oraș  ȘOMCUTA  MARE. Tel. 0262.280.065.

IOAN  BÂRLEA, IONUC  BÂRLEA
Confecționarea  pălăriilor  tradiționale  de  paie  și  talaș  era  practicată  de
Ioan  Bârlea  de  peste  35  de  ani, transmisă  acum  și  fiului  său, IONUC.
Denumite  în  zonă ”clop”, având  o  formă  conică  specifică, pălăriile
sunt  folosite  de  bărbați  încă  și  azi  în  satele  din  Maramureș. O
caracteristică  este  faptul  că  sunt  ornate, după  criterii  de  vârstă, cu
struț  și  zgărdane  din  mărgele. În  2009  Ioan  Bârlea  a  trecut  la  cele
veșnice.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii

Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 41).
Adresa: SÂRBI, com. BUDEȘTI, nr. 138. Tel. 0262.373.917.

VASILE  BORODI, ILEANA  BORODI
Născut în  septembrie  1954, în  Sârbi, com. Budești. 
Soția  sa, Ileana, s-a  născut  în  mai  1962.
A  învățat  meseria  de  la  un  vecin, acum  peste  30  de  ani. Face  numai
clopuri, specifice  văilor  Cosăului  și  Marei, dar  și  pe  cursul  inferior  al
văii  Izei. 
”Meșterul  Vasile  Borodi, din  Sârbi, confecționează  pălării  tradiționale
specifice  în  Țara  Maramureșului. Clopurile  sunt  realizate  din  paie  și
talaș, având  o  formă  conică  tradițională. Clopurile  sunt  un  accesoriu
obligatoriu  pentru  portul  bărbătesc”. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 42).

A  participat  la  Târguri  și  Expoziții  în  Baia  Mare  și  în  țară.
Adresa: SÂRBI, com. BUDEȘTI, nr. 180.  Tel. 0745.691.452; 0262.373.927.

MORĂRIT. VÂLTORIT. DĂRĂCIT

DĂNILĂ  MECLEȘ, TITIANA  MECLEȘ
Dănilă  s-a  născut  în  1954, iar  Titiana  în  1957, în  Săcel, pe  cursul
inferior  al  Izei. Au  moștenit  și  au  făcut  să  mai  funcționeze  moara,
vâltoarea, dar  și  pentru  dărăcit, unde  vin  și  din  localitățile  apropiate.
Adresa: SĂCEL, tel.. 0755.582.769; 0262.339.076.

SPĂTĂRIT

VASILE  BRUMAR
Are  peste  80  de  ani: născut  în  septembrie  1934. 
Lucrează  spete, mai  ales  că   în  Botiza  țesutul  este  o  lucrare  zilnică,
satul  fiind  cunoscut  pentru  covoarele  în  culori  vegetale.

- Poate  rămâne  satu
Dacă  nu  ești, bade, tu;
Poate  rămâne  țara
Dacă  nu  ești  dumăta;
Pot  si  voinici  pe  cât  nuci
Dacă  mie  nu  mi-s  dulci,
Pot  si  voinici  pe  cât  brazi
Dacă  mie  nu  mi-s  dragi.

2403

Atunci-mi  cântă  tu, cuce,
Când pe-al meu bade l-or  

duce,
Atunci  cântă  și  tu, sarcă,
Cându-i  vede  că-l  îmbracă,
Și-atunci  cântă  și  tu, cioară,
Cându-i  vede  că  mi-l  joară.

2404

Câte  flori  îs  pe  izvor
Tăte  le  poartă  feciori,
Numa  clopu  mândrului
Șede  și  jelește-n  cui,
Struțuc  verde-n  dânsu  nu-i:
Struț  o  fost  și  s-o  uscat,
Mândru-i  tare  supărat
Că-i  cătană  la-Mpărat.

2405

Auzit-am, mamă, -asară
C-or  vini  domnii  din  țară
Ș-or  scrie  cătane  iar;
Am  un  mândruț  tinerel
Și  l-or  scrie  și  pe  el.
Nu  știu  ce  și  cum  aș  face
Mândrului  să-i  deie  pace:
Face-l-aș  un  măr  gutâi,
L-aș  pune  la  căpătâi,
Da’  mă  t’em  c-a  putredi –
Mai  tare  m-oi  celui;
Da’  mă  tem  că  s-a  usca –
Mai  tare  m-oi  înșela. Nimenea  nu  se  naște  meșter.
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Dinții  la  spete  le  face  din  lemn  de  acaț, smicelele  din  lemn  de  tufă.
Se  folosește  spăgmă (ață  mai  puternică  de  cânepă), preparată  cu
cătran. Materialul  se  taie  toamna  și  îl  crapă  din  secure  și  se  lasă  să
se  usuce.
Adresa: BOTIZA, nr. 561.

ION  TĂMĂȘAN, Ionu  Spătarului
Născut  în  ianuarie  1941  în  Oarța  de  Sus.
Face  spete  pentru  războiul  de  țesut  din  răchită, mesteacăn, alun.
A  învățat  la  un  frate, GAVRIL  TĂMĂȘAN, din  Carei. Tatăl  său, ION
TĂMĂȘAN, numit  și  Ion  Spătaru, a  învățat  spătăritul    de  la  bunicii
săi, care  se  trăgeau  din  Săliștea - Băsești, din  neamul  Cucilor. 
Adresa: OARȚA  DE  SUS, nr. 288. Tel. 0262.270.457.

CERAMICĂ

”Există  în  țara  noastră  un  sat  în  care  s-a  păstrat, și  numai  aici, un  anumit
fel  de  ceramică, ce  nu  își  are  corespondent  în  nici  un  alt  centru  din  țară:
Săcel.
Ca  prin  miracol, această  ceramică  roșie, nesmălțuită  ci  lustruită  cu  piatră,
după  un  procedeu  datând  din  epoca  neolitică, decorată  cu  humă  neagră  în
unul  sau  două  cercuri, a  supraviețuit  aici. Masivitatea  volumelor, caracterul
arhaic  al  formelor  vorbesc  despre  aceleași  substraturi  străvechi”. (Francisc
Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona  etnografică  Maramureș, Casa Regională a
Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 119).
Baia  Mare  este  un ”centru  de  ceramică  în  care  au   lucrat  olari  români  și
maghiari. În  trecut  la  Baia  Mare  s-a  produs  o  ceramică  nesmălțuită, decorată
cu  cornul. Ceramica  mai  recentă  este  smălțuită  cu  ornamente  executate  cu
pensula. Culorile  smalțurilor  și  decorului  sunt  variate: negru, brun, cărămiziu,
alb, verde, galben. Formele  mai  frecvente: blidele, oalele  de  diferite  mărimi,
vasele  pentru  păstrat  alimente”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă
populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 63).
”Berința (sat, com. Copalnic-Mănăștur, jud. Maramureș). Centru  de  ceramică
dispărut  la  sfârșitul  sec. 19. Aici  s-au  lucrat  oale  pentru  sarmale  și  urcioare
decorate  cu  brâie  alveolate”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă
populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 79).
”Lăpuș, centru  de  ceramică  smălțuită  asemănătoare  ca  decor  cu  aceea  de  la
Josenii  Bârgăului. Formele  specifice  sunt: strachina, farfuria, cana, canceul.
Fondul  brun  sau  cărămiziu, peste  care  intervin  motive  geometrice – spirale,
”cocârle”, ”gheare”, ”buline” – colorate  în  galben  sau  alb-gălbui, diferențiază
aceste  vase  de  cele  specifice  Târgului  Lăpuș”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu,
Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 305).
”În  Țara  Lăpușului  a  circulat  ceramică  din  diferite  centre: Baia  Mare, Baia
Sprie, Vama, Josenii  Bârgăului  și  Valea  Izei. Local  sunt  atestate  centrele
Târgu  Lăpuș, Lăpuș, Dămăcușeni  și  probabil  Rogoz  și  Strâmbu-Băiuț. La
mijlocul  sec. 18  lucrau  la  Târgu  Lăpuțș  12  olari. Aici  s-a  produs  ceramică
roșie  nesmălțuită – străchini, căni  de  apă, urcioare  etc., foarte  asemănătoare  cu
cele  din  Bihor  și  Banat, decorate  cu  linii  vălurite  trasate  cu  alb. Blidele  mari
smălțuite  cu  alb-gălbui  și  ornamente  realizate  cu  cornul  și  pensula  în  verde,
brun, galben  sunt  deosebite. Olarii  din  Lăpuș  au  produs  și  ceramică
smălțuită…”.(Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura
Enciclopedică, București  1997, p. 306).
Ceramica  de  Valea  Izei, produsă  într-un  centru  necunoscut, probabil  Ieud, se
remarcă ”prin  decorația  zgravitată  și  cromatica  armonioasă  compusă  din
tonuri  de  verde  și  galben  pe  fond  al-gălbui, vasele  sunt  decorate  cu  motive
caracteristice: păsări, personaje  feminine, flori”. .(Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu,

L-oi  lăsa  de-a  cătuni,
De-a  ave  zîle-a  vini
Și  tăt  laolaltă-om  si.

2406

Pe  din  jos  de  Baia  Mare
Trece-un  căpitan  călare
Cu  tri  sute  de  cătane.
Căpitanu  șuiera,
Cătanele  se  cânta.
- Ce  plângeți, feciorilor?
Mereți, feciori, fără  frică,
Nu  cătați  că  doi-tri  ptică!
- Ptică  unu, ptică  doi,
Ptică-o  mie  dintre  noi.

2407

Pân  pădurea  bradului
Trece  maica  lui  Buftiui
Și  strîgă  mărgând  în  cale:
- Haida, hai, Buftiui, la  vale
Că  ț-am  adus  de  mâncare,
De  mâncare  și  cu  zin
Și  la  boi  un  braț  de  fân.
- Eu  cu  drag  aș  coborî,
Da’  m-or  prinde  jăndarii
Și  m-or  lega  de  pticioare
Și  m-or  duce  la-nchisoare,
La-nchisoarea  Timișorii
C-acolo  duc  dezertorii.

2408

Măi  mândrior, măi  mândruț,
De-aș  putea  te-aș  face  struț
Și  te-aș  răsădi-n  grădină,
Te-aș  uda  cu  apă  lină,
Dimineața  cu  zin  dulce
Și-n  cătane  nu  te-or  duce.

Nimenea  nu  se  naște  învățat.
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Dicționar  de  artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 480).
”Amintim  și  organizarea  unor  ateliere  artizanale  de  ceramică  printre  cele
mai  cunoscute  fiind: A.F. ”CERAMICA” (Familia  Bledea – Baia  Mare);
”KEREMIS” (Cornel  Sitar – Baia  Mare). …Toți  acești  meșteri  păstrează
tradiția  centrelor  respective  și  inovează  adaptând  formele  și  decorul  specific
în  produse  solicitate  pe  piața  internă  și  externă”. (Georgeta  Stoica, Olga  Horșia,
Meșteșuguri  artistice  tradiționale, Editura  Enciclopedică, București, 2001, p. 62).

DOINA  BLEDEA, ZAHARIA  BLEDEA
Învățând  de  la  părinți  meseria  de  olar, Doamna  Doina  Bledea  practică
de  o  viață  meșteșugul  de  ceramist/olar. Face  vase, farfurii  și  căni,
realizate  și  pictate  manual  cu  motivele  din  regiunea  Băii  Mari
(motive  avimorfe  sau  fitomorfe, dar  și  motive  simple, spirale  etc.).
Culorile  utilizate  sunt: roșu (culoarea  naturală  a  ceramicii), albastru
(obținut  din  cobalt)  și  alb. 
Astăzi  lucrează  împreună  cu  familiile  copiilor  săi, ADRIAN  și
ADRIANA.
Lucrările  lor  sunt  cunoscute  în  lumea  întreagă. (Certitudinea  valorii /
Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș
a.r.t.e.m., Text  alcătuit de Dr. Anamaria Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 44).
Adresa: BAIA  MARE, str. Mărășești, nr. 11. Tel. 0262.217.587.

TĂNASE  BURNAR (COCEAN), DUMITRU  BURNAR
Făcând  parte  dintr-o  familie  în  care  se  practică  olăritul  de  cel  puțin
6  generații. Tănase  Burnar (fiul  lui  Tănase  Cocean, adoptat  de  prof.
Dumitru  Burnar) practică  acest  meșteșug  din copilărie. Realizează  vase,
farfurii  și  căni, arse  o  singură  dată  în  cuptor, motiv  pentru  care  au
culoarea  naturală  a  argilei.
Lutul  utilizat  este  specific, găsindu-se  doar  în  Dealul  Drobodeava  din
Săcel, fiind  foarte  fin, astfel  că  porii  nu  permit  trecerea  apei. Ceramica
de  Săcel  impresionează  prin varietatea  și  vechimea  formelor, motivele
ornamentale  fiind  foarte  simple, regăsindu-se  și  în  ceramica  dacică.
Meșteșugul  este  dus  mai  departe  de  către  fiul  său, Dumitru.
(Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale
din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 45).

Sunt  membri  ai  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa:SĂCEL, str. Bistriței, nr. 297 A. Tel. 0262.339.438; 0747.900.352

DUMITRU  COCEAN
Născut  în  1963, Săcel.
Moștenește  cunoștințele  de  olărit  din  familie. Practică  acest  meșteșug
din  copilărie  și  realizează  vase, farfurii  și  căni  din  ceramică, arse  o
singură  dată. Păstrează  culoarea  naturală  a  argilei. Formele  sunt
străvechi, însă  intervine, uneori, și  inovația, toate  adaptate  la
necesitățile/cerințele  contemporane. 
Realizează  și  forme  miniaturale, cu  funcție  strict  decorativă. (Certitudinea
valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 46).

Băieții  săi  îi  urmează  meseria.
A  participat  la  multe  expoziții  în  Baia  Mare  și  în  țară: Cluj,
București, Iași, Sibiu, dar  și  la  Budapesta (Ungaria).
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Păltinușului, nr. 77/14. Tel. 0262.228.597.

2409

Mândrior, de  când  te-ai  dus,
Negură  pe  sat  s-o  pus;
Negură  pe  măderan
Și  nu  l-oi  plezi  șuhan;
N-oi  plezi  măderanu
Până-i  vini, mâmdruț, tu
Și  ți-i  înstruța  clopu.

2410

Mândrior, sama  ți-i  trage
Ce  copilă  eu  m-oi  face:
Când  oi  trece  p’ângă  tine
Ti-i  uita  lung  după  mine,
Când  oi  trece  p’ângă  voi
Ti-i  uita  lung  înapoi
C-am  trăit  bine-amândoi –
Vreu-ai  să  mă  vezi  la  voi
Împrohodită-napoi
Și  dacă  n-oi  duce  boi
Numai  ochii  mei  cei  doi;
Și  de  n-oi  duce  livezi
Numai  ochii  mei  cei  verzi.

2411

Spusu-le-am  ochiților
Să  nu  sie  lăcomoși
Pe  oameni  de-acei  frumoși.
Eu le-am spus, ei nu 

m-ascultă,
Tăt  după  frumoși  se  uită;
Le-am spus, nu m-o ascultat,
După  frumoși  s-o  uitat
Și-mi  trăiesc  tăt  cu  bănat.

Nu  face  fața
Cât  ața.
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TĂNASE  COCEAN
Ceramica  de  Săcel  este  un  document  viu  de  arheocivilizație. Este  cel
mai  vechi  centru  de  ceramică  nesmălțuită  din  spațiul  românesc,
păstrată  până  astăzi. 
Meșterul  Tănase  Cocean  este  cel  care  a  făcut  ca  acest  centru  să
continue  și  să  existe  și  astăzi. Munca  sa  este  perpetuată  de  cei  doi
fii  ai  săi.
În  anul  2000, cu  ocazia  împlinirii  vârstei  de  80  de  ani, Asociația  de
Arte  și  Meserii  din  Maramureș ”a.r.t.e.m.”, i-a  acordat  titlul  de ”Mare
Meșter”.
Cuptorul  în  care  meșterul  își  arde  oalele  este  un  adevărat  monument
de  tehnică  tradițională  străveche, datând  de  cel  puțin  300  de  ani.
A  învățat  meseria  de  la  părinții  săi. Bunicul  se  numea  Tănase  Cocean
Scomârcea. 
”Ceramica  roșie, nesmălțuită, lustruită  cu  piatra, lucrată  de  C. se
remarcă  prin  frumusețea  formelor, prin  discreția  ornamentelor  și  prin
autenticitate… A  fost  distins  cu  premiul  UAP  pentru  creatorii
populari”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de  artă  populară, Editura

Enciclopedică, București  1997, p. 160).

”Trăsătura  dominantă  în  activitatea  actuală  a  lui  Tănase  Cocean  este
păstrarea  formei  tradiționale  a  vaselor, a  străvechii  tehnici  de
ornamentare  prin  lustruire, precum  și  a  motivelor  decorative.
Importanța  menținerii  tradiției  acestui  vechi  centru  de  ceramică
românească  poate  fi  înțeleasă  pe  deplin  dacă  ținem  seama  de  faptul
că  forma  ceramicii  de  Săcel  este  foarte  apropiată  de  cea  a  ceramicii
dacice, că  tehnica  de  decorare  prin  lusttruire  cu  piatra  de  râu (mal –
n.n)  este  similară  cu  cea  folosită  la  ornamentarea  ceramicii  negre  de
la  Marginea; ea  coboară, deci, în  vremile  îndepărtatte  ale  istoriei
noastre, constituind  încă  o  dovadă  a  continuității  neîntrerupte  de  viață
și  activitate  a  populației  maramureșene  până  în  epoca  contemporană”
(Ion  Vlăduțiu, ”Creatori  populari  contemporani  din  România”, Ed. Sport-Turism, Buc.,
1981, p. 194).

”Ceramica  lucrată  de  el  se  remarcă  prin  calitatea  superioară  a  lutului,
grosimea  pereților  vasului  față  de  alte  tipuri  de  ceramică, prin  linia
sobră  cu  o  ușoară  nuanță  de  duritate  și  prin  lipsa  smalțului  și
culorilor  în  ornamente” (Francisc  Nistor,  Creații  și  creatori  populari  din  zona
etnografică  Maramureș, Casa Regională a Creației  Populare, [Baia  Mare], 1967, p. 120).
”Tehnica  lustruirii  cu  piatra  este  folosită  din  La  Tene-ul  dacic  atât
pentru  ceramica  roșie, cât  și  pentru  cea  neagră. Datorită  folosirii
acestei  tehnici  pe  ceramica  roșie, Săcelul  este  un  unicat  în  ansamblul
producției  de  vase  din  România”. (Georgeta  Stoica, Paul  Petrescu, Dicționar  de

artă  populară, Editura  Enciclopedică, București  1997, p. 417).

Adresa: SĂCEL, str. Bistriței, nr. 297 A.

CRISTINA  COZA
Născută  în  Baia  Mare, februarie  1987.
Are  lucrări  de  pictură, dar  și  ceramică. A  învățat  meșteșugul  de  la
pictorița  Mihaela  Ganța, la  Liceul  de  Artă  din  Baia  Mare. Practică
meșteșugul  de  aproape  10  ani.Este  membră  a  Asociației  de Arte  și
Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Gării, Bl. 27, Sc. A, Ap. 10. Tel. 0262.433.698.

2412

Măi  mândrior, mândru  ești
Și  nu  te  știu  a  cui  ești,
Nu-ș’  ce  mamă  ai  avut
De-așa  frumos  te-o  făcut,
Că  te-o  știut  lengăna
Și  gurița  ți  o  fa’:
Când  începi  a  săruta
Nu  te  mai  poți  sătura
Ca  de  zin  dulce  toamna
Și  de  somn  primăvara.

2413

Așa  zîc  tăț  oamenii
Că  eu  stric  casa  badii;
Casa  badii  nu  o  stric
Nici  din  ea  nu  ieu  nimic:
Nu  ieu  draniță  nici  cui
Numa-m  place  gura  lui,
Nu  ieu  cui, nu  ieu  draniță,
Numa-m  place-a  lui  guriță.

2414

Auzit-am, auzit,
Oriun(d)e  pe  pământ
Că  este-o  morișcă-n  vânt:
Macină  aur  și-argint,
Nevestele  gură  vând
Și  fetele  nu-și  dau  rând.

Nu  face  omul
Cât  haina.
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RALUCA  LIDIA  GLODIAN
Născută  în  Cavnic, aprilie  1983.
Lucrează  ceramică  în  stil  tradițional, dar  și  modelaj  și  împletituri,
precum  și  decoruri  pentru  filme, de  asemenea  și  butaforii.
Adresa: CAVNIC, str. Pinului, nr. 2. Tel. 0742.048.071. E-mail: ralucaglodean@yahoo.com.

ȘTEFAN  KOSZEGHI
Pentru  meșter, realizarea  de  figurine  și  ceramică  miniaturală  este  o
adevărată  plăcere, dar  și  o  meserie  pe  care  o  practică  de  peste  22  de
ani. Ceramica  poartă  amprenta  personalității  sale, fiind  veselă  și  creînd
bună  dispoziție. Execută  în  special  forme  miniaturale, farfurioare  și
văscioare, fluieriști  în  toate  formele  înfățișând  porumbei, figuri  de
bătrâni, pitici, cap  de  cal, bufnițe  etc. 
Este  un  artist  în  continuă  căutare  creatoare. (Certitudinea  valorii / Meșteri
maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m.,
Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 47).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Valea  Borcutului, nr. 174. Tel. 0262.275.960.

ION  LEȘ
Născut  în  Baia  Mare, noiembrie  1987.
Face  ceramică  utilitară  și  decorativă, pictură.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Str. Vlad  Țepeș, Bl. 1, Sc. C, Ap. 23. Tel/fax.  0262.225.691.
0743.825.354.

VINICIUS  LEȘ
Născut  în  Baia  Mare, noiembrie  1987.
A  învățat  meșteșugul  de  la  tatăl  său, Ion  Leș. Face  pictură, ceramică
decorativă  și  utilitară.
A  participat  la  târguri  și  expoziții  în  Baia  Mare, Cluj, Iași, Sibiu.
Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Str. Vlad  Țepeș, Bl. 1, Sc. C, Ap. 23. Tel/fax.  0262.225.691.
0743.825.354.

ANDREEA  ROMAN
Născută  în  Baia  Mare, martie  1976,
Face  vase  din  ceramică  pentru  apartamente  și  grădină, dar  și  de  uz
gospodăresc.
A  participat  la  mai  multe  expoziții: Baia  Mare, Cluj-Napoca  etc.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: CLUJ-NAPOCA, cod. 400032. Str. Cișmigiu, nr. 1, Sc. B, Ap. 3. 

CORNEL  SITAR
A  învățat  de  la  părinți  meseria  de  olar. Practică  de  o  viață
meșteșugul, de  când  era  copil. Face  vase, farfurii, căni  din  ceramică,
realizate  și  pictate  manual, cu  motive  din  regiunea  Băii  Mari: motive
avimorfe  sau  fitomorfe, dar  și  motive  tradiționale, spirale, rozete  solare
etc.
Este  și  un  bun  cunoscător  a  produselor  din  Evul  Mediu, pe  care  le

2415

Bate, Doamne, și  mai  lasă
Câte-un  om  și  câte-o  casă
Și  câte-o  mândră  frumoasă;
Bate, Doamne, și  mai  țîne
Câte-un  om  și  câte-un  câne
Și  câte-un  copil  ca  mine.

2416

Câte  stele  sunt  pe  cer
Până-n  zîuă  toate  pier:
Numai  steaua  mândrului
Șede-n  vârvu  muntelui,
Nici  suie, nici  coboară –
Gân(d)ești că-i ptiatră  de  

moară.

2417

De  s-ar  fa’  ceru  hârtie
Și  Luna  cănțălărie
Și  Soarele  domn  să  scrie
Și  tăt  n-ar  putea  să  știe
Care  om  îmi  place  mie,
Tăt  n-ar  putea  judeca
La  care-i  trag  nădejdea
Că  de-amu  până  la  vară
Se-ntoarnă  inima  iară,
De-amu  și  până  la  toamnă
Ș-a  me  inimă  se-ntoarnă.

Nu-i meșteșug  a  găti  mâncare,
Ci  e  meșteșug  a  o  potrivi  de  sare.
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adaptează  cerințelor  contemporane. (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni,
Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de
Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 48).

Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Mihai  Eminescu, nr. 104. Tel. 0744.593.828.

Măști  de  Vasile  Șușca  la  Târgul  Meșterilor, sept. 2010

MĂȘTI

MIHAI  POP - Jocurile  cu  măști

”În  ce  privește  jocurile  cu  măști,  poate  că  acestea  nu  se  leagă  de  chestiuni
foarte  complicate  în  legătură  cu  strămoșii. Ele  pot  fi, pur  și  simplu, niște
jocuri, adică  ceea  ce  au  fost  Saturnaliile  romane, sfârșitul  perioadei  rituale  și
ceremoniale, perioadă  grea  pentru  că  nu-i  ușor  să  trăiești  în  cotidian, cu  atât
mai  mult  nu-i  ușor  să  trăiești  în  ceremonial! Dimpotrivă, uneori  e  mai  greu
să  trăiești  în  acest  plan  superior, sacral. Și, pentru  ca  să  ieși  din  acest  plan
și  să  intri  din  nou  în  cotidian, a  nevoie  să  te  dezlegi; jocurile  cu  măști  sunt
un  fel  de  refulare: prin  ele  te  ascunzi  în  dosul  măștii  ca  să  poți  să  faci  ce
nu  faci  în  cotidian, noi  toată  ziua  ne  ascundem  în  dosul  măștii! În  acest  fel
jocurile  cu  măști  sunt, la  sfârșitul  perioadei  rituale  sau  ceremoniale, un  fel
de  purificare, permițându-ne  să  intrăm  mai  liberi  în  perioada  nouă, care  vine.
Adică  am  făcut  tot  ce  am  putut  să  facem  pentru  a  ne  da  seama  cum  va  fi
anul  care  vine, pentru  a  acționa  asupra  anului  care  vine  prin  riturile  citate,
ne-am  rememorat  toate  soluțiile  elaborate  timp  de  secole  pentru  diversele
situații  în  care  ne-am  găsi; și, la  sfârșit, ne  eliberăm  de  toate  greutățile,
presiunile, constrângerile  sociale  ca  să  intrăm  mai  liberi  în  anul  care  vine.
Aceasta  este  lectura  ce  o  fac  eu  acestui  text  pe  care-l  consider  unitar  ca
structură. Și  nu  este  bine, cred, niciodată, să  citim  într-un  text  ca  acesta
numai  un  singur  lucru, fiindcă  toate  lucrurile  se  leagă  între  ele. Adică  nu
putem  să  citim  numai  colindele  și  să  nu  citim  jocurile  cu  măști; numai
”Plugușorul”  și ”Sorcova”  sau  alte  lucruri, fiindcă  ele  sunt  numai  părți  ale
unui  întreg, care  este  structura, și  care  este  acest  ciclu, acest  prezent  între
trecutul  care  a  fost, anul  pe  care  l-am  încheiat, și  viitorul  care  este  anul
care  vine. Lectura  mare  este  o  lectură  pe  axa  timpului  infinit, pe  care
oamenii, pentru  a  putea  să-l  stăpânească, l-au  tăiat  în  felii  recurente” (Mihai
Pop, Anul  Nou, lectura  unui  discurs  ceremonial, în  CALENDARUL
MARAMUREȘULUI, Asociația  Folcloriștilor  și  Etnografilor, măiastra – Asociația
Tinerilor  Artiști, Baia  Mare, 1980, p.8).

2418

Sfântu  Soare  
Vre  să  joare
Pântru  fetele  fecioare,
Da’  săraca  Lunița
Ea  zîce  că  n-a  jura:
Câte  vede  ea  noaptea.
Joară, Lună, pântru  mine
Că eu nu-s dușman la nime.

2419

Maică, dacă-s  supărată,
Ies  afară, stau  pe  șatră,
Cu  ochii  mă  uit  la  nori –
Lacrămile-mi  curg  șiroi,
Cu  ochii  mă  uit  la  stele –
Lacrămile-mi  curg  vălcele.

2420

Pe  doi  brazi  de  la  Sinaia
I-o  bătut  vântu  și  ploaia,
I-o  bătut, i-o  scuturat,
Noi, mândruț, de  ne  lăsat.
Noi  atuncea  ne-om  lăsa
Când  or  si  pe  cer  vălcele,
Pe  pământ  Lună  și  stele –
Ș-atunci  ne-om  lăsa  cu  jele;
Când  a  si  pe  cer  izvor,
Pe  pământ  Lună  și  nor –
Ș-atunci  ne-om  lăsa  cu  dor.

2421

Mândrior, de  când  te-ai  dus,
Tri  flori  în  portiță-am  pus:
Care-a-nflori  mai  întâie
Ț-oi  trimite-o, mândruț, ție.
Nu  ț-oi  trimite-o  pe  Soare,
Soarele-ncălzește  tare
Ie  mninosu  de  la  floare;
Ț-oi  trimite-o  pe  Luniță
Că  Lunița-i  răcoroasă
Și  floarea  mândru  mninoasă.

Nu  foarfecile  bune  fac  croială  dreaptă.
Și  nu  te  ruga  sfântului  care  nu  te  ascultă.

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010675



DUMITRU  IUGA - Despre  măști

Măștile  sunt  folosite  mai   ales  în  timpul  sărbătorilor  de  Crăciun  și  Anul
Nou. Sunt  confecționate, cu  multă  imaginație, de  către  fiecare  actant  în
piesele  de  teatru  popular: ”Viflaimul”  în  Maramureș, ”Irozii”  în  Țara
Lăpușului  și  Țara  Chioarului, dar  și  în  Țara  Codrului, pe  Fisculaș  sau  pe
Valea  Someșului.
Se  mai  păstrează  astăzi  în  întreagă  Țara  Maramureșului, de  la  Săpânța –
Sarasău, apoi  Sighet  și  pe  văile  Vișeu  și  Iza, Mara  și  Cosău, precum  și  în
Maramureșul  de  dincolo  de  Tisa (în  Slatina, Apșa  de  Jos, Apșa  de  Mijloc,
Biserica  Albă, Bouț, Cărbunești  etc. etc.).
Măștile  sunt  confecționate  de  către  fiecare  actant, însă, uneori, se  apelează  și
la  meșteri  cunoscuți  în  localitate. Unele  se  păstrează  de  la  un  an  la  altul,
așa  cum  se  întâmplă  la  Ieud  unde  unele  datează  de  prin  anii  1920,
costumele  fiind  în  custodia  Bisericii  din  Șes, sau  la  Sarasău, măști  de  un
mare  pitoresc, păstrate  în  podul  casei  de  la  an  la  an.
În  Săliștea  de  Sus, tinerii (în  exclusivitate  feciori, dar  și  însurați), mai  nou  și
copiii, se  aleg  cu  un  anume  timp  înainte, făcând  repetiții  în  fiecare  seară, 2-3
săptămâni, pentru  spectacolul  cu ”Viflaiemul”  care  va  avea  loc  în  casele
oamenilor  în  noaptea  de  Crăciun, iar  în  zilele  următoare  în  curțile  din
centrul  satului. Spectacolul  are  2  părți  distincte: după  prima  parte  a  Vestirii
Nașterii, are  loc  totdeauna  jocul  măștilor, care, printr-un  dans  grotesc, ”sperie”
fetele, le ”sărută”, joacă  în  horă, fac  giumbușlucuri; se  exprimă  numai  prin
gesturi, caracteristice  fiecărei  măști: ”Moartea” – cu  secera, cheamă  spectatorii
”să-i  secere”, se  laudă  că  are  corp  frumos  etc.; ”Inspectorul”  face  inspecția
celorlalți  și  a  spectatorilor, căutându-i   pe  cei  mai  fricoși  și  ordonând
celorlați  mascați  să  se  ocupe  de  ei; ”Înșelătorul” – îi  păcălește  pe  toți  etc.
etc.
Pe  jocul  măștilor: ”dracii”, ”moșul”  se  cântă:

Și  vin  câșilegile, Sie  cu  paie-ncălțat,
Se  mărită  fetel Numa  să  sie  bărbat.

Cântați, lăudați Refren
Și  vă  bucurați! Și  păru  pân  clop  să-i  iasă

Sie  orb, sie  șchiop, Numa  să  mă  văd  mireasă.
Numai  să  sie  cu  clop; Refren

Refren
Dialogul  poate  continua, fiind, de  cele  mai  multe  ori, ”de  inspirație” ad-hoc. 

VASILE  ȘUȘCA
S-a  născut  în  mai  1961, în  Săcel. A  învățat  meseria  din  proprie
inițiativă, fiind/participând  la ”Viflaimul”  care  se  făcea  în  Săcel  și  în
alte  localități  învecinate.
Din  1991  Vasile  Șușca  face, cu  multă  imaginație, măști  din  piele  de
capră  și  de  oaie. Este  un  meșteșug  realizat  cu  multă  dăruire, fiind  și
o  cerință  a  comunității, deoarece  măștile  sunt  folosite  în  satele  din
Țara  Maramureșului  ca  un  costum  necesar  pentru  sărbătorile  de
Crăciun  și  Anul  Nou, în  special  la  ”Viflaim” – teatru  folcloric  de
inspirație  populară.
La  executarea  măștilor  folosește  coarne  și  piei  de  capră  sau  oi, de
asemenea  și  lână, cânepă, dar  și  imaginație.
Măștile  lui  Vasile  Șușca  sunt  hilare, triste, grotești, după  cum  decide
meșterul  sau  rolul  pe  care  îl  joacă  în ”Viflaim”.
A  participat  la  numeroase  expoziții  și  târguri: Baia  Mare, Sighetul
Marmației, Borșa, Brașov, Sibiu, București, Italia, Germania, Austria,
S.U.A.

2422

Cine-o  avut  și-amu  n-are
Mult  îi  pare  noaptea  mare
Și  perina  drob  de  sare.
Și  eu-am-avut  și-amu  n-am,
Pare-mi-se  noaptea  an
Și  perina  bolovan.

2423

Când  am  fost  nevastă  nouă
Auzem  cum  cade  rouă –
Ș-amu n-aud  nici când plouă;
Când  am  fost  nevastă  bună
Auzem  cum  ptică  brumă –
Ș-amu n-aud nici când tună.

2424

Ce-ai  gândit, tu, mândrior,
Că  eu  duc  de  tine  dor?
Când  de  tine  dor  oi  duce
Îi  vede  apa  arzân(d)
Și  te-a  ploua  din  sărin,
Ț-a  crește  vara  în  strat
Măderan  nesămânat,
Măderan  violă  plină –
Și  te-a  dure(a)  la  inimă.

2425

N-ai  vinit, mândruț, la  noi,
Ț-am  țîpat  doru-n  puhoi;
Mă-ta-i  femeie  de  treabă
Și  s-a  duce  după  apă
Cu  cofă  și  cu  urcior
Și  ț-a  lua  apă  cu  dor
Și  ț-a  da, mândruț, să  bei
Și  te-a  mâna să  mă  iei.

2426

Pârăuaș, apă  vioară,
Cură  limpede  cerneală,

Nu  poate  fi  nălbitorul
Tovarăș  cu  văpsitorul.
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Este  membru  al  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
(Vz. și  reportajul lui  CIPRIAN  ENEA, ”Maramureșul  este  memoria  ancestrală, încă  vie,
a  Europei”, în  FLACĂRA, nr. 7/2001.
Adresa:SĂCEL, nr. 241. Tel. 0262.339.251. 0742.979.364.

ÎMPLETITURI

MINODORA  LAURA  PETREUȘ
S-a  născut  în  Baia  Mare, mai  1974. Face  noduri, împletituri, suporuri
pentru  plante, etajere.
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, Str. I. L. Caragiale, nr. 11, Sc. B, Ap. 86. Tel. 0262.424.121.
0746..214.174. E-mail: Ionut Petreus@yahoo.com

GHEORGHE  VARGA
Meșterul  practică, din  copilărie, meșteșugul  împletirii  nuielelor, aceasta
fiind  o  îndeletnicire  în  familia  sa, de  mai  multe  generații.
Confecționează  mobilier  din  nuiele (scaune, mese), folosite  în
gospodărie; dar  și  obiecte  de  uz  casnic (coșuri  de  nuiele, coșuri  și
coșulețe  pentru  fructe  sau  flori). (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni,
Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de
Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 51).

Adresa:

SATULUNG, nr. 93.

DANTELĂ, FRIVOLITE, BRODERIE, CROITORIE

ANCA  MARIA  COSMA
Face  dantele  și  frivolité. (Vz. și  pag. 690).
Adresa: Baia  Mare, str. Nicolae  Iorga, nr. 1.

ANASTASIA  DAN
Născută  în  octombrie  1942.
Face  broderie  în  ciur, țoluri, șervețele, fețe  de  masă, țesute  în ”coște”,
șterguri  pe  coșarcă.
A  învățat  împreună  cu  sora  sa  Parasca.
Adresa: CETĂȚELE, nr. 142; Tel. 0262.298.670.

OFELIA  CAMELIA  MOISIMA

Să-mi  cernesc  eu  portuțu
Că  mă  sfăde  drăguțu.
Da’, eu, portu  nu  l-oi  cerni,
Mai  tare  l-oi  soponi,
Cu  sopon  de  la  D’ișău
În  ciuda  mândrului  meu;
Ș-oi  da  ochii  la  cernit,
Buzele  la  rumenit
Și-i  musai  mândru  să  ptieie
Ori  să  vină  să  mă  ieie.

2427

Tătă  lume-ar  vre  să  mor
Să  rămână  mândra  lor.
De mor astăzi, de mor mâne,
Mândra  lor  nu  le-a  rămâne
C-o ieu  în  pământ  cu  mine:
Mi-oi  face  sălaș  de  nuc
Și-n  pământ  cu  mine-o  duc;
Mi-oi  face  sălaș  de  fag
Și-oi  lua  ce  mi-o  fost  drag.

Dumitru  Iuga

2428

S-o  dus  lelea  la  Vișeu
Să-și  cumpere  t’iclăzău,
T’iclăzău  și  rumenele
Să  se  rumenea  cu  ele.
Nu  știu  cum  dracu  s-o  uns
Că  pe  nas  nu  i-o  ajuns
Și-o  rămas  cu  nasu  gol
Ca  o  coadă  de  topor.

2429

Hăi  măicuță, draga  mea,
De  ț-o  fost  dragă  lumea
După  urât  nu  mă  da,
De  ț-o  fost  drag  a  trăi
La  urât  nu  mă  sîli;
Dă-mă  după  unu  drag:
Șepte  sărindare-ț  fac,
Șepte  eu, șepte  mândru
Să  te  prim(e)a  pământu.
Nu  mă  da  după  urât
Că  te  blastăm  și-n  pământ.

2430

Dragu-mi-i  omu  frumos
Că  și  noaptea-i  vederos:
Și  la  foc  și  la  lumnină,
Nici nu-ți mai trebe de cină.

Nu  te  arăta  dascăl
Până  a  nu  fi  ucenic.
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Are  55  de  ani. Confecționează  păpuși  folclorice, realizează  împletituri
din  piele, pictează  icoane  pe  sticlă  și  pe  lemn.
A  vândut  păpuși  prin  Galeriile  de  Artă. A  făcut  păpușile  și
scenografia  spectacolului ”Aladin  și  lampa  fermecată” la  Teatrul  de
Păpuși  din  Baia  Mare.
Adresa: BAIA  MARE, str. Victoriei  21. Tel. 0262.275.845; 0724.060.814.

MARINICA  PÂRVU
Din  1996  realizează  dantelă, fețe  de  masă  și  șervețele  în  șnur, după
modelele  deja  consacrate  în  acest  domeniu. În  general  sunt  motive
fitomorfe  și  avimorfe, dar  și  modele  nou  create (ex.: ”Harta  României”
etc.). (Certitudinea  valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii
Tradiționale  din  Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura
CYBELA, Baia  Mare, 2003, p. 52).
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Grănicerilor, nr. 75/42. Tel. 0262.278.776.

MARIA  PINTEA
Este  din  Bușag  și  realizează  cu  talent  și  dăruire  dantele, costume  și
este  mare  meșteră  și  în  arta  culinară. (Vz. și  pag. 692)

MARIA  POP
Născută  în  august  1933.
Este  cunoscută  în  Cetățele  că  face  foarte  bine  broderie  în  ciur, țoluri,
șervețele, fețe  de  masă, împletituri  ciorapi, spăcele, ștergare. 
Face, asemeni  ca  în  fiecare  familie, de  mică.
Adresa: CETĂȚELE, nr. 169; Tel. 0262.298.862.

FLOARE  ROMAN
Născută  în  Vășad – Bihor, martie  1938.
Face  dantelă  în  șnur  și  în  tehnica  frivolité, cipcă, mileuri, fețe  de
masă, podoabe  din  mărgele  pentru  clopuri, sticle, ouă  de  Paști,
zgărdane  domnești, trăistuțe  în  stil  maramureșean. 
A  învățat  pe  când  era  elevă  la  Școala  Pedagogică  din  Carei, de  la
Doamna  Ambruș  și  Pârvu, dar  și  de  la  sora  Mariana  Duță, acum  în
Craiova, ori  din  cărți.
A  participat  la  numeroase  expoziții  în  Baia  Mare, dar  și  în  Ucraina
și  Lituania  unde  a  predat  lecții  de  învățare  a  meșteșugului. 
Este  membră  a  Asociației  de Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: BAIA  MARE, str. Transilvaniei, Bl. 1, Ap. 2. Tel.  0262.274.859.

LIVIA  ȘOVRE
Născută  în  martie  1953. 
Face  de  mică  dantelă  și  broderie  în  ciur, dar  și  șterguri  pe  coșarcă,
șervețele. A  învățat  de  la  mama  sa, MARIA  MIHALCA.
Adresa: BERINȚA, nr. 55.

AURICA  ȘOVREA-ARDELEAN
Născută  în  noiembrie  1972, Dumbrăvița.
Face  broderie  în  ciur, pe  care  o  știe  de  la  mama  ei, DOMNICA
ARDELEAN  din  Dumbrăvița. Mai  face  și  șterguri  de  coșarcă,
șervețele.

2431

Bată-te  focu, urât:
Eu  frumoasă  și  tu  hâd
Și  încă  ți-i  bănuit.

2432

Tătă  lumea  s-o  văjit,
Eu  cu  badea  nicidecât;
Tătă  lumea  se  văje,
Eu  cu  badea – cam  așe.

2433

Ce  te  țîi, mândră, te  țîi,
N-ai  ce-mi  da  de  căpătâi
Numai  câlții  din  budâi:
Nici  aceia  nu-s  a  tăi
Că-s  din  sat  de  la  femei.

2434

Mândră-i  lelea  și  cicică
Cu  unsoare  din  pot’ică:
S-o  vezi  sâmbătă  sara
Că-i  mai  hâdă  ca  ciuma -
Fugi  de  ie, că  te-a  mânca.

2435

Dragă  mi-o  fost  lumea  mie
Dint-a  me  copilărie;
Nici  amu  nu  mi-i  urâtă -
Numai-i  neagră  și  cernită.

Păr  cu  păr  se  face  cergă.

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010 678



Adresa: BERINȚA, nr. 55. Tel. 0728.702.645.

PARASCA  UNGUR
Născută  în  octombrie  1935, Cetățele.
Este  măritată  în  Berința, unde  s-a  născut  și  prozatorul  Augustin
Buzura. 
Face  broderie  în  ciur, țoluri, șervete  pentru  coșarca  de  Paști, fețe  de
masă.
”Când  m-am  măritat  am  avut  25  de  spăcele, am avut  multe  poale, dar
și  6  fețe  de  perină. Ștergurile  le-am  făcut  colorate, în  războiul  de
țesut, iar  pe  coșarcă  le  făceam  și  cu  pene, și  cu  ciur”.
Adresa: BERINȚA, nr. 64.

PĂPUȘI

RODICA  ALBOIU
Originară  din  Baia  Sprie, actriță  de  meserie  la  Teatrul  de  Păpuși  din
Baia  Mare, realizează  păpuși  pe  mână, din  materiale  croșetate.
Varietatea  lor  este  reflexia  imaginației  artistului: clovn, păpuși  simple,
păpuși  cu  două  fețe  etc., toate  făcând  deliciul  copiiilor. (Certitudinea
valorii / Meșteri  maramureșeni, Academia  de  Arte  și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  a.r.t.e.m., Text  alcătuit  de  Dr. Anamaria  Iuga, Editura  CYBELA, Baia
Mare, 2003, p. 52).
Este  membră  a  Asociației  de Arte și  Meserii  Tradiționale  din
Maramureș  (a.r.t.e.m.).
Adresa: București, Calea  Călărașilor, nr. 168, Bl. 55, ap. 10, sector  3. Tel. 0744.996.576..

FÂNTÂNARI. CUPTOARE

VASILE  DOMUȚA
S-a  născut  în  Asuajul  de  Jos.
Face  cuptoare  pentru  copt  pâine  etc. A  învățat  meseria  singur. La
construcție  folosește  nuiele  și  chirpic. ”Mai  demult  făceam  cuptoare  la
săteni. Acuma  nu  mai  e  nevoie  de  cuptor  de  copt, este  aragaz”.
Adresa: ASUAJU  DE  JOS, nr. 165. Tel. 0751.195.595.

ALEXANDRU  PAȘCA
Născut  în  octombrie  1952. Porecla  sa  este  SANDU  FÂNTÂNARU.
A  învățat  meșeșugul  de  la  PAVNETIE  ȘOVAGĂU  din  Cărpiniș. A
lucrat  atunci  ca  ajutor.
Are  fântână  de  10  m. acasă, în  Lăschia. A  mai  făcut  fântâni  în  Baia
Mare, Baia  Sprie, Tăuții  Măgherăuș, Berința, Satu  Nou  de  Jos, Fânațe,
Ciocotiș, Trestia, Cavnic, Cupșeni, Stoiceni  și  alte  localități.
Îl  ajută  și-i  urmează  meseria  feciorul  SORIN  PAȘCA, dar  și  când
sunt  acasă, nu  plecați  la  lucru  în  străinătate, Ghiță, Ionel. 

”Apa  de  piatră  este  mai
bună  deacât  cea  de  pe
tuburi”.
Adresa: LĂSCHIA, nr. 128, com.
Copalnic-Mănăștur. Tel.
0768.678.19

2436

Focu-o  bată, bine-i  fată,
Doamne, rău  i  măritată
Că  stai  ca  un  rob  legată.

2437

Cântă, cântă, gură  mândră,
Nu  căta  că  ești  flămândă.
N-am  zinit  să  stau  în  cur
C-am  zinit  să  mă  scutur
Să-m  iasă  lenea  din  cur.

2438

La  casa  cu  șepte  fete
Pt’er  găinile  de  sete
Cu  fântâna  su(b)  părete;
D-ap(o)i  un(d)es  opt  flăcăi
Este  apă  și-n  budâi.

2439

Bade, nădejdea  la  mine
Îi  ca  siru  de  subțîre,
Ca  siru  de  pânză  nouă -
Dacă  tragi, se  rupe-n  două.
Eu  drăguță  ț-am  vrut  si
Da’ nu  m-ai  știut  cinsti:
Nici  în  câjmă  cu  zinu,
Nici  în  drum  cu  cuvântu.

2440

Unde-aud  cucu  cântând
Mă  bag  în  codru  plângând,
Frunza  pleacă  la  pământ
Și  mă-ntreabă  de  ce  plâng.

Pânză  și  nevastă  noaptea  să  nu-ți  alegi. 
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Poartă  de  șură,
Șurdești, 2010

GEORGETA  MARIA  IUGA

Vechi  meșteri  în  lemn  din  Țara  Maramureșului

Studiile  consacrate  arhitecturii  și  artei  lemnului  în  Maramureș  au
subliniat  caracterul  monumental, realizările  artistice  excepționale,
respectarea  motivelor   ornamentale  din  străvechime, dar  nu  s-au  ocupat
de  autorii  acestora, cu  excepția  lucrării  lui  FRANCISC  NISTOR,
”Creații  și  creatori  populari”, Baia  Mare, 1967. Într-adevăr, operele
realizate  de  meșterii  populari  ne  dau  măsura  unor  mari  creatori,
făuritori  de  valori  de  interes  universal. 
În  lumea  satului  românesc  nevoia  de  cultură  și  frumos  a  răzbătut:
deseori  prin  țesătura  opreliștilor  și  servituților  de  tot  felul  și, deja  cu
multe  secole  în  urmă, au  fost  puse  bazele  unei  vieți  culturale  sătești
în  forme  specifice, care  au  continuat  să  se  perpetueze  în  ciuda
acestor  adversități  sociale, naționaliste  etc.
Cu  mijloace  modeste, constructorii  în  lemn, cioplitorii, meșterii  populari
din  toate  domeniile  au  năzuit  spre  idealuri  de  fumusețe  și  realizare
cu  un  contur  din  ce  în  ce  mai  limpede, cu  înțelesuri  tot  mai
profunde.
Monumentele  păstrate  mărturisesc  eforturile  meșterilor  localnici  de  a
stăpâni  mijloace  artistice  de  prestigiu, potrivit  gustului  și  nevoilor  de
artă  și  frumos  ale  locuitorilor.
Începând  cu  secolul  al  XVII-lea  avem  documentată  prezența  unor
meșteri  în  lemn. Între  altele, această  prezență  este  relevată  și  de
inscripția  de  la  Biserica  din  Budești/Joseni,  construită  în  1643, care  îl
amintește  pe  ȘTEFAN  ATANASIE. Din  inscripția  latină  de  pe  grinda
aflată  la  Muzeul  Maramureșean  Sighetul  Marmației, am  desprins
numele ”Stephani  Structa  F. St.”  și  anul  1752.
Din  1775  avem  prezența  certă  a  unui  meșter  în  lemn, vestit, din
moment  ce  el  venea  de  pe  Sălaje. Este  vorba  de  constructorul  casei
din  Berbești, casă  ce  se  află  actualmente  la  Muzeul  Satului  din
București. Din  inscripția  de  pe  grinda  principală, împodobită  cu
romburi, rozete  solare, cruci  și  triunghiuri, aflăm: ”… meșter  PAȘCU  de
pe  Sălaje  se  roagă  ca  să-l  pomeniți…”. 
În  1097 (1790 – n.n.) meșterul  ION  VÂRSTA  a  făcut  poarta  ce  se  află
la  Muzeul  Maramureșean  din  Sighetul  Marmației.

Taci, frunză, nu  mă-ntreba,
Ce-am pterdut n-oi mai  afla,
Ce-am  pterdut  amu-i  un  an
Nu  o-i  mai  afla  șuhan:
C-am  pterdut  o  rujă  plină -
Jumătate  din  inimă.
Am  pterdut  o  rujă  creață -
Jumătate  din  viață.
Mândru-i  codru  și-nverzît -
P-a  me  parte-i  veșezît;
Mândru-i  codru  și-mpănat -
P-a  me  parte  s-o  uscat
Că-m  trăiesc  tăt  supărat.

2441

Dragu-mi-i  omu  frumos
Că  și  noaptea-i  vederos.
Bată-te  focu, urât,
Nu  te  pot  băga-n  pământ.
Și-n  pământ  de  te-aș  băga
Tăt  mai  hireș  nu  ti-i  fa’.

2442

Bădișor  de  lângă  vale
Cine  mi  te-a  scos  în  cale?
Până  nu  te  cunoșteam
Numa’  veselă  eram;
De  când  te  cunosc  pe  tine
Nu mai văd  în  sat  pe  nime.
Te  văd  sara  pe-nsărat
Tăt  mâhnit  și  supărat;
Las’, bade, că  ti-i-nsura
Și-i  uita  dragostea  mea.
Bade, când  îi  si, tu, mnire
Să  mă  chemi  acas’  la  tine
Să-ț  văd  vârvu  de  la  steag
Și  pe  cine  mi-o  fost  drag;
Să-ț  văd  struțu  și  bumbdii
Și  cum  știi  a  târgui:
De-a  si  mândră  ca  și  mine
Să  ai, bade, numai bine,
Da’  dacă-a  si  mai  urâtă
Nu-ț  sie  lumea  tignită.

Sărăcia  află  meșteșuguri.
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Tot  din  secoulul  al  XVIII-lea  avem  și  casa  din  Nănești (datată  pe
baza  tehnicii  de  construcție  și  a  informațiilor  culese). Are  inscripția
OANCEA (Vancea) ETIM, care  ar  fi  putut  fi  chiar  constructorul  casei.
De  pe  o  altă  grindă  din  Muzeul  Maramureșean  din  Sighetul
Marmației  aflăm  de  existența  meșterului  FILIP  ANANIE: ”această
casă  au  făcut  Filip  Ananie  1821  în  luna  lui  noiembrie”.
Dintr-o  statistică  din  anul  1876  aflăm  că  la  această  dată  erau  în
Maramureș  96  lemnari, 80  tâmplari, 60  meșteri  de  butoaie, 52  rotari  și
2  cuțitari.
Dintr-o  altă  statistică, întocmită  cu  ocazia  recensământului  din  1900,
aflăm  de  existența, pe  întreg  județul/comitatul  Maramureș, care  se
întindea  până  dincolo  de  Hust, a  316  tâmplari, 303  dulgheri  și  856
muncitori  ocupați  în  industrie; dintre  aceștia  pentru Plasa  Iza  erau: 40
tâmplari, 12  dulgheri, 260  muncitori;  Plasa  Șugatag: 25  tâmplari, 26
dulgheri; Plasa  Vișeu: 41  tâmplari, 37  dulgheri, 5  muncitori; Plasa
Sighet: 25  tâmplari, 26  dulgheri, 243  muncitori.
În  1901  este  organizată  de  către  ”Asociația  economică  a  județului
Maramureș”  ”Expoziția  economică  și  de  industrie  casnică  din
Maramureș”, în  care  sunt  expuse  diferite  obiecte  sculptate  în  lemn  și
un  război  de  țesut (teară). Totodată  se  pune  problema  organizării
”Școlii  de  Arte  și  Meserii”, care  urma  să  țină  cursuri  de  4-6
săptămâni.
De  la  începutul  secolului  XX  avem  cunoscute  numele  meșterilor
VĂSĂLIE  POP, care  ridică  în  1907  o  poartă  din  Petrova; ”DUNKA
GYORGYE  și  VLAD  ȘTYEFAN  majestri  di  Șiejeu”, care  construiesc
o  poartă  în  Ieud (se  află  la  Muzeul  Maramureșean  din  Sighetul
Marmației), ION   DUNCA  din  Ieud, după  cum  aflăm  de  pe  grinda  de
sus  de  la  o  poartă  din  localitate.
Din  statistica  întocmită  la  sfârșitul  anului  1930, aflăm  că  numărul  de
meșteri/meseriași  din  fostul  județ  Maramureș, cuprinși  în ”industria
primitivă  a  lemnului”, era  de  320  meșteri  activi  și  694   membri  de
familie, nespecializați.
Din  discuțiile  purtate  cu  meșterii  actuali  din  unele  localități, am  aflat
numele  câtorva  din  meșterii ”vechi”, cuprinși  și  ei, probabil, în  aceste
statistici.  Le  dăm  numele  și  localitatea.
Borșa: ILIE  TIMIȘ (cca. 1870)
Călinești: VASILE  POPOVICI  RUSU (cca. 1890-1966), GHEORGHE
BERCI  a  BĂRANULUI; VASILE  BERCI  a  TODOSANULUI.
Ferești: GHEORGHE  BUD (cca. 1880-1960)
Săliștea  de  Sus: GĂVRILUȚ  IUGA  de-a  MOȘENILOR (m. 1925)
Săpânța: TOADER  POP  a  TOMII (cca.  1830-1910); GHEORGHE
BODNAR  MNIREȘTEANU (cca.  1840-1920).
Sârbi: DUMITRU  DUNCA (cca. 1850-1925); GHEORGHE  SIMION
(cca. 1870-1946); ION  FLUȚAR (cca. 1890-1955); ION  DIMA (cca.
1900-1960); 
Vadu  Izei: GHEORGHE  SACALÂȘ  al  IOANEI (cca. 1870-1958); ION
MANOILĂ (?)
În  cercetarea  făcută acum  peste  30  de  ani, multe  localități  au  rămas
în  afara  investigației, noi  luând  în  considerare  doar  satele  unde  astăzi
mai  există  meșteri  vestiți, care  au  dăltuit  noi  străluciri  în  lemn,
înfrumusețând – prin  construcțiile  noi  de  la  sate -, dar  și  îmbogățind
zestrea  noastră  tradițională. Prin  păstrarea  tradiției, a  mândriei  pe  care
mulți  dintre  noi  o  regăsim  în  sufletul  și  lucrările  noastre.(În  Maramureș,
supliment  al  ziarului  județean, aprilie  1976).

2443

Bate, Doamne, urâtu
Că  îmbătrâne  omu;
Țîne, Doamne, dragostea:
Cu  ie  i  mândră  lumea.

2444

Bată-te  focu, urât,
Că te  duc  mnercuri  la  târg -
Până-n  sară  tăt  te  vând;
Și  prind  la  car  patru  boi
Ș-aduc  dragostea-napoi.

2445

Câte  mute  urâcioase
Tăt  pe  mine-s  mânioase
Dip’ce  port  haine  frumoase.
Lucre  și  ele, și-ș  facă,
Nu  doarmă  cu  

noaptea-ntreagă.

2446

Drag’ mi-o fost frunza de fag
Și  oriunde  omu  drag;
Dragă-mi-i  frunza  de  pin
Și  omu  că  păr  galbân.
Eu  de-acela  om  am  fost:
Unde-am  văzut  om  frumos
L-am  făcut  de-o  șăzut  jos
Batăr  ostenit  n-o  fost;
L-am  făcut  de-o  hodinit
Batăr  n-o  fost  ostenit.
Ce  mi-i  drag  nu  mi-i  urât
De-ar  si  ca  negru  pământ
Și  oricât  de  ocărât;
Ce  mi-i  urât, nu  mi-i  drag
De-ar  si  cât  de  lăudat
Și  ca  și  cașu  de  alb.
Și  noaptea  și  la  lumnină -
Nime’  nu-i  poate  da  zină.
Tăt  ce-i  frumos  se  deoat’e,
Omu  fain  cade-n  păcate.Sărăcia  învață  pe  om

Ca  să  fie  econom.
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ION  BOGDAN

Marele  Meşter  Tănase  Cocean

„Grai  adânc  din  vremi  străbune  dăinuie  pe-ntins  de  plai” – se  spune
într-o  binecunoscută  poezie. Vremurile  noastre „noi”  sunt  atât  de
încărcate  de  străvechime, încât  ni  se  pare  că  retrăim  aceleaşi
sentimente, sub  o  formă „modernă”, după  chipul  şi  asemănarea  noastră.

Privesc  o  fotografie  a  meşterului  Tănase  Cocean  din  Săcel. Se  văd
doar  mâinile  mângâind, modelând  şi  dând  grai  lutului: „Căci  din
pământ  suntem  şi  în  pământ  vom  merge”, glăsuie  versetul  biblic.

Cine  a  fost  Tănase  Cocean? 

Iacătă, deja  vorbim  la  trecut, acum  când, la  mijloc  de  septembrie
2006, la  86  de  ani, meşterul  a  trecut  întru  cele  veşnice. Prin anul
2000, Academia  de  Arte  şi  Meserii  Tradiţionale  din  Maramureş
(a.r.t.e.m., în  cadrul  Fundaţiei  i.u.g.a.) i-a  „acordat” (mai  bine  zis, i-a
recunoscut)  titlul  de  MARE  MEŞTER, adăugând  şi  o  sumă  infimă,
cam  cât  câştiga  din  olărit  timp  de  1  an  de  zile. Tatăl  său, Ion
Cocean  zis  Scomârcea  a  fost  tot  olar, bunicul  său, mort  la  70  de  ani
în  1926  şi  străbunicul  său  au  fost  tot  olari. Din  generaţie  în
generaţie, olarii  sunt  semnalaţi  în  conscripţiile  urbariale  încă  din  sec.
XVIII, când  un  olar  trebuia  să  dea „impozit”  100  de oale  pe  an. Dar
mai  înainte? Istoria  ne  aduce  lumină  şi  în  această  privinţă: la  Săcel
„se  lucreazã  ceramicã  roșie  decoratã  prin  lustruire  cu  piatra  și
prin  pictare. Tehnica  lustruirii  cu  piatra  este folosită  din  La
Tene-ul  dacic  atât  pentru  ceramica  roșie, cât și  pentru  cea
neagră. Datoritã  folosirii  acestei  tehnici  pe  ceramica  roșie,
Săcelul  este  un  unicat  în  ansamblul  producţiei  de  vase  din
România. Ca  şi  tehnică  de  lucru, formele  produse  la  Săcel amintesc
de  cele  dacice  descoperite  în  sãpãturile  arheologice..... Forma
cuptoarelor  în  care  se  ard  vasele  se  leagã  mai  mult  de  tradiția
romanã” (Dicţionar  de  artă  populară, Ed. Enciclopedică, 1997).

Astăzi, când  eternitatea  ne  face  semn  că  există, vorbim  de  cel  care  a
fost  Tănase  Cocean, dar  şi  de  cel  care  va  fi: prin  feciorii  săi
Dumitru  Cocean  şi  Tănease  Burnar, de  nepoţii  săi  din  Săcel  Dumitru
şi  Adrian, dar  şi  cei  doi  fecioraşi  nepoţi  aşezaţi  în  Baia  Mare (cărora,
regret, acum  nu-mi  aduc  aminte  de  numele  lor). O  meserie
multimilenară, dusă  cu  cinste  mai  departe.

Lutul  roşu  şi  albastru  se  scotea  dintr-.un  loc  al  cărui  nume  are
rezonanţă  străveche, dacică: Drobodeava. În  sat  se  povesteşte  că  odată,
dintr-un  puţ  săpat  adânc, bătrânul  Ion  Cocean  a  trimis  în  găleată  un
pietroi, dar, printr-un  incident, piatra a  scăpat  de  pe  buza  puţului  şi  a
căzut  în  băltoaca  de  pe  fund. Toţi  erau  cu  sufletul  la  gură, aşteptând
să  vadă  dacă  nu  cumva  bătrânul  a  murit  lovit  de  bolovan. După
multe minute, din  fundul  gropii  se  aude  un  glas:”Bată-vă  soarele, că
aici  era  să  mă  orbiţi”! (adică, din  fericire, s-a  ales  numai  cu  noroiul

2432

Cât  oi  trăi, să  trăiesc,
Că  dacă  mor  putrezăsc,
Pe  mormânt  mi-a  crește  

iarbă:
Cine  trece  nu  mă-ntreabă
Dacă mi-o fost lumea dragă.

2433

Trag  în  rău  ca  altu-n  bine,
Las’ să trag, că n-am pe nime,
Las’ să trag că eu m-am tras
De  la  bine  la  năcaz.
Las’  să-mi  sie  rău, nu  bine,
Căci  n-am  ascultat  de  nime,
Mi-am  făcut  din  capu  meu
C-am gân(d)it că n-a si rău,
Ș-am  făcut  din  mintea  me
C-am  gân(d)it  că-i  bine-așe.

2434

Câte  rele-s  pe  pământ
Tăte  m-o  mâncat  pe  rând;
Câte-s  rele  și  nu-s  bune
Tăte  m-o  mâncat  în  lume:
De  m-ar  si  mâncat  odată
Demult  capu  l-aș  si  dată.

2435

De-aș  ave  mamă  și  tată
Mi-aș  trăi  ca  banu-n  ladă,
Da’  eu  am  numa  măicuță
Și  trăiesc  ca  cucu-n  frunză.

2436

Cine  m-o  văzut  o  dată
Nu-i  trebe  mamă  și  tată
Numa’  ochii  să  mi-i  vadă.

Sârguința
Țese  pânza,
Iar  lenea
Pierde  vremea.
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care  l-a  stropit  peste  ochi, de  nu  vedea  nimic). Bineînţeles, toată
lumea  a  răsuflat  uşurată. Am  redat  această  întâmplare (câte  vor  mai  fi
fost  încă!?)  pentru  a  ne  da  seama  despre  dificultăţile  ce  le  au
„fântânarii”  care  în  loc  de  apă  scot  lut. 

Ne-am  adus  aminte  şi  de  ceea  ce  scria  Lucian  Blaga  despre  olari:
„De  veacuri  ei  îşi  au  aci  lăcaşul, de  la  începutul/ cel  dintâi..../ Olari
ei  sunt, sortiţi  să-nmoaie  şi  să  coacă  lutul. /Ca  nişte  zmei  întârziaţi  şi
blânzi/ ....arhaici  inşi, îşi  poartă  pe  sub  plai/ un  vis  fragil  prin  zilele
greoaie.// În  văile  sublimelor  recolte/ nu  este  sat  cu  duhuri  mai
încete,/ dar  nici  alt  sat  în  care  să  se  ardă/ ulcioare  mai  frumoase  şi
mai  zvelte,/ cu  mijlocul  de  păcătoase  sfinte  fete”.

ILIE  GHERHEȘ

Găvrilă Hotico Herenta - un OM din Maramureş

Dincoace de Carpaţi, raportându-ne mereu la Bucureşti, în Ardeal adică, şi
în Maramureş mai ales, sentimentul istoric se trăieşte mult mai acut, este
consemnat zilnic în „fişa postului”, în fişa fiinţării noastre, căci noi,
ardelenii şi maramureşenii, încă mai gândim şi funcţionăm în cuprinsul a
două mituri: dacismul şi latinitatea.
Această reverberaţie istorică poate fi explicată pe de o parte deoarece,
măcar la nivel rural, la nivel popular, oarecum, noi încă nu ne-am trăit
destul miturile (inclusiv cele două amintite mai sus!), nu le-am epuizat, ele
mai fumegând încă în jarul experienţelor şi trăirilor noastre; pe de altă parte
este mai mult decât evident că însăşi esenţa acestor mituri ne-a fost livrată
cu „porţia”, împachetată ideologic şi politic, întotdeauna în conivenţă cu
interesul regimului istoric căruia i-a servit.
Astfel de gânduri şi altele ca acestea te cutreieră atunci când cutezi a
creiona, fie şi un portret sumar, al unui adevărat maramureşean, al unui OM
din Maramureş. Găvrilă Hotico Herenta, un meşter popular din Ieud, dar nu
un oarecare „maistăr”, ci poate unul din cei mai mari din lume răspunde
foarte firesc şi natural atunci când i te adresezi cu apelativul „uncheşu
Herenta”. Aşa l-am cunoscut când amândoi eram angajaţi ai Muzeului
Maramureşului din Sighetul Marmaţiei, apoi, cu timpul, aveam să descopăr
în „meşterul de pe Deal” (Dealul Dobăieş), un Om de-o aleasă omenie, un
OM care sigur este printre cei ce reprezintă stirpea „nobililor de opincă”,
care se defineşte sculptural, asumându-şi menirea cu o justificare religioasă
şi demnitatea întreţinută cu determinarea dată de talanţii genetici, astfel
încât nimic să nu fie de prisos în acest demers pe drumul dregătoriei dălţii,
aşa încât până şi porecla pe care o cinsteşte până la asumare, încât să
devină un semn al distingerii, o distincţie comunitară, hotărâtă poate de
Divinitate.
Născut la 15 august 1938, din tată maistăr şi nepotul unui alt vestit maistăr
cu acelaşi nume (fost delegat, cu credenţional, la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918), eroul acestor rânduri se angajează
„în câmpul muncii” începând cu 15 iunie 1958, la Direcţia Monumentelor
Istorice Bucureşti, ca restaurator, conservând totodată un prestigiu familial
şi împlinind un destin, constatăm astăzi.
Purtând mai multe dialoguri, în timp ce sculpta la poarta ridicată la Muzeul
Satului din Baia Mare îmi spunea, printre altele că prin anii 60, atunci când

2437

Mâncatu-s, Doamne, de  rele
Ca  holda  de  păsărele;
Mâncatu-mi-s  de  străini
Ca  iarba  de  boi  bătrâni;
Mâncatu-mi-s  de  năcaz
Ca  iarba  de  boi  pe  laz.

2438

Toată  lumea-i  dintr-o  ziță
Numa’  eu  mi-s  sînguriță,
Toată  lumea-i  dintr-un  neam
Numa’  eu  pe  nime  n-am,
Toată  lumea-i-a  oarecui
Numa’  eu-s  mai  josului.

2439

Să  ne  facem  voaie  bună
Până  suntem  împreună
Că  dacă  ne-om  despărțî
Numa’  Dumnezeu  a  ști
Care  cu  ce  voaie-om  si.

Georgeta  Maria  Iuga

Strigături

2440

Ceterucă  de  brăduț
Na’  un  leu  și  tri  bănuț’ -
Scoate-mi pe mândru-n 

drumuț;

Și  lupul  are  meserie:
Că  șade-n  deal  la  vie
Și  învață  croitorie.
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circulau zvonuri despre „sfârşitul sigur al lumii” în anul 2000 el a calculat
că exact atunci ar trebui să iasă la pensie; aşa că şi-a propus că dacă va
ajunge acel an o pensie pe an o va dona bisericii. N-a fost să fie după
profeţia acelor culte, aşa că prim-coratorul bisericii greco-catolice din
Ieudul de astăzi donează în fiecare an, cu acordul soţiei Ioana, o pensie la o
biserică din ţară.
Un alt moment care a contribuit la edificiul demnităţii de OM în aprecierea
noastră, a fost atunci când a calculat preţul de cost a  minunatei construcţii
de arhitectură populară şi când în dreptul Domniei Sale şi-a trecut aceeaşi
sumă ca răsplată a muncii pentru o zi ca şi la ceilalţi; subsemnatul insistând
să pună o sumă mai mare. Replica a venit categoric, spunându-mi că
Dumnealui nu-i poate mulţumi lui Dumnezeu că la 70 de ani câţi îi are mai
poate câştiga ca  „unul de 35”!
Fiinţând în cuprinsul unei astfel de paradigme morale, Găvrilă Hotico
Herenta are bucuria unui bilanţ impresionant de realizări profesionale: 68
monumente istorice (biserici), de lemn şi de zid, între care şi Complexul
Şişeşti (Şcoala şi Casa Vasile Lucaciu). Unele dintre aceste obiective au
avut norocul să fie restaurate chiar de două ori (după 40 - 45 ani) de către
acelaşi Găvrilă Hotico Herenta: Şurdeşti, Rogoz, Lăpuş, Ieud Deal, Ieud
Şes, Rona de Jos. Adăugându-mi că fiecare biserică, fiecare monument îşi
are propriul său istoric, propria fişă de probleme, (eu i-aş zice propriul
diagnostic), mi-a mai completat: „De la Şurdeşti am plecat în armată, iar de
întors m-am întors la Plopiş”. Cu alte cuvinte o viaţă dedicată muncii fără
nici o zăbavă.
După revoluţia din 16-22 decembrie 1989, în evoluţia meşterului popular
Găvrilă Hotico Herenta a început să bată vânt nou, în fapt o resurecţie
profesională, trecând de la migăloasa operă de restaurare, la magnifica
provocare a construcţiilor noi, monumentale. Astfel au fost construite,
(unele după planuri minuţios elaborate de către mari arhitecţi ai genului),
vestite biserici maramureşene de lemn, care au devenit repede brand
inconfundabil pentru Ţara voievozilor întemeietori Dragoş şi Bogdan. Între
aceste ctitorii care poartă sigla iscusinţei herentiene amintim bisericile:
Caracas (Venezuela), Washington (S.U.A.) – locul I la Expoziţia mondială,
Biserica Memorială Mihai Viteazul din Dealul Furcilor - Cetatea Albei Iulii,
Dobricel (Bistriţa-Năsăud), Vişeul de Sus, Dragomireşti, Ieud, Rohiţa,
Constanţa.
Un alt capitol care poartă marca şi efigia Herenta îl constituie crucile (de
mormânt, de la crucile drumurilor, de la intrarea în sat) - toate respectând
anumite cutume, atât ca mărime cât şi în privinţa conţinutului de semne
sculpturale.
Încă din vechime ştim: sfârşitul încununează opera, aşa că vom opri această
tentativă modestă de omagiere a personalităţii lui Găvrilă Hotico Herenta
înşiruindu-i câteva din „cununile” primite ca recunoaştere şi recunoştinţă a
talentului său popular - genial:
-„maestru al artei lemnului” - Academia Artelor Tradiţionale din România
- Medalia naţională „Serviciul credincios”, clasa a III a - Preşedinţia

României, 2002
- Certificat de apreciere (locul I) - Washington, 1995 

La sfârşitul acestor rânduri, am mai adăuga că imaginea noastră despre
sculptorul Găvrilă Hotico Herenta este a unui enoriaş pregătit să servească
cu toată fiinţa sa religia numită maramureşenism şi patronată de către zeul
numit Maramureş.

Ceterucă  de  brad  mare
Na’  un  leu  și  tri  parale -
Scoate-mi  pe  mândru-n  

cărare.

2441

Cine  m-o  dat  dorului
Nu  moară  la  casa  lui
Numa-n  fundu  codrului;
Codru-i  sie  de  sălaș,
Frunza – pânză  pe  obraz
Pentru  doru  ce  l-am  tras.

2442

Mult mă-ntreabă  ce  
mă-ntreabă

Florile  de  pe  dumbravă
Care  floare  mi-i  mai  dragă:
Eu  i  spui  că  viola
Că  samână  cu  mândra.

2443

De  unde  paharu  vine
Să  trăiască  mult  și  bine,
De  unde  paharu  pleacă
Mult  și  bine  să  trăiască.

2444

Păhăruțu-i  cât  un  cui,
Cum  îl  pun  la  gură - nu-i.

2445

Uiaga-i  în  mâna  me
Ș-oi  întina  cui  oi  vre.

Toată  fața-i  bună
Dacă  căptușeala-i  călduroasă.
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GEORGETA  MOARCĂS, ELENA  LUCA, ANCA  DUMITRU

Moşi  şi  babe
(Materiale  realizate  cu  sprijinul  Fundației  i.u.g.a.)

Babe la feciori - 1 
„La Bobotează şî la Anu’ Nou să pune la noi la feciorii ne-nsuraţi, care era
feciori aşa, trecuţ’, de la douăzăci în sus, de la douăşcinci, erau şî trizăci,
(...) la feciori să puné la Bobotează „babă”. Nu la Anu’ Nou. La Anu’ Nou
să puné la fetele nemăritate [moş]. (...) Să puné fete şî scriei acolo aşe, p-o
tablă, or p-o hârtie şî spunei că cine-i fata. Şî cum s-o primească şî... Da’ să
supăra rău feciorii care le primné. 
[Se puneau] pân pom, pă sus, pă... une-ai prins momentu’, ştii. Ş-o mai pus,
că era feciori care urmăré tătă noaptea. Şî te-ar hi bătut. Am făcut odată la
unu’, da’ de când îs măritată am făcut, vai de mine şî de mine, la un băiat.
Ş-am făcu’ dîn nişte lână de la hrebinie da’, acum, aşe de pă sub hrăbine; c-
am făcut on cap aşe, că aşe era fata la care vorbé băiatu’ cu ié. I-am făcut
aşé un cap şî i-am cusut, i-am dat bluz, am făcut aşă, de lemn, ştii, am cusut
aşe ca şî mânuri, aşe am cusut lemn ş-aiciă i-am dat pantaloni. Tăt din lemn
i-am făcut cusuţi aşe picioarele. I-am dat pantaloni şî bluză şî păru’acela
făcut şî i-am făcut o tablă, aşé, şî i-am scris pă hârtie că cin-i fata şî care-i
treaba, şî i-am pus-o-ntr-o pungă de plastic, că ninje, că la Bobotează ninje
şî ne-am temut să nu să ude hârtia, să nu vadă ce-am scris. I-am băgat tăt o
pungă de nailon, d-asta de plastic, şî i-am pus, i-am aşezat-o după cap, aşe.
N-am ştiut amu, noi am făcut-o, da’ cine-a pune-o. Tare ne-am temut de
feciori să nu ne prindă. O fo’ mai multe, am fo’ patru. Da’ ne-o plăcut în
veci să râdem un pic, să facem câte orice. Da’ am vorbit cu unu’ d-aicia, cu
unu’ Cuburlău îi zicea. Era un băiat ţapăn, aşa, da’ şi el s-o temut „Mă, zîce,
cân’ te-a prinde omu’(...) ţi-a da!”. Sta acolo din sus de coperativă, fecioru’,
da’ zice „ Ştii ce fac? Are femeia feciori însuraţi mai sus, păste drum. O pui
pă sanie ş-o-nvăleşti c-o pătură, cum o fo’ pregătită, tăt aşe.” O pus-o pă
lencher d-ăsta, o pus-o pă sanie şî o-nvelit-o c-o pătură şî s-o dus noaptea-
nt-un timp. Şî o răzemat-o de târnaţ, aşe. Şî în mână i-o pus altă hârtie. Ştii,
aşe în mână, cum am făcut io boatele să le facem mânurile. I-o pus acolo...
Vai, ce nervi pă când o aflat-o, că n-o aflat-o până dimineaţă. Da’ o aflat-o
cu altu’(...) Amândoi tătă noapte-o pândit, da’ acesta s-o dus după amiază-
noapte şî nu s-o urcat, ei tăt o pândit să nu i-o puie undeva pă ... Şî i-o pus
pă jos, o răzămat-o de târnaţ... Da’ amu el s-o-nţeles cu prietenu-acela:
„Amu ştii ce facem? Hai schimbăm hârtia şi i-o ducem la altu’!” Mai era
un fecior bătrân mai încolo... Şî nu i-o schimbat numa hârtia. I-o scris ii că-
i păntru celălalt şî i-o dus-o şî i-o pregătit-o la altu’.(MARIA  FĂT, 67 ani)

Moşi la fete – 1
Mi-o pus odată, acolo lângă drum, era un cireş mare, tare mare. Ş-aiesta,
bărbatu-miu aiesta o fo’ fecior şî cu alţî. În casă era alţ’(..) era pă la Anu’
Nou. Nu să făcea de demult revelioane şî aşé... Îmbla feciorii aşa, pân sat.
O fo’-n casă cineva ş-o văzut că suntem ocupaţ’. Şî n-am făcu’ grijă, că n-
am fo’ aşa bătrână. De douăj’ de ai oi fo’ cân’ m-am măritat. Am fo’ cam de
optâşpe atuncea cân’ mi-o pus-o. Da’ ca să poată ei râde s-o dus şî mi-o
pus-o. S-o suit înt-un cireş (...) şî l-o legat moşu-n spate, că la fete se făcé
moş, şî l-o legat în spate c-o sârmă să să poată urca. S-o suit înt-un cireş ş-o
fo’ cam de cinşpe metri cireşu’, colo, lângă drum. Şî l-o pus acolo şî l-o
legat. Am încercat io c-o rudă. M-am suit până-nt-un loc şî de-acolo am
încercat să-l azvârl d-acolo, la vo doauă zîle. O fo’ ş-un pic de omăt pă

2446

Până-i  uiaga  la  mine,
Beu  din  ie  și  mai  rămâne.

2447

Aiesta  pahar  l-oi  be
Știu  că  n-a  si  moartea  me,
Aiesta  l-oi  be  de  sus
Că  mi-i  drag  cine  l-o  pus.

2448

Tăt  mă  uit  în  sus  și-n  jos
Ca  să  văd  un  om  frumos;
Om  frumos  și  p-arătare
Îi  acel  cu  minte  mare.

2449

De  unde  paharu  vine
Să  trăiască  mult  și  bine;
De  unde  paharu  pleacă
Mult  și  bine  să  trăiască.

2450

Cu  care  pticior  mă  doare
Cu  acela  dau  mai  tare.

2451

Dă, Doamne, cui  ai  mai  dat,
Cel  ce  n-are-i  învățat

Toată  marfa  își  așteaptă  plata.
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cireş şî nu m-am putut sui până la el. Şî dac-am încercat cu bota să-l urnesc
d-acolo, c-o rudă lungă, nu l-am putut, că o fo’ legat de cireş şî nu l-am
putut. O fo’ legat bine. Nu l-am putut... Acolo-o stat până vara. Cum striga
muncitorii, era maşini cu muncitori, lucra’ la Baia Sprie; şî atâta mă striga:
„Hai, Mărie, păi hai dup-aiesta d-aicia c-aici o-ngheţat!” „Lasă-l acolo că
nu-s aşa bătrână!”. Numa’ primăvara când o venit omu’ la plug, că nu l-o
pus aci la noi în grădină, lângă drum acolo şî nu-i a nost’ acolo, dincolo de
drum. Apăi, când o venit la plug, apăi s-o suit un fecioraş câtă vreme o
mâncat caii la amiază, s-o suit pân’ acolo-n cireş şî l-o coborât d-acolo, da’
zîce: „După mine lasă-l! că io n-am avut grijă”.
Bărbatu-mio [l-a pus]: „Ce să vezi, că în sus am suit cum o fo’ întuneric s-o
văzut un pic de omăt aşe, s-o urcat noaptea atunce vreme, atunci în noaptea
de Anu’ Nou, da’, zîce, pă cân’ să vin în jos gân’ieai că-s legat la ochi, că
tare-o fo’ întunerec. Ş-apoi am gân’it: de pic d-aici, că tăt mă fărâm. Că
zîce, nu mi s-o văzut nicicum une să pun picioru’. Da’, zîce, în sus am
urcat cu moşu’n spate”. (MARIA  FĂT, 67 ani)

Babe la feciori – 2
Ş-apăi să pune babe. Atuncea fecioru’ acela la care i-am pus noi, atunci o
zîs că patru-o avut. Da’ era cam bătrâniuc fecioru’. Şî era tare... „Mă, zîce,
io de-l prind, tăt-o zîs ’nainte de Bobotează, măi, io să-l prind pă oricare că-
mi pune bab-aceia, apăi nu mai pune cât îi lumea”. Că sunt pre’ ciufuliţ’,
dacă o fo’ prea bătrân. Da’ n-o avut grijă şî tăt l-o urmărit, oricine, oricum,
şî tăt i le-o plasat. Una o pus-o la jînerele-ăsta-al nostru. Da’ jînerele era în
armată. (...) [Cînd se iau babele] să joacă. Aşe să manifestă. Cân’ le iei, să
traje-o-nvârtitură cu ele şî aşe zîce că trebe. (MARIA  FĂT, 67 ani)

Moşi la fete – 2
Da’ la mine s-o pus odată unu’. S-o-nvârtit cu paie... Am avut o căsuţă
mică, aci. Nu era asta casa, era o casă bătrână acolo, dincolo, şî dincoace
am avut o căsuţă mică, aşe, cu bucătăria. Ş-aveam un pic de târnaţ, un pic
de prispă, aşa-i zîceam. Ş-acole pă prispă tăt mă uit şî: „Da’ ce Doamne-i
acolo!”, nu să vidé de omăt. Era omăt la Anu’ Nou. Şî mă duc. Şî am văzut
că nu-i bine, că mi-o părut prea gros, că care-l fac aşé de lemn nu-i aşa
groasă picioarele. Că-l fac sucitori de paie. Le fac funii aşa de paie, ştii, ş-
învârtesc p-îngă ele. Da-aiesta mi-o părut pre’ groasă. C-o fo’ învârtită pă
lângă cizme cum o fo’ îmbrăcat, c-o fo’ viu. Şî mă duc până lângă el şî văd
că nu-i bine. Mă duc până-n casă şî ieu cutia cu chibriteli. Şî vreu să-l
aprind. Da’ nu l-aş hi aprins c-o fo’ pă prispa de la căsuţă. Da’ el s-o
spăriet. Amu zîc către mama: „Io nu ştiu cine ce moş a pus aci, io mă dau
ş-îl aprind. Îi dau foc!” Cân’ m-o auzât cu chibritele: „Hăi, dară nu te-o
bătut Dumnezeu de cap, zîce, că-s io!”. Celălalt o fo’ stând şî urmăré, care
l-o pus. Ş-apoi o venit în casă tăţi. Apăi amu trebuié să le scoţ un pahar de
horincă, să-i omeneşti dacă ţ-o pus moşu’ şî la cealalţî ce-o fo’ cu el. Ş-apoi
l-o dezbrăcat, apoi şî râs-o. Râs-o şî o zîs: „Ce-ţi făcea Marie de aprindea
paiele pă tine. Da’, zîce, -o strigat c-aprinsă le-ar hi!”. Io nu le-aş hi aprins
păntru căsuţă, ştii, c-o fo’ pă prispă la căsuţă. Da’ l-am spăriet. Da’ aşa o fo’
făcut în paie, în suciturile-acele de paie că le-o făcut funii. Paiele-cele le-o
tăt sucit ca şi cum o făcut fetele moşii. Şî le-o sucit p-îngă picioare, aşă tăt.
Şî nu s-o văzut haine. Nu s-o văzut nimnic’, nicăieri. Da’ mie mi-o părut
că-i prea mare să hie de lemn. Că când îl făceam de lemn, moşii care-l făcé,
îl făcé numa’ rude subţîri picioarele şî mă gândesc: aiesta n-o hi bine şî pă
cân’ m-am dus ş-am văzut că-i viu, am zîs cătă mama „Mă duc că l-oi

Că  de-i  dai  cui  n-o  avut
I  vedea  ce  n-ai  văzut
De  când  Mă-ta  Te-o  făcut.

2452

Bădiță, de  mi-i  lăsa,
Tu  atâta  să  te  duci
Până-i  da  de  plug  de  cuci,
Secerătoarele - cioară,
Cordii  să  ducă  la  moară.

2453

Codrule, ce  pene  porți,
Te  ibdesc  oaminii  toți.
Și  eu  port  pene  ca  tine
Și  nu  mă  ibdește  nime.

2454

Măi  bădiță, puiule,
Sămâna-ț-aș  numele
Pân  tăte  grădinile.

2455

Eu  de-aici  mă  duc  cu  dor
Ca  lunița  p’ângă  nor,
Eu  de-aici  mă  duc  cu  jele
Ca  lunița  p’ângă  stele.

2456

Ceterucă  galbână,
Doru  tău  mă  leangănă.

2457

Să  mă  văd  unde-i  Luna
Ști-o-aș  ce  lucră  badea,

Tot  olarul  laudă  oala  sa.

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010 686



aprinde, c-acela-i viu de bună seamă. Că-i prea gros, îi prea mult.” „Da’ nu eşti
bolundă, să-l aprinzi pe prispa căsuţî!” „Nu-l [oi] aprinde, numa’ l-oi spărie!” Apăi o
venit în casă ş-o băut până dimineaţă ş-o râs şî, no, aşe! (MARIA  FĂT, 67 ani)

Babe la feciori – 3
Apăi la feciori să pune babe, da’ tare urmăresc. Odată la unu’ iară i-am făcut o babă.
Fată eram, c-o vecină de-acolo de cătă Vârfu’ Cornului. Acolo la ea am pregătit-o.
Da’amu cum i-om pune-o. Că ş-acela era un fecior blăstămat, ne-am temut de el că
ne-a prinde şî ne-a bate. Da’ ne-am înţăles c-avé, fata-cee cu care l-am făcut, ave un
frate deodată cu mine. Şî: „Măi Augustina, zîc, merem mâne la beserică?”, în zîua de
Bobotează. În şase-i întodeauna Boboteaza. Merem la biserică dup-aghiasmă şî:
„După ce-om mere noi la beserică, du-te tu p-aci pân grădini, că nu trebuia să iasă-n
drum până la fecioru-acela şî i-o pune-naintea căsâi. Reazăm-o-naintea căsii baba şî
vii înapoi”. S-o dus după ce ne-am dus noi la beserică, s-o dus fecioru’ cu ié, aceala,
fratele fetii. Şî i-o pus-o-acoale. S-o sculat fecioru’ dimineaţa, aceala bătrânu’ şî s-o
uitat pă tăt locu’. N-o văzut nimic nicări, n-o fo’ pusă. Merem la beserică, da’ mai
aşa-ncercăm să venim deodată cu el. Când am venit să i-o putem arata, să vadă că...
am văzut-o şî noi. „Vai, măi Gavrilă, ia, zîc, te-aşteaptă lele Nastasie – Nastasie o
chema pă mamă-sa – ia, zîc, cum te-aşteaptă lele Nastasie-naintea căsii pă cân’ meri”
(...) „Io, zîc, nu ştiu, că este-orice acoalé!” Pă cân’ suntem la poartă: „Păntru
Dumniezău, că-i babă! No, păi cân’ Dumnezău mi-o pus-o că tătă noaptea n-am
închis ochii, tăt am îmblat pă lângă casă!”. Noi numa’ ne-am uitat una la alta cu sora-
aceluia ce-o pus-o şî zîc: „Vai, Mărie, de-a ştii Gavrilă că i-am pus-o noi”, c-apăi
atât-o roşît şî s-a-nervat, aşa. Ş-o suduit că zîcé: „Cân’ mi-o pus-o... doară până
dimineaţa io tăt am urmărit!”. Şî cum să-i spunem noi că „După ce-ai mărs la
beserică....”. Ş-o luat-o, ş-o dat cu ié [de pămînt], „Gavrilă, acee trebe jucată, cum
gândeşti, nu ti-i însura în veci”. S-o-nsurat în Cavnic la oricâţ’ ai, da’ zîc: „Nu te-i
însura-n veci! Baba tre’ jucată cân’ ţ-o pune oricine şî s-o omeneşti şî nu aşé!... şî tu
o baţ!”. L-am mai necăjât din drum. Apăi n-o ştiut în veci cine. Şî ne-am temut cu
fata-acee, zîc: „Să nu ştie Găvrilă că i-am pus-o noi, că...!” Că era, să sîmţea feciorii,
ştii, ciufuliţ’ că le-ai pus babă. Amu nu pun. (MARIA  FĂT, 67 ani)

Moşi la fete – 3
O mai fost încă aicia la o fată, înt-un plop. Şî după ce s-o coborât l-o prins cu drod
de plop, acolo, hăt sus, ca să n-o ia. Şî după ce s-o coborât feciorii, noaptea, acolo
cân’ i l-o pus, o tăiet plopu’ cu hiristrău’ şî nu l-o lăsat să să ţîie numa-nt-un miez,
înt-o parte. Şî noroc că o dat, pă cân’ să urce după el, că să urca dimineaţa feciori,
fete, care gândea ii că trebe să-i puie baba, păi le cam lua să nu le vadă nime’. O-
ncercat dimineaţă să să urce şî o văzut că cam umblă, n-o apucat urca (o fo’) cam un
metăr. Ş-o văzut că cam mişcă plopu’ şî s-o coborât înapoi şî s-o uitat şî zîce: „De
urcam, pticam d-acolo şî mă nenoroceam!”. Ei, în bătaie de joc, ştii, au tăiat plopu’.
O fo’ un plop grăsuţ, aşa. Ca să ptice cine-a urca... (MARIA  FĂT, 67 ani)

Moşi la fete – 4 
O mai pus odată tăt la acee fată, c-o fo’ două fete: una dincoace de drum, una
dincolo. Şî l-o pus feciorii. O zîs că s-o suit cu scara, era, ştii, nu era stâlpi de beton
atuncea – aiestea cu curentu’ – era de lemn. O pus scara p-un stâlp d-acela de lemn şî
cum era, în drod de la un stâlp la altu’ păstă drum. Legat de la ceala stâlp era on
drod, aşa. i l-o legat. S-o suit pă stâlp cu scara ş-o legat moşu’ de drodu’ care mere
păstă drum şî l-o-mpins pân’ la mijlocu’ drumului cu-orice rudă. Şî l-o lăsat acolo
acăţat. Dimineaţă vecinele l-o văzut amândouă. O şăzut dincolo de drum, o zîs: „Ia-ţi
moşu’ d-acolo!” „Nu-i a meu, că-i a tău! Că îi mai de partea ta ca la mine.” Zîce: „Ia-
l tu că cătă tine-i cu faţa!”. Că cum s-o-ntors, cum l-o-mpins ei cum... o făcut faţa

Să  mă  văd  unde  răsare
Ști-o-aș mândru ce gând are,
Să  mă  văd  unde  sfințe
Ști-o-aș  mândru  ce  gânde.

2458

Câtu-i  dealu  de-a  lungu
Nu-i  pasăre  ca  cucu
Nici  om  ca  și  mândru;
Câtu-i  dealu  de-aicea
Nu-i  pasăre  ca  mierla
Nici  om  ca  și  badea.

2459

Zîs-o  mama  cătă  mine
Să  nu  dau  gură  la  nime:
Cine  oare  poate  face
Să nu dau la cine-mi  place?

2460

Ca a meu mândruț de mândru
Numai-n munte este-un  tidru
Așa  tinerel  și  mândru;
Ca  a  meu  mândruț  de  drag
Numa-n  munte  este-un  brad
Așa  tinerel  și  ’nalt.

Ține-te, pânză,
Să  nu  te  spargi.
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cătă ea. Ş-apăi acolo l-o lăsat păn’ o ieşit oamenii de la biserică în zîua de
Bobotează. Ş-apăi a doua zî de Bobotează tăt sărbătoare-i, ştii, Sfântu’ Ion.
Amu, ’ce, orice horincă-o dat la nu ştiu ce feciori să-l împingă înapoi până
la stâlp. Şî o pus scara şî l-o luat, după-ace o aflat a căreia o fost, ştii, că n-
o fo’ amândurora. Da’ ele s-o sfădit zîua-cee că una zîce că să-l ia alta. Da’
amu nu mai fac. S-o lăsat şî nu le nici place la prunci d-aieştea să le...
Amu-s alte-cele... (MARIA  FĂT, 67 ani)

Moşi la fete – 5
Am făcut într-o noapte, cum îi mâine să fie Anu Nou, şi am pregătit
unsprezece moşi, da’ din craci de lemn şi aşe şi cu paie. Apăi la nănaşa la
Mărioara în casă o fo’ de un lat de mînă paiele pă jos... Ş-apăi în grădină la
Solomon, aci unde-i Năstasa, nu ne-am putut nice cum aproptie să îl
punem, că era tăt cu lompaşu, tăt doi îmbla... Biata mămucă cum îmbla şi
ié, da’ după ce până-n zîuă, no’ amu unde să-l punem... da’ la nănaşu ştii că
era ... Păi dac-am făcut moşii aceia şi nu i-am putut pune un’e am vrut, da’
să punem la Năstasă... Ş-apăi nu i-am putut pune, da’ Gheorghe a Catrinei,
acela ce stă în Vârvu Cornului, une-i chioşcu, îi paralizat, era fecioru mai
bătrîn ca mine cu vreo trei ai ori patru, cam aşa... Hai că i-am pune în... era
un stejar la nănaşu între nişte bolovani, nu se ştie cum, pă coastă, da l-o fo’
curăţîtă şi nu era numa’ mlăzi de cele tinere, şi i-o lăsată un fel de hibe de
acele... Ş-a-ncălţat optincile, ş-o pus moşu-n spate, pă stejar în sus... Şi s-o
scăpat de-acolo şi când s-o scăpat dedesubt era două lemne şi mereau la
veceu acolo... L-am băgat în aieu acolo, la nănaşu... N-am mai pus nici un
moş atuncea, ne-am împrăştiat... 
Pînă-n zîuă, pîn’ s-o liniştit ei, şi i-am pus la grădina lu’ Solomon la
fereastră, spre drum. Să nu rămână... Da’ n-or dat de el până ce n-or venit la
beserică, a tot dat de el, apăi că era Solomon şi cu Ruzalia, Ruzalia ţinea
lompaşu şi Solomon c-un furcoi tot împinjea şi dincoace şi dincolo... o fo’
legat bine, n-o pticat di pă... (GAVRILĂ  FĂT, 70 ani)

Păstăi  pentru
iarnă, Sârbi,
2010

ANCA  GOJA

Faptul că pot să pictez icoane e un dar (Georgeta Maria IUGA)

Un apartament în Baia Mare, ticsit cu icoane, tablouri, cărţi, ţoluri cu motive
maramureşene şi iar icoane. Într-un astfel de decor, saturat de tradiţie, credinţă şi
cultură, trăieşte Georgeta Maria IUGA. Cunoscută şi ca preşedinte al  Fundaţiei
Social Culturale pentru Democraţie “identitate, unitate, generozitate, acţiune”
(i.u.g.a.), prin care îi promovează pe meşterii populari maramureşeni, dar şi ca
meşter iconar. Georgeta Iuga a început să picteze, ca printr-un miracol
dumnezeiesc, într-o noapte din prima lună a anului 2000, lucrările ei încadrându-se
în spiritul icoanelor de la Nicula. De atunci a primit şi sprijin, şi descurajări, dar
viaţa alături de icoanele ei a însemnat întotdeauna pentru Georgeta Maria Iuga “o
mare bucurie sufletească”. 

2461

Măi puiuț de mnierlă neagră,
Du-te-n  câmp  și  paște  iarbă
Nu  paște  omu  de  treabă,
Du-te-n  câmp  și  paște  grâu
Nu  paște  omu  de  ziu.

2462

Ce-i  în  lume  lăcomos -
Banu  și  omu  frumos;
Ce-i  în  lume  lăcomie -
Ban  și  om  de  omenie.

2463

Heaba, minte, că  te  am
Dacă  nu  te-am  avut  an,
Amu  ești, nu-mi  trebuiești,
Heaba, minte, te  silești.

2464

Hei, măi  mândriorule,
Ochii  tăi  așe-s  făcuți
Ca  și  murea  de  pe  munți
Care-i  coaptă  la  pământ
Și  nu-i  ajunsă  de  vânt.
Ochii  mei  îs  făcuți  verzi
Și  nu  le  poți  pune  preț;
Dacă-i  veni, mândruț, tu,
Ție  ț-oi  spune  prețu
Și  ne-a  si  gata  târgu.

2465

De-ar  si  cetera-n  Gutâi
Și-acolo-i  musai  să  mâi
Cu  mândru  să  mă  mângâi;
De-ar  si  cetera-n  Făget
Și-acolo-i  musai  să  șed
Cu  mândru  să  mă  deznierd.

Ucenicul  vrea  să  învețe  pe  dascăl.
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“Niciodată n-am ştiut de
ce mi-am cumpărat sticlă,

culori şi pensule”
Reporter: Cum aţi învăţat
să pictaţi icoane pe sticlă?
Georgeta Maria IUGA:
”Furând” de la unul şi
altul, dar şi cu ajutorul
prietenilor. Practic, am
vrut să aflu cum să fac
icoane şi mi s-a spus că
eu nu voi fi niciodată în
stare să pictez aşa ceva.
Într-o zi, m-am uitat cum
lucrează Maria Mariş
Dărăban, iar în noaptea
care a urmat am pictat trei

icoane. Faptul că pot să fac icoane e un dar. Atunci a fost momentul
împlinirii, pentru că aveam în casă sticlă, culori şi pensule cumpărate de ani
de zile, dar niciodată nu am ştiut de ce le-am cumpărat. După aceea m-a
ajutat mult etnograful Sabin Şainelic, care mi-a spus cum se fac, care e
tehnica, m-a învăţat multe. Şi Mihai Pop, conservator la Muzeul de Artă,
mi-a arătat câte ceva. Apoi Traian Hrişcă, care, la fel ca Rodica Tărţan, mi-
a dat şi culori, şi Nae Apostol, dar fiecare aşa, pe bucăţele. Alţii au încercat
să-mi zică să nu mai fac, şi uite-aşa... Era perioada aceea de schimbări,
bulversantă, în care începeam să pierdem marile speranţe pe care ni le
făcusem în 1989. Dar mie, icoana mi-a adus echilibru şi bucurie.

Icoanele şi “coautoarea” lor
R.: Care sunt subiectele dumneavoastră preferate?
G.M. Iuga: Ar fi Maica Domnului cu Pruncul, Buna Vestire, Sfîntul Ilie
(fiindcă aceasta a fost prima mea icoană), Sfîntul Gheorghe... De fapt, îmi
place tot ceea ce înseamnă icoană. Prefer să abordez teme mai puţin
obişnuite: aşa am pictat Ceata Heruvimilor, a cărei sursă de inspiraţie a fost
pictura murală de secol XVIII din Biserica Bârsana. În general, caut teme
noi, pe care nu le-a mai abordat nimeni. De exemplu, la începutul anului m-
am apucat să citesc Proloagele (Vieţile sfinţilor) - o sursă interesantă de
inspiraţie, dar şi de învăţătură.
R.: Pe vremuri, cei care pictau icoane împleteau munca artistică cu postul şi
rugăciunile. Dumneavoastră simţiţi nevoia să procedaţi astfel?
G.M.Iuga: Eu sunt convinsă că rugăciunea, în final, reiese din icoane. Eu,
când pictez, ascult multă muzică religioasă, în special cea cîntată de
Teodora Păunescu Ţucă, pe care am avut chiar şansa să o întîlnesc. Poate că
o bună parte din  sufletul icoanelor mele i se datorează. Aş putea spune că
Teodora este “coautoarea” acestor icoane...

Un meşteşug înfloritor
R.: Mai există, în Maramureş, meşteri populari care pictează icoane?
G.M. Iuga: Sigur că da: Clara Turoczi, Maria Timiş, care fac parte din
a.r.t.e.m.. Pe urmă, mai este Ioan Borlean din Vadu Izei şi mulţi alţii.
Meşteşugul se află într-o extraordinară fază de înflorire, sunt şi mulţi
profesori care îl predau. La majoritatea târgurilor de meşteşugari se aduc
mii şi mii de icoane.

2466

Fă-te, mândruț, ce  zîc  eu:
Rujă  albă-n  drumu  meu,
Când  oi  trece  să  te  ieu;
Că  și  eu, mândruț, m-oi  fa’
Rujă  albă-n  calea  ta,
Când  i  trece  mi-i  lua.

2467

N-am  jucat  așe  cu  sire
De  când  o  fost  tata  mire;
Nici  atuncea  n-am  jucat
C-o  fost  tata  supărat.

2468

Mândruță, de  jelea  ta
Mă  topăsc  cum  cânepa,
Mândruță, de  doru  tău
Mă  topăsc  ca  inu-n  tău.

2469

Horincuță  cu  tarhon
Nebunit-ai  cap  de  domn -
Da’ pe mine-un bdiet de om;
Horincuță  cu  tarhoane
Nebunit-ai  cap  de  doamne -
Da’  pe  noi  niște  cocoane.

2470

Ceterucă, bine  zîci,
La  inimă  rău  mă  strîci;
Ceterucă, bine  tragi,
La  inimă  rău  mă  arzi.

2471

Dragu-mi-i  la  veselie
Cu  oameni  de  omenie,
Dragu-mi-i  la  morociag
Cu  omu  care  mi-i  drag.
Unde  oamenii  nu-mi  plac
Nici  în  casă  nu  mă  bag
Că  mă  pun  să  șăd  pe  prag
Și  pe  voaie  nu  le  fac;
Unde  oamenii-mi  plăcură
Zori  de  zîuă  se  făcură;
Unde  oamenii-mi  plăce
Zori  de  zîuă  se  făce
Și  eu  tăt  cu  mândra  me.Văzut-ai  vreun  ciubotar  cu  ciubote  bune?
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R.: Există diferenţe între felul în care pictează aceşti meşteri populari şi
tehnica utilizată de călugării iconari?
G.M. Iuga: Diferenţa este că orice călugăr este cunoscător al iconografiei,
în timp ce ţăranul ştie sau nu ştie. Pentru ţăran şi pentru călugăr, sfântul
reprezintă altceva. De exemplu, pentru un călugăr, profetul Ilie este cel care
anunţă venirea lui Iisus, dar pentru ţăran, e sfântul care aduce ploaia. În
general, pictura pe sticlă a fost mult reprezentată de naivi. Dar este şi
iconografia o ştiinţă. Există nişte reguli, iar regulile înseamnă sfinţenie. Şi e
bine să nu faci rabat. 

O sticlă deosebită pentru stări sufleteşti deosebite
R.: Ştiu că folosiţi, pentru icoanele dumneavostră, şi pigmenţi naturali...
G.M. Iuga: Da. Prafurile acestea trebuie frecate foarte bine, şi aici am
nevoie de ajutorul bărbaţilor. Apoi se amestecă cu gălbenuş de ou, se pun
câteva picături de ulei de in, oţet şi apă. Majoritatea meşterilor folosesc
uleiurile, chiar şi eu le folosesc uneori, dar icoanele pictate cu pigmenţi
sunt mult mai frumoase, au o strălucire aparte. Am avut ocazia să lucrez pe
glajă, aceasta este o sticlă trasă cum mâna. Icoana pictată pe o astfel de
sticlă trăieşte, e vie. Mai am câteva bucăţi de glajă, dar le păstrez pentru
stări sufleteşti mai deosebite.

“Bogăţia mea sînt prietenii”
R.: Cum vă promovaţi lucrările?
G.M. Iuga: Cinstit, de multe ori îmi fac reproşuri fiindcă fac foarte puţin
pentru mine. Şi nu e bine. Am publicat, acum cîţiva ani, o broşurică cu
icoanele mele. Acestea se află şi pe site-ul a.r.t.e.m., dar nu mi-am acordat
mai mult spaţiu decât celorlalţi. Am tipărit şi cărţi poştale cu câteva dintre
icoanele mele. Dar promovarea pe care mi-o fac este nesatisfăcătoare. Sunt
ani de zile de când îmi propun să fac o broşurică, dar iacătă că n-am avut
timp. Şi nici nu mai ţin minte expoziţiile la care am participat. De exemplu,
anul acesta am avut o expoziţie de o lună la Paris, care a avut mare succes.
Bogăţia mea sunt prietenii pe care îi am în lumea toată. Ei sunt cei care s-
au ocupat mai mult de promovarea mea, chiar şi de ultima expoziţie de la
Paris.
R.: Sunteţi o luptătoare, binecunoscută la noi, pentru păstrarea tradiţiilor.
Purtând grija celorlalţi meşteri populari,vă mai rămâne timp pentru pictură?
G.M. Iuga: Am foarte puţin timp pentru mine, şi asta e una dintre
neîmpliniri. Când reuşesc să stau cu Teodora, cu icoanele mele şi cu mine,
e o mare bucurie sufletească. Şi va trebui să-mi reconsider puţin existenţa. 
GRAIUL  MARAMUREȘULUI, joi, 2 septembrie 2004.

ANCA  GOJA

Frivolité, o artă care nu s-a pierdut (Anca  Maria  Cosma)

Pentru necunoscători, trebuie precizat că Frivolité este un tip de dantelă deosebit de
delicat, care, lucrat cu măiestrie, accede cu uşurinţă la statutul de artă. În Baia
Mare, cea care practică acest meşteşug este Anca Maria COSMA, care s-a alăturat
recent meşterilor maramureşeni grupaţi în a.r.t.e.m.. Urmaşă, prin împărtăşirea
aceleiaşi pasiuni, a Reginei Maria, Anca Maria Cosma este, paradoxal,
cvasinecunoscută încă la noi în ţară. Finlandezii, însă, i-au apreciat dantelele,
expuse în luna mai a acestui an la târgul care a avut loc cu ocazia Zilelor Culturii
Române, la Helsinki. Cu aceeaşi ocazie, a.r.t.e.m. a publicat un catalog al

2472

Ușa  mândrii  cea  cu  zar -
Când  pui  mâna  tăte  sar;
Ușa  mândrii  cea  cu  cuie -
Când  pui  mâna  se  descuie.

2473

Zii, tu  ceterucă, bine
Să  nu  mă  faci  de  rușine
Că-s  copilă  și  nu  fată -
La nunți n-am fost niciodată.

2474

Tu  mândruță, mândruluță,
Fă-ți  gurița  fântânuță
Și  buzele  păhărele -
Eu  să  beu  apă  cu  ele.

2475

Bine  zîce  cetera
Toamna  și  primăvara
Când  se  mărită  mândra;
Când  se  mărită  cea  hâdă
Nici  cetera  nu  cântă.

2476

Măi  mândrior, trandasir,
Lasă-mă  să-ți  ciunt  un  sir
Că  l-oi  răsădi-n  grădină,
L-oi  uda  cu  apă  lină,
Dimineața  cu  zin  dulce
Și-n  cătane  nu  te-or  duce.

2477

Când  îs  bată, -s  de  mătasă,
Când  îs  trează-s  jupâneasă;
Când  îs  bată, -s  de  barșon,
Când îs trează-s ca de domn.

Vechi  cârpești,
Ața  prăpădești.

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010 690



meşterilor maramureşeni, în limba
engleză, în care Anca Maria Cosma
este, şi ea, prezentată.

Reporter: De când lucraţi
dantela şi de la cine aţi deprins
acest meşteşug?
Anca Maria Cosma: Lucrez de
la vârsta de 9 ani, când bunica
mea m-a învăţat tainele dantelei.
Ea era învăţătoare la Oradea, iar
dantela îi ocupa mult din timpul

liber. Acum şi mama lucrează dantelă, deşi a învăţat de abia la 10 ani după
mine. Dar denumirea exactă a acestui tip de dantelă este Frivolité şi se
lucrează nu cu croşeta, ci cu suveica. La noi în ţară, acest meşteşug a fost
introdus de Regina Maria, care a şi publicat o carte cu propriile ei creaţii.
Regina Maria s-a numărat printre primele cinci persoane din lume care au
început să lucreze Frivolité şi a fost supranumită “as-ul lucrului de mînă”.
O vreme, tehnica aceasta s-a predat în şcoli, dar apoi s-a renunţat, iar acum
tot mai puţină lume o cunoaşte. Nu ştiu dacă la noi în ţară mai practică
cineva acest meşteşug. Totuşi, părerea mea este că Frivolité nu este o artă
pierdută.
R.: E un meşteşug greoi, cere mult timp?
A.M.C.: Eu cunosc cam toate tipurile de lucru de mână, dar Frivolité îmi
place pentru că mă relaxează. De multe ori, chiar când sunt obosită şi am
tot felul de probleme pe cap, mă retrag într-un colţ şi lucrez. Dar lucrez de
fiecare dată când am un pic de timp liber. Pentru că nu există modele, cam
tot ce fac sunt creaţii proprii. Se lucrează încet, dar timpul necesar realizării
unei dantele depinde foarte mult de model: pentru o faţă de masă am lucrat
un an, în timp ce pentru cele mai mici dantele lucrez cam 3-4 zile. Folosesc
în special motive florale, dar am încercat să caut şi partea practică. De
exemplu, de 1 şi 8 martie am realizat mărţişoare şi felicitări cu aplicaţii de
Frivolité, în motive florale. Mi-a venit această idee pentru că aveam nevoie
de bani. 
R.: În ce alte moduri aţi încercat să vă promovaţi dantelele?
A.M.C.: Am încercat să introduc câteva dintre lucrările mele la Galeria de
Artă a UAP, dar mi s-a spus că nu se poate, din moment ce nu sunt membru
al Uniunii. Pe de altă parte, i-am dat unei prietene un CD cu fotografii ale
lucrărilor mele şi, în colaborare cu ea, vreau să realizez un pliant pe care
să-l distribui, eventual, în reţeaua hotelieră. M-am gândit şi la o viitoare
colaborare cu o casă de modă. În plus, am de gând să organizez în viitor o
expoziţie personală prin intermediul a.r.t.e.m. Aş putea expune în jur de 20-
25 bucăţi: gulere, revere, semne de carte, felicitări, mileuri, o faţă de masă. 
R.: Cum v-aţi hotărît să vă alăturaţi meşterilor din a.r.t.e.m.?
A.M.C.: În a.r.t.e.m. am intrat în luna decembrie a anului trecut. D-na
Georgeta Maria Iuga (preşedintele asociaţiei, n.r.) a fost prima persoană
care a văzut ce fac şi a crezut în mine. Ea a fost dispusă de la bun început
să mă ajute să fac cunoscut acest lucru de mână despre care se credea că e
o artă pierdută. Anul trecut, înainte de Crăciun, a.r.t.e.m. a avut o expoziţie
la Camera de Comerţ şi Industrie, şi atunci am întrebat care e modalitatea
de a intra în organizaţia lor. Fără să ştiu, am întrebat-o exact pe d-na Iuga.
De fapt, îmi dădusem seama că de una singură îmi va fi foarte greu să ies
pe piaţă. 

2478

Mândra  cu  păr  ondulat
Se  gânde  la  măritat
Și  n-are  cergă  pe  pat.

2479

Cât  mă  uit  în  jos  și-n  sus
Neamuri  ca  a  mele  nu-s:
Tăte  mândre  și-mbrăcate
Și  la  lume  lăudate.

2480

Eu  de-aicea  m-oi  scula
Ș-oleac’  de  voaie  mi-oi  fa’,
Oleacă, nu  tare  multă,
Să  zîcă  lumea  că-s  mută.

2481

Mândră-i  casa  cu  feciori
Ca  și  grădina  cu  flori;
Mândră-i  casa  și  cu  fete:
Fără  feciori  nu  se  șede.

2482

Măi  văruc, să  nu-mi  si  văr,
Cum te-aș tăie ca pe-un păr;
Vărucă, să  nu-mi  si  vară,
Cum te-aș tăie ca pe-o pară.

2483

De-aș  ave  un  mândrior
Cu  credință  și  cu  dor
Și  eu  i-aș  si  mândruliță
Tăt  cu  dor  și  cu  credință.

2484

Tu  mândruță  de  ast’  toamnă
Te-oi lăsa să te faci doamnă,
Dară  te-a  lua  un  domn
Ș-apoi  ti-i  hrăni  de  somn.

Vânzătorului
Târgul  îi  dă  de  hac.
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R.: Cine urmează să ducă mai departe acest meşteşug?
A.M.C.: Ucenicul meu este fiica mea cea mare, Ana, în vîrstă de 11 ani. Am
învăţat-o anul trecut să lucreze Frivolité şi îi place. E adevărat că este încă
un copil şi nu pot să am pretenţia ca, în loc să se joace, să facă lucru de
mână, dar, de câte ori mă vede pe mine lucrând, vrea şi ea. 
Preluat  din  GRAIUL  MARAMUREȘULUI, Sâmbătă, 4 - Duminică, 5 Septembrie 2004.

ANCA  GOJA

Maria PINTEA, regina neîncoronată a dantelelor

Dacă cineva ar acorda vreodată premiul “cea mai bună gospodină”, cu siguranţă
Maria Pintea din Buşag ar fi o candidată serioasă. Pasionată de lucrul cu acul,
realizează adevărate bijuterii din pânză şi aţă, iar în ce priveşte arta culinară este o
profesionistă desăvârşită. Este, totodată, colecţionară de costume populare, respectul
şi admiraţia pentru portul ţărănesc avându-şi rădăcinile în copilăria şi tinereţea ei,
când femeile din sat se luau la întrecere în faţa războaielor de ţesut. Maria Pintea îşi
aminteşte, însă, şi finalul tragic al acestei epoci paradisiace, sosit odată cu

colectivizarea, dar şi partea
festivistă a regimului
comunist, în care a jucat şi
ea un rolişor, ca tânără
dansatoare în brigada
artistică a Centralei Minelor
din Baia Mare. 

Refugiu de alb
Într-un sat dureros de alb,
cu străduţe multe şi
clădiri numerotate
anapoda, ca într-o nouă
poveste absurdă a unei
alte Alice, stă cuminte,
pitită în propria-i

banalitate, o casă de oameni buni. E casa soţilor Pintea din Buşag, mereu
bucuroşi de oaspeţi, pentru bunăstarea cărora niciun efort nu li se pare prea
mare. Dimineaţa tihnită şi geroasă, cu zăpadă scrâşnitoare scânteind sub
cerul pacifist, moleşeala căldurii din casă, parfumul amintirilor din tinereţe,
cu bune şi rele, buchetul vinului din paharul de pe masă şi culorile
delicioase ale cozonacilor speciali ai Mariei Pintea, zisă Lituca, toate
îndeamnă la vorbă. 

Tinereţe în paşi de dans
Acum pensionară, Maria Pintea este născută în Buşag. Era alintată de bunică
“Lituca” pe vremea când era copilă, iar tinereţea şi-o confundă cu regimul
comunist. A urmat o şcoală profesională şi a devenit laborantă la Institutul
de Cercetări Miniere. Acolo l-a cunoscut pe viitorul său soţ, care lucra la
atelierul mecanic. Pe la 19 ani, înainte de a se mărita, Maria Pintea s-a
alăturat brigăzii artistice de la Centrala Minelor. Brigada punea în scenă
montaje literar-artistice, cum se făceau pe vremea aceea. Cu unul dintre
acestea, care avea tema “Vîlva băii”, brigada a participat la Festivalul “I.L.
Caragiale” de la Bucureşti, unde a obţinut premiul al III-lea. Maria Pintea
făcea parte din echipa de dansuri a brigăzii, şi îşi aminteşte de momentul
acela cu multă bucurie. Regretă doar faptul că nu are fotografii care să îi
amintească de succesul obţinut. La un moment dat, instructorul, “domnu’

2485

Nu  lăsa, Doamne, osândă
La  bărbat  femeie  hâdă;
Nu  băga, Doamne, păcat,
La  femeie, hâd  bărbat.

2486

Dragă-mi-i  mândruța-naltă
Că-mi  dă  gură  peste  poartă,
Da’  aceie  mitite
Se-ntinde  și  n-ajunge
Ș-o  pticat  poarta  pe  ie.

2487

Mândra  care-mi  place  mie
Are  carte  și  ști’  scrie,
Are  carte  și-i-nvățată
Nu  grăiește  ne-ntrebată -
Numai  așe, câteodată.

2488

Mult  mă  judecă  lumea
Că  nu  mi-i  bună  mintea;
Mintea  mea-i  ca  frunza-n  

codru -
Mie-mi  place  omu  lotru;
Mintea  mea-i  ca  frunza-n  

tidru -
Mie  mi-i  drag  omu  mândru.

2489

Cine  dorului  nu  crede
Nu  pășa’  pe  iarbă  verde
Ci  pășa’  tăt  pe  uscat
Și  trăia  tăt  supărat,
Cu  jele  și  cu  bănat.

2490

Mândruț, floare  de  sansiu,
Mult  am  vrut  să  nu  te  știu
Că  de  când  te  știu  pe  tine
Mi  s-o  rupt  inima-n  mine.

Vremea - meșter  neplăcut
Că  strâmbi  din  drepți  ne-au  făcut.
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Ică”, le-a selectat dintre dansatoare pe cele mai talentate şi mai subţirele,
încropind o echipă de dansuri şi la Casa de Cultură a oraşului. Grupul
dădea spectacole la aşa-zisele evenimente electorale sau la defilările
organizate în 23 august. Maria Pintea nu îşi poate opri un zâmbet când îşi
aminteşte de data de 23 august 1969, ziua când a participat la defilare în
costum oşenesc. “Îmi plăceau acţiunile astea. Astăzi multă lume le
condamnă. Dar atunci noi am fost tineri, am avut o viaţă frumoasă, loc de
muncă am avut, cercetările au mers... Pentru noi a fost frumos”. Doar doi
ani a dansat Maria Pintea, dar această perioadă a rămas pentru ea una dintre
cele mai frumoase. După ce s-a căsătorit, s-a mutat, împreună cu soţul ei, la
o bunică pe care trebuiau să o întreţină, în Buşag. Treburile gospodăriei nu
au mai lăsat-o să se ocupe de pasiunea ei, dar a regretat asta întreaga viaţă. 

Catastrofa colectivizării
Totuşi, tinereţea Mariei Pintea nu este în întregime zugrăvită în culori
vesele. O pată neagră, pe care nu o poate da uitării, este colectivizarea
forţată, impusă de regimul comunist. Îşi aminteşte cum, pe vremea cînd era
copilă, toate femeile din sat ţeseau. În casă, imaginea mamei şi a bunicii
lucrând la războiul de ţesut era ceva obişnuit: “Noi ne trezeam când ele
ţeseau. Se lucra foarte mult: prosoape, prosoape de bucătărie, prosoape
alese, prosoape cu două capete... Ţin minte când umblam în şezătoare şi
încă nu era curent electric. Era prin anii ‘59-’60, eu aveam vreo 10 ani.
Fiecare ţesea pentru casă. Valurile de pânză ţesute erau toate aşezate sus, pe
mobilă, trebuia să se vadă cât au lucrat femeile iarna. Era obligatoriu să se
vadă valurile de pânză, mai ales unde erau fete; dacă nu, feciorii, cînd
veneau, ziceau că sunt leneşe. Cu cât erau mai multe valuri de pânză, cu
atât era mai harnică fata. Se păstra tradiţia, dar după ce a început
colectivizarea.... Era prin ‘60-’61, cam aşa. Atunci s-a stricat totul. Nu ştiu
de ce, cred că oamenii au fost foarte supăraţi. Erau distruşi. Reţin că la noi
în grajd erau vreo 9 animale: vaci, bivoli... Pe toate le-au luat. Le-au trecut
peste drum, la casa parohială, acolo au adunat tot: pluguri, grape, animale...
Deja mi se face piele de găină... Eu reţin cât erau de supăraţi bunicii. Nu au
fost bogaţi, dar au avut ce le trebuia. Au avut pămînt, au avut animale, au
avut vie, au avut de toate cele. După aceea a început să se piardă tradiţia,
pentru că i-au obligat pe oameni să se ducă la oraş să-şi caute de lucru.
Atunci a plecat şi taică-meu şi s-a angajat la Săsar, la Flotaţie, a fost un
heirup total. Maică-mea a rămas casnică şi a continuat să lucreze. Chiar şi
după ‘90 a ţesut, până cînd a îmbătrânit şi s-a îmbolnăvit”, povesteşte
femeia, vizibil marcată de răscolirea unor asemenea amintiri.

Dantelării care ascund efort şi răbdare
Regimul comunist nu a făcut-o, însă, pe Maria Pintea să uite ceea ce a
învăţat când era copilă: să lucreze cu mîinile. Chiar dacă nu mai are război
de ţesut, a continuat să coasă, să tricoteze, să croşeteze şi să facă broderie
în ciur. Are reviste de specialitate pe care le studiază conştiincios,
imaginează modele noi, lucrează, cu o răbdare de invidiat, podoabe din aţă
şi pânză pentru casa ei, pentru ea însăşi, pentru copiii săi sau pentru
biserica din Buşag. “Sînt lucruri foarte frumoase şi valoroase. Le păstrez
pentru mine, nu pot să dau absolut nimic. Nu le vând, fiindcă  au pentru
mine o valoare simbolică. Nici nu merită, având în vedere cât lucrez pentru
ele. De exemplu, pentru faţa aceasta de masă am lucrat doi ani de zile. Nu
am timp pentru aşa ceva decât arareori. La ţară tot timpul este de lucru,
numai iarna am un program mai lejer. Vara nu pot lucra broderie, în primul

2491

Hei, măi  mândriorule,
De  la  voi  până  la  noi
Nu-i  bătut  drumu  de  boi
Că-i  bătut  de  ochii  tăi
Cât  te  uiți, ș-amu, ș-apoi,
Da’  de  mi-i  vede  la  voi.

2492

Cine  nu  ști’  ce-i  urâtu
Poate  săruta  pământu,
Da’  eu  nu  l-oi  săruta
Că  mi-i  arsă  inima.

2493

Ce  te  țîi, bădiță, tare,
Știu că nu ești rupt din Soare
Să  siu  ție  rugătoare;
Și  din  Soare  de-ai  si  rupt
Ție  nu  mă  rog  mai  mult.

2494

Mândrior  cu  casa-n  rât
Iubește-mă  de  ai  rând,
De ai rând și de-i cu  modru,
De  nu, mă  lasă  la  focu.

2495

Muntele-i  munte  de  ptiatră
Și  dore  om  câteodată,
Da’  eu, bată-mă  focu,
Să nu-mi doresc pe mândru!

2496

M-o  făcut  maica  lunea
Să-mi  sie  dragă  lumea;

Ghicitori, cimilituri

Am  un  om  mititel,
Face  gardul  frumușel.

Acul
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rând pentru că nu am timp, iar în al doilea rând pentru că, după ce sap în
grădină sau plivesc, mâinile se umflă, se crapă şi nu mai sunt potrivite
pentru lucruri atât de delicate”, mărturiseşte femeia. Maria Pintea este de
părere că obiectele de artizanat au început, astăzi, să fie din nou apreciate,
iar tricotajele unicat, realizate în casă, sunt din nou la modă. Au convins-o
de acest lucru revistele de specialitate pe care le citeşte, şi în paginile cărora
se regăsesc, de exemplu, costume de baie croşetate, foarte şic, sau şervete
pentru mesele festive împletite manual. De altfel, Maria Pintea a obţinut de
trei ori premii din partea revistei “Lucrul de mână”, trimiţând fotografii ale
frumoaselor lucruri realizate de ea.

Încăpăţânaţi păstrători ai costumului popular
O mare dragoste are familia Pintea pentru costumul popular. Atracţia e o
reminiscenţă din copilărie, când Maria Pintea le vedea pe femeile din
familia ei purtând costumul tradiţional, dar şi costume cu influenţe
nemţeşti. Acum, ea colecţionează costume, unele foarte vechi, altele noi,
unele din zona unde locuieşte, altele din părţi îndepărtate ale ţării, unele
moştenite, altele realizate sau recondiţionate chiar de ea. Soţii Pintea nu se
feresc să îmbrace aceste costume de câte ori au ocazia: “Costumul popular
îl îmbrac adesea atunci când merg la biserică în Buşag, chiar dacă sunt
singura gătită astfel şi la început lumea se uita la mine ca la felul 13... Aici
nu se mai poartă costumul popular. Eu am avut de la bunica, am păstrat un
spăcel şi un pindileu, şi după aceea m-am mai dus pe la vecine şi am găsit.
Am văzut într-un loc că o femeie făcuse dintr-un spăcel cârpe pentru
bucătărie şi am zis “Dă-le încoace!”. L-am recondiţionat şi acum am 4
costume populare femeieşti, ce am mai reuşit să salvez de ici, de colo. Le
îmbrac de multe ori. Oamenii s-au obişnuit. Când apar, la sărbători, la vreo
lansare de candidaţi, la mănăstire dacă mergem, oamenii vin lângă noi şi îşi
fac poze. Odată am mers la o cununie în Cicârlău, îmbrăcaţi aşa, şi însuşi
Nicolae Sabău a rămas “afiş” când ne-a văzut”, îşi aminteşte, amuzată,
Lituca. Cei doi copii ai ei, o fiică ce locuieşte acum în Ungaria şi un băiat
stabilit în Italia, au învăţat de mici să lucreze cu acul. Maria Pintea regretă
vremurile când tinerii învăţau la şcoală lucruri practice, care să le fie de
folos în viaţă. “Lucrul de mână mă recreează extraordinar de mult; dacă
sunt obosită şi înţep de două, trei ori, cu acul, imediat mă ia cu gândul de la
altceva. Acum, tineretul nu mai e interesat de nimic. Nici măcar cei care
stau acasă şi ar putea lucra, nu o fac, preferând să meargă să bea şi să
fumeze în bufet, decât să pună mâna pe un lucru de mână sau pe o carte”,
spune Maria Pintea, amărâtă că nu are cui transmite meşteşugul la care ţine
atât. 

Celebră pentru cozonacii ei
Gospodină desăvârşită, Maria Pintea este şi o talentată bucătăreasă.
Profesionismul şi ingeniozitatea ei în materie de gastronomie sunt
binecunoscute în comună, iar la marile sărbători îi sunt admirate nu doar
ştergarele cu care decorează masa sau coşul de Paşti, ci şi prăjiturile şi
aperitivele extrem de aspectuoase. Celebri sunt, însă, cozonacii copţi de
Lituca, după o reţetă specială, primită de la o mătuşă din Merişor şi
îmbunătăţită. Cozonacii, împletiţi, sunt umpluţi cu nucă, nucă de cocos,
mac şi rahat şi arată atât de bine, încât toată lumea, de la primar la rude sau
realizatori de emisiuni TV, vrea să îi aibă pe masă. “Reţeta nu e secretă.
Sunt solicitată să fac cozonaci la comandă destul de des, la înmormântări,
la botezuri, când sunt evenimente importante în comună, la sărbători, şi eu

Pe  mândra-o  făcut-o  joi
Să  ne  iubim  amândoi.

2497

M-o  făcut  maica  să  siu
Un  sir  roșu  de  sansiu,
Un  sir  roșu  și  plin  bine
Poate  mă  ibdi  oricine,
Un  sir  roșu  și  plin  tare
Poate  mă  ibdi  oricare.

Cântări  de  petrecan’e

2498

Câte  grădini  îs  în  sat
Pe  tăte  brumă-o  pticat,
Numai  pe  grădina  me
O  pticat  o  brumă  gre
Și  mi-o  luat  sia  me,
Ruptu-mi-o  inima  me;
O  pticat  o  brumă  groasă,
Mi-o  luat  sia  din  casă.

2499

Măi  văruluț, struț  de  rouă,
Cum  ț-ai  făcut  curte  nouă
Și  ne-ai  rupt  inima-n  două;
Ț-ai  făcut  curte  de  ptiatră,
Pe  gură  ț-ai  pus  lăcată -
Nu  ni-i  vede  niciodată,
Fără  uși, fără  ferești,
Cu  noi  să  nu  mai  grăiești.

2500

Mândru, struțuc  de  vioală,
Unde  meri  înt-altă  țară
Cu  moartea  de  susuoară
Și-i  sosi  numa’  astară?
Mândrule  ca  și  tidrii,
Înainte  ț-or  ieși
Tăt  a  tale  nemurele
Mândre  ca  și  niște  flori,

Am  o  manta  largă, mare,
Șade  pe patru  picioare
Și  rabdă  și  la  ploaie  și  la  soare. 

Acoperământul  casei
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accept, dar nu o fac pentru profit, ci din plăcere şi pentru că vreau să ajut”,
mărturiseşte femeia. 
GRAIUL  MARAMUREȘULUI, Sâmbătă, 17 - Duminică, 18 ianuarie 2009.

ANCA  GOJA

Mariţa GRIGOR, artista din Chiuzbaia

Când am intrat în casa Mariei Grigor (pe care toţi sătenii o cunosc drept “Mariţa”)
din Chiuzbaia, a fost ca şi cum m-aş fi urcat într-o maşină a timpului. Din prag, am
văzut o femeie torcînd, în timp ce supraveghea pătuţul în care scâncea o fetiţă de
numai patru luni: nepoţica ei, Dora. Am aflat, apoi, stând de vorbă cu Mariţa, că,
într-adevăr, prima impresie nu fusese cu totul falsă: femeia cultivă nu doar vechi
meşteşuguri (precum torsul lânii, ţesutul la război, cusutul “penelor”), ci este o
valoroasă păstrătoare a cântecului popular transmis din moşi strămoşi, şi chiar un
creator popular, scriind versuri şi compunând melodii. Încă din copilărie, destinul i-
a fost potrivnic, astfel încât a trebuit să întrerupă şcoala după numai opt clase;

altfel, probabil că azi am fi ascultat-o
evoluând în spectacolele folclorice sau
la diversele posturi de televiziune…
Chiar şi aşa, Mariţa Grigor a reuşit să
răzbată şi să se facă binecunoscută în
judeţ, atât ca interpretă, cât şi ca
încăpăţânată păstrătoare a portului
popular şi a meşteşugurilor populare.
Reporter: Sunteţi meşter popular.
Ce “meşteriţi”?
Mariţa GRIGOR: Fel de fel de
meşteşuguri. Torc, ţes, împletesc,
cos pene (modele pe pânză, n.r.),
cos la maşină, toate câte să ţîn de
o femeie de la ţară.
R.: Mai rar în zilele astea fac
astfel de lucruri chiar şi femeile de
la ţară…
M.G.: De bună seamă că acuma,
cu televizoru’, cu şcolile, nu le mai

trebuie ceea ce o fost de demult, da’ eu mai păstrez încă tradiţiile.
R.: De unde aţi învăţat toate lucrurile acestea?
M.G.: De la mama, încă din copilărie. Ţesea, cosea, o fost foarte mare
maestră în meşteşugurile astea şi mi-o rămas de la ea toate… 
R.: Aţi început să lucraţi de mică?
M.G.: Da, încă de la vârsta de 7 ani. Am căzut la şcoală, m-am accidentat
la picior şi de atunci mi-o pus furca şi acul în mână şi le-am mânuit pe
toate. 
R.: Nu aţi mai mers la şcoală după 7 ani?
M.G.: Ba da, am făcut 8 clasă. Dar aici, în Chiuzbaia. N-am mărs mai
departe, deoarece am avut probleme grave de sănătate. 
R.: Pe aici prin sat mai sunt femei care ţes, torc şi cos?
M.G.: Mai sunt câte una, două care să mai ocupă cu meşteşugurile astea.
R.: Câştigaţi şi venituri din aceste activităţi?
M.G.: Nu prea. Nu le vând, io nu mărg la târguri. Fac doar pentru noi,
pentru rudenii, pentru cadouri… De exemplu am făcut cadou, anul trecut,
vreo 10 perechi de ciorapi. 
R.: Ce alte lucruri mai faceţi?

Te-or  lua  de  susuori
Și  te-or  pune  după  masă
Să  le  spui  rându  de-acasă:
Rându  de-acasă  li-l  spune
Că  îi  bun  și  tăte-s  bune -
Doru  lor  ne  duce-n  lume.
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Mândru, struț  de  rujmalin,
Scoală  să  ne  sfătuim
Cu  ce  flori  să  te  jălim
Până-a  si  un  an  deplin
Și  de-acolo  cât  trăim:
Tăt  cu  cranga  violii
Că  te  duci  și  nu-i  vini,
Noi  de  jele  ne-om  topti.

2502

Stăi  cu  noi, nu  te  păzî
Și  de-aicea  nu  porni -
Tăt  pe  desară-i  sosî;
Stăi  cu  noi  și  nu  pleca
Că  pe  desară-i  apuca
Și  tăt  cu  morții-i  cina:

În  mnijlocu  grădinii
Cu  tăț  morții  ti-i  tâlni
Și  mândru  vi-ț  veseli
Că morții  cu  drag  

te-așteaptă
Tăt  pe  tine  să  te  vadă.
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Mândrior, violă  plină,
Tăt  asară  pe  la  cină
S-o băgat moartea-n  grădină,
Ciunta  flori  din  rădăcină
Și  pe  tine  din  inimă.
Strîgă  moartea-n  gura  mare:
- Ieși, mândrior, până-afară!
- Eu  afară  n-oi  ieși
Că  nu  mă  pot  despărți,
Nu  mi-oi  lăsa  prietenii;
Eu  afară  n-oi  pleca
Să  mă  duc  cu  dumăta
Că  mă  doare  inima.
Du-te, moarte, și  mă  lasă
Să  mai  stau  o  iarnă-acasă
C-oi  mere  la  primăvară
Să-mi  mai  cânte  cucu  iară
Și  de  mi-a  cânta  de  bine
Duce-m-aș, moarte, cu  tine;
Și  de  mi-a  cânta  de  rău
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M.G.: Gube, carpete, cergi, fel de fel de ţesături.
R.: Portul popular se mai poartă pe aici?
M.G.: Se mai poartă la sărbători, la Rusalii, când e vremea frumoasă, la
biserică. De Crăciun avem tradiţii…
R.: Faceţi şi costume populare?
M.G.: Da, chimeşi, spăcele, pindileauă… Fac ciur, ciur tăiet în pânză, ciur
făcut cu acu’, de toate categoriile.
R.: Chiar şi tinerii mai poartă port popular la sărbători?
M.G.: Mai puţin. Dar acum, la şcoală mai fac dansuri şi atunci le trebuie.
Vin la mine şi le dau chimeşi, ce mai am rămase de la bătrâni. Avem un
ansamblu de copii şi la mulţi le-am cusut şi le-am dat. Chiar la doamna
Amalia Chioran în ansamblu îs nişte copii de-aicea şi le-am cusut.
R.: Dumneavostră şi cântaţi…
M.G.: Da, cânt cântece vechi, de pă vremuri. Şi doine, şi balade, cântece
rămase din moşi strămoşi. Multe am dat la culegători de folclor. 
R.: Cui anume? Mai ţineţi minte?
M.G.: Era una Ioana Iuga, mi se pare că o chema, şi o venit şi multe
cântece i-am dat, iar ea mi le-o înrejistrat cu reportofonu’. La domnu’ Bilţ,
o fost la mine  şi multe cântece i-am dat, şi colinzi de demult. 
R.: De unde ştiţi atâtea cântece?
M.G.: Rămasă de la bunici, de la mama… Câte mi-o mai rămas în minte.
R.: Îi cântaţi şi nepoatei?
M.G.: Da, de bună seamă, îi cânt şi cântec de leagăn. I-am compus un
cântecel, tare îi place.
R.: Ştiţi să şi compuneţi! Nu regretaţi că n-aţi făcut mai multă şcoală?
Poate aţi fi putut urma această linie…
M.G.: Ba da, chiar am dat examen la Şcoala Populară de Artă, am intrat,
am început să merg la cursuri, dar nu mi-am continuat studiile datorită
bolii. Asta a fost pân ‘75. Da, şi în ‘71 am fost la o preselecţie la Floarea
din Grădină şi atunci am fost selectată, dar n-am continuat.
R.: Totuşi, aţi învăţat singură şi aţi ajuns destul de cunoscută, cel puţin aici,
pe plan local.
M.G.: Da, chiar îmi spunea domnu’ Bilţ că am devenit o artistă populară a
satului care păstrez tradiţia, care m-am îngrijit de a păstra hainele, cu toate
m-am ocupat, deşi am fost încărcată de treburi gospodăreşti. Dar nu le-am
lăsat nici pe ăstealalte.
R.: Am auzit că scrieţi şi poezii…
M.G.: Da!
R: De unde ştiţi dvs. să scrieţi poezii?
M.G.: Aşa, din lume, de la Soare, de la Lună, una-două le compun, le
rimez şi le zic.
R.: Aţi şi citit poezii?
M.G.: Puţin, foarte puţin, deoarece am avut de lucru tot timpu. Ca să-mi
câştig existenţa o trebuit să lucru, să mânuiesc ceva în gospodărie. Şi de aia
nu m-am putut lansa mai tare. Poate că dacă făcem un studiu undeva,
ajunjem sus. 
R.: Dar despre ce scrieţi de obicei?
M.G.: Despre natură. Sau, de exemplu, am scris pentru nepotul meu,
Vasile, o poezie de ziua lui şi o fost foarte reuşită, tare le-o plăcut la toţi.
Unele-s mai rimate, altele mai puţin. Îs mulţumită de ele. 
R.: Spuneţi-mi câte ceva despre familia dumneavoastră.
M.G.: Soţul meu o fost miner, o lucrat din greu, acum i pensionar. Îl
cheamă Grigor Ioan, îi zice Nicu Mariţii în Chiuzbaia. Mi-o dat Dumnezeu

Nu  ies  din  ocolu  meu,
Nici  n-aș  merge-n  temeteu.
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Mândrior, violă  creață,
Scurtă-o  fost  a  ta  viață
Ca  roua  de  dimineață;
Mândrior, violă  plină,
Scurtă-o  fost  a  ta  lumnină
Ca  roua  până  la  cină.
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Tăt  asară  p-asfințît
Moartea  la  noi  o  vinit
Și-n  grădină  s-o  băgat,
Florile  i  le-o  ciuntat
Și  pe  tine  te-o  luat -
Pe  tăț  rău  ne-o  supărat.
Mânânce-te  focu, moarte,
Mult  nu  lucri  cu  dreptate: 
De-ai  si  lucrat, moarte, bine
Te-ai  si  dusă-n  jos  pe  sate
Că-i  mare  lumea  și-s  mulți
Ce  se  roagă  să  îi  duci.
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Măi  mândrior, struț  tomnit,
Dacă  te  duci  și  te  duci
Nu  te  uita  după  apă:
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un băiat care s-o căsătorit, acuma avem o nepoţică. Are patru luni şi am
grijă de ea. O cheamă Maria Teodora şi e cuminte. 
R.: Şi vă face fericită…
M.G.: Da, aşa este… 

Moșică, leagănă-mă
Moşică, leagănă-mă Să cunoaşte pă rochiţă,
Ca p-on pui de turture Că rochiţa-i fără pui
Leagănă-mă, moşicuţă, Şî ie nu-i a nimănui!
Că-i beteagă a me măicuţă! Aştept zua norocoasă
Că n-am cine mă legăna, Când a veni mama acasă,
Că beteagă-i mămuca. C-o dorim cu inima,
Tătuca s-o dus la muncă, Că i-i greu la moşîca
Bănişori ca să ne-aducă, Să mă ţîie tăt pă mână,
S-aducă acasă banii, Că îi slabă şi-i bătrână.
Să avem cu ce trăi. Bătrână fără ajutor
Leagănă-mă, moşicuţă, Ca şî barza-ntr-un picior.
Că beteagă-i a me măicuţă! Iar moşucu o-ncărunţît
Tătuca s-o dus la coasă, De lucru cât l-o muncit.
Nu ştiu când a vini acasă; Tătuca-i mai tinerel
Şî atunci când a vini Umblă pă drum sîngurel.
Nici nu mi-a pute hori, Mere, vine în zadar,
C-a hi tare obosît, Că mămuca-i la spital.
Că tătă zua o muncit. Oare bdetul ce s-ar fa
Şî numai tu, moşîcă, tu De nu ar fi moşîca,
Mi-i mai stâmpăra doru, Să ne spele, să ne hrănea?
Până s-a fa mama bine Da de io i-oi răsplăti,
Sânătoasă ca oricine. Atunci mare cînd oi hi!
Şî io asta o doresc I-oi răsplăti când oi hi mare,
Pă când mare am să cresc! I-oi aprinde o lumânare
Că vai de cel ce n-are mamă, Şî i-oi zîce o Născătoare
Că nici nu ştii cum îl cheamă! Păntru câte s-o sîlit
Cine n-are mamă dulce, Şî pă tăte le-o-mplinit.
Unde bdeata lui s-a duce?
Cine n-are mamă dragă,
Unde bdeata lui să meargă?
Fata fără măiculiţă

Părintelui Viorel Mada, la 20 de ani de preoţie

De douăzeci de ani, Să fim de cinste
De când al nostru sat Fiii acestui sat.
Spre grija dumneavoastră Iar când chipul sfinţilor
V-a fost încredinţat, Pe boltă i-aţi pictat,
Ne-aţi botezat pe noi Noi am fost pe-atunci
Şi-n braţe ne-aţi luat, Mai micuţi în sat.
Părinţii noştri dragi Iar când spre Irosvan,
Frumos i-aţi cununat, Părinte, aţi plecat
Pe bunici şi unchi Spre slava Maicii Sfinte
Ni i-aţi înmormîntat, Locaş aţi înălţat
Dar bani de la nimeni, Acolo, sus în deal,
Părinte, n-aţi luat! Între brazi şi ramuri,
La capul celor care Făcut-aţi mănăstire
S-au îmbolnăvit Pentru toţi sărmanii.
Venit-aţi, părinte, Părinte, fost-aţi tată

Apa-i  tare  ducătoare,
Niciodată-nturnătoare;
De  te  uită  după  Soare
Că  Soarele-i  ducător
Și  iară-i  înturnător:
Doară  și  tu-i  înturna,
Nu  ni-i  arde  inima,
Doară  și  tu-i  mai  vini
Nu  ți-i  lăsa  părinții
Și  satu  cu  prietenii.
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De  tri  zîle-i  nuntă-n  casă,
Nici  i  mnire, nici  mnireasă:
Mnireasa  mi-o  adurnit,
Mnirele  nu  mi-o  sosît;
Mnirele-i  la  tată-său -
Mnireasa-i  în  copârșeu.
- O, mândrucă  mniresucă,
Numai  tu  te-ai  măritat
După-un  fecior  de-Mpărat
Și  te  duci  la  curtea  lui
În  fundu  pământului
Unde  ‘leac  de  soare  nu-i,
Te  duce  unde  el  vre
Sub  pajiște  verdice
Unde  Soare  nu-i  vede(a).
Dacă-acolo  ți-i  sosi
Numai  îți  ie  cheile
Și  deschide  ușile
Și-ți  grăie  surorile.
- Eu  cu  ele  aș  grăi,
Da’  mă  duc  a  putredi
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De i-aţi mărturisit. În casa văduvei sărace,
Când boli, necazuri şi certuri Aţi ajutat orfani
Peste sat au dat, Ca să se îmbrace,
La altar, părinte, Aţi ajutat, părinte,
Mereu v-aţi rugat. Pe cei ce n-au avut
Iar noi, copiii acestui sat, Şi pentru săraci
Când examene cu toţi am dat, V-aţi rugat mai mult.
V-aţi rugat, părinte, Chiuzbaia, la 15 iulie 1997

Mereu, tot mereu,
Şi ne-a ajutat Bunul Dumnezeu GRAIUL  MARAMUREȘULUI, 

De am reuşit Sâmbătă, 24 - Duminică, 25 OCTOMBRIE 2009.

La şcolile ce am dat,

ANCA  GOJA

Pălărierul Zenovia Alb rămîne pe baricada tradiţiei

În curtea casei în dreptul căreia se ridică mândră firma pe care scrie “Zenovia Alb -
pălărier” miroase a struguri. Tanti Zina a făcut de curînd must, căci firea ei
dinamică n-o lasă să stea o clipă locului. În timp ce căţeluşa cea neagră se agită în
lanţ, admir rândurile de borcane colorate, pline cu murături şi compoturi, pe care
bătrâna le-a pus pe iarnă, nucile puse la uscat şi prunele deshidratate, lăzile cu
mere aşezate pe prispă. Într-un târziu, apare şi ea: a fost până în vecini, după nişte
brânză. Şi-a lăsat uşile şi ferestrele casei deschise, căci nu-i e frică: oamenii din

Buciumi, localitate aparţinătoare de Şomcuta Mare, unde locuieşte de 55 de ani,
sunt toţi de treabă.
Blestemul focului
Intrăm în casă. Tanti Zina ne prezintă rudele ei din fotografiile înrămate de
pe pereţi şi ne serveşte cu struguri de roşcă. În sfârşit, ne aşezăm în tihnă,
să stăm puţin de vorbă. Aflu că e născută în Ardusat. N-a avut o tinereţe
uşoară: pe cînd avea 11 ani, toată gospodăria familiei ei a ars. A pus cenuşă
într-o găleată, lângă şură, iar vîntul ce bătea tare a aprins jăraticul, astfel că
focul s-a extins nu numai la şură şi la casă, ci şi la multe alte gospodării din
zonă, “o sărit focu’ cât de-aci mai până-n Şomcuta”. A muncit de tînără,
ajutîndu-l pe “tătuca” să care pietre din Someş cu carul cu vaci, la

Că  ochii  eu  i-am  închis
Și  gura  mi-o  amorțît -
Nu-i  nădejde  de  grăit.
- O, mândrucă  mniresucă,
Cine  ț-o  făcut  casa
Nu  ț-o  știut  bine  fa’,
N-o  făcut  o  ferestre
Batăr  cât  de  mitite
Să  putem  grăi  pân  ie,
Să  ne  spui  cu  cuvântu
Că  bine  ț-a  si  ori  nu.
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Strîgă  moartea  la  fereastă:
- Spoveditu-te-ai, mnireasă?
- Ba, eu  nu  m-am  spovedit,
La  moarte  nu  m-am  gândit.
Strigă moartea-a doaua  oară:
- Ieși, mnireasă, până-afară!
- Stai, moarte, nu  te  păzî
Că  nu  mă  pot  despărți
De  mamă, că  m-o  făcut,
De  tată, că  m-o  crescut
Și  de  frați  că  i-am  ibdit -
Tare-i  greu  de  despărțît.
Strigă  moartea  pân  grădină:
- Ieși, mnireasă, la  fântână,
Ieși, mnireasă, scoate  apă,
Scoate  apă  și  te  gată
Și  pleacă  cu  mine-ndată!
- Ie-ți, mnireasă, rămas  bun
De  la  sir  de  tămâiță,
De  la  fete  din  uliță,
De  la  sir  de  bosâioc,
De  la  feciorii  din  joc.
Mnireasă, mnirele  tău
Te-așteaptă  la  temeteu
Că  așe  ți-i  de  frumos
Ca  un  nor  întunecos.
În  sintirim  îi  intra,
Șohănit  nu-i  înturna
Că  ti-i  face  t’ină  neagră
Când  să-ți  sie  lumea  dragă.
Mândră-ai  fost  ca  sansiu
Ș-amu  ti-i  fa’  ca  lutu,
Mândră-ai  fost  ca  viola
Ș-amu  ca  tina  ti-I  fa’.
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gospodăriile oamenilor. Aşa îşi câştigau traiul de zi cu zi. Între timp, lucra
pământul.

Meserie “furată”
La 20 de ani s-a căsătorit cu Ioan Alb şi s-a mutat la socri, în Buciumi. “O
fo’ foarte bine cu soţu’. M-am înţăles bine. Da’ o fo’ tăt bolnav. O şi murit
de patru ani. Am doi copii, un băiat şi-o fată, şi două nepoate. Să duce
neamu’ aiesta al nost’ de Albu... gata, o perit! Că dacă-s numa’ fete, nu-s
băieţi, păi nepoata să căsătoreşte, să ie după bărbat-so”, spune tanti Zina, cu
gândul la viitor.
În urmă cu aproximativ 50 de ani, soţul ei, croitor de meserie, a desluşit
tainele coaserii pălăriilor, cu totul întîmplător. “După ce am venit după el
(după căsătorie, n.r.), i-o trebuit pălărie şi o mărs la un jidan, în Şomcuta. Şi o
văzut cum face pălăriile. O vinit acasă, o zis: “Femeie, io fac pălării”. “Fă
numa’, dacă ştii!”. S-o apucat, i-o ieşit pălăria, “No”, zic, “lasă, pe urma ta
mă duc şi io”. Zîce: “Du-te, femeie, că trebe să fii foarte atentă, cum eşti tu
aşe mai aspră, nu-ţi stă la tine capu’ aci să faci pălării!” Şi am început să
facem pălării amândoi”. 

Afacere cu patalama
Acesta a fost începutul. Puţin diferit de realitatea de astăzi, când lui tanti
Zina îi vin acasă, prin poştă, sacii de talaj împletit - materie primă pentru
pălării. “Înainte nu prea am cumpărat material, cum îl cumpărăm acuma, de
facem pălării. Vineu oamenii, care de pă unde, di pă sate, vineu, împleteu,
le făcem câte o pălărie. Aducea fiecare materialu’. Din pai s-o făcut atunci.
Din pai de grâu. Şi noi le-am cusut”, îşi aminteşte femeia. Până la urmă,
soţii Alb au transformat preocuparea de a coase pălării într-o afacere.
“Încetu, încetu, am zîs: “Omule, hai să facem să ieşim la piaţă!”. Ne-am
scos autorizaţie şi apoi am făcut, am ieşit în piaţă şi am continuat. După aia
o mers mai bine, dacă am ieşit la piaţă am mai făcut un ban. Aşe, aici acasă
vine unu’ într-o săptămînă să facă o pălărie”. Tanti Zina n-a uitat nici
greutăţile inerente începutului, când au fost nevoiţi să dea bani grei pe
maşina specială de cusut pălării şi pe presa pentru acestea, adăpostită acum
în şură. “Am dat un viţăl de-o luat o păre’ de foarfeci!”, spune meşterul
pălărier. 

Meşteşug în declin
În Maramureş, pălărieri au rămas foarte puţini. În zona Şomcuta, în afară
de Zenovia Alb, mai lucrează un singur meşter, un fin al ei. Ce e drept,
cunosc meseria şi cei doi copii ai ei, dar aceştia nu lucrează în domeniu,
doar o ajută: fie cosînd pe pălării panglici şi şnururi, fie dîndu-le formă la
presă. Cu toate că nu prea are concurenţă, afacerea nu-i merge foarte bine
lui tanti Zina. “Nu tare bine cîştigăm, ştiţi cum, cumpără oaminii foarte
mult din aste’ din plastic şi tineretu’ nici vorbă să umble cu pălărie. Da’ eu
am noroc că tăt am la echipe de dansuri comandă. Cu asta ies mai bine, cu
comenzile. Şi acuma, cînd am mers la Baia Mare pă platou (la Tîrgul
produselor tradiţionale, n.r.), şi-apăi am luat o comandă, da la o şcoală, la
nişte profesori. Pălării din alea micuţă, că au întrunirea de nu ştiu cîţi ani şi
să deie la fiecare o sticluţă de horincă şi o pălărie pe sticlă. Acuma mai
puţîn poartă ţăranii pălărie, mai mult aşe bătrânii... Mai demult făceam mai
multe...”.

“Nu pot să stau!”
Îi admir gospodăria bine întreţinută. “Zîce fiică-me cătră mine: “Mami, mai
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Suflă  vântu  peste  sat,
O  crangă  s-o  dejdinat,
O  crangă  de  măruț  dulce -
A  nost  tată  ni  se  duce;
O  crangă  dulce  și  creață -
Nu  l-om  ave  pe  viață.
Bunu  meu, tătucu  meu,
O, scoală-te  de  pe  laiță
Că  s-o  făcut  dimineață
Și  Soarele-o  răsărit
Și  încă  nu  te-ai  trezit;
O, scoală-te  și-i  prânzi
Că  ț-or  vini  pretinii
Și  pe  noi  ne-or  întreba
O, sculatu-te-ai, ori  ba
C-or  vre  să  mai  povestiți
Că  pe  veci  vă  despărțiți.
Bunu  meu, tătucu  meu,
Ien  întinde-ți  mânurile
Și  aruncă  scândurile
Și  te  scoală  de  pe  masă
Și  te  fă  gazdă  la  casă
Și  te  uită  pân  ocol
Cât  îi  de  pustîi  și  gol
De când te-ai culcat și dormi.
Bunu  meu, tătucu  meu,
Când  i  ieși  din  ocol
Răsăde-ne-un  merișor,
Strîgă-ne  pe  toți  cu  dor:

Merișoru  l-om  săpa,
L-om  săpa  și  l-om  uda,
Merișoru  mere-a  fa’,
Noi  om  veni  ș-om  mânca -
Inima  ne-om  stâmpăra.
Tătucă, dragă  tătucă,
Noi  pe  tine  te-am  ruga:
P-aiesta  drum  nu  pleca.
Aiesta-i  un  drum  departe -
Nime  nu  trimite  carte;
Mama, de  câți  ai  s-o  dus,
Nici  o  carte  nu  ne-o  pus,
Nici  o  carte, nici  vedere,
Nici  un  ptic  de  mângâiere.

Am  un  băiețel,
Face  gardul  frumușel.
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şi linişteşte-te un pic!”. “Că”, zîce, “soacră-me iese la o cafe’, stă cu
vecinii, ‘mneta când ai timp?”. Zîc “Io beu fuga!”. Şi acuma mi-i cole pă
sobă, ieu câte o gură şi mă duc la lucru. Nu pot, nu pot să stau”, spune
femeia. O întreb câţi ani are. Mă îndeamnă, cochetă, să ghicesc. Spun, la
întîmplare, 65. “Mai puneţi 10. Da’ nu zîce nime că am atâta, că, zîce, “aşe
umbli pă drum şi altele la anii aieştea umblă cu botă”. Mă simt bine, deşi
am avut patru operaţii. Îs mulţumită de viaţa me. Acuma, de miercuri într-o
săptămînă mă duc în staţiune, la Ocna. Mă duc, toate le lăs. Fac o pauză”,
îmi mărturiseşte tanti Zina, mergând în cealaltă cameră, să îmi arate stivele
de pălării aşezate pe pat şi pe fotolii.
În curte miroase a struguri. Aerul s-a răcit, se lasă seara peste Buciumi.
Liniştea e deplină, o sparg doar câţiva câini lătrând. În urma noastră, tanti
Zina rămâne să ducă mai departe un meşteşug de care aproape nimeni nu
mai are nevoie. Un sentiment de nostalgie ne inundă, ca în faţa unor
exponate de muzeu. Căci ziua de mâine face ca tot ce azi există, să devină
amintire...Foto: Lucian Petru GOJA
GRAIUL  MARAMUREȘULUI, Sâmbătă, 17 - Duminică, 18 oct. 2009.

Vai  de  mine, rău  se  șede
La  apă  fără  răt’iți
Și  la  prunci  fără  părinți;
Vai  de  mine, rău  se  șede
La  casă  fără  de  șatră
Și  la  prunci  fără  de  tată.
Bunu  meu, tătucu  meu,
De  tri  zîle  tăt  te  strîg
Și nu-mi ma  răspunzi nemnic,
De  tri  zîle  tăt  te  scol -
Inima-mi  cură  de  dor.
Tătucă, dragă  tătucă,
La  noapte  unde-i  durni?
În  sintirim  cu  morții,
În  sintirimu  cu  flori
Unde-s  fete  și  feciori,
În  sintirimu  cu  cruci
Unde-s  mame  de  la  prunci.

Tătucă, dragă  tătucă,
Tătucă  și  tu  mămucă,
Hodiniți-vă  în  pace -
Noi ne-om face ce ne-om 

face.
Noapte  bună, tătucă,
Tătucă  și  mămucă,
Noapte  bună  tăt  vă  strîg,
Noapte  bună  iar  zîc
Și  nu-mi  răspundeți  nemnic.

Dumitru  Iuga

Descântece
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Dimineață  m-am  sculat,
Pe  cărare  m-am  luat,
Pe  cărarea  necălcată,
Pe  roua  nescuturată.
Cărarea  călcatu-am,
Dragostea  luatu-am,
Să  fiu  dragă  și  iubită
Cum  îi  cămeșa  soponită,
Rujă  mare
Când  i-n  floare,

Todirel,
Și  mititel,
Și-ngrădește  frumușel.
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ICOANE  PE  STICLĂ  DE  GEORGETA  MARIA  IUGA

EUGENE  VAN  ITTERBECK
poet, Belgia

Prima  mea  impresie, intrând  în  cameră, a  fost  cea  a  unui  mister, de
liniște  sacră, de  o  respirație  umană, de  o  viață  compusă  din  culori  și
simboluri. Trăiți  înconjurați  de  imagini  care  vorbesc, în  felul  în  care
se  vorbește, îmi  imaginez, în  paradis.
27  decembrie  1995, le  jour  des  Saintes  Innocents

MARIE-GABRIELLE  LEBLANC
historienne  d’art, journaliste-reporter au  magasine  ”Famille  Chrétienne”, Paris

Le  verre  transfiguré

Dumitru  et  Georgeta  Iuga, de  Baia  Mare (capitale  du  Maramures) sont
un  couple  que  l’on  n’oublie  pas. Ils  me  semblent  un  parfait  exemple
de  la  force  de  caractère, de  la  foi, de  la  ténacité  du  peuple  roumain
dans  les  années  d’épreuves. Signe  d’espoir  et  d’unité  aussi: lui  est
greco-catholique, elle  orthodoxe; ils  prouvent  à  l’évidence  que  la
cohabitation  entre  les  deux  confessions  est  possible!
Dumitru  fut  l’un  des  plus  célébre  dissidents  au  régime  de  Ceausescu
dans  sa  région. Il  est  miraculeux  qu’il  ait  échappé  à  l’assassinat
politique. Grâce  à  lui, bien  des  traditions (religieuses, littéraires,
musicales, folkloriques) du  Maramures  ont  perdurè. Il  avait  l’art  de
ruser  avec  l’administration. Les  fêtes, réligieuses  ou  traditionelles,
étaient  camouflées  sous  le  nom  de  festival  des  coutumes, et
obtenaient  ainsi  l’indispensable  autorisation  des  communistes...
Georgeta  peintre  d’icônes  sur  verre, renoue  avec  une  ancienne
tradition  populaire  de  Transylvanie  et  du  Maramures, où  l’on  trouve
beaucoup  de  ces  icônes  dans  les  vieilles  églises  en  bois. Archéologue,
elle  a  débuté  dans  l’iconographie  en  1990, lorsq’une  amie  lui  a
prédit  qu’elle  n’était  pas  douée  et  qu’elle  ne  serait  jamais  peintre
d’icônes. Toute  la  nuit  suivante, Georgeta  l’a  passée  à  peindre! Et  elle
est  aujourd’hui  célebre...
L’art  de  l’icône  sur  verre  est  difficile  et  fascinant  car  tout  est  peint
sur  l’envers: une  premier  dessin  à  l’encre  de  Chine, puis  les  dètails
des  visages, l’or, les  vêtements, le  fond  tout  à  la  fin. Il  n’y  a  jamais
deux  icônes  semblables; Georgeta  a  à  ce  sujet  une  jolie  expression:
La  beautè  a  des  rhytmes  diffèrents, comme  les  battements  du  coeur.
Le  tracé  faussement  naif, les  décors  floraux, la  juxtaposition  des
couleurs  complémentaires - rouge  et  vert, rouge  et  bleu, orange  et  bleu
- sont  des  constantes. Les  teintes  sont  gaies  et  éclatantes. Saint
George, Adam  et  Eve, la  Vierge  au  Calvaire, Saint  Nicolas, la  Nativité,
l’Adoration  des  mages, sont  les  thèmes  les  plus  prisés.
Autrefois, l’icône  de  la  Sainte  Vierge  faisait  partie  de  la  dot  de
jeunes  filles. Les  Roumains  en mettent  dans  toutes  les  pièces  de  leur
maisons, et  quand  le  marchand  d’icônes  passait  dans  un  village, les
paysans  achetaient  les  saints qui  leur  manquaienté.
Georgeta  avoue  être  boulversèe  lorsqu’elle  voit  les  fidèles  prier
devant  ses  icônes  et  les  vénérer, transfigurant  ainsi  son  travail
d’artiste. 
Avec  Georgeta  Iuga, la  plaque  de  verre  ne  sert  plus  à  regarder  le

Sfântul  Soare
Când  răsare:
Sfântul  Soare-n  fața  mea,
Fața  mea  în  fața  ta.
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- Eu  am  venit  la  tine
Apă  mândră, lioroasă,
Să  mă  faci  mândră  și  

frumoasă
Că eu de ochi m-am găsit  

orbită,
De  urechi  asurzîtă,
De  gură  amuțîtă,
De  mânuri  legată,
De  pticioare  împtedecată
Și  în  ură  până-n  grumaz  

băgată.
- Da’  nu  te  teme,
Fată  mândră  și  frumoasă:
Că  de  ochi  desorbi-te-oi,
De  pticioare  despedeca-te-oi,
De  mânuri  dezlega-te-oi,
Fată  mândră  și  frumoasă  

face-te-oi,
La  toți  feciorii  arăta-te-oi!
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Duminică  dimineața  m-am  
sculat,

Pe  cărare  m-am  luat,
Pe  cărarea  necălcată,
Pe  roua  nescuturată,
Pe  dragostea  neluată.
Eu  roua  am  scuturat,
De  dragoste  m-am  încărcat,
De  ură  m-am  scuturat;
De  ură  de-a  noști  din  casă,
De  ură  de-o  babă  grasă.
Mă  uitând  pe  apă-n  jos -
Nu-i  nimică  de  folos;
Mă  uitând  pe  apă-n  sus

Mic, mititel,
Face  gardul  frumușel.
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monde  extérieur: elle  devient  la  fenêtre  de  l’invisible, une  ouverture
sur  le  monde  spirituel.
Dans  les  églises  en  bois  du  Maramures, dans  les  monastères  peints
de  Bucovine, s’élèvent  des  chants  liturgiques  d’une  beauté  poignante;
les  chantres  enchaînent  sans  fin  les  métanies Doamne, milueste
(Seigneur, prends  pitié). Tout  n’est  donc  pas  perdu: tant  de  beauté
après  tant  d’horreurs, tant  de  foi, tant  de  ferveur, tant  d’artistes:  la
Roumanie  nous  redonne  espoir  en  l’humanité.

JERONIMO  MOSCARDO
Ambasadorul  Braziliei  la  București

Arqueologia  da  Luz: Georgeta  Iuga

Durante  as  festas  de  Pâscoa  de  1997  tive  a  ventura  de  percorrer  a
regiao  encantada  de  Maramures sob  a  dupla  guia  de  um  poeta  e  de
uma  arque — Iuga: Dumitru  e  Georgeta  Iuga. Aventura  inesquec’vel  no
tempo, na  geografia  humana  e  nas  entranhas  da  terra  mâgica  da
cultura  mais  antiga  e  mais  viva  da  Europa. O  poeta  tinha  o  cimo  da
montanha  Dois  Galos  como  o  seu  limite  inferior, et  Georgeta  nos
falava, com  intimidade, das  etranhas  geologicas  daquelqs  paragens, das
camadas  geologicas, das  suas  descobertas  em  moedas  e  objetos  que
nos  evocam  a  noite  dos  tempos. Que  casal  estranho, pensei.
Misteriosos  e  plurais  esses  romenos  de  Maramures.
Descubro, depois, maravilhado, o  grande  arco-’ris  de  poesia  com  que
nos  presenteia  Georgeta  Iuga. Na verdade, seus  icones - nascidos  das
entranhas  da  cultura  e  do  seio  da  terra - sao  uma  auténtica
arqueologia  da  luz. S’entao  passei  a  entender  um  pouquinho  a  estes
dois  grandes  poetas, que  amo  tanto: Georgeta  e  Dumitru.

Arheologia  luminii

În  timpul  sărbătorilor   de  Paști  din  1997  am  avut  bucuria  de  a
străbate  încântătoarea  regiune  a Maramureșului, sub  îndrumarea  unui
poet  și  a  unui  arheolog: Dumitru  și  Georgeta  Iuga. O  aventură  în
timp, de  neuitat, în  geografia  umană  și  în  viscerele  pământului  magic
al  celei  mai  vechi  și  mai  vii  culturi  din  Europa.. Limita  inferioară  a
poetului  era  culmea  muntelui Creasta  Cocoșului, iar Georgeta
pătrundea  în  intimitatea  viscerelor  geologice  ale  acelor  locuri. Ea  ne
vorbea  despre  straturile  geologice, despre  comorile  de  monezi  și
obiecte  ce  ne  evocă  noaptea  timpului. Ce  pereche  ciudată, mi-am
spus. Misterioși  și  plurali  acești  români  din  Maramureș.
Descopăr  mai  apoi, cu  încântare, înaltul  curcubeu  al  poeziei  pe  care
ni  l-a  dăruit  Georgeta  Iuga. În  realitate, icoanele  ei - născute  din
viscerele  culturii  și  din  sânul  pământului - sunt  o  autentică  arheologie
a  luminii. Abia  atunci  am  început  să  pricep  câte  ceva  din  făptura
acestor  doi  mari poeți  pe  care  îi  iubesc  atât  de  mult: Georgeta  și
Dumitru.

VASILE  AVRAM
Scriitor, Profesor, Ethnolog, Sibiu

Georgeta  Maria  Iuga  mi-a  mărturisit  o  dată  că, după  ce  a  pictat
primele  ei  icoane  și  a  venit  să  le  prezinte  la  Târgul  Creatorilor
Populari  organizat  anual  în  Muzeul  Civilizației  Tradiționale  Românești

Vedeam  apa  clocotind,
Dragoste  mie  venind.
Eu cu pumnii am  sprijonit-o,
Pe  obraji  mi  o-am  liptit-o:
Eu  mi-s  vișin  înflorit
De  pe  munte  coborât,
În  tăt  locu  răsădit;
Eu  mi-s  struțișor  de  linte -
Eu  să  siu  mai  înainte
De  dragoste  și  de  cinste!
Fugiți, mături  părăsîte,
Peste  garduri  azvârlite -
Eu  să  siu  mai  înainte
De  dragoste  și  de  cinste!
Să  siu  dragă  toților
Ca  zinuțu  domnilor,
Ca  țâța  coconilor;
Să  siu  dragă  și  iubită
Ca  pasca  de  grâu  slujită!
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(De  adus  feciorii-n  șezătoare)
Ieși, cicioc, din  soc
Că  ț-oi  da  la  pipă  foc
Și  ț-oi  da  la  cal  obroc;
Sui  pe  calul  Șpanului,
Hai  la  vatra  focului,
Să  n-ai  stare
Nici  alinare
Până  la  noi  în  șezătoare!
Să  vie  călări  pe  cocoș
Băiat  frumos,

Om  de  treabă
Să  vină  degrabă;
Să  nu  poți  durni
Până  ce-i  veni!
Hop, hop, hop!
Iată, că-i  pe  loc!
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(De  gând  necurat)

Fugiți, gânduri  blestemate
Și  cugete  necurate,

Ce  e  mic  și  mititrl,
Îngrădește  lelea  cu  el?
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din  Dumbrava  Sibiului, a  simțit  o  înfiorare   când  a  văzut  cum  se
apropie  de  ele  o  bătrână  țărancă  și  le  sărută  pe  rând, închinându-se,
cu  o  adâncă  pioșenie.
Ce  act  de  instituire  a  unei  conștiințe  artistice  poate  fi  mai  pur, mai
responsabil  de  sine  și  mai  plin  de  semnificații  decât  acesta? Și  ce
dovadă  mai  peremptorie  puteam  avea  și  eu  pentru  ceea ce
susținusem  într-o  lucrare  consacrată  creștinismului  cosmic: că  o  icoană
(să  luăm  seamă  la  etimologia  cuvântului)  are  o  triplă  sacralitate,
conferită  de  Logosul  Divin  prezent  în  materia  din  care  e
confecționată, de  spiritul (și  sufletul)  inoculat  în  ea  de  către  omul
care  o  confecționează  și  de  captarea  prin  rugăciune  în  ansamblul  său
plastic  a  imaginii  (chipului)  lui  Dumnezeu? Înainte  de  a  se  apuca  de
lucru, zugravul  de  demult  își  purifica  trupul  și  sufletul, Ținea  post, se
ruga  pentru  primirea  harului, se  spovedea  și  se  împărtășea. În  loc de
apă, pentru  amestecul  culorilor, folosea  aghiazmă. Atitudinea, gesturile,
poziția, gândul, spiritul  se  cuplau  cu  energiile  divine  dătătoare  de  har,
astfel  încât  o  icoană (ca  și  o  biserică)  nu  trebuia  neapărat  sfințită
printr-o   slujbă  specială  de  către  preot (Sfințirea  e  necesară  însă
acum, când  materia  nu  mai  e  resimțită  ca  sacră  și  când  cei  mai
mulți  dintre  meșteri  nu  mai  urmează, în succesiunea  operațiilor  pe
care  le  fac, fluxul  respirației  divine  creatoare, când  în  cea  mai  mare
parte  arta  religioasă  a  decăzut  din  starea  de  har  spre  un  naturalism
lipsit  de  spiritualitate, spre  forme  și  cadre  care  nu  mai  vizează  decât
emoțiile  facile  și  gusturile  îndoielnice  ale  unui public  tot  mai  înclinat
spre  kitsch).
Georgeta  Maria  Iuga  a  avut  cu  siguranță  în  minte  aceste
comandamente  când  s-a  hotărât  să  picteze icoane. Ea  a  știut  că  orice
creație  are  la  origine  o  intenționalitate  sacră  și  o  finalitate  rituală, că
icoana  este  cuvânt  împietrit, după  cum  poezia  e  imagine  în
desfășurare  a  chipului  iconic (teofanic)  al  divinității  care  dialoghează
cu  lumea, că  între  tradiție  și  inovație, ca  și  între  intenționalitate  și
finalitate, harul  creator  stabilește  un  echilibru  care  trebuie  asumat
conștient  de  către  orice  artist  care  se  respectă. Nu  în  fața  oricărei
picturi, fie  ea  și  cu  tematică  religioasă, omul  credincios  simte  nevoia
să  se  închine, după  cum  nu  orice  iubitor  de  icoane  știe  ce, și  de  ce
vrea  să  cumpere  din  mulțimea  imaginilor  care  i  se  îmbie  la  tot
pasul  pe  tarabele  adaptate  de-acum  și  ele  economiei  de  piață. Dacă  o
icoană  nu  este  construită  în  așa  fel  încât  să  fie  contemplată  și  cu
inima, nu  doar  cu  ochiul, ea  rămâne  o  banală  piesă  de  colecție  în
mulțimea  obiectelor  profane  ale  acestei  lumi, în  imensul  muzeu  de
ceară  despre  care  Unamuno  spunea  că  este  destinat  iremediabil
neantului, căci  în  perspectivă  eshatologică  Dumnezeu  nu  va  vrea  să-l
primească.
Din  icoanele  Mariei  Georgeta  Iuga, ca  și  din  toate  icoanele  românești
pictate  cu  har, ne  privesc  ochii  plini  de  iubire, de  durere  și  de  uimire
ai  lui  Iisus, ai  Maicii  Domnului, ai  sfinților  care au  vegheat  întru
veac  la  statornicia  lumii, ai  îngerilor  care  durează  punți  de  lumină
între  om  și  divinitate, ai  martirilor  care  au  stropit  cu  sângele  lor,
după  modelul  Mântuitorului, altarele  credinței. Ele  sunt  totodată  un
ochi  magic  prin  care  privim  spre  cosmos  și  în  retina  căruia  ne
oglindim  sinele  propriu. Câtă  contemplare, atâta  artă;  câtă  iluminare,
atâta  mântuire.
Icoanele  sunt  o  evanghelie  perpetuă  întreținând  relația  mereu  veche  și

Mereți în  pustîietate,
Pân  munți,
Pân  văi  departe!
Fugiți  gânduri
Și  descânturi
Pân  alte  pământuri
Vă  risipiți  în  vânturi,
În  mări
Și-n  alte  pământuri!
Veniț’  gânduri  ușurele
Din  grădini,
Din  floricele,
Goniți  cugetele  rele,
Să  se  ducă,
Să  se  spele,
Să  se  prăpădească
Și  de  ptietri  să  se  lovească!
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(De  pocit)

S-o  dus  o  fată
Groasă,
Buboasă,
Neagră  și  flocoasă,
Cu  un  cap  dubos,
Negru  și  grețos,
Pticioare  groasă,
Duboasă,
Negre  și  grețoasă,
Cu  corp  gros,
Dubos,
Negru  și  grețos
- Unde te duci, tu, fată groasă,
Duboasă,
Neagră  și  flocoasă?
- Mă  duc  la  Mărie
Sã  o  spai,
Sã  o  rãspai,
Di  pe  somn  să  o  trezăsc
Și  somnul  să  i-l  zmintesc!
- Ho!
Acolo  nu  te  duce,

Mic, mititel,
Înfrumusețează  lumea  cu  el.

Acul

calendarul maramureşului n nr. 10 - 11 n 2010703



mereu  nouă  dintre  om  și  divinitate. Prin  ele  depășim  mai  ușor
dificultățile  ridicate  în  calea  înțelegerii  de  către  apofatismul
Absolutum-ului  teologic  și  putem  primi  mai  lesne  în  inimi  chipul
iconic  al  transcendentului  care  coboară, cum  spunea  Blaga, al
divinității  enipostaziate  în  creație. Ele  au  constituit  secole  de-a  rândul
o  Biblie  în  imagini, un  sprijin  de  credință, un  obiect  de  venerație
rituală, un  prilej  de  rugăciune  și  un  reazăm  întru  restriște  pentru
țăranul  român  înclinat  mai  degrabă  spre  valorile  transcendente  decât
spre  pragmatismul  eficient  reglat  cu  viclenie  și  tenacitate, din  umbră,
de  către  pretinșii acestei  lumi. Ceea  ce  o  deosebește  pe  Georgeta
Maria  Iuga  de  creatorii  icoanelor  de  duzină  este  raportul  bine
temperat  dintre  respectarea  modelelor  și inovația  condusă  în  registrele
aceluiași  stil, vibrația   subtilă  a  spiritului  manifestă  în  structura  liniilor
și  culorilor  pe  suprafața  translucidă  a  sticlei, bucățica  de  inimă  pe
care  o  așază  în  fiecare  lucrare, bucuria  creației  care  se  convertește
mai  apoi  în  bucuria  privirii, sentimentul  de  pietate  și  de  rugă  umilă
însoțind  procesul  artistic  și, nu  în  cele  din  urmă, fiorul  mistic  senin,
întreținut  de  o  perspectivă  sofianică  asumată  la  nivel  abisal, cum  ar
spune  același  Blaga, pe  care  o  degajă  lucrările  sale. Un  limbaj  iconic
cu  transcendență, un  răsfăț  al  culorilor  în  propria  lor  rațiune  de  a  fi,
un  mesaj  de  sărbătoare  perpetuă  a  inimii  și  a  minții. În  fața  lor
simți  tentația  să-ți  testezi  nu  numai  simțul  artistic  ci  și  credința, să-ți
pleci  nu  numai  inima, ci  și  genunchiul.

NICOLAE  MACOVEI
București

Specificul  picturii  Țărănești  din  Maramureș  își  găsește  un   demn
reprezentant  în  Georgeta  Maria  Iuga.. Lucrările  impresionează  prin
sinceritatea  limbajului  artistic  folosit. Doar  în  aparență  avem  de-a  face
cu  un  univers  canonic. În  realitate, Georgeta  Maria  Iuga  știe  să
confere  picturilor  sale  o  caldă  spontaneitate, ce atenuează rigiditatea sau
conformismul  unor  subiecte  ori  modele. Astfel, imaginile  se
caracterizează  mai  mult  printr-un  decorativism  ademenitor (amintind
puterea  de  esențializare  a  procedeelor  artei  moderne). Stăpânind  deplin
tehnica  meșterilor  populari, artista  amplifică  însă expresivitatea
construcției  și  a Împărăției  cerești, ce  constituie  tema  majorității
lucrărilor. Sub  impulsul  unui  instinct  plastic  sigur  desenul  capătă  un
caracter  distinct, individual, iar  culoarea  vie, luminoasă, pură, conferă  un
aer  de  monumentalitate în  pofida  dimensiunilor  reduse  ale  lucrărilor,
mărindu-le  la  maximum  puterea  de  sugestie, specifică  de  altfel  acestui
gen  de  pictură.
Descinzând  dintr-o  strălucită  tradiție  populară, Georgeta  Maria  Iuga
reușește  să  se  exprime  pe  sine, conferind  lucrărilor  un  lirism  și
calități  picturale  remarcabile.

SIMONA  MUNTEANU
Etnolog, Cluj-Napoca

Icoanele  Georgetei  Maria  Iuga  poartă  în  ele  misterul  cifrat  pe  sticla
devenită  suport  al  formei  și  culorii  chipurilor  de  sfinți  și  ale
întâmplărilor  Vechiului  și  Noului  Testament, alături  de  nedefinita  taină
a  Nordului  Transilvaniei. Minunățiile  atât  de  discutate  și  pentru  mulți
neînțelese  ale  Maramureșului  se  cuveneau  să  fie  așternute  și  pe

Di  pe  somn  nu  o  trezi
Și  somnu  nu  i-l  zminti!
Ci te  du unde  vântu vântuie,
Unde  iarba  se-mplete,
În  râtu  cu  florile,
În  câmpu  cu  oile,
Unde  cocoș  negru  nu  cântă,
Vacă  neagră  nu  muge’,
Câne  negru  nu  bate,
Cal  negru  nu  rânt’ează!

2516

(Întorsură  la  pocit)

- Unde  mei  ceas  rău,
Cu  limbă  de  leu,
Cu  cap  ca  de  zmeu?
Fac  cu  una -
Întorc  cu  două,
Fac  cu  două -
Întorc  cu  tri,
Fac  cu  tri -
Întorc  cu  patru,
Fac  cu  patru -
Întorc  cu  cinci,
Fac  cu  cinci -
Întorc  cu  șase,
Fac  cu  șase -
Întorc  cu  șepte,
Fac  cu  șepte -
Întorc  cu  opt,
Fac  cu  opt -
Întorc  cu  nouă

Cu  a  mele  mânuri  
amândouă.

Tăt  te-ntorc  și  te  abat
Pe  capu  cui  te-o  mânat
Mai  amar, mai  t’ipărat.
Te  du  și  te  bagă
La  el,
Pe  uși,

Ce  sapă  cu  capul
Și  duce  cu  coada?
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fragila  sticlă. Lucrările...ne  comunică  prin  limbajul  formelor  naive, al
spațiilor  și  culorii  că  ceea  ce  este  important  în  mesajul  icoanei  este
afirmația  plastică, că  faptul  s-a  întâmplat  cândva, că  a  fost  văzut  sau
a  fost  proorocit. Întâmplat  la  dimensiunile  istoriei, văzut  cu  ochii
sufletului  și  proorocit  pentru  vremuri  care  pentru  noi au  trecut  sau
care  vor  veni.
Între  subiectele  atât  de  bine  cunoscute  în  iconografia  transilvană,
întâlnim  la  Maria  Iuga  preferințe  pentru  subiecte  rare  sau  foarte  rare.
De  aceea  să  nu  trecem  cu  vederea  acei  heruvimi  cu  trupurile
acoperite  de  ochi, care  ne  repun  în  conștiință  cuvintele  marelui
prooroc  Ezechiel: Tot  trupul  heruvimilor, spatele  lor, mâinile  lor  și
aripile  lor  erau  pline  de  ochi...Sau  istoria  Alexandriei  care-și  găsește
forme, chipuri  și  culori  potrivite  descrierii  evenimentului...

MARIE-FRANCE  WUILLEUMIER
Paris

Je  ne  me  lasse  pas  de  contempler  cette  superbe  icône  de  la  Vièrge...
Son  regard, grave  et  serein, est  une  merveilleuse  invitation  à  la  prière.
Et  ce  beau  manteau  orange, si  chaud  et  lumineux, porte  à  la
confiance  et  à  l’action.
Savez-vous  que  je  commence  et  finis  chaque  journée  avec  vous, en
levant  les  yeux  vers  la  belle  icône  de  la  Vièrge? Et  chaque  fois, je
ressens  une  paix  et  une  confiance  merveilleuses. 
Mon  amie, qui  a  fait  l’acquisition  du  beau  Christ  le  Maître  me  disait
qu’elle  l’aimait  de  plus en  plus.

VICTOR  ESKENASY
Munchen

Mă  uit  mereu  la  icoanele  tale  și, efectiv, mă  bucur  de  frumusețea  lor.
Sunt  pretutindeni  în  jurul meu, în  toate  camerele.

ELISABETA JANETA CIOCAN
Etnograf, Baia  Mare

Studiind  tehnica  mi  viziunea  vechilor  pictori, GEORGETA  MARIA
IUGA descinde  dintr-o  familie   de   țărani  din  Țara  Moților  și  de  pe
Târnave-Sighișoara, măritată  în  Maramureșul  din  nord-vestul
Transilvaniei. Pictează  în  spiritul acestor   țărani  frumoși, naivi  și
incoruptibili  prin  existența  lor. Puritate  și  demnitate. Față  de  sine și
față  de  ceilalți. Un  mod  de  a  fi. Compoziția  icoanelor  este  sobră  și
expresivă. Recunoscută  astăzi  ca  una  dintre marile creatoare  din  artă,
este  o continuatoare  autentică a  tradițiilor  picturii  pe  sticlă...

ION  BOGDAN 

LA  PEINTURE  sur  verre  est  une  forme  d’art  populaire  pratiquée  en
Roumanie, jusque  vers  le  milieu de  notre  siècle, en  quelques  centres
ruraux  et  urbains  de  Transylvanie  (Nicula, Sibiu, Făgăraș, Brașov), de
Maramureș  et, dans  une  moindre  mesure, en  Bukovine.La  peinture  sur
verre  est  d’origine  byzantine  et  elle  était  connue en  Italie  dès  le
XIV-e  siècle. Repandue  en  Autriche, Bohème, Silésie, Moravie  et
Galicie, vers  le  XVII-e  siècle  l’art  des  icônes  sur  verre  est  représenté
en   Roumanie  aussi. Grands  peintres ,  tels  que  Dionisie  IUGA, Savu

Pe  ferești!
De  nu-i  putea  pe  uși
Te  bagă  pe  sub  scofuri,
De nu-i putea  pe sub scofuri
Te  bagă  pe  sub  podele:
Să  șadă  la  el  pe  ptiele –
În  veci  să  sie  cu  ele.

Dumitru  Iuga

Colecția  Anuţa POP

Strigături la nuntă  
din  Vişeu de Jos

Strigături la blidu’ cu grâu,
2003
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Hai, hai și iară  hai,
Astă sară-i sară mare
Pentru miri îi sărbătoare;
Astă sară s-o unit
Mirii ce s-o potrivit.

2518

Ei, tra’ ceteraș cu arcu’!
Bună sara, miri, vă spun!

2519

Arunc grâu din holdă deasă
S-aveți o viață frumoasă;
Cu grâuț și busuioc
Cât traiți s-aveți noroc!
S-aveți numa’ bunătate
Și noroc și sănătate!
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Mniresucă cu cunună
Cămeșa pe tine sună.
Sună cămeșa că-i albă,
La tătă lumea ești dragă,
Dovedești c-ai fost de treabă.
De lume n-ai fost grăită,

Ce  fuge  mereu  la  vale
Și-și  lasă  mațele-n  cale.
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MOGA,  Tudor  TOCARIU,  Ștefan  BELINDAN,  Maria  CHIFOR  sont
à  mentionner  comme  étant  les  meilleurs  pendant  la  deuxième  moitié
du  XIX-e  siècle  et  du  debut  du  XX-e. La  technique  des  icônes  sur
verre  est  la  même  partout. Dans  ces  icônes, le  verre  remplit  un
double  rôle, servant  de  support  à  la  peinture  et  remplaçant  le  vernis.
Les  tons  et l’intensité  des  couleurs  dépandaient  de  la  manière  dont
celle-ci  étaient  préparées. Par  exemple, les  icônes  de  Maramures  sont
d’un  coloris  plus  terne  où  prédominent le  noir et  le  rouge  éteint.
Les  thèmes  et  les  personnages  sont  les  Saints-protecteurs  attitrés  de
la  santé, du  travail  et  des biens, aussi  d’autres  sujet  religieux (Adame
et  Eve, l’Annonciation, la  Cène, Mater  dolorosa, l’Entrée  de  Jésus  en
Jérusalem, le  Christ  en  croix, la   Table  céleste, la  Nativité).
“Les  paysans  ne  mettaient  pas  les  icônes  dans  leurs  maisons  pour
leur  beauté  ou  pour  orner  les murs, mais  d’abord  par  des  raisons
religieuses  et  superstitieuses. Ne  sachant  pas  lire, les  gens  -
paysans,bergers, petits  métiers, chez  qui  les  réminiscences  payennes
étaient  encore  nombreuses  et  profondes - croyaient  que certains  Saints
étaient  donnés  de  forces  magiques  qui  les  préservaient  de  maladies,
les  en  guérissaient, protégeaient  leurs  récoltes  et  leurs  bétails, aidant  ˆ
la  prosperité, ayant  des  rôles  bien  défini  et  fort  précieux  dans  la  vie
du  campagnard  et  même  dans  celle  de  l’habitant  du  bourg. On  va
énumerer  quelques-unes  de  ces  croyances, qui  expliquent  les  sujet  des
icônes  sur  verre. On  disait, et  on  le  dit  encore, à  propos  de  Saint
GEORGE  qu’il  amène le  printemps, la  verdure  et  les  feuilles, toutes
les  richesses; qu’il  fait  verdir  les  forêts, les  foins  et  toute  la  verdure
des  champs; qu’il  est  le  maître  des  récoltes, des vaches  à  lait  et  de
volailles; qu’il  protège  contre  les  sorcières  qui  enlèvent  la  manne  des
blés  et  des  bêtes; que  les  bergers  le  gardent  pour  la  santé  des
troupeaux”, “pour  que  les  brebis  mettent  bas  par  temps  doux  et
beau”, “parce-qu’il  maîtrise  les  loups”, “parce-qu’il  aide  ceux  qui  sont
à  la  guerre”. A  propos  du  Saint  NICOLAS, on  croyait  qu’il  portait
chance, préservait  des  maladies, de  varicelle  et  de “coups”. Le Saint
HARALAMBIE  préserve  de  peste - il  la  tienne  enchaîné - et  aussi
d’autres  maladies; s’il  n’était  pas  célébré, il lâchait  la  peste  parmi  les
gens. Le  Saint  ELIE  était  le  maître  des  pluies; c’est  lui  qui  gardait  la
maison  et  les  bêtes  et  qui  préservait  les  récoltes  de  la  grêle. Des
Archanges  MICHEL  et  GABRIEL  on  croyait  qu’ils  s’emparaient  des
âmes  des  gens  à  leur  mort.  Le  Saint DIMITRIE  protégeait les bêtes
contre les  loups; Saint  PIERRE  gardait  les  clefs  du  Paradis, préservait
de  la  grèle  et  des  loups; la Sainte PARASKIVA préservait  contre  la
grèle  et  les  maux  de  tête; JEAN  BAPTISTE était le gardien de la
maison, la  préservait  du  feu  et  des  fauves; aussi  de  la  fièvre. Des
propriétés  guérissantes  avait  aussi  l’icone  de  la VIERGE: les  femmes
la  lavaient  avec  de  l’eau  bènite  quèlle, ensuite,  faisaient  boire  à  ceux
à  qui  on  avait  jeté  le  mauvais  oeil.
Les  Saintes  les  plus  consideré  étaient: GEORGE, HARALAMBIE,
ELIE  et  NICOLAS. Avec  Saint  ANDRE - que  l’on  ne  voit  pas  sur
nos  icônes - ces  sont  des  saints  essentiellement  balcaniques  par  leurs
attributions  et  leurs  légendes, par  le  culte  qu’on  leur  voue, par  les
coutumes  qui  sont  attachés  à  leurs  fêtes. Ces  saints  ont  des
atributions  payennes  totalement  inconnues  à  l’Occident; alors  que  les
Saints  les  plus  populaires  dans  l’Ouest  de  l’Europe - Antoine, Thérèse,
Joseph  etc. - ne  sont  jamais  sur  nos  icônes  sur  verre, ne  présentant

Dovedești c-ai fost cinstită ! 
Și aiasta omenie
Să ți-o porți și-n nevestie
Să nu te grăiască nime’ !
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Mnirilor, frumoși sunteți
Ca florile din ferești.
Nașii ce v-o cununat
Se uită la voi cu drag
V-aș spune din partea lor :
Numa’ bine-n viitor,
Dumnezeu vă facă parte
De bine și sănătate!
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Ai hai, și hai, hai!
Să trăiască tinerii,
Să aibă frumoși copii !
Și vă doresc viață multă,
Mnirilor tihneală multă
Și petrecere plăcută!
Noroc, noroc și la mulți ani !
De la Câmpean Floare, socăciță,
2009
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Bună sara, dragi nuntași,
Mirilor și vouă, nași!
Ați venit cu voie bună

Alecuță  mititel
Cu  buricul  după  el.
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pas  d’intérèt  pour  les  gens  de  l’endroit. Lorsque, suite  au  miracle  de
Nicula - 15  février  1694 - , les  icônes  sont  devenues  nombreuses - soit
sur  papier, soit  sur  verre - les  gens  se  sont  empressés  pour  acheter  les
Saints  dont  ils  croyaient  avoir  besoin, pour  en  être  protégés  ou  bien
guéris. Les  marchands  d’icônes  entraient  dans  les  villages  on  y
apportant  la  “sainte  marchandise”, directement  “du  monastère”  et  les
gens  faisaient  cercle  autour. Les  femmes  se  disaient: “Il  faut  que  je
voie  laquelle  des  icônes  me  manque”  et  prenaient les Saints qui  leur
“manquaient”. La  gallerie  de  Saints  protecteurs  devait  être  donc
toujours  renouvelée  et  complétée, pour  que  la  protection  magique
fonctionne. 
Certaines  icônes  avaient, semble-t-il, d’autres  rôles  aussi; par  exemple
l’icône  de  la  Vierge  qui, dans  les  temps, faisait  partie  de  la  dot  des
jeunes  filles, figurant  tout  en  haut  de “la  liste  de dot”, car on  y
“voyait le  symbole  de  la  fécondité”. L’icône  du “Christ  qui  presse  le
raisin  poussé  de  son propre  corps” garde  “des  réminiscences  atonites
et  bachiques” (Ion  Mușlea).
Une  des  particularités  de  la  forme, essentielle  de  la peinture  populaire
sur  verre, est  le  caractère  décoratif  de  la  composition, joint  à  un
certain  simplicité  qui  ne  nuit  pas  à   l’expressivité  de  l’image.  Les
figures  projetées  sur  un  fond  conventionel  n’ont  que  deux
dimensions, l’artist  villageois ne connaissant  pas  les  lois  de  la
perspective. La  composition  est   géometrique  et  adaptée  au sujet. Le
rythme,  ample  et  souple  à  la  fois, réalise  l’unité  de  l’ensemble  et, par
la  répétition  de  certains  motifs, de  quelques  taches  de   couleur, il  met
en  relief  l’idée  centrale  de  la  composition. Le  temps  est  transposé  en
espace : dans  le  cas  d’une  narration  à  plusieurs  épisodes, les  phases
successives  sont  représentées  côtoyent  l’une l’autre. C’est  surtout  par
le  coloris  que  valent  les  icônes  roumaines  sur  verre. Les  peintres
populaires  s’entendent  à  harmoniser les  tons  en  juxtaposant  des  teintes
sombres  et  des  teintes  claires, et  savent  employer  des  couleurs
complementaires, le  rouge  voisinant  avec  le  vert, le  bleu  voisinant
l’orange.  Une  caractéristique  important  du  style  des  icônes  sur  verre
est  la présence  d’éléments  decoratifs  à  motifs  floraux  et  géometriques.
Les  réalisation  remarcables  dans  ce  genre  ont  été  si  grandement
appréciées   par  les  spécialistes. L’historien  d’art  George  Oprescu
appréciait  que  les  couleurs, bien  que  d’une  violence  inouie, sont
“vibrantes, chaudes, franches”  et  considère  que  les  icônes  sont  les
produits  “les  plus  inattendu  et les  plus  frappants  sortis  des  mains  du
peuple, d’une  saveur  et  d’un  accent  inoubliable”. Nicolae  Iorga  disait
que  dans  cette  peinture  se   voit “le  vraie  âme  du  peuple”. Constantin
Brancusi  admirait  l’art  des  maîtres  paysans, et  Petru  Comarnescu,
critique  d’art connu, disait que  cettes  icônes ont “une  expressionisme
populaire  -  entre  naif  et  tragique”.
GEORGETA  MARIA  I U G A  de  Baia  Mare, Maramureș,  est  attirée
par   la  stylisation  ingenieuse  et  la  chromatique  expressive  des  icônes
anciennes, tout  spécialement  de  celles  de  Maramureș  et  de  Nicula.
Elle  a  étudié  la  technique  et  la  vision  des  anciens  peintres  paysans,
la  préparations  des  couleurs, même  avec  des  pigments  vegetaux. Elle
peinte  dans  l’ésprit  des  icônes  de  Maramureș  et  Nicula, ayant  une
prédilection  pour  les  thémes  élocventes  et  une  composition  sobre,
avec  une  ligne  très  expressive.
Elle  est  une  authentique  continuatrice  des  traditions  et  elle  imprime

Să petrecem împreună.
Eu vă zic bine-ați venit,
Cu plăcere v-am primit.
Arunc floarea grâului,
În norocu’ mirelui;
Arunc grâu, n-arunc ovăz,
Mirele-i din neam ales ;
Arunc grâu ales pă masă:
Zile bune la mireasă
De când o plecat de-acasă.
Arunc grâu, n-arunc secară,
Să răsară-n primăvară
Și să zie-a secera
Mirele și mireasa.

2524

Să trăiți cu sănătate,
De mult bine s-aveți parte !
Să trăiți ca brazii-n munte,
Rele să nu pliniți multe,
Să trăiți ca brazii-n vale,
Fără nici o supărare!
Să trăiți cu bucurie,
La anu, fecior să sie!
Și la doi ani o fetiță,
Să o strigăm doctoriță.
Frunză verde zmeuraș,
Mă întorc cătă nănași,
Că nu trebe lăudați
Că îs frumoși și-nvățați!
Că îs frumoși şi isteți
Și tăți îs cu facultăți.
Nașilor, să ne trăiți
Întru mulți ani fericiți;
Finii să îi sfătuiți
Și cu ei să vă mândriți!
Și acum poftiți la masă
Și petrecere frumoasă,
Până mâine dimineață !

Am  o  nuia  lungă, lungă,
Și  îngrădesc  o  poiată
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aux  icônes  la  candeur  de  son  âme, et  aussi, un  lyrisme  plein  de
chaleur. Ses  résolutions  des  thémes  ne  sont  jamais  identiques  et
expriment  la  clairvoyance  de  la  pensée  des  gens  de  Maramureș  qui
se  penchent  vers  l’abstraction  et  qui  ont  une  sincérité  et  une  gravité
naturelle. Les  icônes  de  Georgeta  Maria  Iuga  sont  apprecié  par  les
spécialistes  et  les  collectionneurs  roumains  et  étranger, ses icônes  étant
presentes  dans  des  Musées  et  collections  particulières  en  France,
Italie,  Angleterre, Allemagne, Belgique, U.S.A., Hollande, Tschechie,
Slovaquie, R. Moldova, Suisse, Autriche, Ucraine, Suède, Hongrie, Irlande,
Danemark, Lituanie et, aussi, dans  plusieurs  églises  et  maisons  de
Roumanie.  Elle  fait, rémarcablement, renaître, avec  du goût  et  du
talent, une  ancienne  tradition. 
Trad. LYDIA   BLOCH

Femei  de  pe  Fisculaș  lucrând  ”în  ciur”., 2010.

ALEXA  GAVRIL  BÂLE

Despre  meșteșuguri  și  meserii  pe  Fisculaș

Unde-i Găvrila Diacului o fost şteamp de minereu, de mult, pă vremuri.
Şteampu era on fel de flotaţie, unde să scote metalele mai ales aur şi argint
din minereu. Pă Piuă mere apă la ţteamp şi era on ungur din Cavnic, cine
ştie ce om poate n-o fost ungur numai aşă ştie oaminii.
Mereu oaminii cu boii-n pădure, vineu vălenarii,din Şişeşti, cia care stăteu
pe vale, şişeştenilor de pe vale le zîce vălenari, că pe acele vremuri nu erau
cai în Şişeşti, numai boi. Puşcadăii ave(u) cai. Când trece cu carăle pe
lângă şteamp, apa vine din Mogoşa, voie(u) oaminii să-şi adepe boii.
Paznicu, unguru acela cum îl ştieu şişeştenii, striga: „măi ţărane, nu lăsa
boii să beie apă că să opreşte șteampu”. Unde stă Mitru lu Ştefan, Precup,
acolo era ptii şi oloniţă, aşă le zîce „ptii”, de făcut oloi, ptiile mereu cu apă,
apa trece pe aicea, vene(a) din Mogoşa. Tata ştie multe şi socru încă ştie,
da’ tata nu poveste(a) acasă să auzim noi fetile, poveste(a) numa pân sat, pe
la căsi.
Cum să însăra, era dus în poveşti. De aieste poveste(u) bătrânii mai demult,
sara, la câte o oiagă de horincă, la care stăte(u) până dimineaţă. Tăt închina
şi be câte o gură, apoi povesteu. Şi ptiua de sare o fost, ave oaminii, da’
asta nu era pe apă, era on trunchi din lemn scobit la on capăt, să pune
grunju-n scobitură, să pune hrunju-n ptiuă şi să băte cu maiu, cu on măiug
făcut tăt din lemn, să încapă în scobitura ptiii. Apoi să cerne sarea. Sarea,
grunjii de sare să aduce cu caru cu boi de la Ognă. Vineu moroşănii cu sare
de vândut pe sate.

Strigături la găină

2525

Zii, ceteraș, mai cu drag
Să mă pot sui pă prag
Zii, ceteraș, mai domol,
De pă prag să mă cobor,
Să mă duc pântre cărare
Până la nănașu’ mare.

2526

Eu când am plecat de-acasă
Mi-am pus gându la nanașă;
De când îs aici, pă prag,
Nănașu mi-o fost mai drag!
Nanașa îi diamant,
Nanașu-i aur curat!

2527

Ei,bună sara nanașu!
Cum îi treaba și rându
Și cum stai cu salaru?

Hai, nanașucule cuminte,
De-am si noi ca mai ’nainte,
Te-aș chema sara în vale 
Și ne-am spăla pă pticioare!
Și-apoi ne-am duce la râu
Și ne-am spăla până-n brâu.

Ei,hai și iară hai!
Nanașule te-aș ruga
Să nu primești găina!
Că găina-i de furat
Și pă mâni îi si legat!

- Hai, măderan de pân’ 
grădine,

Cine te-o-ntrebat pă tine?

Și  o  zăhată,
Și  mai  rămâne  o  bucată.

Ața/curelușa  de  la  opinci
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Juguri la boi făce socru-mi-o, Morar Iustin. Cară încă făce el. Jugu să făce
din lemn de răchită, de paltin, ori de ulm. De ulm nu era tare bun că era
greu şi tare la grunmaji la boi. Mai făce socru Iustin războaie de ţesut şi
leagăne de copii, din lemn, şi mese făce, şi scaune. Dulăpioare încă ştie
face, cu frunză de stânjar şi păsăruici încrestate. Şi pe spătare de scaun făce
modele de păsări ori frunză de stânjar pe care le incrusta. Modelele le făce
din lemn de altă culoare pe care-l băga, incrusta în spătaru scaunului ori pe
uşa dulapului. 
Cu jilău lustruie lemnu, care să crepa - cu vancoşu, şi să ciople cu
pluncaciu şi cu săcurea. Altfel o fost oaminii mai demult, erau mai îngăduiţi
şi nu să hule unu cu altu. O fost frumos tare, erau nunţi, erau jocuri, umblau
pân sat chemătorii, chemătoarele, râde(u), vine(u) acasă şi să duce(u) la
nuntă. La nuntă nu să be(a) mult, nici nu pre era horincă, oaminii
poveste(u) şi să vesele(u).
Lemnu de jug îl usca, îl usca să nu să strâmbe, îl usca pe şpori. Resteaule le
făcea din corn, nu să făceu din hier că dacă să întâmpla ceva, să îmburda
caru cu boii în pădure, să le poată tăie. Şi plugurile erau din lemn, numai
cuţîtu era din hier, grapile încă erau cu colţi din lemn, din lemn de corn,
tare. Să grăpa cum să grăpa, rămâneu bulgări, îi spărgei cu sapa, apoi cu
muchea sapii.
Săniile să făce(u) din lemn de fag, cotai pântru tălpi fag unde era mai
ţăptişă coastă, acolo creşte fagu curbat la tult’ină. Oplenile le făceu din
mesteacăn, că zîce că-i lemn moale şi câlţos, nu să rupe repide iar
pticioarele la sanie să făce(u) din carpăn, că-i lemn tare şi ţîne la terheti
mare, la greutate.
Diordica Onciului îngurguie fain opinci şi Iustinu Xăntii, Morar Iustin, tata
meu care-o murit la Diordică făce, îngurga, pe de-a banii. Iustinu Xăntii
cosă şi cioarici, cu femeia-sa, cu mama, aşe vine(u) oaminii cu cioarici la
cusut. Ne trimite pe noi, pruncii, să lucrăm cu marhăle, ii stăte(u) în casă şi
cosă, ave hia de bani.
Nuţucu Pantelimonului încă să pricepe la cusut de cioarici. Opincile le
cumpăra oaminii din Mânăştiur şi le aduce(u) să le îngurguie, să le facă
gurgui. Olurile la horincă erau din lut şi erau şi oluri din piatră, ol din
piatră-i zîce, apoi, nu ştiu, era făcut din piatră ori era numai feştit ca piatra.
Erau oluri mai mici, cu ţâţânog, cu aieste să duce apă la câmp. Să pune(u)
sub brazda de iarbă, să stăie răce.
Oale din lut nu să făce-n Şişeşti, oalile să făce-n Baia Sprie, unde-i amu
Uliţa Olarului. Era acolo, nu ştiu, on olar, ori mai mulţi. Şişeştenii cumpăra
oale din Baia Sprie şi să duce(u) cu ele pe la Preluci, duce(u) oalile pe la
Preluci şi le dăde(u) pe mălai, pe fărină de mălai. Lua mălai pe o oală, atâta
cât mere în oală. Îl măsura cu oala pe care-o vinde.
Pântru tras horinca din oluri să sămâna on fel de pepine, „sărăoaie”, aşă-i
zîce, era on pepine care ave coadă lungă. Era sărăoaie de o litără, de
jumătate, de o jumătate de litără şi de sfert, după cum era de mare pepinele.
Sâ pune(a) aparte, să sămâna det’ilin de alte sămânături şi să urmăre(a) cât
era pepinele de mare şi să lua când să socote(a) că-i de o litără, de jumătate,
ori de un sfert. Albuşu din pepine, miezu, să scote(a) pe la on capăt, să
făce(a) o bortă, şi, cu un fier înroşit, să scote(a) tăt miezu. Să făce(a) altă
bortă, la celălalt capăt, la capătu cozii, şi apoi să lăsa să se uşte. Când
trăgeai horinca din ol, băgai coada sărăoaiei în ol şi cu gura trăjei prin borta
de la celălalt capăt, până simţeai horinca-n gură. Scotei, încet, sărăoaia din
ol şi punei un deget la borta din capătu cozii şi, gata, era trasă horinca.
Amu-s tăt felu de scule, da’, după cum mărg treburile, iar s-a ajunge-napoi.

- Ei, socăciță, mândră ești
Și mândru te veselești!
Te-aș duce la mine-acasă
Ca să faci mâncare-aleasă!

Ei, frunză verde de pă rât
Mulțămnescu-ți de cuvânt,
Că l-ai zis tare la rând!

Hai, cu banii de la nanaș
M-oi duce mâni în oraș,
Cu banii de pa gaină
M-oi duce-n țară streină
Și-oi lua pă nașu` cu mine!
De la Câmpean Floare – socăciţă, 2009

2528

Trandafir moldovenesc,
La tătă lumea vestesc
Că cu găina pornesc;
Cu găina ca  ruja,
Să i-o dau la nănașa.
Zii-mi, ceteraș, mai cu drag,
Să mă duc câtilinaș
Cu găina la nănaș.
Bună sara, nanaș mare,
Îs în fața dumnitale
Cu găina de vânzare.
Hai, nanașule,-n grădină
Să punem preț pă găină
Și tot mi-i da câte-un leu,
Până când ți-oi spune eu.
Că găina mea îi grasă,
C-am ținut-o lângă casă

M-am  dus  într-o  poieniță
Și  am  tăiat  12  nuieluțe
Și  am  îngrădit  o  bucată
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Blide din lemn ori linguri nu s-o făcut în Şişeşti, să cumpăra din Baie ori
din târguri. La vaci sloboză sânge Bălibanu, cu tăietoru, tăietoru era un
dinte ca de sirisău. Să pune(a) tăietoru pe vâna vacii, la grumaz, pe tăietor
să pune on bocuţ, care să ţîne cu mâna şi să love(a) cu on lemn gros cât o
coadă de mătură.
Nu era doctori de marhă mai demult. Aşe o fost, da’  nu erau nici atâtea
boli ca amu. Amu mă tem că-i lumea de apoi. Roţi la cară, roţi de car o
făcut şogoru lu Moisei, soră de a lu Moisei o fost măritată-n Şîndreşti, după
unu Văsălicuţ. El era rotar, să zîce atunci că meri la: „rotar în
Şîndreşti”.Văsălicuţ, rotaru din Şîndreşti umbla şi cu roţi de vândut pe la
târguri. 
Polocu pe casă, internitu cum îi zîce amu, să făcea de mână, cu formă
făcută din lemn. Pe on fund din lemn să pune(a) foaie de ziar şi să turna, în
formă, nisip cu ciment făcut moaltăr. Nisipu să aduce de pe văi, de la
Lăpuşel, de la râu, de la Săcălăşeni. Mere(a) omu cu caru, cu ladă pe car,
făcută anume din scândură şi să cordăle(a) să stăie.
Nisipu să cerne(a) şi să pune(a) ciment mult, „praf de piatră”, îi zîce, să
pune în forme şi formele să pune(u) pe rafturi, în şură, la aer, să se uşte.
Trebuie să le tăt uzi cu apă cum uzi fundaţia ori planşeul din beton. Pe
fundu foarmii să pune(u) ziare, să nu să lege. Ne trimite(a) tata la poştă-n
Baie, să cumpărăm ziare. Nu era atunci ziarele pe tăte gardurile, ca amu.
Să făce(a) ţîment gol, cu apă ca ciru de lipie, cum ai face cir de lipii şi le
lustruie(u) pe faţă, să fie sclipicioasă, să fie netedă, să nu să bage apă-n ele.
Nu îngheţa dacă era neted, sclipicios. Când luai polocu din formă trebe
mare grijă să nu crepe. Poloc făce(a) Mitru Tiţii, Cionte Mitru, aceie
învălitoare ţîne 60-80 de ani, iar când îl schimba omu de pe casă era bun
pus pe on coteţ la porc, ori pe colibă la lemne.
Dioardea Tămăşcoaiei făce(a) voioaje, umbla pân sat la făcut. Săpa lut
dintr-un ţărmure, pune(a) pleavă şi frământa cu picioarele. Lutu frământat îl
purta cu roaba din lemn şi-l pune(a) în forme de mărimea unei cărămizi, a
unui voiog. Le înşira pe câmp şi le întorce(a) să se uşte; când erau uscate le
făce jireadă, iar jireada, ca să nu o ploaie, să învăle cu paie, ori cu poptiroş
de cătran. Diordea Tămăşcoaiei lucra singur de mult, ori ajuta la om să-şi
facă voioajăle de casă şi numai pântru mâncare. Tătucă, Iustinu Xăntii
făce(a) formele pântru voioaje, din el făce(a) hăizaşe, la care era mai scump
lucru. La voioagă să dădeu două sute cinzeci pântru mia de bucăţi şi la
tătuca nu i să întorce(a).
Pântru voioaje să dăde(a) puţin, că nu era atunce bani de aruncat. Era rău
de bani la oamini. Nu să întrece lumea cu nimică.
20 martie 2010, Şişeşti

*
La noi, în Şurdeşti, Nicolai a Penghii făce(a) opinci şi din piele, şi din
cauciuc, din roţi de maşină. Oaminii luau pielea din târg, din Baie, erau
bucăţele cât trebe de o opincă, aşe le făce(u) cia care tăbăceu pielea.
Nicolae le îngurguie, le prinde şi le cosă cu copcii din ciaplău din piele,
care erau din piele, şi cu copcii din drod care erau din cauciuc.
Cară făce Ştefanu Rotarului, el făce şi roţi la car, roţile le făce din lemn de
frasin, stilele din stânjar şi butucii tăt din frasin uscat, că era lemn tare,
falurile pe care vine rafu să făce din mesteacăn că era moale şi câlţos şi nu
crepa.
Juguri la boi făce(a) Diordea Catrinii, tata coaciului Tanasie şi frate cu
Gavrilă de pe Corn; îi lucra cu lemnu de juguri. Jugu să făce(a) din tulpină
de răchită uscată, că-i lemnu moale şi vînjos, nu să rupe şi-i uşor. Şi din 

Și-am crescut-o pă costiță
Și-am hrănit-o cu pomnițe...
Nașule, să te gândești
Găina să mi-o plătești;
Să mi-o plătești în valută,
La leu valoarea-i scăzută.
Poftim nașule și ié
Găina din mâna mé
C-amu mi se pare gré,
Mi-i plăti-o cum îi vré.

Bine-mi pare mie-amu
C-am celuit nănașu :
I-am dat găina bătrână
Și mi-o dat bani de-o mașină.
De-ar si fost găina grasă
Mi-ar si dat dolari de-o casă;
El mi-o dat o sută-ntreagă,
I-am dat găina beteagă.

Nănășucă, mândră ești,
Optzeci de ani să trăiești!
Și nănașu-i frumușel,
Să trăia optzeci și el.

Îmbălțuitul  miresei

2529

Mniresucă, floare-albastră,
Pune-ți cununa-n fereastă
Și te-mprohode’ nevastă !

2530

Mireasă, de-amu ‘nainte
Cărările ți-s oprite,
Numa’ tri ți-s napustite !

2531

Miresucă, draga me’
N-ai putut purta peté
Da naframa-i haină gre’
Tăte grijile-s în ie! Și  a  mai  rămas  o  bucată.

Ața/curelușa  de  la  opinci
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Biserica  de  lemn  din  Cornești, 2010

jugastru să făce(a), numai că-i lemn mai tare la grumaz la bou, ori la vaci.
Sania să făce(a) din tulpină de fag, oplenile din tulpină de mesteacăn că nu
creapă şi picioarele din frasin, că-i tare.
Cioplitori în piatră o fost Avrămnenii, Augustin de la Poduri şi Nicolae
Pocăitu. Ciople(a) piatră pântru fundaţii, chişiţe de fântână, roţi de moară,
alauă de adăpat vacile. Să făce(u) şi trepte la casă, cioplite din piatră. Piatra
de cioplit să aduce(a) de pe Valea Albă, ori de la Bloaja.
În Şurdeşt,i gospodaru care să respecta, trebuie să aibă la casă trepte
cioplite-n piatră. Treapta de sus era mai lată, pe aceie treaptă stăte(a) gazda
când vine după mireasă, dacă ave(a) fată, ori dacă era nănaş, când mere(a)
de nănaş. De pe treapta aceie îi întâmpină pă nuntaşi cu oiaga-n mână,
asculta ce zice starostele şi închina la cei din alai cu horincă.
Din piatră albă, adusă de la Bloaja, ori de la noi, de pe râu, să făce(u) şi
tocile de ascuţit săcurile şi cuţitele.
Cuţi făce(a) Găvrilă, ce stă pe Poduri, Gâla lu Ionu Dochii. Şi cuţile să
făce(u) din piatră albă de la Bloaja. O aduce(u)-n raniţă, ori în coş, cu
desajii, cum pute(u) o aduce. Prima dată o ciople(a) la dimensiunea care
trebe, cât să margă-n toc, apoi o freca de o piatră tare, piatră pe piatră, să se
lustruiască. Pe tocile o finisa. Ave(a) dălţi de cioplit, din mare o ciople(a)
cu ciocanu, dăde(a) cu ciocanu până săre(a). Tocu la cute să făce(a) din
lemn.
Hamuri n-o făcut nime pe aici. Noi, lucra cu ele, le mai tomne(a) Dioardea
Catrinii, da’  meseriaş de hamuri o fost în Trestie, Şovre Ion. Hamurile să
făce(u) din piele de taur. Să tăbăce(u). În Satu-Mare erau tăbăcari buni.
Ştieu lucra bine pielea de hamuri.
Atalişi, tîmplari, dulgheri cum le zîce amu, ce-o lucrat cu hleburi, cu fereşti
şi uşi o fost mai mulţi la noi în sat.
Alexa  Făt, 72  ani, Şurdeşti, 27-02-2010 

2532

De-ai umbla în lumea-ntreagă,
N-ai găsi o cioară albă
Nici noră la soacră dragă !

2533

Soacre sânt de tătă sama,
Și mai bune decât mama !

2534

Tăte soacrele mințesc,
Pă nurori le amăgesc ;
Tăte soacrele îs bune
Aninate pă o fune!

2535

Hai, mniresucă ține minte:
Să sii bună și cuminte !
Că dacă îi asculta,
Fata mamii te-a striga
Şi veci nu te-a supara,
Hai dorule și hai hai !

2536

Hai, mniresucă ține minte:
Să sii bună și cuminte!

2537

Că dacă îi asculta,
Fata mamii te-a striga
Şi veci nu te-a supara,
Hai dorule și hai hai !

2538

Hai, mniresucă struț gatat,
Te-ai pazît la maritat
Ca floarea la scuturat!

2539

Mniresucă, după tine,
Pare rău la oarecine;

Am  doi  pui
Cu  mațele  pe  spate.

Ața/curelușa  de  la  opinci
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P  r  o  z  ă

ALEXA  GAVRIL  BÂLE

ALTE   ZILE, ALTE  ROSTURI   (Fragment)

Vântul adormise în frunzele. înfierbântate. Fagii tăceau, nici un foşnet. Umbra era
răcoroasă. Bătrânul strânse ce mai rămăsese din prânz, înveli în ştergură şi o întinse
Moroşanului. Se întinse pe spate lângă legătura de joarde.
„Io nu mai am mult de trăit, aşă că lumea n-are ce-mi face. Da coşu trebe să-l fac
dacă l-am început. Pământ nu pre am, cu familia mi-o mărs cum mi-o mărs, da
coşurile mele îs cele mai bune… di pă tăt Fisculaşu. Vin după ele  şi de departe de
pă Chioar. Coşu a hi biserica făcută de mine, o catedrală cum am văzut în
Ungaria… mare l-oi face, mare, mare, uriaş… să să uite lumea la el, să să uite şi
să aibă ce povesti…”
Ochii bătrânului ardeau. Trebuie să rămână ceva după el… batăr povestea coşului.
Moroşanul îşi puse straiţa sub cap şi se cuibări mai bine sub fag. Văzduhul fierbea.
Ciocănitoarea obosise şi acum cobora în spirale strânse. Moroşanul o zări în
înalturi. Părea un tăciune stins, asemeni ochilor Bătrânului de alături.
„La noi, Păstă Deal, în tăte satele pe care le ştiu eu, când construieşti oarece, se
zice că trebe zidită o viaţă la temelie, dacă nu o viaţă,  atunci batăr o umbră…”
Se despărţiră. Moroşanul o luă înapoi, către Gutâi. Căuta doi cai pierduţi. Se
apropie toamna şi trebuie să se pregătească de mers în jos, către Banat, la cules de
mălai. Pământul la ei era slab. Nu dădea aproape nimic, numai iarbă la vite. Către
toamnă toţi moroşenii coborau în ţară, care pe unde, de  la Sătmar în jos.Le trebuia
mălai la animale. La ei arau degeaba. Nu se  făceau decât cucurijori mici.
Se însoţeau câte doi. Îşi făceau platforme mari pe ştrafuri. Doi cai trăgeau la rudă,
iar doi erau suiţi pe platformă, se odihneau. După o zi schimbau caii de la rudă. Îi
puneau pe cei odihniţi. Puteau astfel merge zi şi noapte, fără să se oprească.
Acasă, Bătrânul ajunse pe înserat. Mort de oboseală. Luase o legătură prea mare.
Căldura de vară şi gândurile ce nu-i dădeau pace îl osteniră şi mai tare. Povestea
Moroşanului cu ziditul la temelie îl descumpăni. Coşul lui n-avea temelie. Da tot
trebuia să zidească ceva în el ca să ţie. O viaţă, ori o umbră. Va împleti între
durături o viaţă. Sângele purtător de viaţă, ce va uda împletitura, îi va da trăinicie.
Multe rânduri de oameni, poate sute de ani, se vor mira de lucrul său. 
Lăsă joardele lângă tăietor şi după ce descuie uşa intră în tindă. Cheia o găsi sub
mătura de pe prispă, unde o ascunse la plecare. Ieşi cu un blid de lemn. Găinile nu
erau culcate încă. Le aruncă un pumn de grăunţe: „pii, pii, pica, pica, pii …” le
chemă şi ele se îngrămădesc lacome, la picioarele lui. Grăunţele erau puţine. Le
cântări din ochi pe toate. Hotărî că cel mai bun este cocoşul, care nu se bulucise cu
găinile. Stătea deolăture privind suspicios la ploaia de grăunţe. Era cavaler, lăsând
găinile să se hrănească. Din când în când ciugulea şi el câte o boabă sărită mai
departe. Era mare, cu penele colorate. Domina roşul, dar coada şi vârful aripilor
erau negre, iar gâtul auriu. Soarele tocmai asfinţea. Ultimele raze, rebele, pâlpâiră o
clipă pe gâtul trufaşei păsări. Penele sclipiră părând argint stins.
Intră în casă, amintindu-şi de popasul din Valea Prihodiştii. Acolo făcuse planul cu
cocoşul. Sângele lui îl va împleti în coş, astfel lucrarea lui va avea o temelie şi nu
de umbră.
Moroşanul cu caii pierduţi îi mai povestise că la ei, când se ridică oarece, o casă,
un grajd, dar mai ales o biserică, trebuie musai ales un loc curat. Se taie apoi o
găină, care se lasă să se zbată pe locul ales, stropindu-l cu sânge. După ce moare,
din ea se găteşte mâncare pentru meşteri, iar capul i se zideşte în fundaţie. Tot în
fundaţie, se pun, în cele patru colţuri, patru bănuţi vechi de argint. Aduc aldaş,
belşug şi bine, alungă răul. A face o casă e mare lucru, da’ apoi o biserică. Biserica
trebuie să fie mai trainică. Sutele de ani să n-o povârnească. Sunt meşteri care
zidesc în pereţi o umbră. Multe biserici de peste deal au în pereţi umbre zidite. De
om ori de animal. Vietatea a cărui umbră e pusă-n perete moare în scurtă vreme. Se
poate zidi umbra şi numai cu gândul.

Da după mnirele tău
La multe le pare rău !

Urații (Oraţii)

2540

Ascultați cinstiți părinți
Și dumneavoastă cinstiți frați,
Căci noi ne vom smeri
Și din gură vom vorbi.
Iar dumneavoastră cinstiți 

părinți,

Care de la Dumnezeu ați fost 
rânduluiți,

Ca și niște pomi înfloriți,
Care înfloresc primăvara
Și dau roadă-n toată țara. 
Așa că dumneavoastră, 

cinstiți părinți,
Vă rog să căutați
Și pe fiica (fiul) 

dumneavoastră s-o 
binecuvântați.

Că nu sunt prunci să crească
La părinți să nu greșească.
Iar dacă părinții se ostenesc
Până pruncii lor îi cresc
Și de toate îi păzesc,
Așa și Dumnezeu Sfântul,
Care-o făcut cerul și 

pământul,
Soare, lună și stele,
Care privim noi la ele;
Pământului i-o poruncit

S-a  dus  tata  în  pădure
Și-a  adus  o  nuieluță
Și-a  îngrădit  o  poiată
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Demult, la o mănăstire în Ţara Lăpuşului, Bătrânul auzise o poveste ciudată. Tot de
la moroşeni. Moroşenii erau bătrâni. El tânăr. Acum şi-o amintea... Povestea zidirii
umbrelor. 
Moroşanul, Plobod Ioan, la mănăstire la Rohia, venise cu Pelisău Dănilă, cu Tutula
Grigore, Stalâş Vasile Bogatu, Orzac Gherasim Durepitul, Otiel Nucuşor Petăruc şi
Măran Costan, tăţi de peste Deal. Aveau ceva canoane   de–mplinit. Seara, înainte
de spovedanie stătuseră cu ei la foc. Tare bine şi-i aducea aminte pe toţi, şi după
nume şi după chip. „Să poate zidi la temelie şi cu gându”, zise Plobod Ioan,
demult, da’ îi lucru păgânesc, continuă el uitându-se în noapte, parcă fiindu-i frică
de lumina focului. Tăcuse o vreme, poate un ceas, stând tot întors. Focul i-ar fi
putut trăda vinovăţia întipărită în cutele feţei. 
A fost un sat. Mestecăniş. Un sat rămas fără biserică de pe vremea tătarilor. Tătarii
închiseseră în biserica din Mestecăniş câteva sute de robi. Unul, spun bătrânii din
satele de pe lângă unde a fost Mestecănişu, un chiorean, o gândit că decât să
ajungă robi atâţia creştini, mai bine să moară. O dat foc la biserică pe dinăuntru.
Biserica veche din lemn. O ars „ca tiperu”, o suspinat moroşanu. Toţi au murit.
Femei, copii, bărbaţi mai puţini. Speriaţi de foc, atunci noaptea, tătarii au mai ucis
câteva sute de prinşi.
Sute de ani cei din Mestecăniş au tot încercat să-şi ridice altă biserică. N-au reuşit.
Când strângeau bani se sfădeau ba de la lemne, ba de la meşteri, ba de la piatra ce
trebuia cărată de la  râu cu căruţele. În septembrie în fiecare an, pe locul bisericii
izbucneau din pământ flăcări negre uriaşe. Din ele se auzea un cor de plânsete.
Noaptea nu se putea apropia nimeni de pâlpătaie, iar dimineaţa pietrele, ce fuseseră
cândva altar, erau afumate. Pe fum, roua desena cruci mărunte, ce se evaporau când
răsărea soarele.
S-a făcut o răstignire, popi din multe sate, ba şi doi vlădici au venit din Muncaci cu
trăsura şi au făcut slujbe şi dezlegări, dar în fiecare septembrie vaietul sufletelor
arse în biserica din vremea tătarilor cerea ajutor.
Acum vreo sută de ani un alt vlădică a pus să se facă neapărat biserică. A venit de-
a sfinţit locul, popii şi poporănii din toate satele, de până hăt departe, de către
Sătmar, de către Codru şi Someş, de pe Chioar şi Lăpuş, ba şi de pe Fişculaş a
venit cu profeţii, cu prapori şi cântări frumoase.  S-a făcut slujbă mare, cu fumul
cădelniţelor, se înălţau la cer rugăciuni fierbinţi de ispăşire pentru cei robiţi de
tătari. 
Lucrarea a început. Un meşter venit de la ruşi, din Basarabia, a făcut târg cu capul
lui că el ridică biserica. De nu se va spânzura. Moroşenii din Mestecăniş s-au
îngrozit auzind de jurământ, da’ nu puteau nici să mai audă jelania sufletelor, în
fiecare septembrie.
Basarabeanu o pus cu gândul, zidind la temelia bisericii, umbrele preoteselor,
preoţilor ce vor sluji o sută de ani în acel lăcaş.
„Lucru păgânesc”, accentuă Pelisău Dănilă, „lucru cu dracu, de n-o ştiut nimeni
de el fără numai şapte bărbaţi ce erau coratori în Mestecăniş. Cu dracu nu poţi
face târg, că el îşi ie partea pă diţă pînă la al şăptilea neam. D-aia trebe noi amu,
tăţi şăpte, să umblăm a bate mătănii pân mănăstiri.”
Povestea o continuă Tutula Grigore: „biserica-i şi amu, da-i pustie, că satu nu-i. Alte
suflete îngropate în uitare. Pântru un legământ prostesc a moşilor noştri şi pântru
mândria unui basarabean bolund”.
Preotesele mureau cam la un an după înscăunarea preotului. Nu sufereau cu nimic,
nu erau bolnave, numai la începutul toamnei se auzea în Mestecăniş că iar a murit
preoteasa.
Popii rămâneau văduvi şi aveau vedenii. Nu puteau sta mai mult de o lună în sat.
Noaptea veneau sute de robi cu hainele arse cerându-le să-i spovedească. Tătarii
veneau şi ei la popi cu săbii îndoite tăindu-le bărbile.
„Popii văduvi o făcut o mănăstire mică, pe un toag”, luă Stalîş Vasile povestea s-o
ducă mai departe, „îi zice şi amu Toagu Popii, iar la izvoraşu de unde beau apă,
Izvoru Mănăstirii.” În fiecare toamnă, în Mestecăniş băteau clopotele jelind o
preoteasă şi în tăt anu în mănăstirea de pe Toagu Popii intra câte un călugăr nou.
Popă văduv, care-şi tot pipăia barba, ce-l  ustura de la săbiile tătarilor.

Și îndată o-nverzit;
Și l-a mai împodobit
Cu munți și cu măgurile,
Prin care trăiesc păsările
Și cu tot felul de pomi roditori
Din care se satură mulți 

viețuitori,
Fiecare după roada sa
Pentru om a le gusta.

Dumnezeu a mai făcut
Raiul de la răsărit,
De pământ deosebit – 
Iar în Rai a pus pe-Adam,
Din care suntem toți neam,
Cu multe rânduieli a lui,
Asemenea sufletului.

Apoi a văzut Dumnezeu
Cum a făcut pe omul său
Ca în lume să trăiască,
Nimeni să nu-l însoțească;
Dumnezeu s-a mai gândit,
Pe Adam l-a adormit
Și din coasta lui cea stângă
A făcut femeie blândă.
Deșteptându-se Adam
A strigat cu glas: Ce am?
Soție din corpul meu,
Căci așa a binevoit 

Dumnezeu.
Și se va aduna cu soția sa

Și-a  mai  rămas  o  bucată.
Ața/curelușa  de  la  opinci
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Călugării făceau rugăciuni zi şi noapte cerând de la Dumnezeu să limpezească
lucrul în Mestecăniş. „După ce-n timiteu, la răsărit de biserică, au fost douăzeci şi
cinci de morminte de preotese, un vlădică o trimăs în Mestecăniş un popă
neînsurat, popă celib, cum îi zic ei la catolici”, adăugă Orzac Gherasim după ce
scociorî cu o creangă în jăratic. Flăcările pâlpâiră trezite şi Bătrânului, tânăr fiind
atunci, i se păruse că aude un suspin amarnic din mijlocul lor. Nu zise nimic, de
teamă că s-ar face de râs în faţa moroşenilor cătrăniţi de întâmplările de demult. Îşi
zise atunci că poate vocea călugărului, ce citea slujba de la miezul nopţii, i se
năzărise lui că ar fi suspin în foc.
Popa celib era tânăr. Făcu o slujbă de pomenire a tuturor morţilor din sătuc. 
„Nu au mai murit preotese, dar au început a muri oamenii din Mestecăniş”, oftă
Otiel Nucuşor Petăruc, fiind rândul lui să povestească până ceilalţi şi-or trage sufletul
un pic.
Puţini s-o depărtat de sat, toţi o murit, pe încet. În douăzeci şi cinci de ani n-o
rămas un om în sat. Popa cel tânăr i-o îngropat pe toţi. „Ultimul o murit on moş
bătrân, bătrân, io l-am prins, … cinci ani o trăit mai mult decât tăţi ceilalţi…
numai casa lui mai era în picioare şi biserica… Popa neînsurat stătea în gazdă la
moş, aşteptând să-l îngroape”. Otiel rupea pe genunchi o creangă groasă de fag.
Creanga era uscată şi pocnea scurt la fiecare ruptură.
Preotul celib din Mestecăniş a mai ţinut slujba o vreme în biserică. Fătu venea din
Preluca, diacu din Valea Oii, iar prim coratorul din Hotaru Lupilor, care erau trei
sătucă mici, vecine.
Când, după ani, au început a muri călugării din mănăstire, preotul din Mestecăniş
s-a mutat la ei. I-a îngropat pe rând. „El mai trăieşte şi astăzi, da’ mănăstirea-i
pustie ca Mestecănişu. S-o pustiit şi popa trăieşte într-o peşteră departe de pădure.
Spun oaminii că voroveşte cu fiarălă din Gutâi. Luptii numai oile celor mai
păcătoşi le strică, vara pe la stâne. De la popă ieu dezlegare să să hrănească.
Dumnezeu are grijă de tăţi. Tăţi trebe să trăim şi să mâncăm. Câte unu mai trebe
şî a muri. Aşa-s rosturile lumii. Aşa-i zîdită ie de la începuturi”.
„O dată pă an, toamna, în septembrie, popa fără femeie, cum i-o zis când o vinit în
Mestecăniş, sfinţit fără femeie, mai coboară în parohia pustie şi face câte o slujbă.
Slujeşte sîngur, spun cei ce o trecut noaptea pe acolo, iar călugării, popii văduvi
din mănăstire, stau în strană şi dau răspunsurile. Preotesele, pe rând, frumoase,
îmbrăcate în alb, vin şi ele la rugăciuni. Tac şi ascultă cântările bărbaţilor şi,
către dimineaţă, se retrag în timiteu. 
Toate preotesele din Mestecăniş au fost frumoase. Şi curate femei. Numa vezi că
popii cu femei n-au voie să slujească la miezu nopţii în biserica din Mestecăniş.
Dumitrucu lu Filip din Hotaru Lupilor, un cătunel p-o vale, mi-o povestit odată în
gară, în Sighet, când aşteptam pă şogoru să vie cu mălaiu de la Banat, că în
biserica din Mestecăniş vin, toamna, la slujba de noapte şi robii arşi în biserica
veche. Iel zice că i-o văzut. Biciuiţi şi cu hainele rupte, cu mâinile legate. Morţi de
foame. Cer într-una mâncare. Trebe făcute multe slujbe să se hodinească. Da’ amu
cine să le facă. Oaminii nu cred în aieste şi nici popii nu pre”.
Mărar Costan se ridică să bea o gură de apă. „Din Mestecăniş n-au scăpat numa
şăpte bărbaţi. Care s-o mutat în şăpte sate, păstă şăpte sate. Noi n-avem odihnă de
când suntem. Păcatu făcut de ii atunci, îi pă noi. Umblăm pă la mănăstiri şi plătim
dezlegări. Rău i-o prostit Basarabeanu cu umbrele preoteselor. Acele n-au amu
odihnă şî cer de la Dumnezeu dreptate.
Basarabeanu să vezi ce-o mai făcut. Când o fost pă la hăizaş cu biserica o scos
vorbă că vre să se-nsoare. Nu era hâd, spurcatu, şi multe fete din sat l-ar fi vrut de
bărbat. Ave cam trişcinci de ai şi o zîs că n-o mai fost însurat. El nu pre ave
sărbători. Lucra în vineri mari, în sărbătorile jingaşe dă păstă vară. La Foca o
lucrat, la Pintimon, la Maria Magdalena, la Ioachim şi Ana, care la noi să ţîn. Mai
ales cu construcţiile şi cu fânurile nu să lucră, că te poate trăsni.
În vinerea de Sfântă Mărie Mică a zîs: care fată i-a aduce pere stelniţoase, la
amniazăţi, sus pă schela de la acoperişu bisericii, pă aceia o lua-o de nevastă.
O strâns fetile pere stărniţoasă, că atunci să coceau şi-s tare bune, da’ n-a avut
niciuna tăria să să urce pă biserică. 

Și vor fi amândoi un trup,
Căci Dumnezeu așa a vrut.
Așa că dumneavoastră, 

cinstiți părinți,
Care de la Dumnezeu sunteți 

rânduluiți,
Vă rog să căutați
Și pe fiica dumneavoastră 

s-o binecuvântați,
Să meargă la rugăciune,
Dumnezeu s-o încunune!
Binecuvântarea părinților
Întărește casa pruncilor.

Mireasa/mirele către părinți

2541
Tăte soacrele îs bune
Aninate pă o fune!

2542

Hai, mniresucă,  ține minte:
Să sii bună și cuminte!
Că dacă îi asculta,
Fata mamii te-a striga
Şi veci nu te-a supara,
Hai dorule și hai hai !

2543

Hai, mniresucă struț gatat,
Te-ai pazît la maritat
Ca floarea la scuturat!

2544

Mniresucă, după tine,
Pare rău la oarecine;

O  pui  vie  și-o  scoți  moartă
Și  din  vârf  îi  curge  apă.

Cânepa
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Pă la ujiniţă, Mafteianca Dogăului, femeie măritată, o urcat ca în batjocură, cum
că le-ar face pă fete de râs, cu o poală de pere la Basarabean, pă hăizaşu bisericii.
El o mâncat on pumn, o râs amândoi; satu s-o cam mirat, babile o meliţat pe la
colţuri, da’ o trecut ca on râs.
Mafteianca, de când o fo n-o fo cum trebe, Dogău din Valea Ursoiului o luat-o c-on
prunc ce i l-o făcut un jăndar cam băutori ce-o fo odată la alejări, când s-o bătut
cuziştii cu legionarii.
Râs o fost, de râs s-o făcut, când o bătut ultimu cui la turn, Basarabeanu o fujit cu
Mafteianca în Moldova. Dogău o rămas cu patru prunci, fără a socoti coptilu
femei-sa.
Până atunci n-o mai fo pă la noi să-şi leşe femeia bărbatu, da’ te atunci o început
lumea a să mai întoarce.”
A doua zi se trezi târzior, dar vesel. Visase povestea moroşenilor, ori nu putuse
dormi şi şi-o amintise? Încercă să uite de popii văduvi şi de basarabean, grăbindu-
se către comitaşul unde dormeau găinile. Soarele nu răsărise, dar nu mai avea mult.
Deschise uşiţa şi vârî mâna după cocoş. O găină pestriţă se strecură pe lângă umăr
şi-i sări în faţă, rănindu-l. Se trase tudumănind. Cocoşul zbură afară. Două pârâiaşe
de sânge îi înroşeau bărbia. Şi le şterse cu mâneca. Soarele stătea să răsară, primele
raze străpunseră cerul. Cocoşul ciuguli două grăunţe şi sări pe gardul grădinuţei.
Cucurigă prelung de trei ori. Razele soarelui făcură din penele de pe gâtu-i încordat
o salbă strălucitoare. Umbrele nopţii dispărură luând cu ele toată voioşia
Bătrânului. Cocoşul fugărea o găină. Era pestriţa ce-l zgâriase pe Bătrân, care se
tupilă aşteptând să fie cocoşită.
Mâine se va trezi mai devreme. Aseară fusese trudit de drum şi de greutate.
Cealaltă zi veni tot cu cer senin. Era vineri şi Bătrânul se trezise devreme. Se spălă
pe faţă şi se şterse cu o cârpă aspră, ţesută din cânepă. Nu se cuvenea să jertfească
murdar. Îşi schimbă şi hainele. Prinse cocoşul şi cu cuţitul în mână se îndreptă către
coş. Când să ajungă se gândi că ar fi bine să taie cocoşul cu cosorul ce-l folosea la
cioplit durături. Împlântă cuţitul în nuc şi strângând cocoşul de aripi se–ntoarse
către casă. Cosorul era înfipt după grindă. Când să păşească pe prispă, de după casă
dădură „mneaţa bună” două femei. Veniseră după coşuri, Ileana din Coastă cu
Măria lui Diordică. „Doară nu vrei a tăie cocoşu în zî de post, să te spurci cu de
dulce , d-aia tăt plouă şi nu putem face otavă… nu postesc oamenii… îs ca
animalele…”, zise Ileana, legându-şi mai bine la spate zadia înflorată. Bătrânul,
stânjenit, apucă o sfoară din buzunar: „Nu, băi femei, nu, numa vreu să-l împiedic,
că tare-mi mai scurmă straturile din grădinuţă…”. Simţind că-i rost a scăpa,
cocoşul se înfoie în braţele Bătrânului, vru să dea din aripi, nu reuşi de strânsoare,
dar cântă o  dată gros. 
Soarele se ivi de după Răchiţele. Cocoşul mai cântă de două ori. Penele de pe gât îi
sclipeau, părând stropi mărunţi de aur. Femeile îl priviră gândindu-se la mărgelele
ce şi le puneau de sărbători. 
Bătrânul se făcu a scăpa cocoşul, care fugi, iute, pe după colţul casei. El intră în
tindă şi aduse coşurile. 
A treia zi era sâmbătă. Primenit, spălat, gândindu-se că pierduse două zile de lucru,
puţin mânios prinse cocoşul. Din şură luase securea. Îi va zbura capul către gardina
coşului. Una, două va stropi împletitura şi poate răsări soarele apoi. Cocoşul nu-l
va mai întâmpina cucurigând. Sângele lui va întări coşul care trebuie să dureze
„batăr trii sute de ai, cam câtu-i de când o fo tătarii pă aicea”, gândi strângând
subsioară jertfa împănată ce părea foarte liniştită în faţa iminentei morţi. Linişte ce-
i păru Bătrânului cam suspectă.
„Vai, tu  luare, auzi un strigăt peste uliţă, tu  luare, oamini buni, tu luare, tu
luare… Floarea lui Văsălica Floarii după bleasc… vai omu mneu… vai omu mneu,
oamini buni… vai omu mneu, o murit omu mneu, oamini buni… vai, măi Văsălie,
cum te-ai dus tu amu, vai cum ai murit tu tomna amu şi n-am numai on cocoş, că
pă unu l-o dus uliu alaltăieri… vai şi cum pă aista a trebui să-l tai, de petrecania
ta, că doară nu m-oi face de sfânta minune cu popa şi cu cântăreţii să nu le dau on
pic de zămucă de cocoş după tine… că ai fo om tare bun… vai, şi de tai cocoşu
cine mi-a cocoşi găinile la primăvară şi cum oi pune cloşte, vai, cum oi rămâne

Da după mnirele tău
La multe le pare rău !
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În această zi frumoasă,
Dragii mei, mamă și tată,
Gândul meu și-a mea știință
Către voi acum se-ndreaptă.
Eu vă port recunoștință.

ION  HERȚEG

Profesorul  de  la  Liceul  Auto
din  Baia  Sprie  s-a  născut  în
Groșii  de   lângă  Baia  Mare, de
unde  este  și  Dumitru  Fărcaș,
Dumitru  Dobrican, muzicologul
și  poetul  Ștefan  Herțeg, dar  și
mulți  alții. El  scrie  și  poezii,
dar  și  adună  hori  și  verșuri  de
la  Cantorii  din  localitate.

Publicăm  una  din  poeziile
Domniei  Sale  ”La  crucea
răsturnată”, apoi  Verșurile
Cantorului  Gavril  Petrovan, pe
care  ni  le-a  pus  la  dispoziție.

La  crucea  veșniciei  am  stat.
Privit-am  pironit  la  crucea  

răsturnată,
Vroit-am  să  o  mai  văd  pe  

mama o  dată
În chipul ei atât de minunat.

Mă uit acum în jur cu gust  
amar,

Venit din depărtări să o revăd,

Peste  cap  aducu-ți-o,
Țugu, țugu-ți-o.

Cânepa
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fără pui la anu… vai, măi Vasalie, cum mă leşi tu pă mine fără găini şi fără
ouă…”
Murise vecinu Vasalie, de peste uliţă. Era ultimul dintre ceia care fusese în moară
când venise moşu să macine pentru mort şi nu l-au lăsat peste rând, înainte. Nu-i
bine a judeca, gândi, de cam la toţi le-o măcinat moara de petrecanie. Vreo doişpe,
treişpe oameni, de toate leaturile, care mai tineri, care mai bătrâni, s-o dus fără
vreme. Nu-i bine a te păzi, că tăt acolo ajungi. Morţii trebuie lăsaţi întâie. Cum să
rămână fără măciniş la pomană. Doară moara poate măcina pentru toţi, şi vii şi
morţi. Pe vii îi macină o altă moară, mai cugetă Bătrânul, o moară care are răbdare,
nu se grăbeşte, pietrele ei huruie în adâncul fiecăruia. 
Auzind tulăritul Florichii, Bătrânul încremeni. „Muta cea proastă, îi moare
bărbatu şi ie să gândeşte la ouă şi găini… plânge proasta după cocoş, când
bărbatu i-i pă laiţă”. Scârbit de câtă prostie poate fi în capul babelor, Bătrânul
împlântă securea în tăietor şi dădu drumul la cocoş. Se aşeză lângă secure, uitându-
se către răsărit. 
Pe gardul de la uliţă, cocoşul cântă de două ori. Stătea triumfător cu pliscul către
curtea Floricăi. Florica pe după şură cu securea în mână căuta cocoşul ei. Două
babe sărace veniseră să spele mortul.
De pe gard cocoşul Bătrânului mai cântă o dată. Prelung, melodios, ca un
trompetist francez. Auzise de la ceia care făcuseră în primul război că aşa se
trompetează în regimentele franţuzeşti. 
Soarele răsări clătind copacii cu lumină. Cocoşul nu-l aşteptase, sărise iute în uliţă,
către curtea mortului. Penele de pe grumaz nu mai străluciră. Cel puţin aşa
observase Bătrânul ce se sculă hotărât să continue împletitul fără sânge. „Alţii
zidesc umbre şi–i bugăt batăr fac lucrări mai mari”, se aranjă Bătrânul pe scăunel.
Privi către sat. Dimineaţa boltea deasupra lui lumini colorate, făcându-l să pară o
măreaţă catedrală. Pe văi mai era încă întuneric, doar oamenii roboteau pe lângă
animale. 
Bătrânul avea înaintea lui o imensă catedrală, o catedrală cu temelii de umbre în
care pâlpâiau cu grija zilei de mâine sute de suflete. Umbra ce pare, dar este. Se
apucă harnic de împletit. Poimâine va mai pierde o zi cu petrecania lui Vasalia
Floarii. 
Cocoşul trecu pe lângă coş. Umbra lui căzu pe împletitură. Bătrânul se gândi să-i
jertfească umbra cu gândul. Nu o făcu, i-ar fi părut rău pentru găinile Floarei. Apoi
dacă faci ceva din inimă îţi pui inima, sufletul la temelie, jertfa de sine îi mai tare
decât jertfa păgânească, laşă, a jertfirii unei alte vietăţi, a unui alt suflet. 
Cocoşul scurmă în aşchiile mărunţele de lângă coş. Prin ochiurile împletiturii,
umbra lui, lungită de soarele leneş, ce se lăsa către asfinţit, intră în coş,
amestecându-se cu umbra Bătrânului ce împletea. Cocoşul se opri o clipă privind
către uliţă la găinile Florichii. Văduve şi ele, ca stăpâna, ciuguleau boabele de ovăz
dintr-o balegă de cal. Cocoşul Bătrânului se încordă vrând să cânte pentru a le
atrage atenţia. În coş, umbra pliscului păru a săruta creştetul Bătrânului ce, aplecat,
îndesa împletitura. Un sărut fugar, ireal. Sărutul jertfei ce se va înălţa deasupra
jertfitorului. Bătu din aripi şi cucurigă prelung. Cucurigatul îl asurzi pe Bătrânul ce
ieşi din coş cu un şuvei în mână. Vru să arunce după cocoş, dar acesta era în uliţă,
între găini. 
În urmă cu peste patruzeci de ani trecuse printr-un oraş din Pusta Ungară. Într-o
piaţă strâmtă li se dăduse gustarea. Pe o lăture nişte meşteri lucrau la o catedrală.
Zidurile erau groase, din piatră, ridicate mai mult de jumătate. Soarele strălucea
viclean ca un ochi de diavol, după ce un muritor a căzut în păcat.
Zidarii îmbucau tăcuţi, stând rezemaţi de fundaţia înaltă. Păreau nişte muguri,
excrescenţe banale ale propriei lor creaţii hotărâţi să înfrunte deopotrivă arşiţa şi
timpul ce se prăvălea o dată cu ea din cer.
În spatele bătrânului coşul putea fi o catedrală abia începută. Iar el un abur, o părere
ieşită din împletitură, odată cu izul proaspăt de lemn crud descojit.
Mesteca molcom privind peste drum la holdele verzi de porumb. Plăntuţele firave
aşteptau sapa întâi. 
Demult, când era mic, prunc, maică-sa Eufrosina îl punea într-un coş deşelat şi

Dar  nu  mai  văd  acuma  nici
măcar

O  bancă, la  mormânt, să  mă
așez.

Mă-ntorc din  cimitir  fără  s-o
văd

Pe  mama, care  așteaptă  o  
veșnicie

Să-și vadă fiul ei atât de drag,
Care a venit, dar n-a găsit-o 

vie.
2  noiembrie  2009

GAVRIL  PETROVAN
Cantor  în  Groși
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Verș  la  înmormântarea  lui
Marian  Bujor, 75  ani, 12
ianuarie  2008.

1.- Acum  la-nceput  de  an
Moartea  iar  își  face  plan,
Trei  morți  repede-ai  luat
Și  rărește  al  nostru  sat.

2.- Trecu  sfânta  Bobotează
Și-ai  luat  iubitul  tată.
Moarte, nici  nu  te-ai  gândit
Cât  bietul  o  suferit.

3.- Doișpe prunci erau în casă
La  tătucă  și  la  mamă
Și  ce  greu  era  atunci
Casă  cu  atâția  prunci.

4.- Dar  părinții  s-au  rugat
Și  pe  toți  i-a  aranjat:
Cel  mai  mic  fiind  Bujor
O  rămas  aci-n  odor.

O  bag  zie
Ș-o  scot  moartă,
Și  pticură  din  vârv?

Cânepa
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pleca la câmp cu el în spate. Sapa întâi nu poate fi amânată. Rădăcinile mălaiului
trebuie dezvelite ca să se întărească. După ploile din iunie plantele prinseră
vigoare.
Coşul, legănat de paşii mamei, mărunţei, îl zdruncina, trezindu-l. Nu plângea. Îi
plăcea să se joace trecându-şi degetuţul peste durăturile împletite mărunt. Adormea
din nou în câmp, la umbra coşului întors cu fundul în sus, peste care maică-sa
rezema câteva crengi frunzoase de alun.
Aţipi cu bucătura în gură, bucurându-se de visul de demult. Două găini golaşe
ciuguleau din plăcinta rămasă pe blidul de tablă. Mâţa se cuibărise pe tăietorul
lemnelor. Torcea, dormind şi ea. Câinele, sperând că bătrânul se va îndura să-i
arunce bucăţica pe care o avea în mână, dădea linguşitor din coadă, măturând
strujelele îndurligate de căldură.
Nu se trezi decât pe seară şi era tot singur. Găinile se culcaseră, iar câinele lingea
teica porcului. Luni dimineaţa soarele răsări din ceţuri blonde. Aburii nopţii se
ridicau în vălătuci groşi de prin văi. Bătrânul ieşi afară trăgând o gură ţapănă de aer
proaspăt. Îşi cercetă lucrarea, plănuind cam de unde să reînceapă. Se căţără sus pe
o scară şi privi în jur, cum făcuse şi meşterul din pustă, după gustare. 
De câteva zile feciorii nu mai dădeau pe acasă. Petrea dormea într-o colibă, în
pădure. Parchetul în exploatare se depărtase de şosea şi forestierii ajungeau greu la
ea. Nu-i lăsa nici maistrul să coboare că tare greu reuşea să-i adune dimineaţa şi
aveau de terminat partida începută. Celălalt trăgea la o divorţată bătrână cu care
bea toată noaptea. 
Bătrânul nu mai avea vreme de vacă. Îi dădu două coşuri unei vecine ca s-o
hrănească şi s-o mulgă. Trebuia să împletească. La două-trei zile scotocea pe
dealuri după rudiţe. Găsea tot mai greu. Lucrarea lui le împuţinase. Trecând cu
legătura pe umăr şi cu barba crescută, părea un  condamnat la o povară veşnică. 
Împletitura, hulpavă, înghiţea tot mai mult material, înălţându-se fabuloasă.
Apropiindu-se de gardină, îi trebuiau tot mai multe durături. Nopţile, când nu
ploua, bătrânul dormea în coş, învârtit într-o cergă veche. Visa că pluteşte pe
deasupra norilor, purtat de neobişnuitul coş. De pe câmpuri, cu palma streşină la
ochi, oamenii îl urmăreau mirându-se de ce a ieşit din nuielile sale. El le zâmbea
făcându-le semne largi cu mâna. Dimineaţa se trezea înspăimântat, chircit în jurul
tăietorului, peste surcele. Visul se termina totdeauna cumplit. Împletitura se
destrăma trasă de curenţi, iar el cădea zdrobindu-şi oasele pe crengile unui stejar
noduros. Întâmplarea părea atât de reală încât simţea pe faţă, vâscoase, ouăle sparte
din cuibul unei ciori, aflat în vârful copacului. Nu-şi putea închipui cine-l trage în
fiecare noapte afară din coş, târându-l până la tăietor. Era îngrijorat, ouăle nu-s
bune în vis.
Toamna, pe la jumătatea lui octombrie, încetă lucrul. Nopţile erau reci. Brumele
ardeau creştetul otăvilor, iar apa din belţi îngheţa, sufocând smocurile de pipirig.
Nici zidarii nu lucrează când este frig! Mortarul nu se leagă, iar pereţii se coşesc.
Ploi mărunte şi reci amestecau zilele cu nopţile. Timpul se scurgea, umed, ducând
parcă spre nicăieri. Acum avea vreme să gândească. Zile întregi stătea cu capul în
pumni. Trăgea scăunelul cu trei picioare lângă cuptorul fierbinte şi-şi punea în faţă
un blid cu nuci din care spărgea câte una. Sâmburele era galben, uleios. Mesteca
îndelung şi făcea calcule amănunţite. Număra rudele care-i mai trebuiau pentru
împletitură, le desfăcea în durături subţiri şi elastice pe care le punea la uscat
împrejurul casei. Din cele mai groase făcea fuştei, iar pentru gardină le alegea pe
cele mai subţiri.
Focul îl făcea din rudele ce se rupeau şi din capetele mai groase. Mânca doar la
două, trei zile. Focul dogorâtor ce ardea în el îi însufleţea celulele vlăguite de
bătrâneţe şi încordare. Înnodând planuri peste planuri, deznodându-le şi iar
înnodându-le trecu grosul iernii. Făurarul veni mohorât. Cerul era înnorat şi ningea
mărunt şi apos. Nerăbdarea rodea în inima obosită a Bătrânului. Ieşea pe prispă
cercetând cerul. Vremea se încălzea uşor. Într-un vârf de nuc văzu un stol de grauri.
Peste câteva zile va putea începe împletitul!
Deocamdată măsura cu pasul construcţia  udă. Lucrul mâinilor sale! Cu palma la
ochi privea către vârful coşului. Fuştei ascuţiţi ieşeau din împletitură aşteptând

5.- O  rămas  aici  pe  vatră
Cu  mama  și  cu-a  lui  tată,
Chiar  aici  în  Piecior -
Nu  i-o  fost  deloc  ușor.

6.- S-o  făcut  falnic  băiat,
Era  vrednic  de-nsurat.
Și-o  luat  o  fată  bună,
Harnică  ca  o  albină.

7.- Iel  lucra  în  Combinat
Prin  mizerie  și  praf,
Acolo-o  lucrat  mulți  ani
Pentru  vre  o  câțiva  bani.

8.- Soția-n  straiță-i  punea
Merinjoară  când  pleca
Și  îl  săruta  pe  față:
Domnul  să  te  ocrotească!

9.- Dumnezeu  i-o-nvrednicit,
Patru  prunci  le-o  dăruit,
Patru  prunci  mândri, frumoși
Căci  puțini  erau  în  Groși.

10.- Dar  doi  s-au  înstrăinat
Departe  de  al  nost  sat:
Unu  în  Austria
Iar  altu-n  Oradia.

11.- Mitru bietu, tânăr moare,
Lasă  plâns, lacrimi  și  jale
Și-o  soție  sfărâmată
C-un  băiețel  și  c-o  fată.

12.- Măriucă, a  mea  soție,
Dreaptă  din  căsătorie,
Vezi  tu  ce  mult  am  muncit,
Ce  puțin  am  dobândit.

Am  o  iapă  albă
Și  o  duc  de  cot  la  apă.

Cofa
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durăturile proaspete care să-i lege.
Câteva zile mai târziu Bătrânul fu găsit mort, rezemat de talpa prispei. În palma strânsă
custura din fier de coasă şi un capăt de durătură. O vecină venise să-i aducă nişte zeamă
pe costiţă de porc. Capul, dat într-o parte, cu un uşor zâmbet în colţul gurii. Unii au
povestit că bătrânul murise în coş cu mâinile încleştate de împletitură. Alţii că a căzut
în cap de pe scară, pe care urcase să pregătească fuşteii pentru împletit.
În ziua prohodului se însenină. Soarele strălucea vesel, parcă dezmeticit dintr-un somn
adânc, printre crengile golaşe ale copacilor. În sicriul de brad părea că se odihneşte ca
după o treabă bine făcută. 
Predica preotului stoarse valuri de lacrimi: „Nici unul din câţi suntem adunaţi aici nu
vom fi atât de fericiţi ca badea Vasile. El a ştiut să-şi ducă crucea. În tăcere şi umilinţă,
fără să crâcnească. L-a iubit pe Dumnezeu sincer, înotând, fără răgaz aproape, în
necazuri. Umilit de viaţă, va fi înălţat de Dumnezeu astăzi în ceruri, alături de cei
fericiţi.”
La petrecanie venise aproape tot satul, ba şi lătureni. Abia încăpea lumea în faţa casei
vechi. Coşul îl traseră doi vecini cu un cal în spatele şurii, ca să nu încurce.
Timoftei din Rus ieşi din Arşiţa pe la Pietrice. Pietriceaua era o stâncă mare din care
austriecii au exploatat aur. Galerii înguste brăzdau stânca şi au adus pitici care scoteau
aurul în coşuri mici din răchită. Piticii erau oameni din munţii Italiei. Trăiau greu, cu
mâncare puţină, nu creşteau mari. Încăpeau pe galerii să caute minereul gălbui. 
„Asta o fo amu-s sute de ai”, îi spuse lui Timoftei, un bontăienar, ce-i ceruse un foc.
Timoftei se aşezase pe un hat să mai răsufle. Băuse cam multă horincă la
înmormântarea Bătrânului. 
Tăcere. Soarele cobora uşurel către asfinţit. 
„Pân Pietrice umbla dracu…” vru să fie băgat în seamă bontăienarul… Timoftei privi la
umbrele ce se lungeau către răsărit. 
Cu trei săptămâni înainte de moartea Bătrânului, Timoftei îl vizitase. Doar ei doi mai
trăiau din tot leatul care merseseră în război. Bătrânul tocmai lega o durătură care o
coborâse din podul coşului către podea ca să-l turtească. În Arşiţa coşurile se făceau
puţin turtite, ca să fie comode pentru spate. Şi coşul cât o catedrală, pe care Bătrânul se
grăbea să-l termine, se temea să nu  moară înainte de-a-l gărdini, era turtit. 
„Trebe să-l trag on pic, o fi el catedrală, da’ trebe să semene cu coşurile din Arşiţa,
altfel cine şi-a da seama păstă două, tri sute de ani că io l-am făcut… Numa-n Cavnic
se poartă coşuri rotunde. Nici măcar nu le fac din alun, le fac din răchită, scot minereu
din galerii cu ele. Coşurile de răchită-s mai ieftine. Umblau mai an căvnicăresele a
cere cu coşu pân Arşiţa. Bărbaţii lor câştigau puţin în mină şi mureu de tineri. Li să
mărgineu plămânii de şperlă. Beeu mult şi făceu coptii bolnavi. Să împileu că nu aveau
ce le da de mâncare. Rămâneau mici. Mere mai hăt o căvnicăreasă cu coşu-n spate.
Din coş ieşă fum. On făureştean o-ntrebă: unde meri, hăi, nu vezi că-ţi arde coşu-n
spate? - Nu arde, bade, zice ie, îi fecioru meu în coş, traje din tipă, îl duc la recrutare-n
Lăpuş, c-o primit ordin… Aşe erau feciorii căvnicarilor…”
„Şi cum îi dracu din Pietrice”, se-ntorse Timoftei către bontăienar, privind cum
umbrele nucilor se împletesc peste petele de omăt de pe câmp.
„Dracu hî…, îi îmbrăcat cu gubă, poartă cuşmă şi optinci în picioare. Pă mijloc îi
încins cu aţă de cânepă. De sub cuşmă i să văd coarnile.”
Timoftei se ridică să plece. Cu o mână îşi scutură fundul pantalonilor de ţărână.
Cealaltă i-o întinse bontăienarului. Se întoarse să mai privească o dată către Arşiţa. De
sus se vedea cum umbrele caselor se alungeau către răsărit. Păreau nişte cărămizi
cenuşii ce se zideau. Umbrele caselor zidite păreau o temelie imensă. Întunericul se va
pogorî ca o boltă peste ea şi noaptea va deveni o catedrală. O catedrală cu multe
întâmplări, cu multe rosturi, din care, clipind, se vor naşte zile, alte zile, zilele care vin. 
După înmormântare, bătrânul mai fu pomenit câteva luni, până ce coşurile împletite de
el pentru femeile din sat se rupseră. „Ăsta-i ţiitor, că-i făcut de Vasala  lui Nicolae,
Dumnezeu să-l hodinească-n pace”, ziceau.
Coşul uriaş, abia început, după cum susţinuse el, fu negrit de ploi, apoi începu să se
destrame.
În fiecare dimineaţă cocoşul se urca pe vârful lui şi cânta, aşteptând să răsară soarele.
Umbra lui se prăvălea în coş, prin împletitură. Umbra Bătrânului era departe. Intrase în

13.- Tot  ce  se  vede  aici
Nu  le-am  făcut  a  dormi,
Prin  zoală  și  multă  trudă
Am  făcut  casă  și  șură.

14.- Eu te las, Măriucă dragă,
Ți  se  duce  mâna  dreaptă,
Plânge  aici-n  Piecior,
Te  lasă  scumpul  Bujor.

15.- Clopote  cu  glas  de  aur
Al  bisericii  tezaur
Sunați  tare  peste  zări
Până-n  depărtate  țări.

16.- Și-n Austria să  vestească
C-o  murit  iubitul  tată.
Hai  Vasile-n  fuga  mare
La  tata  la  mormântare.

17.- Dacă  nu  vii  în  trei  zile
Nu  te  întâlnești  cu  mine.
Văsălică  mi-ai  fost  drag
Nu-ți  mai  iese  tata-n  prag.

18.- Scumpule  fecior  Ionică
Azi  nu  mă  doare  nimică
Vino  cu  Anișoara
Și  îl  plângeți  pe  tata.

Taur  bălțat
La  spatele  mă-tii  învățat.

Cojocul
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19.- Ați fost buni și m-ați 
cinstit

Până-n  ceasu  ce-am  murit
Și  la  voi  vă  mulțumesc
Acum  când  mă  despărțesc.

20.- De aici nu merg împăcat
Dorel  nu  ești  însurat,
De  erai  căsătorit
Liniștit  aș  fi  murit.

21.- Dorel  și  tu  vei  fi  mire
Că  m-oi  ruga  pentru  tine
Că  ești  un  harnic  băiat,
Un  copil  de  treabă-n  sat.

22.- Dar când va fi nunta ta
Ie-ți  de  mână  mireasa
Și  haida  pân  la  mormânt
Ca  să  te  aud  plângând.

23.- Iar  când  tu  vei  sta  la  
masă

Cu  a  ta  mândră  mireasă
Pune  în  pahare  țuică
Pentru  scumpul  tău  tătucă.

24.- Și  le-nchină  la  nănași
La  nuntași, la  ceterași,
Iar  la  staroste  îi  spune:
N-am  avut  noroc  pe  lume.

25.- Nepoți, scumpele 
nepoate,

Neamurile  mele  toate
Rugați  voi  pe  Dumnezeu
Să  ierte  sufletul  meu.

2547

Verș  la  înmormântarea
cantorului  Gheorghe  Bolte, 62
de  ani, 10  martie  2008.

Noaptea  șopârlă  și  ziua  cerc.
Cureaua
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pământ ca într-o mare biserică. Umedă, rece.
Prin sat începură să vină ţigani cu coşuri de vândut. Arşiţenii cumpărau, căci în sat muriseră
toţi împletitorii. Cândva Arşiţa era vestită până hăt departe. Faima i-o duceau cei care făceau
coşuri sănătoase.
Coşurile făcute de ţigani erau slabe, cu împletitura rară. Se destrămau repede la fund. Nu
puteai pune greutate mare. 
Târziu, în toamnă, feciorii bătrânului, întorşi acasă, foloseau bucăţi de împletitură tăiate cu
securea din coş pentru a face foc sub o căldare în care fierbeau mere la porci.

Spălarea  ”Udătoriului”, Șurdești, 2010

FLOARE  HERȚEG

Cămașa  Fericitului

Fericirea  este  la  fel  ca  amprentele, individualizată, nu  se  poate  da  o  definiție,
totul  este  relativ.
În  casa  părinților  mei  am  auzit  prima  dată  povestea  despre  ”Cămașa
Fericitului”.
Se  spune  că  demult, odată, trăia  un  Împărat  căruia  nu-i  lipsea  nimic, dar
tristețea  îi  umbrea  chipul  și  îi  stăpânea  sufletul.. 
Împăratul  îl  chemă  la  el  pe  Marele  Sfetnic  și  îi  împărtăși  necazul  său,
rugându-l  să  îl  ajute. Acesta  i-a  spus  că  s-ar  putea  lecui  de  această  boală
doar  dacă  ar  îmbrăca  Cămașa  Fericitului.
Așa  au  pornit  în  lume  soli  ai  Împăratului  în  căutarea  Cămășii, pentru  care
Împăratul  dădea  și  jumătate  din  împărăție.
Au  răscolit  solii  Împăratului  toată  împărăția, prin  târguri, la  hore  și  peste  tot.
Dar  când  îi  întrebau  pe  cei  mai  veseli  dacă  sunt  fericiți, de  fiecare  dată  la
această  întrebare  oamenii  cădeau  pe  gânduri  și  apoi  răspundeau  că  nu  sunt
fericiți.
Colindând  mereu, tot  mai  departe, solii, într-o  zi  toridă  de  vară  au  găsit  în
mijlocul  unui  lan  un  om  ars  de  soare, secerând  și  cântând  cântece  pline  de
haz. S-au  oprit  solii  și  l-au  întrebat  și  pe  acesta  dacă  este  fericit. Omul  le-a
răspuns  că  este  foarte  fericit. Atunci  solii  s-au  grăbit  să-i  ceară  cămașa,
spunându-i  de  bogăția  care  îl  așteaptă  de  la  Împărat. Omul  s-a  uitat  la  ei  și
le-a  răspuns  cu  zâmbetul  pe  buze:

- Cămașa  mea?  Dar  eu  n-am  cămașă!  2010



La  Târgul  Meșterilor  Populari, septembrie  2010

DUMITRU  IUGA

Jocurile  cu  măști. ”Viflaiemul  și  măștile”. Mascoide

Sărbătorile de iarnă se apropie. Este  Postul  Crăciunului. Se fac pregătiri
intense în gospodărie, se aprovizionează cu lemne, cu fân pentru vite. Se
face curăţenie mare în casă, se confecţionează haine groase, mai ales pentru
copii, se macină grâu şi mălai să fie belşug pentru sărbători, se taie porcul.
În sate, răsună deja colindele: copiii se adună în cete de câte 3-4-10, uneori
mai mulţi şi învaţă colinde. Se împodobeşte, cu  1-2  zile  înainte, bradul
de Crăciun. Nu toată lumea are brad, numit aici şi “pomul raiului”. În Ţara
Codrului se face pomul Crăciunului, cu multă imaginaţie, din paie aranjate
romboidal sau în cercuri şi patrate, din scai, din vâsc, ornamentat cu boabe
de fasole, hârtie creponată sau staniol. În Ajun se găteşte şi masa, pe care se
pune un stolnic frumos ornamentat, aşezat  pe otavă pusă sub faţa de masă
“să fie mereu tineri”, picioarele mesei se leagă cu un lanţ “să fie unită
familia”, se pune horincă, vin,  prăjituri şi alte bunătăţi pentru a fi serviţi
colindătorii. În casele cu fete se fac colaci, cât mai frumoşi, iar când vin
feciorii are loc începutul şi stărostitul colacului.
În seara şi toată noaptea de Crăciun, satele răsună de colinde. Mai devreme,
de cum se înserează, umblă copiii mici la vecini şi la rude; apoi, copiii mai
mari, mai târziu feciorii şi fetele, către dimineaţă şi cei însuraţi. Toată
noaptea este o feerie, la nici o casă nu se stinge lumina, se lasă deschise
porţile să vină colindătorii. Mai întâi colindă la fereastră, apoi sunt chemaţi
în casă – prima dată trebuie să intre un băiat – unde sunt dăruiţi cu mere,
nuci, alune, bani, cocuţi -, cei mari fiind ospătaţi cu ţuică, vin şi mâncăruri.
Colindele au un repertoriu foarte variat, de la cele religioase despre
naşterea Domnului, până la cele specifice copiilor, ori pentru fată/fecior,
pentru gazdă, pentru belşug şi de bun augur, dar şi profane ori mitologice,
colindele fiind o expresie a unor vechi rituri: de sacrificiu (“Meşterul
Manole”), de iniţiere (“Colinda cerbului”) sau mituri (“Mioriţa”, “Soarele şi
Luna”), deci “o formă poetico-metaforică care a existat ca rit, după aceea a
existat ca mit, şi azi existând ca poezie” (Mihai Pop, Anul Nou, lectura unui discurs

ceremonial, în Calendarul Maramureşului, 1980, p. 7 sq.).
O dominantă a spectacularului sunt jocurile dramatice cu tematică socială

1.- Clopote  cu  glas  de  aur,
Al  bisericii  tezaur,
Cu  al  vostru  sfânt  ecou
Duceți  vestea-n  Satu  Nou,

2.- Căci cantoru prim din sat
Sâmbătă  a  decedat.
Durere  cum  îi  aci
Să  nu  fie  nicări.

3.- Un  om  tânăr  și-n  putere,
Când auzi, nu-ți vine-a crede;
Lumea stă-n sat și se-ntreabă,
Nu  le  vine  ca  să  creadă.

4.- Vai, Doamne, cum  o  
murit

Omu  tânăr  și  cinstit!
Și  Părintele  din  sat
Zice: nu-i  adevărat!

5.- Sâmbătă  dimineața
Am  făcut  noi  doi  slujba,
Dumnezeiasca  Liturghie
Și-apoi  ce  avea  să  fie?

6.- Mere  cantoru  acasă
Și-i  spune  l-a  lui  nevastă:
- Florică, sub piept mă doare,
Dă-mi  un  bumb  de  alinare.

7.- Gheorghică, de  ți-i  rău  
tare,

Sun  acum  după  salvare.
- Vai, soție, nu  mi-i  bine,
Nu  știu  ce  a  fi  cu  mine.

8.- Și  mult  nu  o  mai  durat,
S-o  întins, bietu, pe  pat:
- Rău  mă  doare  inima,
Eu  te  las, soția  mea.

9.- La-nceput  de  primăvară
Eu  te  las, Florică  dragă,
Sâmbătă, de  ziua  ta,
Ți-am  adus  doar  durerea.

Am  o  căsuță
Micuță
Și  are  mai  multe  ferești
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sau religioasă, ori măştile animaliere: Jocul Caprei şi al Ursului, păstrat în
mai toate zonele; cu “Steaua”, în Chioar fiind numită “Trei Crai de la
Răsărit” – acestea fiind îndeosebi pentru copiii de 7-14 ani, dar cu “Capra”
şi “Ursul” umblând şi feciori. Pentru aceştia din urmă în Maramureş
spectacolul cel mai important este “Viflaimul” (de 12 sau 24 de persoane,
un spectacol putând să dureze de la 15 minute până la trei ore; în afară de
personajele biblice – Iosif, Maria, Îngerul, Irod, Magii, Păstorii  se  adaugă
Moşul, Mascaţii - Dracii cu funcţiile lor, Moartea. A doua zi dau spectacol
şi în biserică în unele localităţi, pe vremuri, dar şi acum, în curţile
oamenilor, sau la Cãminul Cultural, spectacolul fiind  jucat  până  spre
Bobotează. Unele echipe merg şi pe alte sate (în localităţile mai mari
existând chiar 3-4 trupe de acest gen); în Chioar şi Lăpuş, asemănător
Viflaimului se ”joacă” “Irozii” sau “Irodaşul”, având aproximativ aceleaşi
personaje şi text, de fapt judecata lui Irod.
Un joc dramatic întâlnit doar în 2 localităţi din Chioar şi Lăpuş (Cavnic şi
Băiuţ) este “Constantinul”, în centrul acţiunii fiind Constantin Brâncoveanu
cu intrigile de la Curtea Domneascã și moartea tragică a sa și copiilor
săi. Personajele sunt îmbrãcate ca în epocã, costumele turcilor sunt
fãcute din pânză roșie, cu turbane, iatagane de lemn. La final, sunt
însoțiți și de mascați (măști de draci, cu multe clopote mici – unii
poartã chiar vreo 40!), aceștia “fãcându-și datoria”, ducându-l pe
Sultan cu ei.
Pe Fişculaş, dar şi pe Someş şi în Codru, se umblă cu Ţiganul. Un fecior,
ori bărbat, dar şi femeie, se îmbracă ţigăneşte, se unge cu funingine, îşi
pune mustăţi, barbă, are pipă, unelte specifice şi umblă pe la fiecare casă;
mimica, gesturile şi spusele sale sunt de mare umor, imaginaţia unora fiind
debordantă, se face mare haz; în rare cazuri este recunscut, discuţiile despre
“oare cine să fi fost?” durând mult în zilele de sărbătoare.
De Anul Nou se umblă mai puţin cu colindele sau jocurile cu măşti. Acum
colindă  doar  copiii, mai umblă cu Pluguşorul, cu Capra (în unele sate),
Sorcova. În Ţara Lăpuşului în ziua de Anul Nou copiii merg în ptez, adică,
de obicei copiii mici, merg pe la vecini, neamuri, ureză “An Nou fericit”,
unde li se dau daruri. Merg numai băieţii pentru că “de Anul Nou trebuie
să-ţi  între băiat în casă, îţi va umbla bine tot anul”.
Flăcăii şi fetele au acum alte preocupări. În noaptea de Anul Nou sau de
Bobotează, în Maramureş se pun metehăi la  fetele  şi  feciorii  mai
bătrâni  neînsuraţi. În  Chioar şi Codru aceștia  se numesc moşi şi babe.
Sunt nişte păpuşi, uneori aproape la mărime naturală, făcute din paie (în
Şurdeşti, Dăneşti) sau umplute cu fân, îmbrăcaţi cât mai rupticos, având şi
câte o scrisoare “de dragoste”, cu  adresă  precisă. A doua zi stârnesc mare
haz în sat. Metehăul  este  coborât  de  la  locurile  înalte, uneori
inaccesibile, unde  este  pus, trebuie  dus  în  casă, ospătat  şi  jucat,
participă  lume  multă  şi  se  chiar  spune  că “cel  de  obdiele, îl  aduce  pe
cel  de  ptiele”. 
Cea  mai  mare  petrecere, fie  începând  cu  ziua  de  Anul  Nou, fie  de
Bobotează, este  vergelul. Se  face  unul  sau  mai  multe, în  funcţie  de
mărimea  satului. Vin  toţi  feciorii, sunt  invitate  şi toate  fetele. Acum, în
Chioar  şi  Codru, pentru  cele  mai  tinere  fete  se  face o  ceremonie
specială  a  intrării în danţ. Se  aduc  de  către  fiecare  mâncăruri  şi
băuturi, durează  uneori  şi  trei  zile, de  seara  până  dimineaţa.
Toate  aceste  obiceiuri, de Crăciun  şi  până  la  Bobotează, au  o

10.-Azi o-nceput Postul Mare 
Eu  sunt  gata  de  plecare,
De  Paști  Pască  n-oi  mânca
Că  nu  mă  lasă  moartea.

11.- Florică, a  mea  soție,
Azi  te  las  în  văduvie,
Până, dragă, mi-i  uita,
Mult  mi-i  pândi  cărarea.

12.- Îi vide lucruri de-a mele,
Știu, ti-i  uita  cu  durere
Și  ți-i  pune  o-ntrebare:
- Unde  îi  Gheorghica  oare?

13.-Amândoi mult am muncit,
Ce  puțin  am  dobândit.
Florică, ni  s-au  dus  anii,
Repede  s-au  dus, sărmanii.

14.- Tu  rămâi  aci  pe  vatră
Cu  ginere  și  cu  fată
Și  cu-al  meu  iubit  nepot,
Să  te-ajut  eu  nu  mai  pot.

15.- Crină, scumpă fiica mea,
Azi  te  strigă  tătuca,
Varsă  lacrimile  tale
Pe  sicriul  meu  de  jale.

16.- Mi-ai  fost  ce-am  avut  
mai  sfânt

Și mai scump pe-acest 
pământ,

Mi-ai  fost  dragă  în  odor
Ca  lumina  ochilor.

Decât  casele  împăratului.
Degetarul
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amploare  care “creează  o  atmosferă  de  bun  augur, care  ne  permite  să
intrăm  cu  mult  curaj  în  viitor, ca  şi  după  o  temeinică  discuţie  a
Planului  de  Stat”, cum  spunea, prin  1975,  prof. Mihai Pop  la  Sesiunea
de  comunicări  de  la Festivalul  datinilor  de  iarnă  din  Sighetul
Marmaţiei.
În  ciclul  sărbătorilor  de  Crăciun  și  Anul  Nou, cete  de  tineri (în
exclusivitate  bărbați: feciori  neînsurați, mai  nou  și  copii/adolescenți)  se
aleg  înainte  de  începerea  Postului  Crăciunului, apoi, în  timpul  Postului,
când  este  voie  a  ”colinda”  colinde, fac  repetiții  aproape  în  fiecare
seară, 2-3  săptămâni, pentru  ”Viflaim”, ”piesă teatrală  a  nașterii lui  Isus
Christos” (Tache  Papahagi, Graiul  și  folklorul  Maramureșului, 1925, în  Grai,
Folklor, Etnografie, Ed. Minerva, București, 1981, p. 335). ”Viflaimul”  va  avea
reprezentații  începând  din  seara  de  Crăciun, până  la Bobotează. Este,
de  fapt, ”Judecarea  lui  Irod”. (În  alte  părți - Țara  Lăpușului, Țara
Chioarului, Fisculaș  etc., se  numește ”Irozii”).
Personajele sunt: VESTITORUL, IROD. Craii: VALTEZAR (Balthazar),
MELCHIOR, GASPAR. Personaje  religioase: ÎNGERUL  GAVRIL;
MARIA; IOSIF; ALȚI  ÎNGERI; ISHAHAR – mai  marele  Sinagogii;
NEAMURILE; IDUMEU – Judecătorul.; Păstorii: ACTEON, CORIDON,
MIRON; FRUNTAȘII  Bethleemului; CĂPITANI; Diavolii:
INSPECTORUL, ISPRAVNICUL, ÎNȘELĂTORUL, SÂRSĂILĂ, alți
DRACI; MOARTEA.
Aceste personaje  sunt  prezente și  în ”Viflaiemul” publicat  de  Tache
Papahagi  în  1925, după  mansucrisul  datorat  învățătorului  Petru  Bilțiu
Dăncuș (1863-1907)  și  oferit ”în  manuscris  (de) săteanul  Gavrilă  Pleș
(49  ani), din  Ieud, în  ziua  de  10  ianuar (marți)  1922  chiar  în  comuna
Ieud  unde  mă  dusesem  anume  să  văd  jucarea  acestui ”Viflaim”. Acest
fel  de  teatru  era  mai  dezvoltat  înainte  de  războiul  european (1914)  și
se  juca  nu  numai  pe  valea  Izei  ci  și  pe  Vișeu  ca  și  pe  Mara.
Actualmente  obiceiul  acesta, pe  care  îl  găsim  și  la  alte  popoare (slavi,
germani, neo-latini)  e  pe  calea  dispariției, păstrându-se  doar  în  câteva
comune, în  fruntea  cărora  stă  Ieud” (Tache  Papahagi, Op. cit., p. 335).
Menționăm  că  ”Viflaimul”  se  interpretează  și  astăzi. Costumele/măștile
etc., mereu  înnoite  când  este  necesar, sunt  păstrate  la Biserica  din
Șes. ”Viflaimul”, în  întregime, durează  cam  1,50 – 2,00  și  chiar  3  ore. 
”Viflaiemul”  se  întâlnește  și  astăzi  în  mai  toate  satele  din  Țara
Maramureșului, inclusiv  în  Maramureșul  din  Transkarpatia, peste  Tisa.
În  Boțu  Mic  Doamna  Elena  Gandic  ne  descrie ”Viflaiemul”, publicat
în ”Calendarul  Maramureșului”, nr. 7-9, text  1838. Personajele,
corespunzând  ”Viflaiemului” ”ajustat”  de  Petru  Bilțiu  Dăncuș  la
sfârșitul  sec. al  XIX-lea, păstrează  unele  elemente  mai  vechi, după
cum  ni  se  pare  nouă. În  acest ”Viflaiem”, personajele  sunt  mult  mai
”vechi”. În  loc  de ”VESTITOR”, intră  în  casă  ”PĂCURARUL”  pentru
a  cere  voie  să  dea  spectacolul. Apoi, în  afară  de  IROD, magii  sunt
CRAI  VERDE, CRAI  NEGRU  și  CRAI  ROȘU. Alături  de  personajul
MOȘ, este  și  BABA (în  textele  de  pe  Iza  și  Mara, Baba  este
MOARTEA).. 
Spectacolul  are  2  părți  distincte, după  prima  parte  având  loc
totdeauna  jocul  măștilor  care, printr-un  dans  grotesc ”sperie”  fetele, le
”sărută”, joacă, fac  giumbușlucuri, se  exprimă  numai  prin  gesturi,
caracteristice  fiecărei  măști: ”MOARTEA” – cu  secera, cheamă
spectatorii ”să-i  secere”, se  laudă  că  are  corp  frumos, țâțe  etc;

17.- Pentru  tine  am  muncit
Pe  pământ  cât  am  trăit.
Crină  dragă, te-aș  ruga,
Ai  grijă  de  mama  ta

18.- Că  rămâne-a  nimănui
Pe  fața  pământului,
Nevasta  fără  bărbat
Singură  rămâne-n  sat.

19.- Scumpe  ginere, Marin,
Am  avut  parte  de  chin,
Nu-i  doresc  la  nimenea
Durere  ca  și  a  mea.

20.- Pot spune față de  lume:
Ai  fost  de  treabă  cu  mine.
Pentru  toate-ți  mulțumesc
Acum  când  mă  despărțesc.

21.-Denis,scump nepotul meu,
Vai, sâmbătă  mi-o  fost  rău,
Știi, la  ultimul  oftat,
Eu  la  tine  m-am  uitat.

22.- Ai stat copilaș plângând,
După  telefon  umblând:
L-ai  sunat  pe  tatăl  tău –
I  rău  la  bunicul  meu.

23.- Când  în  casă  ai  venit
Cu  tine  n-am  mai  vorbit,
Ai  plâns  pe  dungă  de  pat:
- Tată  bun, ești  supărat?

Am  cinci  voinici,
Șed  sub  streașină  și  plâng,
Și  cinci  aleargă-n  vale  șuierând.

Degetele  când  torc
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INSPECTORUL  face  inspecția  celorlalți  și  spectatorilor, căutându-i  pe
cei  mai  fricoși  și  ordonând  celorlalte  măști  să  se  ocupe  de  ei;
ÎNȘELĂTORUL  îi  păcălește  pe  toți  etc. etc. Pe  jocul  măștilor  se
cântă:

Și  vin  câșilegile Sie  cu  paie-ncălțat
Se  mărită  fetele Numa  să  sie  bărbat.

Cântați, lăudați Cântați, lăudați
Și  vă  bucurați! Și  vă  bucurați!

Sie  orb, sie  șchiop. Și păru pân  clop  să-i  iasă
Numa  să  sie  cu  clop. Numa să mă văd mnireasă!

Cântați, lăudați Cântați, lăudați
Și  vă  bucurați! Și  vă  bucurați!

Jocul  cu  măști  este  întrerupt  de  sceneta MOȘULUI, care  se  lungește
în  mijlocul  casei, se  răsucește, își  aprinde  pipa, ”duhănește”, face
mișcări  caraghiose, sprijinindu-se  în  botă. 
Unul  din  ceată  întreabă:

- Moșule, a  Tatălui…
Moșul: - În  capătu  satului!

- A  Fiului…
Moșul: - În  fundu  săcriului!

- Moșule, baba  ți-i  surdă!
Moșul: - Am  mânat  vaca  la  ciurdă!

Dialogul  poate  continua, fiind, de  cele  mai  multe  ori, ”de  inspirație”
ad-hoc. După  dialog, se  reia  jocul  celorlalte  măști, un  fel  de
”încheiere”, după  care  ies  din  casă.
Acolo  unde  sunt  copii  mici  este  primit  ”Viflaiemul”, fără  draci, doar
”moșul”, celelalte  măști  rămânând  afară.
(Pentru  descrieri, cu  fotografii  din  Colecția  Muzeului  Maramureșean  Sighetul
Marmației, sau  Festivalul  Datinilor  de  iarnă  de  la  Sighet  și  de  pe  sate,  vz.
Francisc  Nistor  ”Măștile  populare  și  Jocurile  cu  măști  din  Maramureș”, Baia
Mare, 1973; dar  și  recenta  carte  a  Dr. Mihai  Dăncuș, despre  ”Jocurile  cu
măști  în  Maramureș”, apărută  în  2010)
În  atelierul  meșterului  de  opinci, Poienile  Izei

24.- Părinte, colegi din strană,
Tristă  zi  de  primăvară,
Muri  astăzi  cantoru,
Supărat  îi  tot  satu.
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Verș  la  înmormântarea  Văduvei
Anucă  Zoicaș, 24  iunie  2008.

1.- Duminică-n  zori  de  zi
Vai  duios  se  clopoti
Și  pe  calea  undelor
Merg  glasul  clopotelor.

2.- Să-ntreabă  oamenii-n  sat:
- Oare  cine-o  decedat?
Pân  la  urmă  chiar  se  află
C-o  murit  o  bună  mamă,

3.- Mamă  care  s-o  trudit
Pe  pământ  cât  o  trăit,
S-o  rugat  din  tinerețe
Cu  credință  și  nădejde.

4.- Și-o  venit  din  sat  strein
Cu  gânduri  și  cu  suspin, 
O  luat-o-un  bun  bărbat,
Om  cinstit, harnic  în  sat.

5.- Și-amândoi mult o muncit,
Casă, șură-o  construit,
O  pus  mână  de  la  mână
Le-o  făcut  toate-mpreună.

6.- După  toată  munca  lor
O  rămas  bieții-n  odor,
Casa  toată  le-o  crăpat
Și-amândoi săracii, -o  spart.

7.- Și-o  venit  pe  locu  vechi
Și-o  făcut  tot  ce  se  vede:
Casă  cu  etaj  și  șură
Făcute  prin  multă  trudă.Sub  un  păltinel

Joacă  un  iepurel.
Fusul
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SUZAN JURGENS, Olanda

THE  HAY  BARN
Preface
Hay barns are barns for the storage of hay or, formerly, other crops like
corn, under a roof that is adjustable in height, sliding along one to six or
even more poles, in accordance with the volume of crops that are stored
underneath it. (PICTURE 1)Hay barns are very ingenious and cheap in
production; they can also be moved quite easily. It is a very old type of
construction that once was widespread throughout large parts of Europe and
even North- America.
Over twenty years ago the author of this article coincidently got involved in
research after these nice little buildings. In the meantime studying these
constructions has led her to various regions all over Europe and she became
more and more interested in the big variety that can be found. As a
historical geographer the author obviously has a particular interest in the
regional similarities and differences.
The research of such regional features is complicated by the fact that the
present occurrence of the hay barn is much smaller than it once was. For
some regions there are only historic sources or archaeological indications
that there ever have been hay barns. It is unknown if there existence go
back to the same times in the various regions of Europe or that they might
be exported from one region to the other. Possibly linguistics can be helpful
in answering this question; the question also presents itself whether the
different construction styles can make this clear.
Concerning the appearance it seems that their variety once was bigger than
it is now and even in The Netherlands, where there still is a very wide
variety of hay barns, the amount of hay barns has diminished dramatically
as a result of technical developments in agriculture. It is of great
importance to investigate the similarities and differences of the hay barns in
the various regions. In this manner the highly necessary protection can be
implemented in a well-founded way, so as to execute restoration and
reconstruction according to regional characteristics.
In this article I go more deeply into history and distribution of the hay barn.
Then I discuss the appearance of former and existing hay barns in different
countries, in which I give personal attention to the Dutch and the Romanian
hay barn.

Archaeology
It is still unknown what age the phenomenon hay barn goes back to. There
is more and more consensus about the occurrence of the hay barn going
back to the late Bronze Age. Because only postholes are found, it is hard to
say what kind of construction was built upon them. The designation of
postholes is a matter of interpretation. (PICTURE 2)Circular structures, like
five- or six-pole hay barns, formerly were overlooked quite often. Four-
pole hay barns can’t be distinguished from other four-pole constructions,
like granaries, because of the similarity in footprint shape. One- and two-
pole hay barns can’t be recognized at all. On the Continent circular
structures from three to even eleven posts, are nowadays are frequently
interpreted as hay barns, because there are no other circular structures

8.- Și când o fost gata toate
Vai, cum  vine  cruda  moarte,
Moare  scumpu  ei  bărbat,
Văduvă  rămâne-n  sat.

9.- Și-o  rămas  săraca  mamă
Năcăjită  și  bolnavă,
Fecioru  neînsurat,
Doamne, mult  o  lăcrămat.

10.- Multe-ndură biata mamă,
Dar mulți nu o bagă-n samă,
Stă  în  nopțile  târzii
Lângă  scumpii  ei  copii.

11.- Săracile  mamele
Mult  mai  plâng  săracile,
De  lacrimi  și  de  suspine
Fântânile  ar  fi  pline.

12.- Nelu, azi  de  ziua  ta
Ți  se  duce  mămuca,
Mă  duc  azi  la  al  tău  tată,
La  biserică  m-așteaptă.

13.- Ie-ți  de  mână  soția,
Scumpa  noră  Simona,
Ie  și  nepoțica-n  brață
Și-o  plângeți  pe-a  voastră  

mamă.

14.- Pentru voi eu am muncit
Pe  pământ  cât  am  trăit,
Mi-ați fost lucru cel mai sfânt
Ce  l-am  avut  pe  pământ.

Am  un  purcel
Cu  trupul  de  lemn,
Cu  limba  de  oțel;
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known. In addition about half of these structures has a central pole.
Because some types of haystacks also have a central post with a raised
floor on top of it that is carried by short poles, it’s not always possible to
distinguish stacks and hay barns from each other. Often stacks have a
circular ditch around them, but something the like can also be found at hay
barns. The ditch was meant for trapping mice and/or to drain away water.
The constellation of postholes as they are found, often resemble
contemporary models, as still can be found in The Netherlands in particular.
In that country the number of posts still varies from one to six, and
especially the five- and six-pole hay barns have a central pole. From
historical evidence it is known that there have existed eight-pole and
possibly also seven-pole hay barns. Eight-pole hay barns are known from
North-Germany1 and the Carpathians2, amongst other regions. 

Linguistics
Also the names used for hay barns indicate that this building has a very old
origin and large distribution. In Europe there are mainly two groups of
names for the hay barn that both are Indo-Germanic, namely a group of
words that are cognate to the word ‘bergen’, meaning ‘to shelter’ and to the
word ‘helm’. The latter is used in Scandinavia and Great-Britain. The
Dutch name ‘berg’ and the Slavonic and Germanic words for hay barn
share the same origin in Indo-Germanic. According to recent research
Slavonic and Germanic languages have a lot in common3. This leads to the
assumption that the hay barn very early was a familiar object in many
places, but probably it is not invented in several places independently. From
‘berg’ and its counterparts derived terms are for instance ‘abara’
(Hungary), ‘oborohy’ (Slovakia), ‘oboroc’ (Moldavia), ‘barc(h)’ (Veneto)
and ‘barco’ (Liguria).
In various regions a whole range of names for the hay barn exists. As far as
these are no derivatives of the above mentioned two terms, it possibly
indicates reintroduction4. This took place on recommendation of
agricultural societies. Sometimes large landowners experimented with hay
barns and this example was followed by others. The Romanian names
‘şopron’ or ‘şopru’ are considered to be derivatives of the German word
‘Schuppen’, which means barn in general5. This maybe an argument to
support the theory of the ‘Ostkolonisation’, which will be discussed later,
and can be an indication of later introduction of the hay barn in this region.

Written sources
Already in the early Middle Ages we come across the term ‘berg’, for
instance in the Lex Bavariorum: ‘De illo granario, qoud parc appellant’,
meaning ‘Of this granary, which is called parc’; ‘parc’ meaning berg and
being the popular name for the building. Such descriptions however are
uncertain with regard to the appearance. It is common knowledge that also
other buildings, like granaries, are indicated with the term ‘berg’. Only
from a bill from the year 1345/1346 from the Count of Holland we become
certain that the hay barn with adjustable roof is meant. In this bill are
mentioned ‘6 barchroeden ende 6 laen, 3 yzeren, den barch mede te heffen’,
which is old Dutch for several parts of an authentic hay barn.

15.- Nu  uitați  voi  niciodată
De  mămucă  și  de  tată,
Mai veniți din când în când
Și  pe  la  a  nost  mormânt.

16.- În  ziua  de  Sânzâiene
Veniți  voi, fetele  mele,
Voichița, dragă  Rodică,
Azi  nu  mă  doare  nimică.

17.- Miercuri durere-am 
răbdat

Când  în  grajd  eu  am  picat,
Durere  ca  și  a  mea
Nu-i  doresc  la  nimenea.

18.- Când  prin  Groși  voi  îți
veni

Pe  mamă  n-o  veți  găsi,
Dacă  mama  nu-i  acasă
Veți  face  cale  întoarsă.

19.- Am  lucrat  ca  o  furnică
Dar  azi  nu  mai  duc  

nimică:
Un  sicriu  jalnic  de  brad
Și  o  cruce  lângă  cap.

20.- Gineri, scumpii  mei  
nepoți,

Astăzi  eu  vă  las  pe  toți.
Faceți  semnul  crucii  sfinte,
V-aduceți  de  noi  aminte.

Înainte  curățește
Și  în  urmă  netezește.

Gealăul (Rindeaua)
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Pictures
Some pictures of hay barns already date from the 14th century. The oldest
known, from 1336, can be found in the Oldenburger Sachsenspiegel from
Northern Germany. On this picture a four-pole hay barn is depicted, with
pegs attached to the poles. From the accompanying text it is proved to be a
hay barn. Shortly after this dates back an illustration from a bible for
emperor Welislav of Bohemia. It shows a four-pole hay barn with raised
piling floor. The oldest known Dutch picture, from 1465, shows a five-pole
hay barn with a roof covered with reed. (PICTURE 3)From this time
onwards the number of pictures increases strongly, especially in The
Netherlands. Undoubtedly not all sources of pictures are already known.

Distribution
The hay barn nowadays is found, in authentic or modernized form, not only
in the native country of the author, The Netherlands, but also in Belgium,
Croatia, England, Germany, Italy, Poland, Romania and the Ukraine, as it is
found by the author. Probably they also can be found in Czechia and
Slovakia. In Hungary they possibly only survive in open-air museums, we
only found a remnant with an altered roof thus far. In North America it is
still found in the United States and maybe in Canada. From this last country
we only have some pictures of unknown age at our disposal. The hay barn
most certainly appeared also in Belorussia, Denmark, Estonia, France,
Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Russia. If there are any of them left
we don’t know. Swiss hay barns we only know from the archaeological
indications, although Schier states that there have been hay barns indeed6.
Paládi-Kovács7 assumes that the hay barn is invented somewhere in
Western Europe and in the 13th and 14th century is distributed in various
West Slavonic countries, as part of the large Medieval colonization process
from West to East and the import of new techniques connected with it, in
older literature referred to as the ‘Ostkolonisation’. The hay barns in North
America have been introduced by Dutch and German colonists.

The Dutch hay barn
Because of the fact that the current theory assumes that the distribution of
the hay barn has taken place from The Netherlands and their surroundings
and because in this country the largest diversity is found, we first discuss
the Dutch hay barn before describing hay barns elsewhere in Europe and
North America. We conclude with the Romanian hay barn.
As stated before hay barns consist in their simplest form of a number of
wooden poles by which a roof is moved up or downwards. In Dutch those
poles are called ‘roeden’ and they originally are made of oak wood. The
roof consists of a number of foot beams, called ‘lanen’ on or through which
spars run upwards to the top. The four to six main spars, called
‘koningssporen’ are joined with mortise and tenon in the top. On these main
spars are placed wooden joining parts, the ‘zwaarden’, on which the rest of
the spars are placed. (PICTURE 4)In authentic hay barns, with wooden
poles and a reed or, formerly in the eastern part of The Netherlands, straw
roof covering, the poles are always situated inside the foot beams. In
modern hay barns, with metal or concrete poles and a roof covering of
corrugated iron, the poles can be either situated inside or outside the foot

2549
Verș  la  înmormântarea  văduvei
Firona  Marian, 86  de  ani, 9
februarie  2010.

1.- În  această  zi  de  iarnă
Stă  îndurerată-o  mamă,
Iar  lângă  sicriu(l)  cernit
Stau  pe  care  i-o  iubit.

2.- Măriuca, Pavăl, nepoții,
Nora, lăcrămând  cu  toții
Că  se  duce  buna  mamă
Ce-o  băgat  de  toții  samă.

3.- Anii  mulți  de  văduvie
N-o  fost  chiar  o  fericire,
Bătrânețele  sunt  grele,
Te-ai duce, dar nu poți mere.

4.- Vai, multe  o  îndurat
Cu  durerea  de  pe  pat,
Mergea  de  la  pat  la  șpor –
Nu  i-o  fost  deloc  ușor.

5.- Stătea  bolnavă  în  casă
Și  se  uita  pe  fereastă,
Către  Hânsă  se  uita
Și  își  plângea  durerea.

O  mie  înnodate,
O  mie  deznodate,
O  mie  să  zici,
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beams. The poles are dug into the ground or placed on a brick base. In the
last case the construction can’t stand on its own so a cross bracing is
needed. Although this is more difficult to make, it has the advantage that
the poles don’t rot as fast as poles dug into the ground. Often a raised floor
is made on this cross bracing (PICTURE 5); when the span is very long, it
often is supported by a short central pole or brick column, particularly in
the central river area.(PICTURE 6) This floor sometimes can be made as
high as three meters or more, in order to have enough room for threshing.
Sometimes this room below the raised floor is extended sideways, so
creating a large open space where cattle and other animals can be housed.
(PICTURE 7) The various construction styles are related to region, but also
to the characteristics of the farm , like size or nature of the farm.
In The Netherlands roofs have a flexible construction, by making all joints
with wide gaps. That is important because the roofs are very big and
therefore the corners are lifted one at a time. If the roof isn’t flexible one
has to lift the whole roof and that would be too heavy. The roofs are merely
conical or pyramidal, except for two-pole hay barns, that have either a
saddle roof or a hipped roof.
In The Netherlands there are two ways for fixing the roof to the poles. In
the east the roof rests on pegs, called ‘bergijzer’ or ‘stikke’, that are put in
holes in the poles.(PICTURE 8) This system also is applied in the rest of
Europe. In the western and central part of The Netherlands however, a
bracket is attached to the foot beams. This bracket hangs on a peg, called
‘vit’ or ‘fit’, that is put in holes in the poles. (PICTURE 9)
To raising the roof various methods are developed. In the western part of
The Netherlands a kind of windlass is used, called ‘heef(t)’.(PICTURE 10)
It resembles very much a capstan as is used in shipping, but turned a
quarter of a turn and provided with pulleys. On this machine a large pole
was placed, that was put in a corner under the foot beams. This machine
was placed on the ground. Another machine is called ‘bergwinde’,
bergwaag’, ‘bergnaaf’, ‘berghaaf’ or ‘spil’, and it consist of a wooden or,
later, iron screw which turns in a wooden block that is placed in a corner
under the foot beams. (PICTURE 11)It is placed in a so called ‘stoeltje’, an
iron ‘chair’ that is attached to the poles. The smaller straw-covered roofs
from the eastern part of The Netherlands formerly were raised with a lever.
It was hung in an iron chain or a special kind of rope, the
‘laattouw’,(PICTURE 12) that were attached to the pole. For the one-pole
hay barn there was a special machine, called ‘verstekhaal’ or
‘rikrak’.(PICTURE 13) It consisted of two planks connected to each other,
with staggered holes in its where a peg was put in that was moved, while
levering a metal bar over it. These last three machines were used while
standing on the hay, which was dangerous and hard work. For this reason
people massively turned over to the use of modern winches with steel
cables. The old wooden hay barn then quite often was replaced by a
modern one , with a light roof with a rigid construction and metal or
concrete poles.
Dutch hay barns usually are very big; the pole distance of authentic types
varies from three meters to almost six and a half meters. If it’s a six-pole
barn, then the surface is over 90 m2. Modern hay barns even can have a
longer pole distance, up to nine meter. The length of the poles has a

6.- Cât  o  fost  boala  de  grea
N-o  spus-o  la  nimenea,
Își  lua  boticuța-n  mână
Și-n  ea, biata, se  razîmă.

7.- Dar  astăzi  toate  le  lasă,
Se  duce  la  soț, pe  Coastă,
Și  lasă  casa  pustie,
Nu  rămâne  bucurie.

8.- Toată  averea  să  o  ai
Dacă  tu  mămucă  n-ai,
Bucuria  nu  e  mare
Dacă  mama  nu  ți-e-n  cale.

9.- De  nu  vezi  în  curtea  ta,
Ce  cu  drag  te  aștepta,
O  măicuță  gârbovită
Și  de  muncă  istovită.

10.- Să-i săruți mânuța moale,
Să  te-ntrebe  ce  te  doare.
Dacă  mama  nu-i  acsaă
Vei  face  calea  întoarsă.

11.- Și  acum, la  despărțire,
Eu pe toți vă chem la mine,
De-o-potrivă  v-am  iubit
Și  pe  toți  v-am  îngrijit.

12. Măriucă, eu  cu  tine
Am  trăit  a  mele  zile,
Tu  cu  drag  m-ai  ascultat,
N-ai  lipsit  de  la-l  meu  pat.

O  mie  nu  ghicești.
Ghemul
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maximum of about fourteen meters. In the eastern part of The Netherlands
the hay barns are smaller than in the western and central part. The size also
is related to the size of the farm.
The hay barns are situated on the property, except hay barns of farmers
living in the city. Because of fire hazard those hay barns often were placed
in a group outside the town. If these were hay barns for storing corn they
more than once were situated in the vicinity of a mill, near the fields. The
number of hay barns on farmyards varied from one to four. Big farms sold
a part of their hay.
For piling up and taking of the hay and corn a pitchfork was used. Because
hay became a very compact mass often a hay spade, called ‘hooispade’,
(PICTURE 14)a hay saw, called ‘hooizaag’ (PICTURE 15)or a special
knife, the ‘stikmes’ was used. After 1925 a special piling machine came into
use, the ‘hooigrijper’, that grabs a load of hay and pulls it upward
(PICTURE16). Later a hay blower, called a ‘hooiblazer’ and a hay canon,
called a ‘hooikanon’ (PICTURE 17) were used to blow the hay into the hay
barn. To prevent the hay from overheating ventilation systems were placed
in the hay barn. When all hay was piled up, the hay barn was plucked or
combed, in order to preventing loss of hay, but also because a neat
appearance was a matter of status. Farmers visited each other when piling
was finished and discussed the hay barns. If the hay barn was filled up to
the last hole, it gave even more status.
Storing of corn only finished in the nineteensixtees, storing of loose hay
ended mostly in the eighties, but even nowadays some farms still use some
loose hay. The authentic hay barns with wooden poles and a reed roof in
general are no longer in use. The modern hay barns, with metal or concrete
poles and a roof of corrugated iron, were built from around 1930 and were
built as late as 1975, but after 1980, they mostly got out of use, because of
the introduction of silage and bales filled with grass. Hay barns that no
longer are in use for agricultural purposes have all kinds of new functions,
like carport, sit-down, fitness room etc. Some hay barns are legally
protected. They indeed are very characteristic for the Dutch landscape and
furthermore some are very old, the wood of the poles of a hay barn we
dated dendrochronologically was cut around 17178. The hay barn will be
built only a few years later.
Many stories are connected to the hay barn, about hiding persons and
tramps that stayed in it, and goods that good be hided in it. Cheese that was
hidden in the hay barn became a very special flavour. It was an excellent
place for lovers and it may not be coincidental that so many people have
the surname ‘Van den Berg’, meaning either ‘from the mountain’ or ‘from
the hay barn’.

Belgium (PICTURE 18)
Up till now we didn’t find any authentic hay barns here, although we know
there have been, because there are pictures of them. Those show hay barns
with wooden poles and a reed or straw covering. The roofs are pyramidal or
hipped and there also are raised floors. One hay barn on those pictures has
a dormer window, probably for a hay-grabbing machine.
In the years 2006-2007 the author made an inventory of Belgian hay barns.
Only modern types were found that differ in every region. They have metal

13. Spune-m, mamă, ce  
să-ți  dau

Ca  durerea  să  ți-o  iau.
Măriucă, de-atâtea  ori
Mă  duceai  de  subsiori.

14. Mi-ai  fost  ce-am  avut  
mai  scump

Și mai drag  pe-acest pământ,
Mi-ai  fost  dragă  în  odor
Ca  lumina  ochilor.

15.- Știi  tu  câte-am  îndurat
Când  pruncu  mi-o  decedat,
Pe  care  mamă  n-o  doare
Când  vezi  că  pruncu  îi  

moare?

16.- Atunci  prin  inima  mea
Măriuc(ă) -o  trecut  sabia,
Mult am plâns și-am lăcrămat
După  Ștefan, scump  băiat.

17.- Printre  fulgii  de  zăpadă
Eu  te  las, Măriucă  dragă,
Plânge  tu  astăzi  sub  vie
Că  mama  n-o  să  mai  fie.

18.- Înainte  de-a  pleca
Pe  ginere  l-aș  striga:
Pavăl, ai  fost  bun  cu  mine
D-zeu  să-ți  deie  bine.

19.- De  când  la  noi  ai  venit
Ai  fost  bun  și  mai  grijit,

În  pădure  născui,
În  pădure  crescui,
Acasă  dacă  m-aduse,
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or concrete poles or poles made of old telegraph poles. The roof is
pyramidal, saddle or hipped. It is covered with tarpaper on wood,
corrugated iron or sheet steel; also asbestos cement is used. The roof is
raised with very simple winch systems, in some regions it was raised
otherwise. The poles are nearly always situated outside the foot beams.
The names given to the hay barn are not related with forms of ‘berg’, they
call it ‘Hollandse schuur’, ‘Engelse schuur’, ‘veldschuur’, ‘schuiver’,
Dutch words meaning Dutch barn, English barn, field barn, slider. As
mentioned above, such a variety of names can be an indication of
reintroduction, possibly the Belgian federation of farmers has played a part
in this9.
Current Belgian hay barns predominantly have four poles. Their size varies
from 4 x 4 up to 8 m long. They are placed in the farmyard and both hay
and unthreshed corn were stored in them. In some regions the hay was also
intended for sale. Nowadays the hay barns are no longer in use.

Germany (PICTURE 19)
According to reports the only surviving authentic hay barn from Northern
Germany stands at the museum farm Rieck-Haus in Curslack near
Hamburg. It is slightly altered, but nevertheless it gives us an idea, together
with some old pictures, of the appearance of the hay barn in this region. It
has six poles, which apparently was a common number of poles. The poles
used to be dug in the ground and made out of oak wood. Later people
switched over to softwood. Peculiar is the fact that the raised floor isn’t
buttressed to the poles, but stands on its own posts. Would it be buttressed
the poles could stand on brick pier and in this way they wouldn’t rot.
The reed-covered roof is resting on pegs that are put in holes in the poles.
The hay barn in the museum has got a special mortise and tenon joint,
which we aren’t sure about whether it is original. Also the construction of
the roof isn’t flexible, what also doesn’t seem to be original, all the more
because apparently the roof was raised with the ‘heef’, the mechanism we
know from the western part of The Netherlands. A similar mechanism is
placed beneath the raised floor. Anyway there is a big chance this heef is
built after Dutch examples or even is imported from The Netherlands.
Another apparatus may have been used also, for in literature the use of a so
called ‘Bargspill’ is mentioned10, meaning the ‘bergwinde’, also known in
The Netherlands. Names for the hay barn and its parts are ‘Barg’,
‘Bargruten’or ‘Bargroden’ and ‘Luunen’11. There also were four-pole hay
barns (‘Veerrodenbarg’), two- and one-pole hay barns, the last type being
more characteristic for the region adjacent to the Dutch border more south.
In a document from 1755 dealing with a region near Hamburg12 it is said
that the poles were long 50-60 feet. Maybe a short foot measure was in use
here, for otherwise the poles would have been very long. Feet measures
from 28-31 cm would give a length of 16-18 m and that seems to be
unworkable. Farmers who had been asked about it thought it to be
impossible. It requires techniques that nowadays are no longer known.
According to other literature13 there were 3-5 holes per meter, possibly
those distances were abusively interpreted as a foot, which isn’t always the
case. When there are five holes per meter and the poles are 60 feet (holes)
long, the length of the poles would be 12 m, which is far more plausible.

Pot  spune  față  de  lume
C-ai fost de  treabă  cu  mine.

20.- Așe  ginere  aș  vre
S-aivă  toate  soacrele.
Păvăluc, îți  mulțumesc,
Acum, când  mă  despărțesc.

21.- Sanda, iubita  mea  noră,
Te  mai  strig  ultima  oră.
Doamne, milă  mi(-i)  de  tine:
Văduvă-ai  rămas  pe  lume.

22.- Când prin Groși tu vei 
veni

Mămuca  nu  vei  găsi,
Nu  ț-a  mai  ieși  nainte
Mama  cu  lacrimi  fierbinte.

23.Nepoți, scumpile  nepoate,
Astăzi  eu  mă  duc  departe - 
Mult  pe  brațe  v-am  purtat.

24. Scumpă  soră, Florica,
N-ai  venit  să-ți  vezi  sora.
Și  tu  ești  pe  pat  de  boală,
Știu, nu-ți va fi viața  ușoară.

25.- Tu  singură  ai  rămas
Dintre-aceia  6  frați,
Ești  o  rămurea  uscată,
Nici  tu  nu  ai  multă  viață.

Doamna  casei  mă  puse.
Icoana
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In Germany nowadays there survive some modern hay barns, mostly four-
pole barns with a roof of corrugated iron or sheet steel.

England (PICTURE 20)
There is doubt about whether the hay barn was indigenous in England,
there are some indications for that. There are descriptions of four-pole hay
barns with wooden poles and a thatched roof, but maybe those are
‘experiments’ of large landowners. Peter Kalm described the hay barn as
follows14: square, length of poles 30 feet, distance between the poles 14
feet, boarded to a height of 8 feet and with a door in it. The roof was
covered with reed and the foot beams were dovetailed to each other. The
poles are placed inside or outside the foot beams. The poles are provided
with holes and the roof is raised by using the shoulder. According to Walter
Davies in 181015 it measured five yards square or 7 x 9 yards rectangular.
The roof rested on iron pegs put in holes in the poles.
At present we found a modern hay barn originally consisting of four
wooden poles (only two are left) and a half-round roof covered with
corrugated iron. It had a surface of 4 x 8 m and the roof is raised with a
winch. Remarkably similar barns, but with a fixed roof, are called ‘Dutch
barns’16.

Hungary (PICTURE 21, 22)
Apart from the remains of a hay barn with wooden poles we found, there
are hay barns in open-air museums. There are two hay barns in the open-air
museum in Szentendre, both with four wooden poles, one with a roof
covered with wooden shingles and one with a straw roof. Both have non-
flexible roofs that were possibly raised by the shoulder or with a pole.
Alongside the poles two spars run at the top, another spar goes from the
center of the foot beams to the top, where all the spars come together in a
short central post. Near the surface there are footplates joining the poles.
On those footplates a floor is made, consisting of beams. The hay is stacked
up on this floor. The barn with the straw roof measures 2,51 x 2,66 m and
the other hay barn measures 3,33 x 3,55 m. The hay barn in the open-air
museum in Nyiregyháza is comparable to the one with straw roof in
Szentendre, but here the poles are sharply pointed.
Old pictures show hay barns with various roof forms that are also covered
with straw or wooden shingles. Paládi-Kovács17 mentions sizes of 4 x 4 or
3 x 3 m, seldom 3 x 4 m. According to him the height usually is 5-6 m, but
formerly a height of 7-8 m was not unusual. The poles are either put in
footplates ore dug in the ground. Every 40-45 cm, or sometimes every 30-
35 cm, holes are made in the poles. The roof rests on iron pegs. Mostly the
roof is pyramidal, rarely conical. Sometimes the roof is elongated and has a
saddle roof or a hipped roof, made from 2-3 pairs of spars, connected with
a collar. The roof is raised angle by angle by two men. Mostly it is covered
with straw, rarely with reed or rushes. In some villages wooden shingles are
applied. On new hay barns tarpaper is made on a wooden base, or tin is
used to cover the roof.

Italy
In Italy  we examined hay barns in two regions, the Southern Dolomites

Nota  redacției: Am  intervenit  cu
pertinență  și  minimal  mai  ales  în
ortografia  și  punctuația  textelor,
dar  respectând  cu  bună  cuviință
originalul. Se  observă  că, deja,
cantorii  sunt  școliți. Cel  mai
important  este  că  ”știu”  compune
și  să  releve  viața  și  traiul  celor
cărora  le  fac  verșurile.

Colecţia  DARIE  VLAD
din  Săliştea  de  Sus

Prin  anii  1950 – 1958  Darie
Vlad  a  făcut  parte  din  grupa
de  “partizani”  condusă  de
cunoscutul  Gheorghe  Paşca. Au
fugit  prin  Munţii  Ţibleşului  şi
Munţii  Rodnei, foarte  mulţi
ţărani  din  satele
Maramureşului: din  Săliştea  de
Sus, din  Dragomireşti, Ieud  etc.
etc. În  acele  vremuri  aproape
în  fiecare  sat  erau  trupe  de
securitate. 
Darie  Vlad  a  scris   horea
“fugarului”  prins şi  închis, apoi
dus  la  canal, caietul  său
fiindu-ne  pus  la  dispoziţie  prin
bunăvoinţa  scriitorului    

ŞTEFAN  BELLU.

2550

Horea  vieţii  mele  când  am
fost la  închisoare  şi  la canal

Rău-i  tânăr  şi  fugari
Şi  urmărit  de  jăndari,
Numai  o  frunză  de  pică
Tremuri  şi  nu  poţ  de  frică,

Lână  către  lână
Și-n  mijloc  o  vână.

Ițele
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(Veneto) and Liguria. In the first region the hay barns are very small, often
about 2 x 2 m. There are three types: one-, two- and four-pole hay barns.
We also saw one three-pole hay barn. They are modernized to a different
degree. All types have a steel roof, but the one- and four-pole hay barns
usually, but not always, have their roofs raised with the shoulder or other
manpower, while the roofs of the two- and three- hay barns are raised with
a winch. Some four-pole barns have a construction with steel tubes and a
winch. The names used for the hay barn are ‘barc’ or ‘barch’. They stand in
the pastures or sometimes on the farmyard. The poles are sharply pointed.
(PICTURE 23)
In Liguria the hay barns are slightly bigger, the average size being 3 x 3 m.
All are four-pole barns, which are not, or little modernized. The poles are
made of chestnut wood and the roof originally is covered with straw. Now
many of them have sheet steel coverings. The roofs are raised with the
shoulder. (PICTURE 24)The hay barns are found in the vicinity or on the
farmyard of small farms. They are called ‘barco’. (PICTURE 25)
Both the hay barns in Veneto and Liguria have footplates joining the poles
near the surface, on which a floor is made, consisting of beams. Particularly
in Veneto the barns are still in use for the storage of hay.

Croatia (PICTURE 26)
Pictures from 1970 and 1980 from Istria, a region adjacent to Italy, show
hay barns with wooden poles and straw roofs18. Hay is piled up from a
floor near the ground or there is a raised floor below which a wagon is put
away. The roof is either e helm or a saddle roof.
We made some investigations ourselves on the hay barns of Istria. We only
saw four-pole hay barns, with either helm roof or saddle roof. They are
totally modernized or not at all and all between. The authentic ones have
wooden poles and a straw roof, which is raised with a winch consisting of a
wooden spindle that is turned with a wooden stick. By means of a rope the
roof goes up and down. The most modern ones have metal poles and a
sheet steel roof, which probably is raised with a modern winch. Although
agriculture strongly decreases in importance, apparently there have been
built new hay barns. They are called ‘tetoja’ or ‘lojtra’ and are found in the
pastures or near or on the farmyard. They are still in use for the storage of
hay.

Slovakia, Poland, Ukraine
From these countries we only have pictures of hay barns. The pictures from
Slovakia, of uncertain age, show four-pole barns with wooden poles and a
straw roof.
From Poland we also have a picture of an authentic hay barn with four
wooden poles and a straw roof. The picture is from a region east of
Warsaw. Furthermore, we received a report from the north of Poland, from
the Żuławy, of a modern four-pole barn with concrete or metal poles and a
roof covered with some kind of bituminous material19.
On pictures of hay barns from Ukraine four-pole barns with wooden poles
and a roof covered with wooden shingles or with sheet steel are depicted. It
is to be expected that the relationship with the adjacent region in Romania
will be strong, given the fact that the region where those hay barns occur,

Numai  o  frunză  de  cade
Inima  începe-a  bate.
Nu  da, Doamne, nimărui
Casă-n  fundul  codrului,
Casă  fără  de  hăizaş
Să  doarmă  pe  sub  buhaş.

Ieu  o  vară  mi-am  vărat
Tot  pe  cetină  de  brad
Şi  trăiam  tot  supărat,
Ieu  o  vară  mi-am  durmit
Pe  cetină  de  molid
Şi  trăiem  tot  cu  urât.

Duminecă  în  Postul  Crucii
Când  m-o-nconjurat  haiducii
Cu  pistoalile  încărcate
- Sus  mânile, cămărate!
Ieu  din  somn  când  m-am  

trezit
N-au fost  rând de  mai  fugit.
Iei  atuncia  m-au  somat
Şi  de  mânuri  m-au  legat
Şi  în  maşină  m-au  băgat
Şi  mi-au  spus  că-s  arestat.
Iar  din  sat  când  am  plecat
Maica  rău  s-o  supărat.
La  Sighet  când  am  ajuns
Păru  îndată  mi  l-au  tuns,
Când  au  fost  a  doilea  sară
M-au  scos  gardienii  afară,
M-au  dus  la  securitate
Şi  m-o-ntrebat  de  granate,
De  granate  şi  cartuşe
Şi  mi-au  strâns  mânile-n  

uşă.
Dau-ar  Dumnezeu  să  ardă

Ce  naște-n  pădure
Și  bate-n  sat?

Melița
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i.e. Maramureş, extends on both sides of the Ukrainian-Romanian border.

Canada
Hay barns would occur on Prince Edward Island and the Magdalen Islands.
A picture of this last region shows two barns with four wooden poles and a
wooden roof, made of board. The poles are connected to each other in the
top.

United States
In the United States hay barns are known to be found in the Northeast, but
they are known from other regions also. On a map from 1639, showing
Manhattan, a hay barn is depicted. This is short after the colonization of
New York (formerly called Nieuw-Amsterdam) by the Dutch. It is generally
accepted that hay barns are introduced in this region by the Dutch and
maybe by people from Northern Germany. Four-, five- and six-pole hay
barns existed, some with a raised floor, underneath which cows were
housed. A description from New Jersey from 178720 mentions four poles,
15 feet square, holes every 12 inch. The roof rests on iron pegs. There are
four foot beams (‘wall plates’), which are connected with mortise and
tenon. The roof could be raised as high as 21 feet.
Old pictures show reed or straw coverings, sometimes the poles are
connected to each other in the top.
Recently a still surviving hay barn in Iowa came to our notice. It was built
by a person of Dutch descent, in a village of Dutch immigrants. The barn is
called a ‘hayberg’. It has four wooden poles with holes in it and a wooden
roof, made of board, that was raised with a modern jack. Originally the
barn was painted red. (PICTURE 27)

The Romanian hay barn (PICTURE 28)
In Romania hay barns can be found in Maramureş and in Transylvania.
From the last region we only have one picture at our disposal21, which
shows a four-pole hay barn with wooden poles and a sheet steel pyramidal
roof. In the open air museum in Cluj-Napoca the hay barn is presented as a
specialty of Maramureş.
In Maramureş hay barns can be found north of the Munţii Gutâiului and
Munţii Lăpuşului, in the valleys of the Tisa, Mara. Coşeu, Iza and Vişeu .
Also as far west as Viile Apei we saw hay barns. From Bocicoiu south hay
barns occur dispersed over the pastures, on the slopes, but also on the
farmyards; elsewhere they are mainly found on the farmyards. The barns
are called ‘şopron’ or ‘şopru’. They are still widely used for the storage of
hay, although the number of barns is diminishing due to economical
circumstances. They are being broken down because people do own less
cattle now. Nowadays cattle farmers often have no more than two cows at
their disposal.
Twenty small heaps of hay (‘çăpiţe’) add up to one big stack (‘claie’),
which also is one wagon’s load. In the barns 4-5 wagons of hay can be
stored, which is a half years hay for one cow. The cows get fresh grass
additionally. As there often is no common pasture and private pastures only
are used for making hay, cows are stabled throughout the year. Before and
after the haymaking season sometimes cows graze on the fields, or cows

Temniţa  de  la  Orade,
Acolo  am  şăzut  la  beci
Între  două  ziduri  răci,
Fără  pat, fără  lumină
2  luni  şi-o  săptămână.
Acolu  cât  am  şăzut
Soarile  nu  l-am  văzut

Şi primiam  un  sfert  de  
pâne,

Mi-l  aruncau  ca  la  câne.
Ieu de nu  mi-am  fost  fecior
De  trei  ori  era  să  mor 
Pe  mâna  haiducilor,
Haiducii  de  la  închisoare
Care  dau  să  ne  omoare.

Temnicioară, zid  de  piatră,
În  loc  de  mamă  şi  tată
Numai  cheie  şi  lăcată
Şi  uşa  cu  fier  legată,
În  loc  de  surori  şi  fraţi
Gardienii  înarmaţi
Cu  cartuşe  şi  granate
Şi  pistoale  automate.

Scăpân(d)  şi  noi  odată
Din  zidurile  răci  de  piatră
Şi  am  venit  în  colonia
Şanterul  doi  Poarta  Albă.
Din  dubă  când  am  ieşit
Spre  şantier  am  pornit,
Dar  priviam  cu  bucurie
Spre  aciastă  colonie.
Pe  poartă  când  am  intrat
Domnul  prim  ni-au  numărat,
Din  poartă  la  dormitori
Ni-au  culcat  de  zece  ori,

Am  doi  oameni: ziua  umblă,
Și  noaptea  șed  cu  gura  căscată.

Opinca
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graze at the sides of the roads.
After haying is finished people use to discuss each other’s stack22. Whether
they did so for the hay barns too we don’t know.
A special function of the hay barn is as a secret storage for ţuică, in order to
hide it away for the tax officers.
The hay barns in Maramureş are not very affected by modernization, most
of them have a very authentic appearance. Originally they have four oak or
softwood poles and a pyramidal or hipped roof, the latter being found
mostly in the Vişeu valley. (PICTURE 29)The roof is covered with wooden
shingles. The poles are place                  d on boulders and connected to
each other near the surface and often also in the top. In this way the barns
can be moved easily. Those connections, as well as the connection between
the foot beams of the roof are made with mortise and tenon and anchored
with wooden wedges. Those foot beams of the rooms sometimes are
connected half-lap or with a notch, maybe dovetailed. The lowest
connection beams are buttressed to the poles with a lap. On those beams a
floor is made from other beams on which the hay is piled up. One time we
saw a barn with raised floor and a room below this floor, but we aren’t sure
whether this was original.
The construction of the roof is made of softwood. The round spars are
notched in the top of the foot beams. The construction of the helm roof
differs from that of the hipped roof. The helm roof has a variable number of
spars, in some cases there are two spars on either side of the pole and a
pole in the middle of the roof, adding up to twelve spars for the whole
roof,(PICTURE 30) sometimes there are two spars between the spars at the
outer ends, so adding up to sixteen. Another way of constructing the roof
consists of hip spars, which end in two short spars to each side of the pole.
There is a spar in the middle of the roof plane, or there are also two shorter
spars running from the hip spar to the foot beam. The number of full-length
spars is eight. The Maramureş hay barn in the Astra museum in Sibiu has a
spar running alongside the pole in each corner and a shorter spar from this
spar alongside the other side of the pole. Also there is a spar in the middle
of the roof plane. In this manner there are eight full-length spars. Usually
the spars come together in the top in a short central post, sometimes the
middle spars are connected with short beams in the top.
The hipped roof has two pairs of spars, connected in the top and, a little
lower, with a collar. There are two spars on each side of the pole and a spar
in the middle of the short roof plane. So the number of spars count up to
fourteen.
On the spars saddle-bars of wooden strips are made on which the wooden
shingles are attached. The shingles always are rectangular and without
decoration. Sometimes the shingles in the top protrude to one side, which
can be observed at houses too.
The roof is raised with the shoulder or with a long stick. (PICTURE
31)With the shoulder the work apparently is heavier, for a women told us
that it was work for men. The roof rests on iron pegs that are put in holes in
the poles.
Modernizations are a roof covered with sheet steel, an iron connection
beam between the poles in the top, or, rarely, a totally iron barn with a
modern winch.

Domnul  prim  era  un  rom
Viţă  de-a  lui  faraon,
Părul  negru, ceafa  lată,
Dumnezeu  Sfântul  să-l  bată.
Ni-au  lăsat  vreo  două  zile
Şi ni-au dat  roaba-n  primire,
Ni-o  dat  o  roabă  de  fier
Şi  am  plecat  pe  şantier
Tot  cu  Domnul  Stănciujel.
La  canal  când  am  sosit
Li-am  încărcat  de  pământ,
Trăjiam  în  ham  ca  şi  calu
Ca  să  terminăm  canalu
Odată  cu  cincinalu.
Brigaderiul  fără  milă
Strigă  să-ncărcăm  mai  bine
Dacă vrem să  mâncăm  pâne.

Foaie  verde  de  cicoare
Greu  i  rob  şi  la  închisoare
Căci  n-ai  nici  o  sărbătoare,
În  sara  Crăciunuloui
Pe  malu  canalului.
Şi  erau  ploaie  şi  vânt,
Roaba  plină  de  pământ,
În  loc  de  colac  cu  mac
Mâncam  morcovi  cu  

dovliac,
În  loc  de  colindători
Huietul  de  escavatori,
În  loc  de  mamă  şi  tată

Haida-n  sus  și  haida-n  jos,
Tot  un  pui  de  ticălos.

Rășchitorul
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The size of the hay barns varies from over 2,70 m up to 3,40 or nearly 4 m,
the latter for the hay barns with hipped roof; the distance between the holes
in the poles varies from 22-35 cm.

Conclusions
Hay barns are losing significance throughout Europe and North America.
Only in small regions there are hay barns left, in yet smaller areas they are
still in use and even there their number is decreasing. In one region more
than the other modernization of the hay barn can be observed, but the
question is whether it will be enough to help them survive. We should make
an effort to prevent these tiny structures from getting lost to eternity, for
they go back a long time and it would be a pity if they would come to an
end now. Besides that, hay barns tell us a lot about the agricultural systems
in different parts of the world. They represent agricultural, architectural,
geographical, linguistic and ethnographical features.
The practice to store unthreshed corn in the barns is lost totally. Nowadays,
only hay and straw, loose or in bales, are stored in them or they got new
functions, merely not agricultural, like storage of all kind of goods or as a
patio or carport. It is amazing to see that in Romania the hay barn still has
its original function and appearance and on a pretty large scale too,
although the number of barns is decreasing there also. In The Netherlands
the number of hay barns always have been very big and although the
decrease in numbers is profound, there still are a lot of hay barns. However,
they are seldom used for their original purpose nowadays. What is
remarkable in The Netherlands is that there is a wide variety in types and
there has been invented a wide range of equipment for the hay barn. In
other countries four-pole hay barns prevail nowadays and modernization is
limited.
Now that hay barns are losing their function and vanish it is of the utmost
importance to conduct research on the characteristics of the hay barns in the
different regions on the aspects stated before, but also on the ways they
were used and the stories that go with them. Of possibly even bigger
importance is the conservation of the building itself that, just by its modest
appearance, is overlooked too many times and vanishes from the landscape
unnoticed. As we stated before, it would be a pity if the hay barn would
become extinct by inattention after 3500 years of existence. There may be
opportunities for the hay barn in high-quality tourism that aims at
experiencing country life in all its facets. Especially Maramureş is a region
highly suited for this. It also may be worth the effort to develop new
functions for the hay barn that don’t disturb its characteristics too much, in
order to amaze younger generations with its unique efficacy.

Literature
Grote, R.J. (1984), Alte Bauernhäuser in den Vierlanden, Hildesheim
Hol, A.R. (1946), De hooiberg en zijn verspreiding, in:Volkskunde, Nieuwe reeks
jaargang 5
Iuga, A, C. Tesăr and A.G. Bâle (2006), Povestea fânului-The Way of Hay, Baia
Mare
Kaufman, G. and T. Hinrichsen (2000), Das Freilichtmuseum Rieck-Haus in den
Vierlanden bei Hamburg, Husum

Târnăcopul  şi  lopată,
În  loc  de  surori  şi  fraţi
Santinelile  înarmaţi
Cu  cartuşe  şi  granate
Şi  pistoale  automate.
În  sara  de  Anul  Nou
Stam  la  număr  pe  platou,
Alinieţi  pe  brigăzi,
De  cină  ne-o  dat  ghiveci,
Ghiveci  cu  carne  de  cal
Să  ne  treacă  de  amar.
În  ziua  de  Bobotează
Dam  cu  târnăcopu-n  ghiaţă,
În  loc  să  merg  la  icoane
Puniam  pământ  în  vagoane
Dezbrăcaţi  şi  morţi  de  

foame,
Norma  i  greu  de  făcut,
Norma-i  zece  metri  cubi,
Zece  metri  la  vagon
Asta-i  norma  unui  om,
Zece  metri  şi  mai  bine
Dacă  vrei  să  primeşti  pâne.

Foaie  verde, foaie  rară,
În  cea  margine  de  ţară
De  la  Dunăre  la  mare
Acolo  ne-o  lăgărit
Bandiţii  de  comunişti
Şi  ne  înfrică  să  muncim,
Canalul  să-l  construim.
Suflă  vântul  zi  şi  noapte,

Două  fete  cam  bătrâne,
Amândouă  au  bâta-n  mână:
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Coloniştii-şi  roagă  moarte
Căci  nu  putem  suporta
Foamea  şi  mizeria,
Munca-i  gre, mâncaria-i  

slabă
Şi  nu  putem  face  treabă.
Libertate, libertate,
De  tine  n-am  avut  parte
De  un  an  şi  jumătate,
Umblăm  cu  garda  la  spate
Şi  muncim  şi  zi  şi  noapte.
Când  mă  uit  sara  la  stele
Mă  apucă  un  dor  şi-o  jele
Şi  tot  mă  gândesc  mereu
La  săliacul  satul  meu.
Aşa  îmi  vine  câteodată
Dor  de  mamă  şi  de  tată,
Dor  de  fraţi, dor  de  surori
Şi  de  joc  în  sărbători.
Dumineca  în  loc  de  joc -
Lopata  și  un  târnăcop
Şi  din  zori  şi  până-n  sară
Facem  muncă  voluntară.

Pentru  ce  am  horit  o  hoare
Am stat doi  ani la închisoare,
Dar  când  am  venit  acasă
Comuniştii  iar  mă  lasă
Fără  boi  şi  fără  casă,
Fără  boi, fără  curele,
Fără  (o)liacă  de  avere
Şi-mi  trăiesc  tot  cu  durere.
Iesă  lumea  la  arat
Numai  eu  rămân  în  sat,
Boii  mi  i-au  confiscat,
Pământul  l-au  comasat.
Rău  mă  doare  la  inimă
Când  văd  plugul  tot  rugină,
Teleguţa  lângă  plug
Şi  n-am  boi  ca  să-i  înjug
Şi  la  arat  să  mă  duc,
Să mă  duc  pe Şes  cântân(d)
Şi  cu  boii  rumăgân(d)
Şi  să  mă  duc  la  arat
Căci  aşa  am  fost  învăţat.
Doamne, inima  mă  doare
Când  văd  pluguri  şi  

tractoare,
Tractorul  ară  pe  Şes,
Noi  punem  pe  deal  ovăs
Dar  cota  musai  s-o  dai
Şi  de  grâu  şi  de  mălai,
Bate-i, Doamne, ce  mai  stai,
Bate-i, Doamne, până  văd,
Dacă-oi  muri, nu  mă  încred.
De  când  i  Stalin  în  Ţară

Una  strânge
Și-alta  plânge.

Sulul  de  la  război
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1. Hay barn 2. Postholes of a hay

barn late Iron Age-early

Roman Time

3. Dutch medieval
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story of Ruth and Boaz
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4. The roof of a Dutch

hay barn
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('laattouw')

13. 'Rikrak' or

'verstekhaal'

14. 'Hooispade' 15. 'Hooizaag'



Nu  mai  vezi  găini  p-afară,
Le  ţin  oamenii-n  cotrui
Că-i  trebă  ouăle  lui,
Ai  o  oaie  şi-o  găină -
Dai  şi  oauă, dai  şi  lână,
Dai  şi  grâu, dai  şi  mălai,
Ba  dai  şi  partia  de  rai
Numai  să  nu  sie  bai
Căci  Stalin  aşa  ne  spune
Căci  astia  îs  numai  glume,
Nu  egsită  altă  lume,
Dacă  omul  i  harnic  şi  

munceşte
Şi  norma  o  depăşeşte
Pe  pământ  se  ispăşeşte,
Raiu-i  aici  pe  pământ
Dacă   la  recesământ
Declari  vite  şi  pământ 
Nu  cauţi  s-ascunzi  nimic
Atuncia  eşti  fericit
Că  nu-ţi  vine  cota  mare,
Dă  fiecare  cât  are.

De  să-ntâmplă  şi  n-ajunge
Mai cumperi, doar ai de unde,
Laptile  la  lăptărie
Să  plăte  destul  de  bine
Cu  un  leu  un  chilogram
Ăsta-i  preţul  macsimal,
Scoatem  unt, scoatem  şi  

brânză,
Zărul  voauă  vă  rămâne,
Zăru  îl  dăm  tot  macsimal
Cu  doi  lei  un  kg.
Nu  te  uita  că-i  mai  scump
Căci  am  scos  brânză  şi  unt.

Un  leu  pentru  treieratu
Căci  aşa  prevede  statu,
Zăru-i  bun  de-acrit  şălate,
N-aveţi  nevoie  de  lapte.
Plâng  copiii  şi  cer  lapte,
Mamele  încep  a-i  bate,
Cota-i  mare, musai  dată,
Dar  ei  tot  nu  vreu  să  tacă,
Dacă  nu  ştiu  să  citească.
Stalin  şi  cu  Anapauca
Ni-o  muls  oile  şi  vaca,
Stalin  de  coarne  o  ţine,
Anapauca  mulge  bine.
- Las-o, Staline, de  coarne
Căci  mor  copiii  de  foame!
Stalin  zice: - Lasă, moară,
Dacă  nu-i  trimiţ  la  şcoală
Să  scrie  şi  să  citiască,
Să  înveţe  limba  rusască!

Toată  ziua  răcnește,
Și  n-o  doare  gura;
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Las'  să  vadă  orişicare
Stalin  ce  ominie  are,
Las'  să  vadă  şi  săracu
Că  l-o  amăjit  cu  bumbacu
Şi  au  dat  mâna  cu  dracu.

Aulio  şi  vai  de  mine
Puţinel  mi-am  trăit  bine,
Când  am  vrut  să  mai  

trăiesc
Şi  comuniştii  sosesc,
Ei  în  sat  când  o  întrat
S-au  şi  dat  la  numărat,
La  numărat  de  găini
Şi-au  dat  injecţii  la  câni.
Când  au  fost  la  săptămâna
Ni-o  luat  brânza  şi  lâna,
Stalin  musteţă  sucite
El  poate  face  plăcinte
Cu  laptile  de  la  vaci,
Cu  grâu  de  la  săraci.
Tot  mă  mir  de  unde  şti
Şi  cocoşu  unde-l  ţii,
Găina  unde  se  oauă
Şi  oi  de  n-ai  numai  doauă,
Găina  unde  cloce
Şi  vaca  cât  lapte  dă,
Brânză câtă  ţ-o  rămas,
Purcelu  câtu-i  de  gras.

Colecţia  IOAN  și
FLOAREA  HERŢEG

2551

Viflaimul  din  Groşi

În  Groşi, lângă  Baia  Mare,
tinerii  joacă  Viflaimul  de
Crăciun  şi  de  Anul  Nou. De

Toată  ziua  se-nvârtește,
Și  nu  se-mbată.

Sucala
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ANAMARIA  IUGA

DE  CE  SE  ÎMBRACĂ  O ”CAMERĂ  ȚĂRĂNEȘTE” 
PE  VALEA  IZEI“

Dacă eram la oraș, chiar și la oraș, o cameră făceam așa 
[cu  rudă]” (Anuța D., 23 ani, Ieud, februarie 2005)

”Casa de parade” este spațiul în care  persoanele se auto-reprezintă pe sine
în fața celorlalți, fie că acești ”ceilalți” sunt din comunitate sau din afara ei.
Toate obiectele din această încăpere vorbesc despre creatorul lor. De aceea,
dacă sunt analizate din perspectiva interacțiunii sociale, obiectele (și chiar
și ”camera bună” în complexitatea sa), pot fi considerate ca fiind “agenți
secundari”, după sintagma propusă de Alfred Gell (Gell, A.; 1998: 23), adică
sunt “partenerii indivizilor care formează grupul social” (Popescu, I.; 2002: 74).
Numărul obiectelor, motivele care le decorează, dar și cum acestea sunt
aranjate în “camera de parade”, au în primul rând o funcție socio-
economică, dar și una comunională, pentru că diferențele de aranjare a
încăperii festive, care pot fi observate de la o localitate la alta, accentuează
necesitatea maramureșenilor de a se deosebi nu doar în interiorul
comunității lor, dar și între localități. Așadar, maramureșenii acordă o mare
importanță obiectelor, deoarece acestea vorbesc despre ei, despre locul pe
care îl ocupă în comunitate din punct de vedere al statutului social și
economic: de exemplu, casa devine o marcă identitară, mai evidentă în
trecut, când se făcea diferență între casele nemeșești și casele simple;
prezența ruzii în casă este un însemn al avuției; iar numărul mare de obiecte
sunt semne vizibile ale puterii economice a căsenilor. 
Alături de funcțiile comunională și socio-economică sau celelalte funcții ale
artei populare, rolul cel mai simplu deținut de obiectele din “camera
dinainte” privește persoana care le-a creat. În acest fel, obiectele vorbesc
despre creatorul lor. În primul rând, în această încăpere este etalată hărnicia
și dibăcia  femeii:

“Eu cred că după cum îi omu’ de bun de lucru, deci dacă ești mai
muncitor și le păstrezi mai curate, așa zic eu, în comparație cu
unu’ care nu vre’ a lucra, o familie, o fată sau o femeie”. (Ileana V.,

43 ani, Săliștea de Sus, ianuarie 2006)

În trei localități pe Valea Izei în care am făcut  cercetarea, - Dragomirești,
Ieud și Săliștea de Sus -, regula cere ca toate femeile să știe să țeasă și să
coasă, în primul rând pentru că toate casele sunt decorate cu șterguri, fețe
de masă, țoluri de rudă și țoluri de perete, cergi, pânză de desagi, dar și
pentru că o parte din aceste textile sunt folosite în fiecare zi: ștergurile
făcute în casă sunt folosite în bucătărie, paturile sunt acoperite cu cergi,
pereții sunt acoperiți cu țoluri viu colorate, când merg în sat la cumpărături
oamenii iau pe umăr desagii sau traista țesută cu o combinație de culori
specifică fiecărui sat etc. Așadar, țesutul este o îndeletnicire pe care femeile
trebuie să o stăpânească fiindcă așa cer regulile comunității. De altfel, o
fată, după cum afirma Ion Simion V. (74 ani, Săliștea de Sus, aprilie 2001), ar
trebui să se mărite doar dacă știe componentele războiului de țesut și dacă
știe să țeasă: 

“Fetele care ar vrea să se mărite, aș aduce un război, stative, să fie
toate piesele. «Vrei să te măriți, no’ , ce-s aiestea?» Care-s
prinsoare, care-s brâglă, care-s ponoji, care-i suveică, care-i
sucală? Fiecare să spună pe rând”.

cum  începe  Postul  Crăciunului,
se  adună la  unul  dintre  ei  sau  
la  Casa  parohială, la  diac  sau
la  Şcoală, să  facă  repetiţii.

Viflaimul  în  sat  se  joacă
demult, bătrânii  care  au  acum  
70-80  de  ani  mai  ţin  minte  că
au  jucat  şi ei .

Repetiţiiile  erau  conduse  de
diac, sau  de  învățător.
,Se  dădeau  spectacole de
Crăciun, de  Anul  Nou, dar  și
la  biserică.

Aveau  loc și  spectacole   la
case, dar  şi  în  curţi  sau la
Căminul  Cultural.

Mergeau  şi  pe  alte  sate, în
zilele  de  la  Crăciun, până  spre
Bobotează. 

Personajele  erau:
Ingerul (vestitor)
Irod,
2  soldaţi
Cei  trei  Crai
Osie
Păstorii
Moş  Alb
Moş  Negru  
Un  registru, de  format  mare,
cuprinde  textul  şi  unele  notiţe
îngrijite  privind  distribuirea
rolurilor (între  1975-1990), alte
note  privind  unele  pomeniri  şi
vânzări  de  calendare, participări
la  vergeluri. Acestea  sunt  notiţe

Feliuță  de  pepene,
Trece  prin  crăpătură  repede.

Suveica
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Țesăturile care sunt așezate în “camera bună”, dar mai ales ruda, fac parte
din zestrea femeilor care locuiesc în casele în care am intrat, sau din zestrea
fetelor acestora, cele care urmează să se căsătorească. Așadar, “camera
dinainte” există, în primul rând, pentru că “așa este obiceiul”; se remarcă o
continuitate a transmiterii valorilor locale, ce se regăsește chiar și la nivelul
motivului pentru care s-a decis să se facă o astfel de încăpere. Este prima și
cea mai des întâlnită atitudine, în raport cu contextul de creare a “camerei
bune”.
În Dragomirești, toate femeile în casa cărora am intrat, știu să țeasă. Și-au
pregătit zestrea ajutate de mamă și surori, iar acum, la rândul lor, își ajută
fetele să își facă zestre, sau le pregătesc singure zestre. “Camere cu rudă”
se găsesc în multe case, iar dacă nu este o cameră anume “îmbrăcată
țărănește”, sunt țesături lucrate de mână, așezate prin toată casa. Se
continuă, așadar, tradiția locală ce presupune necesitatea de a țese, dar și de
a avea o “casă dinainte”, în care să fie ruda.
Cel mai ușor de perceput continuarea tradiției este în casele persoanelor
mai în vârstă. Obiectele care le decorează “camerele de parade” fac parte
din zestrea cu care au venit de la părinți, cu ani în urmă. De altfel, casele
lor sunt mereu date ca exemplu pentru păstrarea ruzii, așa cum s-a
întâmplat când am întrebat oamenii dacă pot să îmi spună unde aș găsi cele
mai frumoase “case cu rudă”. 
“Camera cu rudă” a Elisabetei O. - 80 ani, Mătușa Saveta, cum e cunoscută
în sat, este considerată a fi una din cele mai frumoase “camere de parade”,
în special pentru că, înainte de a se deschide Muzeul Țărăncii, “Aici o fo’
prima dată filmarea, că n-o fo’ muzeu atunci. Apoi o făcut muzeu și s-o
dus” (Elisabeta O., 80 ani, august 2008). Când a venit de noră, la 22 de ani, în
casa unde locuiește acum, o casă veche din lemn, mare, cu patru încăperi,
ea a adus ruda și a așezat-o în cea mai mare încăpere, după cum cer
normele locale. Țesăturile din casă și le-a făcut singură, pe când era fată,
“tăte huc, tăt îi făcut de mine” (Elisabeta O., 80 ani, august 2008), dar mai are și
două țoluri, alese în găuri (vezi Anexa 16b2), cele din primul strat de țoluri,
moștenite de la strămoașă, obiecte cu o istorie specială, deoarece au fost
folosite de patru generații de femei. Mătușa Saveta știe, însă, că acum s-a
schimbat moda, că țolurile nu se mai fac din lână, ci din melană: “Io am
câte am avut ca femeie bătrână. Apoi cine are amu’, are mai frumoasă. (...)
A me’ frumusață s-o trecut” (Elisabeta O., 80 ani, august 2008).
Măricuța Z. - 70 ani a locuit când era fată în câmp, “pe Izvor, în munte, sub
Țibleș” (Măricuța Z., 70 ani, august 2008), și nu a apucat să își facă zestre înainte
de a se căsători, la 19 ani, când a veni să locuiască în sat. Dar, pentru că
“ruda mi-i dragă, ruda mi-o fo’ mai dragă oricând” (Măricuța Z., 70 ani, august

2008), și-a țesut mai apoi toate textilele necesare pentru rudă. Mai târziu, a
țesut, împreună cu fetele sale, obiectele pentru zestrea lor. Le-a dat și
icoane și talgere din “casa bună”, astfel că acum spune că sunt puține
obiecte care au mai rămas pe pereți: 

“eu am avut icoane aici și-am avut talgere, tăt câte două, no, da’
ele tăte mi le-o luat. Le-o trebuit tablouri. Mi le-o luat. Mai mândru
era, talgere, așa, și șterguri și icoane. Apoi amu’, facă cum or vre’,
că eu amu-s bătrână, da’ mie așe-mi place, cu talgere, cu șterguri
și icoane”. (Măricuța Z., 70 ani, august 2008).

Anuța P. - 75 ani are o “casă dinainte” fără rudă. Nu a avut rudă nici acasă,
la părinți: “am avut 50 de oi și cutare, da’ mama n-o făcut rudă” (Anuța P.,

75 ani, august 2008). Chiar dacă a avut traiul greu, cu patru copii, a ținut să își

disparate, un “aide-memoire”
nesistematizat.

Pe  o  filă  de  la  începutul
registrului  sunt  notate  sumele
pentru  costumele  interpreţilor
din  anul  1995 (9  personaje),
câte  7.000  lei  fiecare  și, fără
an, probabil  1996, câte  10.000
lei.
Viflaimul  din  Groşi  este
varianta  scurtă, de  12
personaje. Se  joacă  şi  astăzi.

TOŢI

Naşterea  Ta, Christoase,
Dumnezeul  nostru,
Rsărit-a  lumii, lumina  

cunoştinţei
Că-ntru  dânsa  cei  ce  

slujeau  stelele
De  la  stea  s-a  înălţat  
Să  se-nchine  Ţie,
Soarele  dreptăţii
Şi  să  Te  cunoască  pe  Tine,
Răsăritul  cel  de  sus,
Doamne, mărire  Ţie.

ÎNGER  GAVRIL

Scoală, ciobane, şi  nu  mai  
dormi

Că  somnul  de  acuma  nu-ţi 
va  folosi.

Mergi  la  Viflaim  degrabă,
O, păstorule, te-ntreabă

Am  un  moșneguț
Într-un  picioruț.

Vârtelnița
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facă o “cameră de parade”, cu țesături făcute de ea și alte obiecte valoroase,
de altfel rare în cele trei localități, cum este lampa cu sticlă. Camera aceasta
o folosește ocazional, doar în sărbători. Aici era împodobit bradul de
Crăciun (decembrie 2008) și aici a primit colindătorii.
La Maria G. - 65 ani, unde este și moară și vâltoare, ruda era strânsă pentru
că își zugrăvise în casă, iar când am fost la ea, ștergurile și fățoaiele erau
afară, pe sârmă, agățate la uscat. Mariei îi place să țeasă, chiar și la vârsta
sa, “tăt aș mai lucrat. Abia aștept să-mi pun t’eară, să gat cu zugrăvitu’”
(Maria G., 65 ani, august 2008). Ruda și-a făcut-o singură, după ce s-a căsătorit,
pentru că “am fost cinci fete și-un fecior o fost. Și-apoi tătă [ruda] s-o-
mpărțit dura, la una o cergă, la una un covor, și nu s-o ales nimic” (Maria

G., 65 ani, august 2008).
Maria S. - 59 ani locuiește pe Valea Baicului, departe de sat, într-un cătun
unde mai este numai o casă în vecini. Și-a făcut rudă și a țesut pentru uzul
propriu și pentru a le da zestre copiilor săi, chiar dacă știe că în casa, unde
locuiește împreună cu soțul său, “n-a șede’ nimeni. Că Gheorghe-a nost,
numa’ la bătrânețe dac-a veni” (Maria S., 59 ani, august 2008). Totuși, chiar
dacă stă izolată de sat și rareori vine lume pe la Maria, aceasta și-a făcut
rudă în casă, pentru că “aiasta-i ce știu eu, de la moși” (Maria S., 59 ani,

august 2008). O parte din zestrea cu care a venit de-acasă și ce a mai țesut
între timp, a dat-o băieților când s-au căsătorit: “ce-am avut, când s-o-
nsurat Ion, ce-am avut mai mândru, câte cerge și țoluri și șterguri, i-am
lăsat lui” (Maria S., 59 ani, august 2008). Acum, la o vârstă la care se consideră
deja îmbătrânită, se simte o anumită resemnare, pentru că, așa cum spune,
“nu mai fac amu’, c-amu’ nu mai am cui, ce să fac cu ele? (...) Eu nu mai
strâng, doamnă, nimic, decât le las, am o pensie, nu mai strâng” (Maria S.,

59 ani, august 2008).
Și în alte case unde nu sunt neapărat persoane în vârstă, în marea lor
majoritate, “casa cu rudă” există pentru că așa se face din totdeauna și
pentru că aceasta corespunde valorilor locale. Se face rudă pentru că, prin
obiectele care o compun, se arată cât de harnică este femeia din casă și cât
de mult îi place să țeasă, dar și pentru a etala bogăția familiei. 
Ileana Z.D. - 56 ani și-a țesut zestrea din “camera cu rudă” încă de când a
fost fată, după cum trebuie: “așa s-o făcut mai demult” (Ileana Z.D., 56 ani,

august 2008). Totodată, Ilenei îi place să facă lucru de mână: “meream în
lume, meream în țară și meream și făceam ca să nu șăd’em, făceam săcuți
în ciur” (Ileana Z.D., 56 ani, august 2008). Ileana locuiește în aceeași gospodărie
cu familia unuia dintre băieții săi, dar este o singură rudă, a ei, rudă pe care
o ține în partea de casă pe care o locuiește fiul cu familia sa. Dacă au
servici, fetele nu mai trebuie să aibă zestre, însă nurorii sale îi place ruda și
de aceea o păstrează într-una din camere.
Maria D. - 53 ani, are în casă rudă pe trei pereți, după cum avea acasă la
părinți: “mama, fie iertată, așa i-o plăcut. O zis: nu numa’ așe, că pe trei
păreți o fost ruzile cândva și cândva” (Maria D., 53 ani, august 2008). Ruda pe
care o are în casă și-a făcut-o de zestre, ajutată de mama sa, iar fetei sale,
Mariana, i-a dat o rudă mai veche, “de-a lui mama, când s-o măritat
mama” (Maria D., 53 ani, august 2008). Fata ei, însă, și-a stricat ruda, “o strâns-
o tătă, o spălat tăt hucurel și-o stricat-o” (Maria D., 53 ani, august 2008).
Astfel, pentru că doar una dintre ruzi este folosită, a doua vrea să o vândă:
“Eu am zis c-am ținea-o ceea mai veche, dar ea o zis «Mami, aceea-i mai
veche, îi dăm drumu’»” (Maria D., 53 ani, august 2008). La ea în casă însă,
Maria dorește să aibă rudă, sau măcar țesături făcute în casă, pentru a simți
că este aranjată casa, “când ai pus țolurile pe pereți și când ai pus

Căci  acolo  vei  afla
Că  s-a  născut  Mesia.
Dacă  nu  mă  crezi  pe  mine
Iată  steaua  care  vine.

PĂSTOR  I

Îndată  ce  m-am  culcat
Am  visat  un  vis  ciudat,
Cerurile  s-au  deschis
Şi-mi  părea  c-aud  prin  vis
Glasuri  dulci  şi  împărăteşti
Vestind  celor  pământeşti
Căci  Preacurata  Maria
A  născut  nouă  Mesia.
Să  mergem  la  Viflaim,
Pe  Mesia  să-L  găsim.

TOŢI (cântă)

Trei  Crai  de  la  Răsărit,
Trei  Crai  de  la  Răsărit,
Cu  steaua-au  călătorit
Şi-au  mers, după  cum  citim,
Până  la  Ierusalim.
Ş-acolo  dacă-au  ajuns

Două  mame  au  câte  cinci  feciori
Și  toți  poartă  același  nume.

Degetele
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ștergătorile, simți că-i sărbătoare. Altfel nu simți” (Maria D., 53 ani, august

2008).
O altă casă în care ruda se păstrează, pentru că așa se obișnuiește și pentru
că așa îi place gazdei să fie aranjat, este cea a Mariei Z. - 49 ani, care are
grijă și de Muzeul Țărăncii. Maria a ținut neapărat să își facă singură
zestrea și ruda înainte de a se căsători, iar soțul său a așteptat-o un an de
zile, până a terminat să își țeasă toate obiectele necesare. Ruda o are așezată
în casă, într-o cameră specială, deși e greu de întreținut, pentru că “îți
trebuie o săptămână într-o casă unde-i ruda să-ți faci curățenie” (Maria Z.,

49 ani, august 2008). Totuși, “odată arde [se luminează] casa când vezi ruda
asta” (Maria Z., 49 ani, august 2008). Maria i-a făcut zestre și fetei sale,
căsătorită de curând, dar care este plecată în străinătate să își facă bani
pentru a construi o casă. Deocamdată tot Maria ține și zestrea fetei sale: “a
ei tăte-s grămadă. Acolo, tăte-s împăturate și să și le ducă. Îi place, țîne
mult, să știți” (Maria Z., 49 ani, august 2008). După cum spune, toți copiii săi,
doi băieți și o fată, sunt obișnuiți cu ruda și nu vor să o strice: 

“Am și mobilă, pă un părete îi ruda, rudă, și am mobilă de cameră.
Cum era mai demult, nu de asta nouă, cum să face pă tăt păretele.
Și la tăți ni-s dragi ștergurile. Drept amu’ când am făcut curățenie,
mi-o zis copiii: «Mămică, sper că nu-i țîpa ruda, cât îi de
frumoasă!» Nu, nu. Nici unu’ nu vreu să nu pun țoluri la părete, să
nu pun icoane, că sunt icoane în casă, țoluri, tăt îi făcut de mâna
me’”. (Maria Z., 49 ani, august 2008).

Țesăturile Mariei Mo. - 45 ani, sunt toate făcute de ea, “tăte-s noi, tăte eu
le-am făcut. Așe ni, și-s bătrână de 45 de ani” (Maria Mo., 45 ani, august 2008).
La casa părintească nu a avut rudă, însă când s-a căsătorit a ținut neapărat
să își aranjeze una, imediat după ce și-a terminat noua casă, pentru că
“[ruda] îi frumusață, cum să vă spun, îi o casă împodobită [casa cu rudă]”
(Maria Mo., 45 ani, august 2008). I-a făcut zestre și fetei sale, care locuiește
acum în Vișeu, unul din orașele apropiate, deși știe că “nu le mai trebe la
tineret, numa’ cât mai simplu” (Maria Mo., 45 ani, august 2008).
În Ieud, în mod similar, în casele în care am intrat, “casa dinainte” continuă
obiceiul locului. Pentru a începe cu cea mai tânără mireasă, Anuța D. - 23
ani, care se căsătorise în 2004, ea a învățat de la mama sa să țeasă și,
împreună cu aceasta, înainte de a se mărita, a țesut și a cusut toate obiectele
pe care le-a așezat în “camera cu rudă” din noua sa locuință. Și-a pregătit
zestrea în decursul a doi ani, pentru că a dorit să aibă rudă, după cum cere
tradiția satului. Anuța a făcut camera pentru că “într-o cameră îmi place să
fie țărănește, oriunde, îmi place. Și la oraș, și oriunde, îmi place să fie
țărănește” (Anuța D., 23 ani, februarie 2005). În anul în care am întreprins
cercetarea în sat, Anuța, soțul și copilul lor, locuiau în vechea casă din lemn
a socrilor mari, în care s-au mutat de mai puțin de un an, amenajând,
imediat, “casa bună” cu țesăturile care le-a pregătit ca zestre. În timp, ei
doresc să își construiască o nouă casă, mai mare, iar la întrebarea dacă își
va amenaja și acolo o “cameră cu rudă”, mi-a răspuns că da, pentru că și
“dacă eram la oraș, chiar și la oraș, o cameră făceam așa” (Anuța D., 23 ani,

februarie 2005). 
La Maria C. - 34 ani, situația este extrem de interesantă: Maria s-a născut în
Bârsana și a locuit în Ieud o perioadă în aceeași casă cu soacra ei. În tot
acest timp, în “casa bună” au fost puse pe pereți țesăturile soacrei sale, cu
țoluri în crengi, după cum se fac în Ieud. De patru ani, de când a decedat
soacra, Maria și-a “îmbrăcat” casa cu țesăturile din satul natal: “Era ruda
veche a lu’ soacră-mea. Dar am stricat-o. Eu îs din Bârsana de loc. (...) Am

Steaua-n  nori  li  s-a  ascuns
Şi-a-nceput  a  căuta,
Prin  oraş  a  întreba.

SOLDAT  I

Prea  puternice  Împărate,
S-a  ivit  faima-n  cetate
Că  pe-aici  ar  fi  venit
Trei  Crai  de  la  Răsărit
Şi  întreabă  şi  opresc
Ori  pe  cine  întâlnesc:
- Nu  ştiţi  unde  s-a  născut
Un crai nou, făr-de-nceput?
Dar  la  această  întrebare
Nimeni  nu  a  fost  în  stare
Să  răspundă  şi  să  dea
Explicarea  ce-o  cerea.

IROD

Mergi  de-i  caută  şi  cheamă
Ca  să  dea  aicea  seamă
Cine  sunt?  De  unde  sunt?
Ce  caută  şi  pe  cine?
Spre a-şi lua voie de la mine
Aici  pe  al  meu  pământ.

SOLDAT  II

Crailor  din  răsărit,
Vă  rog  să  luaţi  seamă
Că  la-Mpăratul  Irod
S-a  adunat  mult  norod
Pentru  a  voastră  socoteală!

IROD

Crailor  din  Răsărit,

Am  un  pom  cu  douăsprezece  crengi.
Fiecare  creangă  are  patru  cuiburi  și  în
fiecare  cuib  îs  câte  șapte  ouă; 
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pus ca la Bârsana” (Maria C., 34 ani, iunie 2006). “Camera cu rudă” reflectă, în
acest caz, atașamentul față de locurile natale, reprodus prin stilul particular
al așezării obiectelor pe rudă; spațiul devine un “loc de memorie” pentru
Maria și reflectă funcția comunională pe care o au obiectele de artă
populară.
Măricuța C. - 36 ani a țesut înainte de a se căsători, toate textilele pe care
le-a așezat în întreaga sa casă, nu doar în “camera bună”. A fost ajutată să
țeasă, dar și să pună ruda, de cele două surori ale sale. Și-a făcut “camera
de parade” imediat ce ea și soțul ei au terminat de construit casa: “Când am
terminat casa, în ‘90, atunci am așezat tăt ce am în camere. De-atunci mi-i
pusă și ruda, și țolurile pe pereți, și icoanele, și la icoane ștergătorile”
(Măricuța C., 36 ani, februarie 2005). În “casa bună”, pe unul din pereți, este
mobilă nouă, modernă, semn că schimbările nu întârzie. 
La Ioana D. - 40 ani, “casa cu rudă” a fost amenajată încă de când s-a
mutat în noua sa locuință, după căsătorie, în aceeași gospodărie cu Susana
D. - 77 ani, mama adoptivă a soțului său. Ioana a avut și la părinți rudă,
unde “o fo’ casă veche, numa’ amu’ o spart-o. Era cu rudă, țărănească, o
cameră încă așa cu mai multe icoane” (Ioana D., 40 ani, mai 2009). Și-a
pregătit zestrea în mai multe ierni, ajutată de mama sa, pentru că așa
trebuie: “când te-ai măritat, toate fetele o avut, care n-o avut școală, rudă
și țoluri” (Ioana D., 40 ani, mai 2009). Ioana continuă, așadar, tradiția locului.
Fetei sale, elevă la Sighetul Marmației, nu știe dacă să-i pregătească deja
zestre, ori ba, pentru că “dacă fac școală, nu mai trebe, da’ de-a vrea
câteva, le fac, dacă nu, nu. De a trebui, le-oi fa’. Da’ până atunci, nu mai
fac altu’” (Ioana D., 40 ani, mai 2009).
Țesăturile care erau în casa Irinei C. - 75 ani fac parte din zestrea celei de-a
treia fete, Anuța C. - 35 ani, care nu s-a căsătorit. Țolurile, cergile, dar și
celelalte țesături sunt făcute de Anuța, în urmă cu cincisprezece ani. Vechile
covoare ale Irinei, căsătorită la 28 de ani, le-au vândut pentru că erau vechi:
“Cele de la mama le-am vândut la niște domni. Acelea altfel erau făcute,
erau cu lână și altfel forme erau” (Anuța C., 35 ani, mai 2009). În această casă
era o rudă și în camera folosită cotidian, pentru că, după cum spune Irina,
“așa-mi place, așa mi-i drag. Dacă ai cu ce, faci în amândouă camerele.
Mai fain cu rudă ca numa’ cu icoane” (Irina C., 75 ani, februarie 2005).
În Săliștea de Sus, de asemenea, femeile țes, cu câteva excepții, pentru
casele lor, iar apoi, o bună parte din țesături le așează în “camera dinainte”.
Fetele învață de la mamele lor să țeasă și să coasă, nu se întâmplă de foarte
multe ori ca o fată să nu știe să țeasă, poate doar în ultimii ani. Și în această
localitate, în majoritatea caselor în care am intrat și unde se găsește o
“cameră îmbrăcată țărănește”, motivația existenței acestui spațiu este
asociată continuării tradiției locale. O tradiție care a fost înnoită, în special
la nivelul motivelor ornamentale ale textilelor, după cum s-a văzut în
capitolul dedicat analizei materialității încăperii. 
Continuarea tradiției locale și dorința femeilor de a o respecta este cel mai
ușor de observat în cazul persoanelor mai în vârstă, cum este la Maria C. -
80 ani, în casa căreia era o rudă simplă, doar cu cergă. Majoritatea
obiectelor Maria le-a dat zestre uneia dintre fetele sale, căsătorită de vreo
14 ani: “I-am dat zestre, ce să faci, că nu poate să meargă numa’ așe’... C-
o fost noră și-apoi o venit aici” (Maria C., 80 ani, august 2008). Maria i-a mai
dat zestre și unei rudenii la care a stat o vreme:

“am mai stat la o mătușă din partea mea și i-am dat și ei, cerge,
țoluri. Pe la Lechința, pe-acolo am măritat-o. Și i-am dat și ei
zestre, c-o fost fată și cum să meargă ea așa goală, nu poți. Musai

Eu  vă  zic: bine-aţi  venit!
Însă, spuneţi, cum  umblati
Şi  pe  cine  căutaţi?

BALTAZAR

Împărate  prea  mărite,
Multe  zile  fericite
Pe  tine  să  te-ntâlnească!
Şi, cum  vezi  după  veşminte,
Dacă-ţi  mai  aduci  aminte
Suntem  viţă-mpărătească.
Ale  noastre  mari  regate
Sunt  în  Persia  lăsate
Căci  de  un  an  şi  mai  bine
Umblăm  prin  întinsa  lume,
Şes, păduri, câmpii  întinse,
Munţi, cetăţi, oraşe  multe
Cu  înfocare  căutând
Pe  cel
A  cărei  stea  cu  mărire
Nu  se  află  nicăirea.
Umblând, tot  rătăcind,
Mereu  întrebări  urzind
În  astă  cetate  mare
De-a  răspunde  la  întrebare
Nimeni  nu  a  fost  în  stare.

IROD

Mă  cuprinde  o  mirare
De  această  cuvântare.

Ce-Mpărat  poate  să  fie
În  a  mea  împărăţie?
Asta  nu  poate  să  fie
Decât  numai  viclenie

fiecare  ou  are  douăzecișipatru  de
gălbenușuri, iar  din  fiecare  gălbenuș  ies
câte  șasezeci  de  pui, fiecare  cu  câte
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să-i dai oriceva” (Maria C., 80 ani, august 2008). 
Fiind înaintată în vârstă, Maria explică de ce nu are foarte multe textile pe
rudă: “nu trăiesc tăte pe veci, tăte o putrezit, le-o mâncat șoarecii” (Maria

C., 80 ani, august 2008).
Și în casa Anuței R. - 85 ani este rudă, însă, cum nu a primit zestre pentru
că s-a căsătorit împotriva voinței părinților, a trebuit să își țeasă singură
toate textilele care sunt necesare pentru “casa cu rudă”. Mai apoi și-a
aranjat și rudă. Pe timpul cât a fost acasă la părinți, Anuța spune că “n-am
avut țoluri nici acasă, că acasă am fost ca bărbatu’. Acasă am fost așe’, că
tata o avut cal, o avut mărhăi. Și după tăiat de lemne, eu meream cu tata”
(Anuța R., 85 ani, decembrie 2005). Anuța a învățat singură să țeasă: 

“Eu am învățat, vedeam pă mama sara cum țăsea. Apoi, când am
vinit aici, (...) am pus t’eară și am făcut. (...) Formele le știu de
mică. Așa era și la părinți, o fo’ un țol acolo la părinți, da’ nu știu
ce s-o făcut cu el, l-o vândut, că nu l-am mai văzut” (Anuța R., 85 ani,

decembrie 2005).

Marea parte din țesăturile pe care le-a făcut, le-a dat, la rândul său, zestre
fetelor sale, după cum este obiceiul în sat. Și-a păstrat câteva țesături, iar
restul le-a țesut din nou, în timp, pentru a completa și a face o rudă simplă:
“Apoi le-am dat lor, tăte le-am dat, c-o fo’ două rânduri de cerge păst-
olaltă, și le-am dat, și o mai rămas. Eu am țăsut mai două cerge și un lat”
(Anuța R., 85 ani, decembrie 2005).

Maria Ch3 – 70 ani a avut “cameră cu rudă” din totdeauna în casa sa. Chiar
și la părinți a avut rudă, dar și în locuința sa, o “casă bătrână, cu târnaț”
(Maria Ch3., 70 ani, august 2008), care se găsește departe de sat, la câțiva km.
Acum locuiește în aceeași curte cu familia fiului său, într-o casă mică,
special construită pentru ea. A venit aici din cauza bolii, pentru a fi în sat,
în caz de nevoie. Și aici și-a pus rudă, pentru că, după cum spune, “Așa știu
eu” (Maria Ch3., 70 ani, august 2008), așa a avut dintotdeauna în casă. 
A avea “casă țărănească” pentru a continua tradiția locală nu este, în
Săliștea de Sus, doar dorința bătrânilor. Chiar și femei de vârsta a doua,
crescând în casă cu rudă, “așa știu”, astfel că și-au amenajat o astfel de
încăpere în locuința lor.
Măricuța V. - 64 ani are o “cameră dinainte” nouă: ruda și-a așezat-o doar
în 2004, pentru că, după cum spune, casa era în construcție și nu a avut
cum să pună rudă înainte: “tăt am mutat casa dint-un colț înt-altul și iar
am spart-o, și iar n-o fo’ bine și iar, tăt am mutat-o și am făcut-o” (Măricuța

V., 64 ani, ianuarie 2005). A avut, însă, rudă și în vechea locuință, astfel, se
poate spune că, deși ruda e așezată de puțin timp, există o continuitate în
ceea ce privește atașamentul Măricuței față de tradiții și valori locale.
În mod similar, Maria Ch. - 50 ani a avut rudă în casă mereu. A învățat de
la părinți să facă rudă, astfel că ea continuă tradiția locală. Amintirile sale
care se leagă de rudă sunt un bun exemplu că memoria familială se
păstrează și prin obiecte:

“Cu asta te naști, dacă ai în familie. În casa asta a existat. (...)
Chiar îmi amintesc când tata s-o înscris în CAP, mama făcea ruda.
Și a venit tata și i-a spus că s-a înscris în CAP și mama era acolo,
și nu știu cum a tras toate, s-au răsturnat și s-au certat pentru asta.
Rețin (...) cum s-a răsturnat toată ruda și cum o căzut toată. Și tata
o zis «Vezi-ți de treabă» și a plecat, a ieșit afară și a lăsat-o cu
ruda. Nu știu, sunt așa lucruri pe care le moștenești, deci nu trebuie
să te învețe nimeni” (Maria Ch., 50 ani, decembrie 2006).

Maria ține mult la țesăturile pe care le-a primit zestre de la părinți, pentru

Căci  în  tot  ţinutul  meu
Nu este alt  Împărat  decât  eu.
Eu  voi  aduna  toţi  profeţii  

şi-nvăţaţii

Care  cu  tot  dreptul  vor  şti
spune

Despre  a  voastră  minune
Şi  vai  de-a  voastră  cunună
Dac-o  purtaţi  cu  minciună!

GASPAR

Împărate, să  trăieşti
Şi  mulţi  ani  să-mpărăţeşti,
Dar  nu  ne  face  de  

minciună
Că nu ştim ce-a  fi  la  urmă.
Noi cu minciuna nu umblăm,
Nici  coroana  n-o  pătăm,
Noi  aicea  am  venit
Numai  spre-a  descoperi
Să  ştim  de  ce  a  lucit
Steaua  de  la  răsărit
Căci  al  nostru  Împărat
Toată  lumea  a  chemat
Ca  să  dea  o  explicare
De  steaua  ce  era-n  zare.
Dar  întrebat-am  în  zadar
Când, crai  vrednic, Baltazar,
A  putut  să  tâlcuiască
Lumea  să  o  liniştească,
El, de  stele  cititor,
Făcu  tâlcu  următor:
Steaua  ce  s-a  arătat
Spune  că  un  Împărat
Se  va  naşte  în  curând,
Toată  lumea  mântuind.

șasezeci  de  pene.
Anul, lunile, anotimpurile, săptămâna, ziua,

ceasul, minutul.
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că sunt făcute de mama sa. Pentru zestrea sa, deși, cum spune, “știu să
lucrez, dar nu am avut vreme și prea puțin [am țesut eu]. În general mama
este cea care a lucrat” (Maria Ch., 50 ani, decembrie 2006). Astfel, prima cameră
pe care a amenajat-o când a terminat de construit casa nouă, a fost “camera
cu rudă”: 

“În ‘84 ne-am mutat în casă. Da. Prin ‘82 ruda era deja făcută.
Ruda a fost făcută prima dată. Stăteam în casă dincolo și trebuia să
le așez pe toate. Și prima cameră a fost camera țărănească” (Maria

Ch., 50 ani, decembrie 2006).
Ruda, după cum explică Maria, nu are doar o însemnătate socială (“era,
într-adevăr, după starea materială”, Maria Ch., 50 ani, decembrie 2006), sau una
estetică, ci și una practică. Astfel, pe rudă se păstrează țesăturile mai bine:
“pentru a le păstra e mai convenabil să faci rudă. Nu doar pentru
frumusețe, [ci] și pentru păstrare. E mai sănătos”(Maria Ch., 50 ani, decembrie

2006). Prima dată când a așezat ruda, Maria a pus toate cele cinci straturi;
avea ruda completă. Acum însă, are o rudă simplă, cu patru straturi. De
asemenea, prima dată ruda era așezată la parter, însă, pentru că “alții o zis
că-i prea incomod” (Maria Ch., 50 ani, decembrie 2006), a trebuit să mute
întreaga “cameră țărănească” la etaj, deși 

“totuși cred că aici ar fi fost cel mai bine. Toți ziceau că «Dacă vrei
să faci, fă, dar nu aici». Acolo, undeva, alege-ți, să nu ne încurce.
Nu încurcă pe nimeni. Aici aș fi preferat să o fac. Probabil că ar fi
dat bine. Totuși, era un perete și mergea bine. Dar n-o fost de-
acord” (Maria Ch., 50 ani, decembrie 2006).

“Casa îmbrăcată țărănește” de la Ileana V. - 43 ani este renumită în tot satul
și e considerată reprezentativă pentru comunitate. Ileana are țesături în toată
casa. Le-a țesut înainte de a se căsători, cu mai bine de 20 de ani în urmă,
ajutată de mama sa, pentru că “îi lucru migălos; o iarnă lucrezi pă un țol,
pă o cergă; se fac greu” (Ileana V., 43 ani, ianuarie 2005). Deși nu a avut rudă în
casa părintească, Ileana a văzut, când era copil, la o mătușă o “cameră de
parade” în care era rudă: “O fost o soră de-a lu’ mama; și era o casă foarte
veche. De-a lui Medicu i-o zis. Și [cu] draniță o fost acoperișu’ și cu
pridvor. O fost foarte veche. (...) Acolo o fost rudă” (Ileana V., 43 ani, ianuarie

2005). A mai văzut, de copil, rudă și în vecini, unde, după cum își aduce
aminte, într-o casă

“o fo’ șezătoare acolo mulți ani, cred că și 30 de ani, o fo’
șezătoare în casa aceea. (...) Era doi bătrâni acolo-n casă, Maria
Bd’irăului îi zicea. (...) Și acolo știam de rudă. Și era talgere, puse
acolo, de altfel, mai rare, c-o avut cinci copii și-o mai dat zestre
din ele. Pe jos era podeaua, lăicerele, nu era mobilă-n casă, era un
dulap băgat într-un părete, cu ușile-afară, ca un fel de
debara”;“și-n casa ceia era rudă și de-acolo, de când eram mică,
am văzut. Și-am făcut-o [ruda] după modelul ăla” (Ileana V., 43 ani,

ianuarie 2005).

Astfel, după ce și-a terminat de construit casa cea nouă, s-a străduit să pună
rudă curând: “era iarnă, foarte frig, n-am sobă acolo; cu o pătură legată
[am așezat pe rudă]. Am vrut să fie gata de Crăciun” (Ileana V., 43 ani,

ianuarie 2005). Motivul pentru care a ținut neapărat să își pună rudă în casă
și, astfel, să își facă o “cameră țărănește”, este pentru că, așa cum spune ea,
“îs țărancă (...), îs legată de tradiții, de hainele țărănești, de tăt ce e aici”
(Ileana V., 43 ani, ianuarie 2005). Există, însă, și o motivație care e asociată
schimbării tradiției, reinventării “camerei cu rudă” ca loc de memorie,
pentru că încăperea pregătită și aranjată de Ileana este “o amintire cum să

IROD (către  OSIE)

Osie, nu  ştii  tu  ce  va  să  fie
Despre  astă  proorocire,
În  ce  parte-mpărătească
A  putut  ca  să  se  nască?

OSIE

Ba, mi-aduc  şi  eu  aminte
De  vreo  două-trei  cuvinte,
Ştiu  şi  foaia, ştiu  şi  locul
Unde-a  scris  Varlaam, 

proorocul,
Ziceau  toţi, ca  să  se  ştie,
Că-n  Viflaim  o  să  fie
Naşterea  mântuitoare
A  lumii  ce-aproape  moare
De  greul  păcatului,
De  ispita  iadului.

IROD (către  Crai)

Regilor, veniţi  la  mine
Cu  daruri  să  vă-ncarc  bine,
Încetaţi  a  mai  străbate
Cărări  multe  neumblate
După  o  stea  amăgitoare,
Vouă  moarte  aducătoare.
Nu  credeţi  în  amăgire
Că  este  chiar  peste  fire
Ca  o  stea  să  vă  vestească
De  naştere-mpărătească.

Ce  arde  și  nu  scoate  fum?
Soarele
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făcea casele la noi, cu rudă” (Ileana V., 43 ani, ianuarie 2005).

În casa Anuței I. - 57 ani este o “cameră bună” fără rudă. A avut rudă până
de curând, până în 2003, când s-a căsătorit fata cea mare și a dus toate
țesăturile ca zestre. Anuța a avut rudă în casă încă de când a construit-o,
împreună cu soțul său, Ștefan – 60 ani, iar acum, pentru că a dat-o fetei
sale, dorește să pună o altă rudă în casă. Pe ea va aranja zestrea mezinei
sale, elevă în Baia Mare: 

“Am din ce pune. Da’ de-oi mai face, și să vedem cum o face fata,
c-apoi, când vine, iar mi-oi fa’ țărănește. Vedem noi pe când vine
fata acasă. Că trebe să m-ajute, că io sîngură, nu pot să pun”
(Anuța I., 57 ani, ianuarie 2005).

Anuța a țesut de când se știe și țese și acum, pentru că “numa’ tăt nu vreu
să stau de tăt. Tăt mai cos, ați văzut ce mai am p-acolé” (Anuța I., 57 ani,

ianuarie 2005). Poveștile sale de viață despre greutățile și condițiile de lucru
din copilăria sa au un aer documentar care arată importanța pe care o au
țesăturile și zestrea, în special mai demult, când, pentru a face un țol,
“demult am tuns de pe oaie, n-am așteptat să vie primăvara, jumătate lâna
o fo’ luată și făceam caier și torceam și țeseam cu ea” (Anuța I., 57 ani,
ianuarie 2005).
Viorica I. - 26 ani locuia până în 2007 cu părinții săi, iar “camera
țărănească” din casa lor era, de fapt, “un depozit de lucruri frumoase”
(Viorica I., 23 ani, aprilie 2001). Pentru că a fost plecată timp de 6 ani în Cluj-
Napoca pentru studii, nu a stat cu părinții săi decât în vacanță și, mai apoi,
încă un an de zile, până să se căsătorească. Pe când era studentă, spunea că:

“Eu am ideea asta că să-mi fac o cameră țărănească oriunde m-aș
afla în lume, bineînțeles, după ce-mi întemeiez o familie. (...)
Obsesia mea. Poate și pentru că le am deja făcute și nu mai trebuie
să țes. Și îmi place, îmi place foarte mult. O să-mi fac inclusiv o
rudă” (Viorica I., 23 ani, aprilie 2001).

În 2008 când am fost la noua sa locuință din Săliștea de Sus, unde stă cu
soțul ei, Viorica mi-a arătat fețele de masă la care lucra pe atunci. Continuă
să își adune țesături pentru viitoarea sa “cameră țărănească”, pe care, încă,
nu și-a amenajat-o.
Pe lângă această atitudine de continuare a tradiției, în cele trei comunități
cercetate de pe Valea Izei se mai întâlnesc și altele. Oamenii de aici se
exprimă prin aranjarea ”camerei bune” ca fiind persoane care continuă
tradiția (după cum s-a văzut în prezentul articol), sau persoane care doresc
să schimbe tradiția, care fie își pierde din importanță, fie este reinventată și
reinvestită cu alte semnificații. Toate aceste atitudini sunt, însă, determinate
în aceeași măsură de identitatea persoanelor care creează obiecte, le
folosesc și le investesc cu semnificații, o identitate puternic marcată de
tradiția comunității.
Referințe bibliografice:
Gell, A., 1998: Art and Agency. An Anthropological Theory, Clarendon Press, Oxford
Popescu, I., 2002: Foloasele privirii, Editura Paideia, București

ANUȚA  POP
Ritualuri de nuntă în Maramureş.

Despărţirea rituală de feciori şi de fete: 
cusutul steagului şi împletitul cununii

Cusutul steagului
Trecerea de la stadiul de flăcău/fată la cel de bărbat/nevastă este marcat

MELHIOR (către  IROD)

Darnic  eşti  tu, Împărate,
Să  ai  multă  sănătate!
În  zadar  te-i  osteni
Că  şi  noi  vom  dărui
Aur, smirnă  şi  tămâie,
Numai  Domnul  să  ne  ție
Să  împlinim  cu  credință
Scumpa-ne  făgăduinţă
Că  noi  nicicum  nu  voim
Darurile  să  le  primim,
Ci  mai  bine  ne  îndreptează
Spre  împărătească  rază,
Astfel  prieten  ne  poţi  fi,
Dar  nu  umbla  a  ne-amăgi!

IROD (către  Melhior)

Vezi, aici  eu  sunt  stăpân,
Fac  un  semn  şi  te  fărâm!
Dar  de-acuma  înainte
Moderează-te-n  cuvinte,
Singur  sunt  numai  în  lume
Şi  Irod  e  al  meu  nume
De  care  când  se  aude
Şi pasărea-n zbor se-ascunde.
Dar, voi, năluci  pământene,
Din  unghiuri  răsăritene,
Cu  atâta  îndrăznire
Încerci  a  mea  stăpânire
Cu  atâta  clevetire
Vreţi  s-aduceţi  amăgire
În  poporul  din  Iudeea
Ca  să  creadă  în  Mesia.

I  mort  și  umblă;
I  orb  și  vede;
Are  coarne  și-i  cal;
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prin jocurile care au loc la casa mirilor, în seara dinaintea nunţii. Seara, în
ajunul nunții, la mire se face cusutul steagului. Este momentul în care
începe nunta propriu-zisă. La mire se adună prietenii acestuia și rudele
apropiate, care fac o mică petrecere în timp ce stegarul își pregătește
steagul pentru nuntă. Stegarul are drept atribuții adunarea năfrămilor,
batistelor, pregătirea botei de steag și a tuturor obiectelor din care acesta va
fi confecționat. Steagul este alcătuit astfel: suportul (o bâtă de aproximativ
doi metri) este acoperit cu o față de masă albă, țesută, cu ciur, peste care se
cos năfrămi colorate, aduse de fete, dar și batiste și panglici, apoi, de la un
capăt la celălalt,  se așează un brâu împletit din barbânoc. În ultima
perioadă, batistele au fost înlocuite cu dantele (mileuri).

Steag de nuntă - Vişeu de Jos
Steagul este cusut de către o femeie din sat și  de către „drușca stegarului”,
în prezența stegarului, a feciorilor și fetelor care asistă, însă, mirele și
stegarul trebuie să împungă primii, de câte trei ori1.Alături de stegar mai pot
striga și alți feciori. Deși, în general, tristețea este resimțită de către mireasă,
și mirelui îi pare rău că pleacă din rândul feciorilor:
Mândru-i steagu și gătat, Supărat, bietul de el
Mirele-i cam supărat. Că se-nsoară tinerel!

Steag  de  nuntă - Leordina
Ceremonia putea dura mai multe ore, prilej de joc și veselie, deoarece acest
moment nu se poate realiza în absența ceterașilor, a mâncării și a horincii de
prună. 
După terminarea steagului, feciorii se așează în roată, iar mirele stă în
picioare pe o traistă în mijlocul lor. Feciorii joacă jocul bărbătesc, în timp ce
stegarul joacă steagul deasupra capului mirelui, în ritmul muzicii, strigând: 
Ei, țua de da! Nu știu cum i-a si tihneala!
Adă, Doamne, mult noroc La cusutu steagului
Steagului și cui îl joc! Joacă ruja macului.
Ei, țua de da! La cusutu de la steag
Mândru-i steagu, ardă-l focu, Joacă ruja de la mac.
Nu știu cum i-a si norocu! Joacă ruja, se scutoară,
Mândru-i steagu, ardă-l para, Mândru fecioraș se-nsoară”2
În Maramureş nu se face apel la bradul de nuntă, ci la steag, ca echivalent al
acestuia. Steagul de nuntă este, la fel ca bradul de nuntă sau bățul înflorat,
întâlnite în alte zone ale țării, „substitut al masculinității și simbol falic”3,
simbolul fecioriei și al virilității. Transferând ceea ce Ion Ghinoiu afirma cu
referire la bradul de nuntă, al cărui corespondent steagul este, se poate spune
că „prin înfățișare și, mai ales, prin modul cum este jucat, el exprimă
bărbăția, hotărârea și virilitatea viitorului soț”4; de aceea el este  mereu etalat
cu mândrie.
Conform lui Ion Ghinoiu, bradul, respectiv steagul, este substitutul sacru al
mirelui. Citându-l pe Ghinoiu, L.Berdan notează că „feciorul de însurat este
înalt ca bradul şi voinic ca bradul”5. Steagul, ca echivalent al bradului, este
ornat, purtat în fruntea alaiului la nuntă, existând o secvenţă special dedicată
acestuia în scenariul nunţii.
Acest fragment din ceremonialul nunții evidențiază legătura care se păstrează
și în prezent între om și arbore. „Comunitatea om-arbore, aşa cum ne-o
relevă credinţele populare româneşti, este una dintre cele mai vechi concepţii
ale vieţuirii omului în familie, în comunitate şi în natură, evenimentele din
ciclul familial fiind strâns legate de tot ce se întâmplă în mediul natural,

Deci, voi  împărţi  poruncă
Spre  a  vă  pune  la  muncă
Pe  voi  să  vă  umilească,
Neamul  să  vi-l  nimicească.

GASPAR (către  IROD)

O, Iroade, ce  gândeşti, 
De  muncă  ne  pomeneşti,
Nouă nici cum nu ne e frică
De  a  ta  inimă  mică!
Crezi  că  noi  n-avem  armate
Care  te  vor  putea  bate
Şi-n curând  le  vei  vedea
Dacă  tu  ni-i  reținea!
Tu  la  muncă  de  ni-i  da
Noi  porunca  ţi-om  călca
Având  în  Domnul  credinţă
Pentru  a  noastră  biruinţă
Şi  apărător  ni-o  fi
Chiar  dacă  noi  vom  muri!
Astronoame  Baltazar,
Sloboade  tu  al  tău  har
Că  pe  acest  tiran  să-l  arză
Şi-n  Cristos  îl  fă  să  crează!

BALTAZAR (blestemând)

Vrăjitori, idoli, preoţi,
La  o  stea  se-nchină  toţi
Şi  cu  multă-ncredinţare
Soli, mânând  spre  cercetare,
Ca  şi  toţi  bine  să  vază
Ce  stea  ni  se  adeverează.
Şi  toţi  într-un  singur  grai
Spun  de-o  naştere  de  Crai.
Numai  tu, prea-ntunecate,
Iroade, Împărate,
Nu  vrei  nici  cum  înţelegi,
Credinţa  să  ţi-o  nutreşti,

I  muscă
Și-i  armăsar.

Minciuna
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influenţându-se reciproc”6.
Cusutul și jocul steagului reprezintă despărțirea rituală a mirelui de feciori,
„o declarație de virilitate masculină”7 subliniind, așa cum afirma Gail
Kligman, „moartea acelei faze a ciclului său de viață”8. După ce se jocă jocul
steagului, stegarul îl învârte de trei ori deasupra capului (gest pe care îl repetă
și în fața bisericii), apoi alaiul pleacă la casa miresei. 

Seara de cunună
Mirele cu alaiul lui (stegarul, ceata de feciori și ceterașii) vin la casa
miresei. Mirele primește de la mireasă struțul în clop și îi oferă acesteia
petéle (panglici) pe care și le va prinde în păr în ziua nunții. Aceste daruri
sunt expresia unei negocieri rituale, în care mirii negociază direct. Este, de
altfel, singura târguială simbolică ce are loc între ei, de acum înainte, ei
„devin observatori într-o dramatizare culturală pe viu referitoare la
căsătoria lor și la căsătorie în general”9. De asemenea, și stegarul și
druștele, ca succesori simbolici ai mirelui și miresei, își primesc însemnele
specifice. Are loc, astfel, un schimb de daruri, care are o funcție
compensatorie și, după cum afirmă Ion Șeuleanu, „temperează conflictele
de ordin psihic și economic  ivite între neamul miresei și cel al mirelui,
între cei din grupul căsătoriților și ceata feciorească/feminină, între aceasta
din urmă și tinerii care s-au decis să opteze pentru un alt statut
existențial”10. Este un adevărat ceremonial al  întâlnirii dintre fete şi feciori,
ce funcţionează ca un ritual, pentru că are legătură cu însăşi ordinea
lumii11, fiind momentul în care se pun bazele unor viitoare relaţii. În unele
localități, acest schimb de daruri are loc după încheierea jocului cununii,
când au mai rămas acasă la mireasă doar cei direct implicați12.
Steagul este pus într-un colț, la vedere (în casele țărănești se așeza pe
grindă), de unde poate fi admirat, admirație ce atrage și laude la adresa
stegarului:
În grădină la stegari Și stegaru ni-i frumos;
Este-un măr cu mere mari. Steagu l-o făcut la rând
Merele atârnă jos Stegaru-i harnic și blând!
Apoi se împletește cununa. În timp ce se cântă horea miresii, participanții
aleg firele de barbânoc și le dau la drușcă să împletească cununa. Cununa
este împletită cu ață roșie, semnificând dragostea puternică. Ea este simbol
al virginității  miresei, ce trebuie supusă verificării publice, fiind elementul
critic pe care se sprijină cinstea sau rușinea tuturor13.
Tristeţea resimţită de familie, dar şi de mireasă, care se va despărţi de
vechiul mediu reiese din cântecul miresei (horea miresei). În cântecele
ceremoniale de nuntă domină motivul despărțirii miresei de familie, motiv
care pătrunde din orații, mai ales din cererea miresei sau din cele de
iertăciune16, însă și separarea de grupul căruia îi aparținea, acela al fetelor.
Soarta tinerei care se mărită este deplânsă, viața ei fiind comparată cu cea a
mărului:
Săracile fetele, După ce-s mai mari și cresc
De-ar muri cu tătele Nime nu le prețuiesc; 
C-așă-i rându fetelor, Tăt cu ruda le-mblătesc,
Ca-nfloritu merilor: Ptică jos și putredesc.
Până-s mere mânânțele Una-două au noroc
Stau pă crangă-nșirățele Celelalte ptică-n foc,
Și te uiți cu drag la ele. Una-două au tihneală,

Celelalte ard în pară17.

Nu  te  temi  că  te  vor  bate
Ale  noastre  mari  armate:

Vom  porunci  la  comeţi
Şi  la  mai  înalţi  faleţi
Ca  fulgerul  să  pornească,
Ţara  să  ţi-o  nimicească!

(se  roagă)

Tu, cerescule  Părinte,
Ascultă  a  mele  cuvinte,
Mintea  lui  o  luminează
Şi-n  Cristos  îl  fă  să  crează.
Dacă  acestea  nu  primeşte
Fulger, tunet  slobozeşte
Şi  pucioasă  ca  să-l  arză,
Mântuirea  să  n-o  vază!
N-avea  atâta  răbdare
C-un  ticălos  aşa  mare
De care nouă  nu  ne  e  frică,
De-o  aşa  inimă  mică!

SOLDAT  II

Împărate  preamărite,
Urmează  a  mele  cuvinte,
Vezi, aceştia  nu  au  frică,
Nu  poţi  isprăvi  nimică
Şi  mergând  a  noastră  veste
Persia  se  răscoleşte,
Nu se tem de chin şi  moarte,
Ci  mai  bine  altă  soartă,
Mai  bine  cu  linguşire
Să-ncerci  a-i  scoate  din  fire
Ca  să  nu  dea  desluşire
Despre  a  stelei  ivire
Şi  astfel  dacă-L  vom  afla
Capul  Lui  îl  vom  tăia
Făr-având  a  ne  mai  teme
De  neamuri  răsăritene.

I  cu  unghii I  cu  pană
Și  nu-i  mâț. Și  nu-i  cătană.

Rugul
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În unele cazuri, din cauza superstițiilor, o persoană apropiată miresei
împletea din timp o cunună asemănătoare celei realizate în seara de cunună
și o schimba în secret cu aceasta, pentru a o feri pe mireasă de eventualele
vrăji ce puteau fi făcute, ținând cont că la cununa miresei participau mai
multe persoane.
Stegarul ia cununa de pe capul miresei și o pune mirelui pe clop și se joacă
roata, jocul fiind însoțit de strigături specifice:
La împletitu cununii Joacă ruja violii!

*
”Mireasă din astă seară Nici p-afară, nici pân casă
Nu mai vezi feciori p-afară, Dacă te-ai făcut mireasă!”.

Mireasa cu cununa de barbânoc
Următorul moment este marcat de punerea cununii de către mire pe capul
miresei și de învârtita miresei, joc pe care cei doi îl joacă împreună,
stegarul joacă cu drușca și prietenii mirelui cu fetele din grupul miresei. 
În Vișeu de Jos, cununa este luată de către mama miresei și pusă pe capul
acesteia, iar primul joc este jucat de cele două, abia al doilea fiind destinat
mirilor.  
Atât jocul steagului, cât și jocul cununii introduc sexualitatea ca element
caracteristic căsătoriei; cele două momente rituale se desfășoară noaptea,
timp asociat relațiilor sexuale.
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IROD (către  SOLDAT)

Prea  Osie, tu  ai  dreptate,
Bărbate  prea  învăţate!

(către  Crai)

Prietenilor, daţi  iertare
Că  v-am  făcut  supărare
Şi  desluşiţi-mi  şi  mie
Când  naşterea  va  să  fie
Ca  şi  eu  degrab  să  vin
Şi  smerit  să  mă  închin!

MELHIOR (către  IROD)

Să  ai  inimă  curată?
Parcă  nu-mi  vine  să  cred
Cum  pleci  genunchii  tăi  

îndată.
Totuşi  aşi  voi  să  văd:
Asta  nu  poate  să  fie
Decât  numai  viclenie.

(se  roagă)

Iudee, pământ  întins,
Ce ai sub cerul mult cuprins?
De  ai  vreo  steluţă  anume
Să  ne-ndrepte  pe  căi  bune,
Tu  pe  asta  ne  o  dă,
De  poţi, asta  ne  o  fă!

IROD (către  Crai)

Eu  din  suflet, cu-nfocare,
V-aş face acest serviciu mare,
Dar  vă  spun  cu  umilinţă
Şi  în  Cristos  cu  credinţă
Căci  despre  toate  aceste

Am  o  iapă  albă.
Cioante-i  dau
Și  cioante  face.     Melița
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MARIUS  CÂMPEANU

Aspecte  referitoare  la  învăţământul
confesional  din  Protopopiatul  Chioarului  

în  secolul  al  XIX-lea  (II)

Şcolile confesionale din protopopiatul Chioarului în a doua jumătate a secolului al
XIX – lea
Sediul protopopiatul Ortodox al Cetăţii de Piatră între anii 1850 – 1874 a fost la
Făureşti şi ulterior la Lăschia. Pe baza mărturiilor documentare considerăm că
temeliile şcolii confesionale din Făureşti au fost aşezate, după anul 1860, de
protopopul Grigore Ciocaş. La edificarea şcolii au contribuit şi locuitorii din satul
Plopiş1. Acelaşi protocol mai sus menţionat arată că examenele „de earnă”
(semestrul I) a şcolii au fost fixate pentru anul şcolar 1863 – 1864 la 4 aprilie iar
pentru anul şcolar 1864 – 1865 la 20 martie, informaţii ce confirmă vechimea
acestei şcoli. La 1 octombrie 1870 „casa de scole” a Parohiei Făureşti a găzduit
întrunirea anuală a soborului preoţilor din protopopiatul Chioar2. Doi ani mai târziu
edificiul va apărea sub denumirea de „scoală comunală confesională”3.
Cursurile şcolii din Făureşti erau frecventate şi de către copiii din satul Plopiş.
Conform datelor statistice ale anului 1868, completate de preotul Ştefan Bărbos din
Plopiş, 12 copii (10 băieţi şi 2 fete) frecventau şcoala4. La 10 septembrie 1874,
printr-o scrisoare trimisă protopopului Ioan Şovrea, parohul arată că alături de
copiii care frecventează şcoala la Făureşti, mai sunt şi alţii neşcolarizaţi. Motivaţia
principală era sărăcia, copiii neavând „îmbrăcăminte şi-s desculţi si n-au nici ce
duce cu dânşii de mâncare”, cât şi imposibilitatea de a traversa râul Cavnic în zilele
când acesta îşi creştea nivelul apei5. Parohul adresează cererea de a înfiinţa o
şcoală la Plopiş, aceasta urmând să funcţioneze în „casa eclesiei” formată din două
odăi. Având în vedere numărul mic de credincioşi (237 suflete), cât şi starea
financiară precară a acestora, se propune pentru salarul învăţătorului suma de 40 –
50 florini/an.
În şedinţa consistorială din 3 octombrie 1874 s-a hotărât că Parohia Plopiş poate
înfiinţa o şcoală, dezlipindu-se de cea din Făureşti, doar dacă va reuşi să asigure
continuitatea actului educaţional cel puţin 8 luni pe an iar învăţătorul instituit va
avea calificarea necesară. Până la îndeplinirea condiţiilor reglementate conform
legii 38/1868 credincioşii din Plopiş îşi vor trimite copiii la şcoala confesională din
Făureşti6.
Primii dascăli menţionaţi la şcoala din Făureşti au fost: Ştefan Tămaş, în anul
şcolar 1871 – 18727 şi Ioan Goron în anul şcolar 1874 - 18758. În urma întâlnirii
dintre comitetul parohial, „poporenii” din Făureşti şi tânărul „cleric” Alexandru
Ciocaş, ulimul va accepta să devină învăţător la şcoala din sat, activitatea didactică
fiind reluată la 6 octombrie 18759. Având pregătire preoţească, în anul 1878 va fi
hirotonit preot în sat, îndeplinind în paralel şi calitatea de învăţător. În anul şcolar
1878 – 1879 este menţionat învăţătorul suplinitor Pantelimon Ilieş.10. Plecarea
acestuia face ca preotul Alexandru Ciocaş să preia din nou calitatea de învăţător în
„anul scolastic” 1879 – 1880. În iulie 1890 postul de dascăl era vacant, în urma
concursului organizat fiind instituit în prezenţa comitetului parohial învăţătorul

N-am  durere  şi  nici  veste,
Ci  mergeţi  şi  căutaţi  bine
Şi  vă-ntoarceţi  pe  la  mine
Ca  şi  eu  cu  plecăciune
Să-i  fac  Lui  închinăciune.

BALTAZAR

Aşadar, noi  vom  pleca
Şi  Pruncul  vom  căuta
Şi  dacă  Îł  vom  afla
Noi  pe-aicea  iar  vom  da
Ca  cu  cinste  şi  mărire
Să-ţi  dăm  şi  ţie  de  ştire.

(către  Crai)

Fraţilor, să  ne  grăbim
Şi  după  stea  să  pornim,
Iată, steaua  ni  s-arată
Şi  pe  cale  ne  îndreaptă
Şi  ştiindu-ne  în  putinţă
La  Irod  ne  vom  întoarce
Ca  să-l  facem  a  cunoaşte
Că-mplinim  făgăduinţa.

CIOBAN  II

Dar, vai, unde  şi-n  ce  parte
Turmele  le  vrei  a  paşte?
Cum  este  numele  vostru,

Are  gură,
N-are  cap;
Are  mânuri,
N-are  picioare. Cămeșa
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Grigoriu Bărbos11. Instituirea va fi de scurtă durată, pentru că la 20 noiembrie
1880 este semnalat învăţătorul Gavriil Cărlig, care anterior fusese dascăl la şcoala
din Văleni. În anul 1880 salarul învăţătorului se ridica la de 90 florini v. a.,
beneficiind şi de „cuartiru” (locuinţă) din partea comunităţii. De asemenea
credincioşii din Plopiş, în urma unui contract mai vechi, erau obligaţi să contribuie
cu suma de 30 florini v. a. şi cu 4 „stânjeni” de lemne pentru încălzirea şcolii şi a
locuinţei învăţătorului12. Între anii 1896 şi 1899 calitatea de dascăl a fost
îndeplinită de Vasile Tira13, acesta fiind urmat de către Ioan Bărbos, dascăl originar
din localitatea Ciocotiş, menţionat în documente până în anul 191014.
Proiectul înfiinţării şcolii de la Plopiş nu s-a mai realizat. Între anii 1875 şi 1890
copiii locuitorilor din Plopiş frecventau cursurile şcolii tot la Făureşti, anual
comitetul parohial onorându-şi obligaţiile financiare faţă de învăţător. În paralel,
preotul Ştefan Bărbos se ocupa de catehizarea tinerilor, aşa numita „şcoală de
Duminică şi sărbători” desfăşurându-se în biserică. În anul 1871 participau la
catehizare 25 de tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 20 de ani15.
Şcoala confesională din Lăschia a fost una dintre cele mai vechi din protopopiat.
Şcoala „nouă” a fost construită în anul 187216, înlocuind se pare pe o alta mult mai
veche care a găzduit la 18 august 1868 conferinţa învăţătorilor din protopopiat
desfăşurată în această localitate17. Destinul acesteia este marcată de figura
învăţătorului Vartolomeu Paşca şi a „protectorului spiritual” preotul Gavriil Ştef.
Vartolomeu Paşca a îndeplinit calitatea de dascăl începând cu anul 1856, fiind
menţionat şi după anul 1880. Date referitoare la organizarea şi funcţionarea şcolii
sunt cuprinse în rapoartele periodice înaintate de învăţător protopopului Ioan
Şovrea, în calitate de inspector tractual. Conform raportului din noiembrie 1878,
cursurile au început la data de 12 octombrie „din cauza ploilor care au îndârtietu
tote lucrurile economice”. La şcoală erau înscrişi 52 de copiii (32 de băieţi şi 15
fete), din care 40 o frecventează18.
La 27 aprilie 1880 învăţătorul Vartolomeu Paşca realizează o radiografie a întregii
sale activităţi pedagogice. În anul 1879 a participat la cursurile de „calificare”
desfăşurate la Dej, fiind singurul reprezentant din protopopiatul Chioarului.
Învăţătorul expune greutăţile vieţii de dascăl, care nu diferă mult de acelea ale
„poporenilor”. Având o familie „grea” formată din 4 copii sub 7 ani, învăţătorul
răzbeşte cu greu în viaţă cu un salariu mizer de 80 florini v. a. care de cele mai
multe ori nu este primit la timp19.
Una dintre cele mai vechi organizări şcolare din protopopiat a existat în satul
Copalnic. Vasile Simion a îndeplinit calitatea de dascăl între anii 1830 şi 1880,
fiind cel mai longeviv dascăl al şcolilor din protopopiatul Chioar, fapt pentru care
Ministerul de Culte şi Instrucţiune Publică i-a acordat în anul 1874 o „pensiune” de
la stat20. Datorită fidelităţii faţă de misiunea încredinţată, dar poate şi a unor
dificultăţi financiare întâmpinate în organizarea şi funcţionarea şcolii, acesta mai
primise la 21 octombrie 1872 suma de 15 florini, din partea Consistoriului Şcolar

Arhidiecezan21. Într-un document din ianuarie 1878 se arată că dascălul Vasile
Simion: „este foarte bătrân, toată viaţa şi-a petrecut-o ca învăţător”22.
A rămas în destinul istoric al localităţii şi prin însemnările scrise pe vechile cărţi de
cult păstrate la biserica din Copalnic. Foaia de titlu a Apostolui imprimat la Buzău
(1743) păstrează o altă însemnare de la 20 iulie 1896, conform căreia un alt dascăl
al şcolii a fost Ioan Dragomir23. Clădirea şcolii a fost ridicată în anul 1873,
prezentându-se în condiţii optime şi corespunzătoare, după cum reiese din raportul
trimis de protopopul Ioan Şovrea (iunie 1874) Consistoriului Arhidiecezan de la
Sibiu.
O altă şcoală de tradiţie din protopopiat a fost aceea de la Ciocotiş. La această
şcoală a predat între anii 1860 şi 1880 învăţătorul Gherasim Bărbos. În anul 1874
funcţionarea şcolii a fost perturbată de conflictul ivit între învăţător şi parohul
Eftimie Bărbos. Conflictul a fost declanşat pe de-o parte de hotărârea comitetului
parohial de a înjumătăţi salarul învăţătorului de la 105 florini la 50 florini24, iar pe
de altă parte de săvârşirea unui abuz din partea preotului care dorea instalarea

Ce căutaţi prin locul  nostru?
Cu Cristos ce-aveţi de-a face
Abătându-vă  încoace?

BALTAZAR

Eu  Baltazar  mă  numesc,
Cu  aur  Îl  dăruiesc

(toţi  în  cor)

Cu  aur  Îl  dăruiesc.

GASPAR

Numele  meu  e  Gaspar,
Smirnă  Îi  aduc  în  dar

(toţi  în  cor)

Smirnă  Îi  aduc  în  dar.

MELHIOR

Eu  Melhior  mă  numesc,
Cu  tămâie-L  dăruiesc 

(toţi  în  cor)

Cu  tămâie-L  dăruiesc.

ÎNGER  GAVRIL

Eu  sunt  îngerul  lui  D-zeu,
Ascultaţi  ce  vă  spun  eu
Ca  să  nu  daţi  prin  cetate
Şi  să  daţi  prin  altă  parte

La  cel  leneș  ruginește,
La  cel  harnic  strălucește.

Zarul  de  la  ușă
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nepotului acestuia.
La 2 noiembrie 1874, cu ocazia vizitei întreprinse la Ciocotiş, protopopul Ioan
Şovrea constată faptul că deşi satul avea învăţător cursurile nu începuseră,
neregulile semnalate fiind comunicate Consistoriului Arhidiecezan25. Forul şcolar
de la Sibiu hotărăşte repunerea învăţătorului în drepturi, inclusiv cele salariale.
Preotul este chemat în faţa Consistoriului Arhidiecezan fiind sancţionat pe linie
canoncă cu o „dojană arhierească”26.
La 20 noiembrie 1878, învăţătorul Gherasim Bărbos înaintează un raport referitor
la starea şcolii din Ciocotiş. Acesta precizează faptul că la edificiul şcolar se
execută lucrări de reabilitare, motiv pentru care începerea cursurilor va întârzia
până la data de 1 decembrie 1878. În anul şcolar 1878 - 1879 erau înscrişi 84 de
şcolari, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani27.
Şcoala din Fânaţe a fost construită înainte de anul 186928. La 6 februarie 1873, în
lipsa vreunui învăţător, preotul Grigore Mureşan îndeplinea şi calitatea de dascăl29.
Din toamna anului1873 până în anul 1878 cantorul Vasile Mureşan va fi instituit
provizoriu dascăl în lipsa vreunui învăţător calificat. În anul 1874 acesta va primi
un salar în valoare de 130 florini v. a. şi locuinţă30. La 10 decembrie 1876 şcoala
era frecventată de 35 de elevi. Problemele cu care se confruntă învăţătorul sunt
lipsa acută de manuale dar şi neimplicarea autorităţii locale la îmbunătăţirea
condiţiilor şcolare.
Faptul că Vasile Mureşan nu primise numirea de învăţător şi pentru că sătenii nu
acceptau un alt dascăl, face ca între anii 1878 şi 1881 preotul Grigore Mureşan să
îndeplinească şi calitatea de învăţător. Memoriul trimis de preot la 20 data
noiembrie 1878 protopopului Ilie Şovrea reflectă insensibilitatea autorităţilor faţă
de soarta şcolii, arătând în acelaşi timp şi starea deplorabilă în care se afla edificiul:
„ne pouă în şcoală, vederea ei din afară şi din lăuntru se aseamănă cu un arestu
greu”31. Cu mari greutăţi şcoala a început la data de 13 noiembrie, întârzierea
datorându-se în special neglijenţei juzilor locali. Aceleaşi probleme vor persista şi
în anul următor, şcoala nefiind începută nici la data de 17 octombrie 188032.
Catalogul şcolii de pe anul 1878 – 1879 relevă faptul că în acel an erau înscrişi 45
de elevi cu vârste între 7 – 12 ani şi 15 elevi cu vârste între 13 - 15 ani33.
La Trestie calitatea de dascăl era îndeplinită începând cu anul 1870 de preotul Ilie
Şovrea34. La început, în lipsa edificiului şcolar, cursurile se desfăşurau în casa
parohială. La 19 noiembrie 1878 preotul Ilie Şovrea expune protopopului situaţia
şcolară existentă. Cursurile au început la 1 noiembrie pentru că „epitropii”35 erau
mult mai preocupaţi de strânsul recoltei de pe „hotarul comunei”. De asemenea
lipsa edificiului şcolar a zădărnicit începerea cursurilor până la găsirea unei soluţii:
„forte multe impedecări am cu scola…şi fiindcă scola nu este nu au fostu unde
aduna copiii până cie sau dobândit case scolare”36. La 30 mai 1880 este menţionat
învăţător Vasile Şovrea37, care se pare că îndeplinise sporadic această calitate
începând cu anul 1876. La 12 noiembrie 1880, datorită faptului că nu s-a achitat
acestui învăţător drepturile băneşti pe ultimii patru ani dar şi lipsa altui dascăl,
influenţează hotărârea conducerii parohiale de a trimite pe cei 27 de copii să
frecventeze cursurile şcolii din Ciocotiş.
Lipsa învăţătorilor din comunităţile ortodoxe mici şi izolate ducea la găsirea unor
soluţii de moment, preoţii şi cantorii bisericii îndeplinind vremelnic calitatea de
dascăli. De pildă, în satul Sălniţa,la 6 octombrie 1871, cantorul bisericii Petru Pop
va fi confirmat provizoriu de Consistoriul Arhidiecezan şi în calitatea de dascăl38.
Între anii 1874 şi 1878 este menţionat învăţătorul Ioan Pop, instituit provizoriu,
acesta beneficiind în ianuarie 1878 de un salariu fixat la 60 florini v. a.39 În
speranţa creării unor condiţii corespunzătoare pentru funcţionarea şcolii, în anul
1875 preotul Ştefan Pop vinde dreptul de cârciumărit deţinut de biserică cantorului
Bobb Ignat pentru suma de 100 florini v. a., acesta în schimbul banilor obligându-
se să finalizeze edificiul şcolar40. Lucrările la clădirea şcolii nu erau finalizate nici
la 22 octombrie 1876, preotul Ştefan Pop propunând ca loc de desfăşurare a
prelegerilor locuinţa parohială41.

Ca  nimic  Irod  să  ştie
De  dulcele  nost  Mesie
Că  şi-a  pus  un  gând  rău
Să  omoare  pe  D-zeu.

SOLDAT  II

Pe  mine  mă  ia  minune
Că  umblă  cu-nşelăciune,
Însă  spune  ce  voi  face
Dacă  nu  se  vor  întoarce?

IROD

E  lesne  de-a  mai  ierta
Că  toţi  pruncii-i  voi  tăia
De  la  doi  ani  mai  în  jos
Ca  să-L  aflăm  pe  Cristos.

OSIE

Dar  mai  bine  mă  ascultă:
Să  nu  faci  tăiere  cruntă!

IROD

Tăiere, tăiere, groaznică  
tăiere!

Mai  sus  ca  omul,
Mai  mic  ca  găina.

Clopul
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Raportul protopopului Ioan Şovrea referitor la situaţia şcolară existentă în
protopopiat în anul 1875, menţionează că la acea dată şcoala din Vima Mică se afla
în faza de construcţie. Până în noiembrie 1878 preotul Ioan Roman a îndeplinit şi
calitatea de dascăl, după această dată în documente fiind menţionat învăţătorul
Grigore Roman.
De educaţia tinerilor s-a ocupat şi preotul Vasile Buzura din satul Secătura. În anul
1874, în lipsa edificiului şcolar prelegerile se desfăşurau într-o casă particulară. Din
anul 1875 este semnalat dascăl al şcolii Ioan Both42. La 1 august 1876 Ioan Both
va „abzice”din postul de dascăl43, dar va reveni asupra deciziei pentru că la 20
ianuarie 1878 este semnalat în calitatea de dascăl al şcolii confesionale din
Secătura.
Activitate şcolară la Finteuşu Mare este semnalată începând cu anul 1871,
Consistoriul Şcolar întărindu-l în calitate de învăţător pe Ştefan Pop la 17
decembrie 187144. Anul şcolar 1874 – 1875 va începe cu o anumită întârziere, la
concursul organizat pentru ocuparea postului de învăţător neprezentându-se nici-un
candidat. Pe baza solicitărilor făcute de preotul Ştefan Dragoş, cantorul Nechita
Horvath, obţine din partea Comisiei Şcolare, postul de învăţător. Lipsindu-i
„calificarea”, acesta va primi un salariu de 70 florini v. a., diferenţa de 50 florini v.
a. urmând a fi donată în „fundaţiunea şcolii”45. Din anul 1876 este menţionat
învăţătorul Nicolae Cotuţiu, care la 20 ianuarie 1878 va fi retribuit pentru
activitatea desfăşurată cu suma de 100 florini v. a.46. Acesta renunţând, preotului
Ştefan Dragoş în anul şcolar 1888 - 1889 i s-a încredinţat şi calitatea de dascăl47.
La sfârşitul secolului al XIX-lea la şcoala confesională din Finteuşu Mare mai
apare menţionat şi dascălul Gavriil Bogdan48.
La Văleni este menţionat începând cu anul 1868 dascălul Ioan Giţiu, originar din
localitatea Copalnic. La începutul anului 1878, învăţătorul s-a îmbolnăvit,
prelegerile fiind ţinute pentru puţin timp „de un copil mai deşteptatu”. Pentru că
învăţătorul nu s-a mai însănătoşit, preotul Petru Lupuţ va primi însărcinare din
partea protopopului Ioan Şovrea de a asigura provizoriu şi calitatea de învăţător49.
Următorul dascăl menţionat este Gavriil Cărlig, la 20 februarie 1880 acesta
semnalând protopopului „neorânduiala”existentă la şcoala confesională din
Văleni50. Se va transfera la Făureşti, unde va fi dascăl începând cu anul şcolar
1880 – 1881.
Şcoala confesională din Curtuiuş a fost construită în anul 1868.51, funcţionând pe
lângă biserica a cărui paroh a fost Georgiu Paşca originar din Făureşti. Începând cu
anul 1861 este menţionat învăţător la această şcoală Ioan Conţiu, care alături de
învăţătorii Vasile Simion de la şcoala din Copalnic şi Vartolomeu Paşca de la
şcoala din Lăschia au fost singurii dascăli instituiţi definitiv de Comisia Şcolară de
la Sibiu.
La 2 noiembrie 1880 preotul Georgiu Paşca din Curtuiuş îi expune protopopului
Ioan Şovrea greutăţile ce au împiedicat reluarea anului şcolar de către învăţătorul
Ioan Conţiu la data de 1 octombrie. Învăţătorul neprimindu-şi salariul pe ultimii doi
ani, a fost nevoit mai întâi să-şi adune recolta: „căci el soluţiunea nu o dobândeşte,
apoi nu-şi pote lăsa bucatele din gata de prăpăd”52. Lipsa lemnelor necesare
încălzirii clădirii dar şi nepăsarea părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală, a făcut
ca prelegerile să fie reluate doar la data de 16 octombrie.
Şcoala confesională de la Berinţa s-a construit începând cu anul 1868, lucrările de
extindere şi edificare finalizându-se în anul 187353. În raportul înaintat
Consistoriului Arhidiecezan de protopopul Ioan Şovrea, în anul 1874, se precizează
faptul că edificiul şcolar era în conformitate cu prevederile legilor şcolare. În
perioada anterioară, oficiul de dascăl a fost îndeplinit de preotul Gavriil Vaida. În
urma concursului organizat în octombrie 1874, a fost numit „clericul docente”
Ştefan Pop, comitetul parohial angajându-se să-i asigure un salar de 130 florini v.
a., locuinţă şi lemne de foc54. În anul 1875 acest dascăl va beneficia şi de un ajutor
în valoare de 25 florini v. a., din partea Fondului de ajutorare a învăţătorilor săraci.
La data de 12 octombrie 1880 se desfăşoară un nou concurs pentru ocuparea

OSIE

Las  să  nu  fie  tăiere
Ci  să  fie  o  părere.

IROD (către  SOLDAŢI)

Poruncă  să-mpărtăşească
La  armata-mpărătească
Şi  nici  glumă  să  le  paie
Ci  cu  dinadins  să  taie,
Sau  de  voie, sau  de  silă
Prunci de doi ani, fără milă!

OSIE (către  IROD)

Sfatul  meu  acesta  este:
Să  te  laşi  de-aşa  poveste,
Of..., încât  nu  mai  am  

răbdare
Tot  mai  dându-ţi  ascultare.

TOŢI

Mare  Dumnezeule, 
A  tot  ştiutorule!

SOLDAT  I

Înălţate  Împărate,
Acum toate-s  aşezate,
Acum  toată  ţara  plânge
Vărsându-se  atâta  sânge.
La  porunca  ce  ne-ai  dat
În  această  scumpă  ţară
Pruncii  nu  sug  astă  seară

În  mijlocu  câmpului,
Cuibul  cocostârcului.

Clopul
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postului de învăţător al şcolii confesionale din Berinţa. Va fi numit învăţătorul
Andrei Mureşan, conducerea parohială trasându-i sarcină de a deschide cât mai
repede cursurile şcolare55.
Atestatul acordat de preotul Vasiliu Ciocaş învăţătorului din Cărpiniş este prima
referire la organizare şcolară în localitatea menţionată. Documentul relatează
progresele la învăţătură obţinute de elevii învăţătorului Grigorie Szârb din Cărpiniş
în primul semestru a anului şcolar 1858 – 1859. Următoarea menţiune documentară
apare în anul 1874, atunci când activitatea didactică se desfăşura într-o casă
achiziţionată de către comunitate, transformată în şcoală. Vitregia anilor 1875 şi
1876 a marcat destinul „poporenilor” aducându-le numeroase suferinţe şi greutăţi,
punându-şi amprenta şi asupra edificiului şcolar care n-a putut fi amenajat
corespunzător56. Între anii 1870 şi 1880 la şcoala confesională din Cărpiniş este
menţionat învăţătorul Nechita Petrehuş, acesta beneficiind la 20 ianuarie 1880 de
un salariu în valoare de 70 florini v. a.57.
Postul de învăţător la şcoala din Cărbunari va fi ocupat de Ioan Ciocaş, întărit de
Comisia şcolară de la Sibiu la data de 3 octombrie 1874. În momentul instalării,
dascălul beneficia de un salar în valoare de 163 florini v. a., „cuartiru in edificiulu
scolei” şi lemne de foc „după trebuinţie”58. Învăţătorul Ioan Ciocaş avea pregătire
preoţească, fiind proaspăt absolvent al Institutului Teologic de la Sibiu. Prelegerile
erau ascultate de un număr apreciabil de copii, pe „lista de lenevire” întocmită de
învăţător în luna mai a anului 1880 figurând numele a 43 de elevi59, pentru ca în
anul 1883 numărul lor să crească la 53 de elevi, 41 cu vârste între 6 şi 12 ani şi 12
cu vârste între 13 şi 15 ani60. La 26 iulie 1880 „clericul” Ioan Ciocaş renunţă la
calitatea de învăţător devenind preot al acestui sat61. Între anii 1883 şi 1898 este
menţionat la şcoala confesională din Cărbunari învăţătorul Ilie Şişeştean62.

Tinerii din satele protopopiatului Cetăţii de Piatră care au studiat la Institutul
seminarial teologic – pedagogic „Andreian” din Sibiu (1853 - 1900)
I. Secţiunea Teologică
Eutimiu Bărbos – Ciocotiş (1853 - 1854)
Ilie Şovrea – Trestia (1853 - 1854)
Ştefan Pop – Berinţa (1856 - 1857)
Georgiu Paşca – Făureşti (1860 - 1861)
Ştefan Dragoş – Finteuşul Mare (1863 - 1864)
Tovie Perian – Trestia (1863 - 1864)
Ioan Şovrea – Trestia (1863 - 1864)
Grigoriu Mureşan – Fânaţe (1865 - 1866)
Alexandru Sighiartău – Curtuiuş (1867 - 1868)
Gavriil Ştef – Cărbunari (1869 - 1870)
Ştefan Pop – Cărbunari (1870 - 1871)
Ioan Ciocaş – Cărbunari (1873 - 1874)
Alexandru Ciocaş – Făureşti (1874 - 1875)
Dimitrie Monovici – Cărpiniş (1875 - 1876)
Gregoriu Roman – Vima Mică (1875 - 1876)
Ioan Munthiu – Cărpiniş (1878 - 1879)
Teodor Şovrea – Trestia (1879 - 1880)
Teodor Herman – Vălenii Şomcutei (1882 - 1883)
Augustin Herman – Vălenii Şomcutei (1885 - 1886)
Ioan Paşca – Făureşti (1885 - 1886)
Alexandru Bărbos – Ciocotiş (1888 - 1889)
Eugen Dragoş – Finteuşu Mare (1888 - 1889)
Aureliu Greblea – Făureşti (1893 - 1894)
Avram Sârb – Cărpiniş (1894 - 1895)
Pavel Coteţiu – Finteuşu Mare (1896 - 1897)
Georgiu Perian – Trestia (1898 - 1899)
Ştefan Micle – Surduc Copalnic (1899 - 1900)
Ioan Roman – Vima Mică (1899 - 1900)

Să  fii  sigur  că-mpreună
A  pierit  acea  cunună
De  care  s-a  auzit
Şi  prin  lume  s-a  vorbit.
14.000  de  prunci
Nici  chiar  la  doi  ani  ajunşi.
Iertare  nu  li  se  dete
De-a  noastre  ageri  săgete.
Of...!  cum  plângeau  mamele
Şi  toate  s-au  înfiorat
Când  astfel  le-am  cuvântat:
- Tăceţi, voi, mame  sărace,
Că  altfel  n-aveam  cum  face
Căci  porunca  am împlinit
Prin  acel  lucru  cumplit.

IROD

Mai  bine  ele  să  plângă
Decât  ţara  să  mi-o  frângă,
Decât  să  las  la  domnie
Pe  ursitul  de  Mesie.

(Sfârşit)

Mulțămnituri
(Din  CALENDARUL
MARAMUREȘULUI, Baia  Mare,
1980)

Colecția  VASILE  COPOS

2552

Mulțămnitură  la  corinda
feciorilor

De  când  umblâmd
Cântând, corindând

Scândurica  bradului
Veselia  satului.

Cetera
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Domnul  gazdă
Bine  s-o  fo  gătând:
Cu  mese-ntinsă,
Cu  făclii  aprinsă,
Cu  scaune  pe  lângă  dânsa
Care  pe  noi  bine  ne

pătrânsă;
Și  c-un  colac  mândru  de

grâu;
Colacu  ista nu  se  face  așe
Cum  credeți  dumneavoastră
Că-ți  lua  bota  susuoară
Și-ți  mere  de-aci
Până  la  moară,
Cu  ochii  hârjiți,
Cu  urechile  pline  de  câlț;
Colacu  ista  se  face  așe:
Să  sculară  domnu  gazdă

Din  zori, 
Din  cântători,
Tipăind  pe  la  uși,
Pe  la  chetori
Și  marsără  în  grajdurile

dumisale
Și  prinsără  doisprezece  

junci
La  coarne  lungi,
La  pticioare  potcodiț
Și  cu  aor  aoriți,
Peste  brâu
C-un  brâu  de  aor  încinși.

Teodor Toader – Secătura (1899 - 1900)

II. Secţiunea Pedagogică
- Petru Lupuţ – Vălenii Şomcutei (1854 - 1855)
- Ştefan Pop – Berinţa (1854 - 1855)
- Ioan Giţ – Surduc Copalnic (1855 - 1856) (Apud dr. Eusebiu R. Roşca,

Monografia Institutului Seminarial Teologic – Pedagogic „Andreian” al
Arhidiecezei Gr. Or. Române din Transilvania, Sibiu, 1911, p. 139 - 196)

Note
1 Fondul Parohiei Ortodoxe Române Făureşti, dos. 1871 - 1875, doc. 8/1871
2 Ibidem, dos.10/1874, f. 55  3Fondul Parohiei Ortodoxe Române Făureşti, dos. 1860

- 1870, doc. 29/1870  4 D.J.A.N. Maramureş, Fondul Protopopiatului Cetăţii de

Piatră, dos. 9/1874, f. 32  5 Fondul Parohiei Ortodoxe Române Făureşti, dos. 1860 -

1870, doc. 9/1868  6 D.J.A.N. Maramureş, Fondul Protopopiatului Cetăţii de Piatră,

dos. 10/1874, f. 39  7 Ibidem, dos. 10/1874, f. 37  8 Ibidem, dos.1/1869, f. 38
9 Ibidem, dos. 10/1874, f. 7, 8  10 Ibidem, dos. 21/1875, f. 25  11 Ibidem, dos.

36/1878, f. 44; dos. 42/1879, f. 19  12 Ibidem, dos. 6/1890, f. 4 13 Ibidem, dos.

47/1880, f. 37  14 Idem, Fondul Oficiului Parohial Ortodox Făureşti, dos. 10/1896,

f. 1, 2  15 Ibidem, dos. 10/1896, 16/1905, 18/ 1907 şi 19/1908 - 1911  16 D.J.A.N.
Maramureş, Fondul Protopopiatului Cetăţii de Piatră, dos. 10/1874, f. 62
17 Fondul Parohiei Ortodoxe Române Făureşti, dos. 1860 – 1870, doc. 7/1864

(„Protocolul ordinăciunilor Parohiei Plopiş”, 1864 - 1868)  18 D.J.A.N. Maramureş,

Fondul Protopopiatului Cetăţii de Piatră, dos. 36/1878, f. 43  19 Ibidem, dos. 1880,

f. 30  20 Ibidem, dos. 21/1875, f. 22 21 Ibidem, dos. 1/1869, f. 45
22 Ibidem, dos. 36/1878, f. 81 23 Aurel Socolan, op. cit., p. 199 24 Salarul
învăţătorilor de 105 florini a fost hotărât de Ministerul Regesc Ungar de Culte şi
Instrucţiune prin hotărârea nr. 2717 din 1 mai 1867, reluată şi prin hotărârea nr.

9312 din 2 aprilie 1874.25 D.J.A.N. Maramureş, Fondul Protopopiatului Cetăţii de
Piatră, dos. 10/1874, f. 1 (adresa protopopială nr. 145 din 17 noiembrie 1874)
26 Ibidem, dos. 21/1875, f. 37 27 Ibidem, dos. 36/1878, f. 38, 39, 41 28 Ibidem, dos.

21/1875, f. 22 29 Ibidem, dos. 1/1869, f. 43 30 Ibidem, dos. 10/1874, f. 65 31 Ibidem,

dos. 36/1878, f. 54 32 Ibidem, dos. 47/1880, f. 22 33 Ibidem, dos. 36/1878, f. 49, 50,

51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 34 Ibidem, dos. 21/1875, f. 31, 32 35 Epitropi = Coratori,

membri ai comitetelor parohiale 36 D.J.A.N. Maramureş, Fondul Protopopiatului

Cetăţii de Piatră, dos. 36/1878, f. 40 37 Ibidem, dos. 47/1880, f. 22 38 Ibidem, dos.

1/1875, f. 36 39 Ibidem, dos. 36/1878, f. 81 40 Ibidem, dos. 21/1875, f. 73 41 Ibidem,

dos. 26/1876, f. 47 42 Ibidem, dos. 21/1875, f. 31, 32 43 Ibidem, dos. 26/1876, f. 34
44 Ibidem, dos. 1/1869, f. 33 45 Ibidem, dos. 10/1874, f. 9, 10 47 Ibidem, dos.

36/1878, f. 81 48 D.J.A.N. Maramureş, Oficiul Parohial Ortodox Finteuşu Mare, dos.

18/1887 - 1894, f. 11 49 Ibidem, dos. 18/1887 - 1894, f. 63 50 D.J.A.N. Maramureş,

Fondul Protopopiatului Cetăţii de Piatră, dos. 36/1878, f. 76 51 Ibidem, dos.

47/1880, f. 49 52 Ibidem, dos. 21/1875, f. 22 53 Ibidem, dos. 47/1880, f. 20 
54 Ibidem, dos. 21/1875, f. 22 55 Ibidem, dos. 10/1874, f. 64, 65 56 Ibidem, dos.

47/1880, f. 26 57 Ibidem, dos. 10/1874, f. 22, 23 58 Ibidem, dos. 36/1878, f. 81
59 Ibidem, dos. 10/1874, f. 26, 42 60 Ibidem, dos. 47/1880, f. 44
61 Idem, Fondul Oficiului Parohial Ortodox Cărbunari, dos. 14/1881 – 1883
62 Idem, Fondul Protopopiatului Ortodox al Cetăţii de Piatră, dos. 47/1880, f. 50

Ce  nu-i  nimnica
Și  tăt  se  vede.

Umbra
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IONEL  SIMA

Calendar  anual  meteo, 2010
pentru  Baia  Mare  și  împrejurimi

Anul  2010  pe  anotimpuri:

- IARNA: ianuarie+februarie: va  fi  o  iarnă  blândă  și  caldă. Vor  fi  precipitații
multe, mixte.
- PRIMĂVARA: martie+aprilie+mai: Vor  fi  ceva  ploi  prin  martie, dar, în
general, va  fi  o  primăvară  frumoasă  și  călduroasă. Temperaturi  prea  mari
pentru  acest  sezon.
- VARA: iunie+iulie+august: Anotimp  rece  cu  ploi  multe  și  cer  noros. Va  fi  o
discordanță  într-o  primăvara  și  vară, care, parcă, s-au  inversat.
- TOAMNA: septembrie+octombrie+noiembrie. Vor  ploua  ploi  reci  și  care  vor
ține  perioade  lungi. Vor  cădea  brume  timpurii  și  înghețuri  la  sfârșitul  lunii
octombrie. Așa  va  fi  și  în  noiembrie.
- ÎNCEPTUL  IERNII: decembrie: timpul  se  va  îndrepta  și  va  fi  frumos, cu
mult  soare, dar  va  fi  foarte  frig. Precipitațiile  vor  lipsi, ori  vor  fi  foarte
puține  fulguieli. Cerul  va  fi  degajat.

Anul  2010, pe  luni

Din  6  ianuarie  până  în  17  ianuarie  se  urmărește  vremea. Așa  va  fi  și
timpul  în  cele  12  luni  ale  anului. Redăm  observațiile  noastre  din  această
perioadă.

Miercuri, 6  ianuarie  2010
Ziua  a  început  cu  timp  noros, ploaie  măruntă  și  foarte  cald  pentru  această
perioadă. A  fost  cald, noros  și  a  și  plouat  toată  ziua. Începând  cu  ora  18,oo
a  început  să  plouă  torențial  până  spre  miezul  nopții.
Previziune ianuarie:
Lună  caldă, cu  cer  noros  și  precipitații  mai  multe  decât  de  obicei. Spre
sfârșitul  lunii  vor  fi  precipitații  abundente (pot  fi  inundații  sau  vom  intra  în
februarie  cu  zăpadă. Vom  vedea).

Joi, 7  ianuarie  2010
A  plouat  mărunt  până  s-a  făcut  ziuă. Termic, s-a  mai  răci  puțin. Apoi  vremea
s-a  liniștit  și  s-a  mai  încălzit. Spre  amiază, printre  nori, s-a  arătat  soarele,
timid. Spre  seară  a  plouat  tare. Și  lapoviță.
Previziune februarie
Luna  va  începe  cu  precipitații  multiple (ploi, lapoviță, ninsori). Spre  15
februarie  se  vor  liniști, iar  din  20-25  Făurar  vor  fi  din  nou  precipitații.
Termic  va  fi  o  lună  caldă.

Vineri, 8  ianuarie  2010
Ziua  a  început  cu  cer  degajat, iar  luna  s-a  arătat  prin  ceață  la  ora  6. Era
liniștit, dar  rece. Peste  zi  a  fost  liniștit, cerul  parțial  noros. După  amiază  a
plouat, puțin, apoi  s-a  liniștit.
Previziune martie
Va  fi  o  lună  liniștită, cu  regim  termic  normal  și  precipitații  puține.

Sâmbătă, 9  ianuarie  2010
Dimineța  a  fost  cald, cu  cer  parțial  noros. Peste  zi  a  fost  foarte  cald  și
frumos, cu  soare. Seara  cald  și  cer  cu  stele.
Previziune   aprilie
Va  fi  o  lună  cîlduroasă, frumoasă  și  aproape  fără  precipitații. Temperaturi
parcă  prea  mari  pentru  această  perioadă.

Duminică, 10  ianuarie  2010
O  zi  foarte  frumoasă  și  caldă. S-a  arătat  soarele, iar  cerul  a  fost  degajat.
Toată  ziua  a  fost  frumos  și  cald.
Previziune  mai
O  lună  foarte  frumoasă  și  caldă. Temperaturi  mari  pentru  această  perioadă.

Un  mort  între  doi  vii  trece  printr-un  viu
între  doi  morți. 
Și  zice  viul  dintre  cei  doi  morți  către
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Și  marsără  
La  Câmpu  Rusalinului
Și trasără  o  brazdă crăiască
Pe  noi  toți  să  ne  trăiască
Și  pe  noi
Și  pe  jupânu  gazdă!

Tăt  arară  cât  arară,
Grâu  de  vară  revărsară:
Ploaia-l  tropote,
Soarele-l   coce -
La  gazdă  tare  bine-i  păre.
Iaca, 
Vini  vreme  de  secerat
Și  se  sculară  domnu  gazdă
Din  zori,
Din  cântători,
Tipăind  pe  la  uși,
Pe  la  chetori,
S-adune  secerători.
Adunară  ce-adunară,
Adunară  două  babe
Ca  două  fiară  încârligate
Și  vo  câțiva  feciorei
Ce  lega  la  znopurei,
Znop  pe  znop,
Claie  pe  grămadă
- Viață  lungă
Domnului  gazdă!
Să  aibă  noroc
La  fete  și  la  feciori,
La  gineri
Și  la  nurori,
Să-i  mărească  cinstea
Și  onorurile,
De  asemenea  și  stogurile!



2553

De  la  masă  ne  sculăm
Haida  flori  dalbe  de  măr

Drept la  gazdă  ne-nchinăm,
Ne-nchinăm  cu  sănătate
Pe  la  gazde, pe  la  toate
Și  frumos  le  mulțămnim:

Pentru  colacu  de  grâu,
Pentru  țuica  din  hârdău,
Pentru  dinu  otălău.

2554

Tort  de  cânepă  pe  furcă
Să  trăiască  cine-ascultă.

2555

Tort  de  cânepă  pe  fus
Să  trăia  și  cine-o  spus.

Luni, 11  ianuarie 2010
De  dimineață  a  fost  frig  și  a  plouat  puternic. Spre  amiază  s-a  mai  liniștit,
dar  s-a  lăsat  ceața. După  ora  15,oo  a  început  să  plouă  mocănește. Timp
friguros  pentru  luna  în  observație.
Previziune   iunie
Va  fi  o  lună  rece  și  ploioasă. La  mijlocul  lunii  a  mai  sta  vremea, dar  după
20  se  va  răci  din  nou  și  va  ploua.

Marți, 12  ianuarie  2010
A  nins  și  a  fost  frig  de  dimineață. După  masă  s-a  mai  liniștit, dar  a  fost
frig. A  burnițat.
Previziune   iulie
Va  ploua  și  va  fi  frig  până  spre  mijlocul  lunii. Apoi  vremea  va  mai  sta, dar
va  fi  rece.

Miercuri, 13  ianuarie  2010
Ziua  a  început  cu  ninsoare  și  frig.  Spre  amiază  s-a  mai  liniștit, a  mai
fulgerat, dar  a  fost  frig. După  masa  a  fost  liniștită.
Previziune   august
Lună  asemănătoare  cu  iulie.

Joi, 14  ianuarie  2010
Ziua  a  început  mohorâtă  și  rece. După  masă  a  fulguit  puțin.
Previziune   septembrie
Va  fi  o  lună  răcoroasă  și  mohorâtă. Vor  cădea  brume   timpurii. În  a  doua
parte  a  lunii  vor  cădea  ploi  dese  și  mărunte, însoțite  de  ceață  și  frig.

Vineri, 15  ianuarie  2010
Ziua  a  fost  rece  și  închisă. Spre  seară  s-a  lăsat  ceața  și  a  burnițat.
Previziune   octombrie
Va  fi  o  lună  asemănătoare  cu  Septembrie, dar  mult  mai  friguroasă. Spre
sfârșitul  lunii  va  îngheța.

Sâmbătă, 16  ianuarie  2010
Zi  rece  și  cu  ceață. Așa  a  fost  toată  ziua.
Previziune   noiembrie
Lună  rece, închisă  și  cu  burnițe  și  ploi  reci, mocănești.

Duminică, 17  ianuarie  2010
A  fost  o  zi  foarte  frumoasă, cu  soare  și  cer  degajat, dar  a  fost  și  foarte
frig.
Previziune   decembrie
Va  fi  o  lună  frumoasă, cu  mult  soare, dar  cu  ger  sec. Nu  vom  avea  zăpadă.

Călăreți  la  nuntă, Budești, 2010

mortul  dintre  cei  doi  vii:
- Nu  te  vârî  așe  avan, că  de  s-or  da
viii  la  vii  n-or  rămâne  decât  morții.

Carul  cu  boi  trecând  printr-un  râu
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Glosar
abde - abia, cu  greu,
anevoie
abrac - hrană  de
cereale  pentru vite
acăstauă -
spânzurători
acăţa - a  agăţa
adeag - ajag, argilă
adiazmă - aghiazmă
agaţ, acaţ - salcâm
aghimant - diamant
aghistină - castană
ai - usturoi
alandala - de-a
valma
aldămaş - cinste  ce
se  face  în  urma
unui  târg
aldină - albină
amu - acum
arădui - a  porni
arămnită - spirt  ce
iese  prima  dată  la
tistulaş (cazan)
arăstui - a  se  arăta, a
prezenta
armareu - dulap  de
bucătărie
armurariu - plantă:
limba  cerbului
aroc - şanţ
arvon - avans
astalâş - tâmplar
astară - astă  seară
astupuş - dop
aţuţa a  aţâţa
babdiţă - diaree,
cufureală
bai - supărare,
nenorocire, problemă
baie - baie; mină
baier - şnur, cordon
care  se  pune  la
traistă
balmoş - mămăligă
făcută  în  smântână
batăr - cu  toate  că,
chiar, cel  puţin;
baremi
băboni - a  vrăji, a
fermeca
băcsamă - bag  seamă
băncută - bancnotă
bărnaci - brunet
băsadă - cuvânt,

vorbă
bătaie - bătaie; război
bâlie - tulpina  uscată
la  porumb
bârdâhăi - maţe,
intestine
bdiciuli - a  judeca
paguba  făcută  de
animale; a  ospăta
blană - blană; tocul
de  la  uşă  sau
fereastră
blem - mergem
blener - cel  care
conduce  fabricarea
(distilarea)  la
horincie
boactăr - guard
comunal, paznic  la
primărie
bocotan - bogat, avut
bodilarăş, podilarăş -
portmoneu
Bodogae - pasăre  de
noapte, cucuvea
boghet, bugăt - destul,
mult
bold - ac; prăvălie
bolotroc - loc  mai
adânc  în  apă  pentru
scaldă, bulboană,
hâlboană
bolund - nebun
bondă - bundă, haină
groasă  de  postav
căptuşită
bongar - bondar
borcut - apă  minerală
boreasă - nevastă,
(boiereasă)
borşeucă - mazăre
bosorcău - vrăjitor
boul  lui  Dumnezeu -
rădaşcă
bozgoane - vrăji,
făcături
bruj – bulgăre (de
pământ, de  zăpadă)
budă - closet
budâi - butoi
budi a  afuma, a  săra
şi  afuma  carnea  de
porc
budigăi - chiloţi
bugăt - de  ajuns,
destul

buiac - vesel, a-şi
face  de  cap, a  face
ce-şi  doreşte, “îi
buiac: trăieşte  bine
şi  face  ce  vrea”
buică - haină  groasă,
cojoc
bujdei - bujdei; căsuţă
pentru  uscat  fructe
bulci - petrecere,
sărbătoare
bulz – bucată,
cocoloș; cașul  întreg
bumbit - cu  bumbi,
nasturi
bumbuşcă - ac  de
siguranţă
buntuzi - a  împrăştia,
a  (fi)  împrăşiat, a-l
nebuni  (de  cap)
butan - buştean
canceu - cană  pentru
vin
cantarig - rudă  lungă
la  cumpăna  de  la
fântână  unde  se
agaţă  găleata
cavei - cafea
căbat - haină  groasă
de  pănură
călbaş - caltaboş
căoaci - fierar
căocie - fierărie
cărăzli - a  întoarce
parii  în  vie
căţân -covecioară
căzal - căpiţă  lungă
de  fân  sau  paie
câcădări - măcieşe
cârcoti - a  comenta
cârti - a  cârpi
câtingan - încet
cearabogar - cărăbuş
chehe - tuse
cheşchenea - năframă,
pânzătură, batic
chitilin - chîtilin,
încetişor
ciangău - clopoţel
cioaclă - sanie  dublă
cu  ferdeteu  pentru
transportul  lemnelor
ciobâc - ţânţar
ciocleji - cocean  de
porumb, ciucalău
ciocotă - a  ciocni

ouăle  de  Paşti
ciorgău - izvor  cu
cădere  amenajat
ciorozlă - cuţitul  de
la  plug
cipcă - panglică,
dantelă
cit - taci
ciucuri - pantaloni
ciuflinca - ciuflica, a
se  băga  cu  capul  în
apă
ciufos - batjocoritor
ciuli - a  se  apleca, a
se  ascunde
ciumpădit - amorţit
ciumpăzit - şchiop,
picioare  amorţite,
ciuntit
ciumurlit - îngreţoşat
ciur - broderie; ciur
clanură - clarinet
clincer - par  înalt  cu
clenciuri  pentru
uscat  fân
cocie - trăsură
cociş - vizitiu
contiat - contenit
corastă - lapte  fiert
de  la  vaca  proaspăt
fătată
corfă - coş  pentru
transportul  cărbunilor
corhaz - spital
coşniţă - coş  pentru
albine
cotreanţă - cârpă
cotună - soldat
credenţ - dulap  la
bucătărie
cuntit - obişnuit
cureti - curechi
cuştuli - a  gusta
dărab - bucată
dâgăli - a  gâdila
dârmăli – a  șifona
dejdina – a  rupe
dejdinat - rupt  de  la
trunchi
depleie - curele  la
hăţuri
dept - pentru, diptu
desfăcătoare - unealtă
de  desfăcat
porumbul
destiotorat -

descheiat,
deschiotorat
destizi – a  destrăma
(tivitura)
destornoca – a  separa
oile
detilindi - separat,
deosebit, altceva
dică - măsură  pentru
cereale
digan - sănătos
dii - porneşte (la  cai)
dipce - de  ce
diriga - a  comanda, a
dirija
doboroşcă -
vânturătoare  pentru
ales  seminţe
dormojac - saltea
drâmboaie - muzicuţă
dricar - dună  cu
pene
dripăli - a  călca  în
picioare
droangă - clopot
mare
drod - sârmă
dronţăi - cartilagii
dub - învelitoare  pe
perină; păr  din  cap
rămas  după
pieptănat
dubdit - lovit, melestit
dubiducesc -
dobitocesc
dubuit - înghesuit
duhot - smoală
pentru  uns  osia
carului
durduluca - a
rostogoli
durgalău - buştean
rotund  pentru
nivelarea
semănăturilor
duriş - derdeluş
estimp - în  acest  an
elenti - a  anunţa, a
declara
făcătură - farmec,
vrăjitorie
fărtai - un  sfert  de
litru
făţoaie - faţă  de
masă
fârcitură - claie
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fâşcă - iarbă  seacă
subţire
feştit - vopsit
fideu, fedeu - capac
filigorie - antreu,
spaţiu  special  pentru
joc, hodină
finge - ceaşcă
fiog, fioc - sertar
firhoang - perdea
firispor - rumeguş
fişcarăş - avocat
fitău - aţă  colorată
fleandură femeie  cu
moravuri  uşoare
fliscoaie - fluier  mic
flitincău - fetincău,
neviril
fluşturatic - uşuratic
foaită - rasă, soi
fodoment - fundament
fodor - încreţitură  la
fustă
forcoti - a  sforăi; a
clocoti
forditău - clanţă  la
uşă
fordui - a  patina
lateral
forosti - a  lăţi  fierul
forto, farto - mişcă,
dă-te  la  o  parte (la
animale)
fosoş - murdar,
căcăcios
foşmotoc - ghemotoc,
o  mână  de  iarbă
fotoghei, fotoghin -
petrol
fuicaş - neserios, clătit
la  cap
fund - fund; ştergar
pe  pasca  de  Paşti
furişel - viespe, găun
găun - viespe
gândac - gândac;
şarpe
gârdi - a  lătra
ghip - batoză
gloabă - gloabă;
amendă, despăgubire
golond - şiret  la
pantofi
gornic - paznic  de
câmp
goz - gunoi  la

măturat, resturi  de
fân
groştior - smântână
guz - şobolan
hadaburci - fripturi
hamniş - lacom,
acaparator
harafongauă - cleşte
haznă - folos
hăpt - chiar
hălădi - a  scăpa
hăpt - chiar, tocmai
hâră - murdărie
hârboi - vas  mai
mare  de  lut
hârtică - TBC, hetică
hârtilean - dintr-o
dată
heaba - degeaba
heini - a  da  înapoi
heizaş - acoperiş  la
casă
hij - vie
hinteu - căruţă,
caleaşcă
hir - veste
hireş - frumos
hitioan - slab
hleab - clădire  într-o
gospodărie
hleti - necopt  bine
hletios, -oasă -
mămăligă  nefiartă
bine, pâine  necoaptă
suficient
homoti - tulbura,
încurca
hong - hang, voce
horcoti - a  sforăi
horog - băţ  pentru
tras  lemnele  la  sobă
hortoape - hârtoape
hostorogi - a  sluji
hou - ho, stai (la
animale, dar  şi  la
oameni)
huc - tot
huci - tufişuri  dese
hunsfut, hunsut -
şmecher
hura-bura, hurdu
burdu - una-două
ierugă - canal  ce
duce  apa  la  moară
ilistău - drojdie
iliş - scaun  de  piele

cu  arcuri  pe  căruţă
iosag - avere, animale
irmă – stomac
îmbruji – a  se  bate
cu  bruji/bulgări  de
zăpadă
îmbulzît - gârbov,
cocoşat
împrohodi - a
îmbrobodi
înhâi - a  forţa
jamblă - jimblă,
franzeluţă  mică
jaşcău - pungă  de
piele  pentru  tutun
jeb - buzunar
jeler - chiriaş
jib - tare
jig - acreală  la
stomac
joampă - groapă
joljuţ - batistă
jolună, joludă -
umflătură; amigdale
jugăni - a  castra
jumătăţi - pantofi
kilom - kilogram
laboş - cratiţă
laibăr - vestă
langă - flacără  mare
laşte - tăieţei  laţi
lat - măsură  pentru
pânză
lături - hâlbe  pentru
animale
lecreu - haină  groasă
legădit - mulţumit
libizdri - coacăze
lingurar - etajeră
pentru  ţinut  lingurile
Lipcă – groapă (”Nu
sta  lipcă  lângă
mine”. – Berbești)
lobdă - minge
lompaş - lămpaş
lomuri- rămăşiţe,
resturi, mizerii
lotoci - a  se  bălăci
luhău - spirt  sanitar
mai - lopăţică  de
lemn  cu  mâner
pentru  lăutul  hainele
marafeturi - mofturi,
nazuri, fleacuri
maştihă - mamă
vitregă

matrapazlâcuri - fapte
necugetate, şmecherii,
înşelătorii
mazăre - fasole
măciniş - cantitate  de
măcinat
mălin - liliac
măndaş - speranţă
mărădic - rămăşiţă,
puţin
mânânţăl - mărunţel
mecriş - măcriş
meghiş - anume,
totuşi, încă
meriză - odihna
ciurdei  la  amiază
mezdrea - rindea
mileră - stivă  de
lemne  acoperită  cu
pământ  pentru
producerea
cărbunelui
minten - imediat,
îndată
mişcorănii - afaceri
dubioase
mizilic - puţin, nimica
toată
mnerâu - albastru
mnezuină - mejdă,
hotar
mnijei - nigei
mnisărniţă - măcelărie
modru - chip, fel,
posibil
mogoroji - a
boscorodi, a  mormăi
nemulţumit
moimă - moimă;
maimuţă
mojar - puiă  mică  de
lemn  pentru  făcut
mujdeiul
mondule - amigdale
morat - murat
moşini - chibrituri
motroşi - a  aranja, a
potrivi  cu  migală
muc - muc; fitil  la
lampa  cu  petrol
mulăti - a  petrece
mulceag - veselie,
petrecere
muroi - mur (de  la
mure); strigoi, moroi
musai - neapărat,

obligatoriu; “De
musai/  Sus  sai”
namnilă - namilă,
matahală
năbuhală - năbuşală,
căldură  mare
nealcoş - mândru,
fudul
neviscă - nevăstuică
ni - uită-te, iată
nintă - mentă
no  - porneşte, hai (la
animale)
nopsam - muncă
plătită  cu  ziua
nulaşe - făină  albă
oareunde - undeva,
oriunde
obdele - obiele
oblu - drept
ocâş - isteţ, deştept, cu
minte
odor - odor; curte
ogoi - a  linişti, a
domoli, a  calma
oiagă - sticlă, uiagă
ol - oală
oloi - ulei
oloiniţă - presă  de
ulei
oltoan - pom  altoit,
de  soi
orgălit - argăsit
oticău - vas  de  lemn
de  4  kg.
otilari - ochelari
pancove - un  fel  de
gogoşi
păsuş - contract, act,
redie
păzîtură - supă,
ciorbă, sorbală
pârgăli - a  prăji, a
coace
pecenă - pecie,
muşchi  de  porc
pecie - carnea  cea
mai  bună  de  pe
lângă  şira  spinării
perţ - un  moment, nu
minut
peteică - plasă  din
sfoară  pentru  oale
petrecanie -
înmormântare
picioici - cartofi
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pimniţă - pivniţă, beci
pindileu - fustă  din
cânepă, zadie
piroşte - sarmale
pititel - mărunţel, pitic
piţule - monede, bani
placă - poftim
planchită - panglică
plăzui - a  năzui, a
prezice  ceva
pleş - pleşuv
pleteancă - panglică,
petea
pogan - foarte  mare
pomniţar - dud
pomuţe - dude
ponozlit - ponosluit,
reclamat, a  imputa
poptiroş - hârtie
porodici - roşii
(legumă)
porţie - impozit, dare
postată - bucată  de
pământ  lucrată/săpată
într-un  anumit  timp
potică - farmacie,
apoteka
potromoci - a  dispare,
a  pierde
potronoaste - rozar
praşcău - om  de
nimic, vagabond
prăbăli - a  proba, a
încerca
prilaz - loc  de
trecere; pârleaz
Probojii - Schimbarea
la  faţă, 6  august;
pregătire  pentru
toamnă “suflă  vânt
peste  mirişti”
produh - copcă  în
gheaţă; ladă  metalică
pentru  a  duce
borhotul  la  horincie
ptedicaş - lanţ  de
frânat  carul
ptisoc - nisip
pumnuşei - la  cămaşă
puton - vas  de  spate
din  lemn  pentru
cărat  strugurii
raşpău - pilă  mai
mare
ratotă, ratătă - papară
rărunti - rărunchi,
rinichi

răstăuţe - tăieţei  de
casă
răsuptit - prăbuşit,
distrus
restenit - răstignit
rigli - închizător  la
broasca  de  la  uşă
roizăn - indigo
roştei - încuietoare  la
poartă
ruje - floarea  soarelui
sabou, saboiţă -
croitor, croitoreasă
sanfiu - garoafă
sarbăd, sarbăt -
searbăd, acrit
sarcă - ţarcă, coţofană
săbăceag - concediu
militar
săcădit - slăbit
sălaş - sicriu
sălăriţă, sărăriţă -
cutiuţă  de  lemn
pentru  ţinut  sare
sămăli - a  socoti, a
calcula
sămătişă - lapte  acru
(prins)
sărăpaie, sărăpanie -
sărăcie
sărsam - unealtă
sclintit - luxat, entorsă
scopti - a  scuipa
scorbanci - corbaci,
bici  de  cânepă, gros
scoverzi - clătite, lipii
secheraş - cărăuş
sfeter - pulover, jerseu
silvaiz – magiun
snejancă – vreme  cu
ninsoare (vz. și  fr.
neige, sl. snega, dar
și  rom. a ninge)
soabă - cameră
sobă - sobă; cameră,
odaie
socăciţă - bucătăreasă
pentru  nunţi  şi  alte
petreceri
solonaşi - pantaloni
sor - şoric
sorgoş - grăbit,
înghesuială,
aglomeraţie
sorozlaş - vizită
medicală  pentru
încorporare

stadilă - stavilă;
scândurile laterale de
la  pat
streţ - vas  mic  de  lut
cu  ulei  şi  cârpă
pentru  iluminat; opaiţ
straiţă - traistă
straja  meşter -
plutonier
stroh - rămăşiţă  de
fân  uscat
strumen, -ă - ţanţoş,
mîndru
stucioc - struţ
sumnă - sugnă, rochie
sureu -strecurător
pentru  lapte
surugli - a  te  folosi,
a  te  sprijini
sveteală - gaz
lampant
şcătuie - cutie  mică
de  chibrituri
şeinăli - a  cruţa, a
avea  grijă  de  cineva
şelatră - salată  verde
şifon - dulap, şifonier
şindilă - şindrilă
şitău - presă  de  stors
strugurii
şogor - cumnat
şoldan - porc  mijlociu
ca  mărime
şontorog - şchiop
şopoti - a  şopti
şopru - şopron
şotânc - şchiopătând
şperlă - pulbere,
cenuşe, praf
şpor - sobă
şporălit - economisit
ştedie - ştevie
ştimp - par  gros, stâlp
ştraf - căruţă  cu  roţi
de  cauciuc
ştrec - linie  ferată
îngustă
ştrimfli - ciorapi
şucărit - supărat
şuni - sucit
şureglă - prelungitor
la  căruţă
şuşter - cizmar
şuvei - băţ  scurt
talger - farfurie
tartă - tabacheră
taşcă - geantă  cu

curea  pe  umăr
tăgădi - a  tăgădui
tămădi - a  vindeca, a
tămădui
tărnaţ, târnaţ - prispă
târbonţă - roabă
teglă - cărămidă
teică - locaş  de  unde
mănâncă  porcul
temniţă - închisoare
tepşe - tipsie
terhet - greutate
tierti, terti - grădină
lângă  casă
tină - noroi
tinzui - a  chinui
tipuri - chipuri, poze,
fotografii
tistaş - curat
tistulaş - rafinatul
horincii
tiubel - iugăr (cca. 58
ari)
tizeş - organizator  de
baluri, danţ
tizmaş - pizmaş,
duşman
tocană - mămăligă
tocăzî - a  murdări
tocornian - porumb
furajer
toligă - tileagă
tomna - tocmai
tomni - a  tocmi
ton - butoi
toptilă - loc  de  topit
cânepa
trabă - trebuie
truptină - tulpină
turui - a  vorbi  repede
tuie - de  la  a  tuna,
tune
tulvai - vai
tutuluc - prostuţ
ţaparăşe- usturoaie
ţăptiş - abrupt
ţâdulă - chitanţă
ţâpot - ţipăt
ţibără - dulceaţă
ţimbolomb - ţambal
ţîpot - ţipăt
ţitron - măr  ţitron,
gutuie
ţuran - stâncă  golaşă
ţuslă - horincă  fiartă
o  dată
uioş - haină groasă,

suman
uişag - ziar
uspătoi - oaspeţi
uţuţ, huţuţ - balansoar
vaca  lui  Dumnezeu -
rădaşcă
văcăli - a  tencui
vălaş - obicei
vălăti - a  târgui
vâjoi - varză  puţin
deasă  la  frunze
vântureşcă - lopată
mare  din  lemn
pentru  vânturat
cereale
verin - venin
verş - cântare  în
versuri  la  mort
verşui - a  cânta  în
versuri
videre - găleată
viganău - cămaşă
împodobită  la  fete
mici
vindiglău - cârciumă
vinţăler - responsabil
la vie
voiog - chirpici
vostrojoc - şanţ
umplut  cu  piatră
pentru  scurgerea
apelor
voşorlău - călcător
voştinar - cel  care
strânge  ceara
voştină - ceară
vuji - a  potrivi
zadie - basma,
năframă
zaică - gaiţă
zar - clanţa  de  la  uşă
zăbădi - a  întârzia
zăhăi - a  deranja
zălăzît - copil mic şi slab
zbulturat - împrăştiet
zdera - a  plânge
zdici - bici
zmâci - a  trage  brusc
zmintit - smintit
zorobi - a  câştiga
zoroboc - câştig
zugău - drum  în
pantă  mare
zvârdină - cumpăna
de  la  fântână
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