
Anamaria  Iuga: De  Sfânta  Maria  Mare, în  procesiune. Slatina, 2008
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(Continuăm  numerotarea  din  nr. 2, 3-4, 5- 6)
Trenule  cu  multe  roate,
De  ai arde  jumătate,
Mai  mult  să  nu  poŃi  mişca
Pe  feciori  a-i  străina
De  părinŃi  şi  de  uliŃă
Şi  de  câte  o  fetiŃă.
Cucule, n-ai  mai  trăi,
Să-i  mânce  cioara  puii,
Ulii  te  mânce  pe  tine
Cum  m-ai  străinat  pe  mine.
Căci  vara-ntr-o  dimineaŃă
Mi-ai  ursit  a  mea  viaŃă,
Prin  cântat, prin  blăstămat
Să-mi  trăiesc  înstrăinat
De  fetiŃele  din  sat.
Prin  cântat  tu  mi-ai  ursit
Să-mi  trăiesc  tot  despărŃit
De  aceea ce-am  iubit.
De la Elena  Şiman, 24  ani, Slatina, 1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993
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Străin  mi-s, Doamne, ca  cucu,
N-am  milă  unde  mă  ducu;
Străin  îs, străin  mă  cheamă,
Străin  îs, de  bună  seamă.
De-aş  avea  pe  oarecine
M-ar  scoate  din  rău  la  bine.
De la Nicolae  Gh. Bococi, 73  ani,
Slatina, 1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993
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GHEORGHE  CHIVU
Piatră  de  hotar

Doarme  pe-aici, în  pace, un  ostaş
Din  milioanele  de  tineri  ce-au  căzut
De  şi-au  găsit  prin  ierbi, de  veci, sălaş
Cu  nume  de  erou  necunoscut.
Când  celor  vii  le  poartă  primăvara
Din  nou  pe  aripi  zbor  de  cocostârci
Lui, sub  o  cergă, învelit  cât  Ńara,
Îi  umblă  şerpi  prin  sânge  şi  năpârci.
În  craniul  lui  îşi  fac  culcuş  azi  şerpii
Ca  altă  dată  cântecele  lui
Şi  prin  orbite-i  creşte  firul  ierbii
Şi  vipera-i  cloceşte-n  preajmă  pui.
Deasupra  cerul  ca  un  pled  de  stele
L-acoperă  să-i  steie  lângă  sân
Şi  ierbile  îl  leagănă  cu  ele
Şi  toate  i-s, şi-a  toate  e  stăpân.
Şi  totuşi  va  cânta  acelaşi  mare
Şi-al  tuturora  cântec  ne-nfricat
Zvonit  de  ram, de  râu, de  tot  ce  are
Mai  bun  şi  sfânt  acest  popor  bărbat.

Din “Caietele  Măiastra”, antologie, Baia  Mare, 1982

Semn
O  să  mă  culc  ca  într-un  pat  adânc,
Ca  jarul  în  cenuşă, păstrat  de  cei  săraci;
Să  am  şi  pentru  mine, când  voi  ieşi  din  crâng
În  frunza  de  mesteacăn  o  flacără-n  copaci.
O  flacără  de  toamnă  arzând  doar  în  culori,
Incendiind  pădurea  în  reci  reverberaŃii;
Jivinele  să-mi  vină  în  cuib, la  subŃiori,
Şi  eu  să  dorm  în  cartea  străbunei  mele  naŃii.
Acolo, în  adâncuri, în  file  de  argilă,
Precum  un  semn  de  carte, uitat  de  vreun  poet,
Să-mi  ardă  amintirea  în  candela  umilă
A  unei  noi  brânduşe  pe  ultimul  verset.

Din  pliantul: “ViaŃa  Românească, măiastra, maramureş”, 23  martie  1980

Coresi  n-a  scris  în  graiul  muntean, de  pe  la  Târgovişte, Bucureşti  şi
Braşov, al  vremii  lui. Limba  sa  este  aceea  a  textelor  rotacizante
maramureşene [şi  a  textelor  ardelene], dar  cu  adaptări  la  dialectul
muntean.... Aceasta  înseamnă  că  textele  rotacizante  maramureşene
creaseră  o  tradiŃie  a  limbii  literare; creaseră, oarecum, limba literară  a
românilor, pe care  traducătorii  din  diferite  provincii  româneşti  erau
obligaŃi  s-o  respecte  într-o  oarecare  măsură.  Avea  dreptate  Iorga  să
considere  Maramureşul  drept  Toscana  neamului  românesc, adică  patria
limbii  literare  româneşti...   

G. IVĂNESCU

Pe  margini:  Motive  ornamentale şi
obiecte. Fotografii  de  la  Târgul
Meşterilor  Populari  din  jud. Maramureş
şi  Transcarpatia, 16-17  august  2008.
Dar  şi  din  cercetările  pe  teren  făcute
în  Maramureş şi  Transcarpatia - 2007,
2008. Foto:  Anamaria Iuga, Geor.geta
Maria  Iuga, Marius Bălan.
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Aşa-m  vine  câte-odată
Să  mă  sui  la  munŃi  cu  piatră,
Să  mă  uit  cu  ochii  roată,
Să  mă  uit  peste  hotară,
Să-mi  văd  iubita  mea  Ńară.
De la Nicolae  Gh. Bococi, 73  ani,
Slatina, 1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993

1167
- Măi  puiuŃ  de  rândune,
N-ai  văzut  pe  mama  me?
- Am  văzut-o  lângă  şatră
Ptită  albă  frămîntând,
Strop  de  apă  neŃipând,
Numa-n  lacrimi  frământând.
- Măi  puiuŃ  de  rîndune,
Du-te, spune-i  mamii-aşe:
Ptită  albă  nu  frământe,
După  mine  nu  să  cânte
Că unde m-o dat  nu  mă  scoate,
Numai  Dumnezeu  cu  moarte;
Unde  m-o  dat  nu  mi-i  bine,
PătuŃul  mi-i  de  căline,
Perina - de  flori  de  stine;
PătuŃu  mi-i  de  nuiele,
Perina  de  floricele -
S-o  trecut  zilele  mele.
De la Voinica  V. Stan,, 53  ani, Slatina,
1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993

1168
Foaie  verde  viorea,
Plânge  codrul  şi  iarba,
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RUCSANDRA  POP
Acad. Mihai  Pop

str. Caragea Vodă, nr. 1
- un  exerciŃiu  de  punere  în  context  - 

2113637. Un telefon vechi din ebonită. Un aparat negru, cu receptorul greu şi firul
împletit, aşezat pe o măsuŃă de sticlă. 2113637. Un număr de telefon pe care unul
dintre profesorii mei din facultate îl mai ştia încă pe de rost din vremea studenŃiei
lui. 2113637. Un număr de telefon pe care sunt convinsă că cel puŃin alte 100 de
persoane nu şi l-au putut extirpa din memorie. 2113637. Un număr de telefon la
care puteai suna la orice oră (decentă) şi Ńi se răspundea cu o vorbă bună. 2113637.
Un număr de telefon la care am sunat aseară şi nu a răspuns nimeni. 2113637.
Caragea Vodă numărul 1. Familia Pop. Irina şi Mihai Pop. Fof şi Moşu. 
O casă mare, pe două nivele, aşezată atât de discret în centrul Bucureştiului încât
de cele mai multe ori nici nu-Ńi dădeai seama că eşti la 5 minute de PiaŃa Romană.
Caragea Vodă colŃ cu Broşteanu. În perioada ei de glorie, casa era acoperită cu
iederă, avea în curte un vişin şi un smochin şi cu un gard  plin de flori de caprifoi.
Şi un balcon din care Moşu obişnuia să arunce cu pietre după pisici, iar copiii să
culeagă vişine direct din pom. Uşa era deschisă mai tot timpul. Cel puŃin până când
s-a montat interfonul. Dar chiar şi după aceea, erai la doar o apăsare de buton de
scările mari, din lemn masiv şi scârŃîitor ale căror oftaturi te duceau cu gândul la
cei care urcaseră acele scări odinioară şi acum nu mai erau. Scările se terminau cu
o uşă albă lângă care era aşezată o casă de bani masivă, din metal, amintind şi ea
de vremurile de altă dată. Odată trecut de uşa albă, te aflai deja în mijlocul
evenimentelor, într-o încăpere luminoasă şi suficient de mare încât să fie şi
sufragerie şi salon. SpaŃiul era împărŃit în mod deliberat în două zone – zona
confortabilă a fotoliilor şi a canapelei unde se serveau antreurile (ale căror vedete
erau horinca şi slănina) şi unde se servea cafeaua şi zona dominată de masă, care se
anima doar în jurul prânzului sau a cinei. Din această încăpere puteai să pătrunzi pe
rând în camera copiilor, în cabinetul profesorului Pop şi în budoarul doamnei Pop.
Bucătăria părea un fel de apendice al casei şi chiar era, pentru că încăperea care
ajunsese să servească drept bucătărie nu îndeplinise iniŃial acest rol.      
De-a lungul vremii, casa din Caragea Vodă a îndeplinit multiple funcŃii sociale –
parŃial pentru că trebuia să Ńină locul unor instituŃii ne(dis)funcŃionale în vremea
comunismului, parŃial pentru că importa modele societale de care Bucureştiul nu
auzise sau care îi erau exterioare şi pe care Moşul le importase din Maramureş sau
de aiurea.  

Când  mă  vede  sîngurea.
Sîngurică, pui  de  cuc,
Nu  am  unde  să  mă  duc.
De-aş  avea  şi  eu  un  pui,
Aş  sta  sub  aripa  lui
Şi  de-ar fi  ca  să  pornească
Puiul  meu  să  mă  găsască.
Nu  mai  plânge, codrule,,
Că  Ńi-or  cădea  frunzele
Astupând  cărările.
De la Vasile  V. Baran, 31  ani, Apşa  de
Jos, 1984
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993

1169
Mult  mi-i  dor  de  ce-am  lăsatÎn  Slatina, a  meu  sat,C-am lăsat ce-aveam mai scumpŞi  mai  drag  pe-cest  pământ.Mi-am  lăsat  măicuŃa  meaDucând  dorul  ca  şi  ea,I-am  lăsat  pe  fraŃii  mei,Ducând  dorul  ca  şi  ei,Am  lăsat  fetiŃe  scumpe,Dumnezeu  să  le  ajute,Mi-am  lăsat  iubita  meaCare  poate  mă  iubeaCum o  iubesc  eu  pe  ea.Dragă-i  lumea, cui  i-i  dragă -Pentru  mine-i  ceaŃă  neagră;Dragă-i  lumea  la  oricine,Vai, amară-i  pentru  mineFiindcă  n-am  o  zi  seninăŞi  bucurie  în  inimă.Of, of, zilele  meleCum  se  trec  şi-mi  pare  jeleCăci  şi  eu  trec  cu  dânsele.De la Elena  I. Şiman,, 24  ani, Slatina,
1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993

1170
Săracul  omul  săracNici  lui  Dumnezeu  nu-i  drag.De-ar  fi  drag  lui  DumnezeuNu  l-ar  mânca-atâta  rău.De la   Ioan  M. łiple, 47  ani, Biserica
Albă, 1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993

1171
Câtă  boală  pe  subt  lunăNu-i  ca  dorul  de  nebună,Că  dorul  unde  se  lasăFace  lacrimilor  casă.De la Nicolae  Gh. Bococi, 73  ani,
Slatina, 1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993
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Câtî  lume  pe  subt  soareNu-i  ca  dorul  arzătoare,De la Nicolae  Gh. Bococi, 73  ani,
Slatina, 1987
În  CÂTU-I  MARAMUREŞUL, Editura
ŞtiinŃa, Chişinău, 1993

Proverbe, ziceri, credinŃe
Din  CALENDARUL  AsociaŃiunii  pentru  cultura  poporului  Român  din  Maramureş,
pe  anul  comun  1921:

Adevărul
Este  uşa  raiului.
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Restaurant en famille - În casa din Caragea Vodă, masa era un adevărat ritual.
Prânzul se servea întotdeauna la oră fixă – mai exact la două - şi de cel puŃin două
ori pe săptămână Fof şi Moşu aveau invitaŃi la masă. Privit din perspectiva unui om
născut în comunism, meniul standard al restaurantelor comuniste (o bucată de
carne sleită, însoŃită invariabil de o grămăjoară de pilaf, una de sote de morcovi şi
una de mazăre) părea doar o lipsă de inspiraŃie din partea bucătarilor. Din
perspectiva celor care ştiau însă ce înseamnă un restaurant bun, acest meniu era
criminal şi ofensator. În aceste condiŃii, deşi pare un aspect minor, pentru mulŃi
dintre musafirii din Caragea Vodă era vital să existe un loc unde masa să fie o
desfătare şi nu o simplă satisfacere a unor nevoi. Nu-mi este greu să-mi imaginez
că îngheŃata de nes a lui Fof, plăcinta ei cu carne sau micile răsfăŃuri culinare
primite în pachete din străinătate aveau valoare terapeutică pentru mulŃi dintre
invitaŃii acestor 2 o’clock lunch-uri.  
Bibliotecă universitară – Camera lui Moşu avea un perete întreg acoperit cu cărŃi.
Biblioteca nu era impresionantă atât prin dimensiuni, cât prin numărul de limbi în
care erau scrise cărŃile şi prin faptul că acoperea aproape în întregime domeniul
filologiei/antropologiei. Mai mult, dacă reuşeai să te apropii de rafturile cu cărŃi o
făceai sub îndrumarea bibliotecarului perfect. Moşu părea că ştie cu precizie
conŃinutul fiecăreia dintre cărŃile lui, iar în unele cazuri putea să-Ńi spună dacă
autorul era un personaj simpatic sau antipatic şi eventual să-Ńi relateze o anecdotă
despre el. După o haltă în biblioteca lui Moşu, orice student sau doctorant
inteligent pleca cu lucrarea schiŃată în minte.  
Cabinet de consiliere academică şi profesională – Evident că Moşu îşi exercita
rolul de profesor în cadru organizat (la facultate sau la institut), doar că lăsa şi uşa
casei deschisă pentru cei care aveau o mai mare curiozitate. În Caragea Vodă,
lucrurile se discutau cu o mai mare lejeritate, timpul se dilata şi relaŃia mentor –
discipol se elibera de constrângerile instituŃionale. În plus, acasă Moşu putea să
devină profesorul oricui vroia să înveŃe ceva de la el, indiferent de domeniul în
care activa.       
Salon de dans şi bune maniere (evident mai mult de bune maniere decât de
dans) – Casa din Caragea Vodă era spaŃiul lui on fait ça - on fait pas ça. Ca tânăr
sau copil, n-aveai voie să nu vorbeşti franceza sau engleza din faşă, să nu ştii cum
se aşază masa, cum se folosesc tacâmurile, cu câtă reverenŃă se salută doamnele
mai în vârstă şi până la ce nivel poŃi merge cu glumele sau cu obrăznicia. AdulŃii
aveau şi ei de respectat reguli nescrise care însă nu inhibau relaxarea sau
spontaneitatea individului şi nu făceau atmosfera băŃoasă şi neprietenoasă, ci doar
mai elegantă şi mai civilizată decât în alte medii.  
Salon literar – În camera mică (cartierul general al bunicii mele) se aflau o maşină
de cusut Singer pe o latură şi o maşină de scris Underwood pe o alta. Nu îmi
amintesc să fi văzut vreodată maşina de cusut în funcŃiune (probabil că nu-i
înŃelegeam utilitatea), dar îmi amintesc perfect după-amiezele când păcănitul
maşinii de scris era zgomotul de fundal în casă. Fof traducea diverse lucrări sau
dactilografia cărŃile şi amintirile prietenei sale Dina Balş, la dictarea acesteia.
Pasiunea cu care cele două doamne se adânceau în munca lor şi ironia cu care
Moşu le trata mă făceau să cred că în camera aia se întâmplau adevărate
experimente alchimice.   
Club englezesc cu legitimare intelectuală – Caragea Vodă era întotdeauna
deschisă pentru discuŃii nesfârşite pe teme vitale pentru omenire sau dintre cele mai
frivole. Ceea ce deosebea casa din Caragea Vodă de un adevărat club englezesc era
faptul că nu doar bărbaŃii aveau dreptul la havane, cognac şi păreri politice sau de
orice altă natură. Sistemul era mai democratic, femeile având un rol important în
conversaŃie şi fiind întotdeauna luate în serios ca partener de dialog.
Sfatul bătrânilor sau Cort de şef de trib – Crescut în Maramureş, Moşu nu era

Caietul  
ALEXANDRU  HERłA

Comunicate de ALEXA GAVRIL BÂLE

Hori
1173

- Badeo, pană  trandafir,
Lasă-mă  să-mi  ciunt  un  fir.
- Rupe-Ńi, mândră, cât  îi  vrea
Trandafir  din  pana  mea,
Li-i  rupe  şi  iar  a  creşte -
Mai  stai, mândră, şi  feteşte
Că  şi  io  oi  holtei
Până  armata  voi  plini;
Rupe-Ńi, mândră, măieran,
Mă  aşteaptă, mândră, -un  an;
Rupe-Ńi  fir  de  mătrăgună,
Mai  aşteaptă, mândră, -o  lună;
Rupe-Ńi  fir  de  siminic,
Mai  aşteaptă, mândră, -un  pic.
Mândră, de  ti-i  mărita
Să  te  mâie  Târnava,
Să  te  prindă  cu  barca,
Să  te  taie  cu  barda,
Să  te-mpartă  cu  kila,
Să-mi  ieu  şi  eu  o  kiluŃă
Carne  dintr-a  mea  mândruŃă.
Rus, 8  XI  1954

1174
- Foaie  verde  de  trifoi
Iubesc, maică, -un  dezertor,
Dă-mă, maică, după  el
Că-i  tânăr  şi  frumuşel.
- Dragu  mamii, eu  te-aş  da:
Dezertor  e  viaŃă  grea,
Vine-un  ordin  şi  Ńi-l  ia
Şi  rămâi  tot  singurea.
Şi-l  poartă  din  post  în  post
Ca  pe-un  om  făr’  de  noroc,
Şi-l  poartă  din  gară-n  gară
Pân’ la  curtea  marŃială
Şi  de-acolo, doi  cu  doi,
La  consiliul  de  război
Şi-n  odoru  Timişorii -
Acolo-s  toŃi  dezertorii;
Şi  de-acoalea  la  Sărata

Amânarea
Este  hoŃul  timpului.
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un şef de trib doar pentru  cei din familie, ci pentru toŃi ai lui. FuncŃia aceasta era
importantă cu precădere pentru cei veniŃi, ca şi el, din spaŃiul rural, trăind în marele
oraş cu sentimentul alienării şi simŃind nevoia unui for superior, care mai degrabă
să îŃi dea soluŃii decât să te judece.
Cabinet de psihoterapie – Traiul în comunism a declaşat o serie de crize
existenŃiale, greu de manageriat mai ales în lipsa unor instituŃii sau specialişti care
să-Ńi dea garanŃia că secretul îŃi este bine păstrat. Casa din Caragea Vodă era un loc
care te făcea să-Ńi deschizi sufletul, iar Fof şi Moşu îndeplineau pe rând rolul de
confesori şi consilieri pentru cei care aveau nevoie de un astfel de serviciu.       
Biserică – Nu cred că Moşu şi-a propus să facă concurenŃă bisericii de peste drum,
unde se bătea toaca în fiecare duminică, fiind însă crescut în spirit greco-catolic -
ca fiu de preot - a încercat să păstreze vie această credinŃă şi a reuşit. O dovadă în
acest sens e faptul că unii dintre nepoŃi au fost botezaŃi după acest rit şi că alŃii,
ajunşi la vârsta maturităŃii, au optat pentru greco-catolicism. 
Sală de aşteptare pentru vremuri mai bune – În sufrageria din Caragea Vodă
găseai mai tot timpul reviste străine (Paris Match, Marie Claire, National
Geografic), doamne elegante, conversaŃii inteligente bazate pe umor şi gândire
critică şi tineri gata să preia ştafeta - în general toate acele lucruri care te duceau cu
gândul la o lume şi o existenŃă normală. Acest savoir vivre disimulat cu atâta
eleganŃă a funcŃionat ca un colac de salvare pentru cei care nu mai sperau într-o
schimbare şi, poate şi mai important, a reuşit să impună anumite valori celor
născuŃi în epoca când 23 august era sărbătoare naŃională.    
În octombrie 2000, instituŃia Caragea Vodă nr. 1 şi-a încetat definitiv activitatea (tot
mai rarefiată în ultimii ani). În octombrie 2000, o mulŃime de oameni au trebuit să-
şi redefinească rutina zilnică sau săptămânală, să-şi schimbe practic traseul
bucureştean. Ca toate instituŃiile, casa din Caragea Vodă nr. 1 poate fi contestată.
Cu toate astea, dacă aş fi o casă mică şi m-ar întreba cineva ce vreau să mă fac
când cresc mare aş răspunde fără ezitare:casa din Caragea Vodă nr. 1.

C  o  r  e  s  p  o  n  d  e  n  Ń  ă

Ca  să-şi  completeze-armata.
Rus, 8  XI  1954

1175
Dă-mă, maică, -n  satu  meu
După  sluga  cel  mai  rău,
Dă-mă, maică, dragului
Şi  de  n-are  casa  lui,
Că  şi  casă  noi  ne-om  face -
Dă-mă, maică, dacă-mi  place
C-om  lucra  o  lună, -ori  două,
Şi  ne-om  face  casă  nouă,
Şi-om  lucra  un  an, ori  doi,
Şi  ne-om  face  car  cu  boi,
Şi-om  lucra  un  an  ori  trei
Şi-om  avea  cu  ce  trăi.
De  mi-i  da, maică, pe  sate
Nici  la  moarte  nu-Ńi  iau  parte.
Rus, 8  XI  1954

1176
Vai  sileacu  pribeagu,
Aşternutu-i  pământu
Şi-nvelitoare  ceriul.
Când  aude-o  frunzuliŃă
Crede  că-i  a  lui  mortiŃă,
Când  aud  frunza  picând -
Iată  că  jandarmii  vin.
Eu  în  codru  stau  mai  mult
Că-ntre  oameni  nu  am  când:
Ziua  mă  văd  la  lumină,
Noaptea-n  sat  mă  latră  cânii
Şi  aşa-i  viaŃa  mea
Care  o  am  de-acuma.
Rus, 8  XI  1954
ColecŃia  GHEORGHE  MOIŞ
Biserica  Albă

Strigături
1177

Cetera  când  o  aud
Tăt  mă  sfârtic  şi  mă  rump.
Când  aud  eu  cetera
Să  fiu  mort  şi  m-aş  scula.

1778
Când  eram  de  şapte  ai
Mă-nvăŃam  a  fura  cai,
Furam  cai, furam  frâuŃă,
Furam  dor  de  la  drăguŃă;
Furam  cai, furam  căpestre,
Furam  dor  de  la  neveste.

1779
Fetele  de  pe  la  noi
Tăte-s  cu  buzele  moi -
Le  sărută  câte  doi.

Banul  e  făcut  rotund,
Lesne  se  rostogoleşte.
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VASILE  AVRAM
n. 17  iunie  1940  în  Lemniu, jud. Sălaj.
Absolvent, în  19967, al  FacultăŃii  de  Filologie  a  UniversităŃii    
“Babeş-Bolyai  din  Cluj-Napoca.
Căsătorit, doi  copii; om, după  toate  indiciile, la  locul  lui. A  
lucrat  la  Sibiu  în  domeniul  culturii, după  ce  a  fost, vreme  de  
opt  ani, gazetar. A  mai  lucrat, înainte  de  absolvirea  facultăŃii, 
în  învăŃământ  şi  în  alte  domenii, inclusiv  pe  un  şantier  al  
tineretului, la  Ocna  Mureş, în  anii  ‘50.

Scrie  de  multă  vreme, dar  publică  rar. Mai  des  i  se  poate  întâlni  numele  în  subsolul
unor  eseuri  şi  articole  de  critică  literară  din  revista “Transilvania”.
Iubeşte  valorile  durabile. Nu-i  plac  zgomotul, ipocrizia, descurcăreŃii.

Scrisoare  de  la  Mama
Lemniu, 30  I  1964

Dragă  Vasile,
Azi  fiind  sărbătoarea  celor  trei  SfinŃi  Ioan, Vasile  cel  Mare, Grigorie
cuvântătorul  de  D.zeu, şi  Ioan  gură  de  aur. M-am  gândit  că-i  şi  ziua
numelui  tău. De  aceia  îŃi  trimit  cincizăci  de  lei, ca  să-Ńi  cumperi  ce  vei
putea  pe  ei, şi  de  ce  ai  mai  mare  nevoie. 
Ori  dacă  nu-Ńi  lipseşte  nimic, pune-i  la  cec.
Cred  că  banii  i  vei  primi  mai  repede  decât  scrisoarea, că  i-am  pus
telegrafic, şi  chiar  aş  fi  curioasă  să  ştiu  că  primeşte-i  mai  repede  când  îi
trimit  aşa, decât  poştal.
Cred  că  vei  fi  primit  şi  pachetul, dar  am  uitat  să-Ńi  pun  şi  Ńigări  în  el, dar
în  schimb  Ńi-am  pus  cinci  lei. Dacă  vei  merge  la  Ruda  scriem  te  rog  de
toate  Dragul  mamei, iar  de  vii  acasă, îmi  vei  povesti  dacă-i  vrea.
Sînt  curioasă  să  ştiu  şi  cum  ai  luat  examenele, ştiu  că  mai  ai  unul  după
cum  mi-ai  scris.... Doresc  să-Ńi  ajute  bun  D-zeu, să  ai  curaj  să  le  poŃi  sfîrşi
cu  bine  şi  să  ne  bucurăm  cu  toŃii, să  se  bucure  şi  Profesorii  care  te-au
învăŃat, şi  ca  prin  învăŃătura  ce  o  înveŃi  să  şi  fii  de  folos  neamului  şi
Patriei, şi  să  binecuvânteze  darurile  de  la  D-zeu.
Dela  Simion  am  primit  ieri  o  scrisoare  în  care  îmi  scrie  că-i  cam  bolnav, şi
tuşeşete  rău. A  scris  să-i  trimit  cît  de  puŃină  pâine  şi  slănină, că  li-e  şi
mîncarea  foarte  slabă, şi  ceva  bani  să-şi  cumpere  câte  ceva, că  n-are  nici  pe
ce  cumpăra  cerneală. Acum  zilele  acestea-i  voi  trimete  şi  lui. Dela  Arghir  n-
am  primit  nimic  dela  Anul  Nou, scriem  dacă  ştii  ceva  despre  Ei.

NoutăŃi  pe  aici  n-avem.
Iarna  asta  se  Ńine  lanŃ  de  noi, de  cum  a  nins  prima  dată, nu  s-a  mai  dus
zăpada, şi  a  fost  mai  mult  tot  ger  decât  vreme  moale.

Închei  dorindu-Ńi  tot  binele  şi
Succes

Cu  mult  drag  te  sărută
Mama.

Te-aştept  cu  drag  pe  tine,
Sau  răspunsul  tău;
Şi-Ńi  doresc  mult  bine,
Dela  Dumnezeu.

Cu  drag  Mama.

ION  BOGDAN
Marele  Meşter  Tănase  Cocean

„Grai adânc din vremi străbune dăinuie  pe-ntins  de    plai”
– rosteşte  o  binecunoscută  poezie.   

1780
Atâta-n  lume  mi-i  bine
Până-mi  zic  oamenii  câne,
Când  mi-or  zice  săracu
Atuncea  mi-i  capătu.

1781
Foaie  verde  de  pelin
Nu  e  bun  gardu  cu  stini.
Gardu-i  bun  de  scânduri  late
Şi  drăguŃa  de  departe.

1782
Du-te, bade, duce-te-ai,
Unde-a  sta  apa  s  stai:
M-ai  învăŃat  sărutată
Ş-amu  nu  vii  niciodată.

Hore  la  mireasă
1783

Mnireasă  din  doi  părinŃi
Ce  gândeşti  de  te  măriŃi?
Că b ărbatu  nu  Ńi-i  frate
Să  gândeşti  că  nu  te-a  bate,
Nu-i  bărbat  aşe  de  bun
Să  nu-Ńi  dăie  câte-un  pumn,
Nici  nu  i  aşe  de  drag
Să  nu  te  tragă  de  cap.

Hore  la  nănaş
1784

Să  trăieşt, nănaşule,
Să  suceşti  mustăŃele,
Să  suceşti  mustaŃa  bine
Să  mă  cununi  şi  pe  mine
De  m-a  lua  oricine.
De  m-a  lua  urâtu
N-oi  ciunta  măieranu,
L-oi  lăsa  pe  strat  să  crească,
Urâtu  să-mbătrânească.
De  m-a  lua  cine-mi  place
Mândră  cunună  mi-oi  face.
ColecŃia  

MARIUS  LUPEAN
Strigătură  nouă
1785

FrunzuliŃă  măghiran
Nu  mai  pot  de  barosan,
FrunzuliŃă  triplu  ştecher
M-o  făcut  mama  cam  şmecher.
Baia  Mare, 2008

Cine  rabdă,
Nu  greşeşte.
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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  TradiŃionale  din  Maramureş (a.r.t.e.m., în  cadrul  FundaŃiei  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  generaŃie  în
generaŃie, olarii  sunt  semnalaŃi  în  conscripŃiile  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  privinŃă: la  Săcel  „se  lucrează  ceramică
roşie  decorată  prin  lustruire  cu  piatra  şi  prin  pictare. Tehnica  lustruirii  cu
piatra  este  folosită  din  La  Tene-ul  dacic  atât  pentru  ceramica  roşie, cât  şi
pentru  cea  neagră. Datorită  folosirii  acestei  tehnici  pe  ceramica  roşie, Săcelul
este  un  unicat  în  ansamblul  producŃiei  de  vase  din  România. Ca  şi  tehnică
de  lucru, formele  produse  la  Săcel  amintesc  de  cele  dacice  descoperite  în
săpăturile  arheologice..... Forma  cuptoarelor  în  care  se  ard  vasele  se  leagă
mai  mult  de  tradiŃia  romană” (DicŃionar  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
Tănase  Burnar, de  nepoŃii  săi  din  Săcel  Dumitru  şi  Adrian, dar  şi  cei  doi
fecioraşi  nepoŃi  aşezaŃi  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  rezonanŃă
străveche, dacică: Drobodeava. În  sat  se  povesteşte  că  odată, dintr-un  puŃ  săpat
adânc, bătrânul  Ion  Cocean  a  trimis  în  găleată  un  pietroi, dar, printr-un
incident, piatra a  scăpat  de  pe  buza  puŃului  şi  a  căzut  în  băltoaca  de  pe
fund. ToŃi  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  orbiŃi”! (adică, din  fericire,
s-a  ales  numai  cu  noroiul  care  l-a  stropit  peste  ochi, de  nu  vedea  nimic).
BineînŃeles, toată  lumea  a  răsuflat  uşurată. Am  redat  această  întâmplare (câte
vor  mai  fi  fost  încă!?)  pentru  a  ne  da  seama  cum Tănase  Cocean  a  lucrat,
ca  şi  stră-străbunii  săi, cu  lutul. Sunt  multe  de  spus  despre  dificultăŃile  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, sortiŃi  să-nmoaie  şi  să  coacă  lutul( Ca
nişte  zmei  întârziaŃi  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”

Familia  Vasile  Mihali  a  lui  Buda, 
Biserica  Albă

ColecŃia  FLORICA  RAD
Revista “SEMNAL”, nr. 5, Săliştea
de  Sus, 1994

Descântece
1786

Datul  în  bobi

41  de  bobi
Bine  ştiŃi,
Bine  ghiciŃi.
41  de  bucate
Sfinte  şi  luminate,
SpuneŃi-mi  marea  dreptate.
Dacă  mie  nu  mi-Ń  căta
La  găini  v-oi  arunca;
Dacă  nu  mi-Ń  ghici
La  găini  v-oi  azvârli.
Să  pice  pe  cinci
Cum  ar  fi  mai  bine.
De  nu, pe  unu, 
Pe  doi,
Şi  de-a  fi  mai  rău
Atunci  nu  v-oi  mai  căta  eu.
De  la  Irina  Rad, 40  ani, 1994

1787
De  deochi

Apă  mândră  şi  curată
Şi  sfântă
Şi  luminată,
Eu  cu  tine  m-oi  spăla
Şi  de  deochi  m-oi  vindeca.
De  tri  ori  oi  be
Şi  de  deochi  mi-a  tre,
Între  uşi  te-oi  arunca
Şi  altu  nu  m-oi  deochea.
De  la  Irina  Rad, 40  ani, 1994

1788
De  vrăji

Laure,
Balaure,
Cu  unghiile  galbene,
Cu  ochii  ca  talerii,
Du-te  iute
Peste  munte,
Peste  apă  fără  punte,
Peste  vârv  de  brad,
Peste  vârv  de  copaci.
Du-te  repede  ca  vântul
Cum  mi-i  mie  gândul,
Până  unde  li-i  găsi:
De  li-i  găsi  în  pat
Aruncă-l  su(b)  pat.
Cu  coada-l  love,
La  mine-l  porne.

Cine  se  smereşte,
Se  înalŃă.

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008467



DUMITRU IUGA
“Maramureş, Ńară veche/Cu oameni fără pereche” (Cântec vechi)

„La temelia sufletului omului de astăzi zac straturi de păgânătate. De ele 
făŃarnicul se ruşinează, le tăinuieşte cu grije, îngropându-le şi mai tare
într-însul sau le sărăceşte înadins. Nebună ispravă! Aceste (stră)funduri
sunt bogăŃia, demonia naturii noastre şi greutatea e numai să le găsim 
adevăratul rost”.

ION BARBU
Întreaga Europă se laudă cu mândrele ruine şi catedrale, cu o arhitectură a oraşelor
bine făcută şi ordonată, cu ansamblurile sale sculpturale, cu îndrăzneŃe idei şi
prefaceri având ca sorginte cultura antichităŃii greco-romane, dar şi a fiecărei
naŃiuni.
Noi, românii/valahii/vlahii/volochii/blascii/olahii ne aducem aminte de Boerebista,
Decebal, Deceneu, apoi de Basarabi şi de Muşatini, dar şi de frumoasele biserici şi
mănăstiri, de neaplecarea lui Constantin Brâncoveanu, de Cantemir, de întâiul
„revoluŃionar” Horea (1784!), de Avram Iancu, de Vasile Lucaciu, de Constantin
Brâncuşi şi George Enescu, Emil Cioran şi Eugen Ionescu, Nicolae Iorga, Henri
Coandă şi Aurel Vlaicu, Mircea Eliade, dar şi de Mihai Eminescu, Lucian Blaga,
Nichita Stănescu, Marin Sorescu., Ioan  Alexandru, Gheorghe  PituŃ, Ion  Iuga  etc.
Şi câte alte nume ori monumente nu s-ar putea aminti. Unele rămase din
protoistorie (ce sunt oare megaliŃii de pe Muntele Omul – ne gândim la Sfinx, la
Babele - de pe Ceahlău sau Sfinxul de pe Sărmătieş în hotarul Budeştiului din
Maramureş?), altele din vremuri mai „noi” - picturile rupestre de la Cuciulat,
Columna lui Traian ori Sarmisegetuza. Totul se îngemănează într-o generală privire
asupra memoriei culturale a acestui spaŃiu încât poetul avea dreptate rostind că
„suferim de străvechime” (Gheorghe PituŃ). O lume care, de generaŃii, se continuă prin
strămoşii strămoşilor noştri, iar astăzi (şi mâine) prin noi, prin copiii şi pruncii
copiilor noştri.
Spusele de până acum nu doresc să fie decât un succint preludiu care să ne aducă
aminte de faptul că suntem, cum spunea Liviu Rebreanu, „un neam creator de mare
cultură” şi nu dintre „cele distrugătoare de cultură”, în aceste doar două ipostaze
fiecare rămânând în istorie. Din acest punct de vedre trebuie să abordăm şi cultura
aşa-zis „populară”, „folclorică”, în întreg spaŃiul românimii, într-o vreme ca aceea
de astăzi a unei intense globalizări, a unor prefaceri atât de iute mergătoare, atât de
invadată de oŃel, de beton şi de plastic – în care omul contemporan se afundă cu
uşurinŃa unui comportament ce nu trebuie să ne supună însă şi sufletul. România de
azi are şansa de a veni în faŃa lumii cu o zestre străveche, păstrată încă foarte
pregnant în unele „Ńări” ale sale (chiar circula o anecdotă: „România are mau multe
Ńări decât Statele Unite şi fosta  Uniune Sovietică luate la un loc”).
Într-o călătorie în Maramureş împreună cu pictorul Mihai Olos, Constantin Noica
rostea: „I-am scris lui Eliade: Acum, spre capătul vieŃii, am de ales între a reciti pe
Goethe întreg (căci mi s-au pierdut cele cinci caiete cu note complete din el) sau a
te reciti şi citi pe tine. Prefer să te citesc întreg pe tine, fiindcă mergi mai îndărăt
decât Goethe (spre omul originar) şi mă trimiŃi, nu ştiu cum, mai departe decât el,
cu lumea asta folclorică pe care o vezi de-a dreptul ca o cultură majoră şi deschisă
către viitor” (Calendarul Maramureşului, Baia Mare, 1980, p. 70 sq.). 

MARAMUREŞ  - łARA VOIEVOZILOR
łara Maramureşului este numită şi łara Voievozilor „întemeietori de Ńară, dătători
de legi şi datini”, cum spunea Eminescu. Către începutul sec. XIV sunt amintiŃi
Mauricius Vv., tatăl lui Nicolae Vv., Solovăstru Vv., Tatomir Vv., Opriş Vv., Codrea
Vv., apoi, de la 1326, Ştefan Vv. fiul lui Nicoale Vv. şi tatăl lui Iuga Vv. - cu fiii săi
Ştefan Vv. de Săliştea şi Ion Vv. de Rozavlea – şi Bogdan Vv. Descălecătorul care

De  n-a  porni
A  plesni,
De  n-a  pleca
A  crepa.
Să  vie  repede
Ca  vântu,
Cum  mi-i  mie  gându.
De  la  Irina  Rad, 40  ani, 1994

Hori
1789

Vine  doru  mândrului
Pe  deasupra  codrului
Şi-aşa  vine  de  fierbinte
Să  m-ajungă  m-ar  aprinde.
Şi  mă  strigă  la  fereastă:
- Hai, mândră, şi  îmi  dă  apă!
- Eu, mândruŃ, apă  Ń-aş  da,
PărinŃii  m-or  întreba
Unde  umblu  eu  noaptea.
Măi  mândruŃ, violă  plină,
Du-te-acolo  pân  grădină
Că-i  găsi  şi  o  fântână
Şi-i  ziderea  lângă  ie -
Ie, măi  mândrior, şi  be
Că-i  scoasă  de  mâna  me
Şi  de  doru  meu  Ń-a  tre.
- Tu  mândrucă, inimucă,
Fă-Ńi  gura  fântână-n  luncă,
Cine  p-acolo  ş-a   tre
Apă  rece  că  ş-a  be
Ş-atâta  haznă-oi  ave
De  tătă  viaŃa  me.
De  la  Irina  Iuga, 67  ani, 1994

1790
Şuieră  badea  din  gură
Pe  o  coastă  de  holbură.
Îl  cunosc  pe  şuierat
Că  i-i  vremea  de-nsurat,
Pe  mine  de  mă  lăsat.
Însoare-se  că  nu-i  bai,
Ştiu  că  nu-i  fecior  de  crai,
Nici  eu  fată  de  bdirău
După  el  să-mi  pară  rău.
De  la  Maria  Chiş,, 68  ani, 1994

Cinsteşte  pe  bătrâni
Căci  şi  tu  poŃi  fi  bătrân.
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fondează Moldova independentă, neamul său întemeind dinastia Muşatinilor care a
domnit în „Terra Bogdana” - cum mai era numită Moldova timp de peste 200 de
ani – până după descendenŃii lui Ştefan cel Mare, în sec. XVI; apoi, o altă ramură,
a lui Dragoş, cneaz de Bedeu, devenit Domnitor al Moldovei şi fiul său Sas Vv.,
Balc şi Drag Vv., precum şi urmaşii lor din Voievodatul GaliŃiei: Mikolaj 1475,
Tatomirj 1378-1727, Iwasko, Szandro – Sandrin 1427, Botha 1424, Bohdan, Fedor,
Jurij – Jurj, Wlajko, Nastka 1436, Luka 1501 etc., iar către Lwow, între Halicz şi
Zydaczow, localitatea Czajkowsky cu nume Iwan – Ioan, Chodor – Hodor,
Steczko, Prokop, Ihnat, HriŃ, Hrin, Mikolaj, Katarzyna, Drahomir, Wancza –
Vancea 1481, Mussata 1383, Roman, Mikita 1443, Florjan etc. (Vz. Ludwik Wyrostek,
Rod Dragow – Sasow na Wegrzech i Rusi Halickie, Krakow, 1932). Mai la nord de GaliŃia, în
regiunea MunŃilor Beskizi, aproape de Cracovia, în Podhale, maramureşenii
stăpânesc un alt voievodat, păstrându-se până astăzi toponime şi antroponime de
sorginte românească, dar şi elemente de port, muzică, dans, obiceiuri.
Maramureşul a avut un Ev Mediu strălucitor, o individualitate distinctă în contextul
Ńărilor Româneşti şi nu ni se pare neînsemnat aportul cultural din această perioadă
ca la Mănăstirea din Peri (azi Hruşevo, în dreapta Tisei), “aici, în Maramureş, prin
vremi străvechi au scris pentru prima oară Scriptura pe româneşte” (Nicolae Iorga);
cercetările mai noi confirmând faptul că în Maramureş “creaseră o tradiŃie a limbii
literare; creaseră, oarecum, limba literară a românilor, pe care traducătorii din
diferite provincii româneşti erau obligaŃi s-o respecte într-o oarecare măsură. Avea,
oarecum, dreptate Iorga să considere Maramureşul drept Toscana neamului
românesc, adică patria limbii româneşti, cel puŃin când e vorba de Coresi şi de
traducătorii şi scriitorii până prin veacul al XVIII-lea” (G. Ivănescu, Studii de istoria
limbii române literare, Iaşi, 1989, p. 52, s. n.). 
Într-o diplomă de la 1453, Iancu de Hunedoara recunoştea câtorva nobili români
din Vişeu, pentru vitejia lor în luptele cu turcii, drepturile de cnezi adevăraŃi şi
legitimi, mai vechi decât domnia regilor Sf. Ştefan şi Sf. Ladislau din sec. XI:
“Petrus, Mandra et Nan, necnon fratres eorum supranominati in possessionibus
utraque Wiso vocatis, in dicto comitatu Maramorosiensi existentibus, ab antiquo et
temporibus divorum regum veri, legitimi et perpetui Kenesi  fuissent” (Ioan Mihalyi
de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Dilploma nr. 216).
Firea mândră a maramureşenilor, originea nobilă, portul şi purtarea
(comportamentul), vorba şi fapta, ospitalitatea dar şi neaplecarea în faŃa
nedreptăŃilor (ne amintim de anii 1968 când la Cuhea – azi Bogdan Vodă – Ńăranii
au intrat cu plugurile în pământurile lor luate de CAP, cu greu potolindu-se revolta,
dar şi de anul 1981, în prejma aniversării partidului comunist, la Săliştea de Sus a
avut loc o “revoluŃie”: timp de câteva zile s-au închis şi controlat toate drumurile,
gara Iza, încât Armata de Transilvania se îndrepta către Maramureş, de aici
prefigurându-se o revoltă a întregului Maramureş; ca o ironie, în acele zile ziarele
dădeau rezultatele concursului “TradiŃii revoluŃionare ale poporului român”, la care
Săliştea de Sus a ocupat locul I !) dovedesc, până astăzi, o conştiinŃă a apartenenŃei
la un neam care ştie ce şi cum să facă şi să trăiască. Dar şi să petreacă şi să treacă
prin marile încercări ale istoriei. TendinŃa, în unele Ńări, de a înăbuşi orice
sentiment naŃional – ne gândim la Ńinuturile compact româneşti care înconjoară, ca
un scut, România de astăzi, din Pind şi Valea Timocului, până la HerŃa, Bucovina,
Transnistria şi Basarabia, “România Mică” (Maramureşul de dincolo de Tisa) etc. -
ne aduc aminte de ceea ce spunea Mihai Eminescu acum mai bine de un secol:
“Limba şi naŃionalitatea românească vor peri odată cu românul material, cu
stingerea prin moarte şi fără urmaşi a noastră, nu prin desnaŃionalizare şi
renegaŃiune. A persecuta naŃionalitatea noastră nu înseamnă a o stinge, ci numai a
ne învenina împotriva persecutorilor. Ş-apoi ni se pare că nici un neam pe faŃa
pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa decât tocmai românul,
pentru că nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. Singurele Ńările româneşti sunt
acelea în care, din vremi străvechi, fiecare a avut voie să se închine la orice
Dumnezeu a voit şi să vorbească ce limbi i-a plăcut”.

1791
Nu  vini, mândruŃ, la  noi
Că  mă  fă  mă-ta  gunoi.
De-ar  si  gunoiu  ca  mine
Nu  l-ar  mai  mătura  nime
Că  l-ar  pune-nt-o  hârtie
Şi  l-ar  învăŃa  să  scrie
Cu  domnii-n  cănŃălărie;
Şi  l-ar  pune-n  călimari
Să  scrie  domnii  cei  mari.
De  la  Maria  Chiş,, 68  ani, 1994

1792
Hei, măi  mândriorule,
Eu  aşe  am  auzit
Că  tu  tare  te-ai  mărit
Că  eu  tare  te-am  ibdit.
De  te-am  ibdit  aşe  bine
CâŃi  soli  am  mânat  la  tine?
Nu  Ń-am  mânat  nici  un  sol,
Moară  dracu  de-a  tău  dor!
Nici  de-amu  nu  Ń-oi  mâna,
Dracu-Ń  aibă  grija  ta!
De  la  Maria  Chiş,, 68  ani, 1994

1793
Mărita-m-aş  să  nu  şăd,
Numa  câmpu  să  nu-l  văd.
Câmpu  să-l  vadă  bărbatu,
Eu  să  mătur, s-aştern  patu
Şi  să  stau  să  beu  cu  altu.
De  la  Maria  Chiş,, 68  ani, 1994

1794
Cântă  cucu-n  vârv  de  munte,
Nime-n  lume  nu-l  aude
Numa-un prunc mâncat de multe.
Şi-l  aud, maică, mereu,
Dacă-s  prunc  mâncat  de  rău
Şi  bătut  de  Dumnezău,
Dacă-s  prunc  mâncat  de  rele
Şi  bătut  de  nori  şi  stele.
De  la  Maria  Chiş,, 68  ani, 1994

1795
Săracele  fetele
Îs  vândute  şi  dătoare

Corabia  cu  doi  cârmaci
Se  îneacă.
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MARAMUREŞ - łARA  LEMNULUI
“Când vizitezi Maramureşul înŃelegi de ce grecii vechi spuneau la materie, în general,
“lemn”. Şi cultura şi civilizaŃia pleacă de la lemn. Coloana de templu (cu frunzele de la
corintic) a fost la început trunchi de lemn. Fluierul a fost lemn... Vai de lumea care şi-a
pierdut lemnul, materia! Iar occidentalii sunt astăzi materialişti fără materie, cu
materialele lor ca şi abstracte şi cu averile lor pe hârtie, în acŃiuni sau naiba ştie cum.
De aceea s-au şi smintit. Cine nu respectă materia se năruie spiritualiceşte”.

CONSTANTIN NOICA, în Calendarul Maramureşului, 1980, p. 71
Intri în Maramureş ca într-o altă Ńară, aparte. Altfel decât în alte “Ńări”. ÎŃi fură ochii
nu numai peisajul – o prieteă din FranŃa, de acolo unde se înalŃă molcomi munŃii
Masivului Central, în Auvergne, spunea că doar în Maramureş este aproape la fel,
dar se deosebeşte prin oamenii săi şi arhitectura bisericilor şi caselor de lemn,
majoritatea păstrându-se şi azi, a porŃilor măiestrit ornamentate, asemănându-se cu
“arcuri de triumf” ale aproape fiecărei familii. Rosteam cândva, acum mai mulŃi
ani, în vizită la Dax – “les Dacquois” – că de la Daci până la... Dax distanŃa
spirituală nu se măsoară în kilometri ci doar prin ceea ce acolo era şi nu mai este –
deşi au Universitatea “Lucien Borda” în domeniu forestier. Este o “civilizaŃie a
lemnului” pe care o făceau industrial, aşa cum facem şi la noi, dar în Maramureş
mai ştim încă şi altceva. Ştim că lemnul are inimă, dar, la noi, încercăm – au chiar
văzut cu uimire – să dăm lemnului şi suflet  De la silueta şi căldura ce ne apropie
de Dumnezeu a bisericilor de lemn – azi în Maramureş există peste 100 de
asemenea biserici, 8 dintre ele fiind declarate monumente UNESCO (Şurdeşti,
Plopiş, Deseşti, Ieud, Bogdan Vodă, Bârsana, Rogoz) – până la casele cu bârne
rotunde şi stâlpi de pridvor frumos echilibraŃi, troiŃe prezente în fiecare localitate,
cruci ornamentate în cimitirele satelor (vezi Biserica din Deal de la Ieud, ori
cimitirul din SăpânŃa etc., dar şi crucile în “stil celtic” de la Sat Şugatag, Breb,
Vadu Izei, de fapt aproape în fiecare localitate), dar mai ales porŃile masive de
stejar sau gorun, fie porŃi “simple” cu 3 stâlpi, fie porŃi cu scut cu 5 sau 6 stâlpi.
Se poate scrie foarte mult şi despre obiectele de lemn uzuale – de la linguri, cuiere,
colŃare, lăzi de zestre, mese, scaune, laviŃi, bote şi vase păcurăreşti, tipare de caş,
cujelci (furci de tors), fuse cu zdrangăne cu îmbinare ingenioasă, pecetare
(prescurnicere), căuce, sălăriŃe etc., până la masiva mobilă Ńărănească frumos
sculptată, dulapuri, biblioteci, dar şi altare şi icoane pe lemn.
O  întreagă lume a lemnului, cu ornamente păstrate din “tătărămni” (străvechime),
cum se zice în Maramureş. Asemeni ca şi în Ńesături, unde “geometrismul
dreptliniar al ornamenticii populare are o continuitate înapoi de-a lungul secolelor,
care în timp, ne-ar duce până în mileniul doi sau trei înainte de era noastră” – cum
zicea Lucian Blaga. Cele mai frecvente ornamente sunt funia sculptată (brâul,
prezent şi la celŃi, de exemplu), motive solare cu diverse forme (colac, coroană,
romb, rozete, cruce), şarpele, steaua cu 6 colŃuri), motive antropomorfe dar şi
zoomorfe şi avimorfe, coarnele de berbec (mai ales la ancadramente), dar şi
coarnele de taur (neuitând aici nici de stema Maramureşului, capul de zimbru,
devenit şi stemă a Moldovei).(Bibliografia este imensă. Amintim: Tancred BănăŃeanu, Arta
populară din Nordul Transilvaniei, 1969; Victor Brătulescu, Biserici din Maramureş, 1941; Paul
Petrescu, Motive decorative celebre, 1971; Marius Porumb, Vechi icoane din Maramureş, sec. XV-XVIII,
1975; I. D. Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului, 1968; George Cristea, Mihai Dăncuş, Maramureş
– un muzeu viu în Centrul Europei, 2000 etc.).
Maramureşul, prin zestrea pe care a păstrat-o cu sfinŃenie, prin ceea ce se cuvine să
facă şi cum trăieşte şi astăzi (“aşa se cade”, “aşa eşti în rând cu lumea”, “aşa eşti
om“, “nu uita că eşti de neam”, “fii bărbat în lume, nu fii muiere”, “nu te lăsa la tăt
nemuricu”, “Cine-o fost de când i lumea/ Tăt a fi cât a fi lumea,/ Cine n-o fost de
cându-i/ Ăla nici acuma nu-i”), înseamnă că există nu numai prin vitejie, hărnicie
şi credinŃă, ci are o conştiinŃă a stării pământene, o fiinŃare în raport cu tot ceea ce
se întâmplă în lume, o stare cosmică a fiinŃei care, uneori, s-a pierdut sau este pe
cale să se piardă.
Ni se pare, vorbind despre ceea ce păstrează încă, dar şi alte “Ńări” româneşti, că

Pe  toŃi  muŃii  să-i  însoare,
Îs  făcute  şi-s  vândute
Pe  toŃi  muŃii  să-i  sărute.
De  la  Maria  Chiş,, 68  ani, 1994

1796
Iză, eu  te-aş  întreba
Am  parte  de  bine, -or  ba?
Şi  de  n-am  parte  de  bine
Să  m-arunc, Iză, în  tine;
Şi  de  am  parte  de  rău
Să  m-arunc  în  mulu  tău.
Da’  mulu-i  tare, ca  tine,
Pagubă  de  om  ca  mine;
Da’  mulu  Ńi-i  tulburos -
Pagubă  de  om  frumos.
De  la  AnuŃa  Iuga, 70  ani, 1994

1797
Trimisu-mi-o  mândru  dor
Pe  un  măr  din  măru  lor.
Şi  eu  încă  i-am  trimăs
Pe  un  măr  din  măr  ales,
MălăieŃ  de  jumătate
Să  mânânce  şi, de  poate,
Altă  drăguŃă  să-şi  cate
Că  de  mine  n-are  parte
Numa-un  an  şi  jumătate.
Şi  de  câtă  i-am  fost  eu
Şi  de-atâta-mi  pare  rău.
De  la  AnuŃa  Iuga, 70  ani, 1994

1798
Maică, urâtu-i  beteag
Şi  mă  mână  după  leac,
La  potică  eu  să  trag.
Poticarăşu  mi-o  spus:
Leacuri  la  inimă  nu-s,
Numa  tri  scânduri  de  brad
Şi-o  cruce  de  lemn  la  cap
Şi  popa  şi  cu  diacu -
Să-l  ducă  în  lut, la  dracu.
De  la  Marişca  Chiş, 67  ani, 1994

1799
Du-te, carte, du-te  iute
La  mândru  să  te  sărute
Că  şi  eu  te-am  sărutat
Când  în  poştă  te-am  băgat.

Cu  răbdarea  treci  marea,
Cu  răul, nici  pârăul.
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Maramureşul are o stare aparte. Nu doar prin “civilizaŃia lemnului”, ci şi prin ceea
ce este viu, prin port şi obiceiuri, prin Ńesături şi ceramică, prin ornamentica
perpetuată de milenii, care, cum spunea Mircea Eliade, “tezaurizează o întreagă
serie de simboluri cosmologice care, de multă vreme, sunt pur şi simplu motive
decorative”.
O  lume cu cetăŃi de lemn şi piatră, o lume cu o “cetate” inexpugnabilă a tradiŃiilor
şi obiceiurilor, o lume cu datini care trec pe deasupra tuturor vremurilor. Rostea
Constantin Noica, prin anii 1970: “Francezul spune: totul contribuie la bucurie
celui ce iubeşte cu adevărat. Eu aş spune: totul contribuie la bucuria celui ce
călătoreşte prin Maramureş. Pierzi un tren, ai o pană de maşină, faci un autostop,
orice s-ar întâmpla te răsplăteşte într-un fel sau altul”, adăugând mai departe:
“Când mă gândesc la Maramureş, la folclorul nostru şi la felul întâmplător şi prea
adestea parŃial în care a păstrat ceva din ce a fost, îmi spun că aceea ce ştim şi
admirăm noi (laolaltă cu atâŃia străini) reprezintă poate numai resturile şi
firimiturile unui banchet al zeilor” (Calendarul Maramureşului, 1980, p. 70 sq.).

MARAMUREŞ – “memoria ancestrală, încă vie, a Europei”
CONSTANTIN NOICA: Vorba lui Eminescu: Şi cum vin pe drum de fier...
VASILE DEAC MOŞU: Nu pier cântecele, iată că nu pier.
C. N.: Cum vă adaptaŃi vieŃii noi? Vă simŃiŃi acasă în lumea asta schimbată?
V. D. M.: Cu atâta dragoste se încongioară astăzi tot ce s-a făcut din moşi 
strămoşi! (Calendarul Maramureşului, 1980, p. 71)

O  hore din Maramureş: “Eu de lume nu-s demultu/ numa de când o făcutu”. Adică
de când a fost creată lumea aceasta. Din alte spaŃii culturale, japonezul etno-
fotograf Miya Kosei, în cunoscutul său album “Maramureş”, spunea că este centrul
lumii, adică a unei lumi arhaice, care îşi păstrează încă tradiŃiile (Maramureşul este
chiar în centrul geografic al Europei, situat la vreo 40 de km de Sighet, în Rahău –
Rahiv, azi în Transkarpatia); cunoscutul istoric al civilizaŃiilor Minoru Nambara, tot
din Japonia, spunea după ce a vizitat Europa şi România: “Maramureşul este satul
primordial. Nu ştim precis de unde vine şi te copleşeşte acest sentiment. Poate din
toate, din port, din porŃi, din bisericile de lemn, din făptura omului... łăranii
maramureşeni nu vin de nicăieri. Ai sentimentul că au venit direct din cer în
Maramureş. În alte Ńări simŃi, ştii că oamenii au venit de undeva, aici nu ai acest
sentiment. Aici, în Maramureş, este omul primordial în nobleŃea sa princiară – nu
primitivă, în frumuseŃea lui de înaltă civilizaŃie” (Interviu realizat de poetul Ioan Alexandru,
1970).
În viaŃa tradiŃională a Maramureşului fiecare anotimp are lucrările sale şi trebuie să
fie respectate anumite cutume, adică tradiŃii care “încifrează înŃelesuri profunde
asupra relaŃiilor omului cu lumea înconjurătoare, cu natura, asupra relaŃiilor
interumane, asupra mersului normal al vieŃii sociale şi asupra soluŃiilor pe care,
într-o evoluŃie de multe ori milenară, omenirea le-a găsit pentru a face ca lucrurile
să reintre în normal atunci când rânduiala lumii a fost, dintr-o pricină sau alta,
stricată“ (Mihai Pop, Obiceiuri tradiŃionale româneşti, 1976, ediŃie revăzută, ed. Univers, Bucureşti,
1999, p. 7). Doar prin aceste obiceiuri societatea poate “să mai funcŃioneze” (idem).
Ne vom opri doar asupra câtorva obiceiuri de la sfârşit de an, o prezentare succintă
a ceea ce se întâmplă să fie obiceiuri vii încă în cele patru “Ńări” ale judeŃului –
Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş. Vom începe cu cele 12 zile de sărbătoare ale
sfârşitului şi începutului de an – de la Crăciun la Bobotează, un ciclu de trecere
dintr-o perioadă de vegetaŃie într-o altă perioadă, o trecere din anul vechi – ceea ce
cunoaştem -, în anul cel nou pe care nu-l cunoaştem nemijlocit. Aceste sărbători
sunt un prag “de trecere”, noi fiind în acest răstimp “în prezent şi în acest prezent
trebuie să vedem ce ştim din ceea ce a fost în trecut şi ce putem să prevedem din
ceea ce o să fie în viitor”; “este un moment în care se mediază, în care ceea ce este
opus, trecutul şi viitorul, vechiul şi noul, cunoscutul şi neunoscutul se caută să fie
cumva împăcate şi să putem să trecem peste prag”, totul întâmplându-se în acest

Du-te, carte, şi  soseşte
Şi  cu  mândru  te-ntâlneşte.
De  la  Marişca  Chiş, 67  ani, 1994

1800
FântâniŃă-nt-o  poiană
Jele-mi-i  de  tine, mamă,
Că  m-ai  crescut  de  pomană.
Când  îi  să  te  foloseşti
M-oi  duce, să  mă  doreşti,
Să  se  ciudea  neamu  meu -
Departe  m-oi  duce  eu.
De  la  Ileana  Tomoiagă, 72  ani, 1994

1801
Nu-i  bai, bade, nu  mi-ai  spus
Să-Ńi  pun  merinde  de-ajuns,
Merinjoară  de-o  corună
Să-Ńi  ajungă  pe  o  lună,
Merinjoară  de  un  ban
Să-Ńi  ajungă  pe  un  an.
De  când  i  badea  cătană
Şi  frunza-n  codru-i  jălană,
De  când  badea  cătune
Şi  frunza-n  codru  jăle.
De  la  Ileana  Tomoiagă, 72  ani, 1994

1802
Peste  deal, peste  vârvuri,
Adună  vântu  doruri,
Dorurele  tinerele -
Ş-a  meu  dor  vine  cu  ele,
Dorurele  ne-nvăŃate
Şi  cu  dor  şi  supărate -
De  la  mândru  de  departe.
De  la  Ileana  Tomoiagă, 72  ani, 1994

Strigături
1803

Ce  haznă  că-s  Tomoiagă
Dacă  lumea  nu  mi-i  dragă,
Ce  haznă  că-s  Pop  şi  Pop
Dacă-n  lume  n-am  noroc.
De  la  Mărişca  Chiş, 67  ani, 1994

Cum  cad perele,
Aşa  cad  răii.
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scop prin “acte rituale şi acte ceremoniale” (Mihai Pop, Anul Nou, lectura unui discurs
ceremonial, în Calendarul Maramureşului, Baia Mare, 1980, p. 6, s.a.).
Ş e z ă t o r i l e. După terminarea lucrărilor câmpului, cam după Sâmedru (Sf.
Dumitru, 26 oct.), vine vremea lucrărilor casnice, pe lângă casă. Un rol însemnat în
acest răstimp îl au şezătorile: se adună 10-15-20 de fete, dar şi neveste cu cocoane
mai mărişoare, la o casă mai spaŃioasă; torc, fac cusături, croşetează, de când se
înserează bine până pe la orele 1-3 din noapte. Lucrează mai cu spor împreună –
trebuie să-şi facă zestrea -, horesc, spun poveşti, ghicitori, fac “vrăji” să le vină
feciori în şezătoare, învaŃă colinde pentru Crăciun, “compun hori noi” care vor
deveni şlagăre dacă sunt reuşite etc. Nu este o întrecere, dar aici se cunosc fetele
mai harnice, glumele şi voia bună, ca şi veştile din sat sau din lume, sunt semne ale
tinereŃii şi ale unui mod de pregătire (iniŃiere) pentru a se comporta   în  lume. În
fiecare localitate, depinde de cât este de mare, sunt mai multe şezători. În Săliştea
de Sus, de ex., şi astăzi sunt vreo 20 de case unde se adună fetele în şezătoare,
după vecinătate, neamuri sau prietenii. Azi se mai Ńin şezători în majoritatea satelor
maramureşene şi în łara Lăpuşului. Pe Codru sau în Chioar au cam dispărut, vine
televiziunea, fetelor le este mai uşor să cumpere de-a gata haine, decât să Ńeasă şi
să toarcă..
Atunci când vin în şezătoare fetele se îmbracă frumos şi curat, să fie preŃuite de
feciori. Au fiecare locul lor: după neam, după frumuseŃe, după cum erau de isteŃe –
se aşezau în fruntea mesei; altele, după cum soseau. 
Feciorii din sat umblă cam pe la toate şezătorile. Sunt mai multe rânduri de feciori,
cam câte 5-6-8 laolaltă. Se grupează pe prietenii, iar şezătorile sunt o bună ocazie
pentru a-şi găsi perechea potrivită să se însoare. Când sosesc feciorii, au loc
diverse jocuri: pticatul în fântână - scoaterea de acolo făcându-se printr-un sărut,
de-a bâza, cu sticla învârtită şi în dreptul căruia se îndrepta trebuia să dea zălog pe
care, la urmă, pe nevăzute, se scotea şi trebuia să-l răscumpere prin anumite
gesturi, uneori comice, prin sărutul unei fete sau, foarte des, a unei babe. Dacă
bărbatul gazdă ştia să zică din fluier, făceau şi joc, alteori după cum horeau. Când
sosea alt rând de feciori, ceilalŃi trebuiau să plece. Fetele îi petreceau “printre uşi”,
câteva minute stăteau afară, ori mai mult dacă se aveau dragi. De obicei, feciorii
care aveau drăguŃă într-o şezătoare veneau mai târziu, să petreacă fetele până acasă
atunci când se termina şezătoarea.
Pentru a le veni feciori în şezătoare, fetele practicau unele vrăji, farmece şi
descântece. 

Îndrugatul feciorilor. O fată îndruga din fiecare caier al celorlalte.
- Ce torci? Ce răstorci? De  n-or  pleca
- Feciorii din toate şezătorile! I-or  agâmba!

De n-or veni Furnici  în  optinci,
I-or stropşi, Şoareci  pân  cioareci!

Astfel se rosteşte la fiecare caier din care îndrugă. Apoi se ia firul, şi cu mâinile la
spate şi ochii închişi face nouă noduri şi îl învârte pe o sită. Celelalte fete, câte
două, aşezate cu spatele, cam la 1-2 metri, turdulucă sita printre picioare, de la una
la alta, zicând:

- Turduluc butuc, - Îl aduc, îl aduc!
Pe (cutare) îl aduc!

Îl fac toate fetele, apoi cea care a îndrugat, călare pe mătură, cu ochii închişi,condusă de două fete, merge la un gard de nuiele şi leagă tortul de pari. Se întoarceîn casă cu mătura în mână, dar tot cu ochii închişi, să nu vadă feciorii altăşezătoare decât pe a lor. În alte părŃi întind tortul peste drum, “leagă drumul”, să nupoată trece feciorii spre altă şezătoare. (Maria Vlad, Săliştea de Sus) În Codru, Chioar,Lăpuş, dar şi în satele maramureşene de dincoace sau de dincolo de Tisa, se fac şialte practici: într-un vas de lut, trei fete mezine iau apă cu gura de la fântână/izvor,de nouă ori, fără să vorbească nimic nici când merg nici când vin, apoi o fierb şi ofată se suie în pod la horn, alta, pe rând, stă la gura sobei şi amestecă în oală,dialogând: “- Ce mesteci acolo? - Feciorii din toate şezătorile! - (Cutare) vine? -Vine, vine!”; tot trei fete iau trei surcele din punte, le ard, pun cărbunii între uşile

1804
Mândrior  de  pe  Buleasa
Mânânce-Ń  aprinsu  casa
Şi  şura  dezdrăniŃitu
Şi  pe  mă-ta  nebunitu;
Şura  Ń-o  dezdrăniŃa
Şi  mă-ta  să  nebunea
Că  n-o  vrut  să  siu  a  ta.
De  la  Mărişca  Chiş, 67  ani, 1994

1805
Măderan  de  pe  coteŃ -
Fecior  de  colduş  măreŃ:
Cu  struŃu  ca  mătura
Înconjoară  grădina.
De  la  Mărişca  Chiş, 67  ani, 1994

1806
Ce  te  Ńii, mândru, -aşe  mare,
Nu  răsare  sfântu  soare
De  la  vârvu  casei  tale,
Că  răsare  peste  mine
Şi-s  mai  susă  decât  tine,
Că  răsare  peste  noi
Şi-s  mai  susă  decât  voi.
De  la  Mărişca  Chiş, 67  ani, 1994

1807
Mărita-m-aş, mărita
Şi  nu-i  cine  mă  lua
Că  sunt  mică  şi  sunt  rea -
M-oi  sfădi  cu  soacră-mea.
De  la  Mărişca  Chiş, 67  ani, 1994

1808
Cine-o  zis  că  eu  ăs  bată
Îmble  pe  păduri  turbată;
Cine-o  zis  că  eu-s  nebună
Turba-u-ar  batăr  o  lună.
De  la  Mărişca  Chiş, 67  ani, 1994

Jocuri  de  copii
1809

DegeŃele
Mititele -

Dar  din  dar,
Se  face  rai.
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tinzii şi camerei, fac puŃin udul pe ei, cărbunii sfârâie, ele rostesc: “ Feciorii să n-aibă stare/ Nici alinare/ Până la noi în şezătoare”. În Costeni – Lăpuş, dar şi înChioar, pentru a ghici dacă doi drăguŃi se vor căsători, fac două păpuşi/moşuŃi decâlŃi şi le dau foc; dacă se apropie una de alta, se vor lua, dacă nu, se vor despărŃi.
Există o mare diversitate a acestor practici de adus feciorii sau de ghicire a
ursitului, în special la anumite sărbători, unele făcându-se şi individual, acasă, dar
cele mai multe în şezători, mai ales în seara de An Nou: ghicitul ursitului cu blidele
sub care puneau diverse obiecte, fiecare cu semnificaŃia sa (oglindă= făŃarnic,
piaptăn = sărac, lut = mut, verighetă = frumos, pâine = bun, cărbune = brunet etc.);
piroştile (din aluat tăiat cu verighetă de aur, coapte în ulei, pentru fiecare fată şi
fecior din casă; Ńineau o pisică flămândă şi două zile, apoi o aduceau în casă şi a
căruia o mânca se va mărita/însura în câşlegi; la tăietor, care este şi spaŃiu benefic
sau malefic având lemne diferite şi din multe locuri (fetele ieşeau cu stolnicul pe
creştetul capului şi ascultau de unde aud zgomote într-acolo se va mărita; dacă
aude câine lătrând, ori cocoş va avea bărbat rău, dacă aude vacă, oaie, va avea
bărbat bun, blând; ori tot atunci aduceau un braŃ de lemne, în casă le număra şi
dacă ieşeau cu soŃ se va mărita); la coteŃul porcului (fetele dau cu fundul de trei ori
în uşă, dacă porcul grohăie se va mărita; nmăratul parilor din gard (de la 9 la 1,
legate la ochi; cum este parul aşa îi va fi bărbatul: drept – bărbat înalt, frumos;
strâmb – mic, gârbov; de fag – bogat; de arin – sărac etc.); ascultatul la fereastră
(la o casă unde sunt copii mai mulŃi dacă aude “du-te”, se va mărita, dacă aude
“stai”, nu se va mărita); dau drumul la apă să umble moara şi feciorii în şezători
etc.
Se mai practică descântece cu mătrăguna (pentru dragoste, dar şi pentru învrăjbire
sau ură), de adus pe sus, contra strigoilor etc. Redăm un descântec la soc pentru
măritat: Fata pe care nu o peŃeşte nimeni, ia bani, ovăs, pâine şi sare şi merge la un
soc care-i în mejdă; cu stânga Ńine socul şi cu dreapta aruncă pe soc banii, ovăsul,
pâinea şi sarea; zice: 

- Bună sara, soc vasoc! Nu-nturna  frunza  şi  iarba
Tu nu eşti soc vasoc Că-Ńi  dau  eu  Ńie  obroc (daruri)
Ci eşti soc întorc! Şi  tu  să-mi  dai  mie noroc!

Se zice de nouă ori; pleacă de la soc fără să se uite înapoi. Socul o ajută că nu-i
curat, că de el s-a spânzurat Iuda care l-a vândut pe Christos. Nici marhăle nu-l
mănâncă, numa caprele, că ele din gerunŃi în jos îs diavoleşti. Descântecul se face
în nouă seri (Ileana Vancea, Năneşti).

O sărbătoare importantă este Indreiul (Sf. Andrei, 30 noiembrie). Nu-i voie să
lucrezi pentru a feri vitele de fiarele sălbatice, Sf. Andrei fiind şi patronul lupilor.
Fetele ajună în această zi, doar seara îşi fac o turtă foarte sărată (este un adevărat
ritual la facerea turtei, câtă făină şi cum se pune, câtă sare, cum se coace etc.), o
coc la aşchii “furate” de la tăietorul vecinului; după ce-i gata turta, fata iese la
tăietor, mănâncă jumătate şi se roagă Luceafărului:

Luceafăr mândru, luminos, Du-te-n  lume,
Fost-ai slugă cui ai fost; Peste  lume.
Să-mi fii şi mie cu dreptate La  orânda  mea  anume!
Şi te du-n lume, departe,

Ascultă apoi unde va auzi un lătrat de câine: dintr-acolo va veni ursitul. Apoi
merge în casă, mai mănâncă din turtă, restul îl pune sub perină alături de un cuŃit –
simbol al bărbatului. Dacă fata visează un fecior, casa ori părinŃii acestuia, ştie că
el îi va fi ursitul (Veturia Rogojan, CetăŃele – Fişculaş – łara Chioarului).
Sărbătorile de iarnă se apropie. Se fac pregătiri intense în gospodărie, se
aprovizionează cu lemne, cu fân pentru vite. Se face curăŃenie mare în casă, se
confecŃionează 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 mulŃi şi învaŃă colinde. Se împodobeşte

Ne  jucăm  cu  părul,
Sugem  biberonul.
Facem  ca  Ńiganii,
Stăm  ca  mexicanii -
Floare  de  nu  mă  uita
Stai  pe  loc  şi  nu  mişca!
ColecŃia  

VIORICA  DUNCA
Revista “SEMNAL”, nr. 5, Săliştea
de  Sus, 1994

Jocuri  de  copii
1810

A, Be, Ce, De,
M-am  bătut  cu  Jan  Gobe,
Jan  Gobe  mi-a  tras  un  pumn
De-am  sărit  până  în  drum.
Drumul  fiind  aglomerat
Spune-un  nume  de  băiat;
Degetul  de  va  pocni
Băiatul  te  va  iubi.

1811
Colo-n  deal, după  deal,
Plin  îi  dealu  de  mărgele
Şi  mai  mici
Şi  mânânŃele.
Chiviluş, chivilaş,
HanŃâc,
ManŃâc,
Fertic,
ClanŃ.
Du-te,
Măi  pădut’e!
ColecŃia  
VASILE  MIGALI  a  lui   

BUDU
Biserica  Albă, 2008

Strigături
1812

Douăzeci  de  poienari
Mi-o  ieşit  în  drum  cu  pari,
Eu  cu  pana  de  la  clop
I-am  făcut  pe  tăŃi  polog,
Eu  cu  pana  clopului
Pe  tăŃi  i-am  dat  dracului.

Doi  ochi  văd  mai  bine  decât  unul.
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bradul de Crăciun. Nu toată lumea are brad, numit aici şi “pomul raiului”. În łara
Codrului se face pomul Crăciunului, cu multă imaginaŃie, 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 faŃa de masă “să fie mereu
tineri”, picioarele mesei se leagă cu un lanŃ “să fie uniŃi”, se pune horincă, prăjituri
şi alte bunătăŃi pentru a fi serviŃi 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 dimineaŃă şi cei însuraŃi. Toată noaptea este o feerie, la
nici o casă nu se stinge lumina, se lasă deschise porŃile să vină colindători. Mai
întâi colindă la fereastră, apoi sunt chemaŃi în casă – prima dată trebuie să intre un
băiat – unde sunt dăruiŃi cu mere, nuci, alune, bani, cocuŃi -, cei mari fiind ospătaŃi
cu Ńuică, 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 iniŃiere (“Colinda cerbului”) sau mituri (“MioriŃa”, “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 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, MascaŃii - Dracii cu funcŃiile lor, Moartea. A doua
zi dau spectacol şi în biserică în unele localităŃi, pe vremuri, dar şi acum, în curŃile
oamenilor, sau la Căminul cultural, spectacolul fiind jucat până spre Anul Nou.
Unele echipe merg şi pe alte sate, în localităŃile mai mari existând chiar 3-4 trupe
de acest gen; în Chioar şi Lăpuş, asemănător Viflaimului este “Irozii“ sau
“Irodaşul“, având aaproximativ aceleaşi personaje şi text, de fapt judecata lui Irod.
Un joc dramatic întâlnit doar în 2 localităŃi din Chioar şi Lăpuş (Cavnic şi BăiuŃ)
este “Constantinul“, în centrul acŃiunii fiind Constantin Brâncoveanu cu intrigile de
la Curtea Domnească şi moartea tragică a sa şi copiilor săi. Personajele sunt
îmbrăcate ca în epocă, costumele turcilor sunt făcute din pânză roşie, cu turbane,
iatagane de lemn. La final, sunt însoŃiŃi şi de mascaŃi (măşti de draci, cu multe
clopote mici – unii poartă chiar vreo 40!), aceştia “făcându-şi datoria”, ducându-l
pe Sultan cu ei.
Pe Fişculaş, dar şi pe Someş şi în Codru, se umblă cu łiganul. Un fecior, ori
bărbat, dar şi femeie, se îmbracă Ńigăneşte, se unge cu funingine, îşi pune mustăŃi,
barbă, are pipă, unelte specifice şi umblă pe la fiecare casă; mimica, gesturile şi
spusele sale sunt de mare umor, imaginaŃia unora fiind debordantă, se face mare
haz; în rare cazuri este recunscut, discuŃiile despre “oare cine să fi fost?” durând
mult în zilele de sărbătoare.
De Anul Nou se umblă mai puŃin cu colindele sau jocurile cu măşti. Acum colind
doar copiii, mai umblă cu Pluguşorul, cu Capra (în unele sate), Sorcova. În łara
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 băieŃii pentru că “de Anul Nou trebuie să-Ńi ntre băiat în casă, îŃi 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 neînsuraŃi,
în Chioar şi Codru se numesc moşi şi babe. Aceştia sunt nişte păpuşi, uneori

1813
Jib  ma  dor  pticioarele
C-am  trecut  izvoarele,
Cele  mari  şi  cele  mnici
Până  ce-am  ajuns  aici.

1813
Cine  joacă  p’ângă  vatră -
Fata  lu  sacure  lată
Şi  fecioru  lu  topor -
Futu-le  maicuŃa  lor.

1814
Zîs-o  mama  că  mni-a  da
Zăstre  când  m-oi  însura
Ori  coliba  de  la  câine,
Ori  covata  de  la  pâine!

1815
Vai  de  voi, pticioare  moi,
De-oi  lua  bota  la  voi
Şi  v-oi  bate  ca  pa  boi.

1816
Cismele  mele  s-aud
Pe  unde  pământu-i  ud,
Pe  unde-i  pământ  uscat
Gândeşti  că  m-am  desculŃat.

1817
Crâşcă  iadu  şi  mă  cere
Căpătâie  la  podele -
Făr’  de  mândra  eu  n-oi  mere
Că  cu  ea   am  făcut  rele.

1818
Fost-am  să  mă  spovedesc
La  popă  călugăresc,
Preoteasa  mi-o  ot’it
Ş-am  fost  gata  spovedit!

1819
Fost-am  să  mă  duc  în  rai,
Mni-o  ieşit  mândruŃa-n  plai
Şi-o  fo’  gata  de-al  meu  rai!

După  întristare
Vine  bucurie.

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008 474



aproape la mărime naturală, făcute din paie (în Şurdeşti, Dăneşti) sau umplute cu
fân, îmbrăcaŃi cât mai rupticos, având şi câte o scrisoare “de dragoste”. 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 obiele, îl aduce pe cel de piele”. Cea mai mare
petrecere, fie începând cu ziua de Anul Nou, fie de Bobotează, este vergelul. Se
face unul sau mai multe, în funcŃie de mărimea satului. Vin toŃi feciorii, sunt
invitate şi toate fetele. Acum, în Chioar şi Codru, pentru cele mai tinere fete se face
o ceremonie specială a intrării în danŃ. Se aduc de către fiecare mâncăruri şi
băuturi, durează uneori şi trei zile, de seara până dimineaŃa.
Toate aceste obiceiuri, de la Crăciun şi până la Bobotează, au o amploare care
“creează o atmosferă de bun augur, care ne permite să intrăm cu mult curaj în
viitor, ca şi după o temeinică discuŃie a Planului de Stat”, cum spunea, în 1975,
prof. Mihai Pop la Sesiunea de comunicări de la Festivalul datinilor de iarnă de la
Sighetul MarmaŃiei.

Georgeta Maria  Iuga: Rudă  maramureşeană, Sighetul  MarmaŃiei, 2008
ALOISIU  VLAD

Răspunsul  Domnului  Alois  Wlad  cătră  theologi  din  Maramureş  la  epistoalalor  de  felicitare  cu  ocazia  anului  nou  la  anul  1878.
DomnilorPetru  Bârlea, Teodor  Mărginean, Ioan  Koman (tatăl  meu), Georgie  Bârlea, E.Fucek, Georgie  Bota  şi  Ioan  Wlad  de  Selişte  teologi  maramureşeni  îninstitutul  teologic  gr. cath.  din  Gherla  în  anul  1878.

IubiŃilor  Mei  Fii!ErtaŃi(-)mă  că  cu  aceste  vorebe  vă  agreiesc.Necesul  spiritual, locul  descendenŃiei  şi  etatea  mea  înaintată  sprebătrâneŃe  însă  mă  îndreptăŃesc  la  aceia, şi  razamîndu(-)me pe  inimile  voastrene  corupte  şi  nobile  sunt  convins  ca  voi  nu  numai  nu-mi  veŃi  lua  acea  înnume  de  rău  ci  vă  veŃi  afla  mângăieŃi  prin  aceasta  agraire, de  şi  eu  nu  suntsuperiorul  vostru  nemijlocit.Şi  apoi  cum  să  nu  va  agreiesc  eu  cu  aceasta  agreiere  parinŃască,când  voi  prin  adresa  voastră  de  gratulaŃiune  cu  ocazia  anului  nou, curgeŃi  cuuna  inima  plină  de  celea  mai  evlavioasă  sămŃiri  a  me  felicita  la  ziua  anuluinou? UniŃi  în  cugete  şi  sămŃiri!În  timpurile  noastre  când  materialismul  năduşeşte  idealismul, ba-lameninŃî  cu  zugrumare  totală, în  zilele  noastre  când  egoismul  predomneşte  şise  încuibă  şi  în  fragedele  inime  al  juniunei, al  cărora  destin  este  aşeinsufleŃi(t)  pentru  orice  este  sacru, mareŃi  bun  şi  nobil, întruadevăr  este  cevarar, că  o  falanga  de  tineri  verzi  ca  stejarul  să  cură  cu  omagiul  la  un  bătrân,carele  de  şi(-)şi  are  meritile  sale, pentruca  şi  au  implinit  datorinŃa  sa  latimpul  sau, cu  ceia  mai  mare  constiinŃiozitate, azi  este  neputincios, care  nunumai, că  nu  poate  intinde  folosuri  materiale  celor  cari  să  apleacă  lui, ci  deabie  este  in  stare  a se  prezenta  celor  cari  se  înfăŃişează. Cu  toate  acesteavoi  m-aŃi  intimpinat  cu  urările  voastre  cari  in  pripa  m(-)au  uimit, şi  scosor(-a-Ńi)  din  intunericul  uitării  şi  tăcerii  pe  un  barbat, carele  va  fi  aproapenoaua  decenii - consternat - sau  retras  de  pe  teatru  luptelor  parlamentare  şi

1820
Nu  te  însura, măi  vere,
Că  nevasta  multe  cere:
Cere  cisme  şi  cojoc -
La  mă-sa  n-o-avut  deloc;
Cere  straie  de  mătasă 
Ce  la  mă-sa  nu  purtasă.

1821
Avut-am  şi  eu  un  bine
Şi  mni  l-o  mâncat  un  câine;
Bate-l, Doamne, câinele,
Cum  mni-o  mâncat  binele!

1822
A  bdirăului  Marie
I-am  dat  guba  să  mni-o  Ńîie -
Şi  s-o  dus  în  sărăcie.

1823
Haida, mândră, nu  te  teme,
N-oi  tăie  pa  tine  lemne,
Lemne  tau  la  taetori
Şi  tu, mândră, n-ai  să  mori.

1824
Fost-am  la  nuntă  pe  sate
Ş-am  mâncat  laşte  strîcate
Şi  curet‘i  pargaluit -
Numa-on  ptic  de  n-am  murit;
Şi  haluşte  cu  pasat -
Bate-l, Doamne, -acela  sat.

1825
M-am  bagat  slugă  la  cuc
Foc  şi  apă  să-i  aduc,
De  nu  l-oi  pute  sluji
Largă-i  lumea, ş-oi  fugi.

1826
Pe  baieru  traistei  mele
Scris  i  numele  tău, lele,
Scris  i  numele  Marie
Cu  margele  dipt  o  mnie.

1827
Când  aud  strigând - Mari!
Tăt  acolo  mn-is  ot’ii
C-aşe-i  numele  mândrii.
Unde-aud  strigând - Ilea!
Tăt  acolo  mni-i  mintea
C-aşe-o  chiamă  pe  mândra.E  om  frumos,

Dar  năravul  îl  strică.
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dinastice, amorŃind  graiul  său  cel  cândva  puternic, carele  însă  pre  un  altteren  de  şi  mai  tăcut, dară  nu  mai  puŃin  eficace  s(-)au  ocupatadministraŃiunea  JustiŃiei  drepte  şi  nepărtinitoare, retras  din  toiul  lumei, uitatde  cei  cari  cândva  îl  aplauda, cercând  şi  aflând  mângăere  sa  în  convicŃiuneasa  internă  ca  şi  pre  acest  teren  şi  au  indeplinit  chemarea  şi  datorinŃa  sa  cuceia  mai  mare  scumpetate, cugetând  în  sine  ca “nom  omnis  moribor”.PrimiŃi  dară  iubiŃii  mei  pentru  aceasta  prevenire  şi  atenŃiune  cordialea  voastre   mulŃumita  mea  cea  adâncă.FiŃi  convins  despre  acea, ca  acest  fapt  generos  al  vostru, nici  cândnu-l  voi  da  uitării, şi  că  scrisoarea  voastră  o  voi  păstra  pentru  mine  şi  fii(i)fiilor  mei, ca  cea  mai  scumpă  suvenire, de  alăturea  şi  pe  lângă  scrisorilemele  familiari! După  ce  însă  oameni  bătrăni  sunt  totdeuna  gata  a  da  svaturicelor  mai  tineri  nu  mi  veŃi  lua  în  nume  de  rău  dacă  voi  profita  şi  eu  cuaceasta  ocaziune  de  a  ve  înportăşi  unele  ca  acesta, cu  atât  mai  vartos  catimpurile  în  cari  trăim  sunt  foarte  grele.Svaturile  ce  vi  le  dau  sunt  pe  scurt  urmatoarele:1) FiŃi  credincios  câtră  gloriosu  nostru  Imperator  şi  Rege  apostolicprecum  câtră  augusta sa  casa  Domnitoare, căci Înalta  sa  maiestate  şistrălucita  sa  casă  Domnitoare  ni  sunt  garanŃa  şi  scutul  ca  legea, adusă  în1868  la  expresia  voinŃei  a  maiastăŃilor  Sale  în  privinŃa  egalei  îndreptăŃireanaŃionalităŃilor  cari  locuesc  în  Ungaria  va  susta  totdeuna  şi  aceasta  lege  estetemeiul  cel  mai  puternic  pe  carele  ne  putem  nu  numai  conserva  ci  şidesvolta  naŃionalitatea  noastră.2) FiŃi  credincioş fii  ai  patriei  al  cărui  pământ  l(-)a  undat  strămoşiinoştri  cu sângele  şi  lacrimile  şi  le  au  îngrăşat  cu  trupurile  şi  osemintele  lorluptându(-)să  în  contra  duşmanilor  ei  alăturea  cu  Ungurii  ca  atăŃa  lei.3) IubiŃi  şi  stimaŃi  constituŃia  łării, caci  aceasta  este  un  bun  comunal  nostru  tuturor  cari  locuim  în  Ńara  aceasta. Este  una  dintre  cele  mailiberale  ale  Europei  şi  ne  face  partaş  la  drepturile  ce  mai  eminente  şifrumoasă.4) FiŃi  cu  adernitate  neclatită  către  Religiunea  voastră  care  Synodulgeneral  Ńinut  în  1700  în  Alba  Iulia (Balgrad)  fu  imbraŃoşat  şi  primit  destrămoşii  noştri, prin  protopopul  Luca  Wlad  din  Sălişte  cu  11  preoŃi  şi  atâŃamireni, şi  careia  aveŃi  a  mulŃumi  aşezemintele  culturale  cari  vă  adăpostesc.Fără  de  unire  cu  biserica  Romei - zică  unii  provoslavnici  fanatici  şi  uniŃirenegaŃi  afurisiŃi  ce  vor  vre - naŃionalitatea  română  nu  s-ar  fi  desvoltat  nicidin  coace  nici  din  colu  de  carpaŃi, ba  este  intrebare  mare, ca  oare  există  azinaŃionalitatea  Română? Cei  cari  trag  aserul  meu  la  îndoială, facă  bine  şi  săstudieze  istoria  respective  chronica  Românilor  scrisă  de  Sincai  şi  apoi  sa  secugete  asupra  celor  citite.5) IubiŃi  cu  toată  căldura  inimei  voastre  limba  voastră, poporulvostru, datinile  şi  tradiŃiunile, obiceiurile  şi  moravurile  sale, căci  aceste  laolaltă  constitue  naŃionalitatea. Un  om  carele  să  leapădă  de  naŃionalitatea  saeste  mai  rău  decât  un  animal, căci  aceasta  nu  se  leapădă  de  soiul  lorpropriu  ci  aparŃin  la  el  cu  cea  mai  mare  cerbicozitate. Aceasta  fiinŃă  care  săleapădă  de  naŃionalitatea  lor  devin  obiect  de  bajocură  şi  dispreŃi, nu  numaiînaintea  connaŃionalilor  lui  de  cătră  cari  s(-)au  desradacinat  ci  şi  înainteaacelor  tumult  al  căror  aripi  se  aşază, căci  de  exemplu  un  slovac, rusneac,neamŃ, armean, jidan, român  ş(-)a  renegat  naŃionalitatea  sa  şi  zice  că  el  eungur, de  şi  în  faŃa  uneor  este  lăudat, când  se  află  unguri  genuini  intre  sine,să  râd  de  el  şi  zic  despre  el “de  azert  megis  totember, svab  gambeles, zsidosau  olah  marad  o”  pe  când  faŃă  de  aceia  care  îş  iubesc  naŃionalitatea  lorde  şi  nu(-i)  iubesc, păstrează  ca  oameni  de  character, statornici, oareşcarestima,  stimă  ce  o  şi  manifestează.A(-)ş  iubi  limba  şi  naŃionalitatea  ta, însă  nu  înseamnă  a  sta  morŃişpe  loc, ci  a  cultiva  şi  studia  limba  şi  natura  ei, a  lumina  şi  învaŃa  pe  poporcu  lucruri  trebuincioasă  pentru  dinsul, a(-)l  conduce  spre  bine, a(-)l  inbarbataca  să-ş  inplinească  datorinŃele  sale  de  cetăŃen, dară  totodată  ca  sa-şifolosească  de  toate  drepturile  legale, şi  să  le  apere  în  contra  orice  atacuricăci “vigilantibus  iura”  şi  cine  nu(-)şi  apără  drepturile  sale  nu  este  demn  deacelea, a(-)i  infrăna  poftele, a(-)l  invaŃa  la  cumpăt  în  mâncare  şi  beutură, a(-)limpintena  la  laboriositate, ca  să  se  apuce  la  stare  materială  bună, fără  decare  este  pierdut, căci  devine  preda  acelora  cari  vreu  şi  ştiu  a(-)l  exploata.Poporul  trebe  luminat  despre  acea  că  starea  lui, azi, când  este  liber, esteonorific, deci  trebue  să  înveŃe  atăt  cât  este  prescris  în  legea  despre  instruireapoporului  din  anul  1868  căci  numai  atunci  vor  fi  cetăŃeni  în  adevăr  liberi.Nu  însă  mai  mult, căci  atunci  devine  nemulŃumit  cu  starea  sa, şi  înloc  săfie  fericit  şi  indestulit, devine  nefericit  şi  neindestulit  invidios  faŃă  de  aceia,cari  să  bucura  de  o  stare  materială  mai  bună  şi  infine  periculoşi  pentru

Strigături  la  mnireasă
1828

Mnireasă  din  doi  parinŃi
La  ce  bdeata  te  măriŃi?
Mnirele-i  cu  gânduri  bune
Şi  cu  el  ti-i  duce-n  lume,
Mnirele-i  ca  şi  bujoru
Şi  cu  el  trece-i  izvoru.

1829
În  vârvuŃu  dealului
Mnirele-i  cu  murgu  lui:
Nici  nu  grapă, nici  nu  ară,
Bate  murgu  de-l  omoară.
- Desfă, mândră, ce-ai  făcut,
Să  nu  bat  murgu  mai  mult
- Bate  murgu  cât  îŃi  place,
Ce-am  făcut  nu  pot  desface
C-ai  zîs  că  de  mine-Ńi  place!

1830
Dragu-mni-i  prunu  cu  prune
Şi  fecior  cu  vorbe  bune;
Dragu-mni-i  prunu-ncrangat
Şi  fecior  cu  minte-n  cap.

1831
Mnireasă, de-amu  nainte
Drumurile  Ńî-s  oprite,
Numa  tri  Ńî-s  dezgradite:
La  fântână  după  apă,
În  gradină  după  ceapă
Şi  la  mama-Ń  câteodată.
ColecŃia  MARIN  PUNGĂ

1832
DimineaŃa  lui  Crăciun

Păstă  cel  deal  cu  verdeaŃă (bis)
DimineaŃa  lui  Crăciun

Este-o  masă  rotilată (bis).
DimineaŃa  lui  Crăciun

P’ângă  masă
JilŃuri  trasă.
Dar  la  masă  cine  şede?
Şede, şede  Maica  Sfântă

Fală  goală,
Traistă  uşoară.
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sine  şi  pentru  stat. Tot  aceste  se  pot  zice  şi  de  caputracaşii  noştri  proletari,cari  au  invaŃat  câteva  classe  gymnasiale  şi  apoi  sau  nu  a  putut  invaŃa  maide  parte  că  nu  a  avut  talent, sau  fură  alungaŃi  din  şcoală, şi  după  aceia  fărăde  a  se  reîntoarce  la  coarnele  plugului  trăesc  o  viaŃă  vagabundă, leneonid, şiar  vre  să  trăiască  pe  uşor  fără  de  lucru, sau  spărtură  de  cap, de  ce  altminterea  nu  sunt  capaci, pentrucă  cei  mai  mulŃ  l(-)i  capŃăma  goală.Laboriozitate  pastrarea (partimonia-ta-karekossag) produce  îndestulirecu  soartea, iar  aceasta  este  cea  mai  solidă  ba  unica  bază  a  fericirei.Ace(a)sta  sentinŃa  ar  trebui  sadită  în  inima  ori  cărui  om, dinfragede(-)i  copilărie  şi  atunci  acesta  ar  fi  adevărat  paradis  pentru  aceia  cario  locuesc.Scopul  meu  înşirând  acestea  lucruri  este  acela: că  după  ce  voi  văpregătiŃi  de  preoŃi  îŃi  fi  conducatori  naturali  şi  legitimaŃi  prin  un  uz  secular,ai  poporului  român. Sunt  preoŃi  şi  în  a  doua  linia  învăŃătorii  sei, când  veŃideveni  preoŃi, să  vă  purtaŃi  ca  şi  păstorul  cel  bun, carele  nu  numai  că  tundeoaia, şi  să  înavuŃeşte  din  lâna  şi  laptele  ei, ci  să  îngrijeşte  şi  de  hrănirea  ei,cât  numai  să  poate  de  bună  şi  potrivită.Ca  să  se  poată  figura  un  preot  ca  adevărat  conducatori  al  turmeisale  sufleteşti, nu  este  destul  ca  numai  se  i  se  acaŃă  patrafirule  de  grumaz,ca  clăpotu  la  berbec, ci  este  neaparat  de  lipsă, ca  preotul  nu  numai  pânăcând  să  preparează  la  cariera  sa, ci  şi  după  ace(e)a  până  când  trăeşte  să(-)şiîn  mulŃească  comoară  de  învăŃătură  cu  cele  mai  potrivite  şi  folositoare  cărŃi,să(-)şi  cultivează  mintea  şi  inima, ce  însă  numai  prin  lectura  cărŃilor  într-adevăr  clasice  să  poate  efeptui. Spre  ajungerea  dară  a  acestui  scop  deosebitrecomand  următoare  opuri: Chronica  Românilor  scris  de  Sinkay  şi  deosebit:Istoria  Românilor  de  Petru  Maior, apoi “Die  Stunden  der  Andacht” scrisă  deZsocke, care  carte  este  trădusă  şi  pe  unguria  sub  titlul “Ahitatossag  orai”  deCarl  Szasz  şi  au  ieşit  în  Pesta  în  două  volumuri, fără  însă  ca  în  aceasta  săse  cuprindă  toate  care  se  află  în  textul  german, acest  op  excelinte, care  nuare  părechă. Mai  de  parte  op  intitulat “Das  Buch  der  Natur”  de  Berstein.Acest  op  incă  este  tradus  pe  unguria  şi  au  ieşit  de  sub  teasc  in  Budapestala  societatea  Franklin  Tarsasag  in  20  fascioare. Fără  de  cetirea  acestora  douăopuri, care  de  oarece  nu  sunt  trădusă  pe  romănia, şi  fără  de  cetirea  opului“Geschichte  der  Kultur  der  Menschheit”  de  Rolb, redactorul  vestitului  foaieeuropeana “Augsburger  Allgemeine  Zeitung”  nu  numai  că  nu  să  poate  numicineva  om  învăŃat  şi  nici  cult  în  înŃelesu  mai  înalt  al  cuvântului.Iară  fără  de  cetirea  chronicei  lui  Şinkay  şi  deosebit  IstoriaRomânilor  de  P. Maior  nu  să  poate  făli  nimenea  că  e  român  adevărat  cultşi  luminat. Deci  dacă  daŃi  ceva  crezământ  vorbelor  mele  cu  timp  văprocuraŃi  cărŃile  menŃionate  în  una  sau  în  altă  limbă  publicate  şi  nu  numaisă  le  cetiŃi  în  timpul  vostru  liber  şi  deosebit  învăŃaŃi(-)le  şi  le  studiaŃi  cudeadâncul, şi  învăŃăturile  clasice  cuprinsă  în  acestea  le  crestaŃi  în  memoriavoastră  şi  apoi  şi  în  viaŃă  le  urmăriŃi  şi  cultivaŃi.6) În  Ungaria  precum  este  de  cunoscut  să  află  mai  multenaŃionalităŃi  căror  legea  XLIV  din  1868  asigură  deplină  egală  dreptăŃire.Aceste  naŃionalităŃi  să  pot  privi  de  surori  între  sine  şi  fice  a  mameice  se  numesc: Patria  şi  poartă  numele  Ungaria, deci  sunt  datoare, una  de  altaa  se  stima  şi  iubi  datoare, una  de  alta  a  se  stima  şi  iubi  reciproc  şi  aconcura  spre  fericirea  mamei  comune  ce  le  nutreşte.Fiind  însă  că  acestea  naŃionalităŃi  stau  din  oameni  iar  la  oameni -este  destul  de  cunoscut - domneşte  simpatia  şi  antipatia  şi  aceasta  să  poateobserva  între  surori  mai  multe  de  aceiaşi  părinŃi  născuŃi: este  ceva  naturalca  una  sau  alta  dintre  surori  mai  mult  sau  mai  puŃin  să  atragă  la  una  saualta  dintre  surorile  mai  multe.Eu  din  partea  mea  vă  recomand  ca  să  vă  iubiŃi  împrumutat,deosebit  însă  vă  recomand  ca  cu  fraŃii  Unguri  să  susŃineŃi  relaŃiunele  celemai  bune, căci  soartea  lor  este  legată  de  a  noastră  şi  vice-versa.Acest  asert  nu  este  al  meu, ci  al  vestitului  barbat  de  stat, conteluiIuliu  Andrassy  carele  în  1868  când  am  fost  la  dânsul  cu  coodeputatul  meuPetru  Mihalyi  de  Apşa, ca  trimişi  ai  deputaŃilor  români  greco  catolici  încauza  autonomiei  bisericei  noastre, mi  a  zis  cu  fermecatoarea  sa  afabilitate“Kedves  barataim  a  romanok  ugye  a  mi  ugyunk, a  mi  ugyunk  a  tietek”(Dragilor  mei  Prieteni: Cauza  românilor  e  cauza  noastră, cauza  noastră  e  şi  avoastră). La  ce  eu  încăntat  de  aceste  vorbe  i-am  răspuns “Kegyelmes  Urunk!Ezek  gyemant  szavak  melyeket  minden  romannak  es magyarnak  este  esreggel  kellene  imadkozniok” (ExcelenŃa  Voastră! Ai  spus  cuvinte  de  diamant,pe  cari  toŃi  români(i)  şi  toŃi  unguri(i)  seara  şi  dimineaŃa  ar  trebui  să  lecuprindă  în  rugăciuni). Viitorul  proxim  va  dovedi  veritatea  acelui asert.7) IubiŃi(-)vă  voi  însaşi  precum  iubeşte  unu  frate  pe  fratele  său  şi  li

C-on  pahar  galbân  în  mână,
Tăt  închină  şi  suspină.
Vine  Fiul  Sfânt  şi-o-ntreabă:
- Ce  suspini, MăicuŃă  dragă?
- Da’  io  cum  n-oi  suspina-lu:
Te-am  văzut  la  łalingradu
Restenit  pe  cruci  de  bradu,
Restenit  pe  restenire
Pentru-a  noastră  mântuire.
De  la  IUSTIN  STAN, ştiută  de  la
tatăl  VASILE  STAN, Arieşul  de
Pădure, 2008

1833
Scoală-te, Ioane

- Scoală-te, Ioane, heii (bis)
Hop  şi  şe, şe
C-o  vinit  -nit  pretinii  tăi
Hop  şi  şe, şe
- Las-să  vi-vie, mamă  hei
Hop  şi  şe, şe
Că  mie, -e  nu  mni-i  de  ie-ieii
Hop  şi  şe, şe
Nu  ştiu  ba-batu-s  ori  beteag-

teagu
Hop  şi  şe, şe
Cât  că  moartea-am  stă  la  cap-

capu
Hop  şi  şe, şe.
De  la  IUSTIN  STAN, ştiută  de  la
tatăl  VASILE  STAN, Arieşul  de
Pădure, 2008

MulŃămnituri
1834

Câte  paie  pe  casă,
Atâtea  băncute  pe  masă.

1835
CâŃi  cărbuni  pe  vatră,
AtâŃia  peŃitori  la  fată.

1836
Câte  aşchii  la  tăietor
AtâŃia  copii  după  cuptor.

Fă  bine,
Nu  te  teme  de  nimeni.
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vă  ajutaŃi  cu  svaturi  şi  cum  puteŃi, ŃineŃi  străns  la  olaltă  ca-ci  a) sunteŃicreştini  b) sunteŃi  român  c)  sunteŃi  candidaŃi  de  preoŃi, iar  acea  legătură  opăziŃi  între  voi  cât  veŃi  trăi, căci  dacă  voi  veŃi  urma  acele  7  svaturi  alemele  veŃi  fi  de  7  ori  fericiŃi, ce   din  adâncul  inimei  mele  vă  poftesc.Al  vostru  cel  mai  sincer  iubitorBudapesta  în  9  Februar  1878ALOISIU  WLADde  Selişte  coojure  al  tablei  regesc  judecătoreşti  din  BudapestaDomnul  Alois  Wlad de  Sălişte  născut  în  Abramul  de  jos  jud. Bihor  la  anul1822  Februar  28. A  fost  deputat  al  circumscripŃiei  Diorlentul  Mare  în  judeŃul  Caraşîn  anii  1848/49  şi  1861. Familia  lui  de  origine  maramureşeană, în  anul  1736  când  afost  foametea  ceia  mare  în  Maramureş  atunci  a  emigrat  strămoşu  lui  Alois  Wlad -Constantin. S-a  aşezat  în  Bideu  jud. Someş  unde  a  fost  preot.În  epistola  lui  Alois  Wlad la  punctul  4  şi  6  face  aluzie  la  conferinŃaromânilor  gr. cath.  din  Transilvania  şi  a  părŃilor  ungurene, Ńinută  la  Alba  Iulia  în  13-14  Aprilie  1871. Acolo  s-a  adunat  inteligenŃa  română  pentru  a  protesta  şi  a  înpedecaaplicarea  stătutelor  ce  o  elaborat  corporaŃiunea  episcopiilor  romano  catolici  dinUngaria  şi  prin  care  regulament  ar  fi  zugrumat  independenŃa  bisericei  gr.  cath.română. Decurgerea  conferidnŃei  şi  memorandele  sunt  cuprinse  în “Actele  conferinŃei”Ńinută  de  români  gr. catholici  de  în  provinia  metropolitană  de  Alba  Iulia, la  AlbaIulia  în  13-14  Aprilie  1871.Atunci  s-a(u)  făcut  două  memorande, unul  la  Împăratul  din  Wiena, altulcătră  metropolitul  din  Blaj.(În  “Documente  Istorice  Maramureşene”, publicate  de  Ing.  ARTUR  KOMAN, Vişeul  de  jos,1937, p. 29-38)

Georgeta Maria  Iuga:  Rudă  din  SăpânŃa, 2008  
CORNEL GRAD

Maramureşul şi Ucraina Subcarpatică 
în jocul intereselor etnice, economice 

şi politico-strategice din Europa Centrală (1919-1940).
- Documente -

(Prezenta comunicare constituie parte integrantă (subcapitol) dintr-un studiu complex,
intitulat Frontierele politice şi culturale ale statelor Europei Centrale şi de Sud-Est în sec.
XX-XXI, planificat să apară la Ed. Limes, în trimestrul IV al anului 2008, cu ocazia împlinirii
a 90 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial).
Autorul acestei comunicări abordează - pe baza unor documente inedite (rapoarte,
ordine, memorii, instrucŃiuni şi informări strict secrete ale Ministerului de Război
al României şi ale SSI), identificate în Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor
Militare Istorice Piteşti, (prescurtat: C.S.P.A.M.I. Piteşti), respectiv, Arhivele
NaŃionale Istorice Centrale Bucureşti - (Prescurtat: A.N.I.C.) evoluŃia raporturilor
româno-ucrainene, în lumina noilor realităŃi geopolitice interbelice din Europa
Centrală şi Sud-Estică, apărute la sfârşitul Primului Război Mondial, concomitent
cu dezintegrarea celor 2 imperii (Austro-Ungar şi łarist) şi constituirea pe ruinele
lor a statelor succesoare: Polonia renăscută, Cehoslovacia, Iugoslavia şi România 
întregită, Ungaria, Austria, în cadrul graniŃelor stabilite de ConferinŃa de Pace de la
Paris (1919-1920). 

1837
MulŃămmnită  

din  zilele  noastre
CâŃi  kilowaŃi  la  plată,
AtâŃia  peŃitori  la  fată
De  la  IUSTIN  STAN, ştiută  de  la
tatăl  VASILE  STAN, Arieşul  de
Pădure, 2008

ColecŃia  ELENA  GANDIC
BouŃu  Mic

1838
Viflaiemul

Viflaiemul  este  o  ceată  de  10-
12  feciori  de  diferite  vârste,
care  umblă  cu  colinda  din
ajunul  Crăciunului  şi  în
următoarele  două  zile, însoŃiŃi
de  mai  mulŃi  amatori, de  la  o
casă  la  alta. Viflaiemul  este
compus  din : Irod, îmbrăcat  în
haine  româneşti, de  fată; Crai
Verde, Crai  Roşu, Crai  Negru -
îmbrăcaŃi  la  fel  în  haine
româneşti  de  fată, culoarea
sumnei (fusta)  reprezintă
denumirea  craiului; Păcurarul,
un  fecior  îmbrăcat  tot  în  haine
româneşti  fecioreşti; Moşul, se
îmbracă  într-un  cojoc  miŃos
întors  pe  dos, cu  traistă, cu
botă  şi  clopote  legate  pe  un
lanŃ  de  spate; în  Babă se
îmbracă  un  fecior  în  haine
româneşti  de  femeie  mai  în
vârstă, purtând  la  gât  un
clopoŃel  şi  în  mână  o  seceră.
În  cap, Irodul  şi  Craii  poartă
aşa-numitele “tivere” (chivere) -
un  coif  confecŃionat  din  carton
în  formă  de  coroană  regală  şi
ornamentat  foarte  frumos. În
mână  ei  poartă  câte  o  cârjă
împrumutată  de  la  bătrânii
satului.
CeilalŃi  feciori (4-5)  se  îmbracă
în  draci, care  îşi  pun  pe  ei
nişte  haine  vechi. Pe  ele  se
cos  zdrenŃe (panglici  de  diferite
culori, rupte  tot  din  haine
vechi) şi  o  mulŃime  de  clopote,
care, uneori, cântăresc  aproape
50  de  kg. Pe  cap  poartă  mască
făcută  din  piele  de  capră, cu
coarne  de  capră, sau  făcută  din
sârmă  spinoasă, să  poată  fi
scoase  uşor  din  cap. Ele  sunt
ornamentate  cu  iscusinŃă.

Gura
Aduce  ura.
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În prima parte a lucrării este prezentată, prin intermediul a 7 documente inedite,
situaŃia etnico-istorică, politică, militară, economică etc. a Regiunii Tisei
Superioare (adică a Maramureşului şi Ucrainei Subcarpatice), generată de
configurarea noilor frontiere de stat ale României cu Ungaria, Cehoslovacia, şi
Polonia. În acest context, sunt detaliate multiplele inconveniente de natură militar-
strategică, social-economică şi cultural-istorică pentru interesele României
întregite, precum şi ale populaŃiei locale (români şi ucraineni, deopotrivă),
provocate de tăierea în două a Maramureşului, prin fixarea frontierei româno-
cehoslovace pe malul stâng (sudic) al Tisei (de la Valea Vişeului până la Teceu),
urmând, apoi, traseul Tarna Mare-Halmeu - conform clauzelor tratatelor de pace cu
Austria (Saint-Germain-en Laye, 19 sept. 1919) (Jean-Baptiste Duroselle, Istoria
relaŃiilor internaŃionale, 1919 - 1947, vol. I, Editura ŞtiinŃelor Sociale şi Politice, Bucureşti,
2006, p. 19-22; De remarcat că România n-a semnat Tratatul cu Austria de la St. Germain
decât la 10 decembrie 1919, după ce a obŃinut eliminarea din Tratatul MinorităŃilor a
preambulului, articolelor 10 şi 11, care erau considerate ca un atentat la suveranitatea sa
naŃională, cf. V. Fl. Dobrinescu, D. Tompea, România la cele două conferinŃe de pace de la
Paris (1919-1920, 1946-1947), Ed. Neon, Focşani, 1996, p. 21-22; Vezi şi C. Botoran, I.
Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, România şi ConferinŃa de Pace de la Paris (1918 –
1920). Triumful principiului naŃionalităŃilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p. 342-385.) şi
Ungaria (Trianon, 2 iunie 1920) (J.-B. Duroselle, op. cit., p. 22-24; V. Fl. Dobrinescu, D.
Tompea, op. cit., p. 23-24; C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, op. cit., p.
385-399), precum şi Tratatului Frontierelor din 10 august 1920. (C. Botoran, I.
Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, op. cit., p. 399-402. De notat că stabilirea traseului
definitiv al frontierei Poloniei cu România şi Cehoslovacia, în GaliŃia Orientală, a fost
aprobată de Consiliul Suprem Interaliat abia la 15 mai 1923 - Obs. autorului, C.G.).
Astfel, primul prefect român al Maramureşului, Vasile Chiroiu, în memoriul său
din octombrie 1919 către Consiliul Dirigent al Transilvaniei, referindu-se la
proiectata fixare de către ConferinŃa de Pace de la Paris a frontierei nord-vestice a
României pe Tisa Superioară, începând de la gura Vişeului - aşa cum fusese trasată
de tratatul din 1916 al României cu AliaŃii – releva: “O privire pe hartă este de
ajuns ca oricine să se convingă despre unitatea geografică a judeŃului Maramureş,
înconjurat de munŃi înalŃi, cu foarte puŃine trecători şi cu o singură ieşire la larg
prin defileul de la Hust pe unde trece, altcum, şi singurul tren care ne leagă cu
Ńara. Ne poate convinge că toate comunele sunt pe văile Mara, Iza, Vişeu, Tisa de
sus, Taras, Talabor şi Nagy Ág (Neaga - Iza  Neagră), care, toate, de-a rândul, cu
toate drumurile lor, ies în Valea Tisei, singura arteră de comunicaŃie cu lumea din
afară. O astfel de graniŃă, prin urmare, care trece de-a lungul acestui râu, va face
imposibilă ieşirea şi intrarea atât pentru români, cât şi pentru ruteni, mai ales că
atât singura cale ferată, cât şi şoseaua naŃională trece când pe o parte, când pe
cealaltă parte a râului Tisa. O privire pe hartă poate convinge, chiar şi pe cel mai
neiniŃiat laic, că o astfel de frontieră ar periclita siguranŃa militară a Ńării şi ar
îngreuna nespus de mult serviciul de frontieră în timp de pace. O graniŃă în vale,
dominată de astfel de munŃi, înseamnă, în timp de război, evacuarea judeŃului
Maramureş, iar în timp de pace, înmulŃirea posturilor de siguranŃă, fiind
trecătorile multe şi uşoare. Pe când graniŃa pe culmile munŃilor, care despart atât
de natural acest judeŃ, cu puŃinele lor trecători, înseamnă nu numai asigurarea ei,
ci şi posibilitatea de desfăşurare la timp a forŃelor de apărare. Cu o astfel de
frontieră, judeŃul Maramureş ar forma un pivot de apărare a României Mari.
Frontiera tratatului [din] 1916 înseamnă pentru noi pierderea unor însemnate
părŃi româneşti, care formează proprietatea mai multor comune şi familii de
origine nobilă. Înseamnă pierderea pentru vecie a românilor din satele Slatina,
Biserica-Albă, Apşa de Jos şi Apşa de Mijloc, care sunt româneşti, a comunelor
Irhelt, Kırtvélyes, Brustura, NereşniŃa, Bedeu, care sunt români rutenizaŃi, şi
multor alte comune, unde populaŃia românească s-a rutenizat” (C.S.P.A.M.I. Piteşti,
fond 5418 (M.St.M.), dos. 922/1920, f. 209-210. De observat că aserŃiunile semnatarului
documentului despre amploarea procesului de rutenizare a localităŃilor româneşti din dreapta
Tisei trebuie privite în contextul acelei epoci de redimensionare a frontierelor etnice şi
politice din Europa Centrală, când statele învingătoare în Primul Război Mondial urmăreau
să-şi fructifice la maximum statutul câştigat pe câmpurile de luptă. În consecinŃă, nu putem

Şi  Moşul  poartă  pe  cap  o
mască  din  piele  de  miel.
Dracii  poartă  cu  ei  bice
confecŃionate  din  piele, sârmă
moale  şi, în  capăt, aŃă  de
mătasă, care  se  împletesc  pe
rând  şi  se  face  un  nod  trainic.
Dracii  se  întrec  în  arta  de  a
împuşca  din  bice  şi  în
sonoritatea  lor.
Ajungând  la  casele  oamenilor,
ei  îşi  scutură  clopotele  şi  cer
bani (colduşca).
Dracii  îi  apără  pe  Crai  ca
nimeni  să  nu  le  distrugă
hainele.
PĂCURARUL (intră  în  casă  şi
întreabă):
- Preamărite  domn  de  casă,
Eu  mi-s  o  persoană  aleasă,
Vi-s  trimis  ca  un  vestitor
De  la  ai  mei  poruncitori,
Dacă  vreŃi, dacă  voiŃi,
Ceata  noastră  s-o  primiŃi.
Ei  vor  face  pomenire
De-a  lui  Iisus  Christos  venire.
O, naştere  Christoase,
Toată  trupa  intră-n  casă.

Amin.

Intră  în  casă  Irod  şi  cei  trei  Crai
şi  colindă:
Întră  Iosif  cu  Maria
În  Viflaiem  să  se-nscrie,
Într-un  sat, lângă  oraş,
Născu  pe  Christos  în  faş’,
Pe  Fiul  cel  din  vecie
Ce  l-a  trimis  Tatăl  mie.
Ea  să-l  nască,
Ea  să-l  crească,
Să  ne  mântuiască.
IROD
- Eu-s  Irod  împărat!
Pe  cal  am  încălecat,
Sabia  în  mână  am  luat,
Trei  mii  de  prunci  mici  am  

tăiat,
Cerul şi pământul  s-au  

cutremurat. Amin!
CRAI  VERDE
- Eu-s  Crai  Verde, vi-s  numitÎn  trup  sănătos,

Minte  voioasă.
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pretinde, retroactiv, ca primul prefect român al Maramureşului să fi avut o perspectivă
exactă asupra unui proces istoric atât de complex, cum este cel al asimilării etnice reciproce
româno-ucrainene, de vreme ce disputa - ştiinŃifică şi politică - pe această temă este încă vie
şi e greu de crezut că se va termina curând cu victoria vreuneia din cele două tabere)
În consecinŃă, prefectul român - invocând şi incontestabile argumente de ordin
economic, adică pierderea unor însemnate bogăŃii naturale (salinele de la Slatina;
pădurile şi exploatările forestiere; păşunile şi pasurile montane, prielnice
păstoritului; apele minerale şi minereurile încă insuficient exploatate; imensul
potenŃial energetic al căderilor de apă) şi a căilor de comunicaŃie cu Bucovina etc.,
cauzată de acceptarea frontierei trasate prin Tratatul României cu Antanta din 1916
– solicita celor în drept “să facă tot posibilul ca graniŃele României Mari să se
fixeze cât se poate de în grabă, nu conform tratatului din 1916”, ci liniei
demarcaŃionale stabilite “în comun acord de Comandamentul Trupelor Româneşti
şi Comandamentul Trupelor Ceho-Slovace, din luna iunie 1919, şi formează,
actual, graniŃa provizorie între noi şi cehi”. Totodată, în memoriu, se insista ca cel
puŃin 2 plase cu populaŃie ruteană din cele 4 (Teceu, Hust, Rahău, Taras), care, de
la 28 aprilie 1919, se aflau sub administraŃie românească, adică „plasa Rahăului
(Rahó/Rahovo/ Rahiv –obs. n.) şi a Tarasului necondiŃionat să ne rămână, nu numai
pentru motivul că, astfel, am scăpa majoritatea covârşitoare a pădurilor erariale, ci
şi pentru că, astfel, am asigura legătura directă, prin Frasini (Körösmezö), cu
Polonia” (Ibidem, f. 213).
De menŃionat că, în viziunea mult prea optimistă a semnatarului acestui memoriu
(viziune, se pare, majoritară în mediile politico-militare centrale şi locale),
încorporarea plaselor rutene/ucrainene din dreapta Tisei ar fi adus, în timp,
beneficii mai mari decât neajunsurile cauzate de integrarea a peste 100.000 de
alogeni - aflaŃi într-o deplorabilă stare de înapoiere economico-socială şi culturală -
în structurile Maramureşului românesc: „Este adevărat că, prin încorporarea celor
patru plase ruteneşti, noi ne-am îngreuna cu 120.000 de ruteni, care rămân vecini
cu conaŃionalii lor din altă Ńară. Nu mai puŃin adevărat este şi aceea că sunt de o
cultură foarte inferioară (sic!}, fără conducători naŃionali şi avizaŃi cu desăvârşire
la sprijinul statului de care aparŃin. Stau la discreŃia absolută a noastră din punct
de vedere material, aşa încât, dacă le dăm condiŃiile necesare de trai, ei trebuie să
graviteze spre noi, ori să congreze (emigreze?!), astfel pericol de iredentism nu se
pare posibil pe viitor”.
Odată cu semnarea de către România a Tratatului de pace cu Austria (St. Germain
– 10 decembrie 1919) (Vezi infra, nota 3), coordonatele esenŃiale ale traseului
frontierei nord-vestice cu statul succesor, Cehoslovacia, erau stabilite, urmând ca
fixarea definitivă, pe teren, să aibă loc în cel mai scurt timp, pe cale amiabilă, sub
supravegherea unei comisii mixte româno-cehoslovace. În aceste condiŃii, numărul
memoriilor conŃinând propuneri de renegociere a traseului frontierei nord-vestice s-
a redus substanŃial, amplificându-se, în schimb, eforturile organismelor politico-
diplomatice şi militare pentru a se obŃine, pe calea negocierilor bilaterale,
rectificările indispensabile pentru eliminarea văditelor inconvenienŃe decurgând din
fragmentarea căilor de comunicaŃie feroviare şi rutiere, rămânerea unor localităŃi cu
populaŃie majoritar românească în Cehoslovacia şi, invers, a unor localităŃi cu
populaŃie slovacă sau ruteană în România etc. (în zona Halmeu – Tarna Mare –
Bocicău - Batarci), ceea ce ar fi prejudiciat interesele ambelor state. 
În acest context, sunt abordate, tangenŃial, evacuarea amiabilă a trupelor române
din Maramureşul de la nord de Tisa, atribuit Cehoslovaciei - conform indicaŃiilor
exprese ale celor mai înalŃi factori de decizie ai statului român, cu grijă de a nu
afecta bunele relaŃii cu tânărul stat din nord-vest, vecin şi prieten - (C.S.P.A.M.I.
Piteşti, fond 5418 (M.St.M.), dos. 922/1920, f. 2 - Ord[inul] M.St.M. - SecŃia a IV-a OperaŃii
nr. 58 din 8/IV 1920 către Comandamentul Trupelor din Transilvania: “În stabilirea
modalităŃilor în care se va face evacuarea se va avea în vedere că evacuăm un teritoriu ce a
fost atribuit unui stat amic şi cu care dorim să rămânem în cele mai strânse relaŃii de
prietenie”; Evacuarea integrală a trupelor române s-a încheiat în noaptea de 20/21 iulie, când
ultimii jandarmi au fost retraşi din teritoriul atribuit Ceho-Slovaciei (anterior, în 9 iulie,
batalioanele de infanterie fuseseră evacuate în garnizoanele de domiciliu din Satu Mare şi
Sighetu MarmaŃiei, iar, în 18/19 iulie, grănicerii şi-au preluat posturile pe linia Clemenceau)

Şi  vin  de  la  Răsărit.
Oameni  buni, de  viŃă  mare,
FaceŃi  la  voi  întrebare:
Unde  este  aşezat
Cel  mai  nou  Împărat
Care  din  cer  a  venit
Să  se  nască  pe  pământ?

Amin!
CRAI  ROŞU
- Eu-s  Crai  Roşu, vi-s  numit
Şi  vin  de  la  Răsărit.
Nu  ştiu, poate, nu  ştiu  ba,
Oi  vedea  dacă-oi  întra.
Irodul  are  trei  culori
Şi  cu  sufletul  e  dator!

Amin!
ToŃi  colindă:
Trei  Crai  de  la  Răsărit
La  închinare  şi-au  venit,
Daruri  scumpe  aducând
Şi  către  Christos  zicând:
- Culcă-te, -Mpărat  ceresc
În  sălaş  dubitocesc,
Te  culcai  pe  fân  uscat,
De  îngeri  înconjurat.
Craii  Te  vor  lăuda
Şi  mărire  îŃi  vor  da,
Slavă  întru  Cel  de  Sus
Şi  pace  până-n  Apus!
PĂCURARUL
- Hai  daŃi, păstori, până  la  zare,
Până  la  lumina  cea  mare,
S-aducem daruri frumoase şi 

cântece.
Amin!

MOŞUL
- Ihî!
CRAI  VERDE
- Poruncă, preamărite  Împărat!
IROD
- Ce  veşti  de  rău, de  bine,
Pot  să  aud  de  la  tine?
CRAI  VERDE
- Prin  stări  şi  prin  cărări
S-au  aprins  de  oameni  răi,
De  domni  şi  de  ÎmpăraŃi
Cu  coroane  încoronaŃi!

Amin!

În  Ńara  orbilor,
Cel  cu  un  ochiu  este  împărat.
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- cf. telegramelor Comisiei superioare de evacuare (conduse de gen. Petala) către M.St.M.
(vezi dos. cit. , f. 269-272, 288-290), precum şi lucrările de delimitare pe teren a
traseului definitiv al frontierei româno-cehoslovace, concomitent cu încheierea
unor convenŃii militare şi de utilizare în comun a căii ferate şi rutiere din valea
Tisei (1920-1921).
Această etapă debutează cu adresa din 1 aprilie 1920 a reprezentantului
Cehoslovaciei în România către Ministerul de Război şi Ministerul de Externe, prin
care cerea evacuarea teritoriului ocupat de trupele române la nord de Tisa, care,
conform stipulaŃiunilor tratatului de pace cu Austria, revine Ceho-Slovaciei.
Conform informării-referat a gen. Răşcanu, ministrul de război, către PreşedinŃia
Consiliului de Miniştri (3 aprilie 1920) (Ibidem, f. 10-12 (doc. nr. 2) această cerere
era motivată de reprezentantul cehoslovac prin: „dorinŃa ce o are Ceho-Slovacia de
a restabili viaŃa normală în teritoriul Rutenilor, la Sudul CarpaŃilor” (Ibidem).
Totodată, gen. Răşcanu arăta că reprezentantul cehoslovac „aduce trupelor de
ocupaŃie şi administraŃiei teritoriului ocupat acuzaŃiunea de a fi provocat
nemulŃumirea populaŃiunii rutene prin: rechiziŃiuni fără plată; dezorganizarea
transporturilor, care au provocat foametea; distrugerea pădurilor, pentru a le vinde
cu preŃuri derizorii; teroarea ce se exercită asupra populaŃiei pentru a cere lipirea
la România“ (Ibidem). În continuare, ministrul de război relevă că „dat fiind
cererile repetate ale Guvernului Ceho-Slovac şi deciziunile ConferinŃei de Pace,
evacuarea acestui teritoriu trebuieşte efectuată, cu toate dezavantajele de ordin
politic şi economic ce decurg din lăsarea în stăpânirea Ceho-Slovaciei a acestui
teritoriu vechi românesc“, care - după cum însuşi reprezentantul cehoslovac
recunoaştea – „nu este locuit de cehi sau slovaci, ci de ruteni”. (Ibidem).
În acelaşi timp, ministrul Răşcanu Ńinea să reitereze dezavantajele acestei
inevitabile evacuări: „a). frontiera lasă Ceho-Slovaciei toate defileurile care
debuşează din GaliŃia în Transilvania, pe frontul Hust-Trebuşa; b). desparte în
două Ńinutul Maramureşului, care, prin situaŃia sa geografică, formează un tot ce
nu se poate împărŃi, fără mari neajunsuri pentru populaŃia Ńinutului, al cărui
centru politic şi economic este Sighetul MarmaŃiei; c). izolarea de restul
Transilvaniei a regiunii Sighetului, deoarece singura cale ferată care leagă această
regiune cu restul Transilvaniei, prin Hust, trece, în întregime, în stăpânirea statului
vecin”. De asemenea, se menŃionează că pentru România aceste inconveniente
sunt capitale, în timp ce “pierderea acestui teritoriu de către Ceho-Slovacia, sau a
unei părŃi a lui, nu este atât de resimŃită, deoarece, din punct de vedere militar,
intrândul ce face frontiera între România şi Polonia este greu de apărat şi la cea
dintâi ameninŃare va trebui să fie evacuat”. Din punct de vedere etnic, însuşi
reprezentantul Ceho-Slovaciei remarca faptul că acest teritoriu este locuit de ruteni,
care sunt în strânse legături cu rutenii din GaliŃia şi Bucovina. În plus – remarca
gen. Răşcanu – , din punct de vedere economic, toată regiunea este strâns legată de
centrul ei politic, Sighet (Ibidem).
Referitor la modalităŃile de evacuare, ministrul român concluziona: „Să se accepte
punctul de vedere ceho-slovac în ceea ce priveste instituirea unor comisiuni mixte,
însă aceste comisiuni să aibă ca singură însărcinare de a primi şi preda
administraŃiei Ceho-Slovaciei teritoriul ce se va evacua. În nici un caz nu putem
admite controlul administraŃiei Guvernului Ceho-Slovac asupra actelor
administraŃiei româneşti, dacă a existat această administraŃie, în afară de
Comandamentul Trupelor de OcupaŃie” (Ibidem).
În urma acestui referat, „Consiliul de Miniştri a autorizat – prin Jurnalul nr. 863 din
5 aprilie 1920 - ministerele de externe şi război să ia măsuri pentru evacuarea
teritoriului de la nord de Tisa, care s-a atribuit prin tratatul de pace Ceho-Slovaciei,
instituind o comisie mixtă care va preda şi primi acest teritoriu, fără dreptul de
anchetă asupra actelor administraŃiei române. De asemenea, a admis să se
negocieze rectificările de graniŃă” (Ibidem, f. 7. doc. 3 – adresa-informare -
confidenŃial-personală - nr. 363 din 6 a IV-a 1920 Ministerului de Război către M.St.M.,
înregistrată la SecŃia 3 OperaŃii cu nr. 16/17 aprilie 1920). În baza acestei autorizări, gen.
C. Christescu - şeful M.St.M - a emis Ord. nr. 58/ 8 aprilie 1920 către
Comandamentul Trupelor din Transilvania, prin care dispunea: “Evacuarea se va

IROD
- Ce  spui,
De  unde  vii,
De  unde  călătoreşti?
CRAI  VERDE
-Sunt  călare  pe  un  cal,
Sunt  filozof  şi  Crai,
Vin  din  partea  Răsăritului,
Trec  în  partea  Nazaretului
Să  mă-nchin  lui  Christos
Ce  se  numeşte  Mesia.

Amin!
IROD
- Dar  aşa  cum  vorbeşti
Ce  fel  de  Crai  mare  eşti?
De  iau  sabia  la  mână
Pe  loc  vă  fac  Ńărână!

Amin!
CRAI  VERDE
- Vino, sabie, din  teacă,
Să  vorbesc  cu  tine  oleacă.
Iată, ferul  ascuŃit
O  să-Ńi  meargă  Ńie-n  gât!

Amin!
CRAI  ROŞU
- Iată-i  şi  pe  eştea  doi
Cum  se  gată  de  război -
Ei  nouă  ne  vor  face
Ce  nouă  nu  ne  place.
C-un  cuvânt
I-om  şterge  de  pe  pământ,
Pământul  sub  noi  a  plânge
Ş-om  vedea  cine-a  învinge!

Amin!
CRAI  NEGRU
- Nu  vă  temeŃi, voi, păstori,
Că  eu-s  înger  păzitor
Şi  al  morŃilor  muritor.
Moartea  de  se  va  scula
Eu  pe  voi  nu  v-oi  lăsa.
Aici  se  va  crăpa  pământul,
Aici  le  voi  face  mormântul.

Amin!
IROD
- Vai şi amar de-a mea domnie,
Stau  cu  dracii  de  soŃie,
Stau  şi  nu  mă  pot  a  scoate,

Încetul  cu  încetul
Departe  ajungi.
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face în cel mai scurt timp cu putinŃă; Pentru a hotărî detaliile evacuării,
Comandamentul va intra în legătură cu Comandamentul Ceho-Slovac, pentru a
stabili: data începerii evacuării; modalitatea predării teritoriului trupelor
administraŃiei ceho-slovace; instituirea unei comisiuni care să prezideze la
executarea evacuării, predarea teritoriului organelor administraŃiei Ceho-Slovace
precum şi rezolvarea oricărei chestiuni în litigiu între trupele de ocupaŃie şi
populaŃia locală” (Ibidem, f. 2, doc. nr. 4). Totodată, se preciza că respectiva comisie
mixtă „nu poate avea rolul de a controla actele de administraŃie ale
comandamentului român“, iar evacuarea autorităŃilor civile şi militare va fi
precedată de evacuarea depozitelor, de orice natură, ce aparŃineau statului român.
În aceeaşi zi, M.St.M. informa M.A.E.(Ibidem, f. 5, doc. nr. 5) – adresa nr. 109/ 8
din 8 apr. 1920 a M.St.M. către M.A.E.  despre primele măsuri de ordin militar
dispuse, în lumina celor autorizate prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 863 din
5 aprilie 1920, şi, totodată, solicita să fie informat, la rândul său, despre măsurile
luate de M.A.E., în virtutea sarcinilor specifice care îi reveneau, inclusiv
desemnarea reprezentantului în comisia mixtă - ce urma să se înfiinŃeze de urgenŃă-
pentru a putea stabili, de comun acord, instrucŃiunile de lucru ale părŃii române,
având în vedere obiectivul prioritar al asigurării intereselor naŃionale-politico-
etnice, militaro-strategice şi economice-, în condiŃiile trasării acestei graniŃe
comune cu Ceho-Slovacia pe Tisa, atât de nenaturale, care „lasă României o
frontieră politică şi militară din cele mai dezavantajoase”. În consecinŃă, se
menŃionează în adresă, „dat fiind situaŃia noastră politică, similară cu aceea a
Poloniei, faŃă de vecinii şi duşmanii noştri comuni de la răsărit, ar fi de cel mai
mare interes pentru România ca frontiera comună cu Polonia spre GaliŃia, să aibă
o cât mai largă bază; de asemenea, trebuieşte asigurată legătura cu Polonia şi
nordul Transilvaniei” (Ibidem).
Luând notă de decizia guvernului român privind evacuarea teritoriului rutean de la
nord de Tisa, Ministerul Afacerilor Străine al Cehoslovaciei informa, la 14 aprilie
1920, partea română că a desemnat ca delegat militar în Comisia mixtă pe
generalul Paris, comandant al teritoriului autonom al rutenilor de la sud de CarpaŃi,
solicitând, totodată să i se comunice numele şi numărul delegaŃilor români, cu
precizarea că prima întâlnire a Comisiei mixte să aibă loc la Sighetu MarmaŃiei.
(Ibidem, f. 14 (doc. nr. 6) - Nota LegaŃiuni Republicii Ceho-Slovace nr. 361/L din 14 Aprilie
1920, adresată Ministerului Afacerilor Străine, copie, în lb. franceză).
În partea a doua a lucrării sunt analizate, pe larg (27 de documente) (Cele 27 de
documente prezentate, in extenso, oferă date extrem de interesante privind atitudinea
României faŃă de drama traversată de Rutenia şi măsurile întreprinse în vederea apărării
frontierei de nord în cazul vreunui posibil atac iniŃiat de noul vecin, Ungaria). premizele şi
consecinŃele anexării Ucrainei Subcarpatice (Ruteniei) de către Ungaria, în urma
desfiinŃării statului cehoslovac de către Adolf Hitler, prin anexarea la cel de-al III-
lea Reich a Boemiei şi Moraviei, concomitent cu instituirea protectoratului german
asupra restului Slovaciei (15-21 martie 1939), moment ce marca faptul că Ucraina
Subcarpatică era pentru a 5-a oară, în două decenii, obiect al disputei pentru
anexarea sa la unul dintre statele vecine. (A se vedea, cu deosebire, documentul nr. 33  -
A.N.I.C. Bucureşti, Fond PreşedinŃia Consiliului de Miniştri – Serviciul Secret de InformaŃii
(presc.: PCM – SSI) – 2379/1920 – 1949, dos. 37/1934, f. 264 – 277) - Sinteza istorică
despre situaŃia Ucrainei Subcarpatice şi a tendinŃelor politice manifestate de
populaŃia acestei regiuni în perioada 1918-1940, conform Notei SSI nr.
20333/3/august 1940, realizată pe baza informaŃiilor unui rezident din Ungaria.
1) Până la începutul anului 1919 aparŃinuse regatului maghiar; 
2) aprilie 1919 – sfârşitul primei jumătăŃi a anului 1920, sub administrarea
provizorie a regatului român; 
3) iulie 1920 – noiembrie 1938, integrată în statul cehoslovac; 
4) noiembrie 1938 – mijlocul lunii martie 1939, cu statut autonom, sub numele de
Rutenia Subcarpatică; 
5) mijlocul lunii martie 1939 - sfârşitul anului 1944, reanexată la regatul maghiar.
La o privire atentă se poate vedea, cu uşurinŃă, că acest moment funest din istoria
zonei fusese prevestit de Acordul de la München (29 septembrie 1938), (M. Gilbert,

Unde  eşti, iubită  moarte?
Cine  eşti, de  unde  eşti,
De  la  uşă  ciocăneşti
Îmbrăcată  femeieşte
Şi  grăieşte  bărbăteşte?
BABA
- Vezi, Iroade, ce-ai  făcut,
Dacă  în  Christos  n-ai  crezut?
Vine  moartea  să  te-apuce,
Dintre  cei  vii  să  te  arunce,
Între  cei  morŃi  să  te  culce.
IROD
- Iartă-mă  de  astă  dată
Că  îŃi  dau  coroana
Şi  împărăŃia  toată!
BABA
- Nu  te  iert, că  eşti  al  meu!
De  te  ating  cu  arcul
Te  scutoară  dracul!
Se  scutoară  dracii.
MOŞUL
-Măi  Anton,
Scoală  şi  pe  Silidon!
PĂCURARUL
- Scoală, scoală, Silidon,
Nu  te-ai  înflat  de  somn?
Că  soarele  străluceşte
Şi  turma  în  câmp  soseşte!

Amin!
MOŞUL
- Fie  soarele  cât  de  sus,
Precum  soarele  mi-a  spus
Că  bătrânul  Silidon
Nu  se  satură  de  somn.
El, ca  pruncul  mititel,
Doarme  bine  ca  şi-un  miel.
LăsaŃi  să  se  hodinească
Dacă  vreŃi  să  vă  slujească!
Moşul  îmblă  printre  oi
Ca  şi  două  strigoi,
Baga-u-ar  dracu  lemne-n  voi!
CRAI  ROŞU
-Auzit-aŃi, voi, păstori,
Ai  morŃilor  muritori,
Că  astăzi  ni  s-a  născut
Domnul  Christos  înfăşiat?

Amin!
Întâi  ascultă
Şi  pe  urmă  vorbeşte.
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R. Gott, Conciliatorii, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, p. 237-245; J.-B. Duroselle, op. cit., p.
167-172), urmat de semnarea DeclaraŃiei de neagresiune germano-engleze (30
septembrie 1938) (M. Gilbert, R. Gott, op. cit., p. 239-240; J.-B. Duroselle, op. cit., p. 172)
şi începerea unor tratative între FranŃa şi Germania, având acelaşi scop (M. Muşat, I.
Ardeleanu, România după Marea Unire, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p.
1471). Această modificare de poziŃie, de fapt, cedare inacceptabilă, pe care unii o
califică drept trădare (F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria Universală
(Larousse), vol. 3 – EvoluŃia lumii contemporane, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006,
p. 430: „DemocraŃiile şi-au sacrificat deci, în decurs de trei zile, nu numai onoarea, refuzând
să-şi respecte angajamentele faŃă de Cehoslovacia, dar şi propria lor securitate”). a AliaŃilor,
FranŃa şi Anglia, au constituit pentru guvernanŃii români un semnal de alarmă extrem
de serios, în ceea ce priveşte obiectivele şi direcŃia expansiunii germane în viitorul
apropiat, punând, în acelaşi timp, brutal, capăt iluziei securităŃii colective în Europa
(Gr. Gafencu, Préliminaires de la guerre á l’Est, Fribourg, 1944, p. 270; Fl. Constantiniu, Între
Hitler şi Stalin: România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Ed. Danubius, Bucureşti, 1991, p.
85), obiectivul vizat de FranŃa, Mica ÎnŃelegere şi ÎnŃelegerea Balcanică, în deceniile
3 şi 4. Referindu-se la prăbuşirea sistemului securităŃii colective în Europa, generalul
Ion Gheorghe, în volumul său de memorii, afirma tranşant: “SoluŃionarea problemei
Renaniei şi Anschluss-ului Austriei a demonstrat lumii că sistemul de securitate al
FranŃei a eşuat şi că Anglia nu a fost capabilă să-l sprijine. Prima lovitură directă
împotriva sistemului francez a nimerit Cehoslovacia. FranŃa nu a putut decât s-o
sfătuiască pe aceasta să se jertfească pentru salvarea păcii mondiale iluzorii. Mica
Antantă murise. Întreaga construcŃie politică a Europei s-a prăbuşit ca un castel de
nisip”. (I. Gheorghe, Drumul României spre statul satelit, mss. dactilo., Bibl. M.Ap.N., cota
III/0340/1, f. 26).
Referindu-se la momentul München, Winston Churchill afirma profetic: “Nu este
decât începutul reglării de conturi. Nu este decât prima sorbitură, picătura dintâi a
acelei cupe amare ce ne va fi oferită an de an, în afara cazului în care,
recuperându-ne printr-un efort suprem sănătatea morală şi forŃa naŃională, ne vom
ridica în apărarea libertăŃii noastre”. (F. G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza,
op. cit., p. 431). 
Dezmembrarea totală a Cehoslovaciei, la mijlocul lunii martie 1939, (De notat că, la
mijlocul lunii martie 1939, se finaliza acŃiunea de distrugere a statului cehoslovac interbelic,
care, la sfârşitul lunii septembrie 1938, pierduse regiunea sudetă în favoarea Germaniei -
Acordul de la München – 29 septembrie 1938 - şi o parte din Slovacia răsăriteană (12.000
km² cu 1.100.000 de locuitori, inclusiv oraşele Ujgorod, Mukačevo şi Košice), în favoarea
Ungariei, prin Primul Dictat de la Viena (2 noiembrie 1938); cf. I. Calafeteanu,
Revizionismul ungar şi România, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p 188; vezi, pentru
drama Cehoslovaciei  şi: Emanuel Moravec, Istoricul crizei cehe, Bucureşti, 1940 - cf. C.
Grad, Al doilea arbitraj de la Viena, Institutul European, Iaşi, 1998, p.13-14; Idem, Al II-lea
Arbitraj de la Viena (30 aug. 1940). PoziŃia armatei române, Ed. Limes, Zalău, 2000, p. 41-
44) a convins autorităŃile de la Bucureşti că România este în postura de viitoare
victimă a expansiunii militaro-economice naziste, fără posibilităŃi practice de a se
sprijini pe vreunul dintre Marii AliaŃi, din moment ce, în prima fază, la fel ca-n
1938, Anglia şi FranŃa n-au luat măsuri eficiente de salvare a ceea ce se mai putea
salva din statu-quo-ul european, mulŃumindu-se cu vagi declaraŃii de solidaritate
(mai degrabă, cu scop propagandistic: „reacŃia franco-engleză fusese doar verbală”
(J.-B. Duroselle, op. cit., p. 178) cu statele victime ale agresiunii militare a Germaniei
şi aliaŃilor ei (spre exemplu, Ungaria horthystă). În aceste condiŃii, maşinăria
propagandei germane, fără un adversar pe măsură, a funcŃionat la turaŃia maximă,
acoperind timidele încercări de ripostă ale presei libere. 
Astfel, Radio Berlin, în emisiunea din 16 martie 1939, ora 9 dimineaŃa, preluând
diverse informaŃii din presa germană şi străină, afirma, cu cinism, că “încorporarea
poporului ceh la Reich nu are nimic excepŃional. Englezii au încorporat şi ei, pe
vremuri, poporul bur din sudul Africii“ (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond
Ministerul de Război , 950, dos. 213/1939, f. 93, doc. nr. 11), (extras dintr-un comentariu
al gazetei germane Völkischer Beobachter), sau că “în Camera Comunelor au avut
ieri discuŃii însemnate asupra situaŃiei din Cehoslovacia. Un membru al Camerei
Comunelor a spus că Cehoslovacia era o creaŃie din cerneală şi hârtie (subl. ns,

MOŞUL
- Auzit-am  ca  prin  vis,
Precum  ochii  am  deschis,
Lăsând  somnul  la  pripare

Şi  plecam  la  închinare.
PĂCURARUL
- StaŃi, fraŃilor  păstori!
Dacă  vreŃi  la  închinare
Trebuie  a  duce  ceva  daruri:
Altecele  nu-i  ce  duce
Decât  urdă  dulce!

CRAI  NEGRU
- Să  vă  spun  din  trecut
Şi  eu  ce-am  văzut:
La  cer - lumină  mare,
La  Răsărit - o  zare.
Păstorii  noştri  fluierau,
Oile  se  bucurau.
PĂCURARUL
- Îmblat-a  moşul  la  oşcolă?
MOŞUL
- Îmblat  moşul pe  lângă oşcolă.
PĂCURARUL
- Ştie  moşul  rugăciunile?
MOŞUL
- Ştie  moşul  minciunile.
PĂCURARUL
- A  tatălui!,
A  fiului!
MOŞUL
- A  fiu-tău!
PĂCURARUL
- A  spiritului.
MOŞUL
- Mai  spirit  e  
sufletul  lui  Iisus  Christos
ca  la  voi  toŃi!
TOłI colindă:
Vezi, Iroade, ce-ai  făcut,
Dacă  în  Christos  n-ai  crezut?
Mare  oaste  ai  ridicat
Şi-n  Viflaim  ai  întrat,
Trei  mii  de  prunci  ai  tăiat,

Lauda  de  sine,
Pute.
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C.G.). Gazetele din FranŃa şi Anglia comentează suprimarea Cehoslovaciei. Unele
blamează atitudinea Germaniei. “Le Journal“ spune că nu se poate interveni fiindcă
cehii au cerut singuri ajutorul german. Atitudinea rezervată a lui Chamberlain este
comentată de presa germană care constată că Anglia nu intervine şi nu-şi ia
răspunderea” (Ibidem).
În pofida atmosferei extrem de tensionate de la mijlocul lunii martie 1939,
România - după ce guvernanŃii ei şi-au revenit din şocul provocat de vestea
proclamării precipitate a independenŃei Slovaciei (14 martie 1939) şi, apoi, plasării
sub protectorat german (15 martie) (J.-B. Duroselle, op. cit., p. 174 – subcap. Lovitura
de forŃă din 15 martie), procedură copiată fără succes de Rutenia - a hotărât să reziste
oricărei presiuni, opunându-se cu armele, în cazul violării hotarelor ei. 
Despre acel moment dificil al adoptării unei decizii juste privind măsurile politico-
diplomatice şi militare pe care urmau să le ia conducerea României, Regele Carol
al II-lea nota, în 14/15 martie 1939, următoarele: „Călinescu şi Gafencu au venit să
ne sfătuim asupra situaŃiei care ne îngrijorează la cel mai înalt grad. De la
întrevederea de la GalaŃi s-a schimbat situaŃia. SituaŃia de astăzi cu nelinişte în
Ucraina Subcarpatică ne impune o revizuire a politicii noastre. – (subl. n., C.G.) -
(…). Am avut deci o întrunire cu el (Călinescu - n.n.), Gafencu, łenescu şi Mihail
în care s-au stabilit următoarele: 
1. Din punct de vedere politic. 

- a). Noi rămânem principiali la punctul nostru de vedere: statu-quo-ul
(neamestec).[subl. n. - C.G.]

- b). Nu vom admite să se facă o schimbare teritorială la graniŃa noastră, fără ca
noi să zicem cuvântul nostru. 

- c). Dacă se va produce o schimbare teritorială, noi cerem să participăm şi noi. 
- d). Nu ne vom mulŃumi numai cu satele româneşti, ci vom cere o graniŃă

strategică, care să nu permită Ungariei să se încuibeze între Polonia şi noi. (…)
Dacă continuă mişcarea ungurească, am dori ca polonezii să trimită trupe care să
fie tampon între noi şi unguri. După ştirile ce le avem, polonezii au concentrat,
pentru orice eventualitate, trupe la graniŃa ungară aşa încât nu vor avea nevoie de
mari transporturi. Mie nu prea îmi convin toate acestea, că şi aşa avem destui
ucraineni în Ńară, şi acest nou teritoriu, chiar nefiind prea populat, tot ne-ar aduce
vreo câteva zeci de mii, dar, pe de altă parte, de a avea pe unguri între noi şi
Polonia ne convine şi mai puŃin. Jocul politic ar fi să ne înŃelegem cu Ungaria ca în
schimbul acestui nou teritoriu care ar trece sub dominaŃia lor să căpătăm un
angajament prietenesc cu ei. E un vechi proiect al lui Beck care astăzi are oarecare
şanse să se mobilizeze. (…) Punctul important ce se pune este ca noi să nu arătăm
că avem pretenŃii teritoriale, ci că ne interesează regiunea mai sus amintită cu atât
mai mult cu cât polonezii refuză să intre spre a fi tampon; s-a mai hotărât să se
vadă ce opinie au occidentalii şi să se facă notă scrisă cerând să mi se spună care
este atitudinea Germaniei” (A.N.I.C. Bucureşti, fond Casa Regală - Carol al II-lea, Note
zilnice, f. 209-216).
Astfel, după Consiliul de Coroană din 17 martie 1939, când se hotărâse, în
unanimitate, „desăvârşirea” acŃiunilor diplomatice şi militare „pentru apărarea
intereselor naŃionale”, Gr. Gafencu, ministrul de externe, afirma tranşant:
„România este hotărâtă să-şi apere hotarele şi neatârnarea”, - cu completarea că, în
nici un caz, nu se urmăreşte faŃă de Germania, „o politică ce ar putea fi privită
drept provocatoare” (A.M.A.E, fond România, vol. 40, copie după nota nr. 18255 /20
martie 1939, expediată ambasadorului României la Paris, Gh. Tătărăscu). Din această
perspectivă, semnarea, la 23 martie 1939, a  Acordului economic româno-german
(Wohlthat) – (“Monitorul Oficial”, nr. 132/12 iunie 1939; E. Campus, Din politica externă
a României - 1913-1947 -, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 459-460; Erdely rövid tortenete,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, p. 555“, Acordul a dat României un scurt răgaz”), după
multe şi complicate tergiversări – {RelaŃiile militare româno-germane (1939-1940)
Documente, vol. editat de A.M.R.- C.S.P.A.M.I.; coords: V.Fl. Dobrinescu, I. Pătroiu, Gh.
Nicolescu, Ed. Nova, Bucureşti, 2000, p. 1-2, doc. 1 (Raportul ataşatului militar german la
Bucureşti, col. Wahle, 24 mart. 1939, despre mersul sinuos al tratativelor pentru semnarea
Acordului economic româno-german, proaspăt încheiat; A se vedea şi doc. nr. 27 din

Şi-ai  tăiat  cu  sânge  rece
Patru  mii  patrusprezece!
MOŞUL  colindă  şi  joacă
Mărire  lui  Dumnezeu,
Să  trăiască  Fiul  Său
Şi  jos  pace  pe  pământ,
Mântuirea  a  venit,
Omul  să  se-nveselească,
Omul  să  se  mântuiască
De  durerea  cea  cerească.
Şi  de-acuma  fie, fie,
De  acum  până-n  vecie,
Christoase, mărire  łie.

Amin!
Colindă  toŃi
În  Christos  ne-am  botezat,
În  Christos  ne-am  şi-mbrăcat.

Amin!
Gazdele  plătesc  şi  le  dau  câte  un
pahar  cu  vin. Ceata  pleacă.

Colinde
1839

La  poalele  pomilor
La  poalele  pomilor
Pasc  oile  domnilor.
Mare  iarnă  o  picat,
Oile  tăte  o  zderat,
Dumnezeu  le-o  auzît,
Drept  la  ele  o  coborât
C-un  steguŃ  de  fân  în  mână.
Pe  unde  s-o  strohuit
Mândre  flori  o  răsărit:
De  cunună  fetelor,
De  stucioc  feciorilor,
De  hrană  oiŃelor.
De  la  Dumitru  PilipineŃ  a  lu
Gheorghe, 52  ani, BouŃu  Mare, 2006

1840
La  poalele  pomilor

La  poalele  pomilor
Pasc  oile  domnilor.
Este  o  oaie  bălăică,
Nici  nu  be, nici  nu  mănâncă.
- Ce  nu  bei, 
Ce  nu  mănânci? Limba  dulce,

Mult  aduce.
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prezenta anexă documentară (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război
(950), dos. 213/1939, f. 30-32; Buletin de informaŃii externe nr. 35683/19 martie 1939 al
SecŃiei a II-a – Bir. 3 Studii, din M.St.M.)} a însemnat o încercare de deviere şi
temporizare a presiunilor celui de-al III-lea Reich.
În acest context, România a refuzat, cu demnitate, participarea la împărŃirea
resturilor Cehoslovaciei prietene, deşi monseniorul Augustin Voloşin, prim-
ministrul Ucrainei Subcarpatice ceruse, la 16 martie, alipirea Ruteniei la România
(intenŃia fusese enunŃată la 14 martie), (Ibidem, f. 21 - Notă informativă nr. 160/ 15
martie 1939 (doc. nr. 7): “Guvernul Voloşin este în deliberare, se prevede un refuz categoric,
întrucât s-a cerut sprijinul Germaniei. În cazul când Germania va refuza, o delegaŃie de trei
persoane va pleca astă seară la Bucureşti, pentru a cere sprijinul României, iar o altă
delegaŃie de trei persoane va pleca la Budapesta, pentru a declara că nu voiesc scutul
ungar”), dând, în acelaşi timp, întregul ajutor umanitar refugiaŃilor ruteni - cu
excepŃia celui militar - , inclusiv fostului prim-ministru (“Universul”, an 56, nr. 79/22
martie 1939; 23 August 1944. Documente, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984,
p. 8-9, doc. 8; Gh. I. Bodea, O pagină dureroasă, puŃin cunoscută din istoria
Maramureşului, în Acta MN, 26-30/II, 1994, p. 390-391). De altfel, României i se
sugerase că Hitler nu s-ar opune unei anexări a Ruteniei răsăritene – după cum
raporta telegrafic ataşatul militar român la Varşovia, căruia i s-a comunicat - în 15
martie, ora 17 - de către colonelul Alfred Gerstenberg, ataşatul militar aero al
Germaniei la Varşovia, că, personal, “ar fi vorbit la telefon cu generalul
Bodenschaft din Berlin şi acesta i-a comunicat că Germania ar acorda României
teritoriul cerut (afirmaŃie diversionistă, întrucât România nu-l ceruse, ci doar
solicitase o clarificare privind atitudinea Germaniei faŃă de Rutenia – (n.n., C.G.) în
Ucraina Carpatică şi că trupele ungureşti ar fi primit instrucŃiuni asupra liniei de
demarcaŃie peste care să nu treacă mai la est“ (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond
Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 66 (doc. nr. 10) – Nota informativă nr. 35
592/15 martie 1939, ora 22,45). Evident că România nu a intrat în acest joc murdar,
care ar fi pus în cumpănă toate eforturile ei politico-diplomatice de păstrare a statu
quo-ului teritorial, de vreme ce ar fi participat, alături de Ungaria revizionistă, la
anexarea – pentru o perioadă strict determinată - unui mic teritoriu străin, cu
majoritate etnică românească neîndoielnică (localităŃile Apşa de Jos, Apşa de
Mijloc, Biserica Albă, Ocna Slatina).
Prin această atitudine, România arăta, cu claritate, Ungariei, potenŃial adversar, cât
şi dificilului şi oscilantului aliat polonez (care, în 2 octombrie 1938, după acordul
de la München, profitase de situaŃia grea a Cehoslovaciei trădate şi anexase
Teschen/Dečin), că nu înŃelege să profite în vreun fel de schimbările teritoriale
generate de prăbuşirea sistemului securităŃii colective şi, mai ales, că nu acceptă
ideea abandonării principiului primordial pe care s-a bazat politica ei externă:
intangibilitatea hotarelor stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris, din 1919-1920
(„sistemul versaillez”). Mai mult, guvernul român a luat măsuri de întărire a
frontierelor nord-vestice, prin constituirea Grupului operativ „Maramureş”, sub
comanda generalului Iacobici, şi transferarea unor mari unităŃi spre zona „fierbinte”
(colŃul nord-vestic spre Rutenia, devenit graniŃă comună cu Ungaria şi Polonia) şi,
în acelaşi timp, a dispus mobilizarea parŃială, (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond
948/R.S.S., 3, dos. 24/1939, f. 366; Istoria militară a poporului român, vol. VI, Ed. Militară,
Bucureşti, 1989, p. 267), inclusiv asigurarea material-financiară pentru realizarea
acestei operaŃiuni extrem de costisitoare. (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond
Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 14 (doc. 26): “1). S-a pus la dispoziŃia
comandamentelor un fond de 62.493.000 [lei], iar la dispoziŃia M.A.N. pentru a plăti
subzistenŃele şi materialele ce se vor expedia trupelor suma de lei 20.600.000 - (total
83.093.000 lei). 2). S-au luat măsuri a se procura subzistenŃele pentru M[ari].U[nităŃi]. pe
zonele de concentrare (...) şi s-a intervenit la Ministerul de FinanŃe, pentru deschiderea unui
avans de portofoliu în sumă de lei 110.000.000, pentru preîntâmpinarea cheltuielilor pe
prima lună de concentrare.” - cf. Raportului Inspectorului General al IntendenŃei din 21
martie 1939).
Pe acest fundal sumbru, marcat de lipsa unor măsuri eficiente de ajutor din partea
Angliei şi FranŃei, s-a desfăşurat drama Ucrainei Transcarpatice - aflată la discreŃia
Germaniei naziste şi a Ungariei, în martie 1939 – şi credem că documentele

- Cum  oi  be, 
Cum  oi  mânca,
C-am  auzit  că  mă  vreŃi  da.
Nu  mă  darăŃi  la  păgâni
Să  mă  pască  printre  spini,
Dar  mă  darăŃi  la  creştini
Să  mă  pască-ntre  cetini.
Nici  corindă  nu-i  mai  multă,
Să  trăia  cine  ascultă,
Să  ne  trăia  şi  pe  noi
Să  mai  corindăm  la  voi.
De  la  Maria  Zmâcală  lu  Vasâi, 59  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1841
Coborât-au, coborât

Coborât-au, coborât
Domnu  Christos  pe  pământ,
Lui  Iuda  i-o  fost  urât.
Iuda, iubitor  de  bani,
L-o  vândut  la  ai  săi  duşmani
Dept  35  de  bani.
Banii-n  palmă  când  i-o  pus
Luatu-L-o  şi  L-o  dus
Pe  dealul  Golgote-n  sus,
Pe  cruce  de  brad  L-o  pus,
Cu  suliŃa  L-o  străpuns,
Trei  picuri  de  sânge-o  curs.
Sângele  nevinovat
Îi  păcat  pe  jos  vărsat,
Luna-n  sânge  s-o-mbrăcat,
Stelele  s-o-ntunecat,
Stelele  şi-au  căzut  toate -
Nu  le-o  fost  vremea  de  

moarte.
Noi  corinda  o  gătăm,
Sus  la  ceruri  o-nălŃăm,
Jos  la  gazde  o-nchinăm.
Şi-o-nchinăm  cu  vesel  bun
C-am  ajuns  mândru  Crăciun,
Şi  găzdoaia  sănătoasă
Să  puie  tăte  pe  masă.
De  la  Maria  Zmâcală  lu  Vasâi, 59  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1842
Am  init, gazdă  Ion

Am  init, gazdă  Ion,
Pe  o  creangă  de  Ńitron,
Am  init  să  te-ntrebăm:Lucrul  de  azi,

Nu-l  lăsa  pe  mâne.
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publicate de noi surprind elocvent atmosfera acelei perioade tulburi, extrem de
tensionate. Astfel, cronologic, primele informaŃii despre pătrunderea trupelor
maghiare în Ucraina Subcarpatică provin de la Legiunea de jandarmi Satu Mare şi
semnalează următoarele: “Armata maghiară a tăiat comunicaŃia între Ucraina
Subcarpatică şi Cehoslovacia şi a ajuns în oraşul Seleuş, ocupând până la 10 km de
Tarna Mare. O parte din jandarmi şi alŃi funcŃionari cehoslovaci se găsesc refugiaŃi
în Tarna Mare. Şeful de secŃie, căpitanul de grăniceri şi pretorul au luat măsuri de
dezarmare. Trupele maghiare înaintează pe teritoriul Ucrainei Subcarpatice, pe trei
direcŃiuni: CernăuŃi, Muncaci şi Ungvar-Hust. Ungurii au trimis guvernului Voloşin
un ultimatum, prin care cer să le admită intrarea trupelor maghiare pe teritoriul
Ucrainei Subcarpatice“. (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război, 950,
dos. 213/1939, f. 21 - Notă informativă nr. 160/ 15 martie 1939, doc. nr. 7, şi f. 24 - doc. nr.
7a - forma prescurtată pentru uzul preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru ad interim
al M.A.N, Armand Călinescu, care cuprinde şi rezoluŃia acestuia, prin care cerea să i se dea
imediat relaŃii despre ce tancuri este vorba – obs. n., C.G.; Ibidem, f. 24, doc. nr. 7a).
Totodată, este semnalat şi un incident generat de încercarea de capturare (în ziua de
14 martie 1939) de către armata maghiară a 2 tancuri (transportate pe camioane) ce
trecuseră frontiera, pe la Tarna Mare (judeŃul Satu Mare), pe teritoriul (încă)
cehoslovac pentru exerciŃii-şcoală. Informarea a fost formulată destul de confuz -
încât nu se înŃelegea cui aparŃin acele tancuri şi care era misiunea lor – şi, prin
urmare, primul ministru şi ad interim la M.A.N., Armand Călinescu, a cerut
clarificări imediate pentru a evita un conflict militar cu Ungaria, în situaŃia când
România fusese luată prin surprindere de evoluŃia evenimentelor grave petrecute la
frontiera sa nord-vestică. (Ibidem, f. 24, doc. nr. 7a). Răspunsul la solicitarea
primului ministru a avut darul de a detensiona, oarecum, situaŃia, aflându-se de la
reprezentantul uzinelor Škoda că nu era vorba de tancuri române, ci de tancuri
cehoslovace, care “fuseseră trimise în Rusia şi care se găsesc în tranzit pe teritoriul
nostru, şi un autotractor pe şenile, aduse în Ńară pentru experienŃe cu drept de
import şi export” (Ibidem, f. 27, doc. nr. 23 – Nota informativă nr. 1222/ 17 martie 1939 a
Inspectoratului General Tehnic al Armatei).
Apoi, evenimentele s-au precipitat vertiginos: deja, în ziua de 15 Martie 1939, ora
20,30, Biroul 3 Studii al SecŃiei a II-a din M.St.M român concluziona că
“Cehoslovacia poate fi considerată, cu începere de astăzi, ca desfiinŃată ca stat
independent” (Ibidem, f. 63 (doc. nr. 8) - Buletin de informaŃii externe - EvoluŃia crizei
cehoslovace-, nr. 35.590/ 15 martie 1939). La fel, se remarca faptul că Germania
nefiind interesată de situaŃia Ucrainei Carpatice, aceasta urma să fie atribuită
Ungariei, cu toate că Guvernul Ucrainei Carpatice ar fi cerut protecŃia Germaniei
contra ocupării de către Ungaria, iar în cazul când nu vor fi satisfăcuŃi, erau
hotărâŃi să ceară ajutorul României şi se pare că a doua zi, (adică 16 martie 1939),
se va desăvârşi ocuparea Ucrainei Carpatice de către trupele maghiare şi, eventual,
şi de cele polone. 
Tot în 15 martie, colonelul L. Mociulski, şeful garnizoanei Sighetu MarmaŃiei,
raporta următoarele: “CirculaŃia trenurilor pe linia de piage Sighet - Halmeu şi
Sighet – CernăuŃi complet sistată. Stop. dispoziŃia locuitorilor şi autorităŃilor
militare şi civile din Maramureş mijloacele de transport rutier solicitate (Ibidem, f.
96, doc. nr. 17 –.Raportul nr. 3602/16 martie 1939).
La 16 martie 1939, ora 8, SecŃia a II-a - Biroul 3 Studii, coroborând rapoartele
ataşaŃilor militari, a realizat o sinteză informativă deloc liniştitoare pentru viitorul
apropiat: “AutorităŃile militare franceze consideră împărŃirea Cehoslovaciei ca fapt
împlinit, procedeul fiind un act de brigandaj unic în istorie (subl. ns. – C.G). Pentru
moment, nici o reacŃiune franceză. Planul Hitler ar precede pentru viitorul apropiat
crearea Statului Ucrainean care va cuprinde şi o porŃiune din nordul României.
Ataşatul militar ungar din Paris lasă să se înŃeleagă că şi România va primi o parte
din Ucraina Carpatică, inclusiv regiunea Slatina. Cercurile oficiale franceze cred că
oarecari măsuri contra Germaniei nu vor mai întârzia mult, dar se vor produce
numai atunci când pregătirea franco-engleză va fi completă şi, deci, riscurile mai
mici“ (Ibidem, f. 68-69 - Nota informativă nr. 35.593/ 16 aprilie 1939, doc. nr. 11). La
rândul lui, ataşatul militar român din Berlin raporta că, în Reich, continuă intens

- Slobod  îi  să  corindăm?
Am  init  a  te-ntreba:
- Slobod  îi  a  corinda?
Noi  suntem  vreo  doi  creştini,
łînem  legea  din  bătrâni;
Noi  suntem  creştini  frumoşi,
łînem  legea  lui  Christos,
Legea  lui  Christos  cea  dulce -
Pentru  noi  a  fost  pe  cruce.
De  la  Maria  Zmâcală  lu  Vasâi, 59
ani, BouŃu  Mic, 2006

1843
Sosît-au  ziua  cea  sfântă

Sosît-au  ziua  cea  sfântă (bis)
Mândră-i  seara  de  Crăciun

A  Domnului  prăznuită
Mândră-i  seara  de  Crăciun.

În  patru  colŃuri  de  lume
La  tăt  omu  p-a  lui  nume
Îngerii  şi-or  trâmbita,
Domnii  şi-MpăraŃi  şi-or  plânge
Că  nu  s-or  descumpăra,
Nici  cu  aur, nici  cu-argint
Făr’  cu  sânge  drept  şi  sfânt.
Pe  cei  buni  i-or  încuie-i-or,
Încuie-i-or  într-un  noru
La  binele  tuturora.
Pe  cei  răi  i-or  încuie-i-or,
Încuie-i-or  într-o  ptiatră
Lumina  să  n-o  mai  vadă.
Focul  peste  ei  va  trece,
Hi-vor  Ńîpote  boghete.
Cu  gura  şi-or  Ńîpoti,
Trupu-n  foc  li  s-or  topi.
Nici  corinda  nu-i  mai  multă,
Să  trăiască  cine  ascultă.
De  la  NiŃa  Borca  a  lu  Ion, 55
ani, BouŃu  Mic, 2006

1844
În  oraşul  Viflaiem

În  oraşul  Viflaiem
VeniŃi, boieri, să-L  vedem
Că  astăzi  ni  s-au  născut
Proorocirea  de  demult,
Că  ni  s-a  născut  Christos,
Mesia, cap  luminos,

Luminează-te
Şi  vei  fi.
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pregătirile militare şi că aceste pregătiri s-ar face pentru alte operaŃiuni importante,
care se vor executa, probabil, către sfârşitul lunii, desfiinŃarea Cehoslovaciei fiind
doar preludiul acestora. La fel, ataşatul militar [la] Budapesta raporta că şeful
SecŃiei a 2-a din M.St.M. ungar a confirmat învoirea şi colaborarea Germaniei
pentru ocuparea Ucrainei Carpatice, iar limita de vest a zonei atribuită  Ungariei  ar
fi  Valea  Ung, inclusiv (Ibidem, f. 68-69 - Nota informativă nr. 35.593/ 16 aprilie 1939,
doc. nr. 11), iar la est - nici o limită (Ibidem).
În aceeaşi zi, 16 martie 1939, prin nota redactată la ora 10,45, în Teceu, se raporta
că: “Trupele maghiare au înaintat până la 10 km vest de Hust, ocupând Kopana
Mare şi Kralovo. Generalul Prhala a lăsat comanda trupelor cehe din Ucraina
Carpatică, comandantului Diviziei a 12-a de la Svaliava, el plecând la Praga pentru
a aranja situaŃia. Trupele cehe aflate la nord de Svaliava se retrag spre Slovacia;
cele aflate la sud de această localitate se retrag spre România. Până acum au trecut
pe teritoriul nostru: 28 de ofiŃeri (....); 450 trupă; 500 familii ale ofiŃerilor şi
funcŃionarilor din regiune. (.....) Se aşteaptă până diseară trecerea întregului
regiment 45 infanterie şi a coloanei motorizate din regiune. (....) ToŃi finanŃii şi
jandarmii cehi concentraŃi către Rechovo (Rahău, Rahiv – n.n.) sunt în curs de
trecere pe teritoriul nostru. (....) OrganizaŃia “Sici” a fost înarmată şi a preluat
menŃinerea ordinei în regiunile evacuate de trupele cehe. OrganizaŃiile “Sici”
(bande) din regiunea frontierei noastre trag încontinuu focuri de arme, căutând să
stânjenească trecerea trupelor cehe la noi. Azi, la ora 9, comandamentul acestor
trupe cehe a luat măsura de a trimite un detaşament motorizat pentru a izgoni
aceste bande” (Ibidem, f. 86-87, doc. nr. 13. A se vedea şi raportul nr. 236 din 16 martie
1939, ora 11, al Legiunii de Jandarmi Maramureş către Inspectoratul General al
Jandarmeriei – dos. cit., f. 36, doc. nr. 15: “Trupele cehe nu mai opun nici o rezistenŃă şi se
retrag spre Teceu pentru a se refugia la noi în Ńară. Se aşteaptă ca astăzi după amiază să
sosească coloane întregi constituite“).
Din Bocicoiul Mare, în 16 martie (ora 10,50), se semnala trecerea frontierei în
România a lui Augustin Voloşin, primul ministru al Ucrainei Carpatice, şi a
colaboratorilor săi: Ştefan Vaida – adjutantul său; Augustin Ştefan; Ulic Purceak –
secretar; inginer Deretka Adalbert şi Ştefan Emil – redactor. “Ei sunt în drum spre
Sighetul MarmaŃiei, unde, prin prefectul judeŃului, vor cere asistenŃa trupelor
române pentru eliberarea Ucrainei Carpatice” (Ibidem, f. 94, doc. nr. 14). Transportul
oamenilor prejudiciat afluire. Rog ordonaŃi organizare transport Satu Mare – Sighet
cu camioane şi un fond de circa cincizeci mii lei pentru autobuze C.F.R.” (Ibidem,
f. 72, doc. nr. 9 - Copia telegramei nr. 3013/1939). Cererea a fost aprobată imediat de
SecŃia a 6-a a M.St.M.
De notat că, într-o altă notă (comunicată prin telefon de Serviciul ”S”), referitoare
la refugierea în România a lui A. Voloşin şi a principalilor săi colaboratori, apare o
informaŃie, oarecum, diferită faŃă de cea furnizată la ora 10,50: “Au venit pe
teritoriul nostru, prin punctul Conoiul Mare, Primul Preşedinte, A. Voloşin, al
Ucrainei, împreună cu şapte personalităŃi, spre a merge la Satu Mare, pentru a
solicita Guvernului Român, trecerea Armatei Române în Rusia Subcarpatică spre a
lua sub protecŃia ei populaŃiunea româno-ucraineană” (Ibidem, f. 91, doc. nr. 18 –
Nota nr. 2204/16 martie 1939).
De fapt, după cum rezultă din copia telegramei nr. 335/ 17 martie 1939, expediată
din Baia Mare (ora 7) către Marele Stat Major, Augustin Voloşin îi adresase
generalului de divizie adjutant Iacobici - comandantul Grupului Maramureş, o cerere
prin care solicita, textual, următoarele: “rog pe ExcelenŃa voastră a ocupa şi restabili
starea de ordine în Velky, Solotvina şi, eventual, Tiacevo, aceasta cu atât mai mult cu
cât Regatul României ar putea fi periclitat prin aceste evenimente ce se petrec în
imediata apropiere a frontierei [sale]“ (Ibidem, f. 71, doc. nr. 20. Originalul a fost înaintat
Marelui Stat Major prin curier, cu un avion ce a decolat de la Cluj în dimineaŃa aceleiaşi zile).
Cererea era motivată de faptul că “bande teroriste de naŃionalitate ungară s-au
folosit de faptul plecării armatei cehe pentru a ataca (...) populaŃia localităŃilor
Velky Bykov şi Solotvina, bandele jefuiesc, împuşcă populaŃia civilă paşnică şi (...)
au şi spânzurat unele persoane, astfel viaŃa şi avutul populaŃiei fiind periclitate (...),
este vorba despre nişte bande comuniste pornite pe jaf şi omor” (Ibidem).

Din  Fecioara  Maria
Şi  din  neamul  lui  Avraam,
Din  sămânŃa  lui  David,
Din  duhul  sfânt  zămislit.
Trei  Crai  de  la  Răsărit
La  închinare  şi-au  venit,
Daruri  scumpe  aducând
Şi  către  Christos  zicând:
- Culcă-Te, -Mpărat  ceresc
În  sălaş  dubitucesc.
Te  culcai  pe  fân  uscat,
De  îngeri  înconjurat.
Craii  Te  vor  lăuda
Şi  mărire  îŃi  vor  da.
Slavă  întru  Cel  de  Sus
Şi  pace  până-n  Apus.
Noi  corinda  o  gătăm,
Sus, la  ceruri, o-nălŃăm,
Jos, la  gazde, o-nchinăm.
Corinda  trabă  plătită
Şi  c-un  lităr  de  palincă.
De  la  Axenia  Buga  a  lu  Ion, 64  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1845
Trei  Crai  de  la  Răsărit

Trei  Crai  de  la  Răsărit
Cu  steaua  au  călătorit
Şi-au  mers, după  cum  cetim,
Până  la  Ierusalim.
Şi  colo  dacă-au  ajuns
Steaua  lor  li  s-a  ascuns
Şi  le-a  fost  a  se  plimba,
Prin  oraş  a  întreba.
- Unde  s-a  născut, zicând,
Un  Crai  Nou  de  curând?
Iar  Irod  Împărat
Auzind  s-a  tulburat.
Zicând: - MergeŃi  şi  aflaŃi
Şi  mie-mi  înştiinŃaŃi,
Să  merg  să  mă-nchin  şi  eu
Ca  unuia  Dumnezeu.
Craii, dacă  şi-au  plecat
Steaua  iar  s-o  arătat

Mai  bine  mort  
Decât  cu  ruşinea  în  nas.
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Sinteza informativă de 4 pagini asupra evenimentelor din ziua de 16 martie 1939
privind Cehoslovacia, datată 17 martie 1939, ora 9, concluzionează: “1.- Prin
desfiinŃarea Statului Cehoslovac, Germania şi-a mărit considerabil potenŃialul de
război; -Trecerea Slovaciei sub protectoratul Germaniei constituie, probabil, o
anexare camuflată. 2.- Ungaria a ocupat partea occidentală a Ucrainei Carpatice
până la aliniamentul Hust – VolovieŃ, făcând în această regiune, joncŃiunea cu
trupele polone (care, se pare, că n-au trecut frontiera). OperaŃiunile de ocupare
continuă” (Ibidem, f. 16, 19, lipsă f. 17-18  – doc. nr. 16).Aceeaşi situaŃie este semnalată prin raportul operativ (în copie) (Ibidem, f. 35, doc.
21) nr. 31 din 17. III., ora 10 şi 15, al Grupului Maramureş către Marele Stat Major
- S[ecŃia] a III-a. 
În schimb, Buletinul de informaŃii externe din 17 martie (ora 21) (Ibidem, f. 58-59,
doc. nr. 22), redactat de SecŃia a II-a - Biroul 3 din M.St.M., cuprinde - pe lângă
obişnuitele ştiri îngrijorătoare despre soarta tragică a statului cehoslovac, vecin şi
prieten, lăsat pradă vecinilor săi revizionişti (spre exemplu: “Ocuparea Ucrainei
Carpatice de către trupele ungare poate fi considerată ca terminată”) (Ibidem).– şi
câteva informaŃii dătătoare de firave speranŃe, raportate de ataşaŃii militari din
Varşovia şi Londra, în direcŃia sensibilizării opiniei publice şi cercurilor politico-
diplomatice din Anglia şi Polonia pentru o acŃiune concertată de solidaritate
efectivă antihitleristă “Expansiunea germană începe să ameninŃe direct România şi
Ńările balcanice şi interesează din ce în ce mai mult Marile Puteri din Apus” (Ibid.).Astfel, ataşatul militar român în Polonia a raportat că “Ungaria nu a răspuns pânăastăzi la a doua propunere polonă, relativ la Ucraina Carpatică. (...) totuşi opiniapublică poloneză nu mai priveşte cu acelaşi entuziasm frontiera comună, din cauzainfluenŃei directe pe care Germania o va exercita asupra Ungariei. AnalizaconsecinŃelor rezultând din situaŃia actuală a produs o mare îngrijorare în Polonia.Se atribuie acum o mare importanŃă alianŃei cu România” (subl. ns., C.G.) Şi maibune păreau veştile furnizate de ataşatul militar la Londra, care, luând contact cuŞeful Marelui Stat Major Britanic şi cu Directorul OperaŃiilor şi InformaŃiilor, aobŃinut următoarele informaŃii încurajatoare: “a). Marele Stat Major Britanicrecunoaşte importanŃa situaŃiei strategice a României şi gravitatea perspectivelor şiconsecinŃelor, în eventualitatea că Germania va continua progresiunea către sud-est.Rezervele ce le-ar putea găsi în România ar da posibilitate Germaniei să ducă unrăzboi de lungă durată; b). Ni se sugerează că, spre a fi ajutaŃi, trebuie să rezistăm,chiar cu armele, contra unei eventuale agresiuni germane. (subl. n., C.G.) c).Marele Stat Major Englez se arată dispus să sprijine puternic cererile noastreoficiale pentru fondurile de înarmare ce, eventual, s-ar solicita în Anglia“ (Ibidem).În Buletinul de informaŃii externe nr. 35676 din 18 martie al Biroului 3 Studii din
M.St.M., informaŃiile despre noua poziŃie de înŃelegere şi sprijin adoptată de Anglia
faŃă de România, ameninŃată să devină viitoarea victimă a expansionismului nazist,
sunt reconfirmate de ataşatul militar român la Londra, care avusese noi întrevederi
cu Ministrul de Război şi Ministrul Marinei: “Ambele personalităŃi au apreciat
situaŃia României cu aceeaşi îngrijorare şi solicitudine ca şi şeful Marelui Stat
Major (...), promiŃând să intervină pe lângă Ministrul Afacerilor Străine. Se prevăd
schimbări fundamentale în compunerea guvernului englez, pe chestiunea directivei
politicii externe britanice” (Ibidem, f. 5-6, doc. nr. 24).
Două zile mai târziu, în 18 martie, Legiunea de jandarmi Satu Mare raporta
M.A.N. că, în comuna Seini, “au sosit două maşini de lux cehoslovace, puŃini
ofiŃeri, jandarmi cehi, un colonel, 2 căpitani şi 2 maiori. După o jumătate de oră, au
sosit două motociclete, circa 30-35 camioane cu refugiaŃi cehi, civili şi militari,
copii şi femei. Toate aceste camioane au fost descărcate şi populaŃia refugiată
îndreptată spre gara Seini, unde i-au aşteptat vagoanele. (...) Într-un camion a fost
adus cadavrul unui jandarm plutonier ceh care a fost împuşcat de armata maghiară
şi a fost înmormântat în cimitirul din comuna Seini“ (Ibidem, f. 52-53, doc. nr. 25).
Reanexarea, după 20 de ani, a Ucrainei Carpatice de Răsărit la Ungaria ridică
pentru populaŃia românească din dreapta Tisei (cu deosebire cea din comunele
Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Biserica Albă şi Sat Slatina) noi probleme de viaŃă şi
impune datoria “să acŃionăm în concordanŃă cu drepturile noastre istorice asupra
acestei regiuni” - se constată în nota-referat din 16 martie, intitulată Ucraina

Şi-au  mers  până  ce  au  stătut,
Unde-a  fost  Christos  născut.
Şi  cu  toŃi  s-au  bucurat
De  Christos  dacă-a  aflat,
Cu  daruri  s-au  închinat
Ca  la  un  mare  Împărat.
Şi-napoi, dacă  au  purces,
Pe  altă  cale  au  mers,
Precum  le-a  fost  lor  prezis
Îngerul  noaptea  prin  vis.
Iar  Irod  Împărat
Văzând  că  l-au  înşelat
Foarte  rău  s-a  păcălit,
Oaste  mare  şi-au  pornit.
Şi-n  Viflaim  au  întrat,
MulŃi  copii  mici  au  tăiat,
De  la  doi  ani  mai  în  jos
Ca  să-L  afle  pe  Christos.
Pe  Christos  nu  L-a  aflat
Că  Dumnezeu  L-o  scăpat.
Stai, Iroade, scump  Irod,
Mare-i  blăstăm  de  norod,
Nefiind  el  bucuros
De  naşterea  lui  Christos.
De  la  Ion  Ofrim  a  lu  Gheorghe,
62  ani, BouŃu  Mic, 2006

1846
Trei  Crai  de  la  Răsărit

Trei  Crai  de  la  Răsărit
Cu  steaua  au  călătorit,
Da’  şi-aceea  n-a  fost  ste,
Da  i  mândră  mănăstire
Cu  prăguŃuri de  marmuri,
Cu  feresti  de  mătăsuri,
Cu  prăguŃ  de  ceară  sfântă.
Da’  ş-acolo  cine  cântă?
Cântă, cântă  Maica  Sfântă
C-un  pruncuŃ  micuŃ  la  ŃâŃă.
Pruncu  plânge, stare  n-are,
Mama  nu-L  poate  aşezare.
- Taci, Fiule, taci  Pruncule,
Că  łie  mama  Ńi-a  da
Două  mere,
Două  pere,
Două  ŃâŃe-ntr-aurele

Minciuna  poate  până  la  un  loc.
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Carpatică şi interesele româneşti (Ibidem, f. 41-44, doc. nr. 19). În afară de pierderile
de natură etnică şi economică, provocate de întreruperea cvasitotală a contactului
cu românii de la nord de Tisa, înglobarea regiunii în Ungaria “constituie o
ameninŃare pentru România, dintr-un îndoit punct de vedere: politic şi militar“,
deoarece “prelungirea spre est a frontierei ungare lungeşte cu 90 km frontierele
noastre ameninŃate, deschizând noi căi de invazie spre interiorul Transilvaniei şi, în
acelaşi timp, forma învăluitoare a noii frontiere ameninŃă apărarea noastră pe
Someş, aceasta putând fi întoarsă printr-o înaintare din regiunea Sighet spre Baia
Mare – Jibou şi spre Năsăud – Dej“. Mai mult, “în ipoteza că Ungaria ar intra în
sfera de acŃiune militară a Germaniei, prin Ucraina Carpatică de Est, s-ar ameninŃa
joncŃiunea noastră cu Polonia, iar apărarea CarpaŃilor ar putea fi întoarsă, printr-o
învăluire, pe văile Siretului şi afluenŃilor săi” (Ibidem).
În continuarea demersurilor sale pentru a obŃine materialul militar atât de necesar
armatei române în situaŃia de criză declanşată la frontiera de nord-vest a României,
cu perspectiva ameninŃătoare de a se extinde şi spre sud [la frontiera cu Bulgaria
(Ibidem, f. 9, doc. 29 – Nota informativă din 21 martie 1939: “reiese în mod pozitiv tendinŃa
Bulgariei de a ridica revendicările teritoriale în Dobrogea. Este mai mult ca sigur că, în baza
unei înŃelegeri între Bulgaria, Ungaria şi Germania, bulgarii fac preparative pentru un
eventual atac prin surprindere asupra frontierei noastre de la sud”) şi chiar cu Iugoslavia],
ataşatul militar român la Londra, profitând de  înŃelegerea manifestată în
precedentele întrevederi de cele mai înalte foruri de decizie, a intervenit la
Ministerul Aerului şi a cerut răspuns principial pentru cedarea urgentă de material
de aviaŃie. I s-a răspuns că “Marele Stat Major al Aerului este favorabil satisfacerii
acestor cereri şi a promis că va supune chestiunea guvernului. Se apreciază că
Anglia ar putea expedia urgent, prin vapoare, avioane de bombardament rapid şi
avioane de vânătoare, bombe; idem: mecanici, piloŃi şi instructori (....) în cercurile
Ministerului de Război se crede că, dacă România ar cere Angliei material de
război, ar avea posibilitatea să-l obŃină în timp relativ scurt“ (Ibidem, f. 30-32, doc.
nr. 27 – Buletinul de informaŃii externe nr. 35683/19 martie 1939: “FranŃa şi Anglia au
comunicat oficial că nu recunosc cucerirea Cehoslovaciei de către Germania; -AgenŃia
Rador şi D.E.B. dezmint categoric informaŃiunea lansată ieri despre un ultimatum economic
pe care Germania l-ar fi adresat României”.). 
Măsurile luate de autorităŃile române pentru a preveni extinderea crizei izbucnite la
hotarele sale nord-vestice au beneficiat de o mare atenŃie din partea marilor posturi
de radio europene, după cum o demonstrează extrasele din buletinele posturilor de
radio-ascultare româneşti din zilele de 21 şi 22 martie 1922, astfel:

- 21 martie (ora 9 a.m.), PARIS MONDIAL (Ibidem, f. 11, doc. nr. 28).
“Măsurile militare ale României au fost considerabil sporite, mărindu-se efectivele
unităŃilor de la frontiera ungară şi ucraineană.
Ştirea dată de corespondentul nostru că se va trimite o misiune engleză în România
se confirmă. Guvernul britanic a anunŃat aseară că va trimite o asemenea misiune
în România pentru rezolvarea unor importante chestiuni economice, iar nu cu
preocupări militare, cum s-a crezut.
DorinŃa de pace a României este categorică. România a refuzat propunerile ce i s-au
făcut de a participa la împărŃirea Ucrainei, neavând revendicări teritoriale de susŃinut.
Din Budapesta se anunŃă că trupele ungare au ocupat poziŃii de-a lungul frontierei
române nu cu intenŃiuni agresive, ci ca măsură de siguranŃă faŃă de concentrările de
trupe ale României, în afară de efectivele normale“.

- 21 martie, RADIO BERLIN (Ibidem, 10, doc. nr. 30).
“Berlin - [ora] 11,30 Se susŃine că Sovietele ar fi insistat să discute, cu ocazia
conferinŃei proiectate, nu numai problemele referitoare la Europa Sud-Estică, ci şi
toate chestiunile care se referă la îndepărtatul Orient.
Anglia a dezlănŃuit o campanie de aŃâŃare prin presa ei. Încercarea de a mobiliza
România şi de a o ridica împotriva Germaniei nu poate fi considerată decât o
tentativă criminală. Statele din bazinul dunărean ar fi trebuit să se orienteze pe axa
Roma-Berlin”.

- 22 martie, Radio Roma (Ibidem, f. 2, doc. nr. 31).

Şi  te-i  juca  în  rai  cu  ele.
Să  ne  trăiasca  găzdoaia
Până  a  hi  la  cap  ca  oaia,
Să  ne  trăiască  şi  găzdacu
Până  a  hi  la  cap  ca  Ńapu.
De  la  Ion  Ofrim  a  lu  Gheorghe, 62
ani, BouŃu  Mic, 2006

1847
O, Iroade, ce-ai  făcut

O, Iroade, Împărate,
Mii  de  mame-s  supărate
C-ai  făcut  un  mare  rău,
Negândind  la  Dumnezeu.
Ai  ucis  nenumăraŃi
Prunci  sărmani, nevinovaŃi,
Patrusprezece  de  mii
MărunŃei, sărmani  copii.
De  doi  ani  şi  mai  în  jos
Vrând  să-l  tauă  pe  Christos.
Îngerii  s-au  speriat,
Dumnezeu  s-a  mâniat.
Rânduit-a  Dumnezeu
Împărat  în  locul  tău
Pe  Mesia, cel  dorit,
Pe  Christos, cel  preamărit.
De  la  NiŃa  Iovdi  a  lu  Ion, 56  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1848
Raiule, grădină  verde

Coborât-au, coborât (bis)
Raiule, grădină  verde,
Maica  Sfântă-n  tine  şede

sau
Isus  de  nu  se  năştea
Lumea  iadului  era!

Domnu  Christos  pe  pământ
Să  vadă  la  fiecare
Care  ce  credinŃă  are.
Dar  Christos  a  văzut  bine
Că  credinŃă  nu-i  la  nime,
Nu-i  la  mic  şi  nu-i  la  mare,
Nu-i  la-ntreaga  adunare.
Dumnezeu  s-a  supărat
Şi  aşa  le-o  cuvântat:

Nu  aduce  anul,
Ce  aduce  ceasul.
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“Evenimentele din Europa vor avea repercusiuni serioase şi în Extremul Orient.
Se dezminte ştirea că Beck ar fi fost invitat la Berlin.
Csáky şi Teleki vor face o vizită la Roma, în aprilie.
ÎnŃelegerea preconizată între Anglia, FranŃa, Soviete, Polonia, Belgia, România şi
Iugoslavia este o încercare de slăbire a Axei, faŃă de care Italia e mai ataşată decât
oricând.
Este de netăgăduit că forŃa popoarelor balcanice stă numai în unirea lor.
Dl. Tilea, Ministrul României la Londra, a fost rechemat la Bucureşti, unde soseşte
azi cu avionul, spre a da relaŃii asupra zvonurilor despre mobilizarea României,
care se pare că emană din cercurile LegaŃiei Române din Londra”.

- 22 martie, Radio Breslau (Ibidem, f. 3, doc. nr. 32).
“Campania de minciuni pornită de la Londra a dat greş în Europa Centrală.
România, Belgia, ElveŃia şi Ńările scandinave au dezminŃit că ar fi ameninŃate de un
atac german.
În Anglia se cere o lege a deplinelor puteri împotriva Germaniei, dar aceasta n-ar
fi, de fapt, decât în folosul Angliei.
Presa italiană spune că Londra îşi scoate masca şi dă cărŃile pe faŃă în privinŃa
intenŃiilor sale războinice.
Ungaria dezminte formal că ar cere Transilvania şi afirmă că ştirea e născocită de
diplomaŃia engleză, care ar vrea să înrăutăŃească raporturile diplomatice dintre cele
două Ńări. Cu acelaşi scop afirmă şi FranŃa că ungurii ar fi mobilizat mari forŃe la
frontiera română. Ziaristul francez care a lansat acest zvon a fost expulzat din
Ungaria. 
Un ziar ceh afirmă că FranŃa ar fi speculat Cehoslovacia timp de 20 de ani, dar
astăzi cehii refuză să mai facă acest joc“.
Cu mai puŃin de o lună înainte de pronunŃarea sentinŃei criminale de la Viena (al II-
lea Arbitraj/Diktat - 30 august 1940), prin care România a fost silită să cedeze,
vremelnic, Ungariei aproape jumătate din Transilvania, un rezident al SSI din
Ungaria (deocamdată, neidentificat), bun cunoscător al realităŃilor din Ucraina
Subcarpatică, a realizat o interesantă şi documentată sinteză istorică despre situaŃia
şi tendinŃele politice manifestate de populaŃia acestei regiuni în perioada 1918-1940
(A.N.I.C. Bucureşti, Fond PreşedinŃia Consiliului de Miniştri – Serviciul Secret de
InformaŃii - presc.: PCM – SSI – 2379/1920 – 1949, dos. 37/1934, f. 264 – 277; doc. nr. 33.
Conform Notei SSI nr. 20333 din 3 august 1940, extrem de utilă pentru cercetătorii zonei).
Sinteza este structurată pe 8 capitole şi, având în vedere cantitatea, calitatea şi
diversitatea informaŃiilor, am considerat util să includem în comentariul nostru
extrase ample din fiecare, astfel:

I. UCRAINA SUBCARPATICĂ SUB VECHEA DOMINAłIE MAGHIARĂ
Dintre popoarele stăpânite de Ungaria, mai greu o duceau ucrainenii, sub toate
raporturile: economic, social, naŃional şi cultural. PopulaŃia trăia într-o mizerie
cumplită. Maghiarizarea a pătruns şi în biserică. Şcolile secundare au fost
maghiare, numai în şcolile primare se învăŃa un fel de “volapiuk”, un amestec de
limbă slavonă bisericească, rusă şi ucraineană, cu mare amestec de limbă maghiară.
AdministraŃia era pur maghiară, ostilă ucrainenilor. 

II. SUB DOMINAłIA CEHĂ
Sub regimul cehoslovac, Ucraina Carpatică s-a dezvoltat sub toate raporturile:
naŃional-social şi economic. Starea deplorabilă a populaŃiei a dispărut. Numărul
şcolilor a crescut, administraŃia era umană, drumurile s-au modernizat, reforma
agrară a fost efectuată. Industria a primit o dezvoltare, oraşele s-au împodobit, însă
n-a dispărut influenŃa evreilor şi apăsarea lor asupra stării sociale şi economice. 
În anii 1936-1938, Ucraina Carpatică a devenit terenul de luptă între cehi, unguri,
polonezi şi soviete, iar populaŃia ucraineană a fost împărŃită, din punct de vedere al
orientării ei externe, între curentul ceh, care urmărea scopul de a rămâne în limitele
statului cehoslovac, curentul ungar (pentru alipirea la Ungaria), curentul ucrainean
pentru alipirea la Ucraina viitoare, curentul rus pentru alipirea la Rusia viitoare şi
curentul comunist pentru unirea la Uniunea Sovietică. (subl. n., C.G.).

III. UCRAINA CARPATICĂ AUTONOMĂ ŞI INDEPENDENTĂ

- Vai, săracilor  de  voi,
Cum  v-oi  trmite  un  război,
Ca  să  v-aduceŃi  aminte
Că  şi-n  cer  aveŃi  Părinte,
Un  Părinte  iubitor
Ce  v-aduce  sărbători.
O, Părinte  bun  şi  sfânt,
Faci  dreptate  pe  pământ.
Şi  se  răscoală  lumea  toată
Să  bată  fecior  pe  tată,
FraŃi  cu  fraŃi  nu  s-or  iubi,
Nici  copiii  cu  părinŃii -
Ş-atunci  sfârşitul  va  fi.
De  la  Ion  Ofrim  a  lu  Gheorghe, 62
ani, BouŃu  Mic, 2006

1849
Sus, la  poarta  cerului

Sus, la  poarta  cerului,
În  mijlocul  raiului
Este-o  casă  
De  mătasă,
De  îngeri  împrejurată.
Şi  în  ie
Cine  şede?
Şede, şede  Maica  Sfântă
C-un  fiuŃ  micuŃ  la  ŃâŃă,
Tăt  închină  şi  suspină.
- Taci, Maică, nu  suspina.
De  la  Maria  Zmâcală  lu  Vasâi, 59  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1850
Pe  străzile  Viflaimului

Pe  străzile  Viflaimului
Seara  de  Crăciun

Îmblă  Maica  cu  Iosif.
În  orice  poartă  bătea
Nimeni  nu  i  descuia.
Şi  umbla  din  casă-n  casă,
Nimeni nu  vrea să-i primească,
Cât  de  frumos  îi  ruga
Nimeni  nu  i  asculta.
Şi  când  din  oraş  să  iasă,
Se  oprise  la  o  casă,

Nu  e  omul  niciodată  bătrân,
Pentru  învăŃătură.
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În toamna anului 1938, devenind, pe neaşteptate, autonomă în cuprinsul Statului
cehoslovac, Ucraina Carpatică, subminată de certuri interne şi sabotată de către
populaŃia evreiască, n-a putut să se consolideze în măsura necesară pentru a
menŃine ordinea internă şi a face faŃă atacului din afară al ungurilor. Timp de 4 luni
Ucraina Carpatică a fost hărŃuită de lupte interne între ucraineni şi unguri, apoi
între ucraineni şi cehi şi n-a putut introduce un regim ferm. Guvernul nu avea nici
o autoritate şi era format din oameni incapabili de a conduce Ucraina Carpatică în
timpuri aşa de zbuciumate. Rolul negativ l-au jucat reprezentanŃii organizaŃiei
teroriste O.U.N. Ei s-au socotit deasupra guvernului, se amestecau în conducerea
statului, terorizau populaŃia, provocau incidente cu autorităŃile şi armata cehă
rămasă în Ucraina Carpatică şi, prin amestecul lor în treburile administraŃiei locale
şi ale justiŃiei, creau haosul în toate domeniile vieŃii publice.

IV. OCUPAREA UCRAINEI CARPATICE DE CĂTRE UNGURI
Ungurii au atacat Ucraina Carpatică la 12 martie 1939, la început cu unităŃile de
voluntari şi unităŃile formate din populaŃia ungară de pe teritoriul Ucrainei
Carpatice, iar pe urmă cu trupe regulate. Din partea ungurilor pierderile au fost de
74 morŃi şi 140 răniŃi, iar din partea ucrainenilor numărul morŃilor este evaluat la
1500, lucru care se explică prin faptul că forŃele înarmate ale Ucrainei Carpatice au
fost formate din tineretul fără nici o experienŃă militară. În ceea ce priveşte această
conducere militară şi civilă, ea a urmat sfatul Monseniorului Voloşin, preşedintele
Statului, care a lansat lozinca: “Nu luptaŃi, ci salvaŃi viaŃa, care e mai presus de
orice”. Astfel, pentru apărarea Ucrainei Carpatice şi-au jertfit viaŃa tineretul şi
Ńărănimea conştiincioasă. Ocupând Ucraina Carpatică, ungurii au dezlănŃuit o
teroare nemaipomenită faŃă de populaŃia ucraineană. Ei au executat fără milă şi fără
nici o procedură de judecare pe toŃi ucrainenii bănuiŃi că au fost în organizaŃia de
“Sici” sau care au activat în spiritul naŃional. Lagărul de internare Varju-Lapos
lângă Nyiregyhaza a devenit groaza ucrainenilor.

V. SUB OCUPAłIA ACTUALĂ UNGARĂ
După ocuparea Ucrainei Carpatice, ungurii au început purificarea ei: toŃi
funcŃionarii de origine ucraineană au fost concediaŃi; EmigranŃii ucraineni, supuşii
cehoslovaci stabiliŃi în Ucraina Carpatică, au fost izgoniŃi. Prin decretul din 24
Martie 1939, ungurii au interzis primirea în serviciul statului a oricărui ucrainean
din foştii emigranŃi şi chiar a copiilor acelora. Prin alt decret, limba ucraineană a
fost interzisă în şcolile secundare. ÎnvăŃătorilor unguri le-a  fost interzis de a vorbi
cu elevii şi cu părinŃii lor în limba ucraineană. Liceele au fost maghiarizate. CărŃile
ucrainene pentru şcolile secundare au fost arse. În şcolile primare, limba de predare
a devenit maghiara şi numai ca materie străină s-au admis 3 ore pentru limba
carpato-rusă.

VI. DUPĂ IZBUCNIREA RĂZBOIULUI ACTUAL
După izbucnirea războiului, guvernul din Budapesta a văzut că, faŃă de actuala stare
de spirit a populaŃiei ucrainene, este imposibil de a conta pe loialitatea populaŃiei
ucrainene în cazul unui eventual război. Ca urmare, guvernul ungar a început să
caute drumul pentru schimbarea stării de spirit a populaŃiei. Dat fiind că aristocraŃia
ungară, ungurii locali şi moscofili nu sunt dispuşi a face nici o concesiune în favoarea
ucrainenilor, din punct de vedere naŃional, Guvernul ungar a crezut că va putea atrage
simpatia populaŃiei ucrainene prin lozinca: “Autonomie Ucrainei Carpatice, după
alipirea la ea a Ńinutului Maramureş”. În acest scop, autorităŃile locale au invitat
populaŃia ucraineană să intre în unităŃile paramilitare care vor avea misiunea de a
ataca primii România, pentru ocuparea Ńinutului Maramureş. Încercarea a fost
zădărnicită, fiindcă nimeni din ucrainieni n-a vrut să intre de bună voie în aceste
formaŃiuni, dimpotrivă, când a fost creată graniŃa comună cu Uniunea Sovietică, a
început fuga Ńărănimii în GaliŃia. Aceasta a fost pentru Ungaria semnalul că, fără
schimbarea radicală a regimului politic, naŃional şi social, populaŃia ucraineană din
Ucraina Carpatică va trece de partea oricărui adversar, care va începe războiul contra
Ungariei.

VII. UCRAINA CARPATICĂ OBIECTIVUL POLITICII
INTERNAłIONALE

Ungaria, lipsită de păduri, sare şi alte produse, Ńine cu tot dinadinsul să păstreze

Un  tânăr  în  poartă  sta
Şi  frumos  îi  întreba:
- De  unde  sunteŃi, drumeŃi?
- Tocmai  de  la  Nazaret.
Fie-Ńi  milă, tânăr  bun,
Şi  nu  ne  lăsa  în  drum:
Afară-i  târziu  şi  noapte,
Maica  Sfântă  nu  mai  poate.
Tânărul, fiind  milos,
Îi  răspunde  bucuros:
- Nu  departe  de  oraş
Are  tata  meu  un  grajd,
- Eu  acolo  duce-m-oi,
Pat  moale  aşterne-l-oi.
Pat  moale, de  grâu  uscat,
Ca  la  un  mare-Mpărat.
Şi  acolo, pe  fân, jos,
S-a  născut  Domnul  Christos.
De  la  NiŃa  Iovdi  a  lu  Ion, 56  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1851
Trei  păstori  se  întâlniră

Trei  păstori  se  întâlniră
Şi  aşa  se  sfătuiră:
- HaideŃi, fraŃilor, să  mergem,
Floricele  să  culegem
Şi  să  facem  o  cunună,
S-o-mpletim  cu  voie  bună
Şi  s-o  ducem  lui  Christos
Să  ne  fie  de  folos,
Nouă  şi  la  neamu  nost.
De  la  NiŃa  Iovdi  a  lu  Ion, 56  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1852
Dumnezeu  dintr-un  început

Dumnezeu  dintr-un  început
(Tătă  lumea  o  făcut),
Ş-o  făcut  şi  pe  Adam,
Şi  din  el  şi  pe  Eva.
Pe  Adam  l-o  pus  în  rai,
Mai  mare, ca  pe  un  Crai,
Fără  cel  mai  puŃin  bai.
I-o  dat  numai  o  poruncă,
Nu  mare  ci  foarte  mică
Să  nu  o  calce  adică:

Nu  lua  ce  nu-i  al  tău,
Că  te  arde.
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Ucraina Carpatică în cuprinsul statului ungar, folosind acest teritoriu şi pentru
scopurile de agresiune faŃă de România.
Uniunea Sovietică, urmărind scopurile InternaŃionalei a III-a, are dorinŃa de a ocupa
Ucraina Carpatică, sub masca Unirii Ucrainenilor, însă, de fapt, pentru a pătrunde în
inima Europei şi a se apropia direct nu numai de Slovacia şi Cehia, unde comunismul
este în creştere, ci şi de Iugoslavia, care cu entuziasm urmăreşte creşterea teritoriului
“Rusiei”, ocrotitoarea slavismului din Europa de Sud.
Germania, care în ultimul timp a dat mare dezvoltare culturii şi Bisericii ucrainene
din regiunea Cholm şi Lemki, în mod vădit doreşte ca toŃi ucrainenii din GaliŃia,
Bucovina şi Rusia, să se unească într-un singur stat sub protectorat german şi, ca
atare, nu este deloc dispusă de a trece ucrainenii din Ucraina Carpatică din robia
ungară în cea sovietică.
După informaŃiile încă neverificate, din sursă germană, Germania ar intenŃiona să
alipească Ucraina Carpatică de statul slovac, acordându-i o largă autonomie. În
acest caz, Ucraina Carpatică ar deveni un focar al sentimentelor naŃionale
ucrainene şi o şcoală germană pentru crearea cadrelor militare, administrative şi
culturale, pentru Ucraina viitoare. În acelaşi timp, Germania, având în vedere
relaŃiile ei cu Slovacia, ar avea comunicaŃie directă cu Statul Român.
Slovacia are şi ea pretenŃii asupra unor teritorii din Ucraina Carpatică, în actuala ei
graniŃă. Polonezii, cu toate că statul lor nu există în prezent, dau mare preŃ
menŃinerii Ucrainei Carpatice sub dominaŃia ungară, în speranŃa de a avea graniŃă
comună cu statul ungar.

VIII. STAREA DE SPIRIT A POPULAłIEI UCRAINENE
Intelectualii ucraineni din Ucraina Carpatică sunt aproape toŃi în emigraŃie. Foştii
miniştri se află în Cehia şi Slovacia, unde primesc o pensie sau au diferite servicii.
Până în ultimul timp, ei au fost anglofili şi au încercat să aibă legături cu Beneş.
Nu este precis dacă le au şi acum. Se poate că planurile lor s-au schimbat sub
influenŃa victoriei germane în vestul Europei. O.U.N.şi-a întărit legăturile şi
simpatiile pentru Germania. Intelectualii, de asemenea, se orientează numai spre
Germania. În ceea ce priveşte Ńărănimea ucraineană din Ucraina Carpatică, în ura ei
nemărginită faŃă de unguri va contribui cu tot ce este posibil la nimicirea
dominaŃiei ungare în cazul unui eventual război.
Comunismul, adică simpatia pentru Uniunea Sovietică, este în creştere, cu toate că
populaŃia n-are nici o idee de comunism şi de starea adevărată din Uniunea
Sovietică.
FaŃă de România, populaŃia ucraineană din Ucraina Carpatică are simpatii, având în
vedere ajutorul material pe care România l-a dat în iarna 1938-1939, populaŃiei
ucrainene. (subl. n., C.G.).
FaŃă de Slovacia, populaŃia ucraineană are o atitudine rezervată, fiindcă Slovacia,
profitând de slăbiciunea Ucrainei Carpatice, a ocupat teritorii cu populaŃie
ucraineană încorporându-le la statul slovac.
În concluzie, Ucraina Carpatică, suferind sub dominaŃia ungurilor şi neputând ierta
acestui stat cruzimea cu care a exercitat teroarea asupra elementului ucrainean,
mizeria şi nedreptatea pe care le-a adus acestui element, aşteaptă eliberarea de sub
jugul Ungariei şi este gata de a da ajutorul cel mai eficace oricărui adversar
declarat al Ungariei.
Deşi mobilizarea parŃială dezvăluise grave neajunsuri, în ceea ce priveşte
înzestrarea şi instruirea efectivelor de rezervişti, atitudinea fermă a guvernului
României a impus aliaŃilor ieşirea din espectativa de până atunci. Primul ministru,
Armand Călinescu, la şedinŃa din 27 martie 1939 a Consiliului Superior al
Frontului Renaşterii NaŃionale a informat pe cei prezenŃi, inclusiv presa, că, în
cursul ultimelor evenimente, guvernul român “a făcut cunoscut cancelariilor
străine că suntem hotărâŃi să ne apărăm fruntariile. Pentru integralitatea ei,
România se va bate împotriva oricui... “ („Universul”, an 56, nr. 86/29 martie 1939, cf.
23 August 1944..., p. 10-12, doc. 10; H. Prost, Destin de la Roumanie, 1918-1954, Ed.
Berger-Levrault, Paris, 1954, p. 128; M. Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea Unire,
p. 927-933).
Subordonată aceluiaşi obiectiv a fost şi “indiscreŃia lui Tilea“ (M Gilbert, R. Gott,

Dintr-un  pom  să  nu  mănânce,
De  ar  fi  oricât  de  dulce
Că  acela  îl  va  duce.
Dar  vine  un  şarpe  veninos
Şi  atârnă  o  crancă-n  jos
Şi  rupe  um  măr  frumos
Şi  i-l  dă  lui  Eva  jos.
Eva  din  el  o  muşcat,
Adam  din  el  o  muşcat -
Dintr-odată  s-o  înecat.

Dumnezeu  o  auzit
Şi  la  el  o  coborât:
- Măi  Adame, ce-ai  lucrat?
- Doamne, Eva  mi  l-o  dat.
- Dar  tu, Evo, ce-ai  lucrat?
- Doamne, şarpele  mi-o  dat.
- Tu, Adame, îi  mere  jos
Şi-i  lucra  ca  un  păcătos
Până  s-a  naşte  Christos.
Şi  tu, Evo, jos  îi  mere
Şi-i  naşte  prunci  cu  durere
Pentru  că  l-ai  înşelat
Pe  strămoşul  nost’ Adam.
De  la  NiŃa  Iovdi  a  lu  Ion, 56  ani,
BouŃu  Mic, 2006

1853
Seara  Crăciunului  nost’

Seara  Crăciunului  nost’
Mare  bucurie  a  fost.
Şi-au  fost  bucurie-n  lume
Pentru  cea  mare  minune.
Şi-au  pornit  călătoria
Iosif  şi  Sfânta  Maria
Şi  s-au  dus  într-un  oraş
Să  ceară  puŃin  lăcaş.
Oraşul  era  plin  tare
Pentru  că  loc  nimeni  n-are
Şi  s-au  dus  la  cei  săraci,
Într-un  grajd  cu  oi  şi  vaci.
Acolo  a  născut  Maria
Pe  Iisus  Christos - Mesia.
VeniŃi  toŃi  să-L  lăudăm,
De  El  să  ne  bucurăm.
De  NiŃa  Borca  a  lu  Ion, 55  ani, BouŃu
Mic, 2006

Ochiul  stăpânului,
Îngraşă  vita.
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op. cit., p. 305-308; A se vedea, pentru detalii: Gh. Buzatu, Anglo-Romanian the eve of the
Second World War: Tilea case some conclusions and sugestions, în AIIAI, XXII/1, 1985, p.
155-160; Idem, Din istoria secretă a celui de al doilea război mondial, Ed. ŞtiinŃifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 10-27. Demersul lui Viorel Virgil Tilea), în urma căreia,
chiar dacă, formal, ambasadorul român la Londra a fost dezavuat, guvernele
Angliei şi FranŃei au acordat faimoasele garanŃii politice României (13 aprilie
1939) (E. Campus Din politica externă a României, p. 462-464, notele 196-197; M. Muşat,
I. Ardeleanu, România după Marea Unire, p. 952), aşa cum le acordaseră Poloniei şi
Greciei. Pasul acesta a fost făcut de cele două puteri (Anglia şi FranŃa), deoarece –
după expresia lui Duff Cooper – se părea că “am înŃeles că interesele noastre vitale
sunt intim legate cu ei (Polonia, Grecia, România – n.n.) şi că un act de agresiune
contra unuia este un act împotriva tuturor” (La deuxiéme guerre mondiale, Paris, 1940,
p. 160, cf. M. Muşat, 1940. Drama României Mari, Ed. Fund. “România Mare”, Bucureşti,
1992, p. 3, nota 3).
Acordarea garanŃiilor anglo-franceze – deşi, ulterior, s-a văzut că erau inaplicabile
pentru România, întrucât nu se garanta şi graniŃa cu U.R.S.S. – a dat guvernului
român răgazul necesar pentru încercarea unor soluŃii de ieşire din starea de
tensiune generată de ultimele evenimente. Prima reacŃie a fost, evident,
demobilizarea armatei, urmată de voiajul diplomatic al lui Grigore Gafencu în
Occident (Berlin, Bruxelles, Londra, Paris, Roma) şi de contactele frecvente cu
reprezentanŃii Ńărilor amice din Balcani (pentru activizarea ÎnŃelegerii Balcanice) şi
cu reprezentanŃii Poloniei şi U.R.S.S., toate aceste întâlniri având scopul de a sonda
atitudinea faŃă de România şi posibilităŃile de sprijin în perspectiva unei noi crize
majore (E. Campus, Din politica externă a României..., p. 463-477; Gr. Gafencu, Les
derniérs jours de l’Europe. Un voyage diplomatique en 1939. Egloff, Paris, 1946, p. 161;
D.B. Funderburk, Politica Marii Britanii faŃă de România (1938-1940), Ed. ŞtiinŃifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 104; I. Calafeteanu, DiplomaŃia românească în sud-estul
Europei (1938-1940), Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 88-99; Despre vizita la Berlin a lui
Gr. Gafencu a se vedea: Andreas Hillgruber, Hitler, Koning Carol und Marschal Antonescu.
Die deutsch-rumanischen Beizehungen (1938-1944), Wiesbaden, 1965; Idem, ed. rom.:
Hitler. Regele Carol şi Mareşalul Antonescu – RelaŃiile germano-române (1938-1944), Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 82-89: (“Eforturile lui Gafencu au fost zadarnice” – notează,
în finalul capitolului, A. H.).
Această intensificare a contactelor cu amicii şi potenŃialii adversari era absolut
necesară, deoarece Ungaria îşi înteŃise legăturile cu Italia şi Germania şi intenŃiona
să izoleze România, aşa cum făcuse cu Cehoslovacia. De aici derivă şi reaua
credinŃă în aplicarea Acordului de la Bled (R. V. Bossy, Amintiri din viaŃa diplomatică,
ed. rom., 2 vols., Stelian Neagoe – editor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 493-496; I.
Calafeteanu, Revizionismul ungar şi România, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 175-
188).
Astfel, concomitent cu vizitele lui Gr. Gafencu în Occident, primul ministru
maghiar, Teleki Pál, şi ministrul de externe au avut întâlniri la Roma şi Berlin,
unde au primit, cu satisfacŃie, asigurări de genul: “România face parte din cercul
de interese ungare”.
U.R.S.S. a înŃeles, din primele momente, că Acordul de la München deschidea
calea pentru a 4-a împărŃire a Poloniei, operaŃie în care – conform unei tradiŃii
consacrate – deŃinea rolul de beneficiar principal (P. Renouvin, Les crises du XX-ieme
siecle, II, De 1929 a 1945, în: “Histoire des relations internationales”, vol. VIII, Paris,
1958, p. 30).
Drept urmare, a acŃionat în aşa fel încât să aibă în permanenŃă largi posibilităŃi de
manevră. Cât priveşte relaŃiile cu România, U.R.S.S. a făcut tot ce i-a stat în
putinŃă să tergiverseze, prin formule  juridico-diplomatice stufoase, eforturile
acesteia de a-şi asigura inviolabilitatea frontierelor. GaranŃiile anglo-franceze erau
interpretate de U.R.S.S. drept o întărire a Tratatului româno-polon, cu caracter
antisovietic şi, la fel, România şi Polonia erau învinuite de faptul că torpilează
realizarea unei înŃelegeri militare sovieto-anglo-franceze, cu caracter antigerman,
prin refuzul lor de a acorda trupelor sovietice dreptul de tranzitare spre zona de
contact cu inamicul. (M. Muşat, op. cit., p.6-7). De fapt, problema tranzitării trupelor

1854
O, ce  veste  minunată

O, ce  veste  minunată
În  Viflaim  se  arată,
Cerul  strălucea,
Îngerii  veneau
Pe  o  rază  curată.
Păstorii  cum  auziră
Spre  lăcaşul  sfânt  porniră,
Unde  au  aflat
Prunc  luminat
Şi  îl  preamăriră.

Ei  fluierau,
Îngerii  cântau
Cu  rugă  fierbinte.

Păstorii, văzând  în  zare,
În  cer  o  lumină  mare,
Cerul  strălucea,
Îngerii  veneau
Pe-o  rază  curată.

Refren
Astăzi  s-a  născut
Cel  fără  de  început,
Cum  au  zis  proorocii.
În  colibă  păstorească
Vrut-au  să  se  nască
Fiul  Său  cel  Sfânt,
Nouă  pe  pământ,
Să  ne  mântuiască.
Astăzi  s-au  născut
Cel  fără  de  început,
Cum  au  zis  proorocii.
De  NiŃa  Borca  a  lu  Ion, 55  ani, BouŃu
Mic, 2006

ColecŃia  
NUłU  LAURENłIU  POP
Apşa  de  Mijloc

Strigături  la  nuntă
1855

A  nănaşului  cel  mare
Eu  sunt  nănaşul  cel  mare
Şi  am  prinsă-n  piept  o  floare.

Omul  cuminte,
Linişte  aduce.
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era un pretext pentru a masca apropierea de Germania a Uniunii Sovietice,
întreruperea bruscă a tratativelor cu delegaŃia militară franco-britanică şi, apoi,
semnarea, la 23 august 1939, a Pactului Ribbentrop-Molotov, care a schimbat cu
totul raportul de forŃe şi a pecetluit destinul Ńărilor din zona-tampon dintre U.R.S.S.
şi Germania (łările Baltice, Polonia, România).
Peste mai puŃin de o lună, în septembrie, statul vecin şi aliat al României, Polonia,
avea să se prăbuşească sub loviturile Wehrmacht-ului hitlerist şi să fie reîmpărŃit
amical între vechii ei duşmani, Germania şi Rusia Sovietică.
Iar în vara anului următor, 1940, România a fost şi ea obligată să cedeze vecinilor
săi revizionişti din est, sud şi vest, aproape o treime din teritoriul naŃional: (C. Grad,
Al doilea arbitraj de la Viena, Institutul European, Iaşi, 1998, p.13-14; Idem, Al II-lea
Arbitraj de la Viena (30 aug. 1940). PoziŃia armatei române, Ed. Limes, Zalău, 2000, p. 41-
44; Idem, Iunie-septembrie 1940: cea mai neagră vară a României din secolul XX, în Limes,
an III, nr. 1-2 (9-10)/2000, p. 7-45 (partea I); Ibidem, în Limes, an III, nr. 3-4 (11-12), p. 7-
47 (partea a II-a). 
Basarabia şi Bucovina de Nord - Uniunii Sovietice (în urma Ultimatumului stalinist
din 26 iunie); Cadrilaterul – Bulgariei; Transilvania nord-vestică şi estică (43.392
km²), inclusiv Maramureşul şi Sătmarul - Ungariei, în urma pronunŃării celui de-al
II-lea Arbitraj (Diktat) de la Viena (30 august 1940), de către cei 2 arbitri
autoimpuşi, Germania hitleristă şi Italia fascistă. Astfel, paradoxal, după 2 decenii,
Maramureşul a fost “reîntregit“ samavolnic, pentru o scurtă perioadă – 4 ani -, în
graniŃele regatului istoric maghiar, reconstituit prin forŃă, cu sprijinul direct al celor
2 state fasciste: Germania şi Italia. 

A n e x e   d o c u m e n t a r e
Doc. nr. 1

MEMORIU
În 28 Aprilie 1919, când în numele Consiliului Dirigent, am luat puterea publică
asupra judeŃului Maramureş, situaŃia specifică a acestui judeŃ m-a constrâns
imperativ să trec peste graniŃele trase de tratatul din 1916 al României cu AliaŃii şi
să ocup toate acele plase cu populaŃie rutenească, care, geograficeşte şi
economiceşte, gravita[u] şi stătea{u} într-o nedezlipită legătură cu plasele
româneşti de dincolo de Tisa. Şi anume, plasele Rahău, Taras, Teceu şi Hust, care
corespund precis văilor Tisa, Taras, Talabor şi Nagy Ág, sunt de la natură
încercuite de munŃi, astfel încât singura comunicaŃie ce o au este de vale, în jos
către Tisa. Dacă aş fi închis, prin urmare, valea Tisei - singura cale de comunicaŃie
pentru întreg judeŃul Maramureş -, atunci aş fi tăiat posibilitatea alimentării a cel
puŃin 180.000 de oameni. Şi cum în acele regiuni nimic nu se produce, în
împrejurările de atunci aş fi adus p[i]erirea de foame în două săptămâni. A mai
trebuit să am în vedere că majoritatea păşunilor, care, în mare parte, formează
proprietatea composesoratelor şi particularilor români de dincoace de Tisa, se află
în aceste regiuni. Cum singurul izvor de venit a[l] locuitorilor români stă în
creşterea vitelor, dacă aş fi rămas pe frontiera tratatului de la 1916, fatal ar fi
trebuit să nimicesc şi, în tot cazul cel mai bun, să reduc în mod însemnat acest
singur izvor de câştig. ConsideraŃiunile acestea, umane şi economice, m-au
constrâns să împing graniŃa la marginile plaselor menŃionate până la acel punct
unde se isprăvea gravitaŃiunea. Astfel, n-am pus imperiul pe plasa Dolha - cu
excepŃia alor două, comune - şi partea nordică a plasei Ökırmezı, deşi aparŃin
judeŃului Maramureş, pentru că acestea posedă, întrucâtva, căile deschise către
judeŃul Bereg.
Urmările acestui pas în şase luni de zile şi în împrejurările grele de alimentaŃie au
justificat îndeajuns prevederile iniŃiale.
În timpul acesta a trebuit zilnic să constat, rezolvând nenumărate probleme ridicate
de forŃa împrejurărilor şi a oamenilor că judeŃul Maramureş prezintă nu numai o
unitate geografică bine definită şi foarte pronunŃată, ci aş putea zice că prezintă o
unitate organică indivizibilă în aşa măsură încât nu-mi pot închipui dacă ar fi
posibilă continuarea vieŃii atunci când acest judeŃ ar fi tăiat atât de nenatural, cum
este graniŃa tratatului din 1916.

Tuturor  eu  vă  doresc
Voie  bună, mai  ales.
Seara  aceasta, voi, să  ştiŃi,
De  bine  să  v-o-amintiŃi,
Să-nchinaŃi  pahare  multe
Cu  palincă  toate-umplute.
Să  mâncaŃi, să  chefuiŃi
Şi  în  pace  să  trăiŃi,
Să  şedeŃi, dacă-Ńi  voi,
Pân-ce  nunta  s-a  sfârşi.
Dar  să  ştiŃi: la  masa-aceasta
Şade-o  tânără  Crăiasă
Şi, alături, lângă  ea,
Şade  bucuros  badea.
Dar  şi  eu  nu-s  singurel,
Am  o  mândră  cu  inel,
Ce  priveşte  bucuroasă
Şi  zâmbeşte  după  masă.
De-Ńi  fa’  bine, mi-Ńi  ierta
Şi  de  mine-Ńi  asculta,
Am  venit  eu  cu  plocon,
Dar  să  ştiŃi: îs  mare  domn.

Voi, toŃi, dacă  îŃi  voi,
Domni  ca  mine  nu  îŃi  fi,
Căci  şi  domnul, dacă  vre,
Câteodată  se  proste.
Dară  prostul, cât  trăieşte,
Niciodată  nu  domneşte.
Eu, acum, v-o  amintesc,
Dar  pe  nimeni  nu  prostesc.
Să  iertaŃi  de  v-am  greşit,
Dar  de  rău  eu  n-am  grăit,
Dar  grăiesc  aşa  cum  este:
Domnul  prost  nu  se  primeşte.
Nu  departe  de  mnirei
Şed  părinŃii: vai  de  ei!
Tot  se  uită, -n  gând  bocesc,
Despre  viaŃă-şi  amintesc.
Dar  şi  eu, cu-a  mea  boreasă,
Am  fost  mniri  la-această  casă
Ş-apoi  alŃii  de-or  voi
Tot  la-această  casă-or  fi
Să  nu  vă  reŃin  prea  mult,
Vreau  pe  mniri  să  îi  sărut,

Până  la  moarte  sunt  toate.

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008 494



Aceasta m-a îndemnat ca în cele următoare să atrag atenŃia celor în drept asupra
situaŃiei specifice în judeŃul Maramureş pentru a evita de cu vreme o delimitare,
care ar duce la ruină, atât populaŃia română, cât şi ruteană.

I
O privire pe hartă este de ajuns ca oricine să se convingă despre unitatea
geografică a judeŃului Maramureş, înconjurat de munŃi înalŃi, cu foarte puŃine
trecători şi cu o singură ieşire la larg prin defileul de la Hust pe unde trece, altcum,
şi singurul tren care ne leagă cu Ńara. Ne poate convinge că toate comunele sunt pe
văile Mara, Iza, Vişeu, Tisa de sus, Taras, Talabor şi Nagy Ág, care, toate, de-a
rândul, cu toate drumurile lor, ies în Valea Tisei, singura arteră de comunicaŃie cu
lumea din afară.
O astfel de graniŃă, prin urmare, care trece de-a lungul acestui râu, va face
imposibilă ieşirea şi intrarea atât pentru români, cât şi pentru ruteni, mai ales că
atât singura cale ferată, cât şi şoseaua naŃională trece când pe o parte, când pe
cealaltă parte a râului Tisa.

II
O privire pe hartă poate convinge, chiar şi pe cel mai neiniŃiat laic, că o astfel de
frontieră ar periclita siguranŃa militară a Ńării şi ar îngreuna nespus de mult
serviciul de frontieră în timp de pace. O graniŃă în vale, dominată de astfel de
munŃi, înseamnă, în timp de război, evacuarea judeŃului Maramureş, iar în timp de
pace, înmulŃirea posturilor de siguranŃă, fiind trecătorile multe şi uşoare.
Pe când graniŃa pe culmile munŃilor, care despart atât de natural acest judeŃ, cu
puŃinele lor trecători, înseamnă nu numai asigurarea ei, ci şi posibilitatea de
desfăşurare la timp a forŃelor de apărare. Cu o astfel de frontieră, judeŃul
Maramureş ar forma un pivot de apărare a României Mari.

III
Frontiera tratatului [din] 1916 înseamnă pentru noi pierderea unor însemnate părŃi
româneşti, care formează proprietatea mai multor comune şi familii de origine
nobilă. Înseamnă pierderea pentru vecie a românilor din satele Slatina, Biserica-
Albă, Apşa de Jos şi Apşa de Mijloc, care sunt româneşti, a comunelor Irhelt,
Kırtvélyes, Brustura, NereşniŃa, Bedeu, care sunt români rutenizaŃi, şi multor alte
comune, unde populaŃia românească s-a rutenizat. Fiindcă ştiut este că părŃile
acestea din nordul Tisei, astăzi ruteneşti, au fost, cândva, româneşti. Aceasta o arată
nu numai numirile topografice a majorităŃii munŃilor, Turbatul, Olar, Flueraş,
Groapa Muntelui, ci şi numele de familie a multor locuitori (Mihali, Stoica,
Mihalca, Rednic etc.), cunoscute ca nume vechi româneşti. JudeŃul Maramureş
întreg este un vechi leagăn al românismului, recunoscut de istorie, în care valurile
ruteneşti venite din alte Ńări au îngropat o mulŃime de elemente româneşti (vezi
istoricul Kohut Antal), care aşteaptă să fie reînviate.

IV
Frontiera tratatului de la 1916 înseamnă pentru noi pierderea unor bogăŃii
inepuizabile: 

a) Salinele de la Slatina, care stau sub exploatare, de la Hust, care încă nu
sunt exploatate;

b) Pădurile rămase dincolo, ocupau un teritoriu de 681.014 jughere
cadastrale, dintre care proprietatea statului este 380. Cifrele arată îndeajuns ce
avuŃie naŃională s-ar pierde; 

c) Pasurile - care condiŃionează creşterea vitelor;
d) Ape minerale şi minereuri neexploatate şi, poate, neexistente în alte

Ńinuturi ale României Mari;
e) Şi, în fine, ce, poate, pentru viitoarea economie naŃională va fi de o

neînchipuită însemnătate: căderile de apă a[le] tuturor râurilor amintite, care, uşor,
se pot transforma în putere electrică.

V
Este adevărat că, prin încorporarea celor patru plase ruteneşti, noi ne-am îngreuna
cu 120.000 de ruteni, care rămân vecini cu conaŃionalii lor din altă Ńară. Nu mai
puŃin adevărat este şi aceea că sunt de o cultură foarte inferioară, fără conducători
naŃionali şi avizaŃi cu desăvârşire la sprijinul statului de care aparŃin. Stau la

Să  le  spun  drum  bun  în  viaŃă
Chiar  de  mâine  dimineaŃă.
Când  ei  doi  ne-or  părăsi
Şi  acasă  vor  porni,
Voi, părinŃi, să  îi  iubiŃi
Şi  de  ei  să  v-amintiŃi.
Calea  să  le-o  arătaŃi,
Căci  trăim  noi  în  CarpaŃi,
Să  le  spuneŃi  cu  plăcere
Vorbe  dulci  şi  rotunjele.
Iar  acum  să  ridicăm,
Gâturile  să  udăm.
Poate, Domnul, de-a  voi,
La  anul  ne-om  întâlni
La  cei  doi  tineri  acasă,
Ce-o  să  şeadă  tot  la  masă
C-un  pruncuŃ  mic  lângă  ei
Şi-un  pătuŃ  cu  jucărei.
2006

1856
Fata  Pădurii
(poem  legendă)

Se  zice  c-a  fost  odată  ca  
niciodată,

- De  n-ar  fi, nu  s-ar  povesti -
Pe  când  lumea  era  încă  lume
Şi  purta  cu  cinste  al  ei  nume.
Prin pădurile dese şi întunecoase
Trăia  o  zână  bizară, dar  la  

chip  frumoasă.
Era  ciudată  şi  nemăritată
Şi  purta o   faimă de a Pădurii 

Fată.
MulŃi  au  mai  văzut-o  de  la  

depărtare 
- Ochii  multe  văd, dar  nu  dau  

crezare -. 
Iată, că-ntr-o zi, limpede de vară,
Vremea-i  de  cosit  şi  de  lucru-

afară.
Păsările  cântă, vesel  ciripesc,
Şi  auzul  gingaş, fraged  îl  

topesc.
Un  om  blând, dar  aspru, în  

amiaza  mare
Lucra-n  câmp  cu  fânul  şi-

aştepta  gustare

Să  nu  ştie  stânga
Ce  face  dreapta.
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discreŃia absolută a noastră din punct de vedere material, aşa încât, dacă le dăm
condiŃiile necesare de trai, ei trebuie să graviteze spre noi, ori să congreze (?!),
astfel pericol de iredentism nu se pare posibil pe viitor.

VI
După cum se vede din motivele acestea, numai fragmentar notate, judeŃul
Maramureş unitar prezintă toate condiŃiunile pentru o dezvoltare uriaşă, economică,
şi pentru garantarea sigură a apărării patriei. Pe când împărŃirea în două prin
frontiera tratatului din 1916 va nimici toate aceste condiŃii şi va face să se
carbonifice toate puterile vii ale naturii. Căci, precum creşterea vitelor populaŃiei
româneşti este condiŃionată de păşunile din părŃile ruteneşti, astfel şi exploatarea
pădurilor din părŃile ruteneşti, singurul izvor de câştig al rutenilor, este condiŃionat
de posesiunea neconturbată a singurei căi de comunicaŃie a Tisei. O parte fără de
cealaltă, prin urmare, nu este posibilă.
Notez, în fine, că legăturile acestea atât de fireşti şi inevitabile a[u] contribuit, în
mod imperativ, ca statul român să ia asupra sa angajamente care i-ar aduce pagube,
dacă s-ar menŃine frontiera tratatului [din] 1916. Şi anume nu putea să lase să
moară de foame comunele Brustura, Mezömokra, şi Busthyaháza, care sunt,
aproape întregi, formate din muncitori convenŃionali ai erariului. Nu putea să nu
ştampileze banii locuitorilor şi, astfel, să ia garanŃie de stat şi pentru ei, care,
altcum, aceştia nu ş-ar fi putut procura alimentele necesare; nu putea, în fine, să-i
lase fără administraŃie plătită de statul român, căci, altcum, s-ar fi continuat anarhia
bolşevică şi, în izolarea cu care ar fi rămas, ar fi ajuns la ruină totală.
Pentru aceste motive, este de dorit ca cei în drept să facă tot posibilul ca graniŃele
României Mari să se fixeze cât se poate de în grabă, nu conform tratatului din
1916, ci schiŃei alăturate.
Stăruind cu ultima forŃare ca cel puŃin plasa Rahăului şi a Tarasului necondiŃionat
să ne rămână, nu numai pentru motivul că, astfel, am scăpa majoritatea
covârşitoare a pădurilor erariale, ci şi pentru că, astfel, am asigura legătura directă
prin Frasini (Körösmezö), cu Polonia.
Linia demarcaŃională arătată în roşu pe schiŃa alăturată este stabilită în comun
acord de Comandamentul Trupelor Româneşti şi Comandamentul Trupelor Ceho-
Slovace, din luna iunie 1919, şi formează, actual, graniŃa provizorie între noi şi
cehi. Ea ar corespunde la graniŃa definitivă, cu mici modificări, în favorul nostru, la
nord de Alsobisztra, pentru a asigura şi mai bine căderile de apă a[le] râurilor
Talabor şi Nagy Ag. [şi] ar asigura şi nodul căilor ferate de la Craia. 

Sibiu, 5 Octombrie 1919 Prefectul judeŃului Maramureş,
[probabil, Dr. Vasile Chiroiu]

—————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau Arhivele Militare Române (presc.: A.M.R), fond 5418, dos. 992, f. 208-213).
Doc. 2 
Adresa –referat (copie) Nr. 180 din 3 aprilie 1920

Ministerul de Război
către

PreşedinŃia Consiliului de Miniştri
1/. Cu adresa nr. 344 din 1 Aprilie către Ministerul de Război şi nr. 346

din 1.IV.1920 către Ministerul de Externe, reprezentantul Republicii Ceho-Slovace
în România cere evacuarea teritoriului ocupat de trupele române la nord de Tisa,
care, conform stipulaŃiunilor tratatului de pace cu Austria, revine Ceho-Slovaciei.

Această cerere, reprezentantul Ceho-Slovaciei o motivează pe dorinŃa ce o
are Ceho-Slovacia de a restabili viaŃa normală în teritoriul Rutenilor, la Sudul
CarpaŃilor.

În acelaşi timp, face cunoscut că Ministerul de Externe Ceho-Slovac este
dispus de a negocia cu România o rectificare de frontieră şi care ar urma să fie
stabilită de o comisie mixtă româno-cehoslovacă. 

În adresele citate reprezentantul Ceho-Slovaciei aduce trupelor de
ocupaŃie şi administraŃiei teritoriului ocupat acuzaŃiunea de a fi provocat
nemulŃumirea populaŃiunii rutene prin:

Era nu departe  de la Cărbuneşti,
Lângă  Valea  Scradii, locuri  

pitoreşti.
Tot  pe-acea  cărare, drept  peste  

imaş,
Din  pădurea  verde, prin  

coridoraş,
Deodată  iese  Fata  din  cotlon.
Păr  avea  pe  dânsa, semăna  

c-un  om.

Era  foarte  naltă, parcă  din  
pământ,

Goală, dezbrăcată, strumenă  
mergând.

Omul, palid, negru, a  muŃit  
pe  loc,

Furcă-avea  în  mână, brâu  pe  la  
mijloc,

Trează-i  era  firea, cum  şi  cerul  
blând,

Îşi  lipi  privirea  ochilor, muŃind.
Dar  şi  fata, hâtră, lung  privea  

spre  el,
De  dânsul  ochii  nu-şi  lua  

defel.
Revenindu-şi  omul  după  

ameŃeală,
A  trecut  Băscăul  c-o  mare  

iuŃeală.
- Bine  c-am  sfeclit-o, zise  el  

apoi,
Nu  ştiu  ce-o  fi  fostă  atuncea  

între  noi.
Zâna  cea  şireată  a  trecut  prin  

vale  
până  la  Prihod,

El  văzuse-o  casă  de  lemn, 
românească,

cu  uşă  în  pod.
A  luat-o-n  josul  locului  tocmit,
Drept  în  faŃa  uşii, palid,  s-a  

oprit.
Uşa se  deschise şi  un  gospodar
Îl  lăsă  să  intre (sigur,  nu-n  

zadar).
Zăvorîse-ntrarea  cu-o  bârnă  de

lemn
SârguinŃa
E  mama  norocului.
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a) rechiziŃiuni fără plată;
b) dezorganizarea transporturilor, care au provocat foametea;
c) distrugerea pădurilor, pentru a le vinde cu preŃuri derizorii;
d) teroarea ce se exercită asupra populaŃiei pentru a cere lipirea la
România.

Pe baza acestor pretinse plângeri ale populaŃiunii rutene, reprezentantul
ceho-slovac cere instituirea unei comisiuni mixte, care să aibă drept scop
“aplanarea tuturor diferendelor dintre populaŃiune şi forŃele de ocupaŃiune”.

2/. Dat fiind cererile repetate ale Guvernului Ceho-Slovac şi deciziunile
ConferinŃei de Pace, evacuarea acestui teritoriu trebuieşte efectuată, cu toate
dezavantajele de ordin politic şi economic ce decurg din lăsarea în stăpânirea
Ceho-Slovaciei a acestui teritoriu vechi românesc.

Acest teritoriu, după cum însuşi reprezentantul ceho-slovac recunoaşte, nu
este locuit de cehi sau slovaci, ci de ruteni.

3/. Înainte de a se lua o hotărâre în această privinŃă, Ńin să arăt Guvernului
toate incovenientele de ordin politic ce decurg din executarea integrală a textului
Tratatului de Pace şi care se rezumă în:

a) Frontiera lasă Ceho-Slovaciei toate defileurile care debuşează din
GaliŃia în Transilvania, pe frontul Hust-Trebuşa;

b) Desparte în două Ńinutul Maramureşului, care, prin situaŃia sa
geografică, formează un tot ce nu se poate împărŃi, fără mari neajunsuri pentru
populaŃia Ńinutului, al cărui centru politic şi economic este Sighetul MarmaŃiei;

c) Izolarea de restul Transilvaniei a regiunii Sighetului, deoarece
singura cale ferată care leagă această regiune cu restul Transilvaniei, prin Hust,
trece, în întregime, în stăpânirea statului vecin;

4/. Dacă pentru România aceste inconveniente sunt capitale, pierderea
acestui teritoriu de către Ceho-Slovacia, sau a unei părŃi a lui, nu este atât de
resimŃită, deoarece:

a) Din punct de vedere militar, intrândul ce face frontiera între
România şi Polonia este greu de apărat şi la cea dintâi ameninŃare va trebui să fie
evacuat;

b) Din punct de vedere etnic, reprezentantul însuşi al Ceho-
Slovaciei arată că acest teritoriu este locuit de ruteni, care sunt în strânse legături
cu rutenii din GaliŃia şi Bucovina;

c) Din punct de vedere economic, toată regiunea este strâns legată
de centrul ei politic, Sighet.

5/. FaŃă de această situaŃiune şi cum evacuarea de către România a acestor
teritorii este impusă de obligaŃiunea ce şi-a luat-o România de a se supune
deciziunilor ConferinŃei de Pace, cred că Guvernul trebuie să ia măsuri de a
ameliora incovenientele de la punctul 4, înŃelegându-se direct cu Guvernul Ceho-
Slovac.

În concluzie, se impune:
a) A se lua măsuri pentru evacuare;
b) Să se accepte punctul de vedere ceho-slovac în ceea ce priveş te

instituirea unor comisiuni mixte, însă aceste comisiuni să aibă ca singură
însărcinare de a primi şi preda administraŃiei Ceho-Slovaciei teritoriul ce se va
evacua.

În nici un caz nu putem admite controlul administraŃiei Guvernului Ceho-
Slovac asupra actelor administraŃiei româneşti, dacă a existat această administraŃie,
în afară de Comandamentul Trupelor de OcupaŃie.

Se reaminteşte că, în aceste Ńinuturi şi în perioada ce a urmat ofensivei
române peste Tisa, nu am avut ca trupe de ocupaŃiune decât 5-6 companii de etape
din Batalionul 3 şi 4 Etape.

c) Detaliile executării evacuării să fie stabilite de Comandamentul
Trupelor din Transilvania, în baza directivelor Guvernului, de acord cu un delegat
al Comandamentului Ceho-Slovac.

d) Evacuarea teritoriului să fie precedată de evacuarea depozitelor
care ne aparŃin, fie că ele ar fi fost făcute în timpul ocupaŃiunii, fie că existau în

Şi-şi  făcuse, -n  grabă, pe  al  
crucii  semn:

- Doamne, miluieşte-mă, bine  
c-am  scăpat,

Căci  de  spaima  Zânei, limba  
mi-am   muşcat!

- Rămâi  fără  grijă, tu, în  casa  
mea,

Ştiu  vorbi  cu  fata  şi-om  scăpa  
de  ea.

Cum  i-a  fost  năravul  cel  
sălbatic, ba,

Cu  pumnii  în  uşă  zgomotos  
bătea.

Dar şi  omul casei era gospodar,
El  striga  într-una: “Să  ieşim  

afar’,
C-arde  vârful  Iepei, cel  din  

Galereu,
Hai, şi-om  stinge  focul, pentru  

Dumnezeu!
Fata, disperată, nu  ştia  nimic.
Îşi  întoarse  capul  şi-nlemni  

un  pic:
- Ioi, coconii  mei, săracii,
Ce  a  hi, oare, cu  ei!...
A  luat-o-n  jos  la  vale
Şi  s-a  dus  tot  pe  cărare
Şi-napoi  n-a  mai  venit,
În  incendiu  s-a  topit
S-a  topit, s-a  scuturat,
Căci  de  urme  nu  i-au  dat.
C-aici  basmul  ia  sfârşit,
Bine  că  mi  l-aŃi  citit.
Să  vă  ude  ploile,
Să  vă  creşteŃi  oile
Şi  copii, dacă  aveŃi,
Şi  pe  dânşii  să-i  creşteŃi!
ColecŃia  

VASILE  LESCHIAN
1857

Trei  Crai  de  la  Răsărit
Trei  Crai  de  la  Răsărit
Cu  steaua-au  călătorit:

Tânăr  mincinos,
Bătrân  hoŃ.
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momentul ocupaŃiunii ca aparŃinând armatei austro-ungare.
e) Guvernul să intre în tratative cu Guvernul Ceho-Slovac, pentru a

obŃine rectificarea de frontieră la care face aluzie reprezentantul ceho-slovac în
România.

Aceste rectificări de frontieră trebuie să vizeze:
a) Posibilitatea îmbunătăŃirii comunicaŃiilor Maramureşului cu restul

Transilvaniei;
b) A se lărgi cât mai mult frontiera României cu Polonia, de care

interese ne leagă mai mult pentru viitor, concesiuni ce n-ar fi greu de obŃinut, dat
fiind raritatea populaŃiunii în aceste părŃi ale Maramureşului;

f) În cazul când o rectificare de frontieră nu se va putea obŃine, este
necesar a se obŃine cel puŃin o convenŃie în baza căreia, pe termen limitat, sau nu,
să putem utiliza linia ferată ce leagă Sighetul Maramureşului cu Sătmarul, pentru a
putea satisface interesele economice ale regiunii Maramureşului cu Sătmarul de la
sud de Tisa.

Ministru de Război,
General (ss) Răşcanu

—————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau Arhivele Militare Române (presc.: A.M.R), fond 5418, dos. 992, f. 10-12).
Doc. nr. 3 
Adresa nr. 363 din 6 IV-a 1920

MINISTERUL DE RĂZBOI
CĂTRE 

MARELE STAT MAJOR
- ConfidenŃial-personal -

Înregistrată la M.St.M. - SecŃia 3 OperaŃii cu nr. 16 din 7 aprilie 1920.
Reprezentantul Ceho-Slovaciei în România a cerut Departamentelor de

Externe şi Război:
1/. Evacuarea teritoriului ocupat de trupele române la nord de Tisa, care,

conform stipulaŃiunilor tratatului de pace cu Austria, revine Ceho-Slovaciei.
2/. Instituirea unei comisii mixte cu scopul de a “aplana toate diferendele

dintre populaŃiune şi forŃele de ocupaŃiune”.
3/. Ceho-Slovacia e dispusă a negocia cu noi o rectificare de frontieră,

care ar urma să fie stabilită de o comisie mixtă româno-cehoslovacă.
În urma referatului Ministerului de Război, Consiliul de Miniştri a

autorizat – prin Jurnalul nr. 863 din 5 Aprilie 1920 - Ministerele de Externe şi
Război să ia măsuri pentru evacuarea teritoriului de la nord de Tisa, care s-a
atribuit prin tratatul de pace Ceho-Slovaciei, instituind o comisie mixtă care va
preda şi primi acest teritoriu, fără dreptul de anchetă asupra actelor administraŃiei
române.

De asemenea, a admis să se negocieze rectificările de graniŃă.
În consecinŃă, cu onoare, vă rugăm să binevoiŃi a lua înŃelegere cu

Ministerul de Externe pentru executarea de comun acord a Jurnalului nr. 863.
În baza directivelor ce veŃi da, Comandamentul Trupelor din Transilvania,

de acord cu Comandamentul Ceho-Slovac, va întocmi instrucŃiunile detaliate de
evacuare.

Vor trebui evacuate, în prima linie, depozitele, atât cele care ne aparŃin, cât
şi cele care în momentul ocupaŃiunii, aparŃineau armatei austro-ungare. 

Predarea şi primirea teritoriului către administraŃia ceho-slovacă se va face
de către o comisie mixtă care nu va putea avea atribuŃiuni de control asupra
administraŃiei româneşti. 

VeŃi lua înŃelegere cu Ministerul de Externe asupra începerii şi modalităŃii
de conducere a tratativelor pentru rectificarea de frontieră.

Aceste tratative vor tinde în a obŃine o frontieră cât mai largă cu Polonia
precum şi ameliorarea comunicaŃiunilor Maramureşului cu restul Transilvaniei.

În cazul că, în privinŃa rectificării, nu s-ar ajunge la o înŃelegere, se va

Când  în  cale-şi  purcede
Steaua-nainte  merge;
Când  sta  ea  şi  odihne
Steaua  încă-ngăduie.
În  oraş  dac-au  intrat
Steaua  tot  i-a  îndreptat.
În  Rusalim  dac-au  ajuns
Steaua-ndată  s-au  ascuns.
Deci  le-au  fost  lor  de-ntrebare
Naşterea  de  Împărat  Mare:
Unde  ştiŃi  că  s-au  născut
Împărat  Mare  curând?
Steaua  Lui  noi  o-am  văzut,
După  dânsa  am  venit.
Atunci  Irod  Împărat
Foarte  rău  s-au  supărat
Că  s-a  născut  Împărat!
Craii-ntr-ascuns  i-a  chemat,
Cu  plăcere  i-a  rugat:
- DuceŃi-vă  în  ispiŃi
Pe-acel  copil  să-l  găsiŃi!
De  s-a-ntâmpla  să-l  aflaŃi
Mie  de  ştire  să-mi  daŃi.
Şi  Craii, scârbiŃi, s-au  dus
Iară  stea  că  s-au  ascuns.
Din  oraş  dac-au  ieşit
Steaua-ndată  s-a  ivit
Şi  Craii  s-au  bucurat
De  stea, că  s-a  arătat.
Nu  mergeŃi  spre  scăpătare,
Spre  amiazăŃi  aveŃi  cărare!
Până-au  mers  de  au  stătut
Unde-a  fost  Pruncul  născut.
Craii-n  lături  au  intrat,
Lui  Christos  s-au  închinat,

Comorile  şi-au  deschis,
Daruri  lui  Christos  i-au  dus:
Aur, smirnă  şi  tămâie,
Având  mare  bucurie.
Atunci  îngeri  au  venit
La  păstori  de  le-au  vestit:
- Păstorilor, trâmbiŃaŃi,
Pe  Christos  îl  lăudaŃi,
Cu  toŃii  vă  bucuraŃi,
Cântare  nouă  cântaŃi,
Mărire  sus  lui  Dumnedzău,
Vejnicului  archereu.
Iară  Craii  se-nchinară,
Înapoi  se  înturnară,
Pe  altă  cale  s-au  dus,
Veste  lui  Irod  i-au  dus.

Urzirea  răului  e  lenea.
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căuta a obŃine putinŃa de a utiliza linia ferată ce leagă Sighetul Maramureşului cu
Sătmarul.

Voi fi Ńinut la curent cu mersul evacuării şi cu mersul negocierilor de
rectificare a graniŃei. 

Vi se trimite, alăturat:
1/. Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 863 din 5/4/1920, în original.
2/. Raportul nostru, nr. 180 din 3/4/1920 către PreşedinŃia Consiliului de

Miniştri, în copie.
MINISTRU DE RĂZBOI,

General Răşcanu
—————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau Arhivele Militare Române (presc.: A.M.R), fond 5418, dos. 992, f. 7-7v).
Doc. nr. 4
MARELE STAT MAJOR
SecŃia a IV-a OperaŃii

Ord[inul] nr. 58 din 8/IV 1920.
TELEGRAMĂ

Nr. 373 st - 208 din 8/4, ora 11, 20
Comandamentului Trupelor din Transilvania

1/. Guvernul a hotărât evacuarea teritoriului de la nord de Tisa atribuit de
ConferinŃa de pace Ceho-Slovaciei;

2/. Evacuarea se va face în cel mai scurt timp cu putinŃă;
3/. Pentru a hotărî detaliile evacuării, Comandamentul va intra în legătură

cu Comandamentul Ceho-Slovac, pentru a stabili: 
a) data începerii evacuării;
b) modalitatea predării teritoriului trupelor administraŃiei ceho-

slovace;
c) instituirea unei comisiuni care să prezideze la executarea

evacuării, predarea teritoriului organelor administraŃiei Ceho-Slovace precum şi
rezolvarea oricărei chestiuni în litigiu între trupele de ocupaŃie şi populaŃia locală.

Comisiunea nu poate avea rolul de a controla actele de administraŃie ale
comandamentului român;

4/. Evacuarea va fi precedată de evacuarea depozitelor de orice natură ce
ne aparŃin:

5/. Materialul de C.F.; P şi orice alte materiale aparŃinând administraŃiei
locale nu se vor evacua.

6/. În stabilirea modalităŃilor în care se va face evacuarea se va avea în
vedere că evacuăm un teritoriu ce a fost atribuit unui stat amic şi cu care dorim să
rămânem în cele mai strânse relaŃii de prietenie. 

7/. Măsuri luate de D-Voastră, rog a fi comunicate şi Marelui Stat Major.
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR,

General de Corp de Armată C. Christescu
——————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau Arhivele Militare Române (presc.: A.M.R), fond 5418, dos. 992, f. 2).Doc. nr. 5
Adresa nr. 109 din 8/IV/1920
Cu adnotarea : “Se aşteaptă răspuns”. 

MARELE STAT MAJOR
către

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri no. 863 din 5/IV/1920, anexat în

copie, Guvernul a hotărât evacuarea teritoriului Maramureşului situat la Nord de
Tisa, care conform stipulaŃiunilor Tratatului de pace, revine Ceho-Slovaciei.

Marele Stat Major a dat ordin Comandamentului Trupelor din
Transilvania, să ia măsuri, ca evacuarea să se execute în timpul cel mai scurt cu
putinŃă şi în deplin acord cu Comandamentul Ceho-Slovac.

Odată cu cererea sa de evacuare a acestui teritoriu, reprezentantul Ceho-
Slovaciei în România a lăsat să se înŃeleagă că Guvernul Ceho-Slovac este dispus,

Îngerii  s-au  arătat
Lui  Iosif  de  l-a-nvăŃat:
- Ia  pruncul  şi  maică-sa,
Mergi  în  Egipt  cu  dânsa
Că  Irod  cearcă  locu
Ca  să  omoare  pruncu.
Iosif  noaptea  s-a  sculat
Şi  copilul  şi-a  luat
Şi-n  Egipt  Iosif  s-a  dus
Precum  îngerul  i-a  spus.
Irod  rău  s-a  supărat
Că  s-a  născut  Împărat,
Irod  tare  se  temea
Că  va  pierde  domnia.
Oaste  multă-au  rădicat,
MulŃi  copii  mici  au  tăiat:
Paisprăzece  mii  de  prunci
De  doi  ani  în  jos  mai  mici,
Socotind  că  va  tăia
Pe  Christos  de  l-ar  afla.
Pe  Christos  nu  l-au  aflat,
Dumnedzău  l-au  apărat.
Nu-i  casă  fără  plângere,
Nici  maică  fără  durere-
Rachila  pruncii-i  plângea,
Nu  putea  a-i  mângâia.
Glas  în  groapă  se-auzea,
Tânguiri  şi  Ńipăt  mult.
CâŃi  copii  mici  au  tăiat
Între  sfinŃi  s-au  numărat.
Crailor  să  le  urmăm,
Să  mergem  să  ne-nchinăm
Nu  aici  în  Viflaim
Ci  la  litie  în  biserică
Unde  tot  norodu-l  cântă,
De  acum  până-n  vecie
Mila  Domnului  să  fie!
Cu  noi  este  Dumnedzău,
Iisus  Christos, fiul  Său.
ÎnŃelegeŃi  neamuri 
Şi  vă  plecaŃi,
MulŃumită  Lui  să-i  daŃi,
Christos  lăudat  să  fie
De  acum  până-n  vecie,
Christos  fie  lăudat
De  acum  şi  până-n  veac!
De  la  ALEXANDRU  OFRIM, 68  ani,
auzită  de  la  tatăl  său  PĂTRU
OFRIM, Bârsana, 2008.

Vorbă  multă,
Sărăcia  omului.

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008499



să trateze cu Guvernul Român, o rectificare de frontieră, pentru a ameliora
condiŃiunile extrem de anevoioase în care vor rămâne Ńinuturile Maramureşului de
la Sud de Tisa, după dezlipirea lor de Ńinuturile de la nordul Tisei.

Prin ruperea în două a acestor Ńinuturi istorice, partea de la Sud, atribuită
României, va fi complet izolată de restul Transilvaniei, deoarece singurele căi
ferate ce străbat Maramureşul şi se leagă cu reŃeaua Transilvaniei şi GaliŃiei cad pe
teritoriul atribuit Ceho-Slovaciei.

Pe lângă acest neajuns de ordin economic, traseul frontierei, care urmează
cursul Tisei pe toată porŃiunea de frontieră comună cu Ceho-Slovacia, lasă
României o frontieră politică şi militară din cele mai dezavantajoase.

Dat fiind situaŃia noastră politică, similară cu aceea a Poloniei, faŃă de
vecinii şi duşmanii noştri comuni de la răsărit, ar fi de cel mai mare interes pentru
România ca frontiera comună cu Polonia spre GaliŃia, să aibă o cât mai largă bază.

De asemenea, trebuieşte asigurată legătura cu Polonia şi nordul
Transilvaniei, care, astăzi, se face pe linia ferată: Sighetul Maramureşului-
Kırısmezo-Kolomeea, ce cade în colŃul de răsărit pe care-l face întrândul ceho-
slovac între România şi Polonia.

Din cele arătate mai sus, reiese că tratativele pentru rectificarea de
frontieră cu Ceho-Slovacia, trebuie să vizeze:

a) frontieră comună cu Ceho-Slovacia, urmând cursul Tisei de la Tisa-
Uylak până la Kis Bocskı sau Lonka;

b) o rectificare a frontierei spre Polonia şi Ceho-Slovacia care să lase
României şi Poloniei linia ferată Sighet-Kırısmezo-Kolomeea;

c) în fine, să se obŃină de la Guvernul-Ceho-Slovac o convenŃie favorabilă
pentru utilizarea în comun a liniei ferate Sighet-Huszt-Satmar, pentru a lega
Maramureşul cu restul Transilvaniei. Această legătură are o importanŃă economică
considerabilă pentru exploatarea imenselor bogăŃii ale Maramureşului.

d) o convenŃie similară este necesară a se încheia pentru întrebuinŃarea
căii-ferate Sighet-Kolomeea, care formează drumul cel mai scurt de legătură între
nordul Basarabiei, al Moldovei şi Bucovinei cu Transilvania.

Hotărârea ce veŃi binevoi a lua vă rog a o comunica Marelui Stat Major,
pentru a numi delegatul său în comisia ce va fi însărcinată cu studiul şi tratarea
acestei chestiuni cu guvernul ceho-slovac.

ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR Şeful SecŃiei OperaŃiilor,
Ss/General de corp de armată [C.] Christescu

ss/Lt-colonel Sichitiu
————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau Arhivele Militare Române (presc.: A.M.R), fond 5418, dos. 992, f. 5).Doc. 6

Nota LegaŃiunii Republicii Ceho-Slovace nr. 361/L din 14 Aprilie 1920,
adresată Ministerului Afacerilor Străine.

COPIE
Monsieur le Ministre,

J`ai l`honneur d`accuser réception de la note no. 7445 du 8 courant. Avant
de l`avoir reçue, sur la base de l`entretien que j`ai eu avec Votre Excellence le 7
courant, j`ai communiqué au Ministère des Affaires Etrangères à Prague que le
Gouvernement Royal de Roumanie a decidé de faire évacuer le territoire autonome
des Ruthènes au sud des Carpathes, et désire:

1) savoir le nombre et les noms des membres de la commission mixte qui
serait sur place lors de l`évacuation, ainsi que le nom du délégué militaire, qui
réglèrait avec le Commandement roumain les questions de détail;

2) savoir les noms des délégués pour la commission de rectification des
frontièrs.

Le Ministère des Affaires Etrangères Tchéco-Slovaque m`informe que:
1) le Général Paris, commandant du territoire autonome des Ruthènes au

sud des Carpathes, est désigné comme délégué militaire. Le Ministre propose
comme lieu de la premiére conférence entre le Général Paris et le Commandement
militaire roumain la ville de Marmaros Szigeth.

MITRUł  din RUS
1858

“Mai  departe  nu  m-aş duce. 
Dă-te, dă-te  doar  puŃin  mai
într-o  parte. Fă-mi  şi  mie  loc
pe  cruce”.

LUCIAN  BLAGA
Cruce-n  casă
Cruce-n  masă
Cruce-n  tri  colŃuri  de  casă
Cruce  pe  hleaburi
Cruci  pe  butruci
Cruce  pe  perete
Cruce
CruciŃă
CruciuliŃă
De-a  grumaz
CruciŃă  de  plastic
CruciuliŃă  de  aur
Cruce-n  auricul
CruciŃă  între  ŃâŃe
Crucile  şalelor
Cruce  pe  spatele  măgarilor
Cruce  când  se  culcă  vaca
CruciuliŃă  de  rozar
La  oglinda  maşinii
CruciŃă  de  turtă  dulce
Cruce  de  grâu
Cruce  peste  pâinea  neîncepută
Peste  capul  miresei
Cruce  pe  Evanghelie
Sub  două  degete  
De  la  mâna  dreaptă
Crucea  vieŃii
Cruce  purtată  asumată  ciuntată
Cruce  pe  iconostas
Cruce  în  cioc  de  vultur
În  şcoală  în  parlament
Pe  masa  tribunalului
Cruce  încrucişată
Răscruce
Cruce  în  cruce  de  drum
Cruci  în  sânge
Cruce  pe  Golgota
Cruce  la  Rio
Cruce  pe  Caraiman

ColecŃia  TITUS  BILłIU
Revista “Afirmarea”, nr.  8-9, aug  sept., 1939.  CredinŃe  din  SăpânŃa.
Apud: GEHORGHE  POP, “SăpânŃa  cea  dreaptă  ca  bradul”, Baia  Mare, (1997)
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2) Les membres de la commission mixte seront désignés dans quèlques
jours.

3) Les membres de la commission de rectification seront désignér
egalement dans quèlques jours. 

4) Le Ministre exprime le désire que l`evacuation et les travaux de la
commission de rectification soient menes rapidement, pour pouvoir soumetre
l`élaborat de la commission au Parlament qui sera convoqué pour fin juin.

Enfin, le Ministre exprime l`espoir que la rectification des frontièrs, par
des concessions mutuelles de quèlques communes, donnera satisfaction aux deux
pays.

Je prie Votre Excellence de me communiquer la date à laquelle le Général
Paris pourrait se recontrer à Marmaros-Szigeth avec les délégués militaires
roumaines.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération.

(ss) B. Cermak,
(L.S.) Ministre de la République Tchécoslovaque

P. conformitate,
———————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R), fond M St. M. - SecŃia a III-a OperaŃii (5418), dos. 992, f. 14).Doc. nr. 7
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI - SERVICIUL
JANDARMERIE

către
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE - CABINETUL MINISTRULUI

Intr. no. 2207/ 1939, Luna Martie, ziua 16
Notă informativă nr. 160/ 15 martie 1939

Legiunea jandarmi Satu Mare informează:
Ieri, 14 martie a.c., au trecut prin comuna Tarna Mare – Satu Mare, două

tancuri române, în camioane automobile şi s-au dus în Cehoslovacia pentru a face
experienŃe la [o] şcoală.

În apropiere de oraşul Seleuş – Cehoslovacia, camioanele automobile au
fost atacate de armata maghiară şi unul din ele capturat, iar al doilea a reuşit să
fugă în România, sosind astăzi în Halmeu. Personalul de la camioneta întoarsă a
comunicat că în luptă a căzut mort şoferul şi răniŃi alŃi însoŃitori de la camionul
care a fost capturat.

Armata maghiară a tăiat comunicaŃia între Ucraina Subcarpatică şi
Cehoslovacia şi a ajuns în oraşul Seleuş, ocupând până la 10 km de Tarna Mare. O
parte din jandarmi şi alŃi funcŃionari cehoslovaci se găsesc refugiaŃi în Tarna Mare.
Şeful de secŃie, căpitanul de grăniceri şi pretorul au luat măsuri de dezarmare.

InformaŃie sigură.
Trupele maghiare înaintează pe teritoriul Ucrainei Subcarpatice pe trei

direcŃiuni: CernăuŃi, Muncaci şi Ungvar-Hust. Ungurii au trimis guvernului Voloşin
un ultimatum, prin care cer să le admită intrarea trupelor maghiare pe teritoriul
Ucrainei Subcarpatice. Guvernul Voloşin este în deliberare, se prevede un refuz
categoric, întrucât s-a cerut sprijinul Germaniei. În cazul când Germania va refuza,
o delegaŃie de trei persoane va pleca astă seară la Bucureşti, pentru a cere sprijinul
României, iar o altă delegaŃie de trei persoane va pleca la Budapesta, pentru a
declara că nu voiesc scutul ungar.

InformaŃia culeasă de la inspectorul vamal ceh, KrahuleŃ, refugiat pe
teritoriul român.
———————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 21).
Doc. nr. 7 a
INSPECTORATUL GENERAL AL INFANTERIEI
URGENT SECRET Nr. 2207/16.III.1939

Inspectoratul General al Jandarmeriei, prin nota informativă nr. 160 din 15
martie 1939, având ca sursă Legiunea de Jandarmi Satu Mare, raportează că:

Cruce pe  turlă  pe  cer
Crucea  pământului
Crucea  Sudului
Crucea  amiezii  a  nopŃii
Cruce  antică  grecească  latină
Cruce  cu  corpus
Cu  tablă  cu  desen
Cruce  troiŃă
Cruce  goală
Cruce  părăsită
Cruce  cu  sudori  de  sânge
Cruce  lui  Christos
A  lui  Petru  a  lui  Andrei
Cruce  roată  rotilată
A  fraŃilor
A  fărtaŃilor
A  suratelor
Crucea  lui  Mihai  Viteazu
Crucea  despărŃirii
A  legionarilor
A  Aiudului
A  Sighetului
Cruce  la  capuri
Capuri  fără  cruce
Crucea  roşie  albastră
Cruce  în  cercul  trigonometric
Plus  cruciŃă  la  adunare
Cruce  cardanică
Cruce  de  Malta
Cruci  în  Ńintirim
De  lemn
De  piatră
De  fier
De  marmură
De  beton
Să  le  fie  Ńărâna  uşoară
Să  le  fie  betonul  uşor
Cruce  albă  de  mesteacăn
CruciŃe  în  Calendarul
Maramureşului
Cruce  în  toiag
Crucea  carului
Crucea  voinicului
Crucea  mă-sii
A  mamii  mâne-sa
A  strămoaşii  mamii  mâne-sa
Cruce  în  frunte
În  piept
Cruce  pe  umeri

Îşi  pierde  mintea  acel  fecior  care  şuieră  la
masă  sau  fata  care  cântă  la  masă.
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Ieri, 14 martie a.c., au trecut prin comuna Tarna Mare – Satu Mare, două
tancuri române în camioane automobile şi s-au dus în Cehoslovacia pentru a face
experienŃe la o şcoală.

În apropiere de oraşul Seleuş – Cehoslovacia, camioanele automobile au
fost atacate de armata maghiară şi unul din ele capturat, iar al doilea a reuşit să
fugă în România, sosind astăzi în Halmeu.

Personalul de la camioneta întoarsă a comunicat că în luptă a căzut mort
şoferul şi răniŃi alŃi însoŃitori, de la camionul care a fost capturat.

RezoluŃie: “Domnul Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi Ministru al
Apărării NaŃionale Ad-Interim, cere să i se dea îndată relaŃii despre ce tancuri este
vorba? Şi cine le-a trimis? Rezultatul se va înainta M.A.N. - Cabinet, cât mai
grabnic.“

D.O. ŞEFUL DE CABINET, Colonel I.T. Ionescu-Mangu
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 24. (forma
prescurtată pentru uzul preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru ad interim al M.A.N, Armand
Călinescu). Doc. nr. 8
MARELE STAT MAJOR 15 Martie 1939, ora 20,30
SECłIA II-a - Biroul 3 Studii Nr. 35.590

BULETIN DE INFORMAłII EXTERNE
EVOLUłIA CRIZEI CEHOSLOVACE

(urmare)
I.-INFORMAłIUNI PRIMITE
1. Trupele germane continuă ocuparea Boemiei şi Moraviei.
Comandantul Grupului de Armate Nr. 3, Generalul Blaskovitz, a dat o

proclamaŃie la Praga, în care face cunoscut că, din ordinal Führer-ului, ia, cu
începere de astăzi, puterea executivă în Boemia. Rezultă deci, că Reich-ul anexează
Boemia şi Moravia şi intenŃionează să menŃină Slovacia ca stat independent, sub
protectoratul său, pentru a nu indispune Ungaria care revendică această provincie
pentru ea.

2. Ataşatul militar din Praga raportează că Germania s-ar dezinteresa de
situaŃia Ucrainei Carpatice, care ar urma să fie atribuită Ungariei.

Ataşatul militar polonez în România, fiind întrebat de noi asupra măsurilor
luate de Marele Stat Major Polonez spre Ucraina Carpatică, a afirmat că:

- s-au executat unele concentrări de trupe la frontiera Ucrainei Carpatice; 
- probabil, cât de curând vor trece această frontieră pentru a face

joncŃiunea cu armata ungară.
3. Inspectoratul General al Jandarmeriei şi DirecŃiunea Generală a PoliŃiei

deŃin informaŃiunea că Guvernul Ucrainei Carpatice ar fi cerut protecŃia Germaniei
contra ocupării de către Ungaria, în cazul când nu vor fi satisfăcuŃi, sunt hotărâŃi să
ceară ajutorul României.

4. Ataşatul militar român la Praga raportează că Marele Stat Major
cehoslovac a reuşit să ardă toate actele secrete şi importante.

II.- CONCLUZIUNI
Cehoslovacia poate fi considerată, cu începere de astăzi, ca desfiinŃată ca

stat independent.
Se pare că, mâine, 16 III a.c., se va desăvârşi ocuparea Ucrainei Carpatice

de către unguri şi, eventual, şi de către polonezi.
———————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 63).
Doc. nr. 9
Copia telegramei Nr. 3013/939 a Comandantului Garnizoanei Sighet, Colonel
Mociulski (probabil, 15 martie 1939 – n.n.)

CirculaŃia trenurilor pe linia de piage Sighet - Halmeu şi Sighet – CernăuŃi
complet sistată. Stop. Transportul oamenilor prejudiciat afluire.

Rog ordonaŃi organizare transport Satu Mare – Sighet cu camioane şi un
fond de circa cincizeci mii lei pentru autobuze C.F.R.

De  la  dreapta  la  stânga
De  la  stânga  la  dreapta
O  dată
De  trei  ori
În  numele  Tatălui
Şi-al  Fiului
Şi-al  Spiritului  Sfânt
Acum  şi  pururea
Şi-n  vecii  vecilor

AMIN
ColecŃia  

AUGUSTIN  MICU
Strigături (Iuituri)

1859
Am  o  mândră  ca  poprica
Şi  be  d’inu  cu  ulcica.

1860
Spune-mi,mândră ce mi-ai dat
De-am  lăsat  caru-ncărcat
Şi  la  tine-am  alergat?

1861
Câte  fete-s  după  mesă
Tăte-s  cu  şurŃ  de  mătasă,
Numa  io-s  cu  şurŃ  de  lână,
Cu  sticla  de-amar  în  mână.
De  la  Silvia  Pop, 59  ani, Cicârlău,
1987

1862
Am  o  mândră  cât  o  straiŃă,
Şede-n  pticioare  su  laiŃă.

1863
Am  un  mândruŃ  cât  un  ied,
Secerând  pân  iarbă-l  ptierd,
Nu  ştiu  ce  i-aş  da  să  crească:
łîpa-l-aş  în  rât  să  crească.
De  la  Silvia  Gârbe, 59  ani, Cicârlău,
1987

Femeilor  care  Ńes  marŃi  seara, li  se  arată  MărŃoiul.
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Comand[antul]. Garnizoanei Sighet,
Colonel ss Mociulski

Adnotare: Înainte de 15 III, după 15 III - cu foi de drum.
Adnotare: M.ST.M.: SoluŃionare urgent, 

D.O., Col. indescifrabil
—————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 72).Doc. 10
MARELE STAT MAJOR Nr. 35.592/ 15 martie 1939, ora 22,45
SECTIA II-a – 
Biroul 3 Studii Intr[are]. [M.A.N.- Cabinetul Ministrului]:
SECRET nr. 2213/1939, luna martie, ziua 17

NOTĂ INFORMATIVĂ
Ataşatul militar român la Varşovia raportează telegrafic următoarele:

1). Răspunsul Ungariei asupra unui acord cu România a fost negativ.
2). Colonelul german Gerstenberg Alfred, ataşatul militar al Germaniei la

Varşovia (Aeronautic) a comunicat, astăzi la ora 17, ataşatului nostru militar că ar
fi vorbit la telefon cu generalul Bodenschaft din Berlin şi acesta i-a comunicat că
Germania ar acorda României teritoriul cerut în Ucraina Carpatică şi că trupele
ungureşti ar fi primit instrucŃiuni asupra liniei de demarcaŃie peste care să nu treacă
mai la est.

3). Sporirea efectivelor trupelor poloneze de la frontiera de sud are scopul
de a opri invadarea ucrainenilor în Polonia.

COMUNICAT
-Casa Militară a M. S. Regelui
-M.A.N. – Cabinet
-SecŃia III-a M.St.M.
-Minist[erul]. Af[acerilor]. Străine - Cabinet

—————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 66).Doc. nr. 11
MARELE STAT MAJOR 16 Martie 1939, ora 8
SECłIA II-a - Biroul 3 Studii Nr. 35.593 

NOTĂ INFORMATIVĂ
CRIZA CEHOSLOVACĂ

(urmare)
1. Ataşatul militar român la Paris raportează:
AutorităŃile miltare franceze consideră împărŃirea Cehoslovaciei ca fapt

împlinit, procedeul fiind un act de brigandaj unic în istorie. Pentru moment nici o
reacŃiune franceză.

Planul Hitler ar precede pentru viitorul apropiat crearea Statului Ucrainean
care va cuprinde şi o porŃiune din nordul României.

Ataşatul militar ungar din Paris lasă să se înŃeleagă că şi România va
primi o parte  din Ucraina Carpatică, inclusiv regiunea Slatina.

Cercurile oficiale franceze cred că oarecari măsuri contra Germaniei nu
vor mai întârzia mult, dar se vor produce numai atunci când pregătirea franco-
engleză va fi completă şi, deci, riscurile mai mici.

2. Ataşatul militar la Berlin ne raportează că ocuparea Boemiei şi
Moraviei se execută cu grabă vertiginoasă. În acelaşi timp se continuă pregătirile
militare, intens: s-au chemat noi rezervişti şi se execută numeroase transporturi de
materiale şi trupe în Bavaria şi Austria.

Aceste pregătiri s-ar face pentru alte operaŃiuni importante, care se vor
executa, probabil, către sfârşitul lunii, timp în care aceste pregătiri se vor fi
terminat. DesfiinŃarea Cehoslovaciei ar fi preludiul acestora. AtaşaŃilor militari li s-
a interzis accesul până la 120 km de frontiera cehoslovacă.

3. Ataşatul militar [la] Budapesta ne raportează că şeful SecŃiei a 2-a din
M.St.M. ungar confirmă învoirea şi colaborarea Germaniei pentru ocuparea
Ucrainei Carpatice.

1864
Bate  cizma  pe  tureac
Că  pe  talpă  nu-i  de  leac!

1865
Tu, leliŃă, scurtă, groasă,
Bună-ai  fi  de  toc  la  coasă:
Ziua  te-aş  purta  cu  mine,
Noaptea  m-aş  culca  cu  tine.
De  la  Victoria  Ilojvoi, 48  ani, Merişor,
1986

1866
Suntem  pruncii  codrului
Şi  spaima  bdirăului,
Suntem  pruncii  codrilor
Şi  spaima  jăndarilor.
De  la  Ioan  Paşca, 64  ani, Cicârlău,
1984

1867
Nu  mă  tem  eu  de  jendari
Până  sunt  ptietre  şi  pari.
De  la  Ilie  Cardoş, 64  ani, Merişor,
1987

1868
Măi  Nucule, nu  te  teme
De  jendarii  cei  cu  pene,
Nici  jendaru  nu-i  de  fier
Să  nu  intre  brişca-n  el.
De  la  Zamfir  Oşan, 62  ani, Cicârlău,
1987

1869
Am  avut  mândre  bugăte
Şi  le-am  măritat  pe  tăte.

1870
Albă-i  lelea  ca  de  domn
Că  se  spală  cu  sopon
De  o  rublă  şi-on  fărtai -
Batăr  cumpără  mălai.
De  la  Reghina  Tămaş, 57  ani, Merişor,
1987

1871
Fata  care  nu  şti’  coasă
Cu  oiaga  stă  pe  masă.

Nu  arăta  cu  degetul  către  lună, stele  sau  nori, pentru  că  îŃi  baŃi
joc  de  Dumnezeu  şi  străpungi  cu  degetul  tot  ceea  ce  ai  arătat.
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Limita de vest a zonei atribuită Ungariei ar fi: Valea Ung inclusiv; la est
nici o limită. Înaintarea trupelor ungare se face, în prezent, încet, din cauza
insuficienŃei efectivelor. S-au luat măsuri pentru mobilizarea C[orpului]. 8
A[rmată]., a Brigăzii 3 din C[orpul]. 1 A[rmată]. şi a unităŃilor motorizate. Se
apreciază că ocuparea va dura circa o săptămână.

Trupele ungare care înaintează pe Valea Tisei au ordin să evite ciocnirile
cu trupele române; incidentele ce, eventual, s-ar produce se vor rezolva de către
autorităŃile superioare, iar nu de trupe.

4. Ataşatul militar la Varşovia, roagă să i se facă cunoscut dacă s-a făcut
vreun demers la Berlin pentru Ucraina Carpatică, spre a fi în măsură să aprecieze
valoarea informaŃiei dată de Colonelul Gestenberg.

Are impresia că Polonia a dat asigurări Ungariei fără consimŃământul
României.

Se pare că Polonia execută concentrări de trupe şi către sud-vest.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R, fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 68-69).Doc. nr. 12

RADIODIFUZIUNEA: Postul de ascultare nr. 1 - Studii şi propagandă 
[pentru]

MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE
- CABINETUL MINISTRULUI - Intr. Nr. 2206/ 1939, Luna Martie, ziua 16, ora 9

RADIO BERLIN - 16 Martie 1939
BERLIN, ora 9 dimineaŃa
Ieri au sosit în Moravia 600 de infirmiere germane, pentru a da ajutor

populaŃiei.
Un avion misterios a sosit ieri la Londra. Printre ocupanŃi se pare că ar fi

fost fostul ministru cehoslovac, Beran, Generalul Sirovy şi un reprezentant al
Fabricii Skoda.

Într-un comentariu al gazetei germane Völkischer Beobachter spune că
încorporarea poporului ceh la Reich nu are nimic excepŃional. Englezii au
încorporat şi ei, pe vremuri, poporul bur din sudul Africii.

În Camera Comunelor au avut ieri discuŃii însemnate asupra situaŃiei din
Cehoslovacia. Un membru al Camerei Comunelor a spus că Cehoslovacia era o
creaŃie din cerneală şi hârtie.

Gazetele din FranŃa şi Anglia comentează suprimarea Cehoslovaciei.
Unele blamează atitudinea Germaniei. Le Journal spune că nu se poate interveni
fiindcă cehii au cerut singuri ajutorul german.

Atitudinea rezervată a lui Chamberlain este comentată de presa germană
care constată că Anglia nu intervine şi nu-şi ia răspunderea.

PARIS MONDIAL
Paris Mondial, ora 9.15
Din Berlin: O informaŃie germană destinată străinătăŃii caută să justifice

anexarea Boemiei şi Moraviei prin aceea că cehii au violat acordul de la München
şi că trebuie acuzată numai Praga şi nicidecum Germania. Întreaga presă germană
caută să justifice atitudinea Germaniei. Argumentele sunt istorice, necesitatea de a
se repara torurile ? făcute Germaniei, apoi incapacitatea acestui stat de a se menŃine
paşnic în Europa Centrală.

În Polonia: Cercurile politice poloneze arată că dispariŃia Cehoslovaciei
este gravă şi pentru Polonia.

Din Chicago: Eduard Beneş a făcut ieri o declaraŃie presei americane
spunând că suprimarea Cehoslovaciei este o nouă crimă internaŃională.

Londra, ora 10.30: Generalul Gaida a fost numit Führer al poporului ceh.
Guvernul român a întărit forŃele la frontiera dinspre Ucraina Subcarpatică

Pt. conformitate, indescifrabil
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 93).Doc. nr. 13.

NOTĂ
16 Martie 1939 Teceu: ora 10,45

Fata  care  nu  şti’  la
Numa  dracu  o-a  lua.

1872
Lelea  mândră  şi  hâroasă
Se  Ńine  tare  făloasă
C-a  lua  bărbat  cu  carte
Şi  de  nu  şti’  fa  bucate.

1873
Fata  faină, nealcoşe,
Rot’ia  nu  şi-o  cârte:
Dă  fărină  şi  cu  ouă
Şi  cumpără  rot’ie  nouă.
De  la  Maria  Jurje, 53  ani, Bârgău,
1991

1874
MăicuŃă, dragă  măicuŃă,
Vinde  vaca, ie-mni  bunduŃă;
Şi  de  n-oi  mânca  io  lapte -
Numa  să-am  bonduŃă-n  spate.

1875
Rele  zile-am  ajuns, Doamne,
Că  fetile  tăte-s  doamne,
Cu  cercei  şi  cu  barşoane -
PărinŃii  le  mor  de  foame.
De  la  Gheorghe  Ilieş, 78  ani, TăuŃii
Măgherăuş, 1987

1876
De-ar  fi  lumea  de  hârtie,
Să-i  dau  foc, să  nu  mai  fie.
De  la  Maria  CreŃ, 67  ani, Cicârlău,
1998

1877
Ardă-l  focu  de-nsurat
Că  cu  drag  l-am  aşteptat -
Re  soacră  mni-am  căpătat.
De  la  Floare  Zete, 78  ani, Cicârlău,
1987

În  ziua  Tăierii  capului  Sfântului  Ioan, nu-i  permis  să  păşeşti  pe
prag, nici  să  tai  cu  cuŃitul, pentru  că  pe  prag  s-a  tăiat  capul  lui
Sf. Ioan  Botezătorul.
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Trupele maghiare au înaintat până la 10 km vest de Hust, ocupând Kobana
Mare şi Kralovo.

Generalul Prhala a lăsat comanda trupelor cehe din Ucraina Carpatică,
comandantului Diviziei a 12-a de la Svaliava, el plecând la Praga pentru a aranja
situaŃia. Trupele cehe aflate la nord de Svaliava se retrag spre Slovacia; cele aflate
la sud de această localitate se retrag spre România.

Până acum au trecut pe teritoriul nostru: 28 de ofiŃeri, între care şi un Lt.
Col. de Stat Major; 450 trupă; 500 familii ale ofiŃerilor şi funcŃionarilor din
regiune.

De asemeni: 42 camioane militare; 2 cisterne de benzină; 2 turisme; 2
motociclete; 3 baterii de artilerie; 12 tancuri. Se aşteaptă până diseară trecerea
întregului regiment 45 infanterie şi a coloanei motorizate din regiune.

ToŃi finanŃii şi jandarmii cehi concentraŃi către Rechovo (Rahău, Rahiv –
n.n.) sunt în curs de trecere pe teritoriul nostru.

În direcŃia Hust şi regiunea de la sud au înaintat trupele maghiare aflate la
Beregsasz, transportate cu biciclete, căruŃe şi alte mijloace de locomoŃie
rechiziŃionate din regiune.

Asupra unor tancuri de petrol de la sud de Hust şi asupra cisternelor care
se îndreptau spre România s-a tras de către trupele maghiare cu obuziere de 100
mm.

OrganizaŃia “Sici” a fost înarmată şi a preluat menŃinerea ordinei în
regiunile evacuate de trupele cehe. OrganizaŃiile “Sici” (bande) din regiunea
frontierei noastre trag încontinuu focuri de arme, căutând să stânjenească trecerea
trupelor cehe la noi. Azi, la ora 9, comandamentul acestor trupe cehe a luat măsura
de a trimite un detaşament motorizat pentru a izgoni aceste bande.

*
Adnotare Cabinet ministru, 17. III. 1939: Am cerut M.St.M. tabel

centralizator de tot materialul predat de cehi pe teritoriul nostru.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 86-87).Doc. nr. 14.

NOTĂ
16 Martie 1939

Bocicăul Mare, ora 10,50
Au trecut frontiera în România: Augustin Voloşin – prim ministru al

Ucrainei Carpatice; Ştefan Vaida – adjutantul său; Augustin Ştefan; Ulic Purceak –
secretar; Inginer Deretka Adalbert şi Ştefan Emil – redactor.

Ei sunt în drum spre Sighetul MarmaŃiei, unde, prin prefectul judeŃului,
vor cere asistenŃa trupelor române pentru eliberarea Ucrainei Carpatice.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 94).Doc. nr. 15 
Nr. 236 din 16 martie 1939, ora 11

Legiunea Jandarmi Maramureş
către

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Armata maghiară se află la 10 km depărtare de Hust.
Trupele cehe nu mai opun nici o rezistenŃă şi se retrag spre Teceu pentru a

se refugia la noi în Ńară. Se aşteaptă ca astăzi după amiază să sosească coloane
întregi constituite. Pe teritoriul Ńării noastre, până acum avem: 30 ofiŃeri de toate
armele; 500 trupă; 500 persoane civile, membri ai familiilor militarilor şi
funcŃionarilor.

Materiale: 51 camionete automobile mari; 2 autocisterne pentru benzină; 
2 turisme; 2 motociclete.

MuniŃiunile raportate prin nota informativă. Trecerile continuă.
Armamentul ridicat de la ofiŃeri şi trupă s-a depozitat la plutonul de grăniceri.

Transmite: Colonel Gherovici
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 36).

1878
Uiuiu  pe  dealu  gol
Că  mireasa  n-are  Ńol,
Da’  i-a  face  mnirele
Când  a  tunde  cânele.
Şi  l-a  tunde  pe  spinare
Să  fie  Ńolu  mai  mare;
Şi  l-a  tunde  după  cap
Să  fie  Ńolu  mai  lat.

1879
Are  mama-un  lipedeu
Şi  i-a  face  viganău.
De  la  Vasile  Jurje

1880
Hori-Ń, fată, horile,
Pînă-Ń  porŃi  tu  florile,
Că  dacă  ti-i  mărita
Nu-i  cuteza  a  cânta.
De  la  Maria  DănuŃ, 59  ani, Bârgău,
1984

1881
SocăciŃa  n-are  puŃă
Că  şi-o  pus-on  răstăuŃă.

1882
BădiŃă  cu  două  fete
Pune-Ńi  pula  de  musteŃe.

1883
O, săraca  bolunda,
Zice  că  s-a  mărita:
Mălai  nu  şti’  frământa,
Pă  lopată  nu  şti’  pune
De  nu  l-a  lega  cu  fune,
Cu  funia  carului
De  capu  bărbatului.

1884
Suci-te, nănaşe  mare,
Cu  vojoiu-ntre  pticioare
Că  Ń-a  fa’  nănaşu-un  Ńap
Şi-i  lua  vojoiu-n  cap.
De  la  Traian  Pop, 57  ani, Merişor,
1993

În  ziua  de   decembrie  1927 (joi)  a  fost  eclipsă  de  lună  şi  ce  crezi  că
s-a  crezut  în  SăpânŃa: de  bună  seamă  a  tors  noaptea  careva  boreasă
fără  de  lampă  şi  pe  aŃa  aceea  s-a  suit  vârcolacul  şi  o  mâncat  luna.
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Doc. nr. 16
MARELE STAT MAJOR
SECłIA II-a - Biroul 3 Studii 17 martie 1939, ora 9

Sinteza informativă
asupra evenimentelor din ziua de 16. III. 1939 privind Cehoslovacia

[f. 16]
I. OperaŃiunile armatei ungare
1. Trupele ungare au continuat înaintarea în Ucraina Carpatică pe trei direcŃiuni:

- Pe Valea Ung, cu un detaşament constituit din circa: 1 Reg[imen]t.
Inf[anterie]. + 1 D[ivizi]on Art[ilerie]. + 1 Esc[adron]. Cav[alerie];

- Pe direcŃiunea Muncaci – Svaliava, cu 1 detaşament de aproximativ 2-3
batalioane şi 1 D[ivizi]on artilerie; 

- Pe direcŃiunea Seleuş – Hust cu circa 1 Reg[imen]t. Cav[alerie], întărit
cu infanterie şi artilerie.

Aceste trupe fac parte din C[orpul]. 8 A[rtilerie]. şi Brig[ada] 1 Cavalerie,
dislocate în timp de pace, în această zonă. Se posedă informaŃiuni că, în afară de
aceste forŃe, Ungaria ar mai fi concentrat în regiunea Muncaci – Ungvar o Brigadă
rapidă şi unităŃi speciale din Budapesta. Toate aceste trupe au efectivele reduse;
majoritatea unităŃilor trecând frontiera cu efectivele de pace. Abia în ziua de 14. III.
a.c. Ungaria a chemat 4-5 contingente de rezervă (după alte informaŃiuni, numai 2
contingente) şi, probabil, numai pentru unităŃile de pe frontiera de nord.

La căderea nopŃii, trupele ungare au ajuns la frontiera Poloniei, la pasul
Uzok (pe Valea Ug), la Petruşovka şi Svaliavka (pe Valea Latorca). Pe Valea Tisei,
s-a ocupat către ora 18, localitatea Hust şi s-a continuat apoi înaintarea către nord.
2. Pe frontiera română nu s-au semnalat concentrări de forŃe; s-au constatat, însă,
unele măsuri pentru întărirea şi ....[sfârşit f. 16]

[f. 19]: 
[Frontiera] Poloniei, României şi Jugoslaviei este ameninŃată.
Italia nu a luat nici o măsură militară. Pare a avea o atitudine de

expectativă. Presa italiană, însă, este favorabilă reintegrărei (corect: reîntregirii)
totale a Ungariei.

Concluziuni:
1.- Prin desfiinŃarea Statului Cehoslovac, Germania şi-a mărit considerabil

potenŃialul de război; -Trecerea Slovaciei sub protectoratul Germaniei constituie,
probabil, o anexare camuflată.

2.- Ungaria a ocupat partea occidentală a Ucrainei Carpatice până la
aliniamentul Hust – VolovieŃ, făcând în această regiune, joncŃiunea cu trupele
polone (care, se pare, că n-au trecut frontiera).

OperaŃiunile de ocupare continuă. 
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 16, 19 - lipsă f. 17-
18 ).Doc. nr. 17
Nr. 3602 din 16.III.1939 - [Răspuns] la nr. 2197/939 F. Urgent. SECRET

MARELE STAT MAJOR - SecŃia a 6-a
către

MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE 
- CABINETUL MINISTRULUI –

- Intr. nr. 2219/1939, Luna Martie, ziua 17
Am onoarea a raporta:
1. O telegramă similară s-a primit şi la această SecŃie şi s-a răspuns

Garnizoanei Sighet, aşa cum se arată în copia de telegramă, alăturată.
2. DirecŃiunea generală C.F.R. a dat dispoziŃiuni în urma cărora, cu

începere din dimineaŃa de 15. III., s-a putut şi se poate călători şi pe autobuze (în
regiunea Sighet) după aceleaşi modalităŃi după care personalul armatei călătoreşte
şi pe trenuri.

Până astăzi, 16.III, legătura între Baia Mare – Sighet a fost făcută de 8
autobuze. Astăzi a sosit la Baia Mare o nouă echipă de şoferi, pentru înmulŃirea
curselor.

1885
MereŃi  acasă, femei, 
Şi  băgaŃi  la  foc  păstăi
C-or  mere  fetele  bete
Ş-or  mânca  păstăi  nefierte.

1886
Ciudă-mi-i  pe  asta  treabă
Că  s-o  strâns  atâta  babă,
Alta-i  ştirbă, alta-i  oarbă:
Vin  şi  stau  în  gura  şurii,
Gândeşti  că-s  Mama  Pădurii.

1887
Io  la  joc, mama  la  joc,
Mălaiu-i  de  joi  pe  foc;
Şi  bat  mâŃa  cu  vătraiu
De  ce  nu  s-o  copt  mălaiu.

1888
Vai  săraca, mândra  me
Şede-acasă  şi  jele.

1889
Vai  sărace  holde  lungi
Cum  mărită  mute-n  dungi,
Vai  sărace  holde  late
Cum  mărită  mute-umflate.

1890
Părinte, popă  Ilie,
Spovedeşte  pe  Mărie,
Da’  nu-i  da  canoane  grele
Că  jumătate-s  a  mele.
De  la  Victoria  Mic, 68  ani, Merişor,
1986

1891
Tropa, tropa  pe  podele
Că  cizmele  nu-s  a mele

Ce  grăieşti, că  doară  de  aceea  s-o  întunecat  luna
pentru  că  s-o  bătut  doi  Crai  până  s-o  încruntat.
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3. În ceea ce priveşte fondul de 50.000 lei cerut de Garnizoana Sighet, el
ar fi justificat numai în cazul când s-au făcut cheltuieli înaintea zilei de 15.III.
Rămâne ca Garnizoana Sighet să vă raporteze în acest sens şi Dvs. să apreciaŃi.

Se înapoiază telegrama Garnizoanei Sighet.
D.O. ŞEFUL SECłIEI a-VI-a, Şeful Biroului 1, 
Colonel C Ionaşcu, Maior C. Climescu

Adnotare: 16.III.1939: Cabinet operativ; La acte; Şef Cabinet, Col. indescifrabil
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 96).Doc. nr. 18
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE 16 Martie 1939
CABINETUL MINISTRULUI INTR. Nr. 2204- 1939, Luna Martie, Ziua 16

NOTĂ
Comunicare telefonică făcută de S[erviciul] ”S.”

Au venit pe teritoriul nostru prin punctul Conoiul Mare, Primul
Preşedinte, A. Voloşin, al Ucrainei, împreună cu şapte personalităŃi, spre a merge la
Satu Mare, pentru a solicita Guvernului Român, trecerea Armatei Române în Rusia
Subcarpatică spre a lua sub protecŃia ei populaŃiunea româno-ucraineană.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 91).Doc. nr. 19

Notă [informativă] - 16. III. 1939
- SECRET -

UCRAINA CARPATICĂ ŞI INTERESELE ROMÂNEŞTI
În regiunea dintre Tisa Albă şi Tisa Neagră, precum şi în Valea Apşei şi a

SăpânŃei, sălăşuieşte de veacuri o populaŃie neaoş românească, care se găseşte
menŃionată în documente încă din secolul XIV.

Majoritatea absolută a populaŃiei româneşti se află în patru comune: Apşa
de Jos, Apşa de Mijloc, Biserica Albă şi Sat Slatina.

Comunele Apşa, de pe apa cu acelaşi nume, sunt pomenite între
proprietăŃile voievozilor români Balc şi Drag, la 1387. În cursul veacurilor,
populaŃia română de pe Valea Apşei a sporit foarte mult, încât, azi, formează trei
localităŃi fruntaşe: Apşa de Sus, Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos. Locuitorii acestor
trei comune fruntaşe numără, după cercetările făcute de dl. prof. I. Nistor, peste
20.000 suflete, iar după statistica cehoslovacă din 1930, în aceste sate locuiesc
12.777 români.

În biserica românească din Apşa de Mijloc se păstrează steagul lui Pintea-
Viteazul, care a luptat în rândurile Voievodului Francisc Rakoczi. Tot din Apşa a
pornit familia Mihali, care a dat Bisericii Unite pe Mitropolitul Blajului, Victor
Mihalyi de Apşa, iar istoriografiei române pe autorul celebrelor diplome
maramureşene, Ion Mihalyi de Apşa.

În imediata vecinătate a acestor comune se văd şi azi ruinele vestitei
Mânăstiri din Peri, ctitoriaVoevozilor Balc şi Drag, lăcaş căruia, în 1391, Patriarhul
Constantinopolului i-a dat drept de stavropighie asupra românilor din Maramureş,
Sălaj, Avra, Ugocea, Bereg, Ciceu, Unguraş şi BistriŃa.

În momentul în care pentru această populaŃie românească se pun noi
probleme de viaŃă, datoria este să acŃionăm în concordanŃă cu drepturile noastre
istorice asupra acestei regiuni. 

ConsideraŃiuni etnice 
Din punct de vedere etnic, în afară de comunele cu populaŃie românească

cu majoritatea absolută: Apşa de Jos (Nižni Apşa), Apşa de Mijloc (Stredni Apşa),
Slatina (Sat şi Ocna Slatina) şi Biserica Albă, sunt de remarcat alte 14 comune
care, azi, au o populaŃie românească mai redusă datorită procesului de rutenizare a
populaŃiei băştinaşe şi a infiltrării elementului rutean. O dovadă elocventă a acestui
proces de deznaŃionalizare exercitat asupra elementului românesc o găsim în faptul
că, deşi majoritatea comunelor din Ucraina Carpatică au numiri româneşti, totuşi
românii sunt în minoritate. (A se vedea tabelul anexat)

Că  n-am  dat  mălai  pe  ele
Numa  rondiuri  şi  obdiele.
De  la  Maria  Jurje, 48  ani, Bârgău,
1986

1892
Mândra  me  ca  soarele
Şi-o  băut  fuioarele,
I-o  rămas  un  pumn  de  câlŃ
Şi-o  făcut  culcuş  la  mâŃ.
De  la  Reghina  Tămaş, 57  ani, Merişor,
1987

1893
Învârte-te, ptiatră  de  moară,
Că  moraru  se  omoară.
De  la  Leontina  Vancea, 74  ani,
Cicârlău, 1986

1894
NevăstuŃă  cu  bărbat
Fă-mi  şi  mie  loc  în  pat,
Pe  marginea  patului,
În  locu  bărbatului.
De  la  Magdalena  Bot, 68  ani, Cicârlău,
1987

1895
Mă  suii  pe  prepeleac
Să  văd  caprele  ce  fac:
Caprele-s  pe  cotitură
Şi  fetele  îmi  dau  gură.
De  la  Gheorghe  Găvrilaş, 64  ani,
Cicârlău, 1987

1896
Câte  fete-s  cu  mărgele
Tăte-s  drăguŃăle  mele.

1897
Câte  fete  stau  la  joc
Tăte-aşteaptă  să  le  joc.
Da’  le  joace  boalele
Că  mă  dor  pticioarele.
De  la  Magdalena  Bot, 68  ani, Cicârlău,
1987

1898
La  cules  de  cucuruz
Spusu-Ńi-am, bade, Ń-am  spus,

Ghicitori
ColecŃia  GHEORGHE  MOIŞ
Biserica  Albă
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TABEL
al comunelor cu populaŃie şi denumiri româneşti

din Ucraina (Ruthenia) Subcarpatică
Nr. crt.
Numele românesc Numele cehesc ObservaŃii 1 Apşa de Jos Nizni Apsa Comune 
cu populaŃie românească în majoritate absolută 2 Apşa de Mijloc Strebni Apsa 3
Sat Slatina 4 Ocna Slatina Akna Slatina 5 Biserica Albă 6 Bocicoiul Mare Vk.
Bickiv Comune cu populaŃie românească în minoritate 7 Bedeu Bedevla 8 Lunca
Luh 9 Păltiniş Kabolecka Poljana 10 Peri 11 RămeŃi 12 Rahău Rahova 13 Tărăşel
Ternovo 14 Tăraş Teresva1 5 Teceu Tacovo 16 Trebuşa Trebuseny 17 Vişc
Vyscovo1 8 Apşa de Sus 19 Brusturi Brustura

Motivul etnic şi istoric pe care se sprijină pretenŃia noastră asupra acestor
localităŃi, este întărit şi de factorul economic.

ConsideraŃiuni economice
Înainte de trasarea graniŃei pe râul Tisa, atât comunele româneşti de

dincolo de Tisa, cât şi cele de dincoace, aveau proprietăŃi întinse în regiunea
muntoasă cuprinsă între văile pârâurilor Talabor-Taras şi Tisa. OcupaŃia principală
a locuitorilor de pe malurile Tisei fiind creşterea vitelor, posesiunea păşunilor
muntoase a prezentat pentru ei un interes vital. Datorită acestui fapt, populaŃia
Maramureşului românesc a simŃit puternic pierderea acestor regiuni de păşune care
se întindeau până la graniŃa Poloniei.

În acelaşi timp, relieful prezintă dificultăŃi economice şi datorită căilor de
comunicaŃie. Văile paralele cu direcŃia nord-sud duc spre Tisa, pe malurile căreia se
găsesc singurele artere de comunicaŃie care duc spre reşedinŃele celor două jumătăŃi
ale judeŃelor, Sighet şi Hust.

Linia ferată care traversează judeŃul Maramureş şi face legătura cu
Polonia este întrebuinŃată de populaŃia ambelor jumătăŃi a judeŃului pentru trafic
local.

Cu mult mai dificilă este comunicaŃia pe şosele, deoarece şoseaua de pe
malul drept al Tisei este închisă pentru români şi, deci, între Bocicăul Mare şi
Valea Vişeului (circa 15 km) comunicaŃia se face printr-o ocolire de 80 km, pe
Valea Izei.

În schimb, comunele pur româneşti, care alcătuiesc baza pretenŃiilor
noastre, sunt înşirate în lungul liniei ferate şi a şoselei din Valea Tisei, atât spre
vest, cât şi spre nord-est, şi ele ar putea asigura o bună desfăşurare a traficului
local, atât de îngreuiat azi.

În afară de aceasta, cele două localităŃi industriale, Slatina – care posedă
mine de sare - şi Bocicăul Mare – unde se află industria chimică de prelucrare a
sării - au legătura de cale ferată trecând prin teritoriul României, pe linia fostei
societăŃi particulare pentru transportul sării, constituită în acest scop în anul 1906.

ConsideraŃiuni militare
Înglobarea Ucrainei Carpatice de Răsărit la Ungaria constituie o

ameninŃare pentru România, dintr-un îndoit punct de vedere: politic şi militar.
În adevăr, forma învăluitoare a noii frontiere ar sugera ideea unei rotunjiri,

în profitul Ungariei, ale cărei planuri revizioniste sunt îndeajuns de cunoscute.
Din punct de vedere militar, prelungirea spre est a frontierei ungare

lungeşte cu 90 km frontierele noastre ameninŃate, deschizând noi căi de invazie
spre interiorul Transilvaniei.

În acelaşi timp, forma învăluitoare a noii frontiere ameninŃă apărarea
noastră pe Someş, aceasta putând fi întoarsă printr-o înaintare din regiunea Sighet
spre Baia Mare – Jibou şi spre Năsăud – Dej.

În ipoteza că Ungaria ar intra în sfera de acŃiune militară a Germaniei,
prin Ucraina Carpatică de Est, s-ar ameninŃa joncŃiunea noastră cu Polonia, iar
apărarea CarpaŃilor ar putea fi întoarsă, printr-o învăluire, pe văile Siretului şi
afluenŃilor săi.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R, fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 41-44).

La  mine  să  nu  te  uiŃi
Unde-or  fi  oamini  mai  mulŃi;
Unde-or  fi  mai  puŃinei
Ochii  tăi  să  fie-a  mei.

1899
Mânca-te-ar  amaru, amar,
Mult  te-am  băut  din  pahar,
Am  crezut  că  beu  pălincă
Şi-am  băut  amar  de  frică.

1900
Zadia  mândrii  dinainte
Tulbură  omu  de  minte.

1901
Uşurelu-s  cât  un  pai,
Peste  mândra  minten  sai.
De  la  Floare  Vancea, 66  ani,
Cicârlău, 1987

1902
Joacă  lelea  cum  îi  dracu,
Să-nvăle  cu  sormojacu.

1903
Casa  badi-i-naltă-n  sus,
Câte  trebe - tăte  nu-s;
Casa  badii-i  naltă  tare -
Câte  trebe, tăte  n-are.

1904
Dragă-mi-i lelea  ciocuşe,
Suflă-n  foc, se  uită-n  uşe.

1905
Dragă-mi-i  fata  negruŃă
Că  se  urcă  pe  optincă
Şi  sărută  fără  frică.
De  la  Ileana  Curtuzan, 61  ani,
Cicârlău, 1986

1906
Bate  cizma  pe  tureac
Că  pe  talpă  nu-i  de  leac.

Mai  mic  ca  găina,
Mai  mare  ca  oul.

Clopul
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Doc. nr. 20
COPIE

TELEGRAMA Nr. 335
Nr. 25/ 17 Martie 1939 (foarte urgent)

GRUPUL MARAMUREŞ
către

MARELE STAT MAJOR
BAIA MARE Notă 17. III, ora 7

Am onoare a transmite cererea Domnului Dr. Augustin Voloşin,
preşedintele Ucrainei Carpatice, primită şi tradusă de subsemnatul la 17 Martie,
orele 4.40, ExcelenŃei Sale, Domnului General Iacobici (Sighet):

“Îmi permit a vă face cunoscut că bande teroriste de naŃionalitate ungară
s-au folosit de faptul plecării armatei cehe pentru a ataca astăzi după amiază
populaŃia localităŃilor Veliky Bykov şi Solotvina, bandele jefuiesc, împuşcă
populaŃia civilă paşnică şi, după ştiri primite, au şi spânzurat unele persoane, astfel
viaŃa şi avutul populaŃiei fiind periclitate şi, cum este vorba despre nişte bande
comuniste pornite pe jaf şi omor, rog pe ExcelenŃa voastră a ocupa şi restabili
starea de ordine în Velky, Solotvina şi, eventual, Tiacevo, aceasta cu atât mai mult
cu cât Regatul României ar putea fi periclitat prin aceste evenimente ce se petrec în
imediata apropiere a frontierei, vă rog să binevoiŃi a primi expresiunea perfectei
mele stime.”

Dr. (ss) Augustin Voloşin,
Preşedintele Ucrainei Carpatice

Originalul a fost înaintat Marelui Stat Major prin curier, în avion ce decolează de la
Cluj la 17. III. dimineaŃa.

Comandantul Grupului Maramureş,
General de Divizie Adjutant (ss) Iacobici

Adnotări: -Aprob; -RechiziŃiile-Organizarea la M.I. - Dat ordine legiunilor de
jandarmi de întărire.

——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 71).Doc. nr. 21

SECRET. COPIE - După raportul operativ nr. 31 din 17. III., ora 10
şi 15, al Grupului Maramureş către Marele Stat Major - S[ecŃia] a III-a

1. SituaŃia grupului rămâne neschimbată; 2. Batalionul 2 din Reg. 81 Inf.
în marş de la Huta spre Franzenstahl; 3. InformaŃiuni de la Lt. Colonel Coltofeanu:
Trupe ungare au ocupat Hust în seara de 16. III şi continuau înaintarea azi-noapte
la ora 24; La ora 24 un jandarm ceh refugiat la Teceu a raportat că la acea oră, în
Teceul Mic, au intrat două plutoane ungureşti cu un tanc; 4 Azi dimineaŃă la ora 8,
observatorii Bat. 9 V Inf. au văzut la marginea de nord a Teceului Mic o patrulă
ungurească. În satul Teceu la ora 1 noaptea s-au auzit numeroase focuri de armă,
iar la ora 3 cântece ungureşti. Verificarea celor două plutoane nu s-a putut face; 5.
Un avion unguresc a zburat la ora 8,30 pe linia Hust – Teceu – Slatina. 

Transmis de maiorul Pădureanu din Stat Majorul Grupului Maramureş
Pentru conformitate,

Şeful Bir. 1 OperaŃii M.S.M., Lt. Colonel I. Rudeanu
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 35).Doc. nr. 22
MARELE STAT MAJOR 17. III. 1939, ora 21
SecŃia II-a - Biroul 3 Nr. 35675 - SECRET

BULETIN DE INFORMAłII EXTERNE
I.-OperaŃiunile armatei ungare în Ucraina Carpatică
În cursul zilei de astăzi, trupele ungare au continuat ocuparea Ucrainei

Carpatice, pe aceleaşi direcŃiuni generale, indicate în Buletinul precedent, către
frontiera poloneză, pe care au atins-o aproape peste tot.

Pe valea Tisei operează un detaşament motorizat aparŃinând Brigăzii 1
Rapide, iar la ora 15 se dirija prin Trebuşa către Iasina.

1907
Tu  leliŃă  scurtă, groasă,
Bună-ai  fi  de  toc  la  coasă:
Ziua  te-aş  purta  cu  mine,
Noaptea  m-aş  culca  cu  tine.

1908
Casa  badii-i  naltă  sus,
Câte  trebe, tăte  nu-s;
Casa  badii-i  susă, naltă,
De  tăte-i  necâştigată.

1909
Cea  cu  rotie  rozosin
Bună-ar  fi  de  ciuhă-n  fân.
De  la  Victoria  Ilojvoi, 48  ani, Merişor,
1986

1910
Doamne  feri  şi  apără
De  tocana  Ńapână,
De  găina  borzoşe,
De  femeia  cionoşe.

1911
Te  cunosc  pe  fâsâite
C-ai  mâncat  picioci  nefripte.

1912
Hop, Ńup,
N-am  să-mbuc
Şi  la  moară  n-am  să  duc.

1913
Hop, hop, hop, cu  capu-n  braŃă
Până-n  alba  dimineaŃă.

1914
Joacă, lele, ceardaşu,
łuce-te  notarăşu;
Joacă  pe  mândruŃa  bine
Că  notarăşu  nu  vine.
De  la  Reghina  Tămaş, 57  ani, Merişor,
1987

Nu  latră, Da’  în  casă
Nu  bate, Nu  te  lasă.

Lăcata
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II.-OperaŃiunile armatei germane
Trupele germane au desăvârşit ocuparea Boemiei-Moraviei şi au continuat

înaintarea în Slovacia. Cancelarul Hitler a plecat astăzi la Bratislava pentru a lua
oficial contactul cu conducătorii Slovaciei şi a stabili condiŃiunile protectoratului
solicitat de aceştia.

În urma ocupării oraşului Praga de către trupele germane, legătura cu
Ataşatul Militar Român trebuie considerată ca pierdută.

III.-Diverse informaŃiuni
1. Ataşatul Militar în Polonia raportează că Ungaria nu a răspuns până

astăzi la a doua propunere polonă, relativ la Ucraina Carpatică. Aseară a avut loc la
Varşovia o manifestaŃie de simpatie la LegaŃia Ungară, totuşi opinia publică
poloneză nu mai priveşte cu acelaşi entuziasm frontiera comună, din cauza
influenŃei directe pe care Germania o va exercita asupra Ungariei. Analiza
consecinŃelor rezultând din situaŃia actuală a produs o mare îngrijorare în Polonia.
Se atribuie acum o mare importanŃă alianŃei cu România.

2. Ataşatul Militar la Londra luând contact cu Şeful Marelui Stat Major
Britanic şi cu Directorul OperaŃiilor şi InformaŃiilor, a obŃinut următoarele
indicaŃiuni:

a). Marele Stat Major Britanic recunoaşte importanŃa situaŃiei strategice a
României şi gravitatea perspectivelor şi consecinŃelor, în eventualitatea că Germania
va continua progresiunea către sud-est. Rezervele ce le-ar putea găsi în România ar
da posibilitate Germaniei să ducă un război de lungă durată.

b). Ni se sugerează că, spre a fi ajutaŃi, trebuie să rezistăm chiar cu
armele, contra unei eventuale agresiuni germane.

c). Marele Stat Major Englez se arată dispus să sprijine puternic cererile
noastre oficiale pentru fondurile de înarmare ce, eventual, s-ar solicita în Anglia.

d). Marele Stat Major Englez crede că Germania va continua executarea
planului său de expansiune către sud-est. Această expansiune s-ar continua peste
câteva luni.

3. Posedăm informaŃiuni, în curs de verificare, că în opinia publică
bulgară se produce un curent de rezistenŃă contra ameninŃărilor expansiunii
germane.

IV.-Concluziuni
Expansiunea germană începe să ameninŃe direct România şi Ńările

balcanice şi interesează din ce în ce mai mult Marile Puteri din Apus.
Ocuparea Ucrainei Carpatice de către trupele ungare poate fi considerată

ca terminată.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 58-59).Doc. nr. 23.

MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE
CABINETUL MINISTRULUI 

Intr. nr. 2222/ 1939, Luna Martie, Ziua 17
NOTĂ INFORMATIVĂ

Reprezentantul Uzinelor Skoda ne-a dat următoarele informaŃii relativ la
carele de luptă semnalate la frontieră.

Reprezentantul Uzinelor Skoda, în baza comunicării LegaŃiei
Cehoslovaciei, care a făcut toate intervenŃiile necesare, a luat măsuri să expedieze
în Cehoslovacia 2 care de luptă, ce fuseseră trimise în Rusia şi care se găsesc în
tranzit pe teritoriul nostru, şi un autotractor pe şenile, aduse în Ńară pentru
experienŃe cu drept de import şi export.

Pentru remorcarea acestor trăsuri de la frontieră la prima staŃie
cehoslovacă, au obŃinut autorizaŃie prin LegaŃia Cehoslovacă de la Bucureşti să
trimită un autotractor normal. Cu acest autotractor au trecut peste frontieră cele 2
care; unul din acestea a fost capturat de trupele ungare, iar de soarta celui de al
doilea nu se ştie nimic.

Autotractorul normal şi cu autotractorul pe şenile nu au putut trece frontiera
şi se găsesc în mâinile armatei noastre.

195
Foaie  verde  de  cireş
Are  mândra  opt  cămeşi:
Tri  îs  rupte, patru-s  sparte,
Una  nu  se  Ńine-n  spate.

1916
În  călcâiu  cizmii  mele
Şede  dracu  c-o  muiere
Şi  mă-nvaŃă-a  face  rele.

1917
Iu, iu, iu, până  ce-s  viu,
Dac-oi  muri, mort  să  fiu.

1918
Badea, porŃia  de  drum
N-o  plăteşte  nicidecum:
În  Şomcuta  el  când  mere
Vine  tăt  pe  şănŃurele.

1919
Am  o  mândră  ca  ş-on  brad,
Mere-n  pticioare  sub  pat.

1920
Am  o  mândră,
Da  nu-i  mândră,
Da  mi-i  dragă
Dip-ce-i  blândă.

1921
Am  o  mândră, n-am  o  sută,
Vai  de  mine, rău  m-ascultă.

1922
Am  o  mândră, bate-o  Doamne,
Când  vorbe  cu  mine-adoarme. ColecŃia  DANIEL  COCAN, GRIGORE  CHIŞ, IOANA  BURNAR

Din  revista  SEMNAL, nr. 5, Săliştea  de  Sus, 1994
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Toate documentele şi autorizaŃiile pentru trecerea frontierei se găsesc la
vama Tarna Mare.

INSPECTOR GENERAL TEHNIC AL ARMATEI,
GENERAL ss indescifrabil

——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 27).Doc. nr. 24

MARELE STAT MAJOR 18 Martie 1939, ora 8
SECłIA II-a - Biroul 3 Studii SECRET Nr. 35.676

BULETIN DE INFORMAłII EXTERNE
I.-OPERAłIUNILE ARMATEI UNGARE
1). Ocuparea Ucrainei Carpatice continuă. Coloana motorizată care a

înaintat pe Valea Tisei a ajuns la Körösmezö (Iasina), luându-se, aşadar, contact cu
frontiera polonă, în toate punctele importante.

2). Informatorii noştri semnalează că transporturile de trupe continuă, din
interiorul Ungariei către Ucraina Carpatică; în acelaşi timp, se procedează la
înarmarea populaŃiei ungare din Ucraina Carpatică.

Se semnalează noi chemări de contingente de rezervă; pentru unele unităŃi
aceste chemări s-au coborât până la contingentul 1905.

3). Spre România nu se semnalează mişcări de trupe. S-a intensificat, însă,
paza frontierei.

În anumite puncte, avioane ungureşti au zburat deasupra teritoriului
românesc la mică înălŃime, executând, probabil, recunoaşteri (Valea lui Mihai,
Diosig şi Carei).

II.-INFORMAłIUNI DE LA ATAŞATUL MILITAR DE LA LONDRA
1). În cursul zilei de ieri a avut noi întrevederi cu: Ministrul de Război şi

Ministrul Marinei engleze.
Ambele personalităŃi au apreciat situaŃia României cu aceeaşi îngrijorare

şi solicitudine ca şi şeful Marelui Stat Major (Buletinul din 17.III.1939), promiŃând
să intervină pe lângă Ministrul Afacerilor Străine.

2). Se prevăd schimbări fundamentale în compunerea guvernului englez,
pe chestiunea directivei politicii externe britanice.

Guvernul englez a chemat la Londra pe Dl. Henderson, ambasadorul
Marii Britanii la Berlin, pentru a da informaŃiuni asupra situaŃiei.

Se aşteaptă ca şi ambasadorul Germaniei la Londra să fie chemat la
Berlin, sub aceeaşi formă.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 5-6).Doc. nr. 25
Ministerul Apărării NaŃionale
SECRETARIATUL GENERAL - OFICIUL 7 TELEGRAFIC ŞI TELEFONIC 
Intrare nr. 3532/ 1939, luna Martie, ziua 18

NOTĂ TELEFONICĂ
Legiunea Satu Mare

către
M.A.N. Secretariat

Raportăm că în comuna Seini au sosit două maşini de lux cehoslovace,
puŃini ofiŃeri, jandarmi cehi, un colonel, 2 căpitani şi 2 maiori. După o jumătate de
oră au sosit două motociclete, circa 30-35 camioane cu refugiaŃi cehi, civili şi
militari, copii şi femei. Toate aceste camioane au fost descărcate şi populaŃia
refugiată îndreptată spre gara Seini, unde i-au aşteptat vagoanele. 9 tancuri cu 3
camioane cu muniŃiuni au fost îndreptate spre Baia Mare, din ordinul D-lui General
Comandant al Garnizoanei Seini. Într-un camion a fost adus cadavrul unui jandarm
plutonier ceh care a fost împuşcat de armata maghiară şi a fost înmormântat în
cimitirul din comuna Seini.

Maior Miclea Vasile
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE - CABINETUL MINISTRULUI
INTR. Nr. 2233/ 1939 Luna Martie Ziua 18- Nr. Oficial 382

1923
Cine  mi-a  fura  straiŃa
N-ajungă  dimineaŃa.

1924
MereŃi, fete, la  căline
Că  la  joc  nu  vă  ie  nime
Şi  mâncaŃi  călinele
Să  vă  joace  cânele.

1925
Şi  io  joc  şi  mama  joacă,
Casa  am  lăsat-o  toacă.

1926
Mândră, când  m-oi  spovedi
Şepte  popti  mi-or  trebui,
Şepte  popti, din  şepte  sate,
Să  ştie-a  mele  păcate;
De-ar  fi  unu  unguresc
Să  nu  ştie  ce  vorbesc.
De  la  Ilie  Cardoş, 64  ani, Merişor,
1987

1927
Cine-o-nceput  dragostea
Tulbura-i-s-ar  mintea
Cum  s-a  tulburat  a  mea
De  când  ştiu  ce-i  dragostea.

1928
- Bade  cu  cămeşe  ruptă,
Treci  valea  şi  mă  sărută!
- Da  valea-i  cu  mărăcini,
N-o  pot  trece  de  străini
Şi  valea-i  cu  ptetricele,
N-o  pot  trece  de  guri  rele.

1929
Bate  vântu, iarba  ptică,
Doru  mândrii  rău  mă  strică;
Bate  vântu, iarba  creşte,
Doru  mândrii  mă  topeşte.

1930
Maica, de-ar  şti  că  te  joc,
M-ar  pune  sara  pe  foc.Din  ce  iei, creşte,

Din  ce  pui, scade.
Groapa
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Transmisă de sergent instr. MustaŃă; Data 18. III. 1939, ora 10,20. Primită
de fr. Cartiş Vasile
Adnotări: 18 Martie 1938. Comunicat M.St.Major, în copie, cu nr. 2323 din 18. III.
1939, Maior Tomida
—————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 52-53).Doc. nr. 26
Nr.3230 din 18. III. 1939 SECRET

MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE
- DIRECłIUNEA: Inspectorul General al IntendenŃei

către
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE

-Cabinetul Domnului Ministru    Intr. nr. 2244/ 1939, Luna Martie, Ziua 21.
Adnotare: 20.III.939. La acte D.O.

La ordinul Dvs. Nr. 2200 din 16.III.1939 şi conform cu dispoziŃiunile
Marelui Stat Major comunicate cu nr. 2310 din 15.III.1939, nr. 2326 din
15.III.1939 şi nr. 2357 din 16.III. 1939, am onoare a raporta:

1). S-a pus la dispoziŃia comandamentelor un fond de 62.493.000 [lei], iar
la dispoziŃia M.A.N. pentru a plăti subzistenŃele şi materialele ce se vor expedia
trupelor suma de lei 20.600.000.- (total 83.093.000 lei).

2). S-au luat măsuri a se procura subzistenŃele pentru M.U. pe zonele de
concentrare.

3). Prin Corpul 2 Armată, Corpul 6 Armată şi Divizia a 6-a, s-a dispus să
procure subzistenŃele necesare pentru 3 trenuri de aprovizionare, astfel:
- Corpul 2 Armată va trimite coloniale, făină şi o parte din ovăz.
- Corpul 6 Armată va procura (o parte din) pâinea şi o parte din legume.
- Divizia a 6-a - un tren complet de grăunŃe.
Toate măsurile s-au luat în strânsă legătură cu Marele Stat Major, căruia [i] s-a[u]
comunicat la timp şi în detaliu toate dispoziŃiunile date.

4). A organizat secŃia trenului-brutărie, cu o capacitate de fabricaŃie de
4.000 pâini în 24 ore, care a plecat pe zonă.

5). Se va supune cu referat special amenajarea unui tren-brutărie complet
(9 vagoane-brutărie şi 9 vagoane depozit, ca, împreună cu secŃia existentă, să
dispună de 10 vagoane-brutărie şi 10 vagoane-depozit, strict necesare, restul
vagoanelor urmând a se da din cele curente).
6). S-a întocmit referat care s-a aprobat de Domnul Subsecretar de Stat şi s-a
intervenit la Ministerul de FinanŃe, pentru deschiderea unui avans de portofoliu în
sumă de lei 110.000.000, pentru preîntâmpinarea cheltuielilor pe prima lună de
concentrare.
INSPECTOR GENERAL AL INTENDENłEI,
Int. general Al. Nicolaescu Şef de Stat Major,

Colonel D. I. Georgescu
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 14).Doc. nr. 27
MARELE STAT MAJOR 19 Martie 1939, ora 10
SECłIA II-a - Biroul 3 Studii
Nr. 35.683 SECRET

BULETIN DE INFORMAłII EXTERNE
I. –OPERAłIUNILE ARMATEI UNGARE

1. –Trupele ungare continuă operaŃiunile de ocupare a Ucrainei Carpatice
şi de curăŃire a acestei provincii de bandele înarmate ale Sicilor, care au provocat
numeroase incidente, iar în anumite regiuni, lupte destul de serioase.

2. –Concomitent cu aceste operaŃiuni, Ungaria a continuat chemările de
rezervişti şi executarea rechiziŃiilor, mobilizarea este în creştere. Paza frontierei
spre România a fost întărită.

Se posedă informaŃiuni, în curs de verificare, că:
- în zona DebreŃin ar fi sosit noi trupe, aduse din interior;

1931
Ce  mi-i  mie  de-o  mândruŃă
Ca  codrului  de-o  frunzuŃă:
Una  ptică, gălbeneşte,
Alta  mai  frumoasă  creşte.

1932
Cine-o  făcut  pe  mândra
Bună  i-o  fost  inima
C-o  făcut-o  frumuşea.

1933
Cui  i  plac  mândruŃele
Negre  îi  sunt  zîlele,
Că  şi  ele  mi-o  plăcut
Şi  nu  pot  să  le  mai  uit.

1934
Cine  iubeşte  şi  spune
Nu-i  da, Doamne, zîle  bune;
Cine  iubeşte  şi  tace
Rabdă-l, Doamne, şi-i  dă  pace.

1935
CrâşmăriŃă  Anişoară,
A  ta  dragoste  m-omoară,
Mă  omoară, mă  topeşte,
Ca  frunza  mă-ngălbeneşte.

1936
Am  avut  mândre  bugăte
Şi  le-am  măritat  pe  tăte.

1937
Albă-i  lelea, ca  de  domn,
Că  se  spală  cu  sopon
Cu  o  rublă  şi-on  fărtai
Batăr  cumpără  mălai.

1938
BădiŃa  car’  te  iubeşte
E  ca  floarea  care  creşte,

Într-o  pădurice, Am  pus  două
Într-o  găurice Şi-o  ieşit  nouă.

Cartoful
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- la vest de Nădlac, s-a semnalat o companie de infanterie, care a executat
o recunoaştere până la frontieră.

În cursul zilei de ieri, câteva avioane ungureşti au pătruns pe teritoriul
naŃional, executând recunoaşterea frontierei, în diferite zone; unele din ele au
zburat la mică înălŃime, chiar deasupra zonei fortificate. Mitralierele noastre din
adăposturi au tras asupra acestor avioane, obligându-le să se retragă.

II. –OPERAłIUNILE ARMATEI GERMANE
1.-Trupele germane continuă ocuparea Boemiei şi a Moraviei.

Detaşamentele de “S.S.” şi “S.A.” germane concură la instalarea administraŃiei
germane în provinciile de curând ocupate. În acelaşi timp, trupele germane au
intrat şi în Slovacia, unde au ocupat anumite centre importante: Bratislava, Piştina,
ş.a.

După unele informaŃiuni, în curs de verificare, totalul forŃelor germane ce
au pătruns în Cehoslovacia s-ar aprecia la circa 25-30 Divizii, dintre care 4-5
Divizii uşoare şi blindate. Unele cercuri cehoslovace apreciază că valoarea trupelor
germane, sosite în ultimele zile, ar depăşi necesităŃile ocupării Cehoslovaciei.

M.St.M. polonez apreciază situaŃia internaŃională destul de gravă şi crede
că în curând vor urma şi alte evenimente. M.St.M. polonez promite că va avertiza
M.St.M. român despre orice măsuri militare poloneze, interesând România.

2. –Ieri Cancelarul Hitler a fixat la Bratislava condiŃiunile protectoratului
cerut de Slovacia.

III. –SITUAłIA ARMATEI POLONEZE
SituaŃia trupelor poloneze pe frontiera de sud şi sud-vest aceeaşi

.(Buletinul precedent).
Grupul operativ General Fabrycy are un prim eşalon de forŃe în acoperire

pe frontieră, cu postul de comandă la Strij.
IV. -INFORMAłIUNI DIN LONDRA
Ataşatul militar român la Londra a intervenit la Ministerul Aerului Englez

şi a cerut răspuns principial pentru cedarea urgentă de material de aviaŃie. Marele
Stat Major al Aerului este favorabil satisfacerii acestor cereri şi a promis că va
supune chestiunea guvernului. Se apreciază că Anglia ar putea expedia urgent, prin
vapoare, avioane de bombardament rapid şi avioane de vânătoare, bombe; idem:
mecanici, piloŃi şi instructori.

Ataşatul militar ne mai raportează că, în cercurile Ministerului de Război,
se crede că, dacă România ar cere Angliei material de război, ar avea posibilitatea
să-l obŃină în timp relativ scurt.

V. -DIVERSE
- FranŃa şi Anglia au comunicat oficial că nu recunosc cucerirea

Cehoslovaciei de către Germania.
-AgenŃia Rador şi D.E.B. dezmint categoric informaŃiunea lansată ieri

despre un ultimatum economic pe care Germania l-ar fi adresat României.
-Nici un ziar german nu a publicat discursul D-lui Chamberlain în care

critică acŃiunea Germaniei în lumina principiilor acordului de la München.
CONCLUZIUNI
-Măsurile militare ale Ungariei precum şi valoarea totală a forŃelor aduse

de germani în Cehoslovacia depăşesc efortul pentru ocuparea Cehoslovaciei.
- PrezenŃa unui important grup de forŃe germane în Slovacia şi continuarea

mobilizării ungare încep să intereseze direct România.
Marele Stat Major a luat măsuri de verificare a acestor informaŃiuni,

pentru a determina cât mai din timp intenŃiunile germano-ungare.
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 30-32).Doc. nr. 28
RADIODIFUZIUNEA - Postul de Ascultare nr. 1 21 Martie 1939
Studii şi Propagandă

PARIS MONDIAL, Ora 9 a.m.
Măsurile militare ale României au fost considerabil sporite, mărindu-se

efectivele unităŃilor de la frontiera ungară şi ucraineană.

Care  creşte  dezvoltată,
Nu  se  uscă  niciodată.
De  se  uscă  vreun  firuŃ
Creşte  altu  mai  drăguŃ.

1939
Mândra-i  mândră-n  sărbători
Că-şi  pune  un  car  de  flori,
O  căruŃă  de  petele
Şi-o  oală  de  ruminele.

1940
Frunză  verde  floricea
Harnică-i  mândruŃa  mea
Că  pune  cofa  pe  oală - 
Până  fierbe  nu  se  scoală.

1941
Sunt  un  tinerel  băiat
Şi  harnic  la  sărutat.
De  la  Reghina  Tămaş, 57  ani,
Merişor, 1987

1942
Cine  joacă  şi  nu  strigă
Facă-i-se  gura  strâmbă,
Cine  joacă  şi  hore
A  primi  guriŃa  me.

1943
Fetile  ce  ştiu  juca
Dulce  gură-or  căpăta,
Cele  ce  nu  ştiu  juca
PăreŃii  or  răzăma.

1944
Or  vini  feciori  din  sate
Să  le  joace  pe  bucate,
Le-or  juca  unu, ori  doi,
Să  îi  ducă  ospătoi.

1945
Fata  care  nu  şti’  coasă
Cu  oiaga  stă  pe  masă,
Fata  care  nu  şti’  la
Numa  dracu  o-a  lua.

Eu  fug  de  tine,
Tu  te  Ńii  de  mine.

Umbra
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Ştirea dată de corespondentul nostru că se va trimite o misiune engleză în
România se confirmă. Guvernul britanic a anunŃat aseară că va trimite o asemenea
misiune în România pentru rezolvarea unor importante chestiuni economice, iar nu
cu preocupări militare, cum s-a crezut.

DorinŃa de pace a României este categorică. România a refuzat
propunerile ce i s-au făcut de a participa la împărŃirea Ucrainei, neavând
revendicări teritoriale de susŃinut.

Din Budapesta se anunŃă că trupele ungare au ocupat poziŃii de-a lungul
frontierei române nu cu intenŃiuni agresive, ci ca măsură de siguranŃă faŃă de
concentrările de trupe ale României, în afară de efectivele normale.

Dl. Chamberlain a primit ieri pe dl. [Viorel] Tilea, ministrul României la
Londra.

Dl. Litvinov a primit la Moscova pe ambasadorul Angliei şi pe miniştrii
ÎnŃelegerii Balcanice, apoi a avut o lungă audienŃă la Stalin.

Uniunea Sovietică a hotărât să nu mai dezvolte relaŃiunile comerciale cu
Reich-ul. Exportul va fi simŃitor diminuat, iar delegatul comercial al Germaniei nu
mai are raŃiune să vină la Moscova.

Presa germană continuă să atace statele democratice.
RADIO BERLIN
De două zile se debitează numai minciuni împotriva Germaniei, mai ales

privind România, Olanda, ElveŃia şi alte state care ar fi fost ameninŃate de Reich.
Cercurile politice române sunt scandalizate de manoperele care tind să pericliteze
convenŃia economică româno-germană. Germanii ştiu cum să procedeze contra
calomniatorilor plătiŃi de Moscova şi vor răspunde brutal la atacurile brutale.

În statele democratice nu se Ńine seama de nevoile maselor. Ministrul de
Externe norvegian dezminte formal că Germania ar fi făcut presiuni asupra Statelor
Scandinave ca să ajute Germania.

Anglia e cea din urmă Ńară care are dreptul să vorbească de asuprirea
popoarelor.

În campaniile care se duc împotriva Germaniei se spune că trupele Reich-
ului ar fi tras asupra populaŃiei din Praga. E o minciună. PopulaŃia a primit cu
bucurie trupele germane. Ministrul Angliei la Bucureşti, dl. Hoare, a fost primit de
regele Carol în audienŃă.

E vorba să se Ńină la Bucureşti o conferinŃă la care ar urma să participe
Anglia, FranŃa, Uniunea Sovietică, Polonia, Turcia şi România. Propunerea e făcută
de Soviete, iar Anglia crede că Bucureştii sunt locul cel mai indicat pentru o astfel
de conferinŃă. I s-a cerut d-lui Chamberlain să facă o nouă conferinŃă de pace.
Pt. conformitate, ss. indescifrabil
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 11).Doc. nr. 29

NOTA
21 Martie 1939 - SECRET

BULGARIA
Din informaŃiuni pozitive, în Bulgaria s-au lansat ordine individuale de

chemare la concentrare. O serie de bulgari de la noi din Ńară au primit înştiinŃări din
partea familiilor, să revină în Bulgaria. Din informaŃiile primite, aceştia sunt
chemaŃi pentru concentrare. Unele unităŃi au primit ordine să fie gata pentru
deplasare.

O parte din unităŃi au şi început deplasarea, fără ca să cunoască destinaŃia,
cum este cazul Regimentelor 24 şi 29 Infanterie. Toată lumea este convinsă că
aceste deplasări se fac către frontiera dobrogeană, nu numai în punctul Varna, ci în
regiunea Razgrad-Şumla-Varna.

Concomitent cu aceasta, este de relevat faptul că, în urma vizitei şi
convorbirilor ce le-au avut, în luna noiembrie 1938, Regele Boris cu tatăl său – Ex
Regele Ferdinand, şi Hitler la Berlin, au început să sosească în Bulgaria,
încontinuu, ofiŃeri germani cât şi elemente de propagandă. Din acest moment au
început să renască năzuinŃele revizioniste bulgare asupra Dobrogei

1946
Lelea  mândră  şi  hâroasă
Se  Ńine  tare  făloasă
C-a  lua  bărbat  cu  carte
Şi  de  nu  şti’  fa  bucate.

1947
Fata  faină, nealcoşe,
Rot’ia  nu  şi-o  cîrte:
Dă  fărină  şi  cu  ouă
Şi-şi  cumpără  rotie  nouă.

1948
Fata, că-i  a  Ştirbului,
De  pe  vârfu  dâmbului,
S-o  jurat  că  n-a  mai  be,
Da’  nu  se  poate  Ńîne.

1949
Mândra  cu  spăcelu  nou
Are  casa  ca  un  ou,
Are  perini  şi  dricare -
Nu  le  duci  pe  două  care;
Are  şterguri  împistrite
Da’  nu  vre  să  se  mărite;
Are  lipideu  cu  ciur
Şi  m-oi  duce  să  o  fur.

1950
Mândra  me  s-o  lăudat
Când  o  fost  asară-n  sat
C-o  liptit  cu  mâna-n  tindă,
Da’  cu  capu  dai  în  grindă.

1951
Fata  omului  de  gazdă
Mână  boii, -ntoarce  brazdă,
Şti’  a  toarce  din  fuioare
Şi  a  face  de  mâncare;
Da’  fata  colduşului,
Bat-o  para  focului:
Doarme  în  amiaza  mare,
Nici  nu-i  trebe  de  mâncare.

1952
Fata  ce-i  de  bocotan
Nu  Ń-a  şti  lucra  şohan

Am  două  rude  de  fier Am  două  rude  de  piele
Şi  ajung  cu  ele  până-n  cer. Şi  ajung  cu  ele  până-n  stele.

Ochii
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Vizita actuală a Primului Ministru Kioseivanov la Ankara a avut ca scop
real – având şi sprijinul Germaniei – determinarea retragerii Turciei din blocul
ÎnŃelegerii Balcanice sau, cel puŃin, să obŃină dezinteresarea Turciei în ceea ce
priveşte revendicările Bulgariei asupra Dobrogei, spre a asigura frontiera de sud.
Din câte s-a putut afla, această acŃiune a lui Kioseivanov nu ar fi reuşit.

FaŃă de toate aceste date, reiese în mod pozitiv tendinŃa Bulgariei de a
ridica revendicările teritoriale în Dobrogea. Este mai mult ca sigur că, în baza unei
înŃelegeri între Bulgaria, Ungaria şi Germania, bulgarii fac preparative pentru un
eventual atac prin surprindere asupra frontierei noastre de la sud.

Tot în legătură cu aceasta, echipele de urmărire a ataşaŃilor militari străini
de pe teritoriul nostru ne raportează că, zilnic – de câte 2-3 ori –, au loc consfătuiri
între ataşaŃii militari ai Bulgariei, Ungariei şi Germaniei. Această colaborare este
ordonată de Statele Majore respective.
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 9).Doc. 30
RADIODIFUZIUNEA - Posturile de Ascultare Nr. 1 şi 2 21 Martie 1939
Studii şi Propagandă C.M., R.R.B. şi T.B.

RADIO BERLIN 
Berlin: Prefectura PoliŃiei cehe din Praga anunŃă că nu s-au operat arestări

în masă. Au fost arestaŃi doar câŃiva agitatori comunişti şi traficanŃi de valută, care,
după terminarea cercetărilor, urmează să fie eliberaŃi. Nici lagăre de concentrare n-
au fost înfiinŃate pe teritoriul Boemiei.

PARIS MONDIAL, Ora 9 a.m.
Măsurile militare ale României au fost considerabil sporite, mărindu-se

efectivele unităŃilor de la frontiera ungară şi ucraineană.
Ştirea dată de corespondentul nostru că se va trimite o misiune engleză în

România se confirmă. Guvernul britanic a anunŃat aseară că va trimite o asemenea
misiune în România pentru rezolvarea unor importante chestiuni economice, iar nu
cu preocupări militare, cum s-a crezut.

DorinŃa de pace a României este categorică. România a refuzat
propunerile ce i s-au făcut de a participa la împărŃirea Ucrainei, neavând
revendicări teritoriale de susŃinut.

Din Budapesta se anunŃă că trupele ungare au ocupat poziŃii de-a lungul
frontierei române nu cu intenŃiuni agresive, ci ca măsură de siguranŃă faŃă de
concentrările de trupe ale României, în afară de efectivele normale.

La Ankara au avut loc conversaŃii între Ministrul Bulgariei şi Primul
Ministru al Turciei. S-a subliniat necesitatea solidarităŃii între popoarele balcanice.

Numeroase lagăre de concentrare par să fie create în Boemia şi Moravia.
La Praga populaŃia face coadă pentru a-şi obŃine alimentele necesare.

Ministrul Afacerilor străine al Lituaniei a avut o întrevedere cu dl. von
Ribbentropp. S-a discutat situaŃia din Memel, unde, în cursul demonstraŃiilor
organizate de germani, s-au auzit strigăte: “Înapoi la Reich”. “L´Intran[sigeant].”
vorbeşte de trupe germane adunate la frontierele Lituaniei.

Din Berlin se dezminte ştirea că rezervele Băncii NaŃionale Cehe ar fi fost
ridicate de germani.

Canada este gata să înceapă convorbiri cu Guvernul Britanic în privinŃa
politicii ei externe.

RADIO BERLIN
Berlin - [ora] 11,30 Se susŃine că Sovietele ar fi insistat să discute, cu

ocazia conferinŃei proiectate, nu numai problemele referitoare la Europa Sud-
Estică, ci şi toate chestiunile care se referă la îndepărtatul Orient.

Anglia a dezlănŃuit o campanie de aŃâŃare prin presa ei. Încercarea de a
mobiliza România şi de a o ridica împotriva Germaniei nu poate fi considerată
decât o tentativă criminală. Statele din bazinul dunărean ar fi trebuit să se orienteze
pe axa Roma-Berlin.

Pt. Conformitate, ss. indescifrabil
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 10).

Că  se  utiă-n  cotătoare
Şi  zice  că-i  sărbătoare.
Da’  fata  de  om  sărac
Ştie  a  lucra  cu  drag
Şi  Ń-a  face  zile  bune,
Nu  te-a  pune  pe  tăciune.

1953
Pe  la  noi  pe  după  casă
Vine  mândra  cea  aleasă
Şi-mi  dă  buză  subŃirea
Să  nu  mă  depart  de  ea.
De  la  Maria  Jurje, 48  ani, Bârgău,
1986

1954
Unde  joacă  Cicârlâu(l) -
Maria  şi  Dumnezău(l).

1955
Unde  joac’  cicărlăuanii
Nu  se  bage  bârgoanii
C-or  sări  ca  bolovanii;
Nu  se  bage  nici  ilbenii
C-or  sări  ca  şi  cocenii.
De  la  Valeriu  Sabău, 32  ani, Cicârlău,
1987

1956
Lele, pindileu  tău
Gândeşti  că  l-am  lăut  eu
La  poiată, -n  ptişalău.

1957
- Văsălică, clop  de  paie,
Hai  cu  mine  la  bătaie!
- Nu  mă  duc, c-am  fost  o  dată
Şi-am  pticat  păste-o  lopată.
De  la  Vasile  Jurje, 34  ani, Cicârlău,
1987

1958
Asta-i  mândra  care-o  vezi,
Care  ne-o  făcut  scoverzi.
De-ar  hi  mândra  mai  cuminte
Să  ne  facă  şi  plăcinte
Cu  cureti, că  brânză  n-are

Am  văzut Oi  ave
Şi  n-am  avut, Şi  n-oi  vede.

Sicriul
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Doc. nr. 31
RADIODIFUZIUNEA - Postul de Ascultare nr. 1 22 martie 1939
Studii şi Propagandă 

RADIO ZEESEN - Ora 9
La Lisabona este mare indignare împotriva Angliei care nu lasă pe alŃii să

ocupe teritorii, aşa cum a făcut şi ea.
Iugoslavia nu se interesează decât de chestiunile care o privesc direct,

presa ei nu provoacă pe nimeni.
Anglia şi FranŃa speră să bată pe germani cu trupele internaŃionale de

asasini şi de bolşevici din Spania. Germania n-a adresat nici un ultimatum pentru
retrocedarea Memelului. Ribbentropp şi Ministrul Lituaniei au aranjat, de comun
accord, retrocedarea.

RADIO PARIS - Ora 9,15
La banchetul dat aseară de regele Angliei în onoarea d-lui Lebrun,

suveranul a spus, între altele: “Ne bizuim pe forŃa noastră, pe inteligenŃa, pe
caracterul hotărât al naŃiunilor noastre, - calităŃi care au fost puse la încercare
întotdeauna în împrejurări grave”.

Dl. Lebrun a răspuns: “FranŃa şi Anglia au aceeaşi concepŃie despre
onoare, despre justiŃie, despre respectarea cuvântului dat şi despre tratate. Ori de
câte ori aceste principii care singure sunt în stare să asigure bucuria de a  trăi a
indivizilor, sunt atacate în vreo parte a lumii, legăturile dintre noi trebuie să fie şi
mai strânse”.

FranŃa anunŃă construirea a noi vase de război. Ministrul de Externe
german a promis Lituaniei compensaŃie economică în schimbul cedării prieteneşti a
Memelului. Aseară, la ora 22.15, Consiliul de Miniştri lituanian a hotărât cedarea
Memelului şi a făcut cunoscut aceasta Germaniei precum şi dorinŃa de a se alcătui
o comisiune mixtă care să reguleze retrocedarea. Un ziar oficial polonez declară că
s-au făcut încercări pentru atragerea Ńării lor într-o acŃiune filo-sovietică sau filo-
germană. Polonia înŃelege să-şi păstreze toată independenŃa politică şi o deplină
neutralitate faŃă de evenimente. Pentru aceasta ea se bazează pe: forŃele proprii,
bunele raporturi internaŃionale, alianŃa cu FranŃa şi cu România şi colaborarea
amicală cu toate Ńările vecine.

Se anunŃă că s-a amânat semnarea acordului economic româno-german
(pentru care începuse[ră] negocieri încă din septembrie trecut) până la soluŃionarea
crizei actuale. Şeful Misiunii Economice Germane, dl. Wohlthat, pleacă azi din
România.

Dl. Tilea vine la Bucureşti să dea relaŃii şi să ia instrucŃi[un]i.
Pt. conf., ss. indescifrabil
——————————————
(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 2).Doc. nr. 32
RADIODIFUZIUNEA - STUDII ŞI PROPAGANDĂ - POSTUL DE ASCULTARE
22 Martie 1939 Radio Roma

Evenimentele din Europa vor avea repercusiuni serioase şi în Extremul
Orient.

Se dezminte ştirea că Beck ar fi fost invitat la Berlin.
Csáky şi Teleki vor face o vizită la Roma, în aprilie.
ÎnŃelegerea preconizată între Anglia, FranŃa, Soviete, Polonia, Belgia,

România şi Iugoslavia este o încercare de slăbire a Axei, faŃă de care Italia e mai
ataşată decât oricând.
Este de netăgăduit că forŃa popoarelor balcanice stă numai în unirea lor.

Dl. Tilea, Ministrul României la Londra, a fost rechemat la Bucureşti,
unde soseşte azi cu avionul, spre a da relaŃii asupra zvonurilor despre mobilizarea
României, care se pare că emană din cercurile LegaŃiei Române din Londra.

Paris Mondial
Atitudinea Poloniei lasă să se întrevadă că guvernul acestei Ńări recunoaşte

anexarea Boemiei şi Moraviei. 
Din cercurile naŃionaliste spaniole se afirmă că nici un fel de presiune n-ar

C-o  mâncat-o-n  Postu  mare.
De  la  Florica  Pop, 61  ani, Cicârlău,
1987

1959
Nu  mă  tem  eu  de  jăndari
Până  sunt  ptetri  şi  pari.

1960
De  când  joc  fete  p-ales
N-am  dohan  să  dohănesc,
De  când  joc  pe  care-apuc
De  dohan  abde  mă  duc.
De  la  Ilie  Cardoş, 64  ani, Merişor,
1987

1961
Fetele, până  ce-s  fete,
Beu  horincă  până-s  bete
Şi-apoi  zic  că-s  diotete.
De  la  Ion  Macarie, 61  ani, Cicârlău,
1984

1962
Cine  doarme-n  zi  de  lucru
N-are  cu  ce-şi  hrăni  pruncu.

1963
Cine  vara  lucră  prost
Tătă  iarna  Ńîne  post.

1964
Femeia  care  bârfeşte
Nici  o  haină  nu  cârteşte,
Mai  bine  şi-ar  cârti  gura
Ca  să  nu-ntreacă  măsura.

1965
Oamenii  ce  ciufulesc
Nici  o  ceapă  nui  plătesc,
Când  cu vorbele  lovesc
Prostia  şi-o  dovedesc.

1966
Omu  prost, tot  prost  rămâne,
Deşi  ocâş  el  se  Ńine.

Sus  sună, Şi  pe  oameni  îi  adună.
Jos  răsună

Clopotul  bisericii
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putea determina Guvernul Franco să ia măsuri economice împotriva Germaniei. 
Din surse engleze, se anunŃă că Polonia şi România n-au întrebat guvernul

Marii Britanii ce atitudine va lua în cazul când ar fi atacate, dar Anglia – în faŃa
iminentei posibilităŃi ca România să fie atacată – a consultat Sovietele asupra
atitudinii ce înŃeleg să-şi impună faŃă de agresor. Rusia a declarat că o hotărâre în
această chestiune nu se poate lua decât într-o conferinŃă a statelor interesate, aşa
cum s-a mai spus, stabilindu-se o atitudine comună.

La Praga, au fost arestaŃi 18.000 de oameni, iar nu 600 cum afirmă
comunicatul Reich-ului.

Radio Moscova
Stalin a declarat că Uniunea Sovietică continuă să-şi sporească mijloacele

economice, flota şi armata, dar este de pe acum în măsură să ia atitudine faŃă de
agresor şi să facă faŃă oricăror împrejurări.

Presa sovietică afirmă că nici România, nici Polonia nu au cerut ajutorul
Sovietelor. 

Radio Breslau
Campania de minciuni pornită de la Londra a dat greş în Europa Centrală.

România, Belgia, ElveŃia şi Ńările scandinave au dezminŃit că ar fi ameninŃate de un
atac german.

În Anglia se cere o lege a deplinelor puteri împotriva Germaniei, dar
aceasta n-ar fi, de fapt, decât în folosul Angliei.

Presa italiană spune că Londra îşi scoate masca şi dă cărŃile pe faŃă în
privinŃa intenŃiilor sale războinice.

Ungaria dezminte formal că ar cere Transilvania şi afirmă că ştirea e
născocită de diplomaŃia engleză, care ar vrea să înrăutăŃească raporturile
diplomatice dintre cele două Ńări. Cu acelaşi scop afirmă şi FranŃa că ungurii ar fi
mobilizat mari forŃe la frontiera română. Ziaristul francez care a lansat acest zvon a
fost expulzat din Ungaria. 

Un ziar ceh afirmă că FranŃa ar fi speculat Cehoslovacia timp de 20 de
ani, dar astăzi cehii refuză să mai facă acest joc. 

Radio Zeesen
S-a organizat o coaliŃie a statelor democrate pentru a provoca războiul.

Iugoslavia nu are interes să participe la conferinŃa propusă de Soviete. Ea îşi
urmează linia politică de până acum. De asemeni, Turcia nu are inters să intervină
în Europa Centrală. Nu s-a vorbit de intrarea Bulgariei în ÎnŃelegerea Balcanică, în
recenta vizită a Primului Ministru bulgar în Turcia. Cele două Ńări îşi vor păstra
neutralitatea. Lituania a decis retrocedarea Memelului Germaniei. 

Lordul Halifax a avut o lungă convorbire cu dl. Bonnet.
Pt. conf., ss. Indescifrabil

(C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 3).Doc. nr. 33 
Sinteza istorică despre situaŃia Ucrainei Subcarpatice şi a tendinŃelor

politice manifestate de populaŃia acestei regiuni în perioada 1918-1940,
conform Notei SSI nr. 20333/3/august 1940, realizată pe baza informaŃiilor
unui rezident din Ungaria.

I.
UCRAINA SUBCARPATICĂ SUB VECHEA DOMINAłIE 

MAGHIARĂ
Dintre popoarele stăpânite de Ungaria, mai greu o duceau ucrainenii, sub

toate raporturile: economic, social, naŃional şi cultural.
Pământul Ucrainei Carpatice este muntos. Pădurile şi păşunile sale erau,

pe atunci, sau în mâinile statului maghiar sau într-ale latifundiarilor unguri.
Exploatarea acestor bunuri se făcea prin evrei, care, fiind exponenŃii

maghiarizării pentru această regiune, se bucurau de tot sprijinul autorităŃilor
maghiare. Astfel, Ńăranul ucrainean era robul evreilor. Evreii exploatau populaŃia
fără milă şi fiecare protest sau exprimare a nemulŃumirilor din partea Ńăranilor
era[u] înăbuşite de jandarmi, fiind socotite drept răsvrătire contra statului maghiar. 

PopulaŃia trăia într-o mizerie cumplită. łăranii lucrau iarna în păduri, la

1967
Uşurelu-s, uşurel
C-am  mâncat  carne  de  mniel.

1968
Dragu-mi-i  cu  cine  joc
Că  mnirose-a  busuioc.

1969
Dragu-mi-i  mnie-a  juca
Cu  nevasta  altuia.

1970
Iuieşte  şi  tu, hăi,
Nu  sta  cu  gura-n  păstăi.

1971
Joacă, vere, nu  te  teme
Că  nu-s  feciori, numa  d’eme.

1972
Astă  fată  joacă  bine
Cu  ŃâŃele  cătă  mine.
De  la  Traian  Pop, 57  ani, Merişor,
1993

1973
Frunză  verde  de  bujor,
Mă  cheamă-Alexandru  Popşor,
Frunză  verde  de  macriş,
Din  comuna  Urmeniş.

1974
La  leliŃa  ce  frumoasă
Să  nu  Ńii  oglindă-n  casă:
Ziua  şede  la  oglindă
Şi  gunoiu-ajunge-n  grindă,
Nici  batăr  nu-l  scoate-n  tindă.

1975
Mândră, din  pricina  ta
Murgu  meu  apă  nu  bea,
Nici  din  bălŃi, nici  din  cişmea,
Numa  din vedriŃa  ta.

1976
Floricică  mărgărit,
Mândrele  m-au  sărăcitRostogol  într-un  ocol,

Curte  albă-ntr-un  picior.
Varza
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muncă grea, de multe ori numai pentru a-şi câştiga hrana, iar vara se duceau la şes,
în Ungaria propriu zisă, unde lucrau la strângerea recoltei pentru a-şi câştiga puŃina
pâine pentru iarnă. 

Cu toate că această stare de lucruri era de multe ori adusă la cunoştinŃa
Parlamentului ungar, ea nu s-a schimbat până la sfârşitul războiului din 1918, când
Ucraina Subcarpatică, sub denumirea de “Potcarpatska Rus”, a fost alipită la
Cehoslovacia. 

Maghiarizarea a pătruns şi în biserică. PreoŃii, în majoritate, vorbeau,
acasă şi cu populaŃia, în limba maghiară, cu toate că predicile în biserică le Ńineau
în limba slavonă, care şi ea era foarte puŃin înŃeleasă de populaŃie.

Şcolile secundare au fost maghiare, numai în şcolile primare se învăŃa un
fel de “volapiuk”, un amestec de limbă slavonă bisericească, rusă şi ucraineană, cu
mare amestec de limbă maghiară. Sub denumirea de limbă autohtonă, se vorbeşte
şi acum în Ucraina Subcarpatică.

AdministraŃia era pur maghiară, ostilă ucrainienilor.
PopulaŃia era, desigur, nemulŃumită de acest regim şi prigoană.

Exploatând faptul că biserica greco-catolică (toŃi ucrainenii erau greco-catolici) era
sub presiune ungară, ruşii au început propaganda pentru ortodoxie.

Curentul rusofil creat de preotul Dobrianski a crescut din an în an. Paralel,
au crescut şi parohiile ortodoxe. Ucrainenii trecuŃi la ortodoxism se socoteau
moscofili, astfel că, prin biserica ortodoxă, a fost introdus în Ucraina Subcarpatică
un curent politic favorabil Rusiei. Ungurii au făcut încercări de a combate acest
curent, iscând mai multe procese de înaltă trădare, ca, de exemplu, cel de la Sighet.

Pe atunci a luat naştere şi curentul naŃionalist ucrainean, iniŃiat de preotul
Augustin Voloşin, care edita un ziar ”Nauka”, ucrainean, apoi, a scos un abecedar
şi alte lucrări în limba ucraineană.

În afară de aceste două curente a rămas şi un curent aşa numit autohton,
care avea un program politic în sensul că populaŃia slavă din Ucraina Carpatică
este aparte, deosebită de poporul ucrainean ca şi de cel rus.

Ungurii susŃineau curentul ucrainean, ca fiind îndreptat contra rusofililor.
Încurajau însă şi curentul autohton.

Aceasta era starea de lucruri înainte de izbucnirea războiului din 1914.
II.

SUB  DOMINAłIA  CEHĂ
În timpul Războiului cel Mare (Primul Război Mondial – n.n.), populaŃia

slavă din Ucraina Subcarpatică, a venit în contact cu ucrainenii din GaliŃia
Orientală şi din Bucovina, unde conştiinŃa naŃională ucraineană era atât de
dezvoltată încât se formase o legiune ucraineană contra Rusiei, luptând pentru
independenŃa Ucrainei. Multe unităŃi din această legiune, denumită “Ucrainski
Siciovi StrilŃi”, erau cartiruite în satele din Ucraina Carpatică, ceea ce a contribuit
mult la deşteptarea conştiinŃei naŃionale a ucrainenilor din această parte.

În anul 1918, a survenit o mişcare naŃională ucraineană în Ucraina
Carpatică încununată cu hotărârea de alipire a Ucrainei Carpatice la Ucraina de
Vest. O delegaŃie a ucrainenilor din Ucraina Carpatică a plecat la Stanislavov,
cerând punerea Ucrainei Carpatice sub protectoratul Ucrainei de Vest.

În urma evenimentelor provocate de războiul polono-ucrainean, cu
ocuparea GaliŃiei de trupele polone, precum şi în urma pactului dintre Preşedintele
Republicii Cehoslovace şi reprezentanŃii ucraineni din Statele Unite (Dr. Jatcovici),
Ucraina Carpatică sub denumirea “Podcarpatska Rus”, a fost alipită Republicii
Cehoslovace, cu condiŃia că va primi o autonomie teritorială şi va avea parlamentul
său propriu, condiŃie care n-a fost îndeplinită de statul cehoslovac.

Sub regimul cehoslovac, Ucraina Carpatică s-a dezvoltat sub toate
raporturile: naŃional-social şi economic. Starea deplorabilă a populaŃiei a dispărut.
Numărul şcolilor a crescut, administraŃia era umană, drumurile s-au modernizat,
reforma agrară a fost efectuată. Industria a primit o dezvoltare, oraşele s-au
împodobit, însă n-a dispărut influenŃa evreilor şi apăsarea lor asupra stării sociale şi
economice. łărănimea era îndatorată evreilor. AdministraŃia cehă, văzând întărirea
curentului ucrainean, a început să-l combată prin încurajarea curentului moscofil.

Cumpărându-le  argint
Şi  mărgele  pe  la  gât.
M-au  lăsat  încins  cu  aŃă
Cumpărându-le  dulceaŃă,
M-au  lăsat  încins  cu  tei
Cumpărându-le  cercei.

1977
Lelea-naltă  şi  voinică
Doarme  lângă  mămăligă:
Mămăliga  colcăie -
Ea  doarme  şi  horcăie.

1978
Gura  me  din  ce-i  făcută?
Dintr-un  măr  şi  dintr-o  turtă,
Cine-i  vrednic  o  sărută,
Cine  nu, stă  şi  se  uită.

1979
CuculeŃ  de  la  pădure,
Du-te  la  mândra  şi-i  spune
C-o  să  merg  la  ea  odată
Când  a  fi  frunza  mai  lată
Şi  dragostea  mai  curată.

1980
Bate  vânt  din  răsărit,
BădiŃa  n-o  mai  vinit,
Vântu  bate  tot  mereu,
Da’  nu  vine  badea-l  meu.

1981
Pe  sub  lună, pe  sub  stele,
Se  duc  şir  de  rândunele;
Da-acele  nu-s  rândunele
Că-s gânduri de-a mândrii  mele.

1982
Nu-i  frumos  cine  se  Ńine,
Ci-i  frumos  cui  i  stă  bine;

Un  orb  vede  un  iepure, Un  mut  strigă  la  un  surd
Un  şchiop  aleargă  după  el, Să-l  prindă.

Minciuna
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Curentul cehoslovac a căutat, totodată, motivul de a nu acorda Ucrainei
Carpatice autonomia promisă. Pentru aceasta a întrebuinŃat mijloacele austriece:
“divide et impera”. În loc ca în şcoli să fie introdusă limba de predare ucraineană,
guvernul cehoslovac, pătruns şi el de tendinŃele rusofile, a dispus ca fiecare
comună din Ucraina Carpatică să decidă ce fel de limbă de predare să fie introdusă:
rusă, ucraineană sau autohtonă. Pe acest teren s-au dat lupte crâncene. Curentul
rusofil, sprijinit de guvern, a întrebuinŃat toate mijloacele pentru a câştiga teren,
însă a biruit curentul ucrainean.

AgenŃii comunişti au profitat de această stare de lucruri pentru propaganda
în favoarea Uniunii Sovietice, aşa că, în ultimii ani, ideologia comunistă a avut
mare succes în populaŃie, mai cu seamă având în vedere că guvernul din Praga a
intrat în aşa fel de relaŃii cu Uniunea Sovietică încât n-a putut lua nici o măsură
împotriva răspândirii comunismului.

Curentul  moscofil din Ucraina Carpatică, condus de emigranŃii ruşi, a
făcut o oarecare forŃare pentru combaterea comunismului. Acest curent a fost
reprezentat de d-nii Brodi şi FenŃik, care erau agenŃii Ungariei, iar în ceea ce
priveşte FenŃik, el a fost plătit şi de polonezi, care urmăreau şi ei scopurile lor în
Ucraina Carpatică.Prin urmare, în anii 1936-1938, Ucraina Carpatică a devenit
terenul de luptă între cehi, unguri, polonezi şi soviete, iar populaŃia ucraineană a
fost împărŃită, din punct de vedere al orientării ei externe, între curentul ceh, care
urmărea scopul de a rămâne în limitele statului cehoslovac, curentul ungar (pentru
alipirea la Ungaria), curentul ucrainean pentru alipirea la Ucraina viitoare, curentul
rus pentru alipirea la Rusia viitoare şi curentul comunist pentru unirea la Uniunea
Sovietică. 

Prin urmare, un haos de tendinŃe contrare care slăbeau coeziunea
poporului ucrainean din această provincie.

III
UCRAINA CARPATICĂ AUTONOMĂ ŞI INDEPENDENTĂ

În toamna anului 1938, devenind, pe neaşteptate, autonomă în cuprinsul
Statului cehoslovac, Ucraina Carpatică, subminată de certuri interne şi sabotată de
către populaŃia evreiască, n-a putut să se consolideze în măsura necesară pentru a
menŃine ordinea internă şi a face faŃă atacului din afară al ungurilor.

Timp de 4 luni Ucraina Carpatică a fost hărŃuită de lupte interne între
ucraineni şi unguri, apoi între ucraineni şi cehi şi n-a putut introduce un regim
ferm. Guvernul nu avea nici o autoritate şi era format din oameni incapabili de a
conduce Ucraina Carpatică în timpuri aşa de zbuciumate. Rolul negativ l-au jucat
reprezentanŃii organizaŃiei teroriste O.U.N. Ei s-au socotit deasupra guvernului, se
amestecau în conducerea statului, terorizau populaŃia, provocau incidente cu
autorităŃile şi armata cehă rămasă în Ucraina Carpatică şi, prin amestecul lor în
treburile administraŃiei locale şi ale justiŃiei, creau haosul în toate domeniile vieŃii
publice.

Preluând organizaŃia forŃelor înarmate, aceşti terorişti fără nici o
experienŃă în chestiuni militare, au înlăturat de la conducerea militară, pe toŃi
oamenii cu experienŃă, neavând ce pune în loc. Ceea ce au făcut aceşti entuziaşti a
fost înflăcărarea populaŃiei ucrainene cu sentimente naŃionale.

În tot timpul Ucraina Carpatică a fost atacată de bandele ungare şi de
bandele aşa numiŃilor moscofili din partea Ungariei, precum şi de bande din partea
Poloniei. În acelaşi timp, în organizaŃia militară “Sici” au pătruns mulŃi agenŃi
polonezi şi unguri.

Încordarea cu cehii a contribuit şi mai mult la haosul intern şi la
slăbiciunea externă. Întreaga populaŃie şi guvernul îşi puneau speranŃe în ajutorul
Germaniei, atât în ceea ce priveşte apărarea graniŃelor cât şi consolidarea ei internă
din punct de vedere administrativ şi economic.

Proclamându-se independentă, după ocuparea Cehiei de către Germania,
Ucraina Carpatică a cerut ocrotirea Germaniei, ceea ce Germania a refuzat.

IV
OCUPAREA UCRAINEI CARPATICE DE CĂTRE UNGURI

Ungurii au atacat Ucraina Carpatică la 12 Martie 1939, la început cu

Nu-i  frumos  cin’-se  găteşte
Ci  cui  i  s e  potriveşte,

1983
Nu  te  Ńîne, mândră, tare
Că  nu  eşti  din  diŃă  mare,
Că  nici  ograda  nu-i  a  ta -
Numa  cât  scurmă  cloşca.

1894
În  călcâiu  cizmii-i
Şede  dracu  cu  puii
Şi  mă-nvaŃă-a  Ńîui.

1985
De  la  noi  a  tria  casă
Este-o  fată  negricioasă,
Vine  tată-so  la  noi
Să  o  ieu  că  mi-a  da  boi.
Boii-s  buni, averea-mi  place,
Da’  cu  neagra  ce  m-oi  face?

1986
D’inule, nebunule,
Io  te  beu  că-mi  placi,
Tu  de  haine  mă  dezbraci,
Io  te  beu  de  după  masă,
Tu  mă  scoŃi  pe  după  casă-

1987
łucu-te, oiagă  plină,
Tu  m-ai  pus  cu  curu-n  tină,
łucu-te, oiagă  goală,
Tu  m-ai  pus  şi  tu  mă  scoală.

1988
Vrei, mândruŃă, ca  să-Ńi  spui
Câte  blide  ai  în  cui?
Două  cu  a  mâŃului,
Unu-n  cui, unu  su  pat -
Nici  acela  nu-i  spălat.

1989
Câte  fete-s  cu  cojoc
Tăte-aşteaptă  să  le  joc;
Da’  juca-le-a  boalile
Că  mă  dor  pticioarile.
De  la  Reghina  Tămaş, 57  ani, Merişor,
1987

Căciula-Mpăratului
În  mijlocu  satului.

Biserica
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unităŃile de voluntari şi unităŃile formate din populaŃia ungară de pe teritoriul
Ucrainei Carpatice, iar pe urmă cu trupe regulate.

În contradicŃie cu zvonurile răspândite că Ucraina Carpatică s-a apărat
timp de două săptămâni, trebuie să spunem că luptele au durat numai patru zile.

Din partea ungurilor pierderile au fost de 74 morŃi şi 140 răniŃi, iar din
partea ucrainenilor numărul morŃilor este evaluat la 1500, lucru care se explică prin
faptul că forŃele înarmate ale Ucrainei Carpatice au fost formate din tineretul fără
nici o experienŃă militară. Conducerea militară, şi ea fără nici o experienŃă, trimitea
în luptă pe elevii şcoalelor, distribuindu-le arme în momentul luptei, aşa că aceşti
nenorociŃi nu ştiau nici cum se făcea tragerea şi nici mânuirea armelor. Aşa se
explică pierderile mari ale acestor eroi căzuŃi sub o conducere iresponsabilă.

În ceea ce priveşte această conducere militară şi civilă, ea a urmat sfatul
Monseniorului Voloşin, preşedintele Statului, care a lansat lozinca: “Nu luptaŃi, ci
salvaŃi viaŃa, care e mai presus de orice”. Astfel, pentru apărarea Ucrainei Carpatice
şi-a jertfit viaŃa tineretul şi Ńărănimea conştiincioasă. În literatura ucraineană nu se
găseşte numele nici unui comandant (din membrii O.U.N.) care a pierit pentru
Ucraina.

Ocupând Ucraina Carpatică, ungurii au dezlănŃuit o teroare
nemaipomenită faŃă de populaŃia ucraineană. Ei au executat fără milă şi fără nici o
procedură de judecare pe toŃi ucrainenii bănuiŃi că au fost în organizaŃia de “Sici”
sau care au activat în spiritul naŃional. Aşa, la Hust au fost executaŃi circa 100
ucraineni, la Teceu - 64 persoane, la Perecin - 8 persoane, la Voloviec - 14
persoane etc. N-a fost nici un sat în care ungurii să nu fi executat ucraineni.

În total, numărul celor executaŃi este apreciat la 2500, însă foarte mulŃi au
fost internaŃi în diferite lagăre şi chinuiŃi, aşa că au devenit infirmi.

Materialul documentar strâns chiar prin comisiile oficiale ungare arată că
mulŃi ucraineni omorâŃi, au fost, înainte de moarte, chinuiŃi în mod îngrozitor.
Astfel, în comuna Trebuşani au fost arestaŃi 7 Ńărani ucraineni şi au fost bătuŃi în
modul cel mai crunt, apoi li s-a tăiat nasul şi urechile, le spintecau burta şi o
umpleau cu pământ.

Indignarea populaŃiei ucrainene a fost mare. Ura contra ungurilor era
nemaipomenită. La Paşti, în anul 1939, Ńărănimea, în semn de protest, n-a vrut să
se ducă la Biserică, însă mulŃi au fost trimişi cu forŃa.

Lagărul de internare Varju-Lapos lângă Nyiregyhaza a devenit groaza
ucrainenilor.

V.
SUB OCUPAłIA ACTUALĂ UNGARĂ

După ocuparea Ucrainei Carpatice, ungurii au început purificarea ei:
ToŃi funcŃionarii de origine ucraineană au fost concediaŃi; EmigranŃii

ucraineni, supuşii cehoslovaci stabiliŃi în Ucraina Carpatică, au fost izgoniŃi. 
Prin decretul din 24 Martie 1939, ungurii au interzis primirea în serviciul

statului a oricărui ucrainean din foştii emigranŃi şi chiar a copiilor acelora.
Prin alt decret, limba ucraineană a fost interzisă în şcolile secundare.

ÎnvăŃătorilor unguri le-au fost interzis de a vorbi cu elevii şi cu părinŃii lor în limba
ucraineană. Liceele au fost maghiarizate. CărŃile ucrainene pentru şcolile secundare
au fost arse. În şcolile primare, limba de predare a devenit ungara şi numai ca
materie străină s-au admis 3 ore pentru limba carpato-rusă.

Din punct de vedere social, ocupaŃia ungară a adus mari greutăŃi pentru
populaŃia ucraineană. Sub dominaŃia cehoslovacă, populaŃia nevoiaşă a avut
posibilitatea de a găsi lucru în Cehia şi Moravia, [zone] industriale. Ungaria n-a
admis nici un factor care ar fi putut menŃine starea economică destul de bună.
Ungurii au început, pur şi simplu, exploatarea populaŃiei locale, prin fixarea
preŃurilor scăzute pentru produsele lemnoase, pentru mâna de lucru etc., pe când
preŃurile pentru alimente au scăzut.

Boierimea [moşierimea – obs. n.] ungară, care a fost expropriată în timpul
Cehoslovaciei, a început, într-un mod sau altul, a intra în posesia pământurilor
expropriate. 

Pădurile, exploatate în condiŃiuni destul de bune pentru muncitori de către

1990
Cine  lucră-n  sărbători
Facă-i-se  buburoi;
Cine  joacă-n  Postu  Mare
Joacă-i  dracu  pe  stinare;
Cine  joacă-n  Postu  Mic
Joace-i  dracu  pe  buric.

1991
Cine  nu  şti’  fa’  tocană
Să  dea  cu  capu  de  blană,
Cine  nu  şti’  fa’  mălai
Să-şi  puie  curu  p-un  scai.

1992
Cine  nu  şti’  socoti
Nu  margă  a  târgui,
Cine  nu  şti’  meliŃa
Nu  margă  nici  a  cânta.

1993
Cine  nu  şti’  a  iubi
Nu  margă  sara-a  peŃi,
Cine  nu  şti’  săruta
Nu  coate  la  mândruŃa.

1994
Fost-am  puiu  pădurii
Şi  nu  m-o  mâncat  luptii,
Luptii  mâncă  oi  şi  vaci
Nu  mânâncă  prunci  săraci.

1995
Pentru  cară  de  nuiele
Dă-mi  un  ptic  de  gură, lele.

1996
Bolundu-s, bolund  mă  teamă,
Bolundu-s, de  bună  samă.

1997
Hai, mândruŃă, hai  încoace,
Să  te  joc  cum  mie-m  place.

1998
Sai  în  sus, că  jos  îi  mere,
BăcuieŃ  de  pere  rele.

Am  o  vacă:
Fată  un  viŃel  pe  zi
Şi  tot  îl  mânâncă  lupii.

Mămăliga
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Statul Cehoslovac, au revenit posesorilor vechi, care au reînceput exploatarea lor
prin mijlocirea evreilor.

Prin urmare, pentru populaŃia ucraineană din Ucraina Carpatică au devenit
timpurile foarte grele, atât din punct de vedere material, cât şi moral.

Revoltele mărunte din diferite sate au fost înăbuşite cu cea mai mare
cruzime.

VI.
DUPĂ IZBUCNIREA RĂZBOIULUI ACTUAL

După izbucnirea războiului, guvernul din Budapesta a văzut că, faŃă de
actuala stare de spirit a populaŃiei ucrainene, este imposibil de a conta pe loialitatea
populaŃiei ucrainene în cazul unui eventual război, ci, din contră, această populaŃie,
profitând de situaŃia ei geografică şi de topografia terenului, ar fi capabilă de a
pricinui mari neplăceri pentru unguri. Ca urmare, Guvernul Ungar a început să
caute drumul pentru schimbarea stării de spirit a populaŃiei.

Este drept că, încă în primele luni după ocuparea Ucrainei Carpatice, au
fost răspândite anunŃuri iscălite de colonelul Botke şi de preşedintele organizaŃiei
“Ruska Rada”, profesorul Iuliu Marin, că Ungaria a venit pentru eliberarea
poporului rus de sub jugul ceho-ucrainean şi Rusia Carpatică va primi autonomie,
însă această promisiune n-a fost realizată.

Dat fiind că aristocraŃia ungară, ungurii locali şi moscofili nu sunt dispuşi
a face nici o concesiune în favoarea ucrainenilor, din punct de vedere naŃional,
Guvernul Ungar a crezut că va putea atrage simpatia populaŃiei ucrainene prin
lozinca: “Autonomie Ucrainei Carpatice, după alipirea la ea a Ńinutului
Maramureş”. În acest scop, autorităŃile locale au invitat populaŃia ucraineană să
intre în unităŃile paramilitare care vor avea misiunea de a ataca primii România,
pentru ocuparea Ńinutului Maramureş.

Încercarea a fost zădărnicită, fiindcă nimeni din ucrainieni n-a vrut să intre
de bună voie în aceste formaŃiuni, dimpotrivă, când a fost creată graniŃa comună cu
Uniunea Sovietică, a început fuga Ńărănimii în GaliŃia. Se spune că au fugit mai
mult de 25.000 tineri.

Aceasta a fost pentru Ungaria semnalul că fără schimbarea radicală a
regimului politic, naŃional şi social, populaŃia ucraineană din Ucraina Carpatică va
trece de partea oricărui adversar, care va începe războiul contra Ungariei.

Prin urmare, a fost proiectată autonomia Ucrainei Carpatice, care, credem,
că nu va fi o autonomie adevărată, ci numai de ochii lumii.

VII.
UCRAINA CARPATICĂ OBIECTIVUL POLITICII INTERNAłIONALE

Ungaria, lipsită de păduri, sare şi alte produse, Ńine cu tot dinadinsul să
păstreze Ucraina Carpatică în cuprinsul Statului Ungar, folosind acest teritoriu şi
pentru scopurile de agresiune faŃă de România.

Uniunea Sovietică, urmărind scopurile InternaŃionalei a III-a, are dorinŃa
de a ocupa Ucraina Carpatică, sub masca Unirii Ucrainenilor, însă, de fapt, pentru a
pătrunde în inima Europei şi a se apropia direct nu numai de Slovacia şi Cehia,
unde comunismul este în creştere, ci şi de Iugoslavia, care cu entuziasm urmăreşte
creşterea teritoriului “Rusiei” ocrotitoarea slavinismului din Europa de Sud.

Germania, care în ultimul timp a dat mare dezvoltare culturii şi Bisericii
ucrainene din regiunea Cholm şi Lemki, în mod vădit doreşte ca toŃi ucrainenii din
GaliŃia, Bucovina şi Rusia, să se unească într-un singur Stat sub protectorat german
şi, ca atare, nu este deloc dispusă de a trece ucrainenii din Ucraina Carpatică din
robia ungară în cea sovietică.

Apoi, Germania văzând că Ungaria este foarte slabă pentru apărarea
trecătorilor din CarpaŃi împotriva invaziei sovietice în Europa de mijloc, caută
modalitatea în ceea ce priveşte întărirea acestor trecători.

După informaŃiile încă neverificate, pe care le avem din sursă germană,
Germania ar intenŃiona să alipească Ucraina Carpatică de Statul Slovac, acordându-
i o largă autonomie. În acest caz, Ucraina Carpatică ar deveni un focar al
sentimentelor naŃionale ucrainene şi o şcoală germană pentru crearea cadrelor
militare, administrative şi culturale, pentru Ucraina viitoare. În acelaşi timp,

1999
Dă  pe  mine  ca  pe  sac
Că  mai  mare  drac  mă  fac.

2000
N-am  jucat  aşe  cu  hire
De  când  o  fost  tata  mire.

2001
- Scoală, Riză, şi  dă  foc!
- Lasă-mă, c-amu  mă-ntorc!
- Scoală, Riză, la  mâncare!
- Coată  lingura  ce  mare!
De  la  Augustin  Micu

2002
Ce  te  Ńâi, bade, măreŃ,
Că  n-ai  talpă  su  coteŃ,
Nici  garduri  străşinite,
Numa  cisme  boxălite.

2003
Tăt  ai  zîs  că  îi  vini
Int-o  zi  cu  biŃicli.
Am  şezut, te-am  aşteptat
Şi  tu, bade, n-ai-nurnat,
Am  şezut, m-am  pregătit
Şi  tu, bade, n-ai  venit.
Lasă, bade, că-i  vide
Ce-o ajuns  dragostea  me,
Ce-o  ajuns  şi  ce-o  mai  fi
Până-n  ceasu  ce-oi  muri.
De  la  Irina  Andrişan

2004
Mni-i  drag  omu  dănŃăuş,
L-aş  sordi  dintr-un  căuş.
De  la  Ileana  Curtuzan, 60  ani,
Cicârlău, 1984

2005
Io  mă  duc, mândră, -n  cătune,
Tu  rămâi  şi  puşcă  prune.
De  la  Dorel  Macarie, Cicârlău

2006
Păru  mneu  de  la  urete
Nu  mn-il  dau  pe  şepte  fete;

De  ce-i  ruda-ntre  cai?
De  lemn
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Germania, având în vedere relaŃiile ei cu Slovacia, ar avea comunicaŃie directă cu
Statul Român.

Slovacia are şi ea pretenŃii asupra unor teritorii din Ucraina Carpatică, în
actuala ei graniŃă.

Polonezii, cu toate că statul lor nu există în present, dau mare preŃ
menŃinerii Ucrainei Carpatice sub dominaŃia ungară, în speranŃa de a avea graniŃă
comună cu statul ungar.

VIII.
STAREA DE SPIRIT A POPULAłIEI UCRAINENE

Intelectualii ucraineni din Ucraina Carpatică sunt aproape toŃi în
emigraŃie. Foştii miniştri se află în Cehia şi Slovacia, unde primesc o pensie sau au
diferite servicii. Până în ultimul timp, ei au fost anglofili şi au încercat să aibă
legături cu Beneş. Nu este precis dacă le au şi acum. Se poate că planurile lor s-au
schimat sub influenŃa victoriei germane în vestul Europei.

O.U.N.şi-a întărit legăturile şi simpatiile pentru Germania.
Intelectualii, de asemenea, se orientează numai spre Germania.
În ceea ce priveşte Ńărănimea ucraineană din Ucraina Carpatică, în ura ei

nemărginită faŃă de unguri va contribui cu tot ce este posibil la nimicirea
dominaŃiei ungare în cazul unui eventual război.

Comunismul, adică simpatia pentru Uniunea Sovietică, este în creştere, cu
toate că populaŃia n-are nici o idee de comunism şi de starea adevărată din Uniunea
Sovietică.

FaŃă de România, populaŃia ucraineană din Ucraina Carpatică are simpatii,
având în vedere ajutorul material pe care România l-a dat în iarna 1938-1939,
populaŃiei ucrainene.

FaŃă de Slovacia, populaŃia ucraineană are o atitudine rezervată, fiindcă
Slovacia, profitând de slăbiciunea Ucrainei Carpatice, a ocupat teritorii cu
populaŃie ucraineană încorporându-le la Statul Slovac.

În concluzie, Ucraina Carpatică, suferind sub dominaŃia ungurilor şi
neputând ierta acestui stat cruzimea cu care a exercitat teroarea asupra elementului
ucrainean, mizeria şi nedreptatea pe care le-a adus acestui element, aşteaptă
eliberarea de sub jugul Ungariei şi este gata de a da ajutorul cel mai eficace
oricărui adversar declarat al Ungariei.
(A.N.I.C. Bucureşti, Fond PreşedinŃia Consiliului de Miniştri – Serviciul Secret de InformaŃii
(presc.: PCM – SSI) – 2379/1920 – 1949, dos. 37/1934, f. 264 – 277).

Anamaria  Iuga: Rudă  din  Maramureş, Dragomireşti, 2008, detaliu

Şi-ncă  de  l-oi  teptăna
Nici  pe  zece  nu  l-oi  da.
De  la  Victor  Goja, 45  ani, Cicârlău,
1987

2007
Mă  gândesc  şi  tăt  mă  mnir
Că  babe  la  danŃ  mai  vin!
Noi  pe  fete  le-om  iubi,
Babe  nu  ne-or  trebui,
Noi  pe  fete  le  jucăm,
De  babe  ne-mptiedicăm.

2008
Dragă  mni-i  leliŃa  me:
Când  vine, gîndeşti  că  me(rge).
De  la  Ioan  Macarie, 61  ani,
Cicârlău, 1987

2009
U-iu-iu  pe  dealu  gol
Că  mnireasa  n-are  Ńol,
Da’  i-a  face  mnirele
Când  a  tunde  cânele.

2010
Mândra  me  de  astă  vară
Mă  roagă  s-o   iubesc  iară;
Io  doară  n-am  bolunzît
Să  iubesc  ce-am  părăsît.
De  la  Ileana  Curtuzan, 60  ani,
Cicârlău, 1984

2011
Cine  nu  şti’  doru  ce-i
Te-a  lăsa  pe  drum  să  ptiei.

2012
Cine  nu  şti’  săruta
Nu  margă  nici  a  juca.

2013
Să  strîgăm, că  nu  furăm,
Da’ luăm  de  unde-avem -
Cu  de-acele  ne  Ńînem.

2014
Suntem  pruncii  codrului
Şi  spaima  bdirăului,
Suntem  pruncii  codrilor
Şi  frica  jăndarilor.

2015
Bine-o  zîs  frunza  de  vie
Că  dragostea  nu-i  moşie

Ce-i  în  Lună Ce-i  în  India
Nu-i  în  Soare, Şi-n  FranŃa,
Ce-i  în  tren, Este-atât
Nu-i  în  vapoare, Cât  şi-n  ConstanŃa? Litera  N
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R E S T I T U I R I
NICOLAE  IORGA

Cuvânt  către  Ministrul  cehoslovac  Eduard  Benes
(Răvaşul  politic  al  anului  1921. În “Calendarul  AsociaŃiunii  pe  anul  comun  1921”, întocmit  de
IOAN  GEORGESCU, secretarul  literar  al  “AsociaŃiunii”, AsociaŃiunea  pentru  literatura  română  şi
cultura  poporului  român, (ASTRA), întemeiată  la  1861. Preşedinte  de  onoare  M. Sa  Regele
FERDINAND  I; Sibiiu, Biblioteca  poporală  a  AsociaŃiunii  nr. 95, Editura  AsociaŃiunii, Tiparul
Tipografiei  W. Kraft. p. 60  sq.)
În  August  1920  a  cercetat  capitala  noastră  ministrul  de  externe  ceho-slovacEduard  Benes, unul  din  cei  mai  neîmpăcaŃi  duşmani  ai  fostei  împărăŃiiaustro-ungare. El  a  venit  cu  gândul  bun  de  a  asigura  pacea  cu  statelevecine, mai  ales  cu  Iugoslavia  şi  cu  Românie, cu  cari  vrea  să  înceapă  şi  unschimb  de  mărfuri. Cuvântând  înaintea  deputaŃilor  cehoslovaci  din  Praga  la  1Septemvrie  1920  el  a  spus  că  a  izbutit  să  facă  o  mică  antantă (înŃelegere)cu  aceste  trei  state  pentru  cazul  când  ar  fi  atăcaŃi  vreunul  din  ei  din  oparte  oarecare. Leacul  împotriva  bolşevismului, a  spus  Benes, e  pacea  în  afarăşi  munca  înlăuntrul  Ńărei. Vizitând  adunarea  deputaŃilor  noştri, ministrulcehoslovac  a  fost  călduros  salutat  din  partea  preşedintelui  adunărei, d-lDuiliu  Zamfirescu. Din  partea  opoziŃiei  naŃionale  l-a  salutat  d-l  N. Iorga, carei-a  spus  între  altele:“În  Dumneavoastră  salutăm  patria  Dumneavoastră  şi  poporul  Dumneavoastră,dar  aş  zice  mai  mult. În  Praga  în  anul  1848  s-au  adunat  reprezentanŃiituturor  popoarelor  slave, pentru  a  proclama  panslavismul, nu  în  formănăvălitoare, care  ştirbeşte  drepturile  popoarelor, ci  în  formă liberatoare, carerecunoaşte  fiecărui  popor  dreptul  de  a  trăi  pe  pământul  său.Fiindcă  poporul  nostru  caută  legături  de  pace  cu  toŃi  vecinii  săi, nu  cred  căun  mai  bun  mijlocitor  faŃă  de  Slavii  de  pretutindeni  s-ar  putea  găsi  în  afarăde  Bohemia  lui  Palacky  din  anul  1848.łin  să  adaog  o  amintire  şi  un  simbol. Între  Dumneavoastră  şi  noi  este  olegătură  foarte  veche, pe  care  o  cunosc  foarte  puŃini  dintre  ai  noştri  şi  pecare  încă  mai  puŃini  din  D-Voastră  o  cunosc. Cea  dintâi  operă  literarăromânească, începutul  literaturei  româneşti, se  datoreşte  întinderii  curentuluihusit  prin  Maramureş  în  mijlocul  poporului  românesc. Cea  dintâi  traducere  ascripturei  în  graiul  nostru  se  datoreşte  prin  urmare  unui  impuls  venit  dinBohemia  dela  începutul  veacului  al  15-lea, care  are  neuitatul  merit  de  a  fipredicat  în  acelaş  timp  cultura  în  limba  poporului  şi  democraŃia  poporului,sprijinind  un  stat  într-adevăr  modern.Astăzi  mănăstirea  dela  Peri, acea  mănăstire  în  jurul  căreia  s-a  organizatvieaŃa  ierarhică  a  Românilor  din  Maramureş  şi  Ardeal, este  în  stăpânirea  D-Voastră: păstraŃi  însuş  locul, unde  s-a  făcut  întâia  oară  atingerea  sufleteascăbinecuvântată  a  poporului  D-Voastră  cu  poporul  nostru.NaŃiunea  ceho-slovacă  Ńine  astfel  în  mâinile  sale  astăzi  un  simbol, care  poatefi  de  cea  mai  mare  însemnătate, venind  din  timpurile  cele  mai  îndepărtatepână  în  timpurile  de  astăzi.
Încheiu  cu  dorinŃa  ca  interpretând  vecinătatea  aşa  cum  aŃi  interpretat
odinioară  altă  vecinătate, nu  a  hotarelor, ci  vecinătatea  minŃilor  şi  a
idealurilor, să  faceŃi  din  această  graniŃă  pe  care  veŃi  şti  să  o  îndreptaŃi  spre
mulŃumirea  ambelor  popoare, un  loc  în  care  să  se  strângă  totdeauna  două
mâni  cari  s-au  căutat  dela
început”.

Dan  Bălan:  Maria  Glogyan  şi  
fiica  sa, din  Petrova,  la  Târgul  

meşterilor  populari  din  
Maramureş, 16-17  august  
2008, Muzeul  Satului  
Baia Mare

Ci-i  noroc  şi  bucurie
De  Ńîne  până-n  vecie.

2016
Cu bărbatu  băutor
N-ai  lemne  la  tăietor,
Nici  ptită  în  cuptor.
Cu  femeia  băutoare
Nu  întinzi  pânză  la  soare
Că  o  be  până-i  fuioare.

2017
Strigă  să  răsune  şura:
Nu-i  de  vină  băutura
C-aşe  mere  strigătura.

2018
Zii, arcule, mai  vioi,
Că  ne  ducem  de  la  voi.

2019
Haida, mândră, şi-i  vide
Patu  şi  perina  me
Cum  nu  pot  dormi  pe  ie:
Pare-mi-se  noaptea  an
Şi  perina  bolovan,
Pare-mi-se  noaptea  mare
Şi  perina  drob  de  sare.

2020
Una-două, ceteraş,
Că  ne  ducem  pe  imaş.

2021
Zii, măi  Andrei, de  bătut
Cum  nu  mi-ai  mai  zis  demult,
De  nu-Ńi  pun  cetera-n  cui
Şi  arcu  deasupra  lui
Şi  nu-i  zice  nimănui.
De  la  Ion  Paşca, Cicârlău, 1984

2022
Mândra  me  s-o  lăudat
Că-are  pat  împerinat.
Io  m-am  dus, bate-o, Doamne,
Şi-am  aflat  păduchi  cu  coarne.

2023
Joacă-o, măi, pe  lelea  bine
Să  Ńîie  sama  de  tine
Să  nu  zîcă  mai  apoi
C-o  jucat  cu-un  hălduroi,
Să  nu  zîcă  mâni-alaltă
C-o  jucat  cu-o  oală  spartă.

Ghicitori, proverbe  şi  ziceri din  culegerea “Cât  îi  Maramureşul”,
Editura  ŞtiinŃa, Chişinău, 1993. Alcătuită  de  Nicolae  Băieşu, Grigore  Botezatu,
Ion  Buruiană, Victor  Cirimpei, Nicolae  Demcenco, Iulian  Filip, Andrei  Hâncu,
Efim  Junghietu (+), Sergiu  Moraru. Culegeri  din  Podişor, Apşa  de  Mijloc, Slatina,
Biserica  Albă, Apşa  de  Jos  între  anii  1984-1987.
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DUMITRU  IUGA, GEORGETA  MARIA  IUGA
L O C A L I T Ă ł I L E din ł A R A  M A R A M U R E Ş U L U I  

în  secolul  al  XIV-lea

Maramureşul de dincoace de Tisa, de  la  Muntele  Bârjaba  până la Huta, cât amai  rămas în România după primul război mondial, este abia a treia parte dinvechea Terra Maramorosiensis care se întindea de la Obcinele Bucovinei(Mestecăniş) , până la Talabârjaba şi  dincolo  de  cetatea  Hust. În satul Iza, situatla cîŃiva kilometri de această poartă a Tisei spre Vest, s-au făcut importantedescoperiri arheologice datând din mileniul volburării de popoare spre inimaEuropei – o Ńară înconjurată şi apărată de zidurile munŃilor Rodnei, łibleş, Gutâi,Oaş, Bârjabei şi, margine spre vechea PocuŃie, GaliŃia şi Bucovina, munŃiiMaramureşului şi CarpaŃii Păduroşi. Aici, mituri şi legende străvechi se păstreazăpână azi. CâŃi dintre noi, copii fiind, n-am auzit de povestea şi numele unui cavaleral întinsurilor Europei Evului Mediu - RomoniŃă (RomâniŃă) Robonban – cuvântulsă fie o trecere de la... rubobostes înspre ceea ce, la Severin şi Craiova, s-a numit,mai târziu, ban, mai ”modern” decât dacicul bostes, acesta nu departe de bossanglo-saxon? De cetatea Cingalăului, a Urieşilor, părinŃii Rozei Rozalina (unde-o fifost cetatea, oare pe lângă mormântul Urieşului de la Ieud sau pe dealul numit,curios, Gogoşa din Rozavlea?); de, mai apoi, vânătoarea rituală a lui DragoşVoievod şi Descălecătorul Bogdan Voievod, întemeietorul dinastiei Muşatinilor –nu uităm că Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare sau Petru Rareş sunt Muşatini, iarłara Moldovei , până  la  Marea  Neagră  şi  dincolo  de Nistru, lung timp s-anumit Terra Bogdana; de sumanele negre din oastea lui Iancu de Hunedoara; dePintea Viteazul, de popa Lupu din Borşa învingătorul Tătarilor la 1717, deGherman Vida, dascălul lui Vasile Alecsandri, de avocatul Iusco şi de primarulŞtrifundă din Borşa care, în 1945, în fruntea Ńăranilor din Borşa, Moisei, Valea Izei,Valea Marei şi Cosăului, s-au împotrivit  alipirii forŃate a Maramureşului  laUniunea  Sovietică... Cum să putem spune toate numele şi întâmplările mai deseamă ale secolelor trecute şi ale celui ce chiar trece azi? În ”Descrierea łăriiMoldovei şi Munteniei”(Poema polonă), Miron Costin acordă un spaŃiu foarte întinsMaramureşului şi ni se vădeşte entuziasmat de virtuŃile locuitorilor săi:”Maramureşu-i întreg, parcă nimeni n-a ieşit. Că  acolo  şi  pe  Olt  oamenii  s-au înmulŃit. 
Vorba lor este şi-acum frumoasă, curată, 
Mai ales în Maramureş, mai apropiată
De italienească şi-s cu dreptul răzăşesc, 
Liberi şi până acum ei la nimeni nu slujesc, 
Numai ce cu prinŃul la război pornesc călări
Şi-ntreŃin cetatea Hust din a lor cămări
Şi cu oameni. După alte legi trăiesc şi apoi
Nici nu-s cei din urmă în trebi de război”. (trad. Elena LinŃa)Nu neînsemnat ni se pare aportul cultural din această perioadă: ”textele rotacizante

maramureşene” - ne spun cercetările mai noi - ”creaseră o tradiŃie a limbii literare;
creaseră, oarecum, limba literară a românilor, pe care traducătorii din diferite
provincii româneşti erau obligaŃi s-o respecte într-o oarecare măsură. Avea,
oarecum, dreptate Iorga să considere Maramureşul drept Toscana neamului
românesc, adică patria limbii literare româneşti, cel puŃin când e vorba de Coresi şi
de traducătorii şi scriitorii de până prin veacul al XVIII-lea” (G. Ivănescu , ”Studii de
istoria limbii române literare”, Iaşi, 1989, p. 52). 
Maramureşul a avut un Ev Mediu strălucitor, o individualitate distinctă în peisajul
łărilor româneşti, alături de Transilvania, Banat, Crişana şi celelalte provincii
româneşti de dincoace  şi  de  dincolo  de CarpaŃi. Însă, într-o lucrare referitoare la
istoria vecinilor noştri de la Nord de Tisa (Viaceslav Grigorevici Kotigoroşko,
”PopulaŃia regiunii subcarpatice în prima jumătate a mileniului I  al erei noastre”, Kiev,
l983), ne surprind anumite concluzii ale autorului. Până la geto-daci recunoaşte

2024
Fost-am  marŃ  sara-a  peŃi
La  fata  bdirăiŃii
Ş-am  aflat  gozu  su  pat
Şi  mi-o  trecut  de-nsurat.

2025
Prostu-i  badea, n-are  coarne,
Vine-n  habă, numa  doarme,
Sărută  păretele,
Gândeşte  că-s  fetele.
De  la  Florica  Bolchiş, 40  ani, Cicârlău,
1983

2026
- Trage  grapa  după  tine!
- Eu  o  trag, da’  ie  nu  vine!
- Rumpe-i  colŃii, futu-i  morŃii,
C-a  veni  de-a  răsupti!
De  la  Ioan  Crainic, 64  ani, Cicârlău,
1984

2027
Joacă, măi, pe  leliŃa
Că  leliŃa  nu-i  a  ta
Că-i  a  celui  de  colea
Ce  se  uită  pe  sub  clop
Şi  Ń-a  da  palma  pe  loc,
Şi  se  uită  pe  sub  gene -
Bate-l, Doamne, rău  o  teme.
De  la  Maria  Măgureanu, 78  ani,
Cicârlău, 1984

2028
Tot  aşe  le-am  zîs  la  mândre
De-oi muri, frumos să-mi  cânte,
Să-mi  cânte  cât  de  duios
Că  mult  le-am  fo’  de  folos.
De  la  Maria  Ungureanu, 78  ani,
Cicârlău, 1984

2029
BădiŃă, cizmă  roşie,
Lasă-te  de  nelcoşie:
Nici  ai  casă, nici  ai  loc,
Numa  struŃu  mare-n  clop,
Cizme-nalte  în  călcâie -
Ş-acele-s  scrise-n  porŃîie,

Îl  arunci  în  sus  alb
Şi  pică  jos  galben,
Ce-i?

Oul
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apartenenŃa nord-tracică a culturii acestor Ńinuturi, deşi pune ”triburile geto-dace”
să vină ”din teritoriile Transilvaniei”(p. 19), iar ”o parte a purtătorilor acestei
culturi în sec. II  d. Chr. s-au strămutat dincolo de CarpaŃi, stabilindu-se în bazinele
superioare ale Siretului şi Prutului”(?!!?), mutaŃii pe care le face nu din ignorarea
similitudinilor dintre Bucovina şi Maramureşul antic, ci, probabil, pentru
demonstrarea unei ”instabilităŃi” perpetuate până la venirea. . . slavilor (!??!): ”La
începutul celei de a doua jumătăŃi a mileniului I e. n. intră în contact cu triburile
slave, ceea ce duce la asimilarea lor completă”(??!?). Chiar şi mai mult: ”fiind
purtătoarea unei culturi străvechi, particulare, populaŃia de pe Tisa superioară a
lăsat urme clare în istoria arealului CarpaŃilor ucrainieni şi a adus, fără îndoială, o
contribuŃie la formarea culturii slave timpurii” (idem, s. n. ). Acelaşi lucru se spune,
de către alŃi istorici panslavişti şi despre Bucovina şi Basarabia! Cum să ne mire că
nici nu se pomeneşte cel puŃin numele łării Maramureşului într-o lucrare care se
ocupă chiar de Maramureş, aşa cum nu se aminteşte nici despre Bereg şi Ung –
întreaga Transcarpatie  fiind un Ńinut care din sec. al VI-lea d. J. Chr. este, susŃine
autorul,  complet slavă! Dacă n-ar fi documentele  de  cancelarie  din  secolele
XII-XIII despre Bereg şi Ung şi din sec. al XIV-lea despre Maramureş, în care
toate localităŃile sunt româneşti,  cu populaŃie românească, iar populaŃia ruteană
se ştie precis când a fost colonizată (în Maramureş abia în secolul al XV-lea, sub
Koriatovici; în  anul  1405, russinii (rutenii), alungaŃi  din  Lituania, se  aflau  la  Munkacs -
Munkacevo, nobilii  maramureşeni “găzduindu-i” în Maramureş, de  la  Hust  până  la
Poienile  de  sub  Munte, ca  şi  crescători  de  vite  şi  mai  puŃin  agricultori  într-o  zonă
montană), s-ar putea să-i dăm dreptate autorului. Citirea, însă, a mai multor astfel
de ”istorii” ale Ńinuturilor româneşti ne-a determinat să încercăm a reda, pentru
publicul larg, o sinteză istorică a Maramureşului întreg, precum şi a fiecărei
localităŃi din cele peste l60 câte le are. Azi doar a treia parte din Maramureş se află
în România, cu 58 localităŃi; din 1920 Maramureşul de dincolo de Tisa a aparŃinut
Cehoslovaciei, din l940 (după Diktatul de la Viena) Ungariei, iar din 1944 a fost
alipit Uniunii Sovietice. În Maramureşul de dincolo de Tisa, după 70 de ani de
”tăiere” în două a łării Maramureşului, mai există încă 13 sate cu populaŃie
compact românească, numărând 35. 000 de români, după  alte  surse  45-50.000,
care, de peste 50 de ani, n-au avut şcoli în româneşte, făceau limba română ca pe o
limbă străină, acum câŃiva ani au început să facă limba... ”moldovenească”, şi de
abia din  anii trecuŃi  învaŃă, cu paşi mici, la şcoli româneşti, în concurenŃă inegală
cu oficialitatea care  le  pune mereu piedici. Scriind acestea, noi nu ne gândim la
anexări teritoriale, aşa cum mulŃi vecini, dar şi nevecini, pretind, pe nedrept de la
România. Noi dorim doar libertatea de a opta fiecare pentru naŃionalitatea ce o
doreşte, dar, în acelaşi timp, şi pentru libertatea de a se exprima şi cultiva în limba
ce au  moştenit-o din străbuni. O democraŃie, pur şi simplu democraŃie – şi nu
”originală”, ”adevărată” etc. etc.  cum le place unora să o mascheze –, trebuie să
permită expresia liberă a naŃionalităŃii şi, îndeosebi, respectarea reciprocă a acestui
principiu. TendinŃa, în unele Ńări, de a înăbuşi orice sentiment naŃional, dar mai ales
în Bucovina de Nord, łinutul HerŃei, Maramureşul de dincolo de Tisa şi Basarabia
mai deunăzi, ne aduc aminte de ceea ce spunea Mihai Eminescu acum mai bine de
un secol:”Limba şi naŃionalitatea românească vor peri odată cu românul material,
cu stingerea prin moarte şi fără urmaşi a noastră, nu prin desnaŃionalizare şi
renegaŃiune. A persecuta naŃionalitatea noastră nu înseamnă a o stinge, ci numai a
ne învenina împotriva persecutorilor. Ş-apoi ni se pare că nici un neam pe faŃa
pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa decât tocmai românul,
pentru că nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. Singurele Ńările româneşti
sunt acelea în care, din vremi străvechi, fiecare a avut voie să se închine la orice
Dumnezeu a voit şi să vorbească ce limbă i-a plăcut”.
1.  łara Maramureşului până în secolul al XIV-lea
Situat la 23º40’ longitudine estică şi 47º50’53” latitudine nordicã, Maramureşul se
află în chiar centrul Europei, acest punct fiind marcat, peste Tisa, între localităŃile

Şi  obdele  subŃîrele -
Ş-acele-s  în  cheltuiele.
De  la  ClariŃa  Gârbe, 70  ani, Cicârlău,
1984

2030
Bate-l, Doamne, pe  popa
Că  mi-o  spovedit  mândra,
Nu  ştiu  ce  canon  i-o  dat
Că  s-o  dus  şi  m-o  lăsat.
De  la  Ioan  Macarie, 61  ani, Cicârlău,
1984

2031
Are  mândra  două  rotii:
Ce  mai  re, o  ie  pă  ie,
Ce  mai  bună  o  cârte.

2032
Asta  lume  ce-i  amu
Vutu-o  mânca  focu,
Ceiealaltă  ce-o  trecut
Vutu-o  mânca  demult.

2033
Şepte  săptămâni  în  post
De  când  la  mândra  n-am  fost
Şi-or  mai  trece  tri  de  dulce
Şi  la  mândra  nu  m-oi  duce.
De  la  Gheorghe  Goja, 89  ani, Cicârlău,
1984

2034
MăicuŃă, dragă  măicuŃă,
Vinde  vaca, ie-mi  bonduŃă
Şi  de  n-oi  mânca  io  lapte -
Numa  să  am  bondă-n  spate.

2035
Vinde-şi  lelea cocoşu
Ca  să-şi  ieie  pudăr  roşu,
Pudăr  roşu, spre  aldie,
Numa  ca  să-mi  placă  mie.

2036
Ce-ai  pus, lele, pe  obraz?
Fărină  de  feidervaiz.

Patru  mâini,
Patru  picioare,
Patruzeci  de  unghişoare.

Femeia  groasă (gravidă)
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Biserica Albă şi Rahău, pe Tisa Neagră. Având o suprafaŃă de 10. 354 km  (din care
3.831 km  în România), cuprinde, de la izvoare până la poarta de ieşire înspre
câmpie, la Hust, întreg bazinul superior al Tisei, cu afluenŃii săi principali: Iza,
Vişeu, Sarasău, SăpânŃa, Ronişoara – la sud, şi CosăuŃ, Săpurca, Apşa, Taras,
Teceu, Talabârjaba, SăclânŃa, Neagu, HustiŃa, Bârjaba – la nord. Cele mai vechi
urme de locuire din Maramureş datează din neolitic, unelte din această perioadă
fiind descoperite de-a lungul întregii văi a Tisei (Kotigoroşko, op. cit. ). Mai
numeroase, dar şi cercetate sistematic, sunt descoperirile din epoca bronzului,
pentru faza de sfârşit a acestei epoci (secolele XIII-X av. J. Chr. ) având o
frecvenŃă mult mai ridicată decât în Transilvania, Banat şi Crişana (v. Radu Popa,
”łara Maramureşului în veacul al XIV-lea”, Bucureşti, 1970; Al. Filipaşcu ”Istoria
Maramureşului”, Bucureşti, 1940; dar şi cercetările mai noi ale lui K. Kacso de la Muzeul
judeŃean Maramureş); dintre cele mai frumoase tezaure de aur sunt cel de la Sarasău,
în greutate de 9 funzi, cel de la Borşa şi cel de la Sighet. De la sfârşitul epocii
bronzului şi începutul primei epoci a fierului datează aşezarea fortificată de pe
Solovan, în locul numit Dealul CetăŃii, pe malul stâng al Izei, la Sighet. Un val de
proporŃii impunătoare  înconjoară pe trei părŃi fortificaŃia, pe o lungime de 230 m,
spre Vest şi Sud. FortificaŃia reprezintă ”centrul unui grup de aşezări din aceeaşi
vreme, situate pe valea Tisei, în regiunea confluenŃei cu Iza” (Popa, p. 43). De altfel
toate aşezările medievale care au fost cercetate în Maramureş au un bogat nivel de
la începutul mileniului  I  av. J. Chr., din primele faze ale Hallstattului (Idem). Din
perioada dacică semnalăm cetăŃuia de la Onceşti, tezaurul de monede dacice de la
Sighet; despre relaŃiile 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 inscripŃiile romane de
la Sighet şi Crăciuneşti. În teritoriul subcarpatic de peste Tisa, din Maramureş şi
până în Bereg şi Ugocea, s-au descoperit 107 monumente arheologice din secolele
I-IV – 83 aşezări, 2 aşezări de tip urban, 4 centre de producŃie, 8 necropole şi 2
morminte separate, 8 depozite, precum şi 1500 monede romane în 37 de localităŃi
de pe Tisa şi LatoriŃa (LăturiŃa), majoritatea din sec. al II-lea, iar o parte din
secolele III-IV (Kotigoroşko, p. 5, 8). Printre cele mai interesante necropole este cea
din satul Iza, lângă Hust, datând din secolele I-II (Iza I) şi III-IV (Iza II) (Idem.).
Din perioada migraŃiilor, până în secolul X, cercetările arheologice sunt mai puŃine.
Descoperirile de la Călineşti (sec. III-IV) de la Crăciuneşti şi Sarasău (sec. VI) sunt
singurele puncte cercetate pentru această perioadă. Maramureşul a fost ferit din
calea marilor deplasări ale migratorilor de la Nord  la  Sud  şi  de  la  Est  la  Vest,
şi nici o descoperire nu poate atesta că, în deplasările lor, Gepizii, GoŃii, sau Hunii
şi Avarii ar fi atins bazinul superior al Tisei; nici chiar ”pentru prezenŃa unei
populaŃii slave în Maramureş în epoca respectivă nu există deocamdată dovezi
arheologice”, deşi săpăturile mai recente de la Crăciuneşti şi Sarasău par, totuşi, a
cuprinde şi elemente de cultură slavă (Popa, p. 44). De  altfel, Dacii, Slavii,
popoarele  Germanice, precum  şi  celelalte  până  la  India, sunt, cum  sunt
numite, indo-europeni, euro-indieni  după  alŃii, sau  indo-germani. Similitudinile
sunt  subînŃelese. Sunt, în  fapt, aceeaşi  familie  de  civilizaŃie  materială  şi
spirituală  a  unei  lumi  pe  care  o  moştenim, vrând-nevrând. De abia din secolul
al X-lea avem noi elemente (date)  arheologice: tezaurul de dirhemi de argint
datând din anii 903-940, de undeva de lângă Hust; din secolele XI-XII avem doi
cercei de tâmplă, din bronz, descoperiŃi la Sighet (Popa, idem). Cercetările de la
Sarasău şi Sighet atestă aşezări anterioare secolului al XIV-lea (Popa, p. 53). Într-o
diplomă din 1453, Iancu de Hunedoara, pe atunci locotenent general al Ungariei,
recunoştea câtorva nobili români din Vişeu, drepturile de cnezi adevăraŃi şi
legitimi, mai vechi decât domnia regilor Sf. Ştefan (Szent  Istvan) şi Sf. Ladislau în
secolul al XI-lea: ”Petrus, Mandra  et  Nan, necnon fratres eorum supranominati in
possessionibus utraque Wiso vocatis, in dicto comitatu Maramorosiensi
existentibus, ab antiquo et temporibus divorum regum veri, legitimi et perpetui
Kenesi fuissent” (Mihalyi, p. 367). 

Nu  ştiu  cum  dracu  l-ai  pus
Că  pe  nas  nu  Ń-o  ajuns.
Şi-ai  rămas  cu  nasu  gol
Cât  o  mute  de  topor,
Şi-ai  rămas  cu  fruntea  goală
De  gândeşti  că-i  fund  de  oală.

2037
Rele  zile-am  ajuns, Doamne,
Că  fetile  tăte-s  doamne
Cu  cercei  şi  cu  barşoane -
PărinŃii  le  mor  de  foame.

2038
Astă  vară, pe  săpate,
Şepte  fete-o  secerat -
Vai  de  mine, ce  păcat,
Mălai  mare, nesăpat.

2039
Frunză  verde  de  hamei
MereŃ  acasă, femei,
Şi  vă  plediŃi  cepele,
Nu  bdiciuiŃi  fetile.

2040
Stă  mândruŃa-n  gura  şurii,
Gândeşti  că-i  fata  pădurii,
Stăi, mândră, ş-arazmă  şura
Dacă  nu  Ńi-i  bună  gura,
Stăi, mândră, ş-arazmă  şesu
Până  te-a  juca  tizeşu.

2041
Mere  dracu  a  peŃi
La  fata  bdirăiŃii
Şi-o  văzut  gunoi  su  pat
Şi  i-o  trecut  de-nsurat.

2042
Fetele  legate-n  spate
Vai  de  mine, rău  se  cade
Ca  săcurii  fără  mute,
Ca  la  fete  tunsă-n  frunte.

2043
Dragă-mi-i  leliŃa  naltă
Că-m  dă  gura  păste  poartă,

Lerica, Cântându-se,
Ferica, Mirându-se.
Suie  la  biserică Fasolea

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008 526



2.  łara Maramureşului  în secolul al XIV-lea
Până la sfârşitul secolului al XIII-lea Maramureşul este amintit doar de 5 ori în
documentele  de  cancelarie, accidental: în 1199 - Pădurea Maramureş; în 1231
vecin cu Sătmarul; în 1272 - Pădurea Maramureşului până unde au dreptul să
pescuiască oaspeŃii germani  pe Tisa; în 1299  primul voievod al Maramureşului,
Nicolae, fiul voievodului Mauriciu şi, în 1300, sunt semnalaŃi primii oaspeŃi regali
la Vişc. OaspeŃii regali erau stabiliŃi deja, în 1329, la Vişc, Hust, Teceu  şi
Câmpulung, iar abia în 1352 la Sighet. ColonizaŃi  lângă  ocnele de sare de la Hust,
Teceu şi Slatina, în secolele următoare sunt colonizaŃi şi în centrele forestiere de la
Mocra, Frasin, Vişeu de Sus, Borşa. În 1782, în scopul regermanizării, Iosif al II-
lea colonizează numeroase familii din Austria la Câmpulung, Sighet, Hust, Vişeu;
cu, parŃială, excepŃia ŃipŃerilor din Vişeu, toŃi ceilalŃi s-au maghiarizat. În secolele
următoare, sfârşitul secolului al XIV-lea, şi mai ales în secolele XV-XVII, au fost
colonizaŃi rutenii în Maramureş: ”pentru fiecare sat maramureşean în parte, precizat
de izvoarele din veacurile XV-XVII ca rutean, sau ca locuit de ruteni, se poate
surprinde documentar fie întemeierea sa la sfârşitul veacului al XIV-lea - începutul
veacului al XV-lea, sau într-o epocă ulterioară”(Popa, p. 55). Oricum, în istoria
Maramureşului din secolul al XIV-lea ”trebuie să pornim de la existenŃa unui
mediu compact şi aproape omogen de sate româneşti, cuprinzând doar câteva
aşezări de oaspeŃi regali germani şi maghiari, dar lipsit în mod practic de o
populaŃie de sorginte ucraineană” (Popa, p. 57, s. n. ).

Maica  Domnului, stauetă  din
piatră, Negreia

În secolul al XIV-lea românii din Maramureş sunt oameni liberi, bucurându-se de
autonomie politică şi administrativă. În anul 1365 se vorbea despre Maramureş în
aceiaşi termeni ca şi despre Moldova: ”Terra Maramorosiensis” şi ”Terra
Moldauana”. Administrativ, Maramureşul este condus de adunarea cnezilor de vale,
având în frunte voievodul Maramureşului, cu supremaŃie şi asupra voievodatelor
din Bereg, Ugocea  şi Ung. Maramureşul avea două voievodate: Voievodatul
Inferior cu reşedinŃa la Sarasău, unde era voievod Solovăstru (1345); Voievodatul
Superior avea reşedinŃa la Cuhea, unde este amintit în 1326 Ştefan Voievod, fiul lui
Nicolae Vv. SupremaŃia, în secolul al XIV-lea, o deŃinea voievodul din Cuhea, care
prezida adunarea cnezilor. Se cunosc doar 13 cnezate: Sarasău, Cosău, Bârsana,
Cuhea, Ieud, Săcel, Moisei, Vişeu, Lipceni cu HorneŃ, Coşna cu Rotunda, Şesul cu
Duleni, Nireşel şi Neaga. Între 1299, când este amintit primul voievod al
Maramureşului, până în 1402 când se desfiinŃează instituŃia voievodatului, sunt
amintiŃi în documentele cunoscute până acum, următorii voievozi ai Maramureşului
(în paranteză dăm anul când sunt amintiŃi în documentele  de  cancelarie):

Mauriciu Vv. (înainte de 1299)
Nicolae Vv., fiul lui Mauriciu  Vv. (1299)
Ştefan Vv., fiul lui Nicolae Vv. (1326) 
Iuga Vv., fiul  lui  Ştefan  Vv.,  fratele lui Bogdan Vv. (1349)
Bogdan Vv. Descălecătorul, fiul lui ŞtefanVv. (1342)
Ştefan Vv., de Sălişte, fiul lui Iuga Vv. (1349)
Ioan Vv., de Rozavlea, fiul lui Iuga Vv. (1349)
Codrea (Erdeu) Vv., de Sarasău (cca. 1320-1330)

Da’  mândruŃa  mititea
Se-ntindea  şi  n-ajungea.

2044
Hop  leliŃă, lele, lele,
Cât  ai  dat  pe  ruminele
ł-ai  putut  lua  diŃăle
Să  meri  sara  să  le  mulgi,
Nu  la  troacă  să  te  ungi,
DimineaŃa  să  bei  lapte
Nu  să  te  dai  la  spălate.

2045
Am  o  mândră  ca  şi-o  cruce
Da’  la  lucru  n-o  pot  duce:
DimineaŃa-i  rouă  mare
Şi  se  udă  la  pticioare,
Păste  zi  căldura-i  mare
Şi-mi  asudă  mândra  tare.

2046
Ie-mă, bade, şi  săracă,
Numa  otii  mei  să-Ń  placă,
Otii  şi  sprâncenile
C-acele-s  averile.

2047
Mândra  care-i  caŃăluşe
Pune  patu  după  uşe,
Să  suie  unu  şi  altu,
Până  s-o  suit  tăt  satu.

2048
Nici  aceie  nu-i  femeie
Care  n-are  la  brâu  cheie
Să  încuie, să  descuie,
Pe  bărbat  dracu  să-l  Ńîie.

2049
Nici  aceia  nu-i  nevastă
Care  nu  şti’  să  iubească,
Cât  pe  mine, cât  pe  tine,
Numa  să  n-o  ştie  nime.

2050
Aşe  zîce  popa  nost:
Nu-i  slobod  la  fete-n  post!
Preoteasa  zîce-aşe:
MereŃi, feciori, cât  îŃi  vre,
HaideŃi  şi  la  fata  me.

Pac, pac Fâş, fâş
Prin  copac; Prin  tufiş.

Ploaia

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008527



Solovăstru Vv., de Sarasău (1345)
Opriş (Oprea) Vv., de SăpânŃa, fiul lui Codrea Vv. (1345)
Dragoş, (cneaz  de  Bedeu), Voievodul Moldovei (1336)
Sas, Voievodul Moldovei, fiul lui Dragoş Vv. (1365)
Balc, Voievodul Moldovei, fiul lui Sas Vv. (1365)
Drag Vv., fiul lui Sas (1365). 

Consemnările în documentele  de  cancelarie sunt lacunare, iar exercitarea funcŃiei
de voievod nu este totdeauna demonstrabilă. Ceea ce pare a fi sigur este că, în
evoluŃia vieŃii statale la români, ”voievodatul Maramureşului reprezintă exemplul
cel mai caracteristic pentru etapa care a precedat, cronologic şi teritorial, apariŃia
‹‹marelui Voievod›› şi a ‹‹ Domniei ›› în  łările  Româneşti” (Popa, p. 204). FaŃă de
celelalte Ńinuturi româneşti – Banat, Crişana, Sătmar, Oaş, Bereg, Ugocea, Ung –
devenite comitate în secolele XII-XIV, Maramureşul opune o rezistenŃă puternică
expansiunii Regatului maghiar. Se ajunge chiar la conflicte între familiile nobililor
maramureşeni supuşi coroanei şi familiile nobililor care vedeau în aceasta ştirbirea
autorităŃii lor. În 1342 Bogdan  Vv., Voievodul suprem al Maramureşului, sprijinit
de populaŃie, devastează proprietăŃile lui Ion de Culcea, supus regelui; tot Bogdan
Voievod, împreună cu nepoŃii săi Ioan Voievod şi Ştefan Voievod, fiii lui Iuga Vv.,
incendiază curtea cneazului Giula de Giuleşti, confiscându-i moşia şi înlăturându-l
din funcŃia de cneaz, revenirea în stăpânire având loc abia după 10 ani, în 1349.
Voievodul Bogdan este numit în documentele vremii ”infidel notoriu”; în 1359,
nereuşind să menŃină autonomia Maramureşului, Bogdan Vv. trece în Moldova
unde îi înlătură pe urmaşii lui Dragoş, întemeind statul feudal moldav, căruia îi
păstreză independenŃa, cu toate încercările regelui maghiar de a  îl  înlătura. Între
timp, în Maramureş, conflictele între nobilii supuşi şi cei ce optau pentru libertate,
continuă pe tot parcursul secolului al XIV-lea. Abia în 1385 voievodatul
Maramureşului devine comitat: atribuŃiunile cnezilor se transferă pretorilor, iar ale
Voievodului - Comitelui şi Vicecomitelui. Ultimii voievozi se menŃin însă până la
începutul secolului al XV-lea. Balc Vv. şi Drag Vv., reveniŃi din Moldova,
păstrează titlul de voievozi timp de 40 de ani, fiind în acelaşi timp şi ComiŃi ai
Maramureşului. Comitele era numit de rege, iar vicecomitele şi pretorii erau aleşi
de congregaŃia nobililor. La început toate aceste funcŃii au fost ocupate de români:
în 1385 Comite era Balc Vv., Vicecomite Bancu de Sarasău, pretori Cândea de
Virişmort, Petru de Crăciuneşti, Dragomir de Giuleşti, Vasile - fiul lui Drag de
Bedeu. Insă, cu timpul, funcŃia de Comite a fost ocupată de reprezentanŃii regelui şi
nu de români; între 1430 şi 1918 au fost doar patru comiŃi români: Seneslau de
Dolha (1414-1416), Simion Bizău de Cuhea (1465), George de Dolha (1703-1708),
Iosif Man de Şieu (1860-1861 şi 1865-1876). În 1414 fusese Comite şi prinŃul
Teodor Koriatovici care a colonizat în Bereg şi Ung peste 40. 000 de ruteni,
alungaŃi din Ńinuturile cucerite de Lituania; timp de aproape un veac rutenii n-au
pătruns în Maramureş, nici chiar în marginile vestice ale Bârjabei; într-un
document din 1461 se aminteşte un drum ce duce din Coşna, pe Bârjaba, spre
pământurile locuite de ruteni: ”per quam viam de dicta possessione Kusnicze  itur
ad terram Ruthinorum” (Filipaşcu,  p. 62). Prima familie nobilă maghiară stabilită în
Maramureş a fost familia Pogany, în 1500, la Domneşti, care a ocupat, de-a lungul
timpului, cele mai mari funcŃii în comitat. Între anii 1752-1768  doar 120 de familii
maghiare, din 15 târguri, şi-au dovedit nobilitatea, însă toŃi 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 (nobilii donatari erau cei care primeau domenii nobiliare cu drept de
proprietate pe veci, românii fiind de fapt investiŃi în propriile lor domenii). Starea
politică şi socială a românilor din Maramureş era, în secolul al XIV-lea , ”cea a
unui popor dotat cu virtuŃi nobile şi care stăpâneau, de secole, pământul pe care
trăiau. Numai un astfel de popor a putut să fie atât de mult apreciat de regii unei
naŃiuni străine, acordându-i privilegii excepŃionale, refuzate, de-a lungul secolelor,
oaspeŃilor regali din cele cinci târguri. Românii din Maramureş sunt amintiŃi abia la
începutul secolului al XIV-lea în documentele maghiare pentru că doar atunci au
intrat în sfera de interes a Ungariei, când regele Carol Robert, care urmărea o

2051
Pătrupopu-i  pătrupop,
Are  mândre  câte  opt,
D-apoi  eu, copil  sărac,
Doar  cu  una  ce  mă  fac?

2052
Crâşcă  iadu  şi  mă  cere,
Fără  mândra  tot  n-oi  mere;
Crâşcă  iadu, m-o  cerut,
Fără  mândra  io  n-am  vrut.
De  la  Gheorghe  Ilieş, 78  ani, TăuŃii
Măgherăuş, 1987

2053
Asta-i  mândra, care-o  vezi,
Care  ne-o  făcut  scoverzi
Astă  vară  pe  ogrăzi.

2054
Fata  popii  din  Borcut
Nici  pe  cap  nu  s-o  lăut,
La  lăutu  capului
Cheamă  cânii  satului.

2055
MândruliŃa  strigă: vai!
Cu  săcure  şi  vătrai
Pe  păduche  să  nu  dai
Că  pe  mâne-i  da  de  bai.

2056
Fata  popii  încă  vrea
Ca  să  ieie  secerea
Şi  să  taie  sâmbria,
Să  plătească  cununia.

2057
Are  lelea  ŃâŃe-n  sân
Ca  şi  doi  căptiŃ  defân.

Cimilică, cimilea, N-am  miros,
Ghici-mi  ghicitoarea  mea: Dar  la  toŃi  sunt  de  folos.
N-am  culoare, Aerul
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politică de expansiune teritorială spre Moldova şi GaliŃia, a avut nevoie de ajutorul
lor împotriva Tătarilor şi Lituanienilor” (Filipaşcu, ”Le Maramureş”, Sibiu, l944, p. 19
sq. ). 
3.  Satele Maramureşului în secolele XIV-XX
MenŃionarea în documente a aşezărilor maramureşene se leagă de intrarea în
circuitul juridic al proprietăŃii, şi nu înseamnă şi data întemeierii lor; în general,
daniile şi întăririle în proprietate se referă la un sat ”cu hotarele sale vechi,
adevărate şi cunoscute, fiind deci vorba de o situaŃie preexistentă, ce coboară
dincolo de începuturile veacului al XIV-lea” (Popa, . 61). Documentele din secolele
XIV-XV amintesc toate satele maramureşene, nu însă şi toŃi proprietarii lor;
investigaŃiile nobiliare din anii 1751-1768 constată că, în marea majoritate,
proprietarii din secolul al XVIII-lea sunt descendenŃii aceloraşi proprietari români
din secolele XIV-XV, având aceleaşi nume de familie. În veacul al XIV-lea au fost
identificate în Maramureş peste 100 de aşezări localizate cert, precum şi câteva
(TeceuŃi, Belafalva de ex. ) cu existenŃă ipotetică în acest secol. Restul localităŃilor
sunt menŃionate în secolul următor, însă, în timp, apar, cum este şi firesc, noi
aşezări, iar altele se contopesc într-o singură localitate (ex.: Budeşti-VinŃeşti, Vad-
Tursad, Giuleşti-Nireş etc. ). 
Vom prefera să dăm lista localităŃilor actuale din łara Maramureşului, cu
menŃiunea primei prezenŃe în documentele de  cancelarie  ale  vremii, incluzând şi
localităŃile din câmpia Tisei până la Craia, anexate Maramureşului în 1329, precum
şi cele 5 localităŃi de pe cursul superior al Bârjabei, proprietatea Voievodului român
Senesalu de Ung, anexate Maramureşului în anul 1454 (adăugând şi câteva
localităŃi din comitatele Bereg şi Ung care au avut tangenŃă cu Maramureşul).
Pentru unele dintre localităŃile existente astăzi în regiunea transcarpatică
(Transkarpatia), din lipsa unor documente  şi a mai multor schimbări sau traduceri
de nume, informaŃiile sunt destul de puŃine; vom încerca, în general, identificarea
actuală a localităŃilor amintite în secolele XIV-XV, renunŃând la datele care, până
acum,  ne sunt inaccesibile. Pentru o mai uşoară identificare, vom prefera
împărŃirea pe zone – fostele ieraşe ale Maramureşului: Ieraşul de Jos - în vest,
Ieraşul Sighet, Domeniul Bocicoi, Ieraşul de Sus (pe Vişeu şi cursul mijlociu şi
superior al Izei) şi Ieraşul Cosău. (Confruntarea datelor s-a făcut după Ioan
Mihalyi de Apşa, ”Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV”, Sighet, 1900;
Radu Popa, op. cit.; Al. Filipaşcu, op. cit. ; Coriolan Suciu, ”DicŃionar istoric al
localităŃilor din Transilvania”, Buc. , 1968, ”Documente privind istoria României,
C,  Transilvania”, ”DicŃionar al localităŃilor româneşti din Ungaria”; C. Martinovici,
N. Istrati, DicŃionarul  Transilvaniei, Banatului  şi  celorlalte  Ńinuturi  alipite, Cluj,
Institutul  de  arte  grafice „Ardealul”, 1921. Deoarece lucrarea este de proporŃii
mai mari, prezentarea s-a făcut sintetic, doar la câteva localităŃi fiind o expunere
mai extinsă, la acestea dându-se şi trimitere  bibliografică; pentru localităŃile din
actualul judeŃ Maramureş, fiind mai la îndemână din punct de vedere al
informaŃiilor, am extras doar datele minime). În  anul  1920, Maramureşul, cel
rămas  în  România, avea  587.563  jugăre  cadastrale, 3.381  km.p., 152.685
locuitori (45  loc./1  km. p.); Români – 82.778, Unguri – 13.956, Germani – 3.066,
evrei – 36.535, alŃii – 16.360. ReşedinŃa  era  la  Sighet, avea  12  secretariate
comunale, 20  secretariate  cercuale, total  56  comune  rurale  şi  1  comună
urbană. Avea  4  plase: 

- Plasa Iza cu  reşedinŃa  la  Dragomireşti (13  comune rurale). SuprafaŃă
105.273  jc. (606  km.p.). Locuitori: 27.620 (45  loc/km. p.), Români  22.379,
Unguri  74, Germani  23, Evrei  5.116, AlŃii  26. 
Secretariate  comunale: 5 – Dragomireşti, Ieud, Săcel, Săliştea, Strâmtura.
Secretariate  cercuale : 4 – 1.- Cuhea, Băşcoiul  Mic ; 2. Glod, Slătioara (Hătiuca); 3. Rozavlea,
Botiza; 4. Şăieu, Poieni.

2058
Futu-Ń  morŃii, ceucă  neagră,
Ce-ai  făcut  de  îmi  eşti  dragă?
N-am  făcut, dragă, nimnică,
Tăt  dragă  Ń-am  fost  de  mnică.

2059
Futu-Ń  morŃii  tăi, urât,
Şi  de  mni-i  fi  rândulit
Cum  om  lucra  pe-un  pământ?
Când  om  mere  la  mâncare
Nu  ne-om  duce  pe-o  cărare.

2060
Săracile  fetele,
Una, două  au  noroc
Cele  multe  ard  în  foc,
Una, două  au  tihneală,
Cele  multe  ard  în  pară.

2061
Copilă  cu  doi  părinŃi
Nu  sili  să  te  măriŃi;
De-ai  şti  cum  i  măritată
Ai  şide  la  mă-ta  fată,
De-ai  mânca  cureti  cu  moare
La  faŃă  eşti  ca  ş-o  floare.
De  la  Pamfil  Verdeş, 75  ani, Cicârlău,
1987

2062
Cine  joacă  şi  nu  strigă
Facă-i-se  gura  strâmbă.

2063
Cine  joacă-n  postu  mare
Joace-i  dracu  pe  stinare.

2064
Asta  fată  joacă  bine
Şi  mă-nvaŃă  şi  pe  mine.

Are  gură, Are  mânuri,
N-are  cap, N-are  picioare.

Cămeşa
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- Plasa  Sighet  cu  reşedinŃa  la  Sighet (13  com. rurale). SuprafaŃă
68.474  jc. (394  km.p.). Locuitori: 23.481 (59  loc./km.p.), Români  7.458, Unguri
4.651, Germani  106, Evrei  4.839, AlŃii  6.427.
Secretariate  comunale: 2 – Câmpulung, SăpânŃa
Secretariate  cercuale: 5 – 1.- Băşcoiul  Mare, Lunca; 2.- Crăciuneşti, Virişmort;3.- RămeŃi, Teceul  Mic (Huta); 4.- Rona  de  Sus, Coştiui, Rona  de  Jos; 5.-Sărăsău, Iapa.

- Plasa  Şugătag cu  reşedinŃa  la  Ocna  Şugătag (20  com. rurale).
SuprafaŃă  99.062  jc., (570  km.p.). Locuitori: 27.455 (48  loc/km. p.), Români
22.914, Unguri  1.356, Germani  1, Evrei  3.171, AlŃii  3.
Secretariate  comunale: 1 – Bârsana
Secretariate  cercuale: 8 – 1.- Berbeşti, Vad; 2.- Budeşti, Sârbi; 3.- Călineşti,Văleni; 4.- Deseşti, Crăceşti (azi  Mara – n.n.); 5.- Giuleşti, Corneşti, Fereşti; 6.-Hărniceşti, Sat  Şugatag; 7.- Ocna  Şugătag, Brebu, Hoteni; 8.- Valea  Porcului(azi  Valea  Stejarului – n-n.), Năneşti, Onceşti.

- Plasa  Vişeu cu  reşedinŃa  la  Vişeu  de  Sus (10  com. rurale).
SuprafaŃă  297.315  jc., (1.711  km. p.). Locuitori: 50.448 (28  loc/km.p.), Români
25.063, Unguri  1.313, Germani  2.787, Evrei  12.383, AlŃii  8.902.
Secretariate  comunale: 4 – Borşa, Moisei, Petrova, Vişeul  de  Jos
Secretariate  cercuale: 3: 1.- Leordina, Ruscova; 2.- Poienile  de  sub  Munte,Repedea; 3.- Vişeul  de  Sus, Vişeul  de  Mijloc. (C. Martinovici, N. Istrati, DicŃionarulTransilvaniei, Banatului  şi  celorlalte  Ńinuturi  alipite, Cluj, Institutul  de  arte  grafice„Ardealul”, 1921, p. 30  sq.).
Exista  un  singur  Tribunal, la  Sighet, având  2  Judecătorii, la  Sighet  şi  Vişeulde  Sus.
Judecătoria Sighet cuprindea  30  comune (în  paranteză  dăm  distanŃa  în  km.):Băşcoiul  Mare (9), Bârsana (21), Berbeşti (9), Breb (24), Budeşti (29), Călineşti(21), Câmpulung (12), Corneşti (17), Coştiui (22), Crăceşti (23), Crăciuneşti (8)Deseşti (22), Fereşti (14), Giuleşti (15), Hărniceşti (18), Hoteni (19), Iapa (5),Lunca (11), Năneşti (16), Ocna  Şugătag (22), Onceşti (13), RâmeŃi (22), Rona  deJos (13), Rona  de  Sus (17), Sat  Şugătag (18), SăpânŃa (18), Sărăsău (6), Sârbi(24), Sighet, Teceul  Mic (30), Vad (6), Valea  Porcului (azi  Valea  Stejarului) (9),Văleni (26), Virişmort (azi  Tisa) (6).
Judecătoria  Vişeul  de  Sus, cuprindea  23  comune: Băşcoiul  Mic (azi
Bocicoiel) (13), Borşa (23), Botiza (34), Cuhea (azi  Bogdan  Vodă) (18),
Dragomireşti (23), Glod (41), Ieud (26), Leordina (19), Moisei (12), Petrova (24),
Poienile  de  Sub  Munte (35), Poieni (azi  Poienile  Izei) (38), Repedea (31),
Rozavlea (26), Ruscova (18), Săliştea  de  Sus (36), Şăieu (Şieu) (35), Slătioara
(45), Strâmtura (34), Vişeu  de  Jos (6), Vişeu  de  Mijloc (3), Vişeu  de  Sus. (C.
Martinovici, N. Istrati, op. cit., p. 69  sq.).
După  Tabloul  statistic  al  şcolilor  primare, în  Maramureş  existau  89  de  şcoli
de  stat, din  care  2  în  limba  germană, precum  şi  22  grădiniŃe  de  copii; şcoli
confesionale  erau  43  româneşti  greco-catolice, 5  romano-catolice, 2  reformate,
11 greco-catolice slave. În  total 155 şcoli. (C. Martinovici, N. Istrati, op. cit., p. 95 sq.).
CircumscripŃii  sanitare  erau  3  la  Sighet, precum  şi  14  circumscripŃii  rurale  în
Bârsana, Bocicoiul  Mare, Borşa, Câmpulung (azi  Câmpulung  la  Tisa), Coştiui,
Dragomireşti, Giuleşti, Ocna Şugătag, Petrova, Poienile  de  sub  Munte, Rozavlea,
Strâmtura, Vişeu  de  Jos, Vişeu  de  Sus. (C. Martinovici, N. Istrati, op. cit., p. 99.).

I.  Ieraşul de Jos – cuprinzând localităŃile de pe văile Bârjaba (1353
Borsua, 1391 Berzava), Neagu (ung. Nyagfolyo, Nagy-Ag), HustiŃa, SăclânŃa,
Talabârjaba, Taras şi afluenŃii lor (urmând, în parte, fiecare vale), dar şi 3
localităŃi (Huta, Teceu Mic, RemeŃi) din actualul judeŃ Maramureş. 
Bărănica (rut. Bronyka, Bronka, ung. Szuhabaranka), pe valea Bârjabei, la nord deDolha, 1454, proprietatea familiei voievodale de Dolha. 
Bilca (rut. Bilki, ung. Bilke), pe valea Bârjabei, în comitatul Ung; în 1338 întărităvoievodului Crăciun şi apoi fiilor săi Saracin, Nicolae, Valentin, Luca; ei vorstăpâni sate şi în Maramureş. Există o localitate Bilca şi în comitatul Bereg, cu carese învecina domeniul voievozilor de Ung. În 1892 are 719 case, 3710 loc. , 10. 795jugăre. 

2065
Băutor  îs, băutor,
Da’  la  crâşmă  nu-s  dator.
De  la  Ioan  Macarie, 61  ani,
Cicârlău, 1984

2066
A  fi  om  e  lucru  mare,
A  fi  domn  e  o-ntâmplare.
De  la  Augustin  Micu

2077
Cine-o-nceput  dragostea
Tulbura-i-s-ar  mintea
Cum  s-o  tulburat  a  mea
De  când  ştiu  ce-i  dragostea.

2078
- Bade  cu  cămeşa  ruptă
Treci  valea  şi  mă  sărută.
- Da’  valea-i  cu  mărăcini,
N-o  pot  trece  de  străini,
Şi  valea-i  cu  ptetricele,
N-o  pot  trece  de  guri  rele.

2079
Bate  vântu, iarba  ptică,
Doru  mândrii  rău  mă  strică,
Bate  vântu, iarba  creşte,
Doru  mândrii  mă  topteşte.

2080
Maica, de-ar  şti  că  eu  joc
Mni-ar  pune  ptelea  pe  foc.

2081
Cui  i  cântă  cucu  sara
Supăratu-i  tătă  vara,
Mnie  sara  mni-o  cântat -
Pântru-aceea-s  supărat.

2082
Ce  mni-i  mnie  de-o  mândruŃă?
Ca  codrului  de-o  frunzuŃă:

La  cel  leneş  rugineşte,
La  cel  harnic  străluceşte.

Mânerul  uşii (Zarul)
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Coşna v. CuhniŃa. 
CuhniŃa, Coşna (rut. KusniŃa, ung. Kovácsrét), pe cursul superior al Bârjabei, în1383 împreună cu Rotunda formând un cnezat, proprietatea fiilor Vv. Seneslau deDolha; în 1892 are 243 case, 1221 loc. , 10.077 jugăre. 
Dolha (rut. Dovhoie), pe valea Bârjabei, în 1383 ”Hozyoumezeu”, reşedinŃa
voievozilor de Ung; în 1892 are 419 case, 2342 loc. , 13.350 jugăre. 
Iloşva (rut. IlniŃa), pe un afluent al Bârjabei, la nord de Bilca, în comitatul Ung; în
1341 hotărnicită lui Maxim, fiul lui Tatomir Românul de Iloşva; în 1892 are 187
case, 1013 loc. , 2.828 jugăre. 
Maximeni, în comitatul Ung, lângă sau identic cu Iloşva, în 1341 aparŃinând lui
Maxim Românul, fiul lui Tatomir. 
Mărgineni (rut. Zadnea, ung. Zárnya), pe Bârjaba, la sud de Dolha, în 1409
proprietatea voievozilor de Dolha. 
Mestecăniş (rut. Bereznic, ung. Bereznek), la izvoarele Bârjabei, de dată mai
recentă; în 1892 are 247 case, 1352 loc. , 19.634 jugăre. 
MistiŃa (rut. Imsticevo), în comitatul Ung, la sud de Bilca, pe un afluent al
Bârjabei, în 1338 hotărnicită voievozilor de Bilca. 
Poiana Vulpei (rut. LişiŃa, ung. Rokamezö ), pe un afluent al Bârjabei, către
izvoare, lângă vârful  Măgura, în 1465 proprietatea familiei voievodale de Dolha. 
RacolŃa (rut. RakoveŃ) în comitatul Ung, pe malul de sud al Bârjabei, în 1351
disputat între Bilceni şi familia Ujhelyi. 
Rotunda (ung. Kereczke), pe cursul superior al Bârjabei, în 1383 în proprietatea
fiilor Vv. Seneslau de Dolha. 
Zadnia  v. Mărgineni 
Berezeni (rut. Berezna, azi Berezovo), pe valea Neagului, în 1415 proprietatea
nobililor din Domneşti; în 1892 are 367 case, 1732 loc., 17. 206 jugăre. 
Bistra de Jos (ung. Alsobisztra), pe valea Neagului, sat mai recent; în 1892 are
251 case, 1339 loc., 5. 834 jugăre. 
Bistra de Sus (ung. Felsöbisztra, Felsökisbisztra), la izvoarele Neagului, sat mai
recent; în 1892 are 25 case, 149 loc., 750 jugăre. 
Boureni (rut. Volovo, ung. Okörmezö), la confluenŃa văii BouŃi cu Neagu; în 1415
în posesia nobililor din Domneşti; în 1892 are 438 case, 2321 loc. , cătune: Sziri-
hánya, Prohudnya, Potocsina, Volovecz, Zaperegyil, Zseliszkovecz, Cserlenarunya,
Dezsö. 
Călăceni (ung. Kelecseny), pe cursul superior al rîului Neagu, în 1457 proprietatea
familiei voievodale de Bilca şi a nobililor din Domneşti. 
Deluşor (rut. Hrob), pe cursul superior al Neagului, sat mai recent. 
Făget (rut. BucoveŃ, ung. Büköspatak), la izvoarele Neagului, în 1463 în pro-
prietatea lui Ambrosiu de Dolha; în 1892 are 99 case, 518 loc., 3.306 jugăre,
cătune: PauloveŃ, KirvaveŃ. 
Herinceni, HorneŃ (rut. Gorinciovo, Herinciovo, ung. Herincse, Zeleumezeu), pe
rîul Neagu, în 1350, cu Lipcenii, formează un cnezat stăpânit de fiii  Vv. Crăciun
de Bilca; în 1892 are 414 case, 1959 loc., 14.695 jugăre. 
Herinceni-Mănăstire (ung. Herincse-Monostor), pe rîul Neagu, sat mai recent; în
1892 are 190 case, 1051 loc. 
HorneŃ v. Herinceni. 
Hust, la ieşirea Tisei din Maramureş, aproape de gura rîului Neagu; descoperiri din
epoca bronzului; colonizat cu ”oaspeŃi regali” saxoni şi unguri; în 1329 regele
Carol Robert dă anumite drepturi acestor oaspeŃi din”oppidele Visk, Huszt, Teceu
şi Câmpulung”:”dreptul de libera migraŃiune, dreptul de a alege magistratul şi
plebanul; scutirea de sub jurisdicŃiunea comiŃilor; dreptul de judecătoriă; dreptul la
plantaŃiuni noue şi la extirpaŃiuni (tăieri - n. n. ) garantate în contra oamenilor de altă
limbă sau de altă naŃiune, scutirea de vamă, dreptul de târg, scutirea de alte

Una  ptică, -ngălbeneşte,
Alta  mai  frumoasă  creşte.

2083
Cine-o  făcut  pe  mândra
Bună  i-o  fo’  inima
C-o  făcut-o  frumuşea.

2084
Cui  i  plac  mândruŃăle
Negre  îi  sunt  zîlele,
Că  şi  mie  mi-o  plăcut
Şi  nu  pot  să  le  mai  uit.

2085
Cine  iubeşte  şi  spune
Nu-i  da, Doamne, zile  bune,
Cine  iubeşte  şi  tace
Rabdă-l, Doamne, şi-i  dă  pace.

2086
CrâşmăriŃă  Anişoară,
A  ta  dragoste  mă-omoară,
Mă  omoară, mă  topeşte,
Ca  frunza  mă-ngălbeneşte.
De  la  Vasile  Jurje, 34  ani, Cicârlău,
1987

2087
Am  o  mândră, n-am  o  sută,
Bate-o, Doamne, rău  m-ascultă.
Am  avut  mândre  bugăte
Şi  le-am  măritat  pe  tăte.

2088
Mândră, din  pricina  ta
Murgu  meu  apă  nu  bea
Nici  din  bălŃi, nici  din  cişmea,
Numa  din  găleata  ta.

2089
Gura  me  din  ce-i  făcută:
Dintr-un  măr  şi  dintr-o  turtă,
Cine-i  vrednic  o  sărută,
Cine  nu, stă  şi  se  uită.Apeşi  pe  buric

Şi  face  Ńuflic, Ńuflic.
ClamŃa  de  la  uşă
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contribuŃiuni” (Mihalyi, dipl. 4). Cetatea Hust, ale cărei ruine se mai văd şi astăzi,
este menŃionată în 1351 (v. Popa, p. 86, nota 240) şi 1387 (Mihalyi, dipl. 52). În 1334
apare un Grigore paroh de Hust (Popa, p. 86); în 1390 este amintită ”Huzth-okna”
unde ”până în secolul presinte s-a produs sarea” (Mihalyi, dipl. 59); în 1392 este
dăruită ”lui Ladislau fiul lui Joan, fratelui lui Balk şi Drag voivozi”, danie întărită
în 1397 (Mihalyi, dipl. 65). În 1406 îşi recâştigă drepturile de oraş regal. În 1408
”Luca fiul lui LaurenŃiu, Joan, Egidiu şi Ştefan fiii lui Luca din Baranya au perdut
documentele lor atingătoare. . . de curtea lor în oppidul Huszt”, şi cer o transcriere
după originalele existente în Lelesz (Mihalyi, dipl. 87). În 1413 Stanislau şi Georgiu
din Dolha castelanul din Hust ”cu potere armată au luat şi au mânat de la iobagii. .
.  din Otvösfalva 32 de vite, şi au făcut toate câte au vrut”, fapt pentru care ”sunt
citaŃi înaintea scaunului regesc” (Mihalyi, dipl. 106). În 1445 castelan în Hust şi
comite al Maramureşului era Petru Zoway. În 1457 lui Simon, plebanul din Hust, şi
fraŃilor săi Paul şi Ioan fiii lui Ladislau din Hust li se ”retrage şi nimiceşte
donaŃiunea” moşiei Keselymezö (Mihalyi, dipl. 234). În 1458 Simeon din Cuhea,
fratele său Ioan şi vărul Ioan trebuie să dea în fiecare an 25 berbeci pentru cetatea
Hust (Mihalyi,  dipl. 242). LaurenŃiu Literat, castelan de Hust, era vicecomite în
1468 şi 1471; în 1474 magistratul comitatului era Ladislau Magnus, cu reşedinŃa în
Hust, el ducând în 1463 ştirea găsirii coroanei Ungariei ”de de mult înstrăinată”
(Mihalyi,  dipl. 303 şi 267), în 1465 îndeplinind funcŃia de comite al
Maramureşului (Mihalyi,  dipl. 274).
În 1498 regele Vladislav II ”voind să înceteze orice nesiguranŃia în plata
lucrătorilor la ocna de sare, dispune că pentru fie care 100 bucăŃi de sare se li se
solvească 20 denari; fie cărui se-i se dee în tot anul pe vestminte 100 de bucăŃi, să
fie scutiŃi de orice contribuŃiune. La deschiderea ocnelor nouă pentru  un Laakthor
(Lachter - stânjen) se primească un floren, şi deaca se află sare din aceea 1000 de
bucăŃi, ear pentru un Thumen 11 bucăŃi, pentru 4 lemne Gardaffa numite un fl. ,
pentru o scară un fl. , şi un cubul de vin; pentru un dinte de scară o cupă de vin.
Lucrătorii locuitori în Huszt, Teceu, şi Sziget se-şi aleagă juzi pe sama lor, se fie
dintre dânşii şi cetăŃeni cu jurământ; cei din Huszt să aibă pe an 4 vase de vin, 4
boi şi 400 de pâne” (Mihalyi, dipl. 356). Cetatea Hustului a fost cucerită şi de Mihai
Viteazu; în 1768 un trăznet provoacă explozia pulberei din cetate, provocând mari
distrugeri, iar în 1777 este părăsită definitiv.  În 1892 are 1426 case, 7461 loc. , 16.
632 jugăre, cătune: Barania, Csebreny. 
Iza, la nord de Hust, pe malul stâng al rîului Neagu (numit şi Iza Neagră),  celebră
prin descoperirile din sec. I-IV ale mileniului I; în 1387 în posesia lui Ioan
Românul, nepot de soră al lui Balc Vv. şi Drag Vv. De aici îşi produce nobilitatea
familia Izai, alias Orosz (1597). În 1892 are 455 case, 2127 loc. , 7.707 jugăre. 
Izvoru (ung. Felsöhidegpatak), la izvoarele rîului Neagu, sat mai recent. 
Leşeni (rut. LeahoveŃ, ung. Lengyel-szállás), la izvoarele rîului Neagu, sat mai
recent. 
Lipceni (rut. Lepcsa, ung. Lipcse), pe un afluent al rîului Neagu, la nord de Iza;
necropole, cercetate, din sec. I-IV d. J. Chr. ; în 1350 ”Lypche” împreună cu
comuna HorneŃ formează un cnezat, proprietatea Vv. Crăciun de Bilca; în 1892 are
505 case, 2228 loc. , 9. 436 jugăre, cătune: Cearda Lipcei. 
Livada (rut. Lojanska, ung. Cserjes), în bazinul superior al rîului Neagu, sat mai
recent. 
Moidanca (ung. Majdanka), în bazinul superior al rîului Neagu, sat mai recent. 
Moşneni (rut. Vicskovo, ung. Vucskomezö), pe cursul mijlociu al rîului Neagu, sat
mai recent. 
Năneni (rut. Nankovo, ung. Hustköz), neidentificat cu precizie pentru sec.  al XIV-
lea, părând a fi altul decât Ocna Hust; depozit de monede din sec. I-IV d. J. Chr. ;
în 1892 are 242 case, 1177 loc. , 2. 412 jugăre. 

2090
BădiŃa  care  iubeşte
E  ca  floarea  care  creşte,
Care  creşte  dezvoltată -
Nu  se  uscă  niciodată;
De  se  uscă  vre-un  firuŃ
Creşte  altu  mai  drăguŃ.

2091
Sunt  un  tinerel  băiat
Şi  dornic  la  sărutat.

2092
Frunză  verde  de  bujor
Mândra  me  vre  să  mă-nsor,
Nu  cu  alta, ci  cu  ie -
Că  de  când  se  rumine.

2093
Ieşi  afară, bu-hu-hu,
Că  Ńi  s-aprinde  hornu,
Că  de  când  te-ai  măritat
Hornu  nu  l-ai  măturat.
De  la  Maria  Jurje, 53  ani, Bârgău,
1991

2094
Fost-am  şi  io-a  oarecui
Da’ amu-s  a  nimărui.
De  la  Agafia  Rus, 82  ani, Cicârlău,
1987

2095
Rău  mă  doare  pân  urete
Unde  văd  atâtea  fete
Răzămate  de  părete.

2096
Stau  fetele  p’ângă  danŃ
Ca  mâŃa  p’ângă  cârnaŃi.

2097
MereŃi  acasă, femei,
DaŃi  mâncare  la  purcei
Şi  vă  plediŃi  morcodii

Am  un  cuptioraş
Plin  de  iepuraşi.

Gura  cu  dinŃii
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Ocna Hust, ocnele de sare sunt situate cam la 7 km. de cetate; în 1390 proprietatea
lui Luca zis Kun de Rozály. 
Poiana Teiului (rut. Lepsca Polyana, ung. Lipcsemezö), la nord de Lipceni,
proprietatea nobililor români din Lipceni; în 1892 are 251 case, 1205 loc. , 8. 834
jugăre. 
Poiana Uliului (ung. Keselymezö), pe un afluent al rîului Neagu, la nord de Hust,
în 1450 proprietatea lui Simeon, plebanul din Hust şi a fraŃilor săi. 
PoiniŃa (ung. Polonya), la izvoarele Neagului, în 1463 proprietatea lui Ambrosiu
de Dolha. 
Prislop (ung. Pereszlö), la izvoarele Neagului, sat mai recent. 
Răchita (ung. Reketye), la izvoarele Neagului, sat mai recent. 
Recea (ung. Alsohidegpatak), la izvoarele Neagului, sat mai recent. 
Repedea (rut. Repenei, ung. Repenye), la izvoarele Neagului, în 1457 proprietatea
lui Nicolae de Bilca şi a fraŃilor săi. 
Stărişoara (rut. PodoboveŃ, ung. Padocz), sat mai recent. 
Tătuşca (ung. Tyuszka), pe un afluent al cursului superior al Neagului, sat mai
recent. 
Turnu (ung. Toronya), la izvoarele Neagului, sat mai recent. 
Vâlcele (ung. Vizköz), la izvoarele Neagului, în 1457 proprietatea familiilor de
Bilca şi Domneşti. 
Bărdani (rut. Novobarovo, ung. Ujbard), pe valea SăclânŃei, în 1389 proprietatea
Magistrului Drag; în 1892 are 198 case, 833 loc. , 2. 172 jugăre. 
Bereneu, Barania (rut. Boroneava, ung. Husztbaranya), între rîul Neagu şi
Talabârjaba, în 1389 în proprietatea lui Paulus Magnus, om al regelui; exista şi o
mănăstire veche şi ocne de sare; în 1892 o Baranya era cartier al Hustului. 
Copăceni (ung. Gernyes), lângă Săliştea de Jos, sat mai recent. 
Crăiniceni (rut. Krainikovo, Krajnikova, ung. Mihalka), pe valea SăclânŃei, în
1389 ”Karajnokfalva”, proprietatea familiei nobile Mihalca de Ariniş; în 1892 are
132 case, 615 loc. , 2. 410 jugăre. 
Dănileşti, pe un afluent al SăclânŃei, la nord de Crăiniceni, în 1391 proprietatea lui
Luca zis Kun de Rozsály. 
Dărmăneşti, la nord de Tisa, între SăclânŃa şi Talabârjaba; sat dispărut, sau şi-a
schimbat numele încă din secolul al XIV-lea. În 1373 în posesia  unui ”Bothos”
⁄”Bochus” şi a fratelui său, Giula. Mai târziu urmaşii lui ”Bochus dicto
Ffichormiclous fillii Dorman de Dormanhaza” sunt numiŃi ca fiind din Văineag. 
Duboşari (rut. Steblevko, ung. Szaldobos), la nord de Tisa, între Buştina şi Să-
clânŃa, în 1369 proprietatea Magistrului Drag; în 1892 are 249 case, 1065 loc. , 2.
394 jugăre. 
SăclânŃa (rut. SokirniŃa, ung. Szeklencze), pe valea cu acelaşi nume, în 1389 la
hotarul posesiunilor Magistrului Drag; în 1892 are 434 case, 1894 loc. , 2. 573
jugăre, cătune: Sanda de Sus şi Sanda de Jos. 
Săliştea de Jos, între râul Neagu şi Talabârjaba, vecin cu Herinceni, în 1485
proprietatea nobilului Costa; în 1892 are 290 case, 1338 loc. , 3. 898 jugăre. 
Vişc (rut. Vîşkovo, ung. Visk), pe malul de sud al Tisei, în actuala Transkarpatia;
descoperiri din epoca bronzului; în 1272 dăruit familiei Hontpázmany-Ujhelyi,
apoi cetatea şi  oppidul sunt dăruite oaspeŃilor regali colonizaŃi. Cetatea era din
lemn, iar în secolul trecut nu se mai cunoşteau ruinele. În 1892 are 944 case, 4054
loc. , 24. 071 jugăre, cătun: Dealu CetăŃii. 
Zlotari, Zlătari (rut. Zolotarevo, ung. Otvösfalu), între rîul Neagu şi Talabârjaba, la
sud de Săliştea de Jos, în 1413 proprietatea urmaşilor lui Luca poreclit Kun din
Rozsály. 

Nu  bdiciuliŃi  feciorii
Şi  vă  plediŃi  cepele
Nu  bdiciuliŃi  fetile.

2098
Tu, fată  de  om  avut,
Te-am  cerut  la  joc, n-ai  vrut,
Da’  să  fii  de  vilişpan
Mai  mult  nu  te  cer  şohan.

2099
Astă  vară, -amu-i  un  an,
M-o  cerut  un  aciuan,
Da’  la  vară  de  m-a  cere
Să  fiu  mută  de  n-oi  mere.
De  la  Reghina  Dragomir, 75  ani,
Cicârlău, 1987

2100
Asta-i  fata  lăudată,
Cu  casa  nemăturată
Şi  cu  cofa  nespălată:
Pântre  doage - pui  de  broaşte,
Pântre  cercuri - pui  de  iepuri,
Pe  din  lontru  cu  bureŃi,
Din  afară-i  cum  o  vezi.

2101
Am  nevastă  şi-o  lulea
Şi  mă  Ńin  gazdă  cu  ea.

2102
Tăt  aşe  zîc  oaminii
Că  de  dor  io  oi  muri.
Da’  de  dor  de  ce  să  ptei
Când  oaminii  au  femei,
Femeile  au  nepoate
Şi  nu  m-or  lăsa  la moarte.

2103
Fost-am  a  peŃi-n  Borleşti
La  fata  cu  cai  domneşti.
Caii  mni-ar  plăce, că-s  buni,
Da’  fata-i  de  mulŃi  crăciuni,
Caii  mni-ar  plăce, că-s  graşi,
Da’  fata-i  de  multe  Paşti.La   un  capăt - foc  şi  scrum,

La  celălalt - un  nebun
Fumătorul  şi  Ńigara
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Buşteni (rut. Buştina, ung. Bustyaháza), lângă vărsarea Talabârjabei în Tisa; în
1379 proprietatea fiilor lui Sas Vv. 
Ciumuleşti (rut. Ciomalevo, ung. Csomanfalva), pe cursul mijlociu al Talabârjabei,
în 1399 în posesia lui Tatomir fiul lui Drag din Crişăneşti; în 1892 are 280 case,
1299 loc. , 3. 513 jugăre, cătune: Zaberes. 
Crişăneşti (rut. Kriciovo, ung. Kricsfalva), pe valea Talabârjabei, în 1375 zălogită
lui Ioan zis Stoian cneazul de către Stanislau şi tatăl său ”Crichywan”(Crişioan).
De aici şi-au produs nobilitatea familiile: Darvai alias Kricsfalvi, Kricsfalvi,
Stoica, BenŃa, Marina, Pop alias Nemeş; în 1892 are 276 case, 1222 loc. , 4. 795
jugăre. 
Darva v. Dărvăneşti
Dărvăneşti (rut. Darva), pe un afluent al Talabârjabei, lângă Crişăneşti; în 1892 are
147 case, 640 loc. , 1.728 jugăre. 
Domneşti (rut. Russkoe-Pole, ung. Urmezö), pe valea Talabârjabei, la nord de
Teceu, în 1389 amintit la hotărnicirea moşiei Teceu, an în care ”Demetriu fiul lui
Ioan din Urmezeu a oprit se se ridice metele de cătră moşia sa Urmezeu” în
favoarea voievozilor Balc şi Drag (Popa, p. 8l, Mihalyi, dipl. 67). În anul 1405 Ioan,
Nicolae, Dionisiu fiii l. Ştefan din Domneşti, şi Nicolae, Petru şi Stanislau se plâng
împotriva lui Dumitru fiul lui Balc” carii prin regularea rîului Talabor, au expus
moşia lor la Exundare şi cu putere armată au sfârşit multe acte potenciarie”
(Mihalyi,  dipl. 75). Nicolae şi Stanislau, fiii lui Stanislau, şi Nicolae şi Dionisiu fiii
lui Ştefan din Domneşti sunt introduşi, în 1409, în posesia moşiei Domneşti
(Mihalyi, dipl.  88) – o recunoaştere, de fapt, a proprietăŃii lor. Contrazicerile dintre
Drăgoşeşti şi ”nobiles” de Domneşti continuă: în 1412 la introducerea lui Sandrin
fiul lui Balc, şi a lui Petru, fiul lui Ştefan din Bilca, în posesia domeniului
cnezatului de Lipceni şi Herinceni, nu se iau în seamă contestaŃiile lui Petru şi Ilie,
fiii lui Nicolae, acesta din urmă fiind fiul lui Stanislau din Domneşti (Mihalyi, dipl.
103). Petru şi Ilie au primit aceste posesiuni în 1404, cu drept de cneziat, de la Ioan,
fiul lui Ştefan din Domneşti, aşa cum ne arată o diplomă din 1412; însă ”deşi au
căscigat nu numai dreptul de Kenesiat, dear deodată şi dominiul acestor moşii”, nu
se pot opune Bilcenilor. Documentul demonstrează că ”dreptul de Kenesiat nu a
încetat, nu s-a schimbat neci în acel cas, când regii ar fi conferit tot acele moşii
altor persoane prin donaŃiuni. De aci vedem şi acea, că cel cu dreptul de Kenesiat
se folosea de toate venitele moşii sale cu dătorinŃa a servi în armata regelui în cas
de resbel, şi a presta în zile de pace o parte din venitele in naturalie în favorul
erariului” (Mihalyi dipl. 105. ). Domeniile  nobililor de Domneşti erau întinse; în
1415 Nicolae, fiul lui Stanislu din Domneşti, cu fiii săi Petru, Ilie, Ioan şi Georgiu,
şi Stanislau fiul lui Ştefan din Domneşti ”se introduc fără contrazicere” în moşiile
Domneşti, Lipceni, Herinceni, Berezeni, Boureni, Drăgoieşti, Neaga, Găneşti, Apşa
de Sus, Rona de Jos,  Berbeşti, Călineşti şi Baloteşti (Mihalyi, dipl. 113). Aceste
familii au adus servicii regelui într-o perioadă când se confiscă  moşiile
Drăgoşeştilor, dintre toate moşiile primite doar Domneşti  era moşie ereditară, în
cursul timpului apărând numeroase conflicte între ei şi familiile cneziale
deposedate (Popa, p. 186 sq. ). În 1418 Petru din Domneşti este ”hominem  pro
testimonio fidedignum” (Mihalyi, dipl. 124). În 1419 fiii lui Nicolae din Domneşti
au proces cu Ioan, fiul lui Andrei de Drăgoieşti (Mihalyi, dipl. 130); tot în 1419 a
treia parte din moşia Domneşti este disputată de Ana, fiica lui Dumitru din
Domneşti, văduva ”lui Georgii Balicha de Bilke” şi fiicele sale ”nobilium
Dominarum Elenae et Nesthae”(Năstaca, Nastasia) contra lui ”Petro filio Mik de
dicta Urmezö” care le-a scos cu forŃa din posesiune (Mihalyi,  dipl. 134). Acest Petru
fiul lui Mic dăruieşte în acelaşi an jumătate din moşia Neaga, Ńinută de ei ”cu drept
de Kenez”, lui Simon fiul lui Vlad Cneazul din Neaga (Mihalyi, dipl. 137). Acelaşi
Petru, împreună cu fraŃii săi Elia şi Toma ”filiorum Nicolai” din Domneşti, acuză
pe Nan şi Ioan, fiii lui Lodomir din SăpânŃa, că, în 1419, l-au omorît pe ”fratele lor
Joan fiul lui Ştefan la locul Kekewmezö, unde a ajuns călătorind în comisiunea

2104
Tăt  aşe  zîc  oaminii
Că  io  le-am  furat  caii.
Da’  io, zău, nu  i-am  furat,
I-am  aflat  păscând  în  iarbă
Şi-am  gândit  că  nu  le  treabă,
I-am  aflat  păscând  mohor
Şi-am  gândit  că  nu-s  a  lor.

2105
Joacă  badea  ca  nebun
Şi  se  spânzură  de  prun.
De  prun, el, că  nu  se  teme
Da’  s-agaŃă  şi  de  scleme.

2106
Libo, libo, libo  mai,
Nincen  şohan  10  mai.

2107
Nu  te  joacă  că-i  eşti  dragă
Că  te  joacă  din  oiagă,
Nu  te  joacă  de  drăguŃă,
Te  joacă  din  oieguŃă.
De  la  Florica  Zete, 78  ani, Cicârlău,
1987

2108
Tu, Iulică, bureŃoasă,
Nu  te  Ńîne-aşe  făloasă
Că  n-ai  râturi  pe  la  Baie
Nici  holdiŃă  cu  mălaie.
Câtă  ogrăjoară  ai
Nu-i  de-o  mnerŃă  de  mălai.

2109
BădiŃă, cizmă  roşie,
Lasă-te  de  nelcoşie:
Nici  ai  casă, nici  ai  loc,
Numa  struŃu  mare-n  clop.

2110
Dragă  mi-i  lelea  ciocuşe:
Suflă-n  foc, se  uită-n  uşe.

Când  scapi  pălăria-n  apă
Cum  o  scoŃi?

Udă
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regelui şi au luat de la dânsul şi servitorul seu tot ce aveau la sine în valoare de 100
florini de aur, şi au ocupat moşia lor Rona de Jos“ (Mihalyi, dipl. 138). În 1424 Petru
intră în posesia moşiilor Berbeşti, Călineşti, Fereşti, Baloteşti, Cosău, Budeşti şi
VinŃeşti, dar Ştefan de Bedeu, omul regelui, este omorît de cetăŃenii şi oaspeŃii din
Teceu (Mihalyi, dipl. 153).În anul 1457 Ioan de Domneşti aduce ”diverse vexaŃiuni”
lui Nicolae de Bilca şi fraŃilor săi pentru moşiile lor din Lipceni, Herinceni,
Berezeni, Boureni etc. (Mihalyi, dipl. 235; v. şi Popa, p. 186). Un Ioan de Domneşti
este martor în mai mulŃi  ani: 1440, 1476, 1492 (Mihalyi, dipl. 182, 311, 345). După
stingerea familiei lui Toma din Domneşti, în 1495 moşiile lui din Domneşti,
Virişmort, Apşa de Sus şi Crăciuneşti sunt dăruite lui Petru Pogan comite de
Pozsony şi Matheu Thukaroveczky, precum şi lui Sigismund, Georgiu şi Ioan
Pogan; deşi introducerea lor este contrazisă de Blasiu Thot din Bocicoi, oficial al
voievodului Transilvaniei Bartholomeu Dragfi, totuşi familia Pogany se va aşeza
la Domneşti în 1500, după ce în 1498 Dragfi îşi retrage contrazicerea (Mihalyi, dipl.
354, 359, 364). Încercările nobililor din Bilca de a ocupa moşiile celor din
Domneşti, în 1496, nu vor reuşi însă,  Ioan, Petru şi Lazar din Domneşti
menŃinându-şi posesiunile (Mihalyi, dipl. 355). În 1892 satul Domneşti are 302 case,1599 loc. , 5.248 jugăre. 
Drăgoieşti (rut. Dragovo, Drahova, ung. Kövesliget), pe Talabârjaba, în 1402
aparŃine Drăgoşeştilor, străbunii familiilor Rişcu, Roman, Roşca, Silaghi şi Oros
alias Rişcu, în 1892 are 605 case, 3183 loc., 21430 jugăre; cătune: Zabrod, Hlesna,
Botara, Volsanya.
Duleşti (rut. Dulovo, ung. Dulfalva), pe cursul inferior al Talabârjabei, în 1420nobilii din Crisăneşti şi Ciumuleşti vând posesiunile, ce le aveau aici, fiilor lui Ioande Duleşti, împreună cu Talaborul (Şesuri) formau un cnezat. În 1892 are 215 case,1079 loc, 2447 jugăre.
Huta, la sud de Tisa, în actualul judeŃ Maramureş, pe şoseaua Sighet - Negreşti
Oaş; sat mai recent.
Lazuri (ung. Alsökalocsa), pe cursul superior al Talabârjabei, sat mai recent. 
Negreşti (rut. NegroveŃ, ung. Felsöszinever), pe cursul superior al Talabârjabei, satmai recent. 
Răstoaca (ung. Rosztoka), la izvoarele Talabârjabei, sat mai rcent. 
RemeŃi, în actualul judeŃ Maramureş, lângă SăpânŃa; în 1465 călugării de lamănăstirea de aici ocupă un loc arător revendicat de nobilii din SăpânŃa. 
Satu Nou (rut. NoveseliŃa, ung. Tarujfalu), pe cursul superior al Talabârjabei, sat
mai recent.
Satu Vechi (rut. StariseliŃa, ung. Tarfalu), la sud de Satu Nou, sat mai recent. 
Seini (ung. Alsoszinever), pe cursul superior al Talabârjabei, sat mai recent. 
Şesuri v. Talabor
Talabor (rut. Tereblea, ung. Talaborfalu), pe valea Talabârjabei, în 1389
proprietatea comitelui Drag; în 1892 are 473 case, 2099 loc. , 4.622 jugăre.
Teceu (rut. Teacev, ung. Tecsö), pe malul de nord al Tisei, între Talabârjaba şiTaras; aici s-a descoperit, în 1871, un tezaur de 1100 monede romane; vestit pentruocnele de sare. În 1329 face parte din cele 4 ”oppide” ale oaspeŃilor regali;de aicişi-au produs nobilitatea familiile: Moricz, Major, Meszaros, Literatus, Gönczi,Borbely; în 1892 are 807 case, 3733 loc., 23.093 jugăre. 
Teceu Mic, TeceuŃi, în actualul judeŃ Maramureş, la sud de Tisa, lângă RemeŃi; era
inclus în Teceu.
Uglea (ung. Uglya), pe rîul cu acelaşi nume, afluent al Talabârjabei; în 1389 în
posesia Codrenilor; de aici îşi produc nobilitatea familiile: Bococi, Bococi din
Teceu, Bogdan alias Erdeu, Danciu alias Erdeu, Erdeu şi Erdös, Fechete, Feir alias
Albu, Negrea, Negrita, Pop, Selever alias Manoilă, Stan alias Erdeu, Volos şi
Volosan, alias Erdeu, Babici, Bencze, Halupka, Motra, Gyöngyei (Gherghei) şi
Francisca; în 1892 are 562 case, 2497 loc. , 22.271 jugăre, cătune: Ugolca Mare şi
Mică, Ruscovo. 

2111
Am  un  bade  cât  un  nap -
Joacă-n  pticioare  sub  pat.

2112
Fiindcă-s, bade, cam  negruŃă
Nu-s  la  tăt  ciufu  drăguŃă.
Dacă  Ń-am  fost, bade  Ńie
ł-am  cătat  la  omenie,
De  la  omenie-n  jos
Am  cotat  c-ai  fost  frumos,
De  la  omenie-n  sus -
Du-te  unde  te-ai  mai  dus.

2113
Măi  bădiŃă  ce-ai  gândit
Că  dacă  m-ai  părăsit
Păru  mi  l-oi  despleti,
Golondu  din  păru  meu
N-a  căde  de  doru  tău,
Nici  cămeşa  de  pe  mine
N-a  negri  de  dor  de  tine.
De  la  Ileana  Curtuzan, 61  ani,
Cicârlău, 1986

ALEXANDRU  łIPLEA
ANALELE  ACADEMIEI
ROMÂNE, Seria  II – Tomul
XXVIII, 1905-1906. Memoriile
SecŃiunii  Literare. Cu  4  stampe.
Bucureşti, Inst. De  Arte  Grafice
„Carol  Gobl”, 1906.
Pentru  a  pune  la  dispoziŃia
cititorilor  contemporani, redacŃia
revistei  CALENDARUL
MARAMUREŞULUI  a  considerat
mai  utilă  adoptarea  ortografiei
actuale – cu  păstrarea  tuturor
caracteristicilor  de  epocă; nu  am
păstrat  decât  parŃial  notele,
deoarece  în  Glosar  sunt  cuprinse
şi  regionalismele  din  texte.
În  transcrierea  textelor  am
adoptat, cu  mici  excepŃii, ortografia
actuală  pentru  a  putea  fi  citite  şi
de  cei  de  azi, deşi  nu  sunt  mari
diferenŃe  după  mai  bine  de  o  sută
de  ani. Păstrând, însă, acea  savoare
a  graiului  maramureşean. Facem
unele  corecturi  de  redare
gramaticală, foarte  puŃine, printre

Cine-n  apă  s-a  născut
Şi  de  apă  se  teme?

Sarea
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Văineag v. Voineşti
Voineşti, Văineag (rut. Vonigovo, ung. Vajnág), pe Talabârjaba, poate identică cu
”possessio Darmianhaza”, 1373; în 1376 cedată Drăgoşeştilor; de aici îşi produc
nobilitatea familiile Demco, Mircea, Pop, Popovici. 
Ariniş (rut. Ialova, ung. Irholcz),  pe rîul Taras, în 1389 proprietate a lui Codrea şi
Gherheş, fiii lui Opriş, nepoŃi ai voievodului Codrea; cuprins, probabil, în cnezatul
de Sarasău întărit Codrenilor încă la 1345 (Popa, p. 87). În 1404 Codrenii dăruiesc
Arinişul lui Petru şi Tatomir, fiii lui Mihail din Ariniş (Popa, idem), care sunt întăriŃi
în posesie în anul 1406, împreună cu fraŃii lor Ioan şi Ştefan, ”fără contrazicere”
(Mihalyi, dipl. 79). În 1403 Tatomir (”Thatur”) este om al regelui, iar în 1410 apare
ca Tatul ”filius Michaelis de Ilholcz”, primind ”pentru tot de una din iubire
frăŃească”, împreună cu fraŃii săi Petru, Ştefan, Ioan şi Stan, moşia din valea
Teceului, donată de Ioan fiul lui Ugrin din Komlos şi Bud fiul lui Michail l.
Nicolae numit Dorman (Damian) din Văineag (Mihalyi, dipl. 93). Stan, fiul lui
Miroslav, primeşte de la vărul său Tatomir, în 1410, ”pentru totdeuna partea a
şiesea din moşia lor Ialova (Mihalyi, dipl. 90). În 1411 se face hotărnicia moşiilor
Ariniş, Târnova, Uglea şi NereşniŃa ”în favorul nobililor Sandrin fiul lui Erdeu din
Ternova, Thathamer, Petru, Stan, Ştefan şi Joan fiii lui Michail din Jalova, şi Stan
şi Gorzou din Uglea” (Mihalyi, dipl. 97). Această moşie se întinde de pe apa
Tarasului până în valea Talabârjabei, având cca. 200 kmp. (Popa, p. 87). În 1415 fiii
lui Mihail stăpânesc şi Teceul Mic (Mihalyi, dipl. 112); Petru este citat, în 1418,
”înaintea scaunului palatinal în causa lui Nicolau Kun din Rosal” (Mihalyi, dipl.
127), iar Ioan este prezent, în 1444, la împărŃirea prediului Bocicoiel ”în districtul
Cuhei” (Mihalyi, dipl. 190). În 1436 Tatul din Ariniş, alături de oaspeŃii din Teceu,
năvălesc ”cu mână armată” asupra moşiei Bedeu, ”toate averile lui Stancu
aflătoarie în Curia sa, le-au luat, pe el însuşi l-au ars, bumbii de argint de pe tunica
femeii sale nobilei Doamne i-au rupt şi i-au dus, ear pe omul regescu aşiă reu l-au
bătut, în cât nu se scie deacă mai remâne în vieaŃia ori ba” (Mihalyi, dipl. 176).
Băleşti , Criva Mică (rut. BelovareŃ, ung. Kiskriva), pe rîul Taras, în 1415 apare ca
”Beelwara”, în stăpânirea urmaşilor lui Ladamer din Criva care-l vând lui Tatul din
Ariniş, Codrenilor din Târnova şi lui Danciu din Bedeu (Popa, p. 77). În 1436 este
amintit cu ocazia ”stătoririi” hotarelor moşiei Bedeu ”de către Teceu şi Belavar”
(Mihalyi, dipl. 176). În 1473  locuitorii din Băleşti şi din alte localităŃi protestează
împotriva introducerii lui Nicolae Dragfy în posesia moşiilor de aici; aceleaşi
proteste le întâmpină în 1480 şi Bartolomeu Dragfy (Mihalyi, dipl. 300, 319), ca în
1487 să fie citaŃi ”din nou” ”Georgiu, Ladislau, Petru şi Nicolau, Joan şi alt Petru
din Dolha, Bartholomeu din Veresmart, Petru Nan din Zlatina, Andrea din Vişeu,
Bărsan şi Sandrin din Bedeu, ca se-şi arete documentele lor privitoare la moşiile
Bedeu, Belavar, Apşa de Sus, Crăciunesci, Biserica Albă, Botiza, Şieu, Ruszkova,
Rona şi doaue Vişae pretinse prin Bartholomeu Dragffy din Beltek (Beltiug - n. n. )”
(Mihalyi, dipl. 340). Belavar - BelovareŃ - Cetatea Albă: ”urme de cetate nu se
cunoscu, dear se vorbeşce de ceva fortificaŃiuni una pe vîrful unui deal aproape de
sat, altă pe marginea din stânga a rîului Taras” (Mihalyi, p. 550).
Bedeu (rut. Bedevlea, ung. Bedöhaza), la vărsarea Tarasului în Tisa, în 1336 în
posesia lui ”Dragh et Dragus Valahorum”, străbunii Drăgoşeştilor; de aici şi-au
produs nobilitatea familiile: Bedeoanu zis Bedey, Bedeoanu din Giuleşti, Cotärlă,
Mărcuş, Pop, Pop alias Oros, Mihaly alias Bedeoanu, Tivadar alias Bedeoanu; în
1892  are 413 case, 2011 loc., 3.974 jugăre, cătun: Mănăştur. 
Brusturi (ung. Brusztura), pe Taras, sat mai recent; în 1892 are 253 case,  1201
locuitori, 18.496 jugăre. 
Călineştii de Jos (rut. Kalinova, Kalina, ung. Alsokálinfalva), pe Taras, sat mai
recent; în 1872 are 263 case, 1208 loc, 4.951 jugăre. 
Crăsnişoara (rut. Krasnisora, ung. Taraczkraszna), pe cursul superior al Tarasului,
sat mai recent. 

care, cele  mai  frecvente  sunt, de
ex., genitivul  plural (lumi - lumii;
pui - puii  etc.), sau  pronumele
personale  şi  verbul  a  fi (ex. mni
dor = mni-i  dor; îmi  este  dor - cele
mai  frecvente-, Ńî  dor - Ńî(-i)  dor, ti
- ti-i, oi - o-i = o  voi  etc.).

BALADE
2114

ROŞMON  CRAI
Auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de  18
ani, Septemvre  1902

La  o  masă  ciont  de  peşte
Beu  tăŃi  craii  călăreşte;
La  o  masă  ciont  de  nuc
Beu  tăŃi  craii  şi  să  duc.
Numa  domnu  Roşmon  craiu
Nici  be(a), nici  să  vesele(a),
Doamna  nu  şi-o  pomene(a),
Tăt  pă  doamna  Rujalină,
Floare  scumpă  din  grădină,
Stîmpărare  de  inimă.
Numa  el  că  şi-o  vădzut
Tăt  onelu  doamni  lui
La  fecioru  şpanului.
Numa  el  că  şi-o  strîgat:
- Cociş, cocişelu  mneu,
Prinde  caii  la  hinteu,
Să  merem  ca  şi  vântu,
Să  sosim  ca  şi  gându;
Să  merem  ca  vânturile,
Să  sosim  ca  gândurile.
Când  la  poartă  o  sosît,
Cu  pticioru-n  poartă-o  dat,
Poarta-n  tri  s’o  desticat.
Când  o  fost  amu  la  uşe:
- Hei, tu  doamnă  Rujalină,
Floare  mândră  din  grădină,
Stâmpărare  de  inimă,
(Vină, deştide) uşa,
Ca  să-Ńi  ciunt  eu  viaŃa.
E(a)  atunci  o  rupt  şi-o  dzîs:
- Hei, tu  domnuŃ Roşmon craiu,
Cum  o  poŃi  dzîce  asta,
Că  mi-i  ciunta  viaŃa?
- Onelu  tău  unde  Ńî-(i)?
- La  fecioru  şpanului,
În  fruntea  şireagului,
łîne  ruda  steagului.

În  pădure - cioca-boca, Şi  în  târg - i - ho-ho.
Şi  acasă - treapa-leapa

Calul
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Criva v. Strâmba
Criva Mică v. Băleşti
Delureni (rut. Dubovoie, Dubova, ung. Dombo), pe cursul mijlociu al Tisei, în faŃa
colinei numite şi azi Delur, în 1485 ”Montis Domb”; în 1892 are 541 case, 2630
loc., 37.882 jugăre. 
Găneşti (rut. Ganici, ung. Ganya), în 1402 în posesia fiilor lui Balc şi Drag; în
1892 are 382 case, 1799 loc., 13.999 jugăre. 
Ialova v. Ariniş
Lunca Lată (ung. Szeleslonka), pe un afluent al Tarasului, sat mai recent. 
Mocra NemŃească, la izvoarele Tarasului, la poalele muntelui NeamŃu, sat mai
recent. 
Mocra Ruteană, la sud de Mocra NemŃească, sat mai recent. 
Neaga (rut. Negova, ung. Nyagova), pe Taras, în 1415 proprietatea nobililor
români din Domneşti; în 1892 are 204 case, 9l2 loc., 1.286 jugăre. 
Peleşoaia (rut. Pudplesa, ung. Pelesalja), pe un afluent al cursului mijlociu al
Tarasului, sat mai recent. 
Poiana Craiului (ung. Kiralymezö), pe cursul superior al Tarasului, sat mai recent. 
Neagova v.  Neaga
NereşniŃa de Jos v. Nireşelul de Jos
NereşniŃa de Sus v. Nireşul de Sus
Nireşelul de Jos (ung. Also-Neresznicze, Nyeresháza), pe un afluent de pe cursul
mijlociu al Tarasului, în 1374 în stăpânirea lui Balk, fiul lui ”Zolon (Solomon)
Olachus de Nyres”; în 1892 are 246 case, 1139 loc., 2.042 jugăre. 
Nireşul de Sus (rut. NeresniŃa, ung. Tarczujfalu), la nord de Nireşelul de Jos;
depozit din epoca bronzului; în 1371 în stăpânirea urmaşilor lui Seneslau de Dolha,
voievod de Ung, şi al Codrenilor. 
PrepeliŃa (rut. PilipeŃ, ung. Fölöpfalva), pe un afluent al Tarasului, în 1463
proprietatea lui Ambrosiu de Dolha. 
Strâmba, Criva (rut. Krivoe, ung. Nagykirva), aproape de vărsarea Tarasului în
Tisa; în Ung există un sat cu nume asemănător: Kirva; în 1374 proprietatea lui
Lodomerius şi fraŃilor săi, apoi inclus de Drăgoşeşti în domeniul mânăstirii din
Peri; în 1892 are 178 case, 802 loc., 1.754 jugăre. 
Taras (rut. Teresva, ung. Taraczköz), situat la vărsarea Tarasului în Tisa, între
Bedeu şi Peri, în 1373 în posesia fiilor lui Sas Vv.; în 1892 are 226 case, 1070 loc.,
2.285 jugăre. 
Tărăşel (ung. Tereselpatak), pe valea cu acelaşi nume, afluent al Tarasului, sat mai
recent. 
Târnova (rut. Ternovo, ung. Kökenyes), pe valea Tarasului, în 1389 aparŃinea
Codrenilor de Sarasău; de aici şi-au produs nobilitatea familia Várady; Sandrin, fiul
lui Codrea, este străbunul familiilor Târnoveanu zis Kökenesdy, şi Ternovi de Hust. 

II.  Ieraşul Sighet – cuprinzând aşezările de pe rîurile Apşa şi Tisa - la
nord (în Transkarpatia) şi, în actualul judeŃ Maramureş, la sud de Tisa, de pe rîurile
SăpânŃa, Sarasău, Rona, afluent al Izei, şi vărsarea Izei în Tisa.
Apşa de Jos (rut. Dubrava, ucr. Dibrova, ung. Alsoapsa). la vărsarea rîului Apşa în
Tisa; depozit din epoca bronzului; în 1387 ”Also Vapsa” dăruită lui Ioan Românul
”fily Dragumery”, nepotul de soră ”Magnificorum Virorum Balk et Drag
Woyvodae” (Mihalyi, dipl. 52), în 1390 făcându-se şi hotărnicia pentru Drăgoşeşti,
amintindu-se mai multe rîuri afluenŃi ai Tisei sau Apşei: de la ”rivulus Ludpatak”
ce se varsă în Tisa, pe ”rivulus Aziopatak nominatus junjitur cum fluvio Apsa
apellato”, ”deinde in quodam Berek inter rivulos Dobryk et Bachkow” spre răsărit

- Hei, tu  doamnă  Rujalină,
Floare  mândră  din  grădină,
Stîmpărare  de  inimă,
Ce  mortiŃă  vrei  să-Ńi  fac?
O  din  puşcă  împuşcată,
O  de  sabdie  rătezată?
- Hei, tu  domnuŃ Roşmon craiu,
Nici  din  puşcă  împuşcată,
Nici  din  sabdie  tăietă,
Da  cu  său  şi  cu  răşină,
łi-oi  arde  până  la  cină.
Când  o  fost  pă  la  ojină
Pusî-o ’n  său  şi  răşină,
Iară  până  ce-o  cinat
E(a)  mîndru  i-o  lumninat.
Când o  fost la mnedz de  noapte
Ars-o  trupu-i  jumătate,
Când  o  fost  la  cântători
Ars-o  până  supsuori.
Atunci  domnu  Roşmon  craiu:
- SăriŃi  sluji  şi  slujnicele,
SăriŃi  de  o  potoliŃi.
E(a)  atunci  o  dzîs  aşe:
- PuteŃi  sări, puteŃi  ba,
Că  mni-(i)  arsă  inima,
Că  îs  arsă  jumătate
Şi-amu  trece’n  ceia  parte.

2115
FATA  SOARELUI

Auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de  18
ani, August, 1902

Pă  cununa  dealului
Mere  fata  soarelui
Şi  frate-său  după  e(a).
- Hei, tu  sororeaua  me(a),
Hei  tu  soră, tu  mnirâie,
Fă  colac  din  noauă  grâie,
Blem, soră, la  cununie.
- Hei, tu  frate  viŃîşcraiu
Ce  haznă  Ńî(-i) de  crăie
Dacă  mintea Ńî(-i) brudie?
Eu  atunci  frate  m-oi  duce,
Dacă  tu  numa Ńî(-i) fa(ce)
O  morişcă  de  aramă

Fata-i  în  cămară,
Cozile-s  afară.

Ceapa
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atingând dealul Beşicură (”petram Hogyagas” - v. Mihalyi, p. 100, nota 2), până la
”rivuli Stromba vocati” mergând până unde acesta se varsă în Apşa şi urmând
partea estică până la dealul ”Kuuesheg nominatum” (CremeniŃa? - n. n. ; Mihalyi, dipl.
58). În 1406 a treia parte din Apşa de Jos şi moşiile din Apşa de Sus şi Apşa de
Mijloc sunt dăruite lui Ioan fiul lui Vlad, lui Vanna fiul lui Vancea de Apşa şi lui
Vancea ”fily Slaui”, moşii ”carele au fost şi sunt din vechime şi de mulŃi ani în
possessiunea pacinică a nobililor numiŃi”, însă actele privilegiale le-au fost nimicite
de ”infideles invasores de Muldwa” (Moldova); în 1407 sunt întăriŃi în posesia
părŃilor din Apşa de Jos Mihail fiul lui Opriş şi Mihail fiul lui Luca –”Michaelis
filii Oprissa et alterius Michaelis filii Lucae de inferiori Apsa” (Mihalyi, dipl. 81, 82,
83); tot în 1407 ”Wana et Sandor fily Vlady et Wancha fily Zlauonis”, precum şi
”Vanna fily Vancha de Apsa mediocri” sunt introduşi în posesiunile Apşa de Sus,
Apşa de Jos şi părŃile din Apşa de Mijloc (Mihalyi, dipl. 84). 
În anul 1435 Petru, Tatul şi Toma Huzău Ioan (”Petrus, Tatul et Thomas
Huezeuivan”) din Apşa de Mijloc contrazic intrarea în posesiune în Apşa de Jos a
lui Mihail fiul lui Luca cu fiii săi ”Vlaiko, Symivan (Simion - n. n. ) et Ioannis”, ”a
lui Slav et Michaelis Parvi filiorum Oprissa” precum şi a lui ”Moysi et
Nyergervana filiorum Kendees” din Apşa de Jos (Mihalyi, dipl. 171). Toma şi Blasiu
numiŃi Dan, şi ”Pap Koztha, Thodor, filii Michaelis Zlaph” sunt întăriŃi, în 1450, în
moşiile lor din Apşa de Jos şi Apşa de Mijloc (Mihalyi, dipl. 206). În 1456 se face
hotărnicia domeniilor Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos, la cererea lui Ioan Huzău
–”Johannis Hozyu”–, Costa Pop şi Dănilă –”Danielis”– din Apşa de Mijloc, şi a lui
Blasiu, Iacob şi Iuga –”Blasy et Iacobi ac Iwga”– din Apşa de Jos; hotarele încep
de la muntele CremeniŃa –”acolo se cunosc şi azi urmele castrului, redicat probabil
în timpul Dacilor”–, coboară pe rîul cu acelaşi nume spre sud, trece peste câteva
dealuri până ajunge unde valea Cărpinişului se varsă în Tisa; merge apoi spre nord
până la muntele Areteaua (”montem Berbeechhege”) şi de acolo spre est până la
rîul BouŃ (”Ekerpathaka”), pe drumul ”Estwanwtha” prin locul ”Komlospathaka”
până la ”montem Fenyesheg”, de unde prin ”campum Peleskemezeje”(Pleşca) cade
în ”fluvium Swprwtz”(Săpurca) şi de acolo până în muntele Apşănescu (”alpes
Kezepsewapsa havasa”), de unde, prin locul ”Laithraskw vocatum” atinge rîul Tisa
(către izvoare) şi, revenind prin ”campo Peleske” ajunge la CremeniŃa, unde se
termină –”primi montis predictus murus habetur et ibi terminassent” (Mihalyi, dipl.
229 şi notele 2, 5, 6).
În 1465 Nicolae din Apşa de Jos face parte dintre juzii nobili ce asistă la
diferendum-urile dintre nobilii din Sarasău şi SăpânŃa şi călugării mânăstirii RemeŃi
(Mihalyi, dipl. 272). În 1473, când Nicolae Dragfy din Beltiug vrea să intre în
posesia mai multor domenii din Maramureş, printre care şi Apşa de Jos, ”moşnenii
protestează în tot loc”, ca şi în 1480 când Bartholomeu Dragfy încearcă acelaşi
lucru (Mihalyi, dipl. 300, 319). În 1484 Vasile din Apşa, cu soŃia sa Marta şi cu fiii
săi Mihail, Tivadar, Simion –”Zimo”–, Vlasin –”Lassen”–, ca şi Doamna Veronica,
văduva lui Lazăr din Apşa, cu fiul său Mihail, se introduc ”fără contrazicere în
partea a patra a moşielor Apşa de mijlocu şi Apşa de jos” (Mihalyi, dipl. 325). Din
Apşa de Jos îşi au originea familiile nobile  ai căror urmaşi trăiesc şi astăzi aici:
Albu alias Cosma, Borca, Fedea, Filip, Ioanes, Lazar, Pop alias Simon, Simon şi
Simion, Vida şi Vlaşin (Filipaşcu, p. 93; Mihalyi, p. 145, 149; v. şi familiile nobile din
Apşa de Mijloc). În 1892 are 849 case, 3998 loc., cătune: Valea Plopilor, Valea
Malului, Valea Scradei, Citera, Chechiş, Opesina, Cireşi, BouŃ, Valea Peşterii,
BotcăuŃi (BâŃcău), Dealu Ursului, Leurda, Valea şi Dealul Igovii, Hodorova; 2
parochii greco-catolice. 

Să  macine  fără  vamă.
El  atâta  şi-o  d’îmblat
Până  moara  şi-o  gătat,
Fără  vamă-o  măcinat,

Şi-nnapoi  s-o  d’înturnat.
- Hei, tu, soră, tu  mnirâie,
Fă  colac  din  noauă  grâie,
Blem, soră, la  cununie.
- Hei, tu  frate  viŃîşcraiu,
Ce  haznă  Ńî(-i)  de  crăie
Dacă  mintea  Ńî(-i)  brudie?
Eu  atunci  frate  m-oi  duce
Dacă  tu  numa  Ńî(-i)  fa(ce)
Pod  de-aramă
Păste  vamă,
Pod  de-argint
Păste  pământ.
El  atâta  şi-o  d’îmblat,
Lumea  tătă-o’ncungiurat,
Pân’aieste  le-o  gătat.
Înnapoi  s-o  d’înturnat.
- Hei, tu  sorureaua  me(a),
Hei, tu  soră, tu  mnirâie,
Fă  colac  din  noauă  grâie,
Blem, soră, la  cununie.
- Hei, tu  frate  viŃîşcraiu,
Ce  Ńî(-i)  haznă  de  crăie
Dacă  mintea  Ńî(-i)  brudie?
Eu  atunci  frate  m-oi  duce
Dacă  tu-i  încungiura
Tăt  numa  tătă  lume(a)
Şi  necări  nu-i  afla
Tăt  o  soaŃă  ca  şi  eu,
Să-Ńi  placă, frătiucă, dzău.
El  lumea  o-ncungiurat
Numa  tăt  în  lung  şi  lat,
SoaŃă  ca  e(a)  n-o  aflat.
Înnapoi  şi-o  d’înturnat
Şi  din  graiu  o  cuvântat:
- Hei, tu  soră, tu  mnirâie,
Fă  colac  din  noauă  grâie,
Blem, soră, la  cununie.
Lumea  o-am  încungiurat,
Ca  şi  tine  n-am  aflat.
- Hei, tu  frate  viŃîşcraiu,
Ce  Ńî(-i)  haznă  de  crăie
Dacă  mintea  Ńî(-i)  brudie?
Eu  atunci  frate  m-oi  duce
Dacă  tu  frate-i  t’ema
Tăt  stelele
Druştele,

Cununa-n  cămară
Şi  pleturile-afară.

Ceapa
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Apşa de Mijloc (rut. Srednivodeance, ung. Középapsa), pe rîul Apşa, în 1406
proprietatea lui Ioan fiul lui Vlad, Vanna (Oană) fiul lui Vancea (Oancea) şi Vancea
fiul lui Slau, care le stăpânesc ”din vechime” (v. şi Apşa de Jos; Mihalyi, dipl.  81); în
1407, în afara acestora sunt introduşi în posesie, fără contrazicere, şi Wana şi
Sandor fiii lui Vlad (Mihalyi, dipl. 84); Ioan Huzău, fiul lui Vlad, cedează, în 1428,
jumătate din cea de a treia parte a posesiei sale din Apşa de Mijloc rudei sale de
sânge Ioan, fiul preotului Balotă; aceluiaş Ioan, fiul preotului, îi cedează, tot din
iubire frăŃească, a şasea parte din moşia lor Sandrin, nepotul lui Ioan din Apşa de
Mijloc, împreună cu fraŃii săi Costa, Todor, Ioan şi Mic (Mihalyi, dipl. 159, 160); în
1435  ”Petrus, Tatul et Thomas Huzeuivan” (mai jos Toma ”filium Hozziuivan”;
Huzău - Hossu - Lungu - Longinus) se opun intrării familiilor nobile din Apşa de
Jos în posesia moşiilor de acolo (Mihalyi, dipl. 171; v. şi Apşa de Jos); peste 15 ani, în
iunie 1450, sunt amintiŃi cu posesiuni în Apşa de Mijloc ”Thomae et Blasii Dan
dictorum”, Pop Costa şi Todor fiii lui Mihael Zlaph din Apşa de Jos (Mihalyi, dipl.
206); în 1456 Toma şi Ioan fiii lui Ioan Huzău, Pop Costa şi Dănilă din Apşa de
Mijloc şi Blasiu, Iacob şi Iuga din Apşa de Jos fac ”reambularea metale peste
hotarele posesiunilor Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos” (Mihalyi, dipl. 229; v. Apşa de
Jos). În 1484, a patra parte a moşiilor Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos revin, prin
judecată după lege, lui Vasilie şi soŃiei sale Marta (”Motre”), cu fiii săi Mihail,
Tivadar, Zimo (Simion), Lassen (Vlasin) şi doamnei Veronica văd. l. Lazăr din
Apşa cu fiul său Mihail (Mihalyi, dipl. 235). Între 1763-1768 nobilii din Apşa de
Mijloc, printre care şi Jonaş Mihai, strămoşul lui Ioan Mihalyi de Apşa, susŃin
cauza apşenilor la Împărăteasa Maria Thereza ”în zilele încoronării ei de Regina
Ungariei”, pentru recunoaşterea nobilităŃii aducând diplome din 1406, 1407, 1419,
1427, 1428, 1429, 1456, 1480 etc. (Mihalyi, p. 149). Din Apşa de Mijloc sunt
familiile nobile: Cozup alias CreŃ, Cosma, CreŃu, Dan, Huzău, Ivanciuc, Marina,
Marina din Crişăneşti şi Bedeu, Mihali, Opriş, Plantis alias Opriş, Pop, Popilean,
Popşa, Şiman, Vlad, Vultur (Filipaşcu, p. 93). În 1892 are 641 case, 2700 loc. ,
24.332 jugăre; cătune: PlăiuŃ; are două biserici, cu icoane pictate  din sec. al XVIII-
lea, în biserica dinspre vest  păstrându-se steagul lui Rakoczi; 2 parochii greco-
catolice. 
Apşa de Sus (rut. Verh. Vodeanoe, ung. Felsöapsa), pe cursul superior al rîului
Apşa, în 1387 aparŃinând, probabil Drăgoşeştilor, apoi, în 1406  cnezilor de Apşa;
în 1892 are 572 case, 2242 loc. , 13.055 jugăre. 
ApşiŃa, cătun românesc pe valea ApşiŃei. 
Biserica Albă (rut. Belaia łerkov, ung. Tiszaféjergyház), pe malul de nord al Tisei;
descoperiri din epoca bronzului; în 1373 aparŃine Drăgoşeştilor; de aici îşi produc
nobilitatea familiile: Danciu, Hrin, Paşca, Paşca din Călineşti, Pop, Ştefanca; în
1900 are 1418 loc., o parochie greco-catolică. 
Câmpulung la Tisa, (Hosszumezo), la sud de Tisa, între Sarasău şi SăpânŃa;
descoperiri din epoca bronzului; în 1329 colonizat cu Saşi; în 1892 are 452 case,
2012 loc., 7.040 jugăre. În  1921 avea  7.732  jugăre  cadastrale. Locuitori: în
1910 – 2088; în  1920 – 2676, din care  Români  27, Unguri  2.040, Germani  12,
Evrei  341, AlŃii  256. Case – 530.
Coştiui, (Ronaszek), lângă Rona de Sus; descoperiri din epoca bronzului şi
ceramică din secolele XIII-XIV; în 1474 ”Castellum” de Rona; în 1892 are 309
case,  1552 loc., 5. 374 jugăre. În  1920  avea  o  suprafaŃă  de  2.938  jugăre
cadastrale. Locuitori: în  1910 – 1494; în  1920 – 1460, din  care  Români  5,
Unguri  1.434, Evrei  20, AlŃii  1; Case – 340.
Crăciuneşti, la sud de Tisa; descoperiri din epoca bronzului şi a unei aşezări din
perioada prefeudală; în 1360 în posesia lui Stanislau fiul cneazului Crăciun; în
1892 are 315 case, 1815 loc. , 1.631 jugăre. 
Iapa, azi cartier al Sighetului, în 1406 proprietatea urmaşilor cneazului Dragoş Feir
(Albu); de aici îşi produc nobilitatea familiile: Bercia alias Laden, Bledea, Cotârlă,

C-acele  mni-s  verele,
Luceferii  de  stegari,
C-aceii  ni-s  veri  primari
Şi  soarele  socru  mare
C-acela  ni-o  fost  tata-re.
El  atâta  şi-o  d’îmblat
Până  pe  ei  i-o  t’emat;
Înnapoi  şi-i  d’înturnat.
- Hei, tu  soră, tu  mnirâie,
Fă  colac  din  noauă  grâie,
Blem, soră, la  cununie.
Câte-ai  dzîs  tu  cu  gura
Le-am  făcut  eu  cu  mâna;
Câte-ai  gândit  cu  gându
Le-am  plinit  cu  sufletu.
- Hei, tu  frate  viŃîşcraiu,
Ce  Ńî(-i)  haznă  de  crăie
Dacă  mintea  Ńî(-i)  brudie?
Eu  colacu  l-oi  găta,
Da  unde-n  lume  ni-om  găsî,
Unde-om  găsî  popă-anume
Ca  pă  noi  să  ne  cunune?
- Soră, sorureaua  me(a),
Eu  atâta  mni-oi  îmbla
Până  popă  ni-om  afla,
Noi, soră, ni-om  cununa.

E(a)  de  nuntă  s-o  gătat
Şi  grâuŃ  o  măcinat
Şi  colacu  l-o  gătat;
La  beserică-o-ndemnat,
Mărs-o  şi  s-o  cununat.
Popa-o  prins  a-i  cununa,
Icoanele-a  blăstăma
Şi  pă  gios  tăte-a  ptica,
Şi  icoana  Precesti(i)
Din  fundu  beserici(i)
E(a)  o  prins  a  lăcrîma
Şi  din  gură-a  cuvânta:
Că  nu-i  popă  cu  dreptate,
Cunună  soră  cu  frate.
Sunt  feciori  pă  alte  sate,
Sunt  şi  feciori  cu struŃuri,
Sunt  şi  fete  cu  cununi,
Pă  cari  el  să-i  uniască
După  legea  omenească,
Dară  nu  frate  cu  soră,

Patru  oameni
Sub  oboroc.

CăpiŃa  de  fân

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008539



Danciu, Danciu alias Pop, Giurgiu alias Cosa, Grigor, Hrihor, Mihalyi, Ofrim, Ona
alias Onişa, Rachiş, Simion, Şomlea alias Mih, Vida; în 1892 are 341 case, 1587
loc. , 4.059 jugăre, parochie greco-catolică. 
Ocna Slatina (ung. Aknaslatina), la nord de Tisa unde se află vestite ocne de sare;
în 1900 are 2325 loc., din care 923 greco-catolici. 
Peri (rut. Hruşovo. ung. Körtvélyes), pe malul de nord al Tisei, în 1389 ”Mo-
nostar” fondată de Drăgoşeşti, vestita mănăstire care, în 1391, primeşte dreptul de
stavropighie de la patriarhul Antonie al Constantinopolului, având drepturi asupra
bisericilor româneşti din Maramureş, Sălaj, Ugocea, Medieşul Aurit, Bârjaba din
Bereg, Ciceu şi BolovăneŃ din Ńinutul Someş, Amlaş din Bihor. Domeniul
mănăstirii cuprindea 182 jugăre teren arabil, 3.573 jugăre păduri şi 1 moară cu
două roŃi. Mănăstirea a funcŃionat până la începutul sec. al XVIII (1703) când a
fost incendiată de ruteni, în timpul răscoalei lui Rakoczi (v. diferendum-urile între
Peri şi episcopia ruteană din Munkacs ‹‹Munkacevo››  în Filipaşcu, op. cit. ). Azi
există doar o cruce în acest loc, amintind de străvechea mănăstire. În 1892 are 306
case, 1307 loc. , 2.645 jugăre, cătune: Dubina, Potoczi, Kusira, Bereznic. 
Rona de Jos, pe valea Ronei; descoperiri din epoca bronzului; în 1390 proprietate
a nobililor din SăpânŃa; în sec. al XV-lea o parte din munŃii de la izvoareleTisei
aparŃineau satului; în 1892 are 315 case, 1541 loc., 3.951 jugăre, 1 parochie greco-
catolică. 
Rona de Sus, pe valea Ronei, în 1360 ”possessionem nostram Olachalem” întărită
lui Stan fiul lui Petru Românul, mai târziu ajungând în posesia Drăgoşeştilor şi,
unele părŃi, a nobililor de Petrova. În 1892 are 442 case, 2270 loc., 8.681 jugăre.  
Sarasău, la sud de Tisa, pe valea cu acelaşi nume; descoperiri de bronzuri şi tezaur
de aur din aceeaşi perioadă;descoperiri din perioada prefeudală şi evul mediu
timpuriu; în 1345 Cnezatul de Sarasău, în stăpânirea urmaşilor voievozilor Codrea
şi Solovăstru; în 1892 are 176 case, 941 loc., 3.278 jugăre, parochie greco-catolică.
SăpânŃa, la sud de Tisa, pe rîul cu acelaşi nume care se varsă în Tisa în dreptul
văii Tarasului; descoperiri din epoca bronzului; în 1373 în proprietatea nobililor de
SăpânŃa înrudiŃi cu Codrenii de Sarasău; străbunii familiilor: Boşa, Finta, Giurgiu,
Nan din SăpânŃa şi Rona de Jos, Pop, Stan, ŞteŃcu alias Stan, SăpânŃan, zis
Szaplonczay, Tite, Tivadar alias SăpânŃan, Tivadar alias SăpânŃan din Rona de Jos,
Holdiş şi Turda. În 1892 are 503 case, 2682 loc., 26.438 jugăre, parochie greco-
catolică. 
Sighet, la confluenŃa Izei cu Tisa; descoperiri din epoca bronzului, a unei cetăŃi din
perioada hallstattiană, monede dacice, inscripŃie şi monede romane; descoperiri din
evul mediu timpuriu, aşezare contemporană cu Sarasăul; biserica reformată, în stil
gotic, este una din cele mai vechi clădiri din România, construită, după cum avem
informaŃii, în secolele anterioare, pe locul unde se afla o altă biserică (nu
cunoaştem rezultatele săpăturilor făcute acolo şi executate parŃial). În 1334
parochul Benedict din Sighet este inclus în listele decimei papale; în 1352 sunt
amintiŃi oaspeŃi regali şi în Sighet, fiind, în epocă, cea mai avansată spre est dintre
colonizările din Maramureş. În 1892 are 1820 case, 14.758 loc. , 17.439 jugăre. 
Slatina (rut. Solotvina, ung. Faluszlatina); descoperiri din epoca bronzului; în 1406
proprietatea lui Ion fiul lui Nan şi a descendenŃilor săi, străbunii familiilor: Bardz
alias Negrea, Nan, Negrea, Ştefan alias Zoicici; în 1892 are 484 case, 2285 loc.,
2.214 jugăre, o parochie greco-catolică. 
Tisa v. Virişmort
Virişmort, azi Tisa, la sud de Tisa, lângă Sighet; descoperire din perioada
prefeudală; în 1374 proprietatea familiei Cândea, străbunul familiei Batin din
Berbeşti şi Bârsana; în 1892 are 101 case, 534 loc., 950 jugăre. 

III, Domeniul din Bocicoi, cuprinzând aşezările de pe văile Săpurca,
CosăuŃi, Tisa cu Tisa Albă şi Tisa Neagră la nord (azi  în  Transkarpatia) şi
Bocicoiu Mare şi Lunca la Tisa, la sud de Tisa, azi în judeŃul Maramureş. 

De  mninunea  tuturora.
S-o  gătat  de  cununat,
Ei  pă  drum  s-o  îndemnat.
Când  o  fost  pă  pod  de-aramă:
- Lasă-mă, frate, de  mână,
Să-m(i)  rădic  o  pode(a)-n  loc,
Să  văd, ave-om  noroc?
El  de  mână  o  lăsat-o,
E(a)  podeaua  o  rădicat-o,
La  apă  că  s-o  uitat
Şi  din  gură-o  cuvântat:
- Hei, tu  frătiuluŃu  mneu,
Spusu-Ńi-am  frătiucă  Ńîie:
N-ai  noroc  să  ai  soŃîe.
Aieste  de  le-o  grăit,
Iară  la  drum  o  pornit.
Când  o  fost  pă  pod  de  aur:

- Lasă-mă, frate, de  mână
Să-m(i)  rădic  eu  o  pode(a),
Să  mă  uit  la  Dunăre,
C-amu  cură  lacrămni  pân  e(a),
Frătiucă  de  jelea  me(a);
De  jele  şi  de  bănat,
Dept  ce  noi  ne-am  cununat.
El  de  mână  o  lăsat;
O  pode(a)  o  rădicat
Şi-acolo  s-o  aruncat,
Tăt  din  gură-o  cuvântat:
- Decât  păcate  cu  frate
Mai  bine  cioante-nnecate,
Tăt  hrănuŃa  peştilor
Şi  cuibuŃu  racilor,
Rădăcini  rătiŃîlor.
El  atâta  ş-o  d’îmblat,
Până  pe  e(a)  o  d’aflat
Şi  pă  e(a)  o  d’îngropat
La  beserică  su  prag.
Şi  de  jele  şi  bănat
Inima-n  el  o  crepat,

Am  un  frate
Cu  buricul  în  spate.

Fideul
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Bălini (ung. Bilin), pe Tisa Neagră, la nord de confluenŃa cu Tisa Albă, sat mai
recent. 
Bocicoi (rut. Bolşoi Bâcikovo, ung. Nagy-Bocsko), pe ambele maluri ale Tisei, în
1373 în stăpânirea Drăgoşeştilor; în 1892 are 853 case, 4538 loc. 6.667 jugăre,
cătune: Male Bocsku (Azi în judeŃul Maramureş a rămas partea din sudul Tisei cu
numele Bocicoiu Mare). 
Bocicoiu Mare v. Bocicoi
Bogdan (ung. Tisa Bila), către izvoarele Tisei Albe; sat mai recent; în 1892 are 501
case, 2.596 loc., 81.333 jugăre, cătune: Luhei, Vocsi, Crasna. 
Borcut (ung. Tiszaborkut), pe Tisa Neagră, între Bălini şi Frasin; sat mai recent; în
1892 are 213 case, 832 loc., 11.035 jugăre. 
Cărpiniş (rut. Kobila, ung. Gyertyánliget), pe valea Săpurcei; sat mai recent. 
CosăuŃi (rut. Kisva Polyana, ung. Kaszomezö), pe valea cu acelaşi nume; sat mai
recent. 
Frasin (rut. Iasina, ung. Körösmezö), la izvoarele Tisei Negre; sat mai recent. 
Lunca (ung. Lonka), pe ambele maluri ale Tisei, în 1442 ”Villa Olachalis Lonka”,
proprietatea cnezilor din Crăciuneşti; în 1892 are 400 case, 1945 loc., 7.443 jugăre
(în judeŃul Maramureş a rămas partea de sud a satului, numit azi Lunca la Tisa). 
Lunca la Tisa v. Lunca
Rahău (rut. Rahova, ung. Raho), pe Tisa, lângă confluenŃa Tisei Negre cu Tisa
Albă; descoperiri din epoca bronzului; în 1892 are 1312 case, 5767 loc., 32.431
jugăre; cătune: Bilen, Berendai, Berlebas, Laz, NovoseliŃa, Krasnapleşa, Vâlkovate,
łipŃerai, Răstoc. 
Tăietura (rut. Rosucica, ung. Raszocska), lângă CosăuŃ, la nord de Bocicoi; sat
mai recent. 
Trebuşeni (rut. Trăbuşa, ung. Terebesfejérpatak), pe Tisa, la confluenŃa cu Vişeul;
sat mai recent.

IV. Ieraşul de Sus, cuprinzând partea de nord-est şi sud-est a actualului
judeŃ Maramureş, cu satele de pe valea Vişeului cu afluenŃii săi, şi de pe cursul
superior al Izei până la Strâmtura. 
Bistra, pe cursul inferior al Vişeului, aproape de confluenŃa cu Tisa; în 1892 era
cătun al Petrovei. 
Borşa, la izvoarele Vişeului; descoperiri din epoca bronzului; în 1365 proprietatea
lui Ştefan Vv. de Sălişte, nepotul de frate al lui Bogdan Vv., străbunii familiilor:
Grec alias Moldovan, Malina alias ŞteŃcu, Mihali, Sandrin alias Sandor, Timiş; în
1892 are 1326 case, 6219 locuitori, 82.578 jugăre; cătune: Valea Hotarului, Izvoru,
Sihozka, Pietrosu, Valea Tisii, Repedea, Negoiescu, Fântâna, Strâmtura, Cercănel,
BirŃ, Şesuri, Valea Poienii, Bobeica, Dosu Dealului, Valea Rea, Cisla, Fătăciunea,
Baia Borşa; parochie greco-catolică. 
Dăneşti, pe valea Spinului, afluent al Vişeului, mai sus de Leordina, contopit azi cu
această localitate; în 1353 în stăpânirea fiilor lui Iuga Vv. (v. Leordina). 
Crasna, Frumuşeaua, pe valea Frumuşeaua, afluent al Vişeului; în 1892 era cătun
al Petrovei. 
Frumuşeaua v. Crasna
Gura Tisei v. Valea Vişeului
Leordina, pe cursul mijlociu al Vişeului, în 1353 revine fiilor lui Iuga Vv.  după
partajul cu Bogdan Vv.; străbunii familiilor: Lazăr, Leordeanu, Mircea, Sofronis
(Sofronici) alias Leordean, Urda; în 1892 are 253 case, 1264 loc., 3.14o jugăre;
parochie greco-catolică.
Moisei, pe rîul Vişeu, lângă Borşa; în 1353 în posesia nobililor din familia
Bogdăneştilor, străbunii familiilor: Coman, Pop alias Coman, Pop alias Tomoiagă,
Vlaşin; în 1892 are 576 case, 2903 loc., 19.568 jugăre; cătune: Izvorul Negru,

Şi  pă  el  l-o  îngropat
La  beserică  su  prag.
Când  o  fost  pă  la  anuŃ
Din  el  răsăre(a)  un  ruguŃ
Şi  peste  v’o  tri  dzîle
E(a)  s-o  făcut  florice(a);
Când  era  slujba  mai  mare,
RuguŃu  se  întinde(a),
RujiŃa  o  cuprinde(a)
Tătă  lume(a)  să  ciude(a).

2116
MAMA

Auzită  dela  Mărie  Popşea  a  lui
Florea, fată  de  16  ani. August  1902.

Strigă  Toma  la  fereastă:
- Acasă  eşti, hăi  nevastă?
- Io-s  acasă, şed  în  vatră,
C-am  (v)init  dela  spovadă.
- Popa  ce  canon  Ń-o  dat?
- Să  nu  Ńîn  drăguŃ  în  sat,
Nici  tânăr, nici  însurat.
- MinŃă  popa  ca  ş-un  câne,
Că  şi  el  drăguŃă-şi  Ńîne.
Strîgă  Toma  la  fereastă:
- Ieşi  afară, hăi  nevastă!
- Afară  nu  pot  ieşi,
Voia  nu  Ń-o  pot  plini,
Că  bărbatu-i  mort  de  bat,
Cât  i  tinda  aruncat.

Pă  podele-oi  dropoti,
Teile  mni-or  dzurăi
Şi  bărbatu  s-a  trezî,
Pă  mine  m-a  omorî.
Strîgă  Toma  la  fereastă:
- Ieşi  afară, hăi  nevastă!
- Afară  nu  pot  ieşi,
Voia  nu  Ń-o  pot  plini.
Hia-n  ciupă  Ńîpote,
Focu-n  vatră  dudăe.
Strîgă  Toma  la  fereastă:
- Ieşi  afară, hăi  nevastă!

Cine  sub  apă
Nicicând  nu  se-neacă?

Peştele
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Izvorul lui Dragoş, Rădeasa, Mănăstirea Moiseiului; parochie greco-catolică. 
Petrova, pe valea Vişeului, mai jos de Leordina; descoperiri de monede romane; în
1353 proprietatea urmaşilor lui Iuga Vv., care se încuscresc cu Dolhenii, străbunii
familiei Petrovanu - Petrovay de Dolha şi Petrova şi a ramurilor sale din Petrova,
Leordina, Rozavlea, Dragomireşti, Bârsana, Chioar, Moldova şi Ungaria; în 1892
are 628 case,  3061 loc., 4.107 jugăre; cătune: Bistra, Crasna, Valea Vişeului (azi
localităŃi separate), Subt Chicere, Valea Neagră, După DeluŃ, HriboreŃ, Dubruca,
Svinei, Dealu Morii, Tocarnia, Haiuschi; parochie greco-catolică. 
Poienile de sub Munte, pe rîul Ruscova, afluent al Vişeului; în 1411 în
proprietatea urmaşilor lui Ioan fiul lui Iuga Vv. şi a Dolhenilor încuscriŃi cu aceştia;
în 1892 are 772 case, 4152 loc. , cătune: Luhei, Pentaia, Solotin, CvasniŃa, Misica,
Vancicu, Oloha.
Repedea, pe valea Ruscovei, aparŃinând Bogdăneştilor şi Dolhenilor. 

Ruscova, pe valea cu acelaşi nume, la confluenŃa cu Vişeul; în 1353 întărit fiilor
lui Iuga Vv. şi apoi în stăpânirea acestora şi a Dolhenilor; în 1892 are 433 case,
2008 loc., 2.376 jugăre; cătune: Voci, Oblaz. 
Valea Vişeului, la confluenŃa Vişeului cu Tisa, la 1892 era cătun al Petrovei. 
Vişeu de Jos, împreună cu Vişeu de Mijloc în stăpânirea Bogdăneştilor, străbunii
familiilor: Bandrea, BilŃ, Bora, Braicu, Cozma, Costea, Costin, Mandrea, MihuŃ,
Năsui, Pop; în 1892 are 610 case, 3036 loc., 5.483 jugăre, parochie greco-catolică. 
Vişeu de Mijloc, a făcut parte din posesiunile lui Bogdan Vv., după partajul cu
Iuga Vv., fratele său, din 1353, străbunii familiilor: Ciuban, Grad alias Hotico,
Hapca alias Hotico, Hojda alias Coman, Hotico, Iusco, Ivaşcu, Laza, Mariescu,
Simon alias Moga, Sima şi ŞteŃcu; în 1892 are 278 case, 1333 loc. 23.778 jugăre;
cătune: Valea Vinului, parochie greco-catolică. 
Vişeu de Sus, la confluenŃa Vaserului (Valea Rîului) cu Vişeul, în stăpânirea
Bogdăneştilor, străbunii familiilor: Andreica, Bota, Dobîca alias Andreica, Giurgiu,
Moga alias Simon, Simon, łicală, Tomoiagă alias Vlaşin, Pop alias Tomoiagă; sub
Iosif al II-lea sunt colonizaŃi aici łipŃerii; în 1892 are 1154 case, 6385 locuitori,
54.018 jugăre; cătune:ArşiŃa, Valea Peştilor, Lunca Balmoşului, Lunca Scradei,
Rădeasa; staŃiune balneară: Şuligul; parochie greco-catolică. 
Bocicoiel. pe valea cu acelaşi nume, afluent al Vişeului; în 1353 face parte din
proprietăŃile Bogdăneştilor; în 1892 are 147 case, 742 loc., 2.409 jugăre, parochie
greco-catolică 
Bogdan Vodă v. Cuhea
Botiza, pe valea cu acelaşi nume, afluent al Izei; în 1373 proprietatea urmaşilor lui
Iuga Vv.; în 1900 are 1807 loc., parochie greco-catolică. 
Cuhea, azi Bogdan Vodă, pe valea Izei; aici s-a descoperit, în locul numit
Zneamăn, nu departe de CetăŃeaua dintre Sălişte şi Bocicoiel, unul dintre cele mai
mari depozite de bronzuri; a fost centrul voievodatului Bogdăneştilor, domeniu
hotărnicit în 1353; aici îşi avea reşedinŃa voievodul Bogdan, Descălecătorul,
urmaşii lui şi ai fratelui său Iuga Vv. fiind străbunii familiilor: Bizău, Buftea,
Mariş, Stanca; în 1892 are 335 case, 1534 loc., 4.064 jugăre, parochie greco-
catolică. 
Dragomireşti, mai sus de Cuhea, pe valea Izei; descoperiri din epoca bronzului; în
1373 ”Nyreş”, în stăpânirea familiei voievodale a Bogdăneştilor, apoi a
Drăgoşeştilor, străbunii familiilor: Bodruma alias FiŃigău, Deac alias Dragomir,
FiŃigău, Font, Grel, Ostaş, Pop alias FiŃigău, Sacalâş, Tomşa alias Dragomir,
Turcuş, Zubaşcu, Conci alias Turcuş; în 1892 are 403 case, 1862 loc., 20. 069
jugăre, 1 parochie greco-catolică şi 1 parochie ortodoxă. 
Glod, pe valea Slătioarei, afluent al Izei; descoperiri din epoca bronzului; în 1418
în posesia urmaşilor Bogdăneştilor; în 1892 are 191 case, 843 loc., 2.108 jugăre,
parochie greco-catolică. 

E(a) afară  o  ieşit.
El  în  braŃă-o  apucat
Şi-n  guriŃă-o  sărutat.
Numa  ei  că  s-o  luat
La  fântână  cu  izvor.
Numa  el  aşe  dzîce(a):
- Hei, tu  mândrulica  me(a),
Numa  noi  să  ne-ntrebăm
Care  din  cine  suntem?
- Tu  din  (v)iŃă  de  săcară,
Eu  din  grâu  de  primăvară,
Tăt  din  (v)iŃa  grâului,
Din  fundu  Ardealului.
În  braŃă  când  o  lua,
Lacrămni  de  foc  e(a)  vărsa.
Numa  el  că  o-ntrebat:
- Ce  doruŃ  te-o  apucat?
O  doruŃ  de  la  hiuŃ,
O  bănat  dela  bărbat?
- Hei, tu  mândruluŃu  mneu,
Nu-i  dor  dela  soŃu  mneu,
Da-i  doruŃ  de  la  hiuŃ,
C-o  rămas  mititeluŃ,
Mititel  în  legînuŃ;
El  o  rămas  mititel,
Ce  s-a  face  sîngurel?
- Atunci, mândrucă, mă  lasă,
Şi  aleargă  pân-acasă.
E(a)  acasă-o  alergat
Su  fereastă  de  ş-o  stat
Numa  e(a)  că-ş  audză,
Cum  bărbatu-său  hore(a):
- Liu  liu  liu, hia  tatii,
Liu  liu  liu  şi-i  adurni.
Că  mama-Ńi, de  curvă  mare,
Mărs-o-n  lume  cu  Tomare.
E(a)  din  ot’i  o  lăcrîmat
Şi  din  gură-o  cuvântat:
- D-apoi, mă-sa  de-ar (v)ini,
Ce  mortiŃă  i-ai  pofti?
- Nu  i-aş  pofti  nici  o  moarte,
Fără  să  stăpânia  tăte,
Să  stăpâniască  curtea
Şi  să-şi  crească  hiuŃa.

Sunt  două  surori Ziua  şi  noaptea
În  două  culori: Nu-i  mare,
Una  te  hrăneşte, Capăt  n-are.
Alta  te  odihneşte. Ou
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Ieud, pe valea cu acelaşi nume, afluent al Izei; descoperiri din epoca bronzului şi
monede romane; în 1365 în posesia familiei voievodale a Bogdăneştilor, apoi
dăruit Drăgoşeştilor. Din Ieud îşi produc nobilitatea familiile: Balea, BilŃiu alias
Dăncuş, Dăncuş, Ciceu alias PerŃa, Cudrici alias Balea din Bârsana, Demian alias
Gorzo, Feth alias Balea din Rozavlea, Florea alias Balea din Ieud, Şieu, Poienile
Izei, Gorzo alias Balea, Ieudean zis Joody, Ilie şi Ilea alias Balea, Ivan, Ivaşcu,
Chindriş alias Balea, Marchiş alias Balea din Strâmtura, Oprea alias FiŃigău, Paşcu
din Vişeu de Jos, PerŃa alias Ciceu, Pleş alias Balea, Pop alias FiŃigău; biserica din
deal, strămutată din locul unei vechi mănăstiri, se crede că  datează din 1365; aici
s-a găsit o copie a vestitului şi controversatului ”Codice de la Ieud” datat în text
1391/1392; un alt manuscris, în curs de cercetare, pare a fi datat în anii 1448/1449,
în text amintindu-se de oştile victorioase ale lui Iancu de Hunedoara. În anul 1892
are 502 case, 2307 loc. , 13.212 jugăre, parohie greco-catolică. 
Poienile Glodului v. Poienile Izei
Poienile Izei, numite şi Poienile Şieului sau Poienile Glodului, pe valea Şieului,
afluent al Izei; aparŃin familiei Bogdăneştilor şi, din 1418, urmaşilor lui Iuga Vv.
încuscriŃi, pe linie feminină, cu Dolheştii, străbunii familiilor Cosor alias Giurgiu,
Ilieş alias Gherheş; în 1892 are 206 case, 941 loc., 1.790 jugăre, parochie greco-
catolică. 
Poienile Şieului v. Poienile Izei
Rozavlea, pe valea Izei; descoperiri din epoca bronzului; în 1373 în proprietatea
lui Ioan Vodă de Rozavlea, fiul lui Iuga Vv., urmaşii încuscrindu-se cu Dolheştii;
de aici şi-au produs nobilitatea familiile Petrovan de Dolha şi Petrova, Pop, Popan
alias Petrovay şi Rac; în 1892 are 430 case, 1827 loc., 7.508 jugăre; aici îşi avea
sediul protopopiatul greco-catolic al Izei şi Ieudului. 
Săcel, la izvoarele Izei; descoperiri din epoca bronzului; în 1453 cnezatul din Săcel
era în stăpânirea fiilor şi nepoŃilor cneazului Mihai, străbunii familiilor: Beg alias
Şuşca, Bodnar, Boer, Burnar alias Gostolean, Danciu alias Magdău, Gostolean,
Magdău alias Danciu, Peter alias Şuşca, Sima, Şuşca, Vancu alias Şuşca. În 1892
are 492 case, 2209 loc., 13. 880 jugăre. 
Săliştea de Sus, pe ambele Ńărmuri ale Izei; descoperiri din epoca bronzului; în
1353 face parte din posesiunile familiei Bogdăneştilor, proprietatea lui Ştefan Vv.
de Sălişte, fiul lui Iuga Vv. şi a descendenŃilor săi; străbunii familiilor: Bondor,
Buja alias Vlad, Băleanu, Bărcan, Chişiu alias Bulean, Florea alias Iuga, Iuga,
Mătieş alias Vlad, Nistor alias Iuga, Rusu, Şofrac, Tentiş alias Giurgiu, Tit, Trifan
şi Trufan alias Iuga, Tutula, Ungur, Trifan din Deseşti, Vlad, Vlad din Poienile Izei
şi Şieu; în 1892 are 513 case, 2516 loc., 2. 353 jugăre, 2 parochii greco-catolice. 
Şieu, pe rîul Iza, la confluenŃa cu valea Şieului; descoperiri din epoca bronzului; în
1373 proprietatea lui Ioan Vv. de Rozavlea, fiul lui Iuga şi a descendenŃilor săi,
străbunii familiilor: CoteŃ, Dunca, Man, Hodea, Muntean şi Sas; în 1892 are 208
case, 1231 loc., 3.614 jugăre. 
Slătioara, pe valea cu acelaşi nume, între Bârsana şi Strâmtura; în 1430 în
stăpânirea lui Ioan Vv. de Rozavlea şi a urmaşilor săi. În 1892 are 160 case, 730
loc., 2.036 jugăre, filie a parochiei greco-catolice din Glod. 
Strâmtura, pe valea Izei, la limita fostului raion Vişeu; descoperiri din epoca
bronzului; cuprins în posesiunile fiilor lui Iuga Vv. şi a cuscrilor de Dolha, prin
partajul din 1353, pomenit apoi în 1407. În 1892 are 536 case, 2663 loc., 9.891
jugăre, parochie greco-catolică. 

V. Ieraşul Cosău, cuprinzând partea de sud-vest a Maramureşului din
actualul judeŃ, cu satele de pe Cosău, Mara şi cursul inferior al Izei.
Baloteşti, pe valea Cosăului, identic cu o parte a satului Sârbi (v. Sârbi). 
Bârsana, pe Iza; descoperiri din epoca bronzului; în 1326 întărit cneazului
Stanislau fiul lui Stan, mai târziu lui LaŃcu şi Drăguş, nepoŃii fiilor acestuia,
străbunii familiilor: Bârsan, Andreica alias Bârsan din Călineşti şi Breb, Boilă alias
Hodor, Cora, FodoruŃ alias Bârsan din Deseşti, Galbin alias Rus, Hodor alias

- Năposti-mă  dară-n  casă
Că  inima-m  lacrămni  varsă,
Că  io-s  mama  hiului
Din  fundu  Ardelului.
El  în  casă-o  năpuste
Şi  din  gură-aşe  grăie:
- D-apoi  mă-sa  de-ar (v)ini
Ce  mortiŃă  i-aş  pofti?
O  din  puşcă  înpuşcată,
O  din  pticioare  călcată,
Cu  răşină  pticurată.
Când o fost la mnedz de noapte
Ars-o  trupu-i  giumătate,
Când  o  fost  de  cătă  zori
Ars-o  până  supsuori.
El  atunci  că  ş-o  strîgat:
- SăriŃi  slugi  şi  slujnicele,
PotoliŃi  batăr  ŃâŃele,
Să-ş  crească  hia  cu  ele.

E(a)  atunci  aşe  strîga:
- PuteŃi  sări, puteŃi  ba,
Că  îs  arsă  giumătate
Ş-amu  trece-n  ceia  parte,
Că  mni(-i)  arsă  inima
Şi  mai  mult  nu  m-oi  scula.

2117
BLĂSTĂMUL  SOłÎEI

Auzită  dela  NiŃa  łiplea. August  1902.

Păste  mări, păste  Dunăre
Prins-o  socru  pă  ginere.
Câci  l-o  prins, în  lanŃ  l-o  pus
Şi  la  festunguri  l-o  dus,
Domnii  legea  i-o  răspuns,
Că  pă  mâni, pă  la  gustare,
Scoate-l-or  rob  de  pterdzare!
Dacă-o  vădzut  că-i  aşe,
El  din  gură  aşe  grăie:
- RăbdaŃî-mă  puŃînel,
Să-m  bag  mâna-n  pălărie
Să  scot  pană  şi  hârtie,
Ca  să  scriu  o  cărtice(a)
S-o  tremăt  la  soaŃă  me(a).
La  soaŃă  me(a)-n  Forozău,

Cine-nconjoară  pământul
Iute  ca  gândul.

Racheta
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Bârsan, Ilieş, Mârza, Ofrim, Ofrim din Dragomireşti, Petrişor, Radu, Ştiopei alias
Hodor. În 1892 are 582 case, 2633 loc., 19.721 jugăre, parochie greco-catolică. 
Berbeşti, pe valea Marei la confluenŃa cu Cosăul, înainte de 1361 în posesia lui
Stan Albu, apoi a fiilor şi nepoŃilor lui Locovoi, străbunii familiilor: Bârlea alias
Fechete, Fechete, Jo, Mănăilă din Berbeşti şi SăpânŃa, Moiş, Moisent din Budeşti,
Moisil din Năsăud şi Moiş din Biserica Albă şi łara Oaşului, Pop, ŞteŃ. În 1892 are
394 case, 1864 loc., 3.942 jugăre, parochie greco-catolică. 
Breb, sub Gutâi, între văile Cosău şi Mara;descoperiri din epoca bronzului; în
1360 proprietatea lui Giula din Giuleşti şi a urmaşilor săi, străbunii familiilor:
Boşa, Bota, Demeter, Petric, Tămaş; în 1892 are 287 case, 1382 locuitori, 6.080
jugăre, parochie greco-catolică. 
Budeşti, la izvoarele Cosăului; descoperiri din epoca bronzului; înainte de 1361 în
posesia lui Stan Albu fiul lui Locovoi şi a urmaşilor lui, dintre care unul se
numeşte Bud, străbunii familiilor: Berinde, Bud, Ciceu alias Berinde, Cupcea,
Drăguş din Budeşti şi Berbeşti, Gherman alias CreŃ, Giurgiu, Marinca, Mircea alias
Bud, OniŃa, Opriş, Pintea, Pop, Tămaş, Tibil, VinŃ. În 1402 era contopit cu VinŃeşti.
În 1892 are 419 case, 1958 loc., 12.937 jugăre, 2 parochii greco-catolice. 
Călineşti, pe Cosău; descoperiri din epoca bronzului, monede romane şi aşezare
din sec. III-IV d. J. Chr.; în 1387 menŃionat în stăpânirea Drăgoşeştilor, dar mai
apoi a urmaşilor lui VinŃe de Budeşti şi ai lui Ioan Nemeş şi Gheorghe Iurca, fiii lui
Iuga l. Sandrin l. Locovoi, apoi Mihai a lui Sandrin şi nepotul său Şorba, străbunii
familiilor: Iurca, Nemeş din Călineşti şi Budeşti, Paşca, Şerba - Şorba -Şerban din
Cerneşti, Zob; în sec. XV-XVI un cătun al satului se numeşte Iurceşti.  În 1892 are
344 case, 1576 loc., 5.929 jugăre, parochie greco-catolică. 
Cămârzana, pe valea Cosăului, în 1387 aparŃine Drăgoşeştilor. Contopit cu
Călineşti sau, mai mult decât probabil, cu Sârbi. 
Copăceşti, sat dispărut, în apropiere de valea Marei, în 1360 proprietatea lui
Dragoş de Giuleşti. 
Corneşti, pe Cosău, mai jos de Călineşti, menŃionat în 1424, proprietatea familiilor
Radu, Fuior. În 1892 are 73 case, 344 loc., 1.187 jugăre, filie a parochiei greco-
catolice din Fereşti. 
Crăceşti, azi Mara, aproape de izvoarele râului Mara; în 1415 proprietatea
nobililor de Giuleşti şi urmaşilor săi; în 1892 are 206 case, 1008 loc., 19.634
jugăre,  parochie greco-catolică. 
Deseşti, pe cursul superior al Marei; în 1360 în posesia lui Dragoş de Giuleşti şi a
urmaşilor săi, străbunii familiilor: Dragoş sau Drăguş, Pop alias Drăguş, Popa alias
Pop, Roman alias Drăguş, TupiŃa. În 1892 are 288 case, 1023 loc., 3.254 jugăre,
parochie greco-catolică. 
Doroslău, lângă Ocna Şugatag, pomenită în 1421 şi 1450, azi dispărută sau cu
nume schimbat (poate casele  de  azi  de pe dealul  dinspre Hoteni, lângă valea, azi,
Dărasca?). 
Fereşti, la vărsarea Cosăului în Mara, mai sus de Berbeşti; în 1361 proprietatea lui
”Stan dictus Feyr similiter Olahus” (Stan Albu), şi a cneazului Locovoi,  străbunii
familiilor: Agotha, Albu, Ciplea alias Feir, Feir alias Albu, Pintelei, Pop, Vancea,
Vlaşin; în 1892 are 70 case, 335 loc., parochie greco-catolică. 
Giuleşti, pe valea Marei; descoperiri de monede romane; în 1317 şi apoi 1349 în
stăpânirea lui Giula fiul lui Dragoş, şi a fiilor săi cnezii de Cosău, străbunii
familiilor: Bercea, Bercea din Călineşti, Coman alias Bercea din Călineşti, Miclea
din Satşugatag şi łara Chioarului, Feir alias Albu, FiŃa, Pârja alias FiŃa, Pop,
Rednic. În 1892 are 324 case, 1501 loc., 5.513 jugăre, parochie greco-catolică. 
Hărniceşti, pe valea Marei, înainte de Deseşti; în 1360 în posesia lui Dragoş de
Giuleşti. În 1892 are 144 case, 706 loc., 1.754 jugăre, filie a parochiei greco-
catolice din Satşugatag. 
Hoteni, lângă Ocna Şugatag, sat, probabil, mai recent; parochie greco-catolică. 

Să-m  tremată  copârşeu,
Copârşeu  negru  cernit
Că-s  de  socru  omorît,
Copârşeu  cu  pândză  neagră,
Că  mor  pântru  soaŃa-m  dragă.
El  prinde(a)  şi  o  făce(a)
Şi  cu  spor  o  tremete(a)
Şi  l-a  lui  soaŃă  sosa.
E(a)  prinde(a)  şi  o  cete(a),
Lacrimile  o  porne(a),
Mai  măşcate  ca  bobu
Şi  herbinŃi  ca  şi  focu.
E(a)  tare  s-o  supărat
Şi  din  gură-o  cuvântat:
- Cociş, cocişelu  mneu,
Prinde  caii  la  hinteu
Să  mă  duc  la  tată-mneu,

Că  mni-o  prins  soŃucu  mneu,
Cum  l-o  prins, în  lanŃ  l-o  pus
Şi  la  festunguri  l-o  dus,
Domnii  legea  i-o  răspuns
Că  pă  mâni, pă  la  gustare,
Scoate-l-or  rob  de  pterdzare.
Numa  e(a)  aşe  dzîce(a):
- Să  merem  ca  vânturile,
Să  sosîm  ca  gândurile.
Când  pă  poartă  o  întrat,
Capu  i  l-o  rătedzat.
E(a)  din  gură-o  cuvântat:
- Nu  Ńî(-i), nenulucă, jele
Pă  mine-a  mă  vădui,
Pruncii  a  mni-i  sărăci:
Că  de  când  m-am  măritat
Ca  şi  fondi  Ń-ai  îmblat,
Până  ce  l-ai  căpătat.
- Taci, Ieri, dragu  tatii,
łîe  altu  Ń-oi  găsî,
Mai  de  neam  şi  mai  de  (v)iŃă
C-aiesta-o  fost  ră  sămânŃă,
Mai  de (v)iŃă  şi  de  neam
C-aiesta-o  fost  ardelean.
- Hei, tu  nenuluŃu  mneu,
De-ai  încungiura  lumea
Tată  la  prunci  nu-i  afla,
Batăr  cum  şi  cum  ar  hi,
Tată  la  prunci  nu  le-a  hi.
Iară, tată, mă  întorc:
Câte  poame-s  pă  pământ
Tăte  huc  le-am  cuşeit,
Nici  una  nu-i  mai  amară
Ca  poama  de  mnirioară

Făt-Frumos
Şede  pe-un  cal  de  os.

Inelul
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Mara v. Crăceşti
Mănăstirea, fost cătun al comunei Giuleşti, azi sat de sine stătător. 
Mestecăniş v. Nireş
Năneşti,  pe valea Izei, lângă Bârsana; în 1360 în posesia cnezilor din Onceşti; în
1892 are 148 case, 663 loc., 1.210 jugăre, parochie greco-catolică. 
Nireş, în 1374 proprietatea lui Balk fiul lui ”Zolon Olachus de Nyres”; sat dispărut
sau, posibil, contopit cu Giuleşti. 
Ocna Şugatag, în 1360 întărită lui Dragoş de Giuleşti şi urmaşilor săi. În apropiere
pomenită localitatea Doroslău (v. Doroslău). În 1892 are 334 case, 1694 loc., 912
jugăre, parochie catolică şi greco-catolică. 
Onceşti, pe valea Izei, lângă Vad; aici s-a cercetat o cetăŃuie dacică; în 1360
proprietatea lui Oancea fiul lui Lupu Stan şi a urmaşilor săi, străbunii familiilor
Coroi, Danciu, Drăguş, Godja alias Vancea, Grigor alias Nemeş, Gogea, Iura,
Nemeş, Vancea; în 1892 are 295 case, 1.239 loc., 4.325 jugăre, parochie greco-
catolică. 
Satşugatag, pe valea Marei; în 1360 proprietatea lui Dragoş de Giuleşti şi a
urmaşilor săi; în 1892 are 202 case, 987 loc., 6.257 jugăre, parochie greco-catolică. 
Sârbi, pe cursul superior al Cosăului, între Călineşti şi Budeşti; descoperiri din
epoca bronzului; în 1361 în stăpânirea urmaşilor lui Locovoi şi Stan Albu, străbunii
familiilor: Bălin, Borodi alias Bălin, Demian, Duma, Faur alias Tulbure alias
Marinca, Iosip alias Mircea, Pop alias Gherman. Probabil satul s-a format din
contopirea satelor Baloteşti şi Cămârzana. În 1892 are 180 case, 845 loc., 2.273
jugăre, parochie greco-catolică. 
Tursad, lângă Vadu Izei, contopit cu acesta (v. Vadu Izei). 
Vad v. Vadu Izei
Vadu Izei, la vărsarea rîului Mara în Iza; descoperiri din epoca bronzului; în 1383
proprietatea lui Balcu din Vad şi a fratelui său Codrea, străbunii familiilor Codrea
şi Leucă. Partea de apus a comunei , numită azi Dealu Satului, este vechiul sat
Tursad, pe valea cu acelaşi nume. În 1892 are 277 case, 1423 loc., 1.724 jugăre,
parochie greco-catolică. 
Valea Porcului v. Valea Stejarului
Valea Stejarului, numită înainte Valea Porcului, pe valea cu acelaşi nume, afluent
al Izei lângă Vad; cetatea dacică de la Onceşti se află pe un deal dintre cele două
sate; în 1360 în posesia cnezilor de Onceşti; în 1892 are 97 case, 461 loc., 1.424
jugăre, parochie greco-catolică. 
Văleni, între Bârsana şi Călineşti, pe un afluent al Izei; în 1390 în posesia
Drăgoşeştilor; în 1892 are 238 case, 1089 loc., 4.373 jugăre, parochie greco-
catolică. 
VinŃeşti, la izvoarele Cosăului, contopit cu Budeşti (v. Budeşti). 
Lucrarea este rezultatul întrebărilor ce ni le-am pus privind prezentul, dar mai ales
viitorul Maramureşului. Încercând o cuprindere cât mai largă, de fapt o perspectivă
a ceea ce a fost şi ar putea să fie un Ńinut, o ”Ńară”, cu istoria sa multimilenară – nu
am făcut decât să rememorăm propria noastră devenire şi, dincolo de unele
”rafinamente” pur materiale ce ne sunt lipsă azi, să ne regăsim propriul nostru mod
de a exista întru şi prin ceea ce suntem, căutând să ne îndatorăm în primul rând faŃă
de noi înşine şi mai după aceea către alŃii, căutând să facem şi să fim cum gândim
(dacă gândim bine sau rău este o problemă esenŃială, dependentă de cultură, de
tradiŃie şi nu doar de ”motivaŃie”, cum pare a fi azi), adică o existenŃă normală şi
necesară. Dar şi amintindu-ne de ceea ce spunea Mihai Eminescu: ”Iubirea de Ńară
e puterea şi pretutindenea iubirea trecutului; patria vine de la cuvântul PATER şi
numai oameni care Ńin la instituŃiile părinŃilor lor, la petecul de pământ sfinŃit de
sângele părinŃilor pot fi patrioŃi” (s. n). 

Şi  soŃu  de-a  doauă-oară.
Tată-său  s-o  supărat
Şi-n  tilie  o  tema
Să-i  spuie  cum  i  legea.
- Hei, tu  nenuluŃu  mneu,
De  nu  credzi  că  mni-a  hi  rău,
Dăie  bunu  Dumnedzău
Să  moară  şi  mămuca,
Să  te-nsori  şi  Dumata,
Să  te-nsori  de  noauă  ori
Şi  să  faci  noauă  feciori,
Mai  pă  urmă-o  coconiŃă
Să-Ńi  care  apă-n  temniŃă.
Şi-atâta  apă  să-Ńi  care
Până  ce-a  stârti  Izare
Ş-a  putrădi  temniŃa
Ş-apoi, tată, te-oi  ierta;
Şi-i  şti, cum  mni(-i)  inima,
Cum  petrece  vădua.

2118
FATA  FETELOR

Auzită  dela  NiŃa  łiplea. Iulie  1902.

Tri  cocoşi  negri  cânta(u)
De  dzîuă  să  răvărsa,
Tri  voinici  să  deştepta(u),
Tri  voinici  cu  tri  cai  suri,
Cu  tarniŃă  tătăreşti,
Cu  frâie  moldoăneşti.
Mărgând  pânt-o  poeniŃă,
Vede(a)  coale-o  coconiŃă
Împletind  o  cununiŃă.
Pă  unde  cum  o-nplete(a),
Lacrămni  de  foc  o  stropte(a),
Pă  unde  cum  o-nvârsta,
Lacrămni  de  foc  o  uda.
Unu  ş-o-ntins  sabdia
Şi  i-o  luat  cununa.
E(a)  din  gură  cuvânta:
- Hei, tu  mândruluŃule,
Dacă  tu  cu  sabdia
Mi-ai  luat-o  cununa,
Ie-mă, mândruŃ  şi  pă  mine
Şi  mă  du-n  lume  cu  tine
Că  şi  eu  Ń-oi  prinde  bine.
- Hei  tu  mândruluca  me(a),
Pe  tine  nu  te-oi  lua,
Că  pă  unde  plec, săracă,
Nici  i  umbră, nici  i  apă,
Nici  i  loc  Ńîe  să-Ńi  placă.
- Hei, tu  mândruluŃu  mneu,

Mai  sus  ca  omul
Şi  mai  mic  ca  găina.

Pălăria (Clopul)
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Gheorghe  Robescu: Ştefan şi  Andrei  Petreuş  şi  localnicii  la  Colocviul  “Decide”,
Topcina, 25-27  iulie  2008

CONSTANTIN  ERETESCU
Gh. Madan participant la culegerea de folclor românesc 

a lui H. Pernot (1928)
Gh. Madan este unul din folcloriştii proeminenŃi ai Basarabiei, remarcat încă de la
apariŃia colecŃiei de poezie populară Suspine, din perioada care a precedat Unirea.
Folcloristul s-a născut în 1872, la Truşeni, plasa Vorniceni, din judeŃul Lăpuşna,
aflat chiar în mijlocul provinciei, pe drumul care leagă Iaşii de Tighina.
Enciclopedia României, Vol. II, łara românească, Imprimeria NaŃională,
Bucureşti, 1938, pag. 264, prezintă  regiunea astfel: JudeŃul Lăpuşna cuprinde
aproape în întregime vechiul Ńinut de răzeşi şi mazili cu acelaşi nume din mijlocul
căruia porneau vestiŃii codrii ai Bâcului. Înşirate pe văi sau pe coaste de deal se
întind vechile sate răzăşeşti, cu începuturile în vremurile de glorie ale Voevodului
Ştefan cel Mare. Pe atunci locuitorii aceştia dârzi şi mândri de independenŃa lor,
făceau de strajă în calea năvălitorilor din stepă. Moştenitor al spiritului
independent al strămoşilor, lui Gh. Madan i-a venit greu să suporte persecuŃiile
regimului Ńarist. Sentimentele naŃionale româneşti au fost cele care l-au determinat
să-şi părăsească de timpuriu locurile natale şi să treacă Prutul în căutarea fraŃilor de
idei. Aici îşi va continua studiile şi se va dedica definitiv cauzei pentru care se
refugiase încă din adolescenŃă. 
Unul din actele culturale la care ia parte în anii petrecuŃi în Bucureşti, a fost şi
colaborarea la culegerea de folclor românesc, rămasă din păcate necunoscută, pe
care a condus-o prof. Hubert Pernot în anul 1928. Am ajuns să cunosc conŃinutul
acestei culegeri şi împrejurările în care ea a avut loc în primăvara anului 1983,
când Centre National de la Recherche Scientifique din Paris mi-a oferit un
stipendiu pentru a pune în ordine dosarul acestei cercetări. ColecŃia mai fusese
catalogată în două rânduri, dar nu exista o transcriere a textului înregistrat, nici o
traducere franceză a titlurilor româneşti şi nu era cunoscută durata înregistrărilor.
S-a dovedit pe parcurs că erau destule inadvertenŃe şi în cele două cataloage
publicate. Lucrând la această colecŃie, am realizat valoarea de document istoric, de
epocă, dar şi artistic al înregistrărilor de atunci. Date fiind condiŃiile politice din
Ńară, eram convins la ora aceea că textele pe care le scoteam la lumină aveau să
rămână necunoscute cititorilor şi specialiştilor noştri încă multă vreme.
Participaseră la culegere personalităŃi de prim ordin ale României acelor ani, dar şi
Ńărani, femei şi bărbaŃi din mai toate regiunile Ńării, macedoneni, tineri care aveau
să devină folclorişti cunoscuŃi decenii mai târziu. Piesele evocau un timp al altor
preocupări zilnice, altor greutăŃi şi speranŃe. Aşa cum răzbătea din ele şi încrederea
în viitorul unei Ńări de curând întregite. Culegerea era o fereastră care se deschidea

Am  cosîŃă-n  patru  iŃă,
CosîŃa  o-i  despleti,
Noauă  umbră  că  ne-a  hi.
Otii  mei  or  lăcrîma,
Fântână-n  pteatră  s-a  fa,
MurguŃu  l-om  adăpa.
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua,
Că  murgu-i  fătat  de  Luni, 
Nu  poartă  pă  doi  nebuni,
Că  murgu-i  fătat  de  MarŃi,
Nu  poartă  necununaŃi.
- Ie-mă, mândruŃ, ie-mă, dragă,
Că  mni-ai  luat  cununa;
Pot  încungiura  Ńara
MândruluŃ  cu  dumata.
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua,
Că  murgu-i  fătat  de  Joi,
Nu  poate  purta  pă  doi.
Da  de  asta-ar  hi  ce-ar  hi,
Da-am  o  mamă  tare  ră
Intră-n  casă  mânioasă,
Iesă-afară  bucuroasă
Şi  dă-n  mine  ca  şi-n  câne,
Rău  mă  tem  c-a  da  şi-n  tine.
- Ie-mă, mândruŃ, ie-mă  dragă,
Că  io-s  fata  fetelor
Şi  ştiu  iarba  herălor,
Numa  eu  mami-Ńi  i-oi  da
Şi  la  noi  nu  s-a  uita.
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua
Că  tu  de  ti(-i)  mânie
Şi  cu  mine-i  face-aşe.

2119
HORE  DESPRE  FATA

MĂRITATĂ  ÎN  STREINI
Auzită  dela  NiŃa  łiplea. Iulie  1902.

Tânără  m-am  măritat,
Ră (=rea)  soacră  mi-am  

căpătat;
Câci  în  casă  i-am  întrat
Săcera-n  mână  mni-o  dat,
M-am  luat  pă  lângă  rîu,
La  ce(a)  holdiŃă  de  grâu,
Batăr  cărarea  n-o  ştiu.
Pă  oameni  i-am  întrebat
Cărarea  mni-o  arătat
Şi  holdiŃa  am  aflat
Şi  m-am  dat  ş-am  săcerat.
Săcerai  cât  săcerai,
Săcerai  doauă-tri  clăi,
Mă  uitai  pântre  femei.
Soacre  cu  prândzu (v)ine(au),
La  nurori  îşi  aduce(au),
D-a  me(a)  soacră-i  tare  ră
Şi  la  mine  nu  (v)ine(a).
Dac-am  văzut  că-i  aşe,
M-am  pus  gios  ş-am  hodinit

În  mijlocul  câmpului -
Cuibul  cocostârcului.

Buricul
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spre o istorie nu prea îndepărtată, totuşi în bună măsură necunoscută. Cel care a
reprezentat simŃămintele semenilor lui din Ńinutul de dincolo de Prut a fost Gh.
Madan. 
În nota autobiografică pe care o ataşează dosarului de texte, Madan, scriind despre
sine cu anume detaşare, la persoana a treia, nu uită să-şi pună în evidenŃă poziŃia
politică şi atitudinea faŃă de cei care-i ocupau Ńara: 
Român din Basarabia, fiu de mic fermier, născut în com. Truşeni, jud. Lăpuşna, în
anul 1872. 
Studiile secundare le-a făcut la şcoala rusească din oraşul Chişinău din
Basarabia. 
Fiind persecutat de guvernul rus pentru sentimentele sale naŃionale româneşti, s-a
refugiat în România, unde a absolvit Conservatorul de declamaŃie. 
A jucat doi ani ca artist dramatic pe scena Teatrului NaŃional din Bucureşti (anii
1901-1902). 
S-a ocupat mulŃi ani cu folclorul Basarabiei, din care a publicat o colecŃie mică la
1898, cu titlul “Suspine”. 
Posedă o colecŃie de 120 cântece şi dansuri populare româneşti din Basarabia. 
A făcut teatru popular în Basarabia (1908-1912). 
S-a ocupat de asemeni cu ziaristica şi literatura românească în Basarabia, luând
parte activă la mişcarea naŃională şi la alipirea Basarabiei la România. 
La data colaborării cu echipa Prof. H. Pernot, Gh. Madan avea 56 de ani. 
Merită cunoscut contextul în care a avut loc culegerea despre care vorbim. H.
Pernot (1870-1946) a fost unul dintre cei mai importanŃi elenişti ai FranŃei
moderne, profesor şi director al Institutului de fonetică, Musée de la parole et du
geste, o instituŃie întemeiată încă din 1911 de către F. Brunot sub numele de
Archives de la Parole. În această din urmă calitate, savantul francez s-a simŃit dator
să culeagă mostre ale limbilor vorbite în spaŃiul european. Prilejul a apărut odată cu
posibilitatea înregistrării pe cilindri a glasului vorbitorilor, a cântecelor lor şi
instrumentelor la care cântau. Descoperirea tehnică avea să revoluŃioneze între
altele şi ştiinŃele limbii, fiindcă oferea pentru prima dată documente sonore care
puteau fi probe certe ale modului în care se vorbeşte în diferitele zone ale
continentului. O primă ocazie de a le produce se iveşte în 1925, când Pernot face o
călătorie în Turcia şi Grecia. Va urma Mission roumaine, în 1928, o deplasare
similară în Cehoslovacia în 1929 şi o alta în Grecia în anul următor. În toate aceste
locuri vor fi înregistrate probe de limbă, eşantioane de vorbire dialectală, voci ale
unor personalităŃi locale, cântece populare, balade. Culegerea efectuată în România
s-a datorat intervenŃiei lui Nicolae Iorga, profesor la vremea aceea la Universitatea
din Bucureşti. El a fost cel care a obŃinut sumele necesare deplasării echipei
franceze, transportul cilindrilor şi echipamentului de înregistrare, cheltuielile legate
de sejurul echipei în capitală şi de producerea unor discuri care să poată fi ascultate
apoi în mod repetat. În urma invitaŃiei făcute, echipa, în componenŃa căreia intra şi
un inginer de sunet, face deplasarea la Bucureşti unde, în perioada septembrie-
octombrie 1928, înregistrează într-o încăpere de la universitate peste o sută
cincizeci de cilindri. Din nefericire, nu toate înregistrările s-au întors cu bine în
laboratoarele Établissment Pathé de la Paris. Un număr de cilindri s-au spart, aşa că
întregul ansamblu de piese este conŃinut în 143 de discuri. Perioada în care are loc
culegerea din România este importantă şi pentru că acesta este momentul în care ia
fiinŃă şi Arhiva de Folclor a SocietăŃii Compozitorilor Români pe care o
organizează Constantin Brăiloiu. Cu un an înainte, George Breazul înfiinŃase, după
modelul Phonogramm-Archiv condusă de Erich M. von Hornbostel, Arhiva
Fonogramică a Ministerului Cultelor şi Artelor. Întemeietorii ambelor instituŃii
româneşti, care au intuit însemnătatea pe care o va avea descoperirea fonografului,
îşi propuneau şi ele înregistrarea şi conservarea folclorului aflat în circulaŃie în
cuprinsul Ńării. 
Colaborarea lui Gh. Madan cu echipa condusă de H. Pernot are loc în ziua de 28
septembrie, a doua zi după iniŃierea anchetei. Folcloristul trăia atunci în capitală
(Hotel Imperial, cam. 301) aşa cum reiese din adresa notată pe fişa personală.
Înregistrează atunci un număr de cântece şi dansuri moldoveneşti incluse în

Să  gândiască  c-am  prândzît.
Mă  sculai  şi  săcerai,
Săcerai  doauă-tri  clăi,
Mă  uitai  pântre  femei;
Soacre  cu  gustări  ine(au),
La  nurori  îşi  aduce(au).
D-a  me(a)  soacră-i  tare  ră
Şi  la  mine  nu  ine(a).
Dacă-am  vădzut  că-i  aşe,
M-am  pus gios  şi  m-am culcat,

Să  gândească  c-am  gustat.
Mă  sculai  şi  săcerai,
Găsîi  o  frundză  de  scaiu,
Drept  în  tri  o  desticai
Şi  cu  una  fluiera(m)
Şi  cu  una  cetera(m)
Şi  cu  una  şuera(m),
Mare  jele  m-apuca
Ine(a)  dor  dela  mama.
Îmi  ine(a)  un  dor  ş-un  plâns:
Cum  am  fost  l-a  mnei  părinŃi
Şi  răle  dzîle-am  agiuns!
Dac-am  vădzut  că-i  aşe,
M-am  făcut  o  păsăre(a)
Ş-am  zburat  în  Ńara  me
Şi-n  fereastă  mă  pune(am),
To(c)ma  la  mămuca  me.
Mama  casa  mătura,
Şi  cu  otii  lăcrîma
Şi  din  gură  cuvânta:
- Hîş, pasăre  de-acole
Ştiu  că  nu  eşti  hia  me;
C-am  avut  o  hică  bună
Ş-am  dat-o  departe-n  lume
Şi  nu-i  mai  aud  de  nume.
Dac-am  vădzut  că-i  aşe
Zburai  la  nănaşe-me,
În  fereastă  mă  pune(am).
Nănaşa  cămeşi  cosa (=cosea),
Şi  cu  otii  lăcrîma
Şi  din  gură  cuvânta:
- Hîş, pasăre  de-acole,
Ştiu  că  nu  eşti  hina  me,
C-am  avut  o  hină  bună

Am  o  căsuŃă Când  căsuŃa  s-a  turtit
Plină  cu  răŃuşte; Toate  răŃuştile-afară  au  ieşit.

Roşia  şi  seminŃele  ei
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catalogul culegerii la Disc nr. 7b (Original 1055) - Disc 15b (Original 1071); Disc
19a (Original 1078 - Disc 20a (Original 1080). ContribuŃia lui a constat în nu mai
puŃin de 59 de piese, între care 32 de cântece, 3 balade, 3 cântece istorice, 4
colinde, 1 melodie de bocet şi 16 melodii de joc. 
Culegerile efectuate în anul 1928, ca şi cele din anii următori, revoluŃionare din
punct de vedere tehnic, aveau şi un neajuns major: timpul de înregistrare al unui
cilindru nu depăşea trei minute. Va dura o generaŃie până la descoperirea benzii
magnetice şi a microfonului portabil. În condiŃiile de atunci, specialiştii recurgeau
cel mai adesea la imprimarea unui fragment de cântec, urmând ca restul textului să
fie ataşat la dosarul culegerii. În felul acesta se realiza cunoaşterea integrală a
piesei. Uneori, extrem de rar, se recurgea şi la tehnica înregistrării pe cilindri a
unor segmente în ordine succesivă. Acest lucru a fost făcut mai cu seamă în cazul
baladelor cântate de câŃiva informatori Ńărani cu repertoriu deosebit de bogat şi stil
vechi de interpretare. Aşa cum se întâmplă adeseori, echipa străină nu a putut să
impună regula ca toate cântecele interpretate să fie însoŃite de texte scrise. O seamă
de informatori au dat dovadă de meticulozitate, în vreme ce alŃii s-au limitat să
transcrie doar câteva texte; câŃiva nu şi-au onorat îndatoririle morale. Gh. Madan a
fost între cei care au depus un număr de pagini care conŃineau textele unora dintre
piesele pe care le-a cântat. Aşa cum s-a mai  întâmplat, o seamă de texte sunt
incomplete; unele lipsesc cu totul. Lucrul este cu deosebire regretabil, dat fiindcă
nu cunoaştem decât incipitul unor  texte lirice şi balade de mare vechime,
cunoscute în puŃine versiuni. Chiar cu aceste lipsuri, contribuŃia lui Madan la
cunoaşterea folclorului de dincolo de Prut este importantă. Ea dă seama de bogăŃia
spirituală a oamenilor locului, de multitudinea speciilor şi varietatea temelor în
circulaŃie. Repertoriul pune în evidenŃă unitatea culturală a românilor de dincolo şi
de dincoace de Prut. Versiunile basarabene ale cântecelor de dragoste, cântecele
istorice, colindele sunt întru totul similare celor din Ńinuturile României de astăzi.
Metrica, versificaŃia, sistemul de imagini sunt identice. Ele sunt dovada unităŃii
etnice, a unei elaborări comune, în lungi perioade de timp. Alături de ele, apar teme
specifice unei regiuni aflate sub presiunea unei puteri străine: temele plecării la
oaste în locuri depărtate, nefamiliare, teama de a pierde contactul cu locurile de
baştină, îngrijorarea că ar putea deveni el însuşi un om asemenea celor care îl
asupresc acum. Folcloristul basarabean a produs o impresie deosebită asupra
echipei franceze care făcea, referitor la el, următoarea observaŃie: Excellent sujet. A
publiée un recueil de chants populaires roumains. Nous a donné de chants et airs
de danse qui sont aujourd’hui presque perdus. 
Publicăm în continuare textele pieselor literare înregistrate de Gh. Madan şi incluse
în catalogul menŃionat mai sus. În transcrierea materialului am renunŃat la semne
diacritice, dar am păstrat silabele de umplutură, un mijloc afectiv de sporire a
efectului dramatic la care recurge frecvent cântăreŃul popular, domeniu căruia i se
cuvine o atenŃie suplimentară din partea specialiştilor, îndeosebi a muzicologilor.
Am marcat repetiŃia prin /: … :/, iar versurile preluate din textele manuscris au fost
incluse între < … >. În sfârşit, în cursul transpunerii înregistrării de pe cilindri pe
disc, s-au produs în unele cazuri deteriorări care au afectat calitatea vocii. Au
apărut distorsionări, unele sunete, uneori câte un vers întreg a devenit neinteligibil.
Am marcat aceste cazuri printr-un (?) plasat după cuvântul nedescifrat.
Disc 7b (1) – 1055
Gh. Madan, 55” Oi sărmanul codru verde
< Frunză verde lăzioară Şi la nori ploi să dea. >
Bate un vânt mare de-aseară /: Oi, sărmanul codru verde :/
Arde codrii, ese pară, /: Nimeni umbra nu-i mai vede …/
Plânge-un voinic de se omoară. /: Numai păsărelele :/
Taci, voinice, nu mai plânge, Îşi umbresc aripele
Că cu lacrămi nu îi stânge. Ca mândra sprâncenele.
Roagă-te la vânt să stea Com. Verejeni, jud. Orhei

Şi-am  dat-o  departe-n  lume,
De  nu-i  mai  aud  de  nume.
- Nănaşe, dragă  nănaşe,
Să  Ńî  să  hi  rupt  mâna
Când  mni-ai  Ńînut  lumnina
Şi  mni-ai  tomnit  cununa.
- Taci, hină, nu  blăstăma,
Lumnina  o  fost  la  mine,
Cununa-am  tomnit-o  bine;
Otii  tăi  o  fost  la  tine
Ş-o  trăbuit  să  caŃi  bine,
Otii  tăi  o  fost  a  tăi,
De  ce  n-ai  cătat  cu  ei:
Cu  cine  ti(-i)  cununa,
Cu  cine  ti-i-npreuna?
Dac-am  vădzut  că-i  aşe,
Iar  m-am  făcut  păsăre(a)
Ş-am  zburat  în  pădure(a)
Mă-ntâlnei  c-o  turture(a).
- Hei, tu  bdiată  turture(a),
Doară  eşti  din  Ńara  me(a),
N-ai  văzut  pă  mama  me(a)
Că  eu  mor  de  dor  de  e(a).
- Eu  îs  de  la  Moldoa,
Da  p-acolo  mni(-i)  calea,
Pă  la  uşa  mâne-ta.
- D-apoi  mama  ce  lucra?
- Ptită  albă  frământa
Şi  cu  otii  lăcrîma,
După  tine  să  cânta..
- Tu  puiuŃ  de  turture(a),
Dacă-i  trece  pă  la  e(a),

Spune  mamii  mele-aşe:
Ptită  albă  nu  frământe,
După  mine  nu  să  cânte,
Că  de  unde-s, nu  m-a  scoate,
Numa  Dumnedzău  cu  moarte.
C-o  lăcomnit  la  avere,
De  m-o  dat  şi-n  veci  n-oi 

mere,
Şi-o  lăcomnit  la  iosag,
M-o  făcut  pă  veci  pribag,
De  m-o  dat  a  dzăcea  sat.
Numa  e(a)  m-o  blăstămat,
Când  am  fost  de  şepte  ai,
În  sat  să  nu  pocluesc,
Da-n  lume  să  pribăgesc.
Câci  aii  i-am  plinit,
În  lume  m-o  pribăgit.
Dzîua  mă  fac  păsăre(a),

Scândurica  bradului -
Veselia  satului.

Vioara
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Disc 7b (2) – 1055
Gh. Madan, 50”

Hai, bradule
Hai, bradule, hai, < Şi să te halcesc Să-m durez o casă
Hai, c-am să te tai Să te brăduesc, Mândră şi frumoasă. >
C-un topor tăios, În car te clădesc, Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
C-un fecior frumos. La drum te pornesc,
Disc 7b (3) – 1055
Gh. Madan, 50”

Când gândesc că toamna vine
< Frunză verde trei alune > < Rămâi, maică, sănătoasă,
/: Când gândesc că toamna vine :/ Că de-acum mă duc acasă,
/: Plânge inimioara-n mine :/ Că-mpăratul nu mă lasă.
/: Ca focu-n cuptior de pâne :/ Taci, măicuŃă, nu mai plânge,
Focu arde şi se stânge, Că focul meu nu lă-i stinge. >
Inimioara-n mine plânge. Com. Bieşti, jud. Orhei
Disc 8a (1) – 1056
Gh. Madan, 55”
Dragu maichii Simion
/: FrunzuliŃă băŃ de corn :/
Şi ca ceara se topesc. 
/: Dragul maichii Simion :/
HaideŃi, fraŃi, să trăim bine
/: Ce răsai noaptea prin somn :/
Cât suntem pe la părinŃi,
/: Mă visez maică-n prieom. :/
Că dacă ne-om depărta,
< În priom împărătesc
Mult om plânge şi-om ofta
MulŃi voinici se prăpădesc Marius  Bălan: Stand  la  Casa  de  Petrova, 16-17  aug.,
Şi de bine n-om mai da. > Muzeul  Satului, Baia  Mare

Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 8a (2) – 1056
Gh. Madan, 50”

FrunzuliŃă trei gutui
FrunzuliŃă trei gutui Cu lacrămi şerbinŃi pi faŃă:
Jeaba, puică, te mângăi, of, of, of, of MărunŃeli ca bobu,
Căci de mine-ai să rămâiu Uşureli ca plumbu,
Cu capu pe căpătăi, of, of, of, of, of. Undi chică, lemn dischică,
< Şi cu pruncuşor pi braŃi, Undi cadi, lemnu ardi. >

Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 8a (3) – 1056
Gh. Madan, 45”

Nu mă da, măicuŃă, nu
Nu mă da, măicuŃă, nu, Că beŃivu cât trăeşte
Nu mă da după urât Tot pe la crâşmă gândeşte.
/: Căci în mormânt Ń-a fi strâmt :/ Nu mă da, măicuŃă, nu, nu,
/: Dă-mă, maică, după drag :/ Nu mă da după curvariu,
Căci în mormânt Ń-a fi larg. Că curvariu cât trăeşte
Nu mă da, măicuŃă, nu, Tot pe la curvi gândeşte. 
Nu mă da după tâlhar, Dă-mă dipă on plugar,
Căci tălhariu-şi cât trăieşte Că plugarul cât trăeşte
Tot la tălhării gândeşte. Din biciuşcă tot pocneşte
< Nu mă da, măicuŃă, nu, nu Şi plugul pe brazdă merge. >
Nu mă da după beŃiv, Com. Verejeni, jud. Orhei

Noaptea  iară  turture(a),
Vai, vai  de  inima  me(a)
Cu  jele-şi  trăeşte  e(a).

2120
HORE  DESPRE  NEVASTA

FUGITĂ  DELA  BĂRBAT
Auzită  dela  Ileana  Negrea, nevastă  de
37  ani, August  1902.

Sup  cel  corciu  de  tufă  verde
Tânără  nevastă  şede,
Cu  hiuŃ  nebotezat,
Fugită  de  la  bărbat.
Cătă  e(a)  din  graiu  grăie(a):
- Păzi-îŃi, nevastă, drumu
Că  te-agiunge  bărbatu.
- Lasă-l (v)ie, Ńapa-l  ştie,
Herăle  să  mni-l  mângâie,
TemniŃa  umbră  să-i  Ńîie.
- Păzi-îŃi, nevastă, drumu
Că  te-agiunge  drăguŃu.
- Las-agiungă, bdiata-l  hie,
Măeran  umbră  să-i  Ńîie
Şi  cu  mine  de-o  soŃîe.
- Voi, voi, voi  tri  răeşei,
TreceŃî-mă  rîuŃu
Că  m-agiunge  bărbatu.
- Noi, nevastă, trece-te-om,
Numa  tu  de  ni(-i)  lăsa
Gura  a  Ńi-o  săruta.
- De  mi-Ńi  trece, de  mi-Ńi  ba,
Budză  moi  nu-Ńi  săruta;
Hiu  de  l-oi  înneca,
Sufletu  vost  samă-a  da.
Poale  albe-o  sufulcat
Şi-n  rîuŃ  de  s-o  băgat,
Cu  dreapta  o  înnotat,
Dumnedzău  i-o  agiutat,
S-o  aflat  pă  prund  uscat.
DrăguŃu  o  agiunge(a)
Şi  din  gură-aşe  grăie(a):
- Hei, tu  mândrulica  mea,
Lasă-Ńi  pruncu  aicea
Şi  să-ncungiurăm  lume(a).
Iară  e(a)  o  dzîs  aşe:
- Atarnă-Ńi  tidru  vârvu,
Că  mni-oi  pune  leagânu,
Să  nu-mi  taie  umăru.
- Hei, tu  mândrulica  me(a),
Ploaie  caldă  şi-a  plua,
HiuŃu  Ńî  l-a  scălda;
Ceucile  ŃâŃă  i-or  da,
Pasările-or  ciripti,
Hiu  Ńî  l-or  adurni.
Când  i  locu  la  un  loc,
E(a)  din  graiu  aşe  grăie(a):
- Hei  tu  mândruluŃule,
Spune-m(i)  mnie  cu  dreptu,
Dragă  Ńî-s  ca  sufletu?
Iară  el  aşe  grăie:

În  pădure  m-am  născut, Acasă, când  m-au  adus,
În  pădure  am  crescut; Să  le  cânt  m-au  pus.

Fluierul
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Disc 8b (1) – 1057
Gh. Madan, 50”

Frunză verde de negară
Frunză verde de negară Şi m-or bate gândurile
Bate-un vântişor de-aseară, De la trei surori al’ mele,

Ref. Of şi iară of, Ref.
Disc 8b (2) – 1057
Gh. Madan, 55”

Draga badii, Mărioară
Frunză verde lozioară, Ce Ńâ-i faŃa gălbioară

Ref. Draga badii, Mărioară, Ref.
/: Ori Ńi-i rău, ori zaci de boală

Ref. :/
Disc 8b (3) – 1057
Gh. Madan, 55” Măi, Ionaş, măi
FrunzuliŃă pui de nuc Să  măsor  grajdul  de  lung

Ref. Măi, Ionaş, măi. Să-mi  aleg  un  cal  porumb  Ref.
Vine vremea să mă duc /: Scurt în gât şi lung în trup

Ref. Ref. :/
Să  mă  duc  la  paşa  turrc> < Cum îi bun de haiducit. >

Ref. Com. Dănceni, jud. LăpuŃna
Disc 9a (1) – 1058
Gh. Madan, 45”

Nestre, Nestre
Nestre, Nestre, apă rece Fără luntre, fără pod, 
/: Tăt ai zis că nu te-oi trece :/ Numai cu murgul înot.
/: Te-am trecut pe jumătate :/ Şi-am ieşit şi la uscat
/: Maica mă plângea de moarte. :/ PuicuŃa c-au sughiŃat,
< Te-am trecut şi peste tot Căci cu totul străinat. >
Maica mă plângea că-s mort. Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 9a (2) – 1058
Gh. Madan, 45”

Frunzuleană dărmătură
Frunzuleană dărmătură Supresează-n frunzătură (?)
/: Şuieră-un voinic din gură :/ Am vorghit gură cu gură
/: Cucule, pasăre sură :/ Să nu-mi cânŃi în curătură.
Disc 9a (3) – 1058
Gh. Madan, 40”

Nu te bucura, bogate
/: Nu te bucura, bogate :/ /: Şi te duci unde nu ştii,
/: Că ai bani şi ai de toate; :/ În fundu pământului. :/
/: Vine moartea, lepezi toate :/ Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 9b (1) – 1059
Gh. Madan, 1’05”

De la deal de casa noastră
/: De la deal de casa noastră :/ Calul paşte şi nechează,
/: Creşte-o floricică-albastră :/ Costea doarme şi visează.
/: De la deal de floricică :/ Ce folos de visul lui,
/: Paşte calu lui Costică. / Dacă nu-i şi puica lui,
< De la deal de calul lui Să-l strângă la pieptul ei. >
Doarme singur dumnealui. Com. Truşeni, jud. Lăpuşna

- Mândră, mândrulica  me(a)
În  ibdire  eşti  pe  slabă,
Iară  mnie  nu-m(i)  eşti  dragă.
Mintea  ta  păcum  o  ai,
I  la-un  prunc  de  şepte  ai.
E(a) –nnapoi  de  ş-o  plecat,
Hiu  de  şi  l-o  strîgat:
- Atarnă-Ńi  tidru  vârvu,
Tăt  să-m(i)  ieu  eu  pruncuŃu.
PruncuŃu  o  audză
Şi  din  grai  aşe  grăie:
- Du-te  de-aici, coarbă  neagră,
Că  mnie  nu  mni  eşti  mamă.
De  mni-ai  hi  fost  mamă  

dulce,
Mă  ibdei  până  la  cruce.
Pasările-o  ciriptit,
Pă  mine  m-o  adurnit;
Ceucile  ŃâŃă  mni-o  dat,
Ploaia  caldă  m-o  scăldat.
De  mni-ai  hi  fost  mamă  mnie,
Mă  ibdei  până-n  vecie.

2121
NĂNAŞA

Auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de  18
ani. Iulie  1902.

Avut-am  un  mândruŃ  drag,
Nu  să-l  ibăsc  şi  să  tac,
Numa  eu  că  l-am  mânat,
L-am  mânat, l-am  adunat
La  târguŃ  la  łăligrad,
Numa  el  să-m(i)  târguiască
Un  scul  de  mătasă  albă
Să-m(i)  cos  cămeşa  ce  dragă.
Nu  ştiu  cum  o  târguit,
C-acolo  şi-o  credinŃît.
Tăt  o  fată  hâdă, neagră,
C-aceie  i-o  părut  dragă.
Numa  el  că  mni-o  tremăs
Pă-o  crangă  de  lozîşoară
Să  mă  mărit  că  să-nsoară.
Da  eu  încă  i-am  tremăs

De  n-aş  fi  eu  pe  lume
Nime  n-ar  trăi.

Aerul
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Disc 9b (2) – 1059
Gh. Madan, 1’05” Frunză verde măcieş
/: Frunză verde măcieş /: Mândru nume Ń-ai ales :/
/: Dragul maichii Gheorghieş :/ /: Şi-n Chilie ai purces. :/
Disc 10a (1) – 1060
Gh. Madan, 50”

La Nistru la mărgioară
/: La Nistru la mărgioară :/ La o masă rotunjuară

Ref. Uf, uf, uf şi iară uf, Ref.
Disc 10a (2) – 1060
Gh. Madan, 1’05”

Frunză verde de aclaz (acaŃ? - n. ed.)
Frunză verde de aclaz Oi, sărmanul fir de aclaz
Lung e drumul la Cavcaz Mult mi-a spus el de Caucaz,
Lung îi, lung îi şi bătut De munŃi nalŃi, de dealuri nalte,
De la cap pân’ la sfârşit. De neagra străinătate,
Şi ne duce tot în jos De care am avut parte.
Unde-i câmpu mai frumos Oi, sărmanul leuştean,
Câmpuşor cu iarba verde Cum mi-a spus c-oi fi oştean;
Nimeni umbra nu ş-o vedi, Sărmana frunză de fag
< Numai păsărelele Mult mi-a spus că ce-am să trag;
Îşi umbrează aripile. Sărmana frunză de tei
Câmpuşorul cel cu flori, Cum mi-ai spus că am să piei. >
Cinci ani nu mai vezi surori. Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 10a (3) – 1060
Gh. Madan, 40” Soltană, Soltană
FrunzuliŃă lobodă, /: Numai ieu stau la-nchisoare

Ref. Soltană, Soltană, Ref. :/
/: Toată lumea-i slobodă

Ref. :/
Disc 11b (1) – 1063
Gh. Madan, 1’15”

Frunză verde de măr dulce
/: Frunză verde de măr dulce :/ Grele zile am ajuns;>
Sui, puicuŃă,-n deal la cruce /: De m-or duce spre văgzal :/
Şi-i vedea-ncotro m-or duce. /: Să ştii bine că-s moscal. :/
< De m-or duce calea-n sus Com. Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 11b (2) – 1063
Gh. Madan, 45”

FrunzuliŃă ş-un bujor
/: FrunzuliŃă ş-un bujor :/ Şi hârtia ni-o chicat,
/: Plânge-mă, maică, cu dor. :/ Împăratu m-a chemat
/: Căci şi ieu Ń-am fost ficior :/ Doi ani slujbă ca să-i fac.
/: Ş-am scos boii din ocol :/ Nu mi-i doi ani să slujesc,
< Pi Boghian şi pi Bujor Da’ drăguŃa-mi prăpădesc. >
Şi i-am pus la pluguşor. Com. Truşeni, jud. Lăpuşna, 
Nici o brazdă n-am brăzdat de la Gheorghe Crăciun, 

de la poalele codrului
Disc 11b (3) – 1063
Gh. Madan, 35”

Frunză verde poamă coarnă
Frunză verde poamă coarnă Şi nu-i rană de cuŃât
Fa, Ileană, fa goreană Da’ mi-e rană de cuvânt
/: La inimă mi-ai pus rană :/ /: Că m-a ars până-n pământ. :/

Pă  o  crănguŃă  de  văsc
Că  nemnic  nu-m(i)  bănuesc.
Da  el  încă  mni-o  tremăs
Pă  o  crangă  de  alun
Să  mă  duc  să  mni-l  cunun.
Da  mama  dzîce(a)  aşe:
- Du-te  dacă  te  pofte,
Fă  colac  din  grâu  mneu
Şi  cunună  mândru  tău.
- Hei, tu  mămuluca  me,
Cum  bdiata  l-oi  cununa?
Că  de  prunc  mititeluŃ
El  mni-o  fost  mnie  drăguŃ
Ş-amu  să-m(i)  hie  hinuŃ?
Voia  mami(i)  n-am  călcat,
Grâu  curat  am  măcinat
Şi  colacu  l-am  gătat,
M-am  dus  şi  l-am  cununat.
După  masă  m-am  băgat,
Nimurui  n-am  întinat
Numa  l-a  mneu  mândruŃ  drag.
- Să  trăeşti, mândruŃu  mneu,
Să  trăieşti  şi  na  şi  be
Numa  din  mânuca  me
Că  cinci  ai  mi-ai  fost  drăguŃ
Şi-ncă-un  an  să-m(i)  hii  hinuŃ;
Când  a  hi  pă  la  anu
Să  mă  mărit  cu  hinu!

2122
FATA  GHINERARULUI

Auzită  dela  NiŃa  łiplea.

Luat-o  numa  luat
Un  fecior  de  lingurar
Pă-o  fată  de  dinerar.
- (V)ină, mândră, după  mine,
Unde-i  mere  Ń-a  hi  bine.
Ce  curŃi  îs  la  tată-tău:
Mai  mari  îs  la  tată-mneu,
Pă  din  lontru  zugrăite,
Pă  afară  văruite,
De  păuni  tăte-nvălite.

Mergea  un  fecior  c-o  femeie  prin  pădure. S-au  întâlnit  cu  o  altă
femeie, care  i-a  zis:
- Femeie, nu  te  temi  a  mere  cu  băietul  ista  prin  pădure?
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Disc 12a (1) – 1064
Gh. Madan, 40” Frunză verde mărgărint

Frunză verde mărgărintu
Câte flori sunt pe pământ
Toate merg la jurământu.

Disc 12a (2) – 1064
Gh. Madan, 45” 

Cosmulici
– baladă –

Pi sub dealuri, pi sub munŃ
Şădi Cosmulici ascuns
/: Cosma şi cu DoviŃa (?)
Care-au prădat hasnaua :/
Domnitorul că i-a prins
Şî în temniŃă i-o închis.
/: Dragu maicii, Cosmulici,
Ce mai bei, ce mai mănânci? :/

Dan  Bălan: Meşterul  Nicolae  Man, Târgul   meşterilor  populari, 16-17  aug. 2008
Disc 12a (3) – 1064
Gh. Madan, 1’20” Bratu

– baladă –
E1 /: Sub puali de codru verde :/ E1 /: Nu ştiu-s zece ori cinsprece :/
O zare de foc se vede /: Peste sută că îmi trece. :/
Disc 12b (1) – 1065
Gh. Madan, 1’ Boghian şi cu Bărgan

– baladă –
Frunză verde leuştean Şî cu fata lui Stoian.
Peste Prut în cela mal, Bie, Boghene, nu prea bie
La crâşmuŃa lui Căşea /: Că-i potira pe-acolea :/
Bea Boghian şi cu Bărgan

Disc 12b (2) – 1065
Gh. Madan, 45”

Frunză verde de doi fragi
Frunză verde de doi fragi

Ref. Măi, puiule, măi,
Un’ te duci şi cui mă laşi?

Ref.
Cu doi copilaşi pe braŃă.

Ref.
Disc 12b (3) – 1065
Gh. Madan, 45”Frunzuşoară poamă albă
/: Frunzuşoară poamă albă :/
/: Hai să-mi pui la coasă vargă :/
/: Să cosăsc la Bâc la iarbă :/
Să dau roibului  să margă.

Anamaria  Iuga: La  teară

Treci  munŃî  ceia  de  pteatră
Să  nu-Ńi  hie  dor  de  tată,
Treci  un  munte  de  aramă
Să  nu-Ńi  hie  dor  de  mamă,
Trece-i  munŃî  cei  cu  flori,
Nu  Ń-a  hi  dor  de  surori;
De-i  trece  văile  late,
Nu  Ń-a  hi  dor  nici  de-un  frate.
MunŃî  dacă  i-o  trecut,
În  locu  de  curŃi  domneşti,
Tăt  îs  corturi  Ńîgăneşti.
- Bună  dzîua, soacră  mare,
Da  de  lucru  ce  mni(-i)  dare?
- Ie-Ńi  traista  şi  coşarca
Şi  te du  pă  ulicioară,
Ce-i  căpăta, pune-n  poală.
Vede-on  puiuŃ  de  sturdzu:
- N-ai  vădzut  pă  tătucu?
- Ba, eu  poate  l-am  vădzut,
Bine  nu  l-am  cunoscut,
Murgu  vre  să-l  potcoia,
După  tine  să  pornia.
- Tu, puiule  de  sturdzu,
Spune  cătă  tătucu:
Murgu  nu  şi-l  potcoia,
După  mine  nu  pornia,
Ori  şi  cât  el  m-ar  căta,
Pă  mine  nu  m-a  afla.
Noaptea  şuier  voiniceşte,
Dzîua  şuier  păsăreşte,
Nime  nu  să  nădăie
Nici  tata  nu  mă  gasă.
Vede-on  puiu  de  rândune:
- N-ai  vădzut  pă  mama  me?
- De  vădzut, poate-am  vădzut-o,
Bine  nu  am  cunoscut-o,
Ptită  albă  frământa,
După  tine  să  cânta;
Pletele-şi  le  desplete(a),
După  tine  să  jele(a).
- Măi, puiuŃ  de  rândune,
Spune  cătă  mamă-me,
Ptită  albă  nu  frământe,
După  mine  nu  să  cânte;
Pletele  nu-şi  despletia,
După  mine  nu  jelia,
Da-am  hăiniŃă-nt-o  lădiŃă
De  când  am  fost  coconiŃă;
Nici  le  poarte, nici  le  vândă,
Da  le  ieie  şi  le-aprindă.
Da  le  ducă-n  drum  de  Ńară
Şi  le  ardă  scrum  şi  pară.
Pă  unde-a  trece  fumu
Să  să-ntriste  tăt  omu,
Pă  unde-a  trece  para
Tăt  să  să-ntriste  lumea.
Da  mai  tare  fetele
Să  n-asculte, bdietele.
Că  eu  una-am  ascultat,
În  lume  de  am  plecat;

- Ce  să  mă  tem, că  mama  me  o  făcut  pe  mama  lui.
Cine  o  fost  femeia  ceea?

Era  mama  băiatului, mergea  mama  cu  feciorul.
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Disc 13a (1) – 1066
Gh. Madan, 45” BărbăŃelul meu
BărbăŃelul meu cel blând Îl dor pumnii ucigând

Ref. Tre-le-le-le-le Ref.
Îl dor pumnii ucigând Ieu îi pui zamă pă masă

Ref. Iel mă ia de păr pân casă.
/: Ieu îi pui zamă pă masă < Eu îi pun zeamă de pui,
Iel mă ia de păr pân casă. :/ El mi-arată biciu-n cui.
BărbăŃelul meu cel blând Că mila de la bărbat,

Ref. Tot cu pumnul după cap. >
Com. Truşeni, jud. Lăpuşna

Disc 13a (2) – 1066
Gh. Madan, 1’25” Ici în vale la izvoare
/: Ici în vale la izvoară :/ La tulpina nucului
/: Creşte-un nuc cu frunza rară :/ Zace maica cucului.
/: Zace-un cuc de se omoare :/
Disc 13b (1) – 1067
Gh. Madan, 1’05” Bună calea, lupule
/: Bună calea, lupule :/ /: Le-am văzut şi le-am păscut :/
/: Nu mi-ai văzut oile? :/ /: Prin pârloage-s tot sfârloage :/
Disc 14a (1) – 1068
Gh. Madan, 40” Bună calea, cocostârc
Bună calea, cocostârc Hop, zârnai, zurnai 
(Refren după fiecare vers:) N-ai văzut pe fute-adânc?
L-am văzut la podu lung < Două fete ş-o cucoană
Măsura pula c-un drug Au luat pula pe goană,
Şi de lungă ce iera Dar Catrina din grădină 
Şî iel sângur sî mira. Să pişa şi ea pe-o vână. >

Oraş BălŃi, Basarabia
Disc 14a (2) – 1068
Gh. Madan, 25” Măi, a dracului morişcă
/: Măi, a dracului morişcă :/ Astă vară pe la mai
/: Pân’ nu dai din cur nu mnişcă :/ Mi-a intrat în chizdă-un pai
< Să n-am parte de opinci /: Ş-a întrat în curmezâş
Dacă nu te fut aici. > Şi vâjâie cân’ mă chiş. :/

Oraş Chişinău, Basarabia
Disc 14a (3) – 1068
Gh. Madan,30” Fata popii
/: Fata popii Daria :/ < Fata popii cea mai mică
/: Mi se dă cu sania :/ Îi pizda cât o ulcică.
< I se vede vrabia; > Are popa două fete
/: Fata popii cea-i mai mare :/ Ş-amândouă or să fete. >
/: Îi pizda cât o căldare. :/ Com Truşeni, jud. Lăpuşna
Disc 15a (1) – 1070
Gh. Madan,30” Florile dalbe
Florile dalbe Este un pat mare rotat
SculaŃi, sculaŃi, boieri mari Cu scândurile de brad,
Florile dalbe (Refren după fiecare vers) Cu picioarele de fag.
Şi sculaŃi şi vă spălaŃi Dar într-însul cine este?
La icoane vă-nchinaŃi Dumnezeu cel mititel,
Şî sculaŃi şî slugile Mititel şi înfăŃeşel
Să măture curŃâle Faşă dalbă de mătase,

PărinŃî  de  i-am  urît
Pântr-un  câne  afurisît.
PărinŃî  mni  i-am  lăsat
Pântr-un  câne  blăstămat.
De  unde  eu  m-am  băgat,
Nime-n  lume  nu  m-a  scoate
Numa  Dumnedzău  cu  moarte.

2123
CONSTANTIN

Auzită  dela  Ileana  łiplea, măritată, 37
ani. Iulie  1902.

Frundză  verde  de  pă  rât,
Sosît-o  numa  sosît
PeŃîtori  de-a  noua  Ńară,
De  pă  apa  lu  Tioară.
Mama  dzîce  nu  o-a  da,
Că  n-are  numa  una.
Da  Constantin  cel  mai  mnic,
Care-i  mai  tânăr  de  dzîle,
Dară  mai  aspru  la  sire: 
- Om  da, mamo, pă  BodiŃa,
Că  suntem  noauă  feciori
Ş-om  mere  de  noauă  ori
Şi  Ń-om  spune  de-a  ei  dor.
Pă  BodiŃa  de  o  dat,
Mare  nuntă  s-o  gătat, 
Pă  drum  lung  de  s-o  gătat,

Pă  drum  lung  de  ş-o  plecat.
Bine  nunta  nu  porne,
Mare  moarte-n  sat (v)ine(a),
Ş-o  întrat  de  noauă  ori
Ş-o  ciuntat  noauă  feciori
De-o  rămas  o  babă  bdiată
Numa  cu  mâŃoaca-n  vatră,
Tăt  plângând  şi  blăstământ
Şi  din  gură-aşe  dzîcînd:
- Constantin, dragu  mamii,
Nu  te-ai  pute  hodini,
Pământu  nu  te  prima,
Trupu  tău  nu  putrădia
Că  mni-ai  dat  pă  BodiŃaColecŃia  GHEORGHE  POP, SăpânŃa

Din  volumul “SăpânŃa  cea  dreaptă  ca  bradul”, Baia  Mare, (1997).(Texte  preluate  din
Tache  Papahagi, “Graiul  şi  folclorul  Maramureşului”, 1925, Bucureşti)
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< Să deschidă porŃile Cu scutic de ucenic,
C-am adus pe Dumnezeu Cu chitie de hârtie,
Dumnezeu cel mititel Dar în fundul tichiuŃei
Mititel şi înfăŃeşel. Este o piatră nestemată
Sunt doi meri şi doi prăsazi Ce cuprinde lumea toată,
De trunchine depărtaŃi, łaregradul jumătate,
De vârfuri împreunaŃi, Rusalim a treia parte 
Dar în vârfurile lor ce este, ………………………

Bună vreme şi bine v-am găsit sănătoşi boeri Dvs. >
Com. Truşeni, Jud. Lăpuşna

Disc 15a (2) – 1070
Gh. Madan, 25” La nunta din Galilei
La nunta din Galilei Isus şi cu maică-sa

A, na, na, na, na, na, Ref.
Fost-au şi Isus poftit Fiin’ gata şî masa,

Ref. Cana Galilei Ref.
Gh. Madan. Mss. La nunta ce s-a întâmplat
< În Cana Galilei Băutura neajungând,
Fost-au şi Isus chemat Iară mama lui Isus
În Cana Galilei Văzând că n-au vin deajuns
Şi vrând trişti a nu-i lăsa, Zise: – Fiul meu iubit,
A venit cu maica sa. Vinul li s-a mântuit.
Şezând la masă şi bând Iară Isus s-a sculat
Şi slugile a chemat, Şi le-au împlut până sus. >
În şase vase apă au pus Mănăstirea CondriŃa, jud. Lăpuşna
Disc 15a (3) – 1070
Gh. Madan, 40”

Limbile să salte
– colindă –

Limbile să salte CântaŃi pe-mpăratul,
Cu cântece nalte

/: Doamne miluieşte :/ CântaŃi pe-mpăratul,
LăudaŃi pre Domnul Că nu-i ca el altul/
Să cânte tot omul DaŃi rugi ne-ncetate,
/: Doamne miluieşte :/ Mila să-şi arate
Domnul este tare Spre noi, ticăloşii
Şi-mpărat mai mare Şi mul’ păcătoşii.
/: Doamne miluieşte. :/ CântaŃi în lăute
< Pe vârfuri de munte Şi în strune multe.
S-aud glasuri multe, Să domnească-n lume

Cu sfântul său nume. >
Mănăstirea CondriŃa, jud. Lăpuşna

Disc 15a (4) – 1070
Gh. Madan, 35” Trei  crai
Trei crai de la răsărit Unde s-a născut, zicând,
Cu steaua călătorind Un crai mare de curând.
Iei în cale cân’ pornea Iar Irod împărat,
Steaua nainte mergea Auzind, s-a turburat,
La Rusalim cân’ au ajuns Pe crai în grabă a chemat
Steaua lor că le-a apus. Şi-n taină i-a întrebat,
< Şi le-a fost a se plimba Ispitindu-i, vru sătos
Şi prin oraş a întreba Ca să afle pe Christos. >

Ş-ai  putut-o-nstreina.
N-ai  lăsat-o-n  sat  cu  mine
Să  poată  (v)ini  la  mine,
Cum  am  rămas  sîngure
Ca  ş-o  bdiată  turture!
Constantin  cela  mai  mnic,
Care-i  mai  tânăr  de  zîle,
Dară  mai  aspru  la  hire,
Nu  s-o  putut  hodini
Tăt  de  blăstămu  maici(i).
El  din  morŃi  că  s-o  sculat,
Pă  pământ  că  ş-o  călcat.
De-acolo  de  s-o  sculat,
Numa  el  că  îş  făce(a)
Din  sălaşu  său  de  brad
Murgu(Ń)  încă  ne-nfrânat.
Din  lumnina trupului

Făce(a)  frâuŃ  murgului
Şi  ie  lungu  drumului
Pângă  apa  lu  Tioară
Până  l-a  lui  sorioară.
E(a)  îndată  ce-l  vede(a),
Din  gură  aşe  grăie:
- Ce  hir  i  la  mamă-me?
Că  de  când  eu  am  init
Nemnică  n-am  audzît.
De  de-acasă-am  init
M-o  agiuns  on  dor  cumplit;
De  când  de-acasă  m-am  dus,
Mare  dor  că  m-o  agiuns,
Şi  în  somnu  ce-am  somnat
Tăt  cu  mama  m-am  (v)isat,
De  când  de-acasă-am  plecat,
Nu  ştiu  ce  vi  s-o-ntâmplat.
Spune-m, frate, tu  amu,
Cum  să-m  îmbrac  eu  portu?
Să-l  îmbrac  de  bucurie,
O  de  mare  jelanie?
El  s-o  apucat  ş-o  dzîs:
- Te-nmbracă, soră, de  rând,
Că  p-afară  suflă  vânt.
Cu  hăiniŃă  de  mătasă
Nu  poŃi  ieşi  de  vântoasă.
Soră, nu  te  găta  tare
Că  pă  drum  i  colbuŃ  mare,
Hainele  Ńî  li(-i)  strîcare.
Ei  pă  cai  încăleca(u),
Pă  drum  doi  de  îşi  pleca(u),
Pasările  ciripteu,
Glas  aşe  îşi  răspundeu:

Ciumă, Mă  dusei  în  pădurice, Luai  două
Ciumă, Aflai  ouă  de  bobice Ca  bobicea  să  să  ouă.
.Ce-i  aceea: Aflai  nouă Cartoful
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Disc 19a (1) – 1078
Gh. Madan, 1’30” Cântecul lui Napoleon Bonaparte
Frunză verde trii granatî łară mândră şî frumoasă
Napoleon Bonăparte Din toată lumea aleasă,
/: Stân’ de FranŃăia departe :/ łară bună şî blajână
La marea apusului To’ di rus n-are hodină.
În preajma Parizului Alexandru împărat
Şî cum sta şî lăcrăma Multă oaste-au adunat,
Şî din gură cuvânta: De moscali şî de cazaci,
<  Oi, sărmana FranŃia, > N-ai Rusiei ce să-i faci.

Mănăstirea Căpriana, jud. Lăpuşna
Disc 19a (2) – 1078
Gh. Madan,40” Cântecul Plevnei
/: Frunză verde săminocu :/ Pân’ la glezna calului;
/: Toate târguri cu norocu :/ Sângele turcului
/: Numai Plevna arde-n focu :/ Pân’ la cheptu murgului.
/: Osman Paşa la mijlocu :/ Dar Scobelea a strigat,
< CălăreŃ pi-on cal bălan Ura fraŃi, ura băieŃi,
Şi strigă aman, aman, Ca să-i potochim pi toŃi
SăriŃi turci, săriŃi bulgari, Oi, sărmana Plevna noastră,
Di mă scoatiŃi din moscali, Cinci ani s-o stăpânească
Sângele moscalului Rusu din Ńara rusească. >
Disc 19b (1) – 1079
Gh. Madan. 35” Când maicuŃa m-a făcut
Când măicuŃa m-a făcut Când a dat la legănat, of, of, of,

Of, of, of, Atunci rău m-a blăstemat, 
Tare bine i-a părut, of, of, of şî iară of.

of, of, of şî iară of
Disc 19b (2) – 1079
Gh. Madan, 30” Cântecul Hotinului
/: Hotine, Hotine,:/ Că vin moscali la tine
/: Găteşte-te bine :/ Ş-au să te fărăme.
/: De orice, de pâne :/
Disc 19b (4) – 1079
Gh. Madan. 40”Copăcel de lângă drum
Copăcel de lângă drum, tra, lai, lai, lai, le
Te-aş tăia, da’ nu mă-ndur, tra le, le, le, le,
Toată vara m-ai umbrit, tra, la, la, la, la, 
M-ai umbrit, m-ai oploşât, ta, la, la, la, la,
Şî de ploaie şî de vânt, ta, la, la, la, la.
Disc 20a (2) – 1080
Gh. Madan. 1’Frunză verde pui de nuc
/: Frunză verde pui de cuc :/ Cu lacrămi fierbinŃi pe faŃă.
/: Vine vremea să mă duc :/ Taci, puică, nu suspina,
/: Înspre spurcatul de turc :/ C-aşa-i scrisă soarta mea. 
Lepăd casă, lepăd masă, Pentru lege să mă bat
Lepăd nevastă frumoasă Cu păgânul cel spurcat. >
< Cu doi copilaşi în braŃe, Com. Guruceni, jud. Lăpuşna
Cel care s-a refugiat în prima tinereŃe în România de care era legat sufleteşte, a fost
silit, la sfârşitul vieŃii, să se mai refugieze o dată. Cunoscute fiind sentimentele lui
faŃă de diversele regimuri politice din Rusia, folcloristul s-a retras la Piteşti, în

- Tăt  p-aici, p-aiest  drumuŃ
Mere-un  (v)iu  cu  on  mortuŃ.
- Lasă-Ńi, frate, gândurile,
Şi  ascultă  pasările,
Cum  îşi  cântă  săracile?
- Lasă, cânte  la  focu,
C-aşe  li(-i)  lor  cântecu.
Când  erau  la  Ńintirim:
- Io-m  hrănesc  murgu  cu  fân;
De  când  de-acasă -am  plecat
Nici  o  băut, nici  o  mâncat.
E(a)  de-acolo  de-şi  porne(a),
La  casa  mă-si  sosa.
- Deştide, mamo, uşa,
Că  Ń-o  sosît  BodiŃa.
- Du-te, moarte, la  focu,
Nu-m  amărî  sufletu,
C-ai  (v)init  de  noauă  ori
Şi  mni-ai  dus  noauă  feciori.
- Deştide, mamo, uşa,
Că  eu  nu  Ńî-s  mortiŃa,
Da  eu  Ńî-s  BodiŃa  ta.
De  nu-m  cunoşti  cuvântu,
(V)ină  şi-m  vedzi  inelu.
Atunci  uşa-o  descuiet
Ş-atâta  s-o  sărutat,
Inima-n  ele-o  crepat.

2124
CUNUNIA  DINTRE  FRAłI
Auzită  de  la  MăriuŃa  łiplea, fată  de
15  ani. Iulie  1902.

- Dă-i, mândruŃ, să  ne  lăsăm,
O  nu  vedzi  de  câte  dăm?
Pă  noi  o  pticat  blăstăm,
O  de  mamă, o  de  tată,
Să  nu  him  noi  la  olaltă.
- Dă-i, mândrucă, să  fugim,
Pă  din  sus  de  Ńîntirim,
Iarba  popii  s-o  târâm.
Iarba  popii  nu-i  târâtă,
Gura  nu  ni(-i)  drăgostită.
Iarba  popii  nu-i  călcată,
Roaua-ncă   nu-i  scuturată,
Gura  nu  ni(-i)  sărutată
De  Gioi  sara  nici  odată
Şi  nici  nu  s-a  săruta
Până  Sâmbătă  sara.
Iarba  popii  s-o  călcăm,
Roaua  să  o  scuturăm,
Gura  să  ni-o  sărutăm.
Numa  eu  am  audzît:
Peste  munŃî  rămuraŃi
Este-un  popă  din  doi  fraŃi,
Cunună  pă  câŃi  îs  dragi.
Pântr-o  iŃie  de  (v)in)

De  aici  până  la  Hust
Tot  căldări  cu  fundu-n  sus.

Muşuroiul
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încercarea de a se pune la adăpost din faŃa armatelor roşii care ocupaseră întâi
Basarabia, iar mai apoi întreaga Românie. Este probabil că lipsa oricărei
perspective de schimbare în bine a situaŃiei prin care trecea Ńara, i-a grăbit sfârşitul.
Gh. Madan a părăsit lumea aceasta la 21 noiembrie 1944. 

Anamaria  Iuga: 
Teară  pentru  zadii

IOANA  RUXANDRA  FRUNTELATĂ
Universitatea  Bucureşti

Povestitorii, moştenitori şi creatori de cultură
Rezumat:
Povestitul joacă un rol esenŃial în culturile de tip folcloric, unde mitul, naraŃiunea sacră
despre experienŃele modelatoare ale eroilor comunităŃii, se transmite în forma povestirii. Ca
şi celelalte creaŃii orale, povestirea este ilimitată, povestitorul reinventând-o, de fapt, cu
fiecare variantă nouă spusă pentru un cerc de ascultători.
În satul românesc contemporan, repertoriul de subiecte narative s-a modificat constant, în
funcŃie de evoluŃia configuraŃiei culturale ce i-a marcat pe povestitori. Povestirile de astăzi
sunt diferite de cele de ieri, dar povestitul a rămas acelaşi.
Vom încerca să demonstrăm, prin câteva exemple, în ce măsură povestitorii talentaŃi
contribuie la transmiterea valorilor culturii pe care o moştenesc, dar şi la adaptarea acestor
valori la contextul intercultural al prezentului.
Text:
Cine sunt povestitorii? Conform descrierii de pe site-ul unei specialiste britanice a
terapiei prin povestire, Rona Barbour [http://www.thestoryteller.co.uk], ei sunt
persoane capabile să stea în faŃa oamenilor şi să-i Ńină cu răsuflarea tăiată minimum
o oră, atenŃi la cea mai mică schimbare de intonaŃie a vocii lor şi la orice gest pe
care-l fac. Povestitul este o artă care s-a profesionalizat (sau reprofesionalizat, dacă
ne gândim la menestreli) în multe Ńări din Europa occidentală şi din SUA.
ScoŃianul Stanley Robertson [http://www.abdn.ac.uk/wap001/ events/stroytelling] este
povestitor, interpret de balade şi cimpoieş. A învăŃat să povestească de la membrii
familiei lui şi de la alŃi purtători de tradiŃie talentaŃi. Şi-a format un repertoriu de
sute de piese şi colaborează la proiectele de revitalizare a tradiŃiilor orale
coordonate de Institutul Elphinstone de pe lângă Universitatea din Aberdeen.
Repertoriul Sheilei Stewart este compus în exclusivitate din amintiri narativizate
despre propria ei familie. Talentul ei deosebit de a evoca realitatea e moştenit de la
tată. Pe lângă povestit, doamna Stewart cântă cu pasiune şi crede în conyach, un
cuvânt scoŃian ce denumeşte calitatea sentimentului care vine din inimă. 
Taffy Thomas este artist de stradă şi păpuşar afiliat unei companii numite Lanterna
Magică. La festivaluri, domnul Thomas se oferă să povestească participanŃilor,
circulând cu un triciclu pe care scrie: „Opreşte-mă ca să asculŃi una bună”.
David Brown [http://www.scop.co.uk] spune poveşti din anul 1985. Poate povesti în

Cununa-ne-a  câtilin;
Pântr-o  iŃie  de  bere
Cununa-ne-a  câci  om  mere.
În  beserică  de-o-ntrat,
O  prins  şi  i-o  cununat, 
SfinŃî  tăŃi  că  s-o  strâmbat.
Câci  o  prins  popa  a  le  dzîce,
Icoanele-o  prins  a  plânge.
Popa  num-o  dzîs  aşe:
- Spune  numa, hiule:
Dept  ce  aŃi  (v)init  la  noi,
Ce  s-o  văjit  între  voi?
Eu  pă  mulŃi  am  logodit,
De-aieste  nu  s-o  văjit,
Eu  pă  mulŃi  am  cununat,
De-aieste  nu  s-o-ntâmplat.
- Părinte, poptia  ta!
De  ni(-i)  cununa, de  ba,
Suntem  fraŃi  de  pă  mama.
După  o  variantă  răspunsul
urmează  astfel:
- Dă-i, mândruŃ, să  ne-ntrebăm,
Care  din  cine  suntem?
- Io-s  fecioru  Radului
Din  fundu  Bănatului.
- Şi  io-s  fata  Radului
Din  fundu  Bănatului.
MulŃămăsc  lui  Dumnedzău
Că  ne-am  aflat  soră  cu  frate
Până-a  nu face  păcate.

2125
NĂZDRAVÂNUL

Auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de  18
ani. Iulie  1902.

Tăt  hore  Năzdravânu
De  să  legăna  codru,
Tăt  codruŃu  să  leagână
Din  vârv  până-n  rădăcină
Şi  mă-sa  l-o  d’audzît.
- Năzdravân, dragu  mamii,
Horeşti  tu, o  tângueşti
O  pă  mândra-Ńi  agodeşti.
- Nu  horesc, nu  tânguesc,
Da  pă  mândra-m(i)  agodesc.
- Năzdravân, dragu  mamii,
Nu  hori, nu  tângui,
Du-te-n  fundu  grădinii
Şi  fă  morişcă  de-aramă
Şi  macină  fără  vamă.
CâŃi  de  hir  ş-or  audzî
La  morişcă  ş-or  (v)ini
Şi  mândra  ta  a  sosî.
CâŃi  de  hir  ş-o  audzît,
La  morişcă  ş-o  (v)init,
Da  mândra  lui  n-o  sosît.

Am  o  vacă: Când  o  scot
Când  o  bag  în  poiată E  cu  piele.
E  fără  piele, Pâinea
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teatre, centre de artă, şcoli şi biblioteci, în păduri şi pe pajişti, în tabere şi
festivaluri din toată ScoŃia. Domnul Brown spune că a fost mereu fascinat de
poveştile din trecutul oamenilor de pe pământul lui natal. Le-a povestit până când a
devenit o parte din ele. Simte că, prin poveste, umbrele strămoşilor ies din
morminte şi trăiesc o nouă viaŃă, printre participanŃii la cercul magic al
povestitului. Acelaşi povestitor crede că o poveste vorbită, interpretată, recreează
nu numai modul în care s-a consemnat istoria, în care s-a Ńinut ea minte şi a fost
retrăită, ci şi energia şi atmosfera unei forme străvechi de divertisment. Povestind,
David Brown câştigă până la 200 de lire sterline pe zi (dacă performează toată
ziua), iar o seară de povestit într-un centru de artă îi aduce 120 de lire sterline.
Repertoriul lui cuprinde foarte multe poveşti adresate copiilor de peste şapte ani,
din mitologia nordică şi anglo-saxonă, din folclorul scandinav, galez, scoŃian şi
irlandez, poveşti despre copaci, cu fantome şi de groază.
Peter Chand spune poveşti din anul 2001. Este indian de origine şi repertoriul lui
cuprinde mai ales naraŃiuni umoristice, interpretate alternativ în engleză şi Punjabi,
în acompaniament de darabană şi presărate cu dansuri menite să captiveze
audienŃa. 
Maggie Fraser a făcut mai mult decât să povestească. Într-o primăvară târzie a pus
bazele AsociaŃiei Grampian a Povestitorilor (Grampian Association of Storytellers -
GAS), având printre obiective: 

1) promovarea şi sprijinirea artei povestitului oral în nord-estul ScoŃiei;
2) organizarea şi derularea unor ateliere, cursuri şi evenimente cu

finalitatea de a-i promova pe povestitorii locali;
3) derularea unei „scheme de mentorat”, prin care povestitorii

experimentaŃi îi pot ghida pe cei în formare şi
4) încurajarea plăcerii de a povesti.

Unul dintre proiectele reuşite ale GAS a fost Persephone, derulat din 2003 până în
2005. Numele de Persephone (Persefona) este doar un exemplu de interculturalitate
diacronică, pentru că, fascinată de mitologia greacă, Maggie Fraser a botezat
Persephone o statuie din Ńinutul Mearns din ScoŃia, reprezentând o tânără sarazină
despre care legenda spune că ar fi fost ucisă de iubitul ei, cavaler templier. În fond,
proiectul Persefona a avut în centru o cercetare de istorie orală, încercând să
reconstituie trecutul unui Ńinut scoŃian prin prisma amintirilor despre el. Efortul
culegătorilor s-a materializat într-un DVD intitulat „Măcelarul, brutarul şi
Ńesătoarea - o istorie culturală şi orală a Ńinutului Mearns”, titlul evocând parcă un
Decameron modern. Proiectul, în valoare de 14 000 de lire sterline, a fost finanŃat
de administraŃia locală pentru patrimoniu.
ActivităŃile AsociaŃiei Grampian nu sunt singulare, ci sprijinite de Universitatea din
Aberdeen, prin Institutul cu profil antropologic Elphinstone. O acŃiune deja
consacrată a celor de la Elphinstone este organizarea unui weekend al povestitorilor
din ScoŃia şi Anglia, în cadrul unui ceilidh (adică al unei petreceri scoŃiene cu
muzică şi dans). La ceilidh povestesc, deopotrivă, amatorii şi consacraŃii, atmosfera
este informală şi începătorii sunt încurajaŃi. Se fac şi runde de poveşti
(storyrounds), care amintesc de întrecerile de minciuni din basme, se dau premii,
dar se şi dezbat chestiuni teoretice, în cadrul unor ateliere care tratează „arta
povestirii pentru începători”, „constituirea repertoriilor” sau „rolul umorului în
povestiri”.
Prezentarea de până acum poate constitui un argument pentru sprijinirea unor
proiecte precum POL Maramureş, la care am avut privilegiul de a participa în
2007, dar căutarea unor soluŃii pentru reliefarea caracterului de artă al povestitului
oral a fost, pentru mine, în primul rând urmarea întâlnirii cu povestitori de neuitat
din satele româneşti. Am cunoscut un povestitor care-şi dramatiza istoria vieŃii,
alternând replicile în română cu acelea în maghiară şi rusă. În general, am observat
că puterea de a captiva auditoriul prin povestit este o vocaŃie care se cultivă: marii
povestitori trăiesc prin şi pentru auditoriul lor, aşa cum actorul trăieşte pentru
public. Ei participă la actul povestitului cu mimica şi modulările vocii, gesticulează
şi schimbă registrul dacă văd că nu mai sunt ascultaŃi, aşa cum fac, de exemplu,

Tăt  hore(a)  Năzdravânu,
De  să  legâna  codru,
Tăt  codruŃu  să  leagână
Din  vârv  până-n  rădăcină.
Şi  mă-sa  l-o  s’audzît.
- Năzdravân, dragu  mamii,
Horeşti  tu, o  tângueşti.
O  pă  mândra-Ńi  agodeşti?
- Nu  horesc, nu  tânguesc,
Da  pă  mândra-m  agodesc.
- Năzdravân, dragu-mamii,
Nu  hori, nu  tângui,
Da-n  grădină  ce  cu  flori
Fă  fântână  cu  izvor.
CâŃi  de  hir  ş-or  audzî
La  fântână  ş-or  (v)ini
Şi  mândra  ta  a  sosî.

CâŃi  de  hir  ş-o  audzît,
La  fântână  ş-o  (v)init,
Da  mândra  lui  n-o  sosît.
Tăt  hore  Năzdravânu,
De  să  legâna  codru,
Tăt  codruŃu  să  leagână
Din  vârv  până-n  rădăcină.
Şi  mă-sa  l-o  d’audzît.
- Năzdravân, dragu  mamii,
Horeşti  tu, o  tânguieşti,
O  pă  mândra-Ńi  agodeşti?
- Nu  horesc, nu  tânguesc,
Da  pă  mândra-m  agodesc.
- Năzdravân, dragu  mamii,
Nu  hori, nu  tângui.
Du-te  numa  tu  acasă
Şi  te-aruncă  mort  pă  masă.
CâŃi  de  hir  ş-or  audzî
TăŃi  la  mort  că  ş-or  ini,
Şi  mândra  ta  a  sosî.
CâŃi  de  hir  ş-o  audzît
TăŃi  la  mortuŃ  ş-o  init,
Şi  mândra  lui  o  audzît
Şi  pă  soru-sa  mâna

Am  un  cuptoraş
Plin  de  iepuraşi.

Gura  cu  dinŃii
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interlocutorii lui Ovidiu Bârlea, la al căror discurs în context avem acces datorită
profesionalismului demonstrat de folclorist în transcrierea şi organizarea datelor de
teren. Sunt povestitori care se transfigurează şi interpretează roluri pe „voci”
diferite; alŃii prelungesc povestea asemenea Şeherezadei, ca şi cum povestitul ar fi
pentru ei o respiraŃie, firul pe care-l torc pentru a „lega” ascultătorii; mulŃi dintre ei
nu sunt numai povestitori, ci artişti polivalenŃi, meşteşugari, cântăreŃi sau poeŃi
Ńărani.
Un alt argument în sprijinul considerării valorii povestitului ca act separat de
povestire este acela că repertoriul unui mare povestitor nu este foarte important
prin volum şi nici măcar prin conŃinut. Există specializări repertoriale: basmele
fantastice, tot mai rare pe terenul românesc contemporan, legendele, întâmplările
comice şi de multe ori, povestirile din experienŃa personală. MulŃi dintre
povestitorii de azi au o singură poveste în repertoriu, anume viaŃa lor, povestitul
funcŃionând, în acest caz, ca o autoterapie. Prin maniera narativă de raportare la
realitate (la propriul trecut, în cazul povestirilor vieŃii), cel ce povesteşte poate să
controleze acea realitate, s-o ordoneze, să-i dea un sens. Astfel, actul povestitului
devine, ca în culturile arhaice, o formă de putere, cuvântul transformă lumea, o
face din nou în prezenŃa necesară a ascultătorilor, care, pentru a avea acces la codul
poveştii ar trebui să fie şi ei nişte „virtuali povestitori” cum spunea Mihai Pop
[(1987) 1998:323-324].

Marius  Dan:    
Zgărdane  de  

Florica  Ghiur  şi  
Maria  Horodincă  
la  Târgul  
meşterilor  din  
Maramureş, 
16-17  aug. 2008

În epoca globalizării, în care schimbul rapid de informaŃii ne erodează simŃul
timpului şi al spaŃiului, povestitul se desfăşoară în timp şi spaŃiu limitate, dar se
deschide, prin povestire, într-un „cronotop” ilimitat. În felul acesta, participarea la 
actul povestitului devine o experimentare a relativităŃii spaŃiului şi timpului ca
dimensiuni fizice şi atunci povestitul funcŃionează ca o experienŃă de nemurire, din
moment ce elimină linearitatea existenŃei biologice, desfăşurate între leagăn şi
mormânt. Echivalând povestitul cu „o experienŃă de nemurire”, îl aşezăm, ca pe
orice artă, alături de sărbătoare, o altă formă a trăirii ce sparge omogenitatea
spaŃio-temporală prin saltul în transcendent. Dacă globalizarea comprimă spaŃiul şi
timpul până la abstracŃiune sau implozie, povestitul şi sărbătoarea le dilată,
reacordându-le la interioritatea fiinŃei umane.
Legea 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
[Monitorul Oficial, nr.168/5.03.2008] prevede la Art.7, alineatul 1 că: „În cazul în care
pentru o ocupaŃie din cadrul expresiilor culturale tradiŃionale sau pentru un
domeniu al patrimoniului cultural imaterial există pe întregul teritoriu al României
persoane percepute de comunitatea lor ca singurele capabile să realizeze acele
expresii culturale în forma şi cu mijloacele tradiŃionale nealterate, acele persoane
primesc titlul de tezaure umane vii”.
Conceptul de „tezaure umane vii” aparŃine UNESCO şi exprimă preocuparea
acestei organizaŃii internaŃionale pentru individualităŃile creatoare din culturile
tradiŃionale. Povestitorii din mediul oralităŃii pot constitui tezaure umane vii nu

Să  vadă  drept-îi  o  ba?
Soru-sa  mort  îl  vede(a),
Înnapoi  că  îşi  ine(a),
Pă  Ioană  c-o  găsă
Şedzând  între  floricele
Şi  cosând  la  struŃucele.
- Tîpă, Ioană, struŃu,
Că  Ń-o  murit  drăguŃu.
Ioană  s-o  şi  sculat
Şi  din  gură-o  blăstămat:
- CreşteŃi, flori, ca  gardurile
Ş-astupaŃi  prilazurile,
Nu  v-oi  ciunta  vârvurile.
CreşteŃi, flori, şi  înfloriŃi
Că  mnie  nu-m  trăbuiŃi,
Pântru-a  cui  dor  v-am  pleit
Iată-te  că  ş-o  murit.
Când  o  fost  amu  la  prag
Din  gură  ş-o  cuvântat:
- Ie  pânza  de  pă  obraz,
Să  văd moartea  cu  năcaz,
Ie  pânza  de  pă  pticioare,
Să  văd  moartea-nşelătoare.
Cine, bdiata, ş-o  vădzut:
Obraz  roşu  ca  ruja,
La  mortuŃ  e  ca  tina,
Mânuri  albe  ca  spuma,
La  mortuŃ  îs  ca  ciara.
El  atunci  s-o  şi  sculat
Ş-o  prins-o  ş-o  sărutat.
Inima-n  ei  o  crepat,
Ş-a  tria  dzî  i-o-ngropat.
Sfârşitul  unei  variante  e:
La  popă  o  alergat
Ş-a  tria  dzî  i-o  cununat.

2126
INELUL  ŞI  NĂFRAMA

Baladă  auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de
18  ani. Iulie  1902.

Pă  ce(a)  coastă, mamă, arsă
Mândră  ploaie  să  răvarsă,
Da  nu-i  ploiŃă  curată,
Da-s  lăcrîmnioare  de-o  fată,
De  o  fată  tânăruŃă
Ce-i  la  curte  slujnicuŃă.
C-o  bătut-o  doamna  rău,
C-o  ibeşte  hiu-său.
Hiu  Joia  l-o  născut,
Vinerea  l-o  molitvit,
Sâmbătă  l-o  botezat,
Duminecă  l-o-nsurat,
Luni  în  cătane-o  plecat.
Când  de-acasă  ş-o  pornit,
Cătă  mă-sa  ş-o  grăit:
- Hei, tu  mămulica  me,

Am  o  vacă  neagră -
Tot  câmpu-l  aleargă.

Grebla
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numai pentru că recompun, în performanŃele lor, o serie de practici culturale din
trecutul comunităŃilor cărora le aparŃin, ci mai ales pentru că stăpânesc arta narativă
tradiŃională, pornind de la elemente uşor de identificat, cum ar fi utilizarea
formulelor sau a strategiilor retorice până la aspecte greu de descris în cuvinte, cum
ar fi identificarea povestitorului cu povestea sau solidarizarea ascultătorilor cu
povestitorul în trăirea catharsis-ului care este marca artei autentice în orice context,
fie el urban sau rural, academic sau folcloric.
Prin recunoaşterea statutului de artă tradiŃională a povestitului şi identificarea
povestitorilor talentaŃi ce pot primi titlul de „tezaure umane vii”, comunităŃile fac
un pas foarte important în protejarea modelului lor cultural formativ, pentru că, de
multe ori, credinŃe, ritualuri şi practici dispărute mai supravieŃuiesc în
contemporaneitate doar sub forma unor relatări puse în circulaŃie de cei înzestraŃi şi
doar harul acestora dă o nouă viaŃă mentalităŃii şi faptelor trecute, transferându-le
dintr-un regim ritual într-unul estetic.
Prin urmare, povestitorii care duc mai departe tradiŃia culturală a comunităŃii merită
şi trebuie patrimonializaŃi, dar la fel s-ar cuveni să-i patrimonializăm şi pe aceia al
căror repertoriu nu cuprinde neapărat „povestea vremii de demult”, ci poate a unor
vremuri mai recente, pentru că, aşa cum am mai spus, majoritatea povestitorilor
contemporani privilegiază autobiografia orală. Chiar dacă nu-şi povestesc decât
propria viaŃă, marii povestitori ar trebui cunoscuŃi şi promovaŃi ca nişte veritabili
artişti, pentru că povestitul în sine, ca formă de artă, face parte din patrimoniul
nostru cultural imaterial.
Pe fondul comunicării prin ecran (de telefon mobil, de computer ş.a.m.d.) şi al
atâtor medieri din viaŃa noastră de la începutul mileniului trei, povestitorii şi
povestitul sunt o insulă de spaŃiu-timp care nu trebuie pierdută, pentru că, aşa cum
le spun uneori studenŃilor mei, în situaŃia unei pene globale de energie electrică, ne
rămâne numai povestea, ca să ne ajute, cum îi ajuta şi pe primii oameni, să trecem
de întuneric.
Bibliografie
Pop, Mihai (1987) 1998 Performarea şi receptarea povestirilor în Folclor românesc I.
Teorie şi metodă, EdiŃie îngrijită de Nicolae Constantinescu şi Alexandru Dobre, Ed. „Grai şi
Suflet – Cultura NaŃională”, Bucureşti: 319-325.

MARIAN  NICOLAE  TOMI

ConsideraŃii  privind  legăturile  care  se  pot  stabili  între
antroponime

şi  ocupaŃiile  oamenilor  din  zona  Vişeu  de  Sus - Maramureş
FiinŃă  socială  şi  raŃională  prin  excelenŃă, omul  nu  poate  fi  acceptat şi  înŃeles
în  afara  relaŃiilor  cu  semenii  săi. Necesitatea  unor  legături  permanente  între
membrii  unei  comunităŃi, atât  prin  secvenŃele  economice-gospodăreşti, cât  şi
pentru  cele  spiritual-mentale, se  realizează  aproape  exclusiv  prin  limbaj.
Limbajul  este, deci, cel  mai  important  mijloc  de  comunicare  inter-umană  şi
cel  mai  adecvat  instrument  al  gândirii. Tocmai  de  aceea, de-a  lungul  istoriei,
s-a  impus  cu  necesitate  crearea  şi  perfecŃionarea  limbajului. Un  loc  aparte  în
cadrul  inter-relaŃiilor  sociale  l-a  jucat - şi  într-o  măsură  destul  de  însemnată
îl  mai  joacă  şi  astăzi - modul  specific  de  desemnare, de  evidenŃiere  a
individului  în  cadrul  social  în  care-şi  duce  viaŃa. Atât  pentru  a-l  evidenŃia,
cât  şi  pentru  a-l  distinge  de  ceilalŃi  membri  ai  comunităŃii. Tocmai  despre
aceasta  este  vorba  de  cercetarea  la  care  au  participat  aproape  300  de  elevi
ai  liceului “Bogdan  Vodă”  din  Vişeu  de  Sus, în  anul  şcolar 2002/2003. În
baza  unor  fişe  de  cercetare  simplă  sociologică, elevii  au  chestionat  persoane
din  mediul  în  care  vieŃuiesc  ei, atât  pentru  a  cunoaşte  dacă  un  anumit  tip
de antroponimie - poreclele - se mai conservă, dar şi felul în care evoluează  astăzi.

łine-m  drăgucioara  bine:
Cu  colac  întins  în  mnere,
Da  dela  noi  n-a  mai  mere;
Cu  colac  în  lapte  dulce,
Da  dela  noi  nu  s-a  duce.
Cătă  mândră  îşi  dzîce(a):
- Mândră, mândrulioara  me(a),
Na  onelu  dela  mine,
Pune-l  în  gedet  la  tine:
Când  a  si  cu  pteatra-n  gios,
Mândră, n-oi  mai  si  de-ntors.
Dară  e(a)  aşe  dzîce(a):
- Na  şi  tu  năframa  me.
Acolo  dacă-i  sosî,
DemineaŃă  ti(-i)  scula,
Pă  obraz  de  ti(-i)  spăla,

Năframa  de  i  căta
Pă  mnijloc  de-a  si  poposîtă
Şi  pă  margini  destiită,
Ştii-i  bine  că-s  murită.
Bin’ de-acasă  n-o  plecat,
Mă-sa  doi  soli  o  cătat,
Minten  pă  e(a)  o  legat-o
Şi-n  Tisa  o  aruncat-o.
El  de-acasă  cum  pleca,
Bine-acolo  nu  sosă,
La  năframă  să  uita:
Pă  margini  era  destiită
Şi  pă  mnijloc  poposîtă,
Ştie(a)  bine  că-i  murită.
Din  oti (=ochi)  lacămni  i  ptică,
Din  inima  sustina (=suspina),
Cătă  casă  să-nturna
Ibdita (=iubita)  şi  o  căta.
- Mamo, mămulica  me,
Unde  mni(-i)  ibdita  me?
Mă-sa  din  gură  grăie:
- Dragu  mamii, siu  mamii,
Fă-Ńi  tu  otişorii  roată
Şi-ncungiură  lume  tătă
Că  mai  sunt  în  lume  flori
Ca  să-Ńi  placă  otilor.
- Otii  roată  i-am  făcut,
Da  ca  mândra  n-am  vădzut.
Stele-s  multe  mititele,
PuŃîn  să  vede  de  ele;
Da  luniŃa-i  sîngure,
Mândru  să  vede  de  e(a).,
Aşe-i, da, şi  mândra  me.
El  de-acolo  s-o  luat,
Pă  oameni  i-o  d’întrebat.

Trupu - P-on  picior  stau  totdeauna. Fără  (o)leacă  de  cosală.
Tăt  cârpală  pe  cârpală, Cămeşi  am, nenumărate,
Capu - mi-i  tăt  una, Şi  le  port  tăte-mbrăcate, Varza
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Dacă  luăm  drept  criteriu  semantica  şi  vom  despărŃi  numele  de  persoane  în
două  categorii - de  invocare (mistice)  şi  de  designare (indicative) - ar  rămâne
pe  dinafară  o  seamă  de  nume  al  căror  sens  nu-şi  găseşte  explicarea.
Un  sociolog  francez  a  împărŃit  onomastica  în  trei  grupe  mari  de  nume: 1.-
nume  mistice (cuprinzând  aici  pe  cele  hagiografice, adică  nume  de  sfinŃi), 2.-
nume  care-şi  află  originea  în  anumite  împrejurări  externe; 3.- porecle  care
relevă  aspectul  fizic, caracterul, profesiunea  sau  anumite  obiceiuri  sau  ticuri
ale  individului. Tocmai  la  a  treia  categorie  de  nume  ne  vom  referi  şi  noi
mai  departe, cu  accentul  pus  pe  poreclele  derivate  din  ocupaŃiile  indivizilor.
Numele  de  formaŃie  româneacă, fiind  destul  de  numeroase, se  impun  diverse
clasificări  lămuritoare, dar  urmând  doar  două  criterii: forma lor  şi  sensul
acestora. Din  punct  de  vedere  al  formei  numelor  se  disting: nume sau
porecle simple  şi  supranume compuse. În  acest  sens  nu  se  vor  cita  numai
cele  mai  caracteristice  nume  din  materialul  cercetat  aici, şi  fără  derivatele
lor. În  acest  fel  se  pot  clasifica  după: 

a.- Aspectul  fizic: caracteristicile  feŃei (Albu, Dalbu); după  statură
(Mălailung, Pitic); după  mărimea  şi  forma  membrelor (Lăbău, Compas);

b. - După  anumite  însuşiri  morale: caracterul (Amar, Blândul); după
lăcomie (Hămnisît) sau avariŃie (Zgârciob, Lingeblide), leneşul  sau  sprintenul etc.

c. - După  ranguri  sau  titluri (A  Primarului, A  Jăndarului)  şi  după
profesiuni (vezi  mai  departe în  lucrare);

d.- După  starea  socială (Domn, Nemeş, Bocotan).
Făcând  aceste  necesare  clasificări, a  apărut  şi  nevoia  de  a  fi  explicate  aceste
porecle. Unele  se  pot  explica  prin  diverse “legende”  care  privesc  momentul
în  care  o  anumită  întâmplare  a  determinat  membrii  comunităŃii  să-i  acorde
cuiva  această  poreclă. În  alte  cazuri  este  vorba  de  explicaŃii  etimologice
elaborate  ştiinŃific, tocmai  pentru  că “legenda” originară  nu  se  mai  cunoaşte
de  către  contemporanii  cercetătorului. Acest  din  urmă  fapt, vine  tocmai  să
întărească  aserŃiunea  că  multe  dintre  porecle  au  o  vechime  respectabilă, aşa
cum  trebuie  să  aibă  şi  purtătorii  lor, fie  că  este  vorba  de  români, fie  că
vorbim  despre  diversele  minorităŃi  din  zonă.
În  continuare  noi  ne  vom  referi  numai  la acele  porecle  care  au  relevanŃă  ca
ocupaŃii, meserii, activităŃi  economice  specifice  zonei  Vişeu. Aşa, vom  începe
cu  porecle  care  definesc  ocupaŃii  din  cele  mai  obişnuite, cum  ar  fi  cea  de
fierar. În  zonă, cei  mai  mulŃi  dintre  cei  care  au  această  ocupaŃie  sunt
porecliŃi  COVACI (COACI), de  la  maghiarul (?)  kovacs, - ok, -ot = fierar.
Desigur  că  este  de  domeniul  banalului  să  spunem  că  cei  care  aveau  aceste
porecle  aveau  ateliere  în  satele  din  zonă  şi  că  se  ocupau  cu  potcovitul
cailor, cu  reparatul  uneltelor  din  metal  etc. În  alte  locuri  întâlnim  şi  forma
de  FAUR, de  la  latinescul  faber, - bri, care  desemna  atât  meseriaşul  care
prelucrează  metalele, cât  şi  artistul  care  poate  făuri  obiecte  deosebite  din
metal (îndeosebi  din  bronz). În  satele  ucrainiene  se  întâlneşte  porecla  DROTI,
care  înseamnă  sârmă (regional  în  Maramureş  şi  pe  Someş - drod, având  şi
porecle: a  Drodului - Săliştea  de  Sus, Sălsig  pe  Someş  etc.).
Trăind  într-o  zonă  acoperită  de  păduri, desigur  că  vom  întâlni  numeroase
porecle  legate  tocmai  de  îngrijirea, exploatarea  şi  prelucrarea  bogăŃiilor
acesteia. Astfel, întâlnind  porecla  GREBLARUL, am  constatat  că  ea  nu  este
dată  unuia  care  se  ocupă  cu  greblatul (de  fapt  nici  nu  există  o  ocupaŃie,
meserie  de  acest  fel), ci  unuia  care  făcea  greble  pentru  strânsul  ierbii  cosite
sau  a  fânului (interesant  că  acesta  confecŃiona  şi  greble  mici  ca  jucării
pentru  copii, sau  ca “material  didactic” pentru  viitorii  Ńărani!). Tot  aşa
DOGARUL  este  o  poreclă  ce  nu  lipseşte  din  nici  un  sat  din  zona  cercetată,
pentru  că  nici  nu  ne  putem  imagina  un  sat  fără  meşterul  care  să  facă  şi  să
repare  butoaie, ciubere, găleŃi, berbinŃi  ş-a. În  satele  ucrainiene  porecla  este
MAIUŞCIUC  de  la  ucraineanul  maiuş, care  este  o  unealtă  de  lemn  cu  o
anumită  formă (de  mai, pranec)  şi  care  este  folosită  de  femei  pentru  a
“bate” (prănica)  rufele  la  râu  ca  să  le  spele  şi  să  le  clătească. Merită  să
menŃionăm, de  asemenea, porecle  şi  chiar  nume  născute  din  vecinătatea  cu

Oamenii  aşe  dzîce(au):
- Du-te, voinice, şi  cată,
Unde-a  hi  plisa  mai  lată.
El  o  mărs  ş-o  şi  cătat
Şi-n  plisă  s-o  aruncat.
Mă-sa-atunci  s-o  supărat,
Numa  e(a)  de  ş-o  sculat
Tăt  un  sat  de iobăgei
Ca  să-i  găsască  pă  ei.
Apa-n  Tisă  o  stârtit (=stârpit)
Şi  pă  dânşii  i-o  găsît
Înt-o  margine  de  baltă, 
Cu  feŃăle  laolată.
De-acolo  de  i-o  luat,
Pă  ei  doi  i-o  d’îngropat,
Pă  el  numa  în  altar,
Pă  e(a)  numa  lângă  prag.
Din  e  numa  că  creşte(a),
Tăt  o  mândră  florice,
Da  din  el  un  ruguŃ  sfânt.
Şi  ruguŃu  s-o  întins
Şi  rujiŃa  o  cuprins.
Mă-sa  dacă  audză
Să  duce(a)  şi  o  vede(a);
Din  oti  lacrămni  i  ptica,
Din  inimă  sustina
Şi  din  gură  cuvânta:
- Cine-a  face  ca  şi  eu,
I  bătut  de  Dumnedzău.
Cine  strîcă  dragosti  dulci
Care-i  carnea  croncii-n  huciu
Cioanetele  pă  sub  butugi,
Cine  strîcă  dragosti  dragi,
Care-i  carnea  corbdii-n  fagi,
Cioantele  pă  sup  copaci.

2127
HORE  DESPRE  FECIORUL    

ÎNDRĂGOSTIT  
ÎNTR-O  SLUJNICĂ

Auzită  dela  Mărie  Rusu  din  Vad, fată
de  19  ani. Iunie  1903.

Pă  ce(a)  coastă, mamă, arsă
Mândră  ploaie  să  răvarsă.
Mamă, nu-i  ploaie  curată,
Da-s  lacrămni  dela  o  fată,
Dela  fata  sălecuŃă
Ce-i  la  curte  slujnicuŃă.
O  slujit  cât  o  slujit,
Cu  fecioru  s-o  ibdit.
O  mânat-o-n  grădinuŃă Proverbe, ziceri, credinŃe

Din  CALENDARUL  AsociaŃiunii  pentru  cultura  poporului
Român  din  Maramureş, pe  anul  comun  1921:
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pădurea, cum  ar  fi  CIOLPAN (este  acea  parte  din  trunchiul  copacului  tăiată
de  la  o  anumită  înălŃime  de  la  sol, 50-70  cm.), CIOATĂ (parte  a  trunchiului
copacului  tăiată  cât  mai  de  jos, aproape  la  nivelul  solului), HUBLEK (la
ucraineni  este  rindea, deci  porecla  este  de  tâmplar), RĂCHITĂ,
PĂDURARUL, SĂCURICE, BRIGADIRUL, RĂZUŞ (tâmplar, deoarece  răzuş
înseamnă  daltă  pentru  a  răzui lemnul), PRIFONAR  sau  PRIPONAR  este  cel
care  face  din  lemn  de  tei  pripoane, adică  un  fel  de  curse  de  prins  animale,
LĂZURCĂ (cel  care  lăzuieşte  pădurea  pentru  a  putea  paşte  animalele),
ZAVIł  (cel  care  recruta  şi  conducea  muncitorii  din  munte), JUVALĂ
(cioplitor  în  lemn), DACHMAN (tâmplar  care  făcea  acoperişuri  din  draniŃă),
JEREK (strângător  de  jir  pentru  a  fi  vândut  crescătorilor  de  porci), CIUPUC
(cioplitor  în  lemn), ABEZ (confecŃiona  obezi sau  obeŃi din  lemn  pentru
roatele  de  car), BONTĂU  sau  DURJA (tăietor  şi  negustor  de  lemne, de  la  a
bontăni= a  lovi  lemnul), COFARU, BUDIANU  sau  DOAGĂ (făcea  cofe,
găleŃi, ciubere  din  lemn), CĂIMĂNIłĂ (femeie  care  îngrijeşte  cabanele
Ńapinarilor), CĂRBUNARU (cel  care  făcea  cărbune  din  arderea  lemnului),
IAGĂRU (paznic  de  pădure), TOFLÂNC  sau  CIOFLÂNC (cui  mare  cu  care
se  fixau  atelajele  cu  care  se  trăgea  lemnul  din  munte) şi, desigur, ar  mai  fi
şi  altele, dar  credem  că  exemplele  date  sunt  suficiente.
Fără  discuŃie  că  un  loc  aparte  trebuie  să  ocupe  antroponimele  legate  de  altă
ocupaŃie  tradiŃională  din  zonă, în  acelaşi  timp  foarte  răspândită - păstoritul.
Aşa  încât  enumerarea  celor  mai  des  întâlnite  este  suficientă  pentru
demonstraŃia  noastră. Unii  era  numiŃi  CĂPRARI (interesant  este  un  caz  în
care  tatăl  era  Căpraru, iar  pe  fiu  l-au  poreclit, ca  să-l  deosebească, łAPU!),
sau  CĂPRĂU, BRÂNZEC (de  la  brânză)  şi  BÂRZAN (evident  de  la  oaie
bârsană, oaie  cu  lână  lungă  şi  aspră), chiar  dacă  numai  le  creşteau, alŃii  au
căpătat  porecla  de  URDAŞ  sau  CĂŞAN  tocmai  pentru  priceperea  lor  în
prepararea  urdei  sau  a  caşului (unii  au  căpătat  acest  nume  şi  pentru  că  le
plăcea  numai  să  le  mănânce!).
Un  loc  aparte  îl  ocupă  diversele  unelte  sau  activităŃi  specifice  păstoritului  şi
care  se  regăsesc  în  multitudinea  de  porecle, date  între  ei  de  ciobani, cum  ar
fi  BACIUL, BĂCEANU, BOUHARUL, VĂTAFUL, VĂTAHUL, VĂTAVUL,
VĂTĂJELU, PURCELUCU - toŃi  aceştia  fiind  crescători  de  animale  sau
conducători  de  stâne; apoi  sunt  cei  care  prelucrează  produsele:
BRÂNZĂOAIE (producea  brânzeturi), BELEANU  şi  BELITU (jugănea  şi
belea  animale; aici  merită  să  amintim  o  poreclă  date  unei  femei  cu  o  putere
deosebită  care  putea  jugăni  singură  un  animal, îndeosebi  porcii:
HENEŞTOAIE), BONCĂU (negustor  de  lapte  pe  care-l  transporta  în  bocăi =
vase  de  lut), OPTINCĂRIłA  sau  OPTICĂRIłA (făcea  opinci  din  piele),
COJOCARU, SĂMĂCHIŞĂ, SĂMĂTIŞĂ (lapte  acru  subŃire  sau  zer  pentru
animale), TAŞCANU  şi  BOZOANCĂ (făcea  genŃi  din  piele), CUŞMIR,
COJOCAR  sau  CUJNER (toate  cu  sens  de  cojocar), ŞUŞTĂR, JATĂU (de  la
jatea = pingea), CALAPOATE  şi  TĂLPĂLĂU (cizmar)  ş. a.
Desigur  că  cei  care  aveau  alte  ocupaŃii  n-au  scăpat  de  spiritul  ascuŃit  de
observaŃie  al  celorlalŃi  consăteni  şi  s-au  ales  cu  porecle  din  cele  mai
interesante, atât  în  ce  priveşte  dezvoltarea  economică  a  satelor, cât  şi  a
mentalului  Ńăranilor. Aşa  vom  întâlni  în  aproape  toate  satele  cercetate
poreclele  de  VĂRZARU, CEPARU  sau  CIAPARU, CIREŞARU, HRIŞCĂU
(cultiva  o  cereală  azi  foarte  rar  sau  deloc  cultivată, hrişca), OVEŞOR
(cultivator  de  ovăs), SOCĂCIłĂ (bucătăreasă), FEŞTILĂ (vopsitor  de  piele, de
la  a  feşti = a  vopsi), MĂLUłU (zidar, de  la  maltăr = mortar), HLETIOSUL
(este  brutarul  care  face  pâine  necoaptă, ori  cine  face  mămăligă - coleşă -
nefiartă  la  timp, hletioasă), COLĂCEAUA (făcea  pentru  alŃii  colaci  buni),
CIUCALĂU (cioplea  dopuri  pentru  sticle  din  ciucalăi  de  porumb),
PASERIOVA  sau  GÂZAR (crescător  de  albine), HOREANCU (cel  care  face
Ńuică  din  cereale), FONTU (vânzător  de  cereale, poreclă  de  la  greutatea
folosită  egală  cu  jumătate  de  kg.), MELNEK  şi  MOLNAR (morar), FAUR,
HERARU, FAIOREGA, DRITARCEA, DRITAR, DROTAR, CIOCAN (fierari),

Să  pleiască  bosâioc,
Să  rărească  bărbânoc.
O  pleit  cât  o  pleit,
O  rărit  cât  o  rărit,
O  prins  şi  s-o  drăgostit.
Mă-sa-n  casă  i-o  strîgat:
- Măi  DeordiŃă, blăm  în  casă,
ł-o  pticat  carte  pă  masă.
Gre(a)  carte  că  Ń-o  pticat,
În  cătane  de  plecat,
SlujnicuŃa  de  lăsat.
- łîne, mamă, slujnica,
Cu  colac  întins  în  mnere,
Cu  colac  în  lapte  dulce,
Dela  casă  nu  s-a  duce.
De  acasă  ş-o  plecat
Da i-o  dat  ptita (=pită)  de-on 

ban
Şi  apă  dint-un  păhar
Ca  să-i  hie  pe  on  an.
Numa  mă-sa  o  luat
Şi-n  Dunăre  o  Ńîpat.
El  de-acolo  s-o-nturnat,
La  vecini  o  alergat.
- Bună  dzîua, vecinel.
- Sânătate, somsîdel.
- N-ai  vădzut  pă  mămuca,
Ce-a  făcut  cu  slujnica?
- Când  te-ai dus, atunci s-o  dus
Şi  nemnică  nu  ni-o  spus.
Numa  el  că  ş-o  plecat,

La  Dunăre-o  alergat.
Num  el  că  ş-o  vădzut
Păru-i  galbîn  despletit,
Pă  Dunăre-n  gios  mărgând.
O  sărit  şi  o  cuprins.
Apa-atâta  i-o  mânat
Şi  pă  prunduri  i-o  Ńîpat.
Numa  mă-sa  i-o  luat
Şi  pe  el  că  l-o-ngropat
În  dzîua  Duminecii
Sub  pragu  besericii,
Şi  pă  e(a)  că  o-ngropat
Înt-o  dzî  de  sărbătoare
Ş-o-ngropat-o  supt  altare.
Şi  din  el  ş-o  răsărit
Tăt  un  ruguŃ  mândru, sfânt;
Şi  din  e(a)  o  răsărit
Tăt  o  ruje  mândră, plină,
Tomai  dint-a  ei  inimă.
RuguŃu-atâta  s-o-ntins,
RujiŃa  că  o  cuprins.

Adevărul
Este  uşa  raiului.
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DROTI (face  produse  din  sârmă, drot, drod), CĂLDĂRARU  sau  BLEVARU
(tinichigiu, de  la  blev = tablă), BIJU  şi  ARGIR (bijutier  sau  argintar), TOCILĂ
(tocilar, ascute  cuŃite, foarfeci), FUŞTER (cel  care  ştia  repara  fuşteii  şi  teara -
războiul  de  Ńesut  şi  diversele  sale  părŃi  componente), OLU, OLARU, VEŞCĂ
(face  site  de  cernut  făina), BERLĂ (porecla  este  de  fapt  numele  unui  croitor
evreu  şi  al  cărui  nume  s-a  identificat  cu  cel  de  croitor, transmis  şi  primului
croitor  ce  a  venit  în  sat, dar  care  era  român)  şi  câte  altele.
Merită  să  menŃionăm  şi  alte  fapte  sociologice  rezultate  din  cercetarea
noastră. Un  loc  important, tocmai  pentru  a  evidenŃia  semenii  deosebiŃi, sunt
poreclele  care  evidenŃiază  o  anumită  stare  socială  rezultată  fie  din  deŃinerea
unei  averi, fie  din  îndeplinirea  unor  atribuŃii  social-politice, decurgând  de  cele
mai  multe  ori  din  starea  socială  a  individului. Aşa  se  întâlnesc  poreclele
BIRĂU  sau  BDIRĂU, BERĂU (primar), SECRETARUL  sau  SCRIBA (la
ucrainieni), DIRECTORUL, TISTĂU (funcŃionar  al  primăriei, mai  ales  cu
sarcini  fiscale), BORŞOTOAIE (familie  foarte  bogată), JUPÂNUL, GĂZDAC,
GAZDĂ, GĂZDOAIE (bogătani), BUHAI (interesantă  identificarea  taurului  cu
omul  bogat!).
Nu  mai  puŃin  relevante  sunt  poreclele  mai  rare, dar  la  fel  de  sugestive, cum
ar  fi: BRĂNDĂLĂU  şi  CRELEA, care  se  referă  la  doi  indivizi  care  şi-au
făcut  aripi  din  draniŃă  ca  să  zboare, BRICI  îl  desemnează  pe  un  om  foarte
ordonat  şi  serios, BUJBALĂ  este  cel  care  se  tocmeşte  pentru  price  lucru,
FLINTARU  confecŃiona  arme  de  vânătoare, BOLDAŞU (negustor)  şi
ZOROBOC (negustor  prost), PĂSTĂUCĂ (cultiva  şi  vindea  păstăi),
PIELEHOC  făcea  sperietori  din  haine  vechi, OBDELARU  strângea  haine
vechi  pentru  a  fi  refolosite  în  fabrici, COLINDĂU  este  cerşetor  aşa  cum
VANDROC, VÂNDROC  este  un  om  ce  umblă  teleleu, iar  TERENTEA  este
poştaşul (de  la  teren) etc. Un  fapt  care  are  reverberaŃii  în  prezentul  cel  mai
apropiat  nouă, dovedeşte  că  această  practică  a  oamenilor  de  a-şi  da  porecle
nu  s-a  încheiat  odată  cu  procesul  de  urbanizare, sau  cu  cel  de  ridicare  a
gradului  de  cultură  al  acestora (de  fapt  putem  concluziona  că  acest  fenomen
socio-lingvistic  nu  are  nici  o  conotaŃie  peiorativă  în  legătură  cu  gradul  de
cultură  al  unui  popor). Astfel, vom  întâlni  porecle  cum  ar  fi  TARZAN,
FINIR (pentru  un  profesor  de  franceză!), MERCEOLOGU, DINAMITĂ, ŞUTU
(pentru  unul  care  joacă  bine  fotbal), GUNOIERUL, ROBOT, CAłAVENCU,
CĂMĂTARU, BANCHERU, LACHEU, BORANłU, TELENOVELĂ  ş.a.  chiar
dacă  nu  au  toate  vreo  legătură  cu  ocupaŃiile  acestor  oameni.
O  ocupaŃie  dragă  maramureşenilor  este  cea  a  muzicanŃilor  pe  care-i
caracterizează  cu  fel  şi  fel  de  nume: STÂNGĂU (cântă  cu  mâna  stângă  cu
arcuşul), CORNILĂ (cânta  mai  ales  un  cântec  despre  boi), COBZARU,
BONTĂU (tare-i  mai  plăcea  să  dea  în  dobă!), SMECICAŞ (de  la
smeciok=vioară). Nu  lipsit  de  interes  este  faptul  că  până  astăzi  se  mai
păstrează  numele/poreclele  unor  persoane  care  făceau  vrăji  pentru  a  scăpa
lumea  de  boli (se  pare  că  şi  astăzi  se  mai  practică  aşa  ceva), cum  ar  fi
VECIUNICA  şi  GÂCEA.
Făcând  o  statistică  a  fişelor  consultate  am  ajuns  la  următoarele  date: dintr-un
total  de  675  fişe  consultate  de  mine, rezultă  că  40%  se  referă  la  exploatarea
pădurii  şi  la  prelucrarea  lemnului, 20%  se  referă  la  prelucrarea  metalelor,
15%  se  referă  la  domeniul  cultivării, comerŃului  şi  prelucrării  cerealelor, 10%
se  referă  la  prelucrarea  pieilor, iar  5%  la  grădinărit. Aşa  încât  putem  observa
o  structurare  socio-profesională  interesantă  pentru  lumea  satelor (desigur  că
nu  putem  trage  concluzii  ferme, atâta  timp  cât  multe  dintre  porecle  sunt
foarte  vechi, ele  transmiŃându-se  urmaşilor  ca  un  bun  oarecare) de  astăzi,
când  ponderea  activităŃilor  pare  a  rămâne  cantonată  tot  în  apropierea
bogăŃiilor  şi  facilităŃilor  oferite  de  pădure, adică  de  mediul  în  care  îşi  duce
viaŃa  maramureşeanul  de  atâtea  secole.

2128
HOREA  SOACREI, 

CARE-ŞI  ÎNCHIDE  NORA    
ÎN  TEMNIłĂ

Auzită  dela Mihaiu  Moldovan,
neînsurat, 65  ani. Iulie  1903.
- Toderan, dragu  mamii,
Vineri  sara  te-am  făcut,
Sâmbătă  te-am  molitvit,
Duminecă  te-am  însurat,
Luni  a  tale  le-ai  gătat,
MarŃi  în  tabăr-ai  plecat.
- Hei  tu  mămuluca  me,
łîne-m  bine  femeia,
Cu  colac  muiet  în  mnere,
Doară-n  lume  nu  ş-a  mere,
Cu  colac  în  lapte  dulce,
Doară-n  lume  nu  s-a  duce.
Numa  el  că  s-o  luat,
Pă  drumu, pă  cel  mai  lat,
Până  lângă  d’împărat.
Numa  el  din  graiu  grăie:
- F..-Ńi  morŃî, coptitane 

(=căpitane),
Năposti-mă  din  cătane,
Mni-am  uitat  puşca-n  teotoare 

(=cheotoare)
Şi-o  nevastă  ca  ş-o  floare.
F..-Ńi  morŃî, coptitane,
Năposti-mă  din  cătane,
Mni-am  uitat  puşca-n  prilaz
Ş-o  nevastă  ca  ş-on  brad.
F..-Ńi  morŃî, coptitane,
Năposti-mă  din  cătane,
Mni-am  uitat  puşca-n  cotruŃ
Ş-o  nevastă  ca  ş-on  struŃ.
El  de-acolo  s-o  luat,
D’acasă  ş-o  alergat.
Din  uliŃă  o  strîgat:
- Hei, tu  mămulica  me(a),
Unde  mni(-i)  nevasta  me?

Amânarea
Este  hoŃul  timpului.
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PAMFIL  BILłIU
Mărturii  de  cultură  străveche - 

argumente  ale  continuităŃii  civilizaŃiei  
în  spaŃiul  Carpatiano-Danubiano-Pontic

A  existat  în  cercetarea  Istoriei  şi  Ethnologiei  din  România  o  tendinŃă: aceea
de  a  pune  pe  seama  cât  mai  multor  influenŃe  diverse  ale  culturii noastre,
mai  ales  a  celei  populare, atenuând, astfel, nu  numai  originalitatea  creaŃiei
româneşti, ci  şi  provenienŃa  autohtonă  a  unor  forme  şi  semne  mito-simbolice,
ca  şi  cum  strămoşii  noştri  nu  ar  fi  avut  un  har  creator  şi  nu  ne-ar  fi
transmis  nu  puŃine  elemente  de  cultură.
Cultura  noastră  populară  este  un  domeniu  ce  ne  oferă  numeroase  elemente,
pe  care  le  putem  pune  sub  semnul  unor  moşteniri  autohtone. Arta  populară,
un  comportament  deosebit  de  conservator  şi  de  bogat  în  vestigii  ale
trecutului, ne  furnizează  cele  mai  multe  dovezi  asupra  unor  elemente  care  ni
s-au  transmis  de  la  băştinaşi, dacă  examinăm  şi  analizăm  comparat  o  serie
de  reprezentări  şi  semne  mito-simbolice, transfigurate  pe  diferite  obiecte, fie
de  lemn, ceramică, textilărie  populară, pe  obiecte  de  metal  etc., aşa  cum  le
întâlnim  şi  astăzi, sau  conservate  pe  anumite  obiecte  din  muzee  şi
reprezentările  identice  de  pe  obicetele  rezultate  din  descoperiri  arheologice.
Observăm  că, de  cele  mai  multe  ori, identitatea  semnelor  de  pe  obiectele
rezultate  din  săpături  cu  cele  de  pe  obiectele  de  artă  populară  sunt  perfect
identice, ceea  ce  ar  putea  constitui  o  dovadă  a  continuităŃii  civilizaŃiei  în
spaŃiul  Carpato-Danubiano-Pontic.
Categoria  de  semne  care  ne  frapează, la  o  primă  examinare, datorită
identităŃii  perfecte, este  categoria  semnelor  geometrice. Se  ştie  că  cea  mai
veche  ornamentică  este  cea  de  factură  geometrică, deoarece  reprezintă  în
forme  sintetice  simbolistica  populaŃiilor  neolitice  europene, care  adorau
soarele, şi, apoi, ale  creştinătăŃii  timpurii.
Există  o  identitate  perfectă  la  un  mare  număr  de  semne  simbolice  de factură
geometrică  în  arta  populară  a  Dacilor  şi  arta  populară  românească  din  toate
regiunile  locuite  de  români. Putem  aminti  pentru  argumentare  liniile  drepte,
liniile  verticale  sau  oblice, unghiurile  deschise, cercurile  simple  sau
concentrice, semicercurile. Este  generalizat  în  arta  populară  şi  cea  dacică  un
motiv  geometric  de  foarte  largă  circulaŃie: linia  frântă - care  în  terminologia
de  specialitate  poartă  mai  multe  denumiri: corigăul, unda  apei, meandrul.
Este  interesant  să  constatăm  identitatea  modului  de  aşezare  a motivelor  în
registrele  ornamentale, mai  ales  de  pe  vasele  de  ceramică, deoarece  constatăm
aceeaşi  identitate. Liniile  sunt  dispuse  în  benzi, apoi  sunt  încadrate  în
chenare  simple  sau  duble. Prin  intersectarea  liniilor  drepte  cu  cele  oblice, se
obŃine  haşurarea, toate  fiind  procedee  generalizate  în  arta  populară
românească  de  pretutindeni.
Există  apoi  o  identitate  a  structurii  ornamentale  din  arta  băştinaşilor  şi  cea
populară  românească. În  afara  folosirii  chenarului, este  identică  combinaŃia  de
motive  geometrice. Rozeta, motiv  de  largă  circulaŃie  în  arta  dacică, este
combinată  cu  unghiurile  deschise, cercul  sau  motive  cosmogonice, precum
soarele  în  mişcare  sau  vârtejul. Liniile  oblice  sau  haşurate  intră  în
combinaŃie  pe  vasele  de  ceramică  dacice, cu  frânghia  împletită, alt  motiv
generealizat  în  arta  populară  şi  care  circulă  frecvent  şi  astăzi.
Vorbind  de  identitatea  perfectă  de  reprezentări  din  arta  băştinaşilor  şi  arta
populară, nu  putem  omite  unele  motive, nu  numai  de  mare  circulaŃie, dar  şi
cu  simbolistică  bogată. În  ceramica  de  la  Buridava  dacică  pomul  vieŃii  apare
foarte  des, reprezentat  în  forma  unui  ax  cu  ramuri  multe  şi  dese,
transfigurate  de-o  parte  şi  de  alta  a  axului, pe  care  Paul  Petrescu  îl
consideră  tiparul  dacic, fiind  de  părere  că  ar  fi  putut  să  se  nască  în
regiunea  Mediteranei  orientale  care  a  ajuns  la  un  înalt  grad  de  cultură. FaŃă

- Tu  hiuŃ,  dragu  mami(i),
Numa  tu  de  cum  te-ai  dus,
Nevasta  nu  Ń-o-am  vădzut.
- Hei, tu  mămuluca  me,
Adă  teia (=cheia)  temniŃî,
Să descui  eu  temniŃa
Să  văd  cine-i  în  dânsa?
- Tu  siuŃ, dragu  mami(i),
Teia  Ńîe  nu  Ń-oi  da,
De  d’în  şepte Ńî(-i)  crepa.
El  de-acolo  ş-o  plecat,
Cu  pticioru-n  uşe-o  dat,
TemniŃa  s-o  clătinat
Şi  pă  e(a)  că  o  aflat
Cu  capu  d’între  butugi,
Din  pticioare  heră  lungi.
Pă  mânuŃa  ei  albuŃă
I-o  făcut  heră  lătuŃă.
- Hei, tu  nevăstuca  me,
Cu  ce  te-o  Ńînut  mama?
- Cu  cojiŃa  ce  uscată,
De  când  o  fost  mama  fată,
Cu  apă  din  oală  vete (=veche),
Numa  să  nu  mor  de  săte,
MorŃî  duinu  şi  daina.
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BLĂSTĂMUL

Auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de  18
ani. Iunie  1902.
Frunză  verde, lemn  uscat,
Luat-o  numa  luat
Un  fecior  de  gazdă  mare
Pă-o  fată  de  sărac  tare.
Nora-n  casă  de-şi  întra,
Soacra  prinde-a  o  mustra:
- Unde  Ńî(-i), noră, zăstrea?
- Taci, soacră, nu  mă  mustra,
În  sat  am  fost  eu, cu  voi,
M-aŃi  vădzut  că  nu  am  boi,
Numa  oti(i)  mnei  ieşti  doi.
M-aŃi  vădzut  că  nu  am  bine,
Numa  sufleŃălu-n  mine.

Banul  e  făcut  rotund:
Lesne  se  rostogoleşte.
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de  celelalte  tipare, precum  cel  iranian, tiparul  dacic  ni  s-a  transmis  în  formă
simplă, fără  nici  un  element  ajutător (Paul  Petrescu, Motive  decorative  celebre,
Editura  Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 48). Acest  motiv, considerăm, că  putea  fi  şi
creaŃia  băştinaşilor.
Semnele  şi  tiparele  prin  care  Dacii  reprezentau  soarele, sunt  şi  ele  identice
cu  cele  din  arta  populară  din  toate  regiunile  româneşti. Pe  Ńintele  de  fier  de
la  Sarmisegetuza  soarele  apare  dublu  reprezentat  prin  rozeta  cu  patru  petale,
precum  şi  prin  discul  cu  linii  curbate  ce  pleacă  de  la  centru, denumit  în
arta  populară  soarele  în  mişcare  sau  rozeta-vârtej, motive  generalizate  şi
omniprezente  pe  diverse  categorii  de  obiecte  sau  în  arhitectura  populară. Pe
vasele  de  ceramică  de  la  Buridava  mai  întâlnim  un  tipar, şi  el  de  circulaŃie,
în  care  soarele  este  reprezentat  sub  forma  unui  cerc  din  centrul  căruia
pleacă  o  serie  de  linii  oblice  simbolizând  razele  solare, motiv  foarte  des
întâlnit  pe  crucile  de  piatră, dar  şi  în  arta  lemnului. Pe  piesele  de  ceramică,
pe  figurinele  dacicie  întâlnim  spirala, unul  dintre  motivele  cele  mai  des
întâlnite  în  arta  populară, şi  care  este  şi  el  tot  un  semn  solar, reprezentat  în
forme  identice  în  cultura  dacilor  şi  arta  noastră  populară.
În  Dacia  se  confirmă  foarte  de  timpuriu  existenŃa  unui  puternic  cult  al
soarelui, reprezentat  printr-o  gamă  variată  de  semne  mito-simbolice: discul,
roata, crucea  în  svastică, careul, care  au  circulat  în  toate  perioadele  istoriei
dacice  pe  întregul  ei  cuprins. Acest  cult, cu  o  origine  îndepărtată  indo-
europeană, l-au  avut  geto-dacii  ca  fundament  al  religiei  lor, apoi  este  întâlnit
la  sciŃi, a  căror  religie  uraniană  a  generat  un  cult  foarte  dezvoltat. Apoi  se
întâlneşte  şi  la  celŃi, care  şi  ei  se  închinau  marelui  astru  al  căldurii  şi
luminii. Cu  aceste  trei  izvoare  se  aseamănă  marea  mulŃime  a  semnelor
solare  la  daci (A. Bour, CredinŃe, rituri  şi  superstiŃii  geto-dacice, Tipografia  cărŃilor
bisericeşti, Bucureşti, 1941, p. 57).
Vorbind  de  unele  motive  vechi  ale  cultului  solar, reprezentate  identic  şi  ele
în  cele  două  culturi, nu  putem  omite  crucea  circumscrisă  sau  închisă  în
cerc, care  apare  frecvent  transfigurată  atât  pe  ceramica  dacică  nepictată, cât
şi  pe  cea  pictată  din  Dacia. Motivul  face  parte  şi  el  din  grupa  celor
generalizate  în  arta  noastră  populară.
Aşa  cum  arată  cercetările, motivul  roŃii  cu  patru  spiŃe, având  în  vedere
marea  răspândire  în  cultura  celtică, este  posibil  să  fi  fost  difuzat  de  către
celŃi  pe  pământul  Daciei, unde  a  pătruns  pe  calea  Dunării  şi  a  principalelor
cursuri  de  ape  care  se  vărsau  în  Tisa, dar  nu  ca  simbol  creştin, ci  cu
vechea  ei  semnificaŃie  păgână  de  cult  solar (Virginia  Cartianu, Urme  celtice  în
spiritualitatea  şi  cultura  românească, Editura  Univers, Bucureşti, 1972, p. 142).
Motivul  este  un  element  de  continuitate, nu  numai  prin  larga  răspândire  în
arta  populară  printr-o  gamă  bogată  de  modele, ci  şi  prin  moştenirea  unor
tipare  vechi, unele  asemănătoare  cu  cele  aflate  pe  teritorii  locuite  de  celŃi.
Capătă  o  mare  importanŃă  crucile  funerare  vechi  de  şapte  secole  de  la
Ariniş, unice  în  România, care  au  fost  cruci  funerare, ce  au  aparŃinut  unui
vechi  cimitir  dispărut, vechi  de  o  dată  cu  satul, atestat  în  documente  în
secolul  al  XIV-lea. Într-o  etapă  mai  târzie, motivul  a  primit  un  sens  religios,
crucea  semnificând  ideea  de  dumnezeire, iar  cercul  lumea  pe  care  o  domină,
întreaga  lume  fiind  dominată  de  Dumnezeu (Gheorghe  Aldea, Sculptura  populară
românească, Bucureşti, 1996, p. 100).

Cruce  închisă  în  cerc  de  tip  celtic, Ariniş, sec. al  XIV-lea.
Crucea  în  X, reprezentată  identic  în  cele  două  culturi, 
este  unul  dintre  ornamentele  simbol  cele  mai  răspândite  
în  România  şi  a  fost  atestată  în  epoca  bronzului. Ea  a  
fost  adoptată  în  era  creştină  cu  numele  de  crucea  
Sfântului  Andrei  sau  crucea  greacă  a  lui  Isus  cu  
monograma  sfântului, după  două  litere  greceşti. Este  un  
motiv  uranian  care  simbolizează  mai  mult  ca  sigur  
soarele  şi  constituie  şi  el  un  element  de  continuitate.

M-aŃi  vădzut  că  nu  am  vaci,
Numa  oti(i)  mnei  ieşti  dragi.
Soacră-sa  ce  blăstămată
S-o  luat  pă  sate-a  cere.
N-o  cerut  ptită  şi  sare,
Da  cere(a)  formecătoare,
Cum  să-i  poată  formeca
Să  le  strîce  dragostea.
E(a)  din  gură  cuvânta:
- Vinde-Ńi  numa  nevasta.
Nevasta  de  nu  Ńî(-i)  vinde,
CurŃîle  Ńî  le-oi  aprinde.
- Taci, mamo, nu  mă  mustra,
Că  ş-a  ini  Vinerea,
Mni-oi  lua  o  funice
Cu  ce  să-m  leg  mândra  me.
Ş-a  ini  târgu  de  toamnă
Ş-oi  tomni-o  ca  p-o  doamnă.
Cu  funia  o(-i)  lega,
Pă  drum  cu  e(a)  mni-oi  pleca.
Cine  cum  m-a  d’întreba:
- De  vândut  Ńî(-i)  nevasta?
- De  vândut  mni(-i)  săleaca.
Nu  o  vând  că-i  băutoare,
Nici  o  vând  că-i  prădătoare,
Da  nu  duce  cu  mamare.
Când  pă  drum  el  îşi  pleca,
Cu-on  turc  bătrân  să-ntâlne(a).
Nu  să  tacă  şi  să  treacă,
Numa  el  îl  întreba:
- De  vândut  Ńî(-i)  nevasta?
Cât  i  cere  pă  dânsa?
- Eu  nevasta  Ńî-o(-i)  da,
Mnie  de  mni(-i)  număra
Galbenii  cu  lităra
Şi  talerii  cu  mnerŃa.
El  o  stat  ş-o  numărat
Şi  nevasta  i-o  luat.
El  acasă  de-o  plecat,
La  poartă  măsii-o  strîgat:
- Deştide, mamo, poarta,
Că-i  tare  gre(a)  comoara,
Că  mni-am  vândut  nevasta.
Ce-ai  făcut, mamo, de  cină?
- RăstăuŃă  pă  găină.
- Tihni-Ń-ar, mamo, de  cină,
Cum  mni(-i)  mnie  la  inimă.
Mă-sa  din  grai  îş  grăie:
- Du-te, numa, hiule.
Du-Ńi  tu  comoara-napoi,
Adă  nevasta  la  noi.
El  atunci  să  şi  scula,
În  Ńara  de  Turci  pleca
Nevasta  şi  o  căta,
Da  pă  dânsa  o  afla,
Stând  cu  coatele-n  fereastă,
Pă  perină  de  mătasă.

Cine  rabdă,
Nu  greşeşte.
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Pe  ceramica  dacică, lucrată  cu  mâna, dar  şi  pe  cercei  de  bronz, întâlnim
reprezentată, în  forme  identice  în  cultura  populară  şi  la  daci, frânghia
împletită, denumită  în  terminologia  de  specialitate  torsada. 
Torsada  în  arta  dacică  ne  apare  stilizată  într-o  gamă  bogată  de  tipare, mai
ales  pe  vasele  de  ceramică, uneori  alcătuind  chenarul  care  desparte  registrele
ornamentale  ale  unor  reprezentări  zooantropomorfe  precum  călăreŃii
danubieni.
Torsada  a  apărut  în  arhitectura  populară  încă  din  preistorie, de  unde  a  trecut
la  feluritele  obiecte  de  lemn, piatră, metal  sub  forma  unui  cult  al  şarpelui.
Aşa  cum  arată  cercetările, torsada  poate  fi  o  simbolizare  a  vechii  frânghii
sacre, cunoscută  în  Asia  Mediterană. Era  frânghia  cu  care  Zeus, zeul  suprem
al  grecilor, îşi  trăgea  ofrandele  la  ceruri. Era  un  simbol  sacru  compus  din
cei  doi  şerpi  împletiŃi, prezent  în  arta  Mesopotamiei, de  unde  s-a  transmis
nordicilor  europeni (Gheorghe  Aldea, Op. cit., p. 62).
Cultul  zoolatric  a  fost  destul  de  răspândit  în  Dacia. Când  sciŃii  au  pătruns
în  Dacia, în  religia  lor  zoolatria  avea  un  cult  dezvoltat. CelŃii, când  au  venit
în  Dacia, aveau  şi  ei  un  număr  însemnat  de  animale  sacre  şi  de  totem, care
au  exercitat  influenŃe  chiar  dacă  erau  secundare  în  zoomorfismul  artei  celtice
descoperite  în  Dacia (A. Nour, Op. cit,, p. 63).
Dintre  animalele  care  s-au  bucurat  de  un  anumit  cult  în  Dacia, amintim
boul, berbecul, calul  şi  şarpele. În  Dacia  calul  a  avut  mai  multe  culte, dintre 
care  ocupă  un  loc  aparte  călăreŃii  danubieni.  

Cuplul  călăreŃilşor  danubieni  de  la  casa  Buftea,    Cap  de  cal curier  solar, biserica   
Muzeul  satului  maramureşean  Sighet, de lemn din Rogoz, sec. al  XVII-lea.
sec. al  XVIII-lea.
Aceştia  ilustrau  obişnuita  înfruntare  maniheistă  dintre  bine  şi  rău. În  această
luptă  călăreŃii  erau  eroi  solari, ostaşi  ai  binelui, care  zdrobesc  cu  arma  la
picioarele  cailor, elementele  răului, pe  duşmani.
Trebuie  să  subliniem  că  cuplul  cailor  şi  călăreŃilor  prelungeşte  în  folclorul
românesc  şi  în  arta  populară  grupul  divin  al  călăreŃilor  danubieni, divinităŃi
de  origine  geto-dacă, care  urmărea  respingerea  mitologiei  greco-romane -
Geto-dacii, din  fostul  regat  al  lui  Decebal, năzuiau  protecŃia  unor  ostaşi,
asemeni  lor, călări  pe  cai  iuŃi. Lor  le  implorau  ajutor  în  nevoie. Lor  li  se
cerea  să-i  răzbune  pentru  amărăciuni  şi  suferinŃe, să-i  ferească  de  primejdii.
Reprezentarea  cuplului  călăreŃilor  danubieni  ne  poate  sluji  şi  ca  un  element
de  continuitate. El  a  fost  descoperit  de  către  noi  reprezentat  pe  fruntarul
ancadramentului  uşii  de  intrare  în  casa  Buftea  de  la  Muzeul  Satului  din
Sighet, datând  din  secolul  al  XVIII-lea. Cuplul  celor  trei  călăreŃi  este
reprezentat  alături  de  stindardul  draco, flancaŃi  de  păsări  şi  ele  simbol  al
descătuşării  şi  al  eliberării. Pasărea  simbolizează  şi  un  principiu  solar  şi  al
regenerării  veşnice  a  vieŃii (Ivan  Evseev, DicŃionar  de  magie, demonologie  şi
mitologie  românească, Editura  Amarcord, Timişoara, 1998, p. 345).
Tipare  cu  reprezentarea  calului  ca  divinitate  solară, aşa  cum  a  circulat  în
cultura  dacilor  ni  s-a  transmis  şi  mai  persistă  şi  astăzi, dovadă  reprezentările
calului  de  pe  acoperişul  caselor  sau  a  călăreŃului  de  pe  grinzi. La  Rogoz  în
podul  bisericii  de  lemn  SfinŃii  Arhangheli, găsim  reprezentat, cum  spun
localnicii, calul  cu  soarele  în  frunte, adică  cu  o rozetă  solară (Pamfil  BilŃiu,
Reprezentări  arhaice  în  cultura  populară  maramureşeană  şi  românească, în  Studii  de

Când  pă  el  de  şi-l  vede(a),
Din  gură  aşe  dzîce(a):
- Întoarce-te  înapoi,
Că  eu  n-oi  mere  la  voi.
Da-Ńi  păzăşte  iuti  drumu
Că  de  te-agiunge  Turcu,
Da  Ńî-l  pune  gios  capu.
Du-te, şedzi  cu  mâne-ta,
C-ai  ascultat  de  dânsa.
Nu  ai  vrut  să  hii  cu  mine,
Da  m-ai  dat  în  Ńări  streine.
Bine-acasă  n-ăi  (=nu  vei)  sosî,
Da  pă  pat  ti(-i)  războli,
Când  a  hi  în  mnedz  de  

noapte
Te  bată  sudori  de  moarte.
Când  a  hi  în  zori  de  dzî,
Clopotele-Ńi  clopotia(scă),
Surorile  te  horia,
Mă-ta  numa  te  jelia;
Ca  să  vadă  or  şi  cine
Că-i  blăstămu  de  la  mine.
Bine-acasă  nu  sosă (=sosia),
El  pă  pat  să  războle.
Când  o  fost  în  mnedz  de  

noapte,
L-o  agiuns  sudori  de  moarte,
Când  o  fost  în  zori  de  dzî
Clopotele-i  clopote(au),
Surorile-i  îl  hore(au),
Mă-sa  numa  îl  jele(a),
Blăstămu  îl  agiunge(a).

2129
HOREA  NEVESTEI     

VÂNDUTE  LA  TURCI
Auzită  dela Mihaiu  Moldovan,
neînsurat, 65  ani. Iulie  1903.

Frunză  verde  rătungioară,
Tînerel  voinic  să-nsoară,
Tînără  nevastă-şi  ie:
Nu-i  mândră  ca  mândrele,
Să  mustră  cu  florile
Pân  tăte  grădinile,
Samînă  cu  zorile.
Soacră-sa, de  curvă  mare,
S-o  luat pă  sat  a  cere.
Nu  cere(a)  ptită  şi  sare,
Da  cere  formecătoare,
Să  le  foarmece  faŃare,
Să  le  strîce  dragosteare.
- La  târguŃ, la  Sân-Mnihai,
TăŃi  îşi  mână  boi  şi  cai,
Numa  eu  n-am  ce  mâna,
Da  mni-oi  mâna  nevasta.
D’în  târguŃ  d’o  d’alergat,
Tri  curăle-o  cumpărat
Şi  cu  doauă  o  legat

Cine  se  smereşte,
Se  înalŃă.
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etnologie  românească, vol. I, Editura  Saeculum, Bucureşti, 2003, p. 141).
Nelipsit  din  nici  un  cult, din  nici  o  religie, şarpele  s-a  bucurat  şi  el  de  un
cult  la  băştinaşii  daci. În  toate  perioadele  istoriei  dacice  cultul  şarpelui  este
întâlnit  reprezentat  pe  amulete  purtate  la  gât  sau  puse  în  mormânt  sau  pe
fruntea  mortului. FuncŃiile  lui  de  animal  chtonian  şi  teriomorf  ne
argumentează  larga  lui   răspândire.
Se  pare  că  şarpele, cu  toată  larga  lui  răspândire, nu  a  avut  un  rol  însemnat
în  ansamblul  de  credinŃe  religioase  ale  dacilor. El  nu  a  făcut  parte  din
marele  cult  al  lui  Zalmoxe, ale  cărui  elemente  sunt  de  origine  uraniană.
Şarpele  la  daci  are  un  simbol  utilitar, o  formă  de  mitologie  populară, care
nu  angaja  fondul  uranian  al  religiei  strămoşilor (A. Nour, Op. cit., p. 63).
Şarpele  constituie  şi  el  un  element  de  continuitate, chiar  dacă  este  un
mitologem  răspândit  la  toate  popoarele. El  apare  reprezentat  în  forme
identice  în  arta  celor  două  culturi. În  Maramureş  îl  întâlnim  reprezentat  pe
porŃi, piese  de  mobilier, piese  de  ceramică. În  Oltenia  şarpele  este  bogat
reprezentat  pe  stâlpii porŃilor  sau  grinda  lor  superioară. Mai  este  reprezentat
şi  lângă  intrările  în  bisericile  olteneşti (Paul  Stahl, PorŃile  la  români, în  Studii  şi
cercetări  de  istoria  artei, nr. 2, 1960, p. 91).
Cultul  bovinelor  şi  în  generaal  al  animalelor  cornute  a  fost  unul  dintre  cele
mai  răspândite  în  cultura  dacilor  ca  formă  a  zoolatriei, asta  pentru  că  în
gândirea  arhaică  erau  considerate  animale  superioare  omului (Gheorghe
Pavelescu, Boul  înstruŃat, în  Anuarul  Muzeului  Etnografic  al  Transilvaniei, 1977, p.
281-284). Din  grupa  acestora  era  venerat  la  daci  boul, care  era  animal  sacru
la  multe  popoare  de  agricultori  şi  era  considerat  ca  demon  al  fertilităŃii.
Continuitatea  cultului  boului  ni  s-a  transmis  până  astăzi, dacă  avem  în
vedere  obiceiurile  complexe  care  au  ca  miez  cultul  acestui  animal. Tipic  pe
această  linie  este  obiceiul “Boul  înstruŃat”, care  se  oficiază  şi  astăzi, fiind
răspândit  pe  o  arie  întinsă  a  Transilvaniei, care  cuprinde  Valea  mijlocie  a
Mureşului, Bazinul  Târnavelor  şi  Valea  Someşului  Mare.
Reiese  din  cele  prezentate  că  arta  şi  cultura  noastră  populară  ne  furnizează
nu  puŃine  elemente  care  ni  s-au  transmis  de  la  băştinaşi.
Problema  spinoasă  este  cea  a  influenŃelor  şi  a  migraŃiei  semnelor  de  cultură
pentru  că  cele  mai  multe  sunt  de  largă  circulaŃie  la  multe  popoare  şi  mai
ales  la  popoarele  europene.
PETRE  LENGHEL  IZANU

Gânditori  în  lemn: 
meşterii  populari  Ion  Stan  Pătraş  şi  Gheorghe  Borodi

Harnicul şi minunatul nostru popor  a  fost  întotdeauna  un  izvor  de  talente. Din
mijlocul lui au  ieşit  meşteri  iscusiŃi  care  au  sculptat  cu  măiestrie  lemnul  sau
piatra; care au dat viaŃă lutului prin  meşteşugul  olăritului; pictori  poplari  care  au
pictat pe sticlă, pânză şi lemn dând  expresivitate artistică, uneori  naivă, gândurilor
şi  sentimentelor  lor; femei  isteŃe  care, cu  mâinile  lor  îndemânatice, şi-au
împodobit  casa  şi  portul; cântăreŃi  talentaŃi, care  au  creat  neîntrecutele
melodii  populare  şi  făuritori  de  versuri  care  au  îmbogăŃit  tezaurul  folcloric.
Arta  populară, sub  variatele  ei  forme, constituie  o  mărturie  vie  a  însăşi  vieŃii
poporului  nostru  în  diferitele  epoci  ale  istoriei.
De  o  deosebită  importanŃă  etnografică  este  arta  şi  ornamentaŃia
maramureşenilor, oameni  cu  vechi  tradiŃii, manifestată  prin  sculptura  în  lemn,
pirogravură, cusături  şi  Ńesături. Această  artă  şi  ornamentaŃie - tezaur  nepreŃuit
- denotă  însăşi  caracterul  şi  nobleŃea  lor  sufletească. Armonia, stilizarea,
nuanŃele  cu  care  îşi  împodobesc  unii  Ńărani  maramureşeni  lucrurile  lor
casnice, dovedesc  un  simŃ  artistic  înăscut.
Din  pleiada  meşterilor  populari  maramureşeni  cioplitori  în  lemn, un  loc  de
frunte  îl  ocupă  ION  STAN  PĂTRAŞ  din  comuna  SăpânŃa  şi  GHEORGHE

Şi  cu  una  o  mânat.
Când  ş-o  fost
Tăt  la  locu
Pă  drept  locu,
La  mnjlocu  târgului,
La  poalele  codrului,
Trece(au)  Turcii  Dunăre(a),
Câte  tri  alăture,
Câte  patru-asemene.
TăŃi  trecură
Şi  tăcură.
Da-un  câne  de  turc  bătrân,
Nu  să  tacă  
Şi  să  treacă,
Numa  el  din  graiu  grăie:
- Măi, măi, măi, more, fărtare,
De  vândut  Ńî(-i)  nevastare?
- De  vândzar, bat-o  bdiatare
Că  de  n-a  hi  vândzătoare,
N-aş  purta-o-n  legătoare,
Ca  şi  vaca  săritoare.

- Măi, măi, măi, more, fărtare,
Ce  ceri  numa  pă  dânsare?
- Dept  tăt  paşu
Taleru,
Dept  cosîŃă
TăleriŃă.
- Măi, măi, măi, more, fărtare,
Bani  eu  Ńîe  că  Ń-oi  dare,
CâŃi  i  pute  număra
De-amu  până  ce-a-nsăra,
La  noapte  tătă  noaptea
Şi-ncă  mâni  tătă  dzîua.
Turcu-o  prins  a  număra,
Nevasta  d-a  lăcrîma,
Tăt  lacrămni  ca  şi  bobu,
D’nfocate  ca  focu.
Turcu  tăt  din  graiu  grăie:
- Nevastă, nu  lăcrîma,
Tu-n  perini  de  ti(-i)  culca
Ptită  de  grâu  Ńî(-i)  mânca
Şi  în  (v)in  de  ti(-i)  scălda
Şi  cu  banii  ti(-i)  giuca,
Numa  tu  de  tăt  Ńî(-i)  hi
Purtătoarea  teilor
Şi  găzdoaia  curŃîlor Cinsteşte  pe  bătrâni

Căci  şi  tu  poŃi  fi  bătrân.
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BORODI  din  Vadu  Izei.
Meşterul  ION  STAN  PĂTRAŞ, un  bărbat  chipeş, bine  făcut, în  vârstă  de  64
de  ani, ciopleşte  lemnul, sculptează  şi  zugrăveşte  în  acelaşi  timp  încă  de
când  era  copilandru, meşteşug  care-l  pasionează  mult. Caracteristice  în  arta
lui  sunt  crucile  din  cimitirul  satului, care  constituie  o  adevărată  expoziŃie  de
chipuri, înfăŃişări  şi  sentimente  omeneşti. Acest  cimitir  împodobit  de  Ion  Stan
Pătraş, declarat  monument  istoric, poartă  numele  simbolic  de “Cimitirul  vesel”.
Iscusitul  meşter  popular, prin  mijlocirea  unor  imagini  plastice, reuşeşte  să
surprindă  viaŃa  celor  decedaŃi, aşa  cum  au  trăit-o  ei  în  mod  real, sincer,
simplu  şi  nu  idealizat.

Cruci  din  anii  1937-1950

Pe  crucile  făcute  de  el   
vedem  sculptaŃi  Ńărani  
mulgând  oile, culegând  
toamna  fructele, mergând  
călare  la  munte  sau  
plimbându-se  cu  bicicleta  
prin  sat; Ńărani  veselindu-se  
la  nuntă; Ńărance  torcând  
sau  Ńesând  la  război 
(teară); femei  îngrijindu-şi  copiii  sau  făcând  alte  treburi  casnice.

Imaginile  sculptate  în  lemn  de  mâna  iscusită  a  meşterului  sunt  viu  colorate,
cu  contraste  puternice, scoŃându-se  în  relief  şi  prin  cromatism  unele
caracteristici  ale  îndeletnicirilor  şi  ale  portului  celor  decedaŃi.
Prin  epitafurile  originale, în  versuri  sau  proză, care  însoŃesc “împistriturile”  şi
imaginile  de  pe  cruci, Ion  Stan  Pătraş  nu  este  numai  un  iscusit  cioplitor  în
lemn, ci  şi  un  talentat  versificator  popular, inspirându-se  din  folclorul  satului.
Iată, pe  o  cruce  unde  este  sculptat  şi  zugrăvit  chipul  unei  femei  Ńesând  la
război, meşterul  popular  a  ilustrat  viaŃa  acesteia  prin  versurile:

Câte  zile  le-am  avut Iată  moartea  m-a  lovit.
Multă  teară  am  Ńesut Atâta  pământ  mi-o  dat
Şi  mult  am  îmbătrânit. Două  metăre  pătrat.

Hărnicia  Ńărancei, a  femeii  vrednice  care  n-a  lenevit  în  viaŃă, se  desprinde  şi
din  versurile  de  pe  o  altă  cruce, unde  se  vede  chipul  unei  gospodine
dolofane, alături  de  doi  saci  plini  cu  cereale, simbolizând  belşugul:

Aicea  e  locul  meu D-am  lucrat  şi  n-am  şezut
Bodnar  Ileană  sunt  eu. Şi  saci  plini  am  tot  avut:
Pe  lume  cât  am  trăit Cu  mălai  şi  grâu  de  toamnă
De  nimica  n-am  lipsit. Şi-am  trăit  ca  şi  o  doamnă.

Meşterul  Ion  Stan  Pătraş  caută  ca  să-şi  extindă  meşteşugul  său  iscusit  şi  pe
alte  obiecte  în  afară  de  crucile  din “Cimitirul  vesel”. Aproape  în  fiecare  casă
din  SăpânŃa  găseşti  obiecte  casnice  sau  mobilier  Ńărănesc, lucrate  şi
“împistrite” de  acesta.

*Gheorghe  Borodi, care  are  la  activul  lui  peste  50  porŃi  sculptate, adevărate
monumente  de  artă, plus  diferite  alte  obiecte  casnice  sau  mobilier (fuse  cu
Ńurgălăi, linguri, căuşe, chipuri  de  oameni, lăzi  de  zestre, scaune  etc.)  ce
împodobesc  Muzeul  Satului  din  Bucureşti, Muzeul  Bruckenthal  din  Sibiu,
Muzeul  judeŃean  Baia  Mare  sau  Muzeul  Maramureşean  din  Sighetul
MarmaŃiei, la  fel  şi-a  însuşit  arta  cioplitului  şi “împistritului”  în  lemn  de
când  era  copil..
Sculptura în  lemn a lui Gheorghe Borodi, tradiŃională şi autentică, surprinde firea,
frumuseŃea, dârzenia, sensibilitatea, imaginaŃia  artistică  şi  bunul  gust  al
maramureşenilor.
Motivele  ornamentale  folosite  de  Gheorghe  Borodi  sunt: funia, colacul
împletit  şi  diverse  rozete  care  simbolizează  discul  solar, pomul  vieŃii - vechi
motive  tradiŃionale  moştenite  din  străbuni. El  îşi  face  sculpturile  în  lemnul

Şi  stăpâna  slugilor.
- Mânca-Ń-ar, turcuŃ, mânca
Moliile  perinile
Şi  ptita  mucedzîtu
Şi  inu  năpustitu,
Teile  ruginutu,
CurŃîle  pustietu,
Slugile  pripăgitu;
Mnie  nu  mni(-i)  de  dânsu.
Turcule, păgânule,
Tăt  la  noi, pân  Ńara  noastă
Nu  mânâncă  nespălat,
Nu  să  culcă  ne-ntrebat.
Turcule, păgânule
Dă-i  noi  să  ne  d’întrebăm,
Care  din  cine  suntem?
- Io-s  fecioru  Frâncului,
Din  mnijlocu  târgului.
- Şi  io-s  fata  Frîncului,
Din  mnijlocu  târgului.
Da  ei  fraŃi  de  s-o  aflat,
Pă  obraz  de  s-o  spălat,
D’în  cocie  s-o  băgat,
D’acasă  ş-o  d’alergat.
Din  uliŃă  o  strîgat:
- Na, cumnate, nevasta
Şi-Ńi  rămâi  cu  comoara,
Dacă-aceie  s-a  ciunta,
Ină  iară  că  Ń-oi  da,
D’atâta  i-o  fost  zăstrea.
MorŃî, mândră  şi  daina!

2130
STOIA  ŞI  IDRA

Auzită  dela  MăriuŃa  łiplea, fată  de  14
ani. Iulie  1902.
Mere  Stoia  cu  Idra
În  ospăŃ  la  soacră-sa.
Stoia  din  graiu  îşi  grăie:
- Idră, Idră,
Doamnă  mândră,
Cântă-m  tu  o  horice,
Batăr  cât  de  mitite
Să-m  hie  pă  voia  me.
- Stoie, Stoie, domnuŃ  mare,
Când  oi  prinde-a  trăgânare,
Văile  s-or  turbura,
MunŃî  s-or  cutrămura.
Şi  pă  noi  ne-or  audzî,
Gios  la  noi  s-or  coborî
Vătavii  pădurilor
Şi  voinicii  codrilor,
Pă  tine  de  te-or  tăie
Şi  pă  mine  m-or  lua.
- Idră, Idră,
Doamnă  mândră,
Cântă-mi  tu  o  horice,
Batăr  cât  de  mitite.
Eu  pă  tine  nu  te-oi  da,
Până  capu-n  sus  mni-a  sta.

Corabia  cu  doi  cârmaci
Se  îneacă.
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de  stejar, curat, nevopsit. După  ce  îşi  face  întâi  planul “în  cap” şi  apoi  pe
hârtie, lemnul  i  se  supune  după  gândurile  şi  închipuirea  sa, dând  viaŃă, cu
scoaba, dalta  şi  barda, formelor  pe  care  le  doreşte  şi  care-i  plac  mai  mult.
Cei  doi  meşteri  populari  maramureşeni, inspiraŃi  din  aceeaşi  sursă  a  artei
vechi  tradiŃionale, totuşi  se  deosebesc  între  ei. 
Arta  lui  Ion  Stan  Pătraş, un  colorist  prin  excelenŃă, are  rezonanŃe
renascentiste. Chipurile  sculptate  şi  zugrăvite  de  el, cu  versurile  naive  şi
hazlii  ce  le  însoŃesc, par  o “Povestea  vorbii”  a  lui  Anton  Pan.
Contrar  concepŃiei  lui  Ion  Stan  Pătraş, Gheorghe  Borodi  susŃine  că
zugrăveala  amuŃeşte  sufletul  lemnului. Sculptura  lui  Gheorghe  Borodi
dezvăluie fibrele imaculate ale lemnului, meşterul descifrând cu  dalta  tainele  lui.
Sculptura  şi  zugrăveala  lui  Ion  Stan  Pătraş  pare  mai  veselă, pe  când  a  lui
Gheorghe  Borodi - mai  sobră  ca  şi  structura  lui  sufletească  elegiacă, în
permanentă  contemplare.
Cu  toate  aceste  deosebiri, şi  chiar  dacă  arta  lui  Ion  Stan  Pătraş  înclină  mai
mult  spre  o  dexteritate  profesională, iar  a  lui  Gheorghe  Borodi spre o  artă
autentică tradiŃională, vădindu-se  un  talent  înăscut, ambii  meşteri  populari
maramureşeni  sunt  gânditori  în  lemn. Lemnul  mânuit  şi  sculptat  de  dânşii
supunându-se  gândurilor  şi  sentimentelor  lor. Arta  celor  doi  meşteri  populari
maramureşeni, apreciată  şi  peste  hotare, constituie  o  mândrie  naŃională, ea
îmbogăŃind  tezaurul  spiritual  al  poporului  nostru. (Decembrie  1976)

EMILIA  ANDERCO
În  anul  1937  apare  cartea “Documente  Istorice  Maramureşene”, publicată  de
Ing. ARTUR  KOMAN, Vişeul  de  Jos, Tip. Horovitz, Vişeul  de  Sus, 92 pag.,
format  A 5. Se  publică  “câteva  scrisori  originale, cari  au  valoarea
documentelor  istorice” (p.3). Sunt  multe  nume  importante  din  a  doua
jumătate  a  sec. al  XIX-lea, din  întreaga  Transilvanie  şi  Maramureş. Publicăm
poeziile  scrise  de  Emilia  Anderco, sora  lui  Artemio  Anderco, scrise  în anii
1867-1870. 
“În  lăsământul  mătuşei  mele  Emilia  Anderco, măritată  Ioan  Koman (Ioan
Koman, preot, unchiul  d-lui  notar  Ştefan Koman  din  Vişăul  de  sus. Dela  D-sa, cu  alte
scrisori  împreună  le-am  primit  poeziile  aceste. Emilia  Anderco  s-a  născut  la  30
Martie  1851. A  murit  tânără.), am  găsit  câteva  poezii  foarte  frumoase  scrise  în
stil  popular. Pagubă, că  cele  mai  multe  s-au  pierdut, sau  poate  că  se  găsesc
la  Dr. Ioan  Mihalyi, unde  toate  scrisorile  a  mătuşei  s-a  dus  cu  dasagii, aşa
îmi  spune  unchiul  Cuza  Anderco” (p. 76). (Nota  redacŃiei: În  transcrierea  poeziilor
am  adoptat, cu  parcimonie, ortografia  actuală  pentru  a  înlesni  citirea, păstrând,
savoarea, însă, a  limbii  vorbite  atunci. Este  vorba, în  fapt, de  semnele  de  punctuaŃie, de
anumite  redări  în  /manu/scris  a  vocalelor  a-ă, â  etc., a  consoanelor  ş, Ń  etc. În
paranteze  redăm  unele  lipsuri/omisiuni  din  manuscris).

Când  o  prins  e(a)  de-o  cântat,
Văile  s-o  tulburat,
MunŃî  s-o  cutrămurat
Şi  pă  ei  i-o  d’audzît,
Gios  la  ei  s-o  coborât
Vătavii  pădurilor

Şi  voinicii  codrilor.
Ei  din  gură-aşe  grăie(au):
- Dă-ne  noauă  pă  Idra
Ca  să  scapti (scapi)  cu  viaŃa.
- Eu  pă  Idra  nu  o(-i)  da,
Până  capu-n  sus  mni-a  sta.
Mă  lăsaŃi, fărtaŃi  odată
Să  cat  pană  şi  hârtie,
Ca  să  scriu  la  mamă-me
Să  ştie  de  moartea  me.
Nu  ie  pană  şi  hârtie,
Da  o  lucie  sabdie.
Când  o  prins  a  măhăi,
TăŃi  pă  gios  a  pologi,
Mâna  dreaptă-şi  rădica,
TăŃi  ca  znopti (snopii)  îŃi  ptica.
- Ină, Idră, de-m  agiută
La  aiasta  mare  trudă.
- Agiuta-i-a  Dumnedzău,
Care-a  si  să  sie-a  mneu.
Stoia-atunci  să  supăra,
Mâna  dreaptă-şi  rădica,
Capu  Idrii  rătedza.
Când  de  dânşii  o  scăpat,
Sîngur  pă  drum  o  plecat.
La  soacră-sa  agiunge(a),
E(a)  din  gură-aşe  grăie:
- Stoie, Stoie, domnuŃ  mare,
Unde-ai  lăsat  pă  Idrare?
- De  când  de-acasă-am  plecat,
Am  arat  ş-am  sămânat,
Copt-o  şi  s-o  săcerat,
Da  znoptii-s  ca  butugii
Şi  Idra-i  pântre dânşii.
Soacra-atunci  s-o  supărat,
Apă  (v)ie  ş-o  luat
Şi  pă  drum  e(a)  ş-o  plecat,
Pân-ce  pă  Idra  o  aflat
Şi  cu  apă  o  muiet,
Idra  minten  o-nviet.

Cu  răbdarea  treci  marea,
Cu  răul  nici  pârăul.

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008 568

*
Vai  de  mine  puiul  meu
De  atâta  îm  pare  rău
Când  s-a  dus
Nu  mi-a  spus
Să-i  pun  merinde  de  ajuns.
I-aş  trimete  n-am  pe  cine,
Duce-m-aş  şi  mi-e  ruşine.
De  i  aş  trimete  pe  lună
Dorul  meu  ca  să  i-l  spună
Luna  e  numai  jumatate
Nu  i-a spune  cu  dreptate.
Trimite-i-aş  eu  pe  stele
Stelele  sunt  mărunŃele

Nu  i-ar  spune  că  mi-e  gele.
Trimite-i-aş  eu  pe  soare
Pe  raza  strălucitoare
Soarele  e  rotungior
Nu  i-a  spune  că  mi-e  dor.
I-aş  trimite  eu  pe  vânt
Vântul  zboară  şuerând.

*
Turture  de  pe  harag
Nu  mă  blastăma  să  zac
Că  n-am  pe  nime  cu  drag
Să-mi  pună  mâna  la  cap
Să  mă-ntrebe  de  ce  zac?



Turture  de  pe  ogor
Nu  mă  blastăma  să  mor
Că  n-am  pe  nime  cu  dor
Să  mă-ntrebe  de  ce  mor
Şi  de  ce-mi  este  mai  dor.

*
Mult  suava  primăvară
Cu  ivirea  ta  în  Ńară
Ni  aduseşi  floricele
Şi  prin  lunci  brânduşele;
E(a)ră  curge-ncetin(i)or
Rîurelul  şoptitor
Şi  prin  crăngile  tufoasă
Cântă  merla  amoroasă.
Numa-n  pieptul  meu  sărac
Nu  aduse  nici  un  leac
Ci  să  rabd, să  pătimesc
Căci  în  dor  te  tot  iubesc.

*
Frunze  verde  de  pe  ogor
Nu-e  pe  lume  mai  greu  dor
Ca  şi  dorul  de  iubire
Că  te  scoate  şi  din  fire.
De  când  bădiŃa  mi-e  drag
Toată  ziua  şăd  în  prag,
Nu  mă  lasă  inima
Să  lucru  şi  eu  ceva.
De  când  badea  mă  iubeşte
Durerea  mea  se  măreşte,
Ziua  noaptea  nu  am  pace
Doamne-Doamne  ce  m-oi  face!
Frunză  verde  de  secară
Badea  meu  e-n  alta  Ńară.
Acolo  doară  i-e  bine
Că  de  când  s-a  dus  nu  vine
Frântă-e  inima  în  mine.
Mai  vină  bădiŃă  odată
Să  nu  fiu  tot  supărată.
Până  dor(u)  va  înceta
Inima-mi  a  suspina.-
Inima  mea  fără  tine
Să  topeşte  în  suspine,
Să  trăesc  eu  cât  voiu  trăi
Eu  pe  altul  n-oi  iubi.
Scumpă  lelişoara  mea
Plânge-te  tu  cât  vei  vre

Dorul  nu-Ńi  pot  înplini
Ca  la  voi  să  pot  vini
Mult  mă  doară  inima
Dar  nu  las  eu  Ńara  mea
Să  mă  doară  cât  de  rău
N-oi  lasa  eu  satul  meu
Că  sunt  fete-n  Ńara  mea
Pot  iubi  pe  care  oi  vre
Şi  sunt  fete  în  satul  meu
Pot  iubi  pe  care  vreu.

*
Frunză  verde  rosmarin
Sufletul  meu  e  străin
Par  că-ndată  voi  muri
Că  nu  e  cine  m-ar  iubi.
Piere  floarea  fără  soare
Pier  şi  eu  fără  amore
Pier  mă  usuc, vestezăsc
Şi  de  dor  mă  tot  topesc.
De  ce  sunt  în  lume  oare
Gure  dulci, surâzătoare
Ochi  frumoşi  înşălători
Ca  de  dorul  lor  să  mori?!

*
Într-o  sară  răcoroasă
Dup-o  dulce  zi  de  mai
Când  luniŃa  luminoasă
Răsăria  de  peste  plai
Şi  cu  blânda  sa  lumină
Scăpată  din  norii  în  nor
Mă  plimbam  în  o  grădină
Între  flori  cu  dulce  odor
În  prejur-mi  floricele
Cu  cuolori  se  desmierdau
Trandafiri  şi  viorele
Mii  buchete  răsfăŃau;
Iar  în  dreapta-mi  o  fetiŃă
Floare  gingaşă  între  flori
Tocmai  bună  de  leliŃă
Ca  de  dorul  ei  să  mori.
FaŃa  ei  încântătoare
Gingăşiel  mă  desmerda
Iar  privirea-i  răpitoare
Mult  suav  mă  înbăta
Ca  o  nimfă  tineruŃă
Ca  un  înger  graŃios

2131
FATA  CETINII

Auzită  dela  MăriuŃa  łiplea,
fată  de  14  ani. Iulie  1902.
Frundză  verde  din  tri  flori,
Sunt  la  Bradu  tri  feciori
Şi  să  gată  a  peŃî
La  fetele  cetinii.
Ce(a)  tânără  atunci  grăie:
- Mândru, mândruluŃule,
Decât  noră  mâne-ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
Tăt  colbuŃu  vântului
Pă  mnijlocu  drumului.
- Şi  eu, mândrucă, m-oi  fa
Un  vântuşel
Linişel
Şi-în  atâta  oi  sufla,
Pulberea  o(-i)  rădica
Şi  pă  tine  te-oi  afla,
Tăt  mamii  noră  te-oi  da.
- Decât  eu  nevasta  ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
Tăt  mâncarea  peştilor
Şi  culcuşu  racilor.
- Mândră, mândrulioara  me,
Şi  eu  numa  că  m-oi  fa
Un  păscărel
Frumoşel
Ş-atâta  mni-oi  păscui,
Apa-n  Tisă  o(-i)  stârti (=stârpi),
Şi  pă  tine  te-oi  găsî,
Tăt  a  me  nevastă-i  hi.
- Decât  eu  nevasta  ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
Tăt  o  aldină (albină)  galbînă
Ş-oi  zbura  păste  Ńarină
Până-nt-o  pădure  lină.
- Mândră, mândrulioara  me,

Şi  eu  numai  că  m-oi  fa
Un  iăgărel
Tinerel
Ş-atâta  mni-oi  iegări,
În  păduri  oi  pribăgi,
Până, mândră, te-oi  găsî
Tăt  a  me  nevastă-i  hi.
- Hei, tu  mândruluŃule,
Decât  noră  mâne-ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa

Cum  cad perele,
Aşa  cad  răii.
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Iar  dalbă  şi  micuŃă
Cum  e  crinul  mai  frumos.
Şi  guriŃa-i  inocinte
Răurată  cu  nectar
Mi  aprindea  amoru  fierbinte
Şi  uitam  tot  ce  e  amar.
Şi  pe  dulcea  ei  zâmbire
Înbătat  de  desfătări
Transportat  în  fericire
Eu  puneam  la  sărutări.
Borşa, februar  4  1870

În  zadar  Ńi-aşi  zice
Dulce  mândra  mea
Cum  că  aşi  fi  ferice
Dacă  mi-ai  fi  a  mea.
În  zadar  Ńi-aşi  spune,
Cum  că  te  iubesc
Că  pentru  al  tău  nume
Toate  le  jer(t)fesc.
În  zadar  îm  vine
Pe  cruce  să  jor
Cumcă  pentru  tine
Gata  sunt  să  mor.
În  zadar  căci  mie
Dorul  n-a  înflori
Ci  pentru  vecie
Iute  va  peri.
Borşa, februar  4  1870

*
Ca  pre  soare
Tot  te  voi  căuta
Dar  ziua  de  amore
Nici  când  n-oi  afla
A  zilei  lumină
łie  Ńi  va  luci
Dar  eu  dulce  zînă
Trist  voi  pribegi
Printre  nori  şi  stele
Luna  o  vez  plutind
Eu  de  dor  şi  jele
Mor  amar  plângând.
Borşa, februar  4  1870

*
Tot  mă  mir  şi  mă  mir  drăguŃă
Cum  poŃi  fi  aşe  mândruŃă
Nu  ştiu  cum  poŃ(i)  fi  leliŃă
Chiar  aşe  de  albiniŃă

Dar  te  speli  lele-n  izvoare
Până-n  răsărit  de  soare?
Şi  te  ştergi  cu  frunzuliŃe
FrunzuliŃe  d-albiniŃe
Cu  frunzuŃe  de  lelie
Să-mi  fi(i)  lelişoară  mie
Te  scalzi  seara  în  rîurele
Şi  te  zvântă  zefirele
Sau  te  bate  vânt de  boare
Vânt  de  boare  albitoare
Sau  te  speli  în  zori  de  zori
Cu  rouŃa  de  pe  flori?
Nu  ştiu  ce  faci  cum  faci
Numai  văd  că  mult  îm  placi.

*
Când  şădei  cu  mine  în  sat
Mă  iubei  tu  înfocat
Şi  când  ne  iubiam  noi  doi
A  fost  raiu  în  sat  la  noi
Şi  la  culme  şi  la  vale
Dulce  raiu  de  desfătare
Dar  azi  par  că  sum  în  iad
Că  mă  arde  neîncetat
Şi  la  culme  şi  la  vale
Iadu  şi  locu  de  întristare
Că  de  când  nu  eşti  în  sat
Tu  leliŃă  m-ai  uitat.

*
Frunză  verde  din  cărare
Drum  la  deal  (şi)  drum  la  vale
Drumul  către  deal  îmi  place
Cel  din  vale  moarte  îm  face
Căci  drăguŃa  cei  din  deal
Te  iubesc  în  zadar
Dar  drăguŃa  cea  din  vale
Te  iubesc  cu-nfocare.

*
Frunză  verde  frunzuliŃă
Eu  iubesc  o  copiliŃă
Cu  trupul  ei  mlădios
Şi  cu  pasul  maiestos
Cu  codiŃa  întrunită
Şi-ntr-o  mie  înpletită

O  rujiŃă  mândră, plină,
Ş-oi  hi  la  doamne-n  grădină.
- Da  eu, mândrucă, m-oi  face
Un  cocişel
Frumoşel
Ş-atâta  mni-oi  cocişi,
La  doamne-ncredzut  oi  hi
Şi-n  grădină  m-or  lăsa,
Nici  o  floare  n-oi  ciunta,
Făr, mândră, pă  dumata,
Tăt  mamii  noră  te-oi  da.
- Decât  noră  mâne-ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
DoŃânŃăle  mânânŃăle
La  armeni  în  boldurele.
- Hei, tu  mândrulica  me,
Şi  eu  numa  că  m-oi  fa
Tăt  un  frumos  voinicel,
DoŃânŃăle  lua-mni-oi.
Dacă-acasă  duce-te-oi,
Noră  mamii  face-te-oi.

- Decât  noră  mâne-ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
Floricica  câmpului
Din  mnijlocu  râtului.
- Mândră, mândrulioara  me,
Şi  eu  numa  că  m-oi  fa
Tăt  un  frumos  cosăşel
Şi-nt-atâta  mni-oi  cosî,
Până  eu  că  te-oi  găsî
Şi  la  clop  te-oi  răsădi.
Dac-acasă  duce-te-oi,
Noră  mamii  face-te-oi.
- Decât  noră  mâne-ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
Tăt  floarea  sântienii
Din  funduŃu  poenii.
- Şi  eu, mândrucă, m-oi  fa
Un  păstorel
Frumoşel
Şi-atâta  mni-oi  păstori,
Pân  pă  tine  te-oi  găsî,
Tăt  a  mamii  noră-i  hi.
- Decât  noră  mâne-ta,
Mai  bine  eu  că  m-oi  fa
Un  dosnic  de  cătă  soare,
Cât  i umbla  lume  mare,

Dar  din  dar,
Se  face  rai.
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Dintre  flori  dintre  verbine
M-a  ales  singură  pe  mine
O  sărut  şi  o  iubesc
Cu  amoru  curat  ceresc.

*
Şi  de  când  eu  te  iubesc
Doamne  multe  pătimesc
Dar  mă  rog  lui  Dumnezeu
Să  te  uit  iubitul  meu
Că  de  când  eu  te  iubesc
Nu  ştiu  moartă-s  ori  trăiesc
Numai  vez  că  mă  tânjesc
Ca  şi  floarea  în  grădinioară
Ce  doreşte  ploişoară
Raze  dulci  ferbinŃi  de  soare
Fără  care  florica  moare
Aşe  mor  iubite  eu
Fără  de  amorul  tău.
Borşa, 8. II. 1870

*
(Poezie  cu  caracter  politic. Gavriş =
Gavrilă  Mihali; Man = Iosif  Man)
Frunză  verde  de  macriş
Sosit-au  Domnu  Gavriş
Frunză  verde  tulipan
Sosit-o  Domnu  Man
După  un  an  lung  şi  greu
Le  a  ajutat  Dumnezeu
Înduratul  Înpărat
Robia  i  le-au  ertat

Înpăratul  să  îndura
Şi  moşia  li  o  a  da
Rumpe  plânsu  Doamnă  scumpă
Inima  nu  Ńi  să  rumpă
Mângăe-te  Doamnă  aleasă
Că  au  vinit  Domnii  acasă
łipă  hainele  de  jele
Să  nu  te  vadă  cu  ele
Şi  ie  cele  de  frumusaŃă
Că  să  întâlnesc  cu  a  ta  faŃă
Domnişoare  Domnişori
Ca  şi  neşte  straturi  de  flori
RugaŃi  pe  tatăl  ceresc
Pentru  tata  pământesc
Bunătatea  lui  părinte
Cu  feŃe  albe  argintite
Că  fiul  tău  aşteptat
Mort  a  fost  şi  reînviat
Mătuşi  Doamne
Verişori  şi  verişoare
În  haine  de  sărbătoare
Vă  înbrăcaŃi
Toată  ginta  românească
Ziua  să  o  prăznuiască
Cu  mânele  să  plesnească
Şi  cu  gura  să  grăiască
Domni(i)  noştri  Gavriş  şi  Man
Să  trăiască  una  suta-an
Vâlfa  noastră  românească
Cât  de  mulŃi  ani  să  trăiască
Pizmaşul  ori  cine  fie
Batăr  crepe  de  mânie.

Pă  mine  nu  mi(-i)  aflare.
Când  i  hi  la  răsărit,
M-oi  întoarce  la  sfinŃît.
Atunci  doară  ne-om  vede
Când  luna  cu  soarele
Şi  atunci  ne-om  aduna,
Când  soarele  cu  luna,
Pân-atunci, bădiŃă, ba.

2132
VĂLEANU

Auzită  dela  Irina  łiplea, fetiŃă  de  12
ani. Iunie  1902.

Frundză  verde  tulipan,
Dragu  mni(-i)  nume  Vălean.
Când  ine(a)  Dumineca,
Mândru  Vălean  să  găta
Şi  mere(a)  pă  ulicioară.
Câte  mândre  mni-l  vede(au),
La  fereastă  sus  săre,
Focu-n  vatră-l  aprinde.
Şi  coale, pă  ce(a)  fereastă,
A  lui  mândră  l-o  vădzut.
- Ină, Vălean, până-n  casă,
Că  rojolea-i  în  fereastă
Şi  caveiu-i  cald  pă  masă.
El  în  casă  ş-o  d’întrat,
Din  rojole-o  întinat (=închinat):
- Rămâi, mândră, sînătoasă,
C-amu-s  cu  boalele-n  casă.
El  acasă  ş-o  plecat,
În  patu  mă-sa  s-o  aruncat
Şi  din  gură-o  cuvântat:
- Leagă, mamă, capu  mneu,
M-am  culcat  în  patu  tău.
Mă-sa-atunci  o  rupt  ş-o  dzîs:
- Spusu-Ń-am, Vălene, spus,
Să  nu  meri  şi  tu  te-ai  dus.
Spusu-Ń-am  şi  Ń-oi  mai  spune:
Mândrele  capu  Ń-or  pune.
Când  era  la  mnedz  de  noapte,
Pă  Vălean  sudori  de  moarte;
Când  era  la  cântători,
Pă  Vălean  tăt  pune(au)  flori.
Când  era  în  zori  de  dzîre
Mândru-l  cânta(u)  clopotile
Şi  mă-sa  cu  cântecile.
Cântă  cucu  sus  pă  nuc,
Pă  Vălean  la  groapă-l  duc.
Cântă  cucu  gios  pă  iarbă,
Din  Vălean  cură  otravă.
Mândrele  l-o  otrăit (=otrăvit)
Ş-o  fost  musai  de  murit.

2133
HORE  DESPRE  

CEI  DOI  FRAłI:     
GHEORGHE  ŞI  IOSIF

Auzită  dela  Drăguş  Ursu  Pintii, văduv,
55  ani. Iulie  1903.

Doi  ochi  
Văd  mai  bine  decât  unul.
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LAURENłIU  MIHALYI
“Despre  LaurenŃiu  Mihalyi  protopopul  Joodului, Titu  Bud  vicariul
Maramureşului  scrie: “În  1862  primul  protopop  al  districtului  nou  înfiinŃat  a
Joodului  a  fost  LaurenŃiu  Mihalyi  de  Apşa, paroh  în  Jood. Născut  în  1815,
ordinat  în  1839, Teolog  eminent  al  Seminariului, Academia  teologică, din
Ungvar. S-a  căsătorit  cu  nepoata  episcopului  de  mare  nume  Basiliu  Popovici.
A  fost  mai  întăiu  paroch  în  Sârbi, cântăreŃ  vestit, orator  eminent, naŃionalist
înfocat, care  nu  vorbea  nici  când  altă  limbă  decât  cea  românească. A  scris
multe  poezii  poporale  şi  versuri  de  iertăciuni  la  morŃi. A  scris  şi  poezii
latine. Una  către  S. Sa  de  pie  memorie  Pontificele  Piu  al  IX-lea. A  zelat
mult  pentru  învăŃământul  şcolar  şi  a  organizat  şcolile  din  district”. El  a  avut
un  volum  de  poezii, aşa  îmi  spune  unchiul  Abel  Anderco, ing. insp. silvic,
care  probabil  că  şi  astăzi  există  la  oarecare  neam.” (în  “Documente  Istorice
Maramureşene”, publicate  de  ing. Artur  Koman, Vişeul  de  jos, 1937, p. 90  sq.)

Fostî-ş-o-n  lume  doi  fraŃi,
Nu  era(u)  fraŃi, cum  să  hie,
Acum  Iosîp  şi  Deordie.
Deorde  era  prunc  tânăr
Şi  Ńîne(a)  credinŃa-n  el.
Iosîp  la  vecini  mere(a)
Şi  vecinii  ce  spune(au),
Iosîp  tăte  le  crede(a).
Iosîp  ş-o  pus  un  gând  rău
Să  giundă  pă  frate-său.
Deordie  aşe  dzîce(a):
- Vădzut-ai  în  lume  dreptate,
Să  giundă  frate  pă  frate?
Şi  pă  strein  nu  să  cade.
Ien, blăm  tu  frate  cu  mine
La  ce(a)  mănăstire  sfântă.
‘N  mănăstire  este-o  carte
Cu  tăt  feliu  de  păcate.
Ei  acolo  să  duce(au),
Cum  la  mănăstire  sosă(u)
În  gerunti  îngerunte(au)
Să  ruga(u)  pă  cum  ştie(au),
Dumnedzău  ruga  primne(a),
Cartea  sîngură  grăie(a),
Că  Deordică  nu-i  de  (v)ină.
Apoi  Iosîp  îşi  dzîce(a):
- Bine  văd, frate, nu  cred,
Aieste-s  vrăji  din  capu  tău,
Da  hie  ce-a  vre  Dumnedzău,
Eu  îŃi  vărs  sângele  tău.
Apoi  Deorde-aşe  dzîce(a):
- Ien, mai  blăm, frate, cu  mine
Să-Ńi  arăt  înc-o  mninune:
La  cărarea-ndelungată
Este  o  stâncă  de  pteatră
Şi  un  paltin îndoit,
De  şepte  ai  n-o-nflorit.
Ei  acolo  să  duce,
Cum  la  paltin  îşi  sosă
În  gerunt  îngerunte,
Să  ruga  pă  cum  ştie,
Dumnedzău  ruga  primne.
Paltinu-o  prins  şi-nflore,
Pteatra  apă  sloboză.
Care  drumar  pă  drum  mere,
La  paltin  că  să  umbre
Şi  din  pteatră  apă  be.
TăŃi  drumarii-aşe  zîce:
Că  Deordică  nu-i  de  (v)ină.
Iosîp  num-aşe  dzîce:
- Bine  văd, frate, nu  cred,
Aiestea-s  vrăji  din  capu  tău,
Hie  ce-a  vre  Dumnedzău,

După  întristare
Vine  bucurie.
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Versuri  de  înmormântare.
Suvenir  preste  Artemiu  Anderco
Oficiat  la  Borşa, 5  Aug. 1877

SfinŃii-n  cer  se  sfătuise
Sfătul  lor  aşa  reiese:
O  floare  de  pe  pământ
Să-şi  aleagă  de  curând

Dintre  cele  mai  frumoase
Şi  cu  mai  bune  miroase

S-o  numere-n  sânul  meu
La  tronul  lui  Dumnezeu:

Pe  văile  înflorite
Prin  grădini  flori  colorate

Printre  nobilele  flori
Află  floarea  florilor

Pe  Artemiu  plăpândă  plantă
Ca  şi-o  rază  rubicantă

De  pre  a  vieŃi(i)  plai
S-o  ducă  cu  sine-n  rai.

Ca, corăbierul  pe  mare
La  liman  vrea  debarcare

La  pelerin  călător
Tot  de-a  casă  îi  stă  dor,

Prinsonierul  din  prinsoare
Ca  pasărea  de-nchisoare

Drag  aşteaptă  şi  cu  dor
Libertatea  aripelor

Şi  stau  cu  sete  înfocată
De-a  mai  reveni  odată

La  a  casei  foculări
Şi  la-l  părinteştei  Ńări

Din  lumea  civilizată
Care  a  umblat-o  toată

Din  Paris  şi  din  Turin
Unde  a  umblat  ca  un  strein

În  Italia  şi  Roma

La  bătrâna  noastră  mamă
Prin  a  Europei  cetăŃi
La  înalte  facultăŃi

Strâns-o  leac  şi  în  Românie
Care-i  dedese  şi  pâine

Ş-apoi  trece-n  Bucureşti
NaŃiunei  Româneşti.

Dar  ştiinŃa  câştigată
În  lumea  civilizată

N-o  folosit-o  şi-a  tras
La  Borşa  ‘casa  de  mas

Fost-a  noapte  aventuroasă
Vremea  era  serinoasă

Şi  colo  pe  drept  Pietros
O  stea, ni... cum  cade-n  jos,

FaŃa-i  trasă, foarte  tristă
În  sânu-i  suspin  se  stânse

Suspinu-i  atât  de  adânc
Ca  un  murmur  din  pământ

“Aşa  mi-e  aşăzămăntul
Pentru  ceri  se  schimbă  pământul

Geniul: lui  Dumnezeu
Şi  lutului: corpul  meu”.

Şi  pe  braŃe  cherubine
Pe  aripe  serafine

Cătră  ‘naltul  cerului
Sboară  la  patria  lui.

În  floarea  vieŃii  sale
După  ‘nalta  lui  chemare,

La  mai  ‘nalta  l-a  chemat
Părintele  luminat:

Mândru-i  soarele  vieŃii
În  zorile  dimineŃii

Loc  de-a  i  se  sui  sus
Colo  ‘n  noapte  i-a  apus...



În  noapte?  nu!  în  dimineaŃă
În  dulcea  Domnului  faŃă

Unde  spiritualizat
Cu  sfinŃii  e  la  Tron  plecat.

Dintr-a  cerului  ‘nălŃime,
De  unde  nu  s-a  ‘ntors  nime

Reprivesc  cu  îngerii
Jos  la  valea  plângerii.

Vede: Casa - Familia
NaŃiunea  şi  Patria

AdonaŃi(i)  săi  PărinŃi
Ce  varsă  lacrimi  ferbinŃi.

FrăŃiori  şi  surorile
Unchi, mătuş(i), nepot  şi  vere

ToŃi  la  inimi  sîngeraŃi
Şi-n  suflete  sfâşiaŃi.

Şi  între-a  sfinŃilor  cunună
Cu  îngeri(i)  dinpreună

Preste  cerul  cerului
Bunătatea  Domnului

Pentru  noi, drage  fiinŃe
Ca  să  stăm  tari  în  credinŃă

Şi  să  roagă  pentru  toŃi
Pentru  vii  şi  pentru  morŃi.

Într-o  adunare  lungă
Nu  e  nimeni  să  nu  plângă

Pe  doctor  medicinist
Bravul  naŃionalist.

Trupul  i  se  odihneşte
Sub  altar  ce  se  zideşte
(În  anul  1884  tatăl  său  a  fost
îngropat  lângă  el. Asupra  lor  e  ridicat
altarul  în  biserica  cea  nouă)

În  vârsta  de  puŃini  ani
Poate  douăzeci  numai

Să  citeşte  de  pe  piatra
Unghiului  cea  minunată

În  fundul  Bisericii
Artemiu  zace  aci!

Da  eu  îŃi  vărs  sângele  tău.
D-apoi  Deorde-aşe  dzîce:
Nu  mni(-i)  jele  de  sângele  

mneu,
Da  după  sufletul  tău,
Că  faci  tu  boghet  de  rău.
Atunci  Iosîp  s-apuca,
Trage  paloşu  din  brâu
Şi  taie  capu  frate-său.

*
- Şi  oare  să  fie  dreaptă?
(întrebă  unul  din  ascultători)
- Dreaptă, da - răspunde  Ursu -,
ştiŃi, că  sună  despre  Cain  şi
Abel. Aceia-s  cei  doi  fraŃi, ce
se  văd  în  lună.

2134
HORE  

DESPRE  O  FATĂ  CARE
ÎMBĂGIUATĂ  DE DRĂGUł, 

ÎŞI  OMOARĂ  DOI  FRAłI.
Auzită  dela  MăricuŃa  Bocociu, văduvă,
43  ani. Iulie  1903.

Mere-o  pruncă
Pă  ce  luncă
Ş-un  voinic
Pă  cel  colnic.
Mere  prunca  tăt  cântând
Şi  voinicu  şuerând.
Numa  prunca  dzîce-aşe:
(V)ină, mândruŃ, şi  mă  ie,
Până-s  pruncă  tinere,
Că  dacă  eu  mni-oi  creşte  

mare,
łîe  mama  nu  m-a  dare,
C-oi  hi  mamii  văcăriŃă
Şi  tătuchii  boăriŃă.
Numa  el  o  dzîs  aşe:
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua
Până  tu  de  nu  Ńî(-i)  fa(ce)
Tăt  o  sugnă  boboşoară,
Cine-a  vede-o  să  moară.
E(a)  aceie  ş-o  făcut.
Numa  e(a)  o  dzîs  aşe:
- Ină, mândruŃ, de  mă  ie,
Până-s  pruncă  tinere,
Că  dacă  mni-oi  creşte  mare
łîe  mama  nu  m-a  dare,
C-oi  hi  mamii  văcăriŃă
Şi  tătuchii  boăriŃă.
D-apoi  el  o  dzîs  aşe:
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua,
Până  tu  de  nu  Ńî(-i)  fa
Tăt  o  morişcă  de-argint
Să  îmble  sîngură-n  vânt.
E(a)  ş-aceie  ş-o  făcut.
Iară  e(a)  a  dzîs  aşe.
- Ină, mândruŃ, de  mă  ie,
Până-s  pruncă  tinere,

E  om  frumos,
Dar  năravul  îl  strică.
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IOAN  ARTEMIE  ANDERCO
Redăm   câteva  scrisori  către  tânărul  care  a  murit  şi  a
fost  înmormântat  la  Sarasău, pe  malul  Tisei
Epistola  Doamnei  Ana  Anderco  măritată  Petru  Mihalyi
preot  în  mănăstirea  Moiseiului, cătră  fratele  A.
Homorodeanu, studinte  în  medicină, Roma, Torre  di  noua,
1/3, piano  2

Borşa  1  Februar  1877
Iubite  Artemie!

Mi  aduc  aminte  de  când  eram  în  Sighet  cu  ce  semn  de  iubire  frăŃească  mi
ai  arătat  la  anumite  zile. Răpit   de  acel  dor  de  a  petrece  împreună  cu  tine
bater  prin  epistoală  mă  grăbesc  a(-)Ńi  esprima  iubirea  ce  o  păstrez  la  ziua
naşteri(i)  tale ce  o  vei  serba  în  a  16  zi  a  lunei  curinte. Şi  cu  ce  cuvinte
sublime  te  şi  pot  a  saluta de  cât  poftind  ca  Bunul  Dumezeu  doctorul
sufletelor  şi  trupurilor  să  te  Ńină  încă  la  mulŃi  ani  fericiŃi  cu  pace  şi  deplină
sănătate  spre  bucuria  noastră  şi  scumpei  noastre  naŃiune. Primeşte  tot  odată
şi  din partea  soŃului  meu  Petru  aceiaş  afecŃiune  cu  care  te  sărut  şi
îmbrăŃoşez  a  ta soră

ANNA
“Epistoala  a  lui  Alexa  Anderco  protopopul  tractului  Vişeu  parochul  comunei
Borşa  cătră  fiul  său  Artemiu  A. Homorodeanu  student  în  medicină  Roma  via
Torre  di  noua  11  p. 20.
Borşa  29/XII. 1876“. (“Documente  Istorice  Maramureşene”, publicată  de  Ing.
ARTUR  KOMAN, Vişeul  de  Jos, Tip. Horovitz, Vişeul  de  Sus, p. 23-26). 

Iubite  Artemiu!
Cum  au  sosit  Decembrie  nostru  au  sosit  şi  iarna “cum  să  cade” frigu, azi  a
fost 15  grade. Numai  pănă  la  Decembrie  la  soare  a  fost  26  grade  căldura. În
stubeie (Stubeie  să  numeşte  lanul  unde  moşu  meu  a  avut  gradina  de  pomi  şi
unde  în  prezent  locueşte  unchiul  Cuza) au  înflorit  meri  în  novembrie. Flora



(maica  mea)  a  răsădit  pomi.
Între  noutăŃile  noastre  ce  mai  interesantă  e  că  D-nul  Iosif  Man  au  murit  şi
acuma  pe  cine  or  denumi  liberali(i)  de  supremul  comite (Prefectul  judeŃului).
Să  vorbeşte  de  Mihalca  şi  Moricz. A  me  opiniune  că  dacă  or  fi  consecvenŃi,
trebuie  să  fie  Petru  Mihalyi. Cine  a  fi  nu  să  ştie, că  Petru  e  român, nu  a  fi
denumit, ca  nu  cumva  să  rădice  prin  moroşeni  o  Daco-Romania.
La  înmormentare  au  fost  Victor  Mihalyi  şi  Michail  Pavel  episcopii  şi  38  de
preoŃi  apoi  gens  popolus. Din  Sighet  unde  a  murit  până  în  Sarasău  unde  le
a  mormântat  lângă  Gavrilă  Mihalyi (Gavrilă  Mihalyi  tatăl  lui  Gavrila, Victor,
Ioan, Petru  Mihalyi  în  prezent  toŃi  morŃi) au  fost  tot  un  şir  de  oameni. Au
Ńinut  vorbire  Victor  Mihalyi  româneşte, magiareşte  preotul  rom. cath. Szark, cel
protestant  în  ungureşte, şi  în  Sarasău  la  mormânt  a  Ńinut  cuvântare.
Mi  ai  scris  că  a  sosit  amicul  tău  cel  mai  fidel  Christodoru, şi  mai  scriei
“contra  vim  mortis  non  estmedicamentum  in  hortis”  apoi  iară “sic  fata
tulere“ ce  nu  putem  înschimba  preface, în  zadar  ne  suparăm  cu  scrupuri, ori
idee  fixă, nu  putem  ajuta, numai  cît  ne  zidarim  viaŃa. Curaj  Danton  nu
spaima, tot  atăta, până  trăim  să  trăim, să  nu  ne  facem  spaima, nu  avem  lipsă
de  ea. Şi  tu  hypocandria  ce  ai, ferite  de  ea  că  ai  tare  greu  morb “Abrek”
aşe  zic  Tatari(i)  cînd  provoacă  pe  oarecineva  pe  viaŃa  şi  moarte. Abrek  dară
nu  spaima, fi(i)  filosof, barbat  tare  şi  cu  capu, când  să  redica  viforu  cât  de
înfricoşat, ca  de  eşti  spariat  şi  altu  să  sparie. În  lyceu  v(-)a  ÎnvăŃat  că  de  ai
scris  în  cartea  sorŃii.
Parcă  ve  va  curma  firul  vieŃii, oricât  ne  vom    vaieta  şi  e  de  plecat. Iareş
dară  tot  atăta  unadată  vieŃuim, apoi  şi  asta  puŃină  viaŃa  să  mi(-)o  amurăm
noi  însuş, ar  fi  lucru  inprudent  ba  tocmai  nebunie(,) lasă  margă  cu  i(-i)  de
mers “hodie  mihi  cras  tibi”. Vez  nori  în  migrate  colori  şi  capătu, cum  am
spus, fi(i)  filosof  în  asta  privinŃă, că  eşti  medic. Apoi  între  noi  sic  dictum,
voi  medici(i)  altcum  vedeŃi  universul, lumea  şi  viaŃa, de  cât  noi. Da  în  una
convenim, că  nici  noi  nu  ştim  a  o  definia  cum  îi  dară  în  adevăr. Ia(-)o  iute
înainte, da  cu  voie  bune  superesă  calu  zice  unguru  că  are  destul  de  mare
cap, nu  eu. CugeŃi  că  m(-)ai  înŃeles  ce  vroesc  a  zice.
Fie(-)Ńi  crăciunu  cu  mare  bucurie  cum  ar  fi  al  nostru, vom  bea  pentru
sănătatea  Ta  de  buna  seama. Scrie(-)m  când  a  fi  capatu  cursurilor  teu, când
ei  pleca  către  noi  să  numărăm  zilele. CărŃile  nu  au  sosit  poată  e  reŃinut
pachetu.
Sic  felix.

al  tău  părinte  iubitor
ALEXA  ANDERCO  HOM

(Alexa  Anderco  protopop  a  fost  un  intelectual  modest  însă  foarte  învăŃat. Pentru
ştiinŃa  lui  vastă  a  fost  stimat  şi  în  cercurile  ungureşti. A  terminat  theologia  în
Pazmaneum  la  JezuiŃi. Pe  vremuri  era  în  Szombathely.)
Epistola  Doamnei  Ana  Anderco  măritată Petru  Mihalyi  preot  în  mănăstirea
Moiseiului, cătră  fratele  Artemiu  A. Homorodeanu  studinte  în  medicină  Roma
Torre  di  noua  1/13  piano  2
Borşa  1  Februar  1877
(“Documente  Istorice  Maramureşene”, publicată  de  Ing. ARTUR  KOMAN, Vişeul  de
Jos, Tip. Horovitz, Vişeul  de  Sus, p. 26).

Că  dacă  eu  mni-oi  creşte  mare
łîe  mama  nu  m-a  dare,
C-oi  hi  mamii  văcăriŃă
Şi  tătuchii  boăriŃă.
Numa  el  ş-o  dzîs  aşe:
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua,
Până  tu  de  nu  Ńî(-i)  fa
Tăt  o  morişcă  de-aramă
Să  macine  fără  vamă.
E(a)  ş-aceie  ş-o  făcut.
Numa  e(a)  o  dzîs  aşe:
- Ină, mândruŃ, de  mă  ie,
Până-s  pruncă  tinere,
Că  dacă  mni-oi  creşte  mare
łîe  mama  nu  m-a  dare,
C-oi  hi  mamii  văcăriŃă
Şi  tătuchii  boăriŃă.
El  atunci  o  dzîs  aşe:
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua,
Până  tu  de  nu  Ńî(-i)  fa
S-otrăieşti (=otrăveşti) pă  frate-

tău,
Pă  frate-tău  cel  mai  mare,
Ce-i  nănaş  sfântului  Soare.
- Cum, mândruŃ,să-l  otrăiesc?
- Hei, tu  mândrulica  me,
Colo-n  fundu  grădinii
Este-un  corci  de  mălin  verde,
Ş-acolo  şerpele  şede
Şi  din  gură
(V)in  i  cură,
Din  coadă  verin  pticură 

(=picură).
Du-te  Ńîne  păharu
Şi  de-a  cură  verinu
Da  d’întină  frate-tău:
“Să  trăieşti, frătiucu  mneu!
“De  când  mama  m-o  făcut,
La  o  masă  n-am  şedzut,
Dint-un  păhar  n-am  băut,
Nici  n-om be, frătiuc, mai mult”.
E(a)  ş-aceie  ş-o  făcut.
- Ină, mândruŃ, de  mă  ie,
Până-s  pruncă  tinere,
Că  dacă  eu  mni-oi  creşte  mare
łîe  mama  nu  m-a  dare,
C-oi  hi  mamii  văcăriŃă
Şi  tătuchii  boăriŃă.
Numa  el  o  dzîs  aşe:
- Ba, eu  că  nu  te-oi  lua
Până  tu  nu-i  otrăi
Pă  frate-tău  cel  mai  mnic
Ce-i  la  mama-Ńi  mizelnic.
- Cum, mândruŃ, să-l  otrăiesc?
- Cum  ai  şi  pe  celalalt.
Numa  e(a)  că  ş-o-ntinat:
- Să  trăieşti, frătiucu  mneu!
De  când  mama  m-o  făcut,
La  o  masă  n-am  şedzut,
Dint-un  păhar  n-am  băut,
Nici  n-om be, frătiuc, mai  mult.
Frate-său  o  dzîs  aşe:

Fală  goală,
Traistă  uşoară.
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Viflaimul din BouŃu Mic, Ucraina.
Din colecŃia fam. Gandic



- Atunci, soră, să  te  măriŃi,
Când  a  face  plopu  pere
Şi  rătita  (v)işinele
Ş-a  mânca  mama  din  ele:
Atunce  şi  nici  atunci,
Când  a  face  plopu  nuci
Şi  rătita  mere  dulci.
Numa  e(a)  că  l-o  rugat:
- Ină, mândruŃ  şi  mă  ie,
Până-s  pruncă  tinere,
Că  dacă  eu  mni-oi  creşte  mare
łîe  mama  nu  m-a  dare,
C-oi  hi  mamii  văcăriŃă
Şi  tătuchii  boăriŃă.
Numa  el  o  dzîs  aşe:
- Eu, mândră, nu  te-oi  lua,
Că  dacă  tu  ti(-i)  mânie
Şi  cu  mine-i  face-aşe.
Cine  crede-nt-un  drăguŃ,
Tuie  o  dint-un  noruŃ,
Vara  când  plouă  răruŃ.
Cine  crede-nt-un  bărbat,
Tuie  o  din  sărinat (=senin)
Vara  când  ploauă  măşcat.
Şi  eu  una  am  credzut,
Cinste  bună  n-am  avut;
Şi  eu  una-am  ascultat,
Cinste  bună  n-am  purtat.

2135ă
HORE  DESPRE  NEVASTA,    
AMĂGITĂ  DE  DRĂGUł, 

ŞI  FIUL  SĂU
Varianta  baladei  “3. MAMA”.

Auzită  dela  PălăguŃă  Mihu  din  Iapa,
nevastă, 38  ani. Iulie  1903.

- Fugi, nevastă, cu  hiu,
Că  te-agiunge  bărbatu.
- Lasă  (v)ie, focu-l  hie,
Acăstauăle-l  mângâe,
TemniŃa  umbră  să-i  hie.
- Fugi, nevastă, cu  hiu,
Că  te  agiunge  drăguŃu.
- Lasă-l  (v)ie, bdiata-l  hie,
StruŃucior  verde-l  mângîe.
Poale  albe-o  sufulcat,

Fă  bine,
Nu  te  teme  de  nimeni.
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PoeŃi  din  M a r a m u r e ş

ION  ARDELEANU  PRUNCU, Berbeşti
Pasărea  măiastră

Aşteaptă-mă când se  scrie cu  lună cărarea,
o  clipă,
să  lunecăm  prin  ierburi, de  mână,
şi  amândoi -
eu  aripa  stângă, tu  aripa  dreaptă,
să  fremătăm, argintie, chemarea.
Stăpână,
eu  am  venit  dar  nimeni  nu  m-aşteaptă
şi  pasărea  măiastră  dintre  noi
se-ncearcă  cu  o  singură  aripă.
Din “Nord  statornic”, antologie, Baia  Mare, 1973

GHORGHE  MIHAI  BÂRLEA, Năneşti
Poem  pe  o  temă  fundamentală

Pe  dedesubtul  sângelui  ce-i  oare?
Te-ntreb  pe  tine  aspră  încarnare.
Pe  dedesubtul  cărnii  cine  bate?
Vă-ntreb  pe  voi  dureri  necercetate.
Şi  sub  durere  ce  rugină  roade
De  sunt  ca  pe  tăişul  unei  spade?
Nebănuind  răspunsul  se  face  noapte  

adâncă,
Mă-ncremeneşte  întrebarea  încă,
Mă-ncoronează  toate  deodată
Ca  o  sentinŃă  fără  judecată.
Din “Caietele  Măiastra”, antologie, Baia  Mare, 1982

MARIA  BELE, Slatina
Călătorul

Înorat  amurg  coboară
Dinspre  munte  pe  ogor,
Lângă  casa  părăsită
S-a  oprit  un  călător.
În  grădina  fermecată
Trandafirii  s-au  uscat,
Numai  flori  de  păpădie
Vezi  în  fiecare  strat.
Creşte  troscotul  în  voie
Pe  cărarea  cu  pietriş,
În  atâta  supărare
Nici  un  ochi  de  luminiş.
Coperişul  vechi  de  paie
Negru  e  ca  un  sicriu,

Cumpăna  de  la  fântână
Seara  scârŃâie-a  pustiu.
Toate  geamurile-s  sparte,
S-aud  carii-n  grinzi  cum  rod,
BufniŃele  mohorâte
Îşi  fac  cuiburile-n  pod.
Clatină  din  cap  a  milă
Bietul  călător  pribeag
Şi  cu  inima  sdrobită
Se  apropie  de  prag.
Vino  şi-mi  deschide  uşa,
Mamă  dragă  din  Ardeal,
Am  sosit  din  nou  la  tine
Prins  de-al  desnădejdii  val.
Vino  şi-mi  alină  dorul,
Când  te  caut  în  amurg,
Căci  din  ochii  fără  stăvili
Azi  atâtea  lacrimi  curg.
Nimeni  nu  răspunde, nimeni...
Lângă  marginea  de  sat
Călătoru-şi  pleacă  fruntea
Şi  suspină  supărat.
Mai  demult  era  pe-aicea
Numai  floare  prin  grădini,
De  când  s-a  mutat  hotarul
Cresc  pe  cale  mărăcini.
Mai  demult  în  casa  asta
Un  poet  cânta  cu  drag,
Azi  bătrânii  dorm  sub  glie
Şi  poetul  e  pribeag,
Unde-s  vremurile  bune
Cu  cântări  şi  şezători,
Unde-s  fetele  frumoasă
Şi  voinicii  visători?
Călătorul  trist  se-nchină
Pe-o  potecă  din  CarpaŃi:
Doamne, cât  mai  Ńine  jalea
Şi  hotarul  între  fraŃi?

GAVRILĂ  BILAŞCU, Petrova
*În  fiecare  dintre  noi 

sălăşluieşte  un  potenŃial  erou -
ferecat  în  celula  ipocriziei
noastre, păzit  de  cerberii  anxi-
etăŃii  noastre - pe  care, dese-
ori, în  clipe  cumpănite  ontic, îl
auzim  bătând  cu  pumnii  în  
pereŃii  blindaŃi  ai  inimii  ca  într-o
poartă  a  zădărniciei.



VASILE  BOCOCI
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

*
Corpul  tău
e  un  cutremur  de  pământ
din  care  simt
gustul  templului  devastat.
Nu  mă  trezeşte
când  copacul  se  dezbracă, 
decât  numai  noaptea,
fiind  rătăcitor
prin  păduri
plin  de  sete
şi  ars  de  un  dor  
nemărginit.
Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993
ION  BOGDAN, Săliştea  de  Sus

Ninge
Descinde  fără  de  măsură
În  lume  aprigă  ninsoare
Şi  mângâierea-i  dalbă  pură
Supune  Munte  Suflet  Soare.
Alb  e  cuvântul  albă  spuza
Ce-am  strâns  din  steaua  căzătoare
Vocale  se  topesc  pe  buză
Şi-i  Ńipăt  liniştea  cea  mare.
Din  alte  timpuri  viitoare
Şi-atât  de  mult  dorite  poate
Se-aude  zvon  nespus - ci  pare
Că-am  şi  trecut  şi  cu  noi - toate.
Din  pliantul: “ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş“, 23  martie  1980

ION  BURNAR, Dragomireşti
Ionu  Împăratului

Se  uită  istoria  la  mine
de  parcă  eu  aş  avea  nevoie  de  ea
de  parcă  moartea  de  exemplu
să  fie  o  chestie  strict  personală
ca  şi  viaŃa  mea  de  după  mine
războaiele  macromanice  poate  au  fost
poate  n-au  fost
peşti  ditetici
poate-am  avut  în  loc  de  degete
trupul  râu  gâtuit
dar  asta-n  istoriile  cronometrate
în  toate  celelalte
mă  uit  eu  la  istorie.
Din “Caietele  Măiastra”, antologie, Baia  Mare,
1982

ION  CHICHINEJDI, Biserica  Albă
Frate  al  pământului

Sunt  legat
de  chemarea  pământului
cu  sângele  meu
fierbinte  de  dac.
Păşind  pe  el, uneori,
parcă-mi  cresc  rădăcini  în  tălpi
şi  ochii-mi  înfloresc.
Copac  mi  se  
pare  
că  sunt
încât  mâinile
mi  se  par  crengi
şi  simt
cum  respiră  Ńărâna.
Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

ION  CHIŞU, Săliştea  de  Sus
Mândrie  de  dac

Cu  mâna-mi
dăltuit-am  măiestritele  porŃi
şi  fusul  ce  toarce
din  caier  de  stele
tot  mai  măreŃe  visele  mele.
De  jumătate  
şi  veacul  întors-am,
lanului  aur  i-am  dat
ca  pâinea  să  fie  mai  bună,
mai  caldă,
mai  repezi
peştii  ce-n  apele  Ńării  se  scaldă.
Din “Nord ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975

GAVRIL  CIUBAN, Vişeu  de  Mijloc
Cântec  pentru  domnişoara  L

Sunt  înapoia  singurătăŃii
Cu  un  destin, cu  un  ceas
La  numai  o  lungime  de  toamnă
Se-apropie  doamna  în  negru, la  pas
Zadarnic  iubito  cămila
Prin  deşertul  iubirii  o  strig
O pasăre udă doar şchioapătă-n urmă-mi
Prin  rărita  pădure  lumină  de  frig
DaŃi-mi  voie, mă  rog
Într-un  alt  destin  să  cobor
Dar  pasărea  udă  şchioapătă-alături
De  parcă-ar  rosti: Nevermor.
Din  pliantul:”ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş“, 23  martie  1980

Cisme  roşii-o  desculŃat
Şi-n  brăduŃ  că  ş-o  d’întrat.
E(a)  de  acolo  ş-o  strîgat:
- Hei, tu  mândrulioru  mneu,
Întinde-Ńi  tu  băltagu
Şi  io-oi  tinde  brâuŃu
Ş-om  atârna  pruncuŃu
Şi  ne-om  duce  la  focu.
Când  o  fost  la  patru  ceasuri,
Înnapoi  ş-o  d’înturnat,
E(a)  hiu  că  l-o  cătat.
Numa  el  de  ş-o  grăit:
- Du-te, mamo, la  focu,
P-unde  Ń-ai  umblat  drumu,
Cu  drăguŃu-Ńi  cu  tătu.
Numa  eu  când  mni-am  zderat
Ciucele  ŃâŃă  mni-o  dat;
Ploaie  caldă  ş-o  pluat
Pă  mine  de  m-o  scăldat;
Frundză  de  plop  o  pticat,
Pă  mine  m-o-nfăşurat;
Pasările-o  ciriptit,
Pă  mine  m-o  adurnit.
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DESPRE  FATA  
CEA  FRUMOASĂ.

Auzită  dela  Gheorghe  Ona, fecior  de
21  ani. August  1903.

Strîgă  fata  ce  frumoasă:
Nu-i  voinic  să  să  găsa(scă),
Pă  e(a)  să  o  celuia(scă).
Numa  unu  s-o  aflat,
Tinerel, neînsurat,
Din  mnijlocu  târgului,
Din  spatele  murgului.
- De  n-oi  amăgi-o  eu,
Nu-m  agiute  Dumnedzău,
Că  am  haine  la  saboi,
Să  n-agiung  să  le  port  noi.
Frunză  verde  de  odos,
El  la  mă-sa  că  s-o-ntors.
- Bună  dzîua, mamă  dragă,
ÎnvaŃă-mă  ce  să  fac,
Că  m-am pus  în  rămăşag
Cu  o  fată  de-npărat.
Şi  de  nu  mi(-i)  învăŃa,
Hazna  nu  mni-Ńi  mai  lua.
- Du-te  tu  la  soru-ta,

Gura
Aduce  ura.
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1ON  COMAN, Vişeu  de  Sus
Primăvară

Eu aş ara-n priviri tot creul ca un  plug
Şi-aş  semăna  apoi  hotar  de  stele,
Le.aş  aduna  târziu  într-un  amurg
Şi-aş  împleti  apoi  hotarul  Ńării  mele.
Le-aş  face  snopi  şi  legănaŃi  sub  lună
I-aş  Ńine-.n  palmă  ca  pe-un  blid.
În  steme  tricolore  mi-aş  împleti  

cununa
Şi scut mi-aş face de gânduri ca un  zid.

VASILE  COMAN, Vişeu  de  Sus
Istorie

Cununile  de  lauri  de  pe  fruntea
învingătorilor  s-au  ofilit
Spadele  neînvinse  ale  voievozilor
Sunt  moaşte  sub  lespezi  de  piatră
ce  fulgeră  uitarea.
Doar  marea
marea  zbuciumată,
nestatornică
şi  veşnic  aceeaşi,
dezbracă  valurile  adevărului
până-n  lumină.
O, adevărul
ce  greu  cântăreşte  memoria
precipitată  pe  filele  istoriei.
Din “Nord ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975

MIHAI  CUPCEA, Budeşti
Nemaiîntâlnit

Şi  trece  noaptea  zi  cu  zi
vrajă  şi  dor  descumpănit
alt  cântec  şi  alt  fel  de-a  fi
un  alt  zbor  nemaiîntâlnit.
Din  taină  mâna  a  căzut
blând  sânii  tăi  să-i  înveşmânte
grădina  sângeră-n  sărut
precum obrajii-ntre cuvinte.
Şi  rugul  trece-n  dezmierdări
altcum  în  braŃe  altfel  para
din  rană  tu  revii  mă  ceri
în  carnea  ierbii  de-astă  vară
Dar  dintre  câte  stele  taie
cuvântul  dus  spre  alt  destin
doar  ochii  cad  desfrâu  şi  ploaie
din  ramuri  întru  nefiind.
Din  pliantul: “ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş“, 23  martie  1980

GHEORGHE  DAN, Biserica  Albă
Sufletul

Sufletul  eu
e  o  oglindă
în  care  
mă  caut
când  sunt  trist
şi  mi-e  teamă
de  mine.

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

ŞTEFAN  DORU  DĂNCUŞ, Ieud
*

Ora  lumii-ncepe  să  se  sfarme
Şirele  spinărilor  se  frâng
Când  întreaga  specie  adoarme
Şi  aşteaptă  Dumnezeu  să  plâng
Lângă  mine - doar  aceste  goale
Trupuri  de  cuvinte  înflorind
Doar  aceste  pagini  senzuale
Care-aşteaptă  să  încep  să  mint
Noaptea  asta  n-o  să  cadă  stele
Noaptea  asta  numai  spaime  cad
MorŃii  scriu  cu  degetele  mele
Drumul  către  moarte  l-am  uitat
Azi  e  ziua  notelor  de  plată
Nu  mai  am - deodată - întrebări
Şi-ntre  Dumnezeu  şi  mine - iată
Au  rămas  aşa  puŃine  scări
Nu  mai  este  timp  şi  nici  murdare
Nu  mai  sunt  aceste  amintiri
Aceşti  paşi  au  devenit  cărare
Printre  naşteri, morŃi  şi  despărŃiri
Acum  iarăşi  locuiesc  în  temple
Iar  aşteaptă  Dumnezeu  să  plâng
Lângă  câmpul  ăsta  de  exemple
Care-apar, trăiesc  şi-apoi  se  sting
Între  Dumnezeu  şi  mine - iată
A  rămas  o  scară  şi  ceva
Şi  duhnind  a  Ńară  disperată
Nu  mai  am  curaj  să  urc  pe  ea
Din  volumul “Apocalipsa  după  Dăncuş”, Editura
Singur, Târgovişe, 2004

VASILE  DRAGOŞ, Deseşti
Punct  final

Păstorii  veghează  albul  surâs
în  care  toate  de-a  valma  scânteiază
lângă  uşile  bisericilor  în  construcŃie

Doară  e(a)  te-a  învăŃa.
Frunză  verde  de  odos,
El  la  soru-sa  s-o-ntors.
_ Bună  dzîua, soră  dragă,
D’învaŃă-mă  ce  să  fac;
Că  de  nu  mi(-i)  învăŃa
Hazna  nu  mni-Ńi  mai  lua.
- Hei, tu  frătiulucu  mneu,
łîpă-Ńi  haine  femeeşti
Şi  un  rânduŃ  bărbăteşti.
La  fereastă  Ńî(-i)  strâga:
“Năposti-mă  soră-n  casă,
“Că  mă  ploauă  de  mă  varsă.
“Pă  unde  pticur  pticoară,
Tătă  carnea  mni-o  oboară”.
- Hei, tu  sorureaua  me,
În  casă  te-aş  năpusti,
Rău  mă  tem, mi(-i)  celui,
Că  Ńî(-i)  portu  femeesc
Şi  grăiuŃu  bărbătesc.
- Că  m-o  bătut  bărbatu
Şi  mni  s-o  mutat  graiu.
Da-n  casă  l-o  năpustit,
Pă  vatră  i-o  d’aşternut.
- Hei, tu  sorureaua  me,
Tu  ai  bărbaŃi  dohănîşi
Ş-or  (v)ini  să-şi  ieie  foc
Şi  m-or  omorî  pă  loc.
Da-m  aşterne-n  pat  cu  tine,
Că  ne-om  hodini  mai  bine.
DemineaŃă  s-o  sculat,
Pă  obraz  că  s-o  spălat,
Din  gură  ş-o  blăstămat:
- Cât  i  lungu  de-a  lungu,
Cât  i  lungu  pă  sup  soare,
Ia, fata  să  nu  să  gioare.
Şi  eu  una  m-am  giurat,
Şi  nu-i  drept-adevărat,
C-amu  văd, că  m-o-nşelat.
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HORE  

DESPRE  PĂCURARII  
DIN  łARA-ROMÂNEASCĂ.

Auzită  dela  Mihaiu  Moldovan,
neînsurat, 65  de  ani. Iulie  1903.

În  trup  sănătos,
Minte  voioasă.
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oamenii  cred  că  moartea  nu  va  veni
dar  ea  se  solidifică  mereu
în  forme  imprecise
presimŃirile  şoaptele  sorocul
rămân  pradă
unui  cântec  de  invocare  a  ei
iar  lumile  toate  converg
înspre  o  imagine  viitoare.
Din  volumul “Hotare  fluide”, Editura  CYBELA,
Baia  Mare, 1997

PETRU  DUNCA, Budeşti
Cocoşul

Soseşte  din  grădină, roşu  ca  soarele  
verii,

Soseşte  din  iarba  sclipitoare
şi  are  creasta  însângerată.
Se  ridică  din  ogradă
ca  o  făptură  exotică.
Cocoşul  e  alcătuire

în  retortele  alchimice  şi  din
formele  aerului.

Se  preschimbă  în  pasăre  mică.
Se  preschimbă  în  pumn
iar  ghiarele  sale  sunt  ascuŃite

ca  Ńăruşii  grădinilor.
Acesta  e  cocoşul  ce  aparŃine.

Cocoşul  strălucind  în  dimineŃi,
unui  luptător  dezbrăcat  în
amiaza  de  vară  se  asemuie.

Cocoşul  care  se  desprinde  deasupra  
zorilor

peste  case  şi  uliŃi, 
care  zboară  peste  garduri  şi  se
opreşte

dincolo  de  grădini.
Cocoşul, cu  pântecele  lui

măturând  norii.
Ca  un  val
trecând  pe  lângă  ferestrele  caselor -

acei  nori
aruncaŃi  pe  pământ.
Un  călăreŃ  ce  se  pierde  în  iarbă, 

nemărginit
asemenea  unei  coline  în  pădure,
înspăimântător.
Din “Caietele  Măiastra”, antologie, Baia  Mare,
1982

ALEXANDRU  FILIPAŞCU, Petrova
Scrisoare  fratelui  Iuga

Tatăl  meu  n-a  murit  în  Grui
nici  ierbii  nu  i-a  mai  şoptit  nimic,
nici  mie  nu  mi-a  spus  nimic

atunci  când, aplecat  pe  soarta  lui,
s-a  dus  să  caute  adevărul  morŃii.
Nu, tatăl  meu  nu  s-a  sfârşit  erou
cum  scrii  tu  bocet, frate  Iuga,
şi  nici  în  ceruri  nici  în  iaduri
nu-i  stă  mândria  sa, nici  ruga  
după  dreptate. Ascultă  frate:
după  Pintea  mai păstrăm  o  za
ca  printre  fumuri  şi  tractoare
azi  să  ne  mai  mândrim, totuşi, cu  ea
pe  tatăl  meu  zidit  în  mal  de  mare
azi  nu-l  mai  cheamă  munŃii
şi  chiar  de  l-ar  chema  întru  visare
el  nu  şi-ar  părăsi  cărunŃii
munŃi  de  adevăr  pe  care
s-a  dus  să  le  dea  viaŃă  mare
prin  moartea  sa...
Degeaba  plângi  tu, frate  Iuga:
nu-i  brazdă, paloş, paltin  nu  e
să-Ńi  prindă  plânsul, de  pe  buze  ruga
şi  în  înalt  de  cer  s-o  suie.
Din “Calendarul  Maramureşului”, Baia  Mare,
1980

PETRE  GOT, Deseşti
Necuprinsul  se-ntrupa  din  nou

Pământule  al  meu,
Eşti  Biblia  mea,
Eşti  altarul  meu  de  lumină;
În  cer  o  să  mă-ngrop
Şi-n  tine.
MunŃii  îmi  dansau  la  geam,
Cântau  apele  şi  văzduhul;
Necuprinsul  se-ntrupa  din  nou,
Începutul  fiind  tot  Cuvântul.
As-noapte  L-am  auzit  pe  Dumnezeu
Vorbind
În  limba  română.
Din  volumul “Timp  răstignit”, Bucureşti, 1991

GHEORGHE  GRANĂR
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Ca  pietre  vii
Mă  las  în  seminŃele  pâinii
Cu  musturi  de  sânge  curat.
În  spic  mă  renasc  ca  un  înger
De  doruri  curate  purtat.
Mă  fac  o  pâine  mare  şi  albă
Pe  masa  Ńărânei  fierbinte,
În  jurul  meu, dulci  şi  amare,
Sta-vor “aduceri  aminte”.
Voi  bate  în  frunza  iubiŃilor  plopi,

Sus  al  łara  Rumânească,
La  băcia  ciobănească,
Este-o  masă, străluceşte,
Bătută  cu  soldzi  de  peşte.
După  masă  cine-m  şede?
Şede  Mirce  cu  Codre.
Numa  ei  de  să  mustra:
- Unde-ai  vărat  Mircio, hei,
De  Ńî(-i)  faŃa  ca  la  zmăi 

(=zmei)?
- C-am  vărat  la  łăligrad,
Unde  bat  cârlani  în  cap.

Cârlanu-i  cu  şese  coarne
Şi  la  coadă-i  de  tri  palme.
Şi  tăiei  un  feli  pă  masă,
Dint-o  dată  câte  şese.
Care  era  fără  său,
L-am  lăsat  la  Dumnedzău.
Şi  mâncam  coleşa  răce,
Unsă  cu  său  de  berbece,
Ş-am  mâncat  coleşa  goală,
Unsă  cu  său  de  mnioară.
Ş-am  mâncat  ptită  prăjită,
Tăt  cu  carne-nvăluită.
- Spune-m, Mircio, -adevărat,
Câte  oi  gras-ai  mâncat?
- N-am  mâncat  aşe  de  multe,
Numa  cinci  o  şese  sute.
- Da  cu  lâna  ce-ai  făcut?
- C-o  init  o  iarnă  gre
Şi  m-am  învăscut  cu  e(a).
- Da  cu  caşu  ce-ai  făcut?
- C-am  făcut  că  l-am  vândut,
Tăt  dept  bani  şi  dept  potari
Că-i  bun  câştig  la  ciobani.

Doine din  Maramureş
2138

Cine-o  zîs  duina  întâie
On  pruncuŃ  mnic  din  faşie,
L-o  lăsat  mă-sa  durninu,
L-o  aflat  duina  duininu.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 50 În  Ńara  orbilor,

Cel  cu  un  ochiu  este  împărat.
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Voi  bate  în  vânturi, în  valuri
Şi  toŃi  vom  dormi  fremătând
Ca  pietrele  vii  de  pe  maluri.
Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993

ION  GRIGA, Vişeu  de  Sus
Diagrama

Uneori
ar  trebui
să  ne  desenăm  gândurile
pe  faŃa  apei
să  uităm  apoi
această  diagramă
şi  vom  simŃi  din  nou
pământul  sub  picioare
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

GHEORGHE  GRIGUłA, Ieud
Împlinirea  cuvântului

Mestecenii  sunt  săbii  de  cucută
cu  aura  ce-o  are  fiecare,
se  împlineşte  seva  ce  o  doare
în  cântecul  de  liră  care-ascultă.
Pădurea  în  extaz  e  un  veşmânt,
cu  lacrimile  crengilor  ce-o  dor,
uitată  de  milenii  într-un  zbor
cu  rădăcina  prinsă  în  cuvânt.
În  mine  se  deschide  veselia.
Sunt  un  albastru  purtător  de  vânturi
şi-un  foc  nestins  în  suflet  sub  

pământuri.
Ca  un  barbar  apus  de  o  mândrie
îmi  cânt  în  mine  nestatornic  cântul -
mi  s-a-mplinit  peste  trecut  cuvântul.
Din “Nord ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975

MARIA  GRIN
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Patria
Acest  cuvânt
amiroase  a  lumină  deplină
pentru  că  e  crescut
în  veşnicia  trupului  perfect  de  grâu.
Acest  cuvânt  tânăr
până  la  rădăcini
face  sufletele  vară,
trezeşte  carnea  din  noi
şi  ne  umple  mădularele

cu  linişte  şi  pace.
Acest  cuvânt
e  mai  înalt  ca  zborul
prin  el  mamele  îşi
înlăptează  pruncii,
prin  el  noi  pipăim  veşnicia.
Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

VASILE  GUZO, Apşa  de  Mijloc
ViaŃa

E  ca  o  rouă,
ca  o  picătură  de  ploaie,
ca  o  scânteie -
apare  şi  se  preface
în  nimic.
Doar  umbra
rămâne  fidelă
la  apusul  ei
ce  te  îngână
dacă  din  tine
mai  vrei
ceva  să  iei
ce  n-ai  meritat.

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

IRINA  HAPCA, Vişeu  de  Sus
*

Adorm  în  cuvintele  mele
strâns  adunate  în  piept
ca  un  copil  cu  jucăria
iubită.
Din  volumul “A  cincea  dimensiune”, 2004

VIOREL  HORJ, Vişeu  de  Sus
Trebuie

Trebuie  să  trecă  timpul  pe-aici
am  auzit  ierburile  zgulindu-se
de  trecerea  lui.
O! dac-ar  ocoli  cetatea
îndreptându-se  spre  noi
până  nu  va  fi  prea  târziu
până  când  gerul
n-a  măcinat  în  frunze
încremenite  fântâni
până  când  florilor
le  împrumutăm  ochii
să  se  mute
până  când  cerul
n-a  răguşit  chemându-ne
şi  nu  s-a  scurs de  tot  în  ochii  tăi
până  când  pasărea  asta

2139
Asta-i  hore  bătrânească
Cine-o-a  hori  să  trăiască;
O  horit-o  neamu  mneu
Şi  la  bine  şi  la  greu
Asta  o  horesc  şi  eu. 
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 50

2140
Zîs-o  mama  cătă  mine
Să-mi  învăŃ  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.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 50

2141
Mândră-i  horea, săraca,
Da’ nu-i  cine-o  trăgăna;
Trăgăna-ua  gura  me,
Pântru-ace-i  făcută  ie
C-o  ştiut  măicuŃa  bine
Că  eu  n-oi  ave  pe  nime,
Horile  mni-or  prinde  bine;
C-o  ştiut  măicuŃa  me
Că  eu  pe  nime  n-oi  ave –
Horile  m-or  mângăie. 
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 51

2142
Cum  oi  ave  glas  de  om
Dacă  nopŃile  nu  dorm:
Tăt  mă  sucesc  şi  mă-ntornÎncetul  cu  încetul

Departe  ajungi.
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mai  caută  cu  mâini  de  dor
respiraŃia  liniştii
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008
ANAMARIA  IUGA, Baia  Mare

Rame
Totul  e  parcă  pus  în  ramă
Spre  a  nu  se  dezbina
Totuşi  lumea  se  destramă
Îndreptate  pro  şi  contra
Vrăji  şi  farmece  cumplite
S-au  născut  pe-acest  pământ
Spre  a-Ńi  duce  viaŃa  scurtă
Într-o  candelă  precară
Ramele  se  rup

şi  astfel
Dau  luminii  trup  de  ceară.
Din  revista “SEMNAL”, nr. 5, Săliştea  de  Sus,
1994
FLORICA  IUGA, Săliştea  de  Sus

*
cuvintele  acestea
nu  sunt  ale  mele
ele  vin  de  undeva

dintr-un  adânc  neştiut  de  nimeni
cuvintele  acestea

sunt  ude  de  ploile  ce  le-au  plâns
şi  albastre

sunt  pline  de  cer
şi  de  mare

ochii  lor  clipesc  des, des  şi  albastru
cuvintele  acestea

mi  s-au  aşezat  pe  sufletul  alb
ca  o  coală  de  hârtie

alb  şi  gol
căldura  lor  m-a  pătruns

frigul  lor  m-a-ngheŃat
albastrul  lor  m-a  durut
cuvintele  acestea
nu  sunt  ale  mele
ele  vin  de  undeva

dintr-un  adânc  neştiut  de  nimeni
cuvintele  acestea

sunt  bătălia
între  viaŃă  şi  moarte

un  crainic
striga, 

urlă  victoria
puterea  morŃii  asupra  vieŃii

şi  cuvintele  acestea
care  nu  sunt  ale  mele

vin  din  moarte.
ION  IUGA, Săliştea  de  Sus

Oraş  străin
Prin  oraş  Foamea  Neagră  cu  îngerul
de  mână
ferestre  deschise  străzile  desculŃe
în  faŃa  lor  scufundă
numai  fata  cu  mâinile  de  vată
fata  blondă  de  la  circ
scrie  pe  asfalt  o  cârjă  din  iarbă
uscată
albă  insulă  este  fata
razele  o  înconjoară
şi  ea  prizonieră  între  gratiile  de  lună
uitată-i
caii  de  lemn  ard  în  arenă
prin  oraş  Foametea  Neagră  cu  îngerul
de  mână
Din  pliantul: “ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş“, 23  martie  1980
SIMION  IUGA, Săliştea  de  Sus

Într-o  poartă  din  satul  meu
Într-o  poartă  din  satul  meu
cineva  a  înfipt  un  cuŃit
tocmai  în  mijlocul  soarelui
şi  oamenii  s-au  crucit  de  mirare.
Era  să  fie  o  horă  în  ziua  aceea,
o  nuntă, poate  altceva.
Dar  nu  a  mai  fost  nimic
şi, înspre  seară  târziu,
clopotele  au  început  
să  bată  năpraznic, în  dungă.
Se  aprinsese  satul.
Din  volumul “Crepuscul  pe  Iza”, 2008
AUGUSTIN  IZA, Strâmtura

Se  aprind  lumini
Se  aprind  lumini
între  ziduri
flăcările  se  ridică  icnind
prin  ferestrele  goale
şi  tu  stai  şi  priveşti
scheletul  de  beton  al  blocurilor
ce  ancorează  în  melancolie  noaptea
În  oraş  toŃi  dorm... puŃini,
foarte  puŃini,

Ca  peştele-n  apă  lină,
Ca  omu-n  Ńară  streină.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 54

2143
N-am  gânit  eu  c-oi  ajunge
Când  oi  hori  să  pot  plânge.
Iacătă-te  c-am  ajuns
Că  nu  pot  hori  de  plâns:
Când  inima  prinde-a  plânge
Cu  ochii  nu  pot  învinge,
Când  îmi  plânge  inima
Cu  ochii  nu  am  ce  fa’;
De  jălea  inimii  mele
Plâng  pt’etrile  pe  vălcele
Şi  fagii  la  dosurele
Dacă  văd  c-am  ajuns  rele.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 54

2144
Pagubă  c-am  bătrânit
C-am  fost  om  bun  de  horit,
Pagubă  că  bătrânesc
C-am fost om bun  să  horesc.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 55

2145
Mult mă mir  de  cel  ce  tace
Cu-a  lui  inimă  ce  face
Că  eu  şuier  şi  horesc
Şi  numa  nu  nebunesc.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 55

2146
Inimă, inima  me
Unde  vede-o  fântâne

Întâi  ascultă
Şi  pe  urmă  vorbeşte.
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vorbesc  în  şoaptă
la  colŃul  străzilor
contemplând  Ńipătul  focului,
fumul... cenuşa.
cerul  e  plin  de  sarea
lacrimilor  mele.
Din  volumul “Terase  de  apă”, Bucureşti, 1979

VERONICA  LITVINENCO
BouŃul  Mic
DimineaŃa

Se  coboară-n  zori  pe  creste
O  frumoasă  din  poveste,
Ea  păşeşte  zâmbitoare,
Cu  ochi  limpezi  de  izvoare,
Pe  poteci, pe  îndelete,
Duce  soarele  în  plete.
DimineaŃă, dimineaŃă,
Toate  le  trezeşti  la  viaŃă!
Aduci  florile-n  zăvoi,
Soare  cald  şi  blânde  ploi,
Zâmbet  dulce,
Lumină  în  viaŃă
Totu  începe  dimineaŃă!

VASILE  LUłAI, Vişeu  de  Sus
6.

Ca  o  urmă
stă  în  umbră
o  lumină
ce  mă  curmă.

Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

ŞTEFAN  MARINCA, Ieud
m-am  întors  acasă  după  un  an
în  care  numai  şi  numai  am  pierdut
şi-n  gară  am  băut  o  vodcă
să-mi  fac  curaj
să  mă  deprind  cu  fericirea
să-mi  fie  roşii  obrajii
şi-ncet  la  miezul  nopŃii  am  bătut
în  uşă  de  trei  ori
iar  ea  mi-a  deschis
puŃin  îmbătrânită
cu  aceeaşi  blândeŃe  în  ochi

i-am  zis
mamă  mai  naşte-mă  o  dată
dar  nu  jumătate  înger

ci  câine
lipitoare
scamă

căci  nu-mi  mai  pot  trăi  nicicum
atâta  viaŃă  fără  sfârşit

ION  MARIŞ, Vişeu  de  Sus
Zugravul  de  icoane

Zugravul  de  icoane  pe  sticlă, l-am  
văzut

Cătând  cu-nfrigurare  culorile  în  lut
Şi-n  pietre  felurite  cu  grijă  adunate,
Sfărâmate, măcinate,cernute -amestecate
Cu frunze de tot felul, cu coajă de copaci
C-apoi  să  zugrăvească  pe  sticlă  sfinŃi  

stângaci
Ce seamănă la faŃă cu el ori cu  nevasta
Care-l  ajută  adesea  ca  să-şi  prepare 

pasta;
Ori cu vecini şi prieteni, cu-o  droaie  de  

copii -
Mici îngeri pentru care culorile-s  mai 

vii.
Şi nu uita să pună-n culori mai mohorâte
Duşmanii, ori  pe-aceia  ce au vorbele  

urâte.
Din  moşi-strămoşi, pereŃii  i-a-mpodobit  

cu  ele -
Portrete  de  familie-ntre  şterguri  şi  

ulcele.
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

ION  MIGALI, Slatina
Ah, oglinda

Stau
faŃă-n  faŃă  cu  mine -
ucid  amintirile  altora
ca  pe  nişte  vânturi  de  oboseală
ce  se  scurge  prin  trupul
istovit  de  lumea  asta  putredă.
Îmi  pun  sufletul
să  se  privească-n
oglindă
ca  să  mă  cunosc  bine.
Şi  văd  acolo
inima  păzind
boala  din  mine.

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

ILEANA  MIHAI, Sighet
Poem  cu  flăcări

Se  clatină  tăcerea  din  fiece  cuvânt
şi  roua  din  privire-mi
se  transformă-n  ape,
copacii  îşi  închid  în  frunze
orice  cânt,

O  tâlbură  ş-apoi  be
Şi  zîce  c-aşe-i  tihne,
Zîce  c-aşe-i  învăŃată
Tăt  cu  apă  tâlburată,
Cu  limpede  niciodată.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 57

2147
Săraca  inima  mea
Nu  mai  este  cum  era:
Îi  dau  vin, îi  dau  rachiu,
Nu  mai  este  cum  o  ştiu;
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  zîua  mereu.
Bate, Doamne, lumea-aia
Cum  ai  bătut  pădurea
De-o  pticat  frunza  din  ea
Ş-o  rămas  o  rămurea
De  cântă  cucu  pe  ea;

Cântă  cucu  şi  mnierla
De-mi  alină  inima
C-o  pterdut  codru  frunza
Şi  omu  tinereŃa.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 57

2148
Inimă, inima  me,
Iară  prinde-a  mă  dure
Că  m-o  durut  jumătate
Ş-amu  tre  şi-n  ceiea  parte,
Jumătate  m-o  durut
Şi-n  ceiea  parte-o  trecut.
Inimă, inima  me,
C-on  cuŃît  de  o-aş  tăie
N-ar  cură  sânge  din  ie
Numa  apă  tâlbure(a);
Tu  inimă, tu  căŃe(a)
Rabdă-te, nu  mă  dure –

Lauda  de  sine,
Pute.
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chemându-Ńi  paşii  din  aproape
în  aproape,
să  te  inunde  apa-mi  ne-ncepută
ce  mă  va  arde-n  focuri  de  comete -
pentru  că  niciodată  n-a-nvăŃat  să
mintă
trupul  meu  coborâtor  din  sete.
Curând  n-am  să  te  pot  privi
nici  să  te  chem
putere  n-oi  avea,
nebune, flăcările  m-or  înlănŃui
şi-atunci
pre  limba  lor  te-oi  blestema...
Din “Nord ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975
ION  MIHALCA, Apşa  de  Jos

Chemare
Bat  clopotele
La  Apşa  de  Jos
De  peste  vremuri  din
Alt  veac
Ne  cheamă
Să  ne  închinăm
La  faŃa  lui  Christos
Bat  clopotele
La  Apşa  de  Jos
Din  alt  veac
Cineva  a  murit
Un  mort  ca  o  păpuşă  de  lut
Bat  clopotele

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

NICOARĂ  MIHALI, Borşa
Călăuza

Pelerini  prin  oraşe  fără  felinare
Turiştii  nu  văd  adesea
Pe  stradă  trecând  cu  muntele-n  spate
Numai  cu  el  ieşiŃi  la  plimbare
Zăpada  în  haine  de  ger  se  topeşte
Cu  urlet  de  lup  în  cămaşa  deschisă
Siberii  de  reni  răvăşite
Avalanşe  cu  gust  de  caisă.
Cu  ochii  umflaŃi  trece  călăuza  precisă
Câini  latră  pustiul  din  lună
Se  înclină  încet  turnul  din  Pisa
Turiştii  îmi  spun  noapte  bună.
Dar  largul  din  suflet  rămâne  pe  vârf
Troienit  pe  cărare  pervers
În  clipa  când  ceasul  se  strică  în  turn
Cu  muntele-n  spate  ieşiŃi  la  plimbare
Ei  caută  în  lume  un  sens.
Din  volumul “Iubiri  politice”, Baia  Mare, 1991

ION  MIHALYI, Slatina
Voi  da  foc

(fragment)
Voi  da  foc  caietelor  mele
O  să  caut  acum  un  alt  adevăr
Să mă ridic cu  noul scris  printre  stele
Şi  să-mi  vopsesc  cu  culoare  sfântă
Al  meu  negru  păr
Voi  schimba  a  lumei  credinŃă
Scriind  o  Biblie  nouă
O  nouă  credinŃă
Prostiei  din  jur
Ce  se  joacă  cu  a  mea  fiinŃă
O  să-i  sap  goapă  în  noaptea  din  jur
Ce  caut  atunci  când  scriu  eu  versul
ŞtiŃi  bine
Să  schimb  puŃin  universul.
CAROLINA  MOIŞ
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

*
Ajută-mă,
Păşesc  încet
pe  o  plapumă  de  gând.
Păşesc  ca  pe
o  iarbă  moale  de  dor.
Mă  tem  să  nu  
trezesc  pe  cineva.
Simt  un  suflu
cald  alături
ca  pe  o  minune:
uneori  de  blând,
dar  mai  mult  disperat -
fără  putere,
fără  foc.
Şi  în  acele  clipe
mă  vreau  furată
de-un  vis  neprihănit
şi  curat
ca  o  lacrimă
din  ochii  noului  născut.

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

GHEORGHE  MOIŞ
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Sunt  aproape  de  tine
Sunt  aproape  de  tine
MăicuŃa  mea  sfântă
Şi-n  sufletul  harpă
Toate  coardele  cântă
Şi  mi-i  dorul  ca  ziua
Cea  bună  senină

De-oi  pute(a)  te-oi  mângâie,
De  nu, -i  rămâne  ş-aşe.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 57

2149
Tăt  aşe  zîce  doru
Că  de  el  moare  omu.
MinŃe  doru  ca  ş-on  câne
Că  de  el  nu  moare  nime.
De-ar  muri  omu  de  dor
De  când  aş  si  fost  să  mor,

De-ar  muri  de  supărat
Eu  de  când  aş  si-ngropat,
De-ar  muri  de  ozîlit
Eu  de  când  aş  si  pământ.
Da’ omu  de  dor  nu  zace
Numa  vezi  că  n-are  faŃă
Şi  se  trece  din  viaŃă,
Da’ omu  de  dor  nu  moare
Numa  vezi  că  n-are  floare
Şi  se  uscă  pe  pticioare.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 61

2150
Dorurile  cele  mari
Stau  în  drum  ca  doi  tălhari,
Dorurile  cele  mnici
Stau  în  drum  ca  doi  voinici. 
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 64

2151
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. 
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 63

Limba  dulce,
Mult  aduce.
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Când  paşii  Ńi-aud
În  zori  prin  grădină.
Sunt  aproape  de  tine
Parcă  ieri  m-am  născut
Şi-Ńi  simt  răsuflarea
Din  care-am  crescut
Şi  mi-i  inima  clară
Ca  roua  în  zori
MăicuŃa  mea  dragă
Cu  ochii  de  flori.
Sunt  aproape  de  tine
Ca-n  ora  dintâi
MăicuŃa  mea  dragă
Frumoasă  rămâi.

Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993

ILEANA  MOIŞ
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Eu  plâng
Eu  plâng  că  tu  mă  dai  uitării,
De-acuma  n-am să  cer  un  sfat,
Sosi-va  ceasul  despărŃirii
Şi  timpul  bunului  rămas.
Se  frânge-un  pic  de  poezie
Din  dorul  cel  mai  subŃirel
Când  viaŃa  vrea  aşa  să  fie
Zadarnic  vrem  să  fie-altfel.
Şi  acea  clipă-atât  de  mare
Ce-a  existat  atunci  în  noi
S-o  şteargă  nimeni  nu-i  în  stare,
Nici  s-o  întoarcă  înapoi.
Un  gând  se  duce, altul  vine
Şi-aş  vrea  să  uiŃi  că  ne-am  iubit.
Rămână  doar  o  amintire
Din  ceasu-acela  fericit.
Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993

MARIA  MOIŞ
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Gând  nocturn
Te-am  cunoscut  în  clipe  grele
Când  sufletu-mi  era  pustiu
Şi  m-am  îndrăgostit  de  tine
Fără  să  vreau, fără  să  ştiu.
Ştiu  că  eşti  frumoasă
Sau  poate  şi  mai  mult,
Eşti  o  stea  peste  măsură  luminoasă
Ce  mi-ai  intrat  în  inimă  şi-n  gând.
Parcă-i  răsărit  de  soare
Când  cu  tine  mă-ntâlnesc

Şi  mi-i  frică-aşa  de  tare
Ca  să-Ńi  spun  că  te  iubesc.
Nu  ştiu, poate  c-am  greşit
De  tine  când  m-am  îndrăgostit,
Dar  ce  să  fac, aşa  sunt  eu:
Greşesc, greşesc  fără  să  vreu.
Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993

MIHAI  NEGRE
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Îmi  sunt  român
Port  un  nume
Mai  mândru  altul  nu-i
Decât  acesta
De  român.
L-am  moştenit
De  la  străbuni
Şi  sunt  dator
În  faŃa  lor
Să-l  port  cu  demnitate
Aşa - până  la  moarte.

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

ANUłA  OPRIŞ, Apşa  de  Jos
Odă  pământului  meu

Albastru  cer  preschimbă  frumuseŃea,
Seninul  gând  mai  zburdă  în  tăceri
Căci  viaŃa  azi  salută  tinereŃea
Născută-n  chipul  zilelor  de  ieri.
La  culmea  noilor  clipe  frumoase
Se-nchină  lumea  de  pe-ntregul  plai,
O  eră  nouă  a  deschis  lumina -
Tărâmul  înfloririlor  de  mai.
Eşti  leagănul  eternităŃii  sacre,
O, scump lăcaş, o, scumpă  glie,
Fiorul  cald  ce  tu  mi-l  dăruieşti
Cu  dragoste  din  sufletu-mi  se-mbie.
Tu  eşti  izvorul  tinereŃii  pure,
Eşti  farmecul  iubirii, scump  pământ,
Etern  Ńi-e  zămislită   prospeŃimea -
De-aceea  eu  prin  dragoste  te  cânt.
Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

IURI  PAULIŞ, Poienile  de  sub  Munte
Bucurie

Ce  mândru-i  astăzi  odorul -
Gândesc  mama  şi  tata,

2152
Măi  mândrior, floare  albă,
Du-mă-n  lume  de  Ńi-s  dragă
Şi  de  Ńi-i  urât  cu  mine
Spune-mi  să  mă  las  de  tine,
De  ai  alta  mai  cu  dor
Şi  pe  drum  să  te-nconjor,
De  ai  alta  mai  cu  drag
Şi  pe  drum  Ń-oi  face  larg.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 82

2153
Fă-mă, Doamne, ce  mi-i  fa’,
Pasăre  să  pot  zbura,
Fă-mă  pana  leului
Pe  marginea  tăului,
S-aud  tău  ciuroind
Şi  pe  mândru  bănuind.

Măi  mândruŃ, ce-Ńi  bănuieşti,
Ori  doară  nu  mă  ibdeşti?
Şi  de  nu  Ńi-s  dragă  bine
Fă-mă  brâu  pe  lângă  tine;
De  nu  Ń-oi  si  dragă  brâu
Fă-mă  pană  de  sansiu,
Sus  în  clop  mi-i  rădica
Ş-a  vede  tătă  lumea
Cum  îŃi  porŃi  drăgucioara;
De  nu  Ń-oi  si  dragă  pană
Fă-mă-o  lumnină  de  ceară:
Lumnina  Ń-a  vederea,
Oaminii  te-or  întreba
Ce  lumnină-i  aiasta?
Da’ nu-i  lumnină  de  său
Că-i  fată  din  satu  mneu,
Da’ nu-i  lumnină  de  ceară
Că-i  fată  din  a  me  Ńară.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 74

Lucrul  de  azi,
Nu-l  lăsa  pe  mâne.
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Zâmbeşte  tricolorul
Pe  margini  de  cravată.
Cu  el  copilăria
Mi-e  plină  de  lumină.
Cu  el  mi-e  bucuria
Şi  ziua  mai  senină.
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

GHEORGHE  PÂRJA, Deseşti
Moara  de  sare

Lui  A. E  Baconsky
A  plecat  trenul  din  oraşul  provinciei
Iedera  creşte  ca  o  noapte  pe  şine
Oamenii  s-au  mutat  cu  casa  în  gară
În  oraşul  provinciei  trenul  nu  vine

Cum  să  crezi
În  huhurezi
Cântă  o  dată
Şi-i  niciodată

Acum  stau  mai  jos  la  moara  de  sare
Cineva  strigă  pe  coline  în  sus
Anatol, Ană  şi  sarea  se  sfarmă
Şi  roata  grea  a  rămas  fără  fus.
Din  pliantul: ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş, 23  martie  1980
COSMIN  PERłA, Vişeu  de  Sus

Seară  cu  muzică  de  Chopin
Şi  iată: aştept  cu  atenŃie  momentul.
nici  o  greutate  pe  umerii  mei.
(Maria  în  rochia  roşie-roşie  ca  floarea  

de  mac
deschide  fereastra)
Suntem  aici, îmi  spun, iară,
aştept  cu  atenŃie  momentul.
Paşii  pisicii  tulbură  camera,
gâtul  ei  lung  din  vraful  de  cărŃi,
gâtul  ca  arcul
bucuria  ochilor  mei
şi  a  mâinilor  mele.
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008
LUCIAN  PERłA, Sighetul  MarmaŃiei

Hora  horilor (I)
- parodie -

Mult  mă-ntreabă  cucuŃu
Ce  n-am  horit  pân-amu

Că  am  glas  şi  am  putere
D-apoi  vezi  că  n-am  avere
Să  răzbat  de  atâŃi  rapsozi
Ce  cântă  de  când  îs  plozi
De  la  mini-top  la  top
De  au  bani  îşi  iau  şi  bloc.
Mă  cucuŃ  ca  tine-oi  fa:
Oi  cânta  numa  vara
Strânge-oi  bani  până  toamna
Şi  apoi, când  iarna  zine,
Oi  cânta  în  Ńări  străine!
Din  volumul “Folclor  poetic  eminamente  nou
din  łara  Maramureşului”, Parodii, Sighet, 1997
ION  PETROVAI. Petrova

Rodire
Visul - foc  curgând -
Scormoneşte-n  gând.
Lanul  crud  de  grâu
Din  soare-şi  face  brâu.
Timpul  ca  arama
Pârguieşte  poama.
În  sângele  fierbinte
Se  limpezesc  cuvinte.

Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008
LUPU  PETROVAN, Rozavlea

Ideal  frânt
Nu  Narcis  poartă  vina  morŃii  sale;
În  apa  fântânii  şi-a  văzut  chipul
Care  i-a  fermecat  ochii.
Oglinda  apei  voia  parcă  să  i-l  fure.
El  s-a  grăbit  să-şi  salveze  tezaurul.
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008
GHEORGHE  POP, Sat  Şugatag

Copilul  meu
Cu  fiecare  răsărit  de  soare
trudeşte  să  creşti
mai  frumos  cu  un  gând
cu  o  faptă  mai  bun
cu  un  pas  mai  aproape  de  cer
neuitând  nicicând
că  din  străbuni  ai  primit
tandru  grai  moştenire
mioriticul  plai - cununa  de  mire.
Fiul  meu, pentru  Dacia  Felix,
în  drum  spre  nemurire
să  nu  te  leşi  de  nimeni  învins

2154
Facu-mi  voaia  când  şi  când
Nu  pot  îmbla  tăt  plângând,
Facu-mi  voaia  câteodat’
Nu  pot  si  tăt  supărat.
Facu-mi  voaia  cu  gura,
De  la  inimnioară  ba,
Facu-mi  voaia  cu  ce  gură,
Inima-mi  plânge  de  cură.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 91

2155
Urâtu-i  pe  ptiatră  sacă
Şi  tăt  strîgă  că  se-neacă.
Taci, urâte, nu  strîga
Că-s  aici, nu  te-oi  lăsa,
Taci, urâte, nu  răcni
Că-s  aicea  ş-oi  sări. 
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 90

2156
Doamne, nu  bă  bate  tare
Că  şi  eu-s  a  dumnitale,
Doamne, nu  mă  bate  rău
Că  şi  eu-s  copilu  tău. 
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 90

2157
Omu  şi  Ńara  streină
Mi-o  făcut  faŃa  bătrână
Şi  capu  caier  de  lână.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 88

Luminează-te
Şi  vei  fi.
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decât  de  iubire.
Din  volumul “Învins  de  iubire”, Baia  Mare,
1994

IOAN  V. POP, Vişeu  de  Sus
*

Iarna  deplină -
pe  versantul  alpin
luna  schiază.

Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

NUłU  LAURENłIU  POP
Apşa  de  Mijloc
Mamă

Mamă, Ńi-am  spus  nu  mă  da
După-acel  ce  nu-l  iubesc,
Dar  tu  n-ai  vrut  asculta
Vezi  acum  cum  mă  căiesc?
Mamă, eu  demult  tânjesc.
M-ai  silit  la  măritat
Dup-acel  ce  nu-l  iubesc,
Bine  seama  nu  Ńi-ai  dat.
Ai  făcut  mare  păcat,
Dar  eu  nu  te-nvinuiesc.
Spune, mamă, ce  să  fac,
Să  mă  duc  în  lumea  largă
Ori  să  stau  să  mă  căiesc

Şi  pe  dos  viaŃa  să-mi  meargă?
20  iulie  1996

VASILE  ILIE  POP, Vişeu  de  Jos
Aici

Aici  pământu-i  dor  întins  sub  joc
şi  jocul  bătrânesc - străbun  îndemn,
aici  curg  doine  sfredelind  în  lemn
şi  grinzile  respiră  busuioc.
Aici  stă  cerul  luminat  de  frunŃi
când luna-n brânci se stinge înspre zori,
aici  se-mbracă  streşinile-n  flori
când  sub  stele  oamenii  fac  nunŃi.
Şi-n  Ńara  de  joc  şi  strigături
te naşti  mereu  mai proaspăt ca oricând.
Aici  lumina  îŃi  colindă-n  gând
cu  răcoare  verde  de  păduri.
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

ECATERINA  POPESCU, Slatina
Poruncă  trădătorului

Nu  călca  pe  pragul  mamei,
De  mormântu-i  ai  uitat,

Nu  călca  pe  pragul  tatei
Dacă-n  suflet  i-ai  scuipat.
Ai  schimbat  pâinea  pe-o  coajă
Care  dulce  Ńi-a  părut,
Ai  schimbat  pământul  Ńării
Pe  un  boŃ  stârpit  de  lut.
Dar  sărută  faŃa  pâinii,
Nu  fii  frate  cu  străinii
Căci  străinul  frate  nu  e:
Pentru  cruce-Ńi  face  cuie!
Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997

ELENA  POPOVICI
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

Ultima  sărbătoare
Tu,
palmă  de  pământ  străbun,
lasă-mă  să-mi
recaut  paşii
prin  anii  mei  fără  prihană!
Lasă-mă  să-Ńi  sărut  colbul
unde-am  lăsat  cele  mai
mândre  nopŃi,
cele  mai  mândre  flori
şi  cele  mai  strălucitoare  stele
şi  cei  mai  mândri  ochi  ai  mamei
mele.
Tu, 
palmă  de  pământ  străbun,
lasă-mă  să  trec  dincolo  de  mine,
să-mi  adun  sufletul
pentru  ultima  sărbătoare
a  sângelui  meu.
Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997
ANCA  MARIA  SASU, Vişeu  de  Sus

Tăcând
Caut cuvântul  potrivit  şi  mă  lovesc
Mereu  de  neşansă.
N-ar  fi  mai  bine  să  mă  asemăn
Cu  liniştea  ta?
Poate  împreună  vom  face  din  vorbe
Scântei  de  început  pentru
O  nouă  eră  a  cuvântului
Sau  poate
Vom  reuşi  să  ne împăcăm  
Fără  cuvinte
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu”  Vişeu  de  Sus, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

2158
Mare-i  noaptea  şi  nu  dorm,
Tăt  mă  sucesc  şi  mă-ntorn
Ca  peştele-n  apă  lină,
Ca  omu-n  Ńară  streină.
Aşe-s, maică, -ntre  streini
Ca  ş-on  pom  bun  între  stini,
De  streini  plinu-i  satu,
Frate  n-am  nici  unu,
De  streini  plină-i  Ńara,
Soră  n-am  nici  una:
Am  avut  şi  eu  sorucă
De  mult  îi  şi  putrăducă,
Am  avut  o  soră  dragă
S-o  făcut  bucişte  neagră.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 89

2159
Săraca  supărarea
De-ar  voi  o-aş  întreba:
Mai  mere-a  la  cineva
Or  numa  la  mine-a  sta
Până  ce  nu  m-a  găta,
Mai  mere-a  la  oricine

Ori  a  sta  numa  la  mine
Până  ce  m-a  pune  bine?
Nu  m-a  pune, că  m-o  pus –
Numa  cât  îs  umbră-n  sus,
Nu  m-o pus, de-amu m-a 

pune –
Numa  cât  îs  umbră-n  lume.
Calendarul  Maramureşului, Baia  Mare,
1980, p. 92

ColecŃia  
ALEXANDRU  łIPLEA

Dîrlaiuri
(=Doine  şi  strigături)

Mai  bine  mort  decât  cu  ruşinea  în  nas.
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MARIN  SLUJERU, Ocna  Şugatag
Soare  de  toamnă

Străzile  pustii  cădeau  în  soare
fugeam  de-o  fericire  mult  prea
aşteptată
printre  florile  toamnei  roşii  şi
galbene;
o, regăsind  povara  întinderii
cum  mi-am  simŃit  tinereŃea!

Nu  te  ştiam, frig  al  serii
din  umbră  spre  noi  călător.

Din “Nord  ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975
IOAN  ŞIMAN, Sighetul  MarmaŃiei

Dincoace  şi  dincolo
Eu  sunt  născut  pe  malul  unui  râu
Ce-mparte-o  Ńară: leagăn  şi-nălŃare;
La  noi  românul  de  dincoace  are
Dincolo  fraŃi  încinşi  cu  munŃii-brâu.
Ne  mai  uităm  dincolo  peste  gard
Făcut (definitiv?)  să  ne  despartă;
Când nu răzbim să ne vedem, ce soartă!
Aud  cum  doinele-n  suspine  ard.
Sunt  unul  cocoşat  de  oarbe  vremi
Din  care  mi-e  porecla  suferinŃă
În  limbi  ce  ne-au  pocit  cu  ingerinŃă:
Din   suflet  chinuit  să  le  blestemi!
Aş  fi  un  nimeni  fără-acest  popor
Ce  dăinuie  prin  dragoste  de  glie:
Dincoace  şi  dincolo  Ńine  vie
CredinŃa  c-am  purces  dintr-un  izvor.
Am  fost, suntem  şi  oare  cât  vom  fi
Să  mai  rostim: dincolo  şi  dincoace?
Cât  fi-vor  ape  soarta  să  ne-o  joace,
Dincoace  şi  dincolo  vom  răzbi!
SORIN  ŞIMAN, Biserica  Albă

Am  fost  ş-om  fi
Suntem  ce-am  fost
tot  români
tot  daci
pe-acest  pământ
unde  orice  piatră
e  o  legendă
orice  izvor
e  un  cântec
orice  copac
e  o  poveste
orice  fântână
e  o  baladă.
Aici
totul  e  măreŃ
totul  e  sfânt.

Şi  Ńărânei
i  se  spune  pe  nume:
Burebista
Decebal
Basarab
Mircea  cel  Bătrân
Dragoş  Vodă
Bogdan
Vlad  łepeş
Ştefan  cel  Mare
Mihai  Viteazu
Constantin  Brâncoveanu
Mihai  Eminescu.

Din  volumul “Leagăn  de  cuvânt”, Antologie  a
poeŃilor  maramureşeni  din  dreapta  Tisei,
Transcarpatia, Baia  Mare, 1997
PETRU  ŞIMON, Vişeu  de  Sus

Prinos
AduceŃi  lemn  gros  de  Maramureş
securi  ascuŃite  pe  lespedea  Lunii
să  cioplim  porŃi
pe  unde  trecut-au  străbunii
şi  să  ne-aducem  aminte...
Cioplind  în  stânci
şi  răscolind  în  ape,
ei  vin  în  orice  zi
până  la  noi, aproape...
Din  piepturile  lor  ca  fulgerate  stânci
Ńâşnesc  izvoare  limpezi
din  grele  răni  adânci.
AduceŃi  ulciorul  cu  buze  de  lut
Să  bea  Decebal, Ştefan  şi  Horea
să-i astâmpăr  unui neam  întreg
ISTORIA.
Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008
MARIA  ŞTEFANCA, Bârsana

Femeia  cea de  toate  zilele
12

“doamnă, nu  există  declaraŃii  de  
dragoste

ceea  ce-mi  spui  tu  este  curată  
literatură. 

scrie”.
păşesc  desculŃă  alături  de  tine  peste  

tăişul  ierbii
lui  ezra  pound  scrâşnind  din  dinŃi  îŃi  

spun
că  mătasea  ei  mă-nfioară, puterea  

cuvintelor
îmi perforează stomacul n-am  înŃeles  la  

vreme  ameninŃarea:
“doamnă, cuvântul e magic, dacă nu eşti

deplin  pregătită

2160
Săleaca  inima  me,
Să  scoală  noaptea  din  somn
Când  şi  pasările  dorm;

E(a)  să  scoală  şi  sustină
(=suspină)
Că  să  găsăşte  streină.
Auzită  dela  Mărie  łiplea, femeie
măritată, 49  de  ani. August  1902.

2161
Mândrucă  cu  păru  creŃ,
Când  te  văd, mă-nhiorez 

(=înfiorez),
Când  te  văd, îm  trec  hiori
Din  tălti (=tălpi)  până  supsuori.
Auzită  dela  Mărie  Rednic, măritată, 48
de  ani. August  1902.

2162
Astă  vară  ş-amu-i  anu
Îm  trăiem  lumea  ca  banu.
Nici  amu  nu  mni(-i)  urâtă,
Numa  că  mni(-i)-nvăluită
Ca  tărâŃăle  pân  sîtă.
Mai  an  şi  mai  de  demult
Ave(a)m  bine  de  vândut,
Amu  eu  aş  cumpăra
De  mni-ar  vinde  cineva.
Codrule  cu  frundză  verde,
Eu Ń-oi spune, de  mni(-i)  crede,
A  cu  traiu  i  cu  bănat?
A  femeii  fără  bărbat.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2163
Mult  mă-ntreabă  oarecine:
Ce-am  făcut  cu  a  mneu  bine?
Binele  nu  l-am  băut,
Nici  în  târg  nu  l-am  vândut.
Poate  că  l-am  sămânat
Primăvara  grâu  curat,
Grâu  curat  l-am  săcerat,
Grâu  curat  l-am  făcut  claie
Ş-a  mneu  bine-o  ars  în  paie.
Grâu  curat  l-am  făcut  coc
Ş-a  mneu  bine-o  ars  în  foc.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902. Minciuna  poate  până  la  un  loc.
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să  lucrezi  cu  puterile  lui  te  devoră”, 
acum  e  târziu.

te-am  văzut  jucându-te  cu  cuvintele
ca şi cu boabele de  fasole, ia-mă  lângă

tine
şi  arată-mi  din  nou  Dacia  Feniks
Ńâşnind  ca  o  rachetă  spre  antichitatea  

rupestră.
iată  prima  lecŃie  am  învăŃat-o
poemele  se  desprind  de  mine  cum  se  

desprinde  copilul
de uter pe o  masă  de  naştere, de  atâta

durere
spaima şi nebunia se sinucid între pietre.
Din “Caietele  Măiastra”, antologie, Baia  Mare,
1982

IOANA  ILEANA  ŞTEłCU, Borşa
Despre  patrie

Albe  zăpezi  deasupra  trupului
Patria  nu  va  muri  nicicând
cum  ar  putea atunci, fără  prihană
sufletul  de  credinŃă  să  ardă
Desigur, în  Ńipătul  lebedei
dans  de  pe  urmă  fără  cuvinte
prin  ierburi  adânci, singur 
doarme  eroul, astfel  se  aprind
focuri  la  hotarele  Patriei
Altfel  atunci  se  întâmplă  lucrarea
altfel  se  întâmplă  toate  atunci
nici  o  moarte  nu  poate  ucide  Patria
ce  arde  în  prunci, preacurată.
Din  pliantul: ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş, 23  martie  1980

SIMION  ŞUŞTIC, Rozavlea
Lemn  de  uimire

macină  umerii
steaua  întoarsă-n  pereŃii  petrecerii
albă  cânepa  topită-n  apa
morŃilor  încărunŃind  în  legi  de  tei
clopotele pe colina frigului cum le adună
sarea-n  care  coame  pe dezgheŃuri
primejdia  are  unghii  albe  de  ceaŃă
şi  foşnitor  de  goluri
lemn  de  uimire  se-ntâmplă.
Din “Nord  statornic”, antologie, 1973

MARIAN  NICOALE  TOMI
Vişeu  de  Sus

Pătimiri
Zborul  păsării
neclintit  în  cer  se  lasă
întunericul.

Fântâna  ca  o  horă
se  cuprinde  în  cercuri
de  ape.
Numai  eu  şi  aici
tablou  înrămat  cu  urzici
nemişcării.

Din  volumul “Cenaclul  literar  artistic  Andrei
Mureşeanu  Vişeu  de  Sus”, Editura  Grinta, Cluj-
Napoca, 2008

ION  TOMOIAGĂ  
MARAMUREŞANU, Moisei
Străbunii

Demult, străbuni, v-aŃi  aşezat  mândria
Pe-acest  tărâm  de  leagăn  şi  cântare,
Din  cutezanŃa  voastră-i  România,
Hotarul  ei  e  sfânt  în  fiecare.
Din  arcuri  şi  săgeŃi  v-aŃi  luat  tărie
De-aŃi  înfruntat  puhoaiele  venite
Pe-acest  pământ  cu  mare  vitejie
De  l-aŃi  scăldat  cu  sângele-nainte.
Din  voi  suntem  izvorul  de  ibire
Şi  ne-adăpăm  în  dreapta  mărturie,
Să  fim  mai  treji  în  orice  datorie,
Spre  a-Ńi  păstra  hotarul, Românie.
Din  “Nord  ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975

MIHAI  TOMOIAGĂ, Vişeu  de  Jos
łara  zimbrului

Acest pământ mi-i drag, îi  frate cu  Ion
- Gură  de  molid, pajişte  ierboasă -
Din  anii  visurilor  de  cocon
Mi-a dat simbrie cântul,plugul şi o coasă.
Flăcău  apoi  l-am  frământat  în  joc
Şi  se-nvârtea  la  horă-n  sat  cu  noi;
Cu  mure  dulci, când  fagurii  se  coc
Strângeam  din  frunze  doine  amândoi.
Pornind  spre  seară  caii  la  păscut
Mă  legănam  cu  dorul  pe  coline,
Mireasma  proaspătă  din  flori  şi  lut
Flămând de câmp o tot sorbea  în mine.
Pământ  cu  zimbri, crainic, legendar,
Ce  porŃi  pe  umeri  fragede  stindarde,
Columnă  în  istorie, hotar,
La  miazănoapte - flacără  ce  arde.
Din  “Nord  ‘75”, antologie, Baia  Mare, 1975

MARIONELA  łIPLE
Cenaclul  “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

O, mamă, dulce  mamă
O, mamă, dulce  mamă,,
Tu  cât  de  bună  eşti

2164
Să  hi  bătut  Dumnedzău
Lemnu  din  leagânu  mneu,
În  ce  m-am  legânat  eu;
Să  nu  să  legine  nime,
Să-l  bată  câte  pă  mine.
Prunc  tânăr  de  vârsta  me
Să  petreacă  p-atâte.
Aşe-n  lume  nu  să  facă,
Să  nu-i  hie  lumea  dragă.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2165
Aşe-mi  (v)ine  câte-un  dor
Să  beu  otravă  să  mor,
Da  cum  să  mă  otrăiesc,
Când  am  dzâle  să  trăesc.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2166
Cine  ie  doru-nainte,
Nu-l  mai  Ńîn  de  om  cuminte.
Şi  eu  încă  l-am  păzît,
Focu, rău  m-o  amăgit.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2167
Supărat  ca  mine  nu-i,
Numa  cucu  cu  doi  pui.
Nici  acela  nu-i  ca  mine,
Că  mai  are  pă-oarecine.
Nici  în  lume  să  nu  hie
Supărat  să-mi  creadă  mnie.
Cucule, numa  cucule,
De  tri  ori  puii  să-i  scoŃi,
Mânânce-Ńi-i cordii (=corbii) tăŃi
Nici  aşe  nu  te-oi  lăsa,
Da-ncă  te-oi  ma  blăstăma:
Crăngile  să  nu  te  Ńîie,

Nu  aduce  anul,
Ce  aduce  ceasul.
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Şi  gingaşă, cuminte
Şi  mândră  ca-n  poveşti.
Eu  te  iubesc  mai  tare
Ca  nime-n  lumea  asta
Şi  cât  va  fi  de  mare
Eu  spune-voi  aceasta.
Şi  unde  nu  m-oi  duce - 
La  tine  m-oi  gândi.
La  tine, maică, -acasă
Oricând  eu  voi  veni.
Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993

Bustul  lui  Mihai  Eminescu  din Bisrieca
Albă,  inaugurat  în  15  iunie  2008
ECHIM  VANCEA, Năneşti

Structura  unei  zile  abia  îngăduite
În  drumul  zăpezii
şi  pe  încheietura  mâinilor  tale
se  aşează
întrebările  lumii

Din  pliantul: “ViaŃa  Românească, măiastra,
maramureş“, 23  martie  1980

MONICA  VLAD
Cenaclul “Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă

La  răscruce
Îmi  este  dor  de  ceva
Şi  singură  nu  ştiu,
Mi-i  ca  piatra  inima
Şi  gându-mi  n-are  frâu.
Îmi  este  sete  de  ceva,
De-o  lume  nevăzută,
De-un  cer  curat  ca  lacrima,
De-o  apă  ne-ncepută.
M-aş  vrea  plecată  undeva
Doar  singură  să  fiu,

Să  pot  vorbi  cu  steaua  mea
Şi-n  versuri  să  o  scriu.
Din “Vocea  Besermenilor”, revistă  a  cenaclului
“Mihai  Eminescu”, Biserica  Albă, nr. 1, 1993
ILEANA  ZUBAŞCU, Dragomireşti

Baladă
Mai  port  încă  luceferii  pe  umăr
şi  stea  în  frunte  încă  port
sunt  ultima  domniŃă
a  unui  etern  voievod.
Pe  spate-mi  curge  încă
de  aur  părul  moale
am  fost  răpită  de  zmei  şi  dusă
îmblânzitoare  la  groapa  cu  lei.
N-am  plâns  cu  râuri  de  lacrimi
n-am  plâns  în  zeci  de  cuvinte
iubirea-i  departe -
lebădă  albă  peste  morminte.
Din “Caietele  Măiastra”, antologie, Baia  Mare,
1983
ION  ZUBAŞCU, Dragomireşti

Omul  antigravitaŃional
chiar în hârtia pe care îŃi aşterni 

cuvintele
şi  în  materia  neagră  a  oricărei  litere
se  deschide  prăpastia  unei  complicate  

lumi  subatomice
în  care  te  poŃi  prăbuşi  cu  întreaga

ta  inteligenŃă  şi  nebunie
cum  s-ar  vedea  vârful  pixului  scriind 

grăbit  semne  pe  suprafaŃa  hârtiei
din  punct  de  vedere  al  unei  particule  

elementare
aflată  undeva  înăuntru   departe  cândva
în  insondabila  adâncime  galactică
a  hârtiei  de  sub  vârful  pixului  tău
şi de ce să te sprijini să  nu fii  absorbit

cu  întreaga  fiinŃă
în  prăpastia  ei  neutronică?

imponderabil  pare  că  pluteşte  trupul  
nostru  printre  abile  suprafeŃe

neruşinatele  obrazuri  ale  lucrurilor.

Cocoană  din    
Petrova

Mni-ai  cântat  aşe  rău  mnie.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2168
Pagubă  de  om  frumos,
Tăt  să-l  mâie  apa-n  gios;
Să-l  mâie  şi  să-l  muliască,
Neamu  lui  să  nu-l  cunoască.
Şi  pă  mine  m-o  mânat
Şi  de-atuncea-s  supărat;
M-o  mânat  şi  m-o  mulit
Şi  de-atuncea-s  tăt  scârdit 

(=scârbit).
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2169
PruncuŃu  de-ar  şti  când  naşte,
Câte  răle  l-or  mai  paşte,
N-ar  mai  suge  ŃâŃă  dulce,
D-ar  muri  şi-n  raiu  s-ar  duce.
Auzită  dela  Petru  łiplea, fecior  de  19
ani. August  1902.

2170
Turtureaua  i  turture,
Cât  trăeşte, tăt  jele(şte),
Nu  be  apă  limpegioară,
Da  sare-n  e(a)  ş-o  tulboare 

(turbură),
Şi  zboară  din  cranngă-n  crangă
C-aceie  ce-i  mai  săleacă,
Cele  verdzi  e(a)  le  fere(şte),
Pă  uscată  hodine(şte).
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2171
De-aici  până  la  Braşeu
Nu-i  pruncuŃ  săleac  ca  eu,
Numa  (v)idra  din  pârău.
Nici  aceie  nu-i  săleacă,
Mere  cucu  de-o  întreabă,
Pupăza  la  cap  o  leagă:
- Ce  faci, idră, tu  săleacă?
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

2172
Tu  puiuŃu  cucului,
DesculŃă-te  de-on  pticior
Şi  mă  treci  valea  cu  dor,
DesculŃă-te  de-amândoauă
Şi  mă  treci  în  valea  noauă.
Auzită  dela  Ileană  Bota, văduvă, 36  de
ani. August  1902.

Nu  e  omul  niciodată  bătrân pentru  învăŃătură.
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2173
Supărare, voie  ră,
Pusă-i  la  inima  me
Ş-o  făcut  aşedzălaş,
Până  m-a  băga-n  sălaş;
Ş-o  făcut  aşedzământ,
Până  m-a  băga-n  pământ.
Mărie  łiplea; 50  ani. August  1903.

2174
- Inimă  supărăcioasă
Ce  Ń-aş  da  să  hii  voioasă?
- Să-m  dai  binele  lumnii,
Cum  am  fost, şohan  n-oi  hi,
Să-m  dai  binele  din  Ńară,
Cum  am  fost, n-oi  mai  hi  iară.
Mărie  łiplea; 50  ani. August  1903.

2175
Jele-i, mămulucă, jele,
Numa  de  dzîlele  mele.
Jele-i  frundzî  şi  la  iarbă
De  hia  ta, mamă  dragă.
Jele-i  frundzî  şi  ierdii (=ierbii)
De  MărişcuŃa  łîplii,
(Numele  aceleia  dela  care  am  auzit
dîrlaiul  acesta)Câte  are-a  le  păŃî.
Mărie  łiplea; 50  ani. August  1903.

2176
Inimnioara-n  mine-i  lut
De  câte  le-am  petrecut,
Inimnioara-n  mine-i  răce,
Câte  am  a  le  petrece.
Mărie  łiplea; 50  ani. August  1903.

2177
Să  te  văd, lume, ardzând
N-aş  mai  sări  să  te  stâng
D-aş  sări  să  te  d’aprind.
Să  te  văd  ardzând  în  pară,

Nu  lua  ce  nu-i  al  tău,
Că  te  arde.
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ColecŃia  IONEL  SIMA

Calendar  anual  meteo
Am  învăŃat  să  alcătuiesc  acest  tip  de  calendar  meteo  de  la  un  frate  al
bunicului  din  partea  mamei, unchieşu  Găvrilă  Pop  a  SusăneŃului  din  Suciu
de  Sus. Mi-a  zis:

- Măi  nepoate, învaŃă  lucru  aista  că  nu-i  rău, da’ să  nu-l  arăŃi  la
oricine, să  nu  păŃeşti  ca  mine!
După  ce  mi-a  explicat  cum  stau  lucrurile  cu  întocmirea  calendarului, l-am
întrebat  ce  a  păŃit:

- Era  imediat  după  colectivizare. Primăvară  frumoasă, dar  rece, cam
la  sfârşitul  lui  aprilie. Au  venit  brigadierii  de  la  colectiv  şi  ne-au  pus  să
arăm  pentru  ovăs. Eu, având  calendarul  făcut  încă  din  ianuarie, le-am  zis  să
mai  stăm  un  pic, că  este  prea  devreme, dar  ei  s-au  răŃoit  la  mine  că  ce, eu
îs  mai  mare  ca  ei  şi  le  dau  lor  indicaŃii. Am  arat  toŃi  şi  s-a  sămănat, dar
după  câteva  zile  a  venit  un  îngheŃ  foarte  puternic  de  a  îngheŃat  sămânŃa  şi
nu  a  mai  răsărit. Problemele  mele  au  început  când  şi-au  amintit  cei  de  la
colectiv  de  vorbele  mele. Am  dat   multe  declaraŃii  la  miliŃie  şi  cu  greu  i-
am  făcut  să  creadă  că  a  fost  o  vorbă  aruncată  într-un  ceas  rău.

Calendar  meteo, 2008
pentru  Baia  Mare  şi  împrejurimi

Din  6  ianuarie  până  în  17  ianuarie  se  urmăreşte  vremea. Aşa  va  fi  şi
timpul  în  cele  12  luni  ale  anului.
06.01.08 ianuarie
Vreme  rece  şi  închisă. În  jurul  orei  zece  a  burniŃat  mărunt- Apoi  s-a  oprit.
Seara  a  plouat  mult  şi  a  fost  rece.
Previziune ianuarie:
Lună  rece  şi  închisă, cu  precipitaŃii  puŃine  la  început. Vremea  se  va  încălzi
uşor  spre  15. După  20  se  răceşte  şi  va  ploua/ninge. 
07.01.08 ianuarie
DimineaŃa  a  burniŃat, a  fost  rece  şi  polei. Peste  zi  s-a  oprit  şi  a  fost  mai
plăcut. Spre  seară  a  început  să  fulguiască.
Previziune februarie:
Lună  liniştită  în  primele  10  zile. Va  fulgui  uşor  sau  va  ploua. Temperaturile
normale  lunii. Din  20  va  ninge  şi  va  fi  frig.
08.01.08  ianuarie
De  dimineaŃă  a  nins  şi  a  fost  frig. Înspre  amiază  s-a  încălzit  şi  nu  a  mai
nins.
După  ora  16  a  început  să  burniŃeze.
Timp  plăcut  ca  temperatură.
Previziune  martie:
Primele  10  zile  va  ninge  şi  va  fi  frig. Vreme  de  iarnă.
Între  10-20  martie  va  fi  timp  noros  şi  cald. După  20  va  ploua  şi  va  fi
frig.
09.01.08  ianuarie
O  zi  plăcută, cu  temperatură  normală. A  fost  frumos  şi  soare.
Previziune  aprilie:
Lună  frumoasă, cu  soare  şi  caldă. Lună  considerată  de  primăvară.
10.01.08  ianuarie
Zi  frumoasă  şi  caldă. A  fost  soare  şi  foarte  frumos. De  asemenea, a  fost
cald.
Previziune mai:
Lună  caldă  şi  frumoasă. Lună  de  primăvară, fără  precipitaŃii.
11.01.08  ianuarie
Zi  deosebit  de  frumoasă  şi  mult  soare.



N-aş  ieşi  nici  pân-afară,
Dacă văd că n-am tigneală 
Să  te  văd  ardzând  cu  foc,
Nici  nu  m-aş  clăti  din  loc,
Dacă  văd  că  n-am  noroc.
Arde-ai  lume  de  tri  părŃi,
De  tri  părŃi  cu  lemne  verdzi
Şi  de-o  parte  cu  uscate,
Că  n-avui  noroc  nici  parte,
Numa  de  streinătate.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

2178
Supărată-s  cîte-o  lună,
Şohan  nu-s  cu  voie  bună.
Supărată-s  câte-on  an,
Voie  bună  şohan  n-am.
La  inima  me-i  tăt  tău,
Ca  mujderu  la  ştalău.
La  inima  me-i  tăt  baltă,
Ca  mujderu  la  poiată.
La  inima  me-i  tăt  tină
Ca  tăuŃu  la  fântână.
Inima  me  voie  n-are
Nici din prândz  până-n  gustare,
Da  tăt  i  cu  supărare.
Rabdă  greu, inima  me,
Tu  sîngură-ai  vrut  aşe,
Rabdă  greu, sufletu  mneu,
Că  nu  Ńî  l-am  făcut  eu.
Da  fac  voia  cu  gura,
De  la  inimnioară  ba.
Fac-în  voie  când  şi  când,
Nu  pot  îmbla  tăt  plângând.
Fac-îm  voie  câteodată,
Nu  pot  si  tăt  supărată.
Când  îs  supărată  tare,
La  tizmaşi (pizmaşi)  bine  le  

[pare]
Nu  le  pară-aşe  de  bine
Şi  ei  pot  a  hi  ca  mine.
Poate  le  da  Dumnedzău
Să  le  hie  şi  mai  rău.
Când  îs  supărată  jib
Atunci  fac  voie  şi  râd;
Când  îs  supărată  tare,
Atunci  fac  voie  mai  mare.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

2179
Inimă  cu  mult  năcaz,
Sufere  la  ce  te-ai  tras,
Rabdă, inimă, şi  taci,
Ca  pământu  care-l  calci.
Hi(i), inimă, răbdătoare,
Ca  pământu  supt  pticioare.
Inimă  cu  mult  amar,
Nu  te  supăra-nzadar.
Inimă, cu  mult  urât,

Ochiul  stăpânului,
Îngraşă  vita.
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Previziune  iunie:
Lună  frumoasă  şi  călduroasă. Se  prevede  un  nou  an  secetos  şi  mai  călduros
ca  de  obicei.
12.01.08  ianuarie
Zi  excelentă. De  dimineaŃă  a  fost  cald  şi  soare. La  amiază, s-a  înnorat  puŃin,
cam  2  ore, dar  nu  a  plouat. Apoi  a  revenit  soarele..
Previziune iulie:
Lună  frumoasă  de  vară, caldă  şi  cu soare  la  mijlocul  lunii. S-ar  putea  să
plouă, dar  a  fi  puŃină  apă.
13.01.08  ianuarie
De  dimineaŃă  a  fost  noros  şi  cald. Nu  au  fost  precipitaŃii. A  fost  vreme
plăcută. Spre  amiază  a  ieşit  soarele  şi  a  fost  cald  şi  frumos.
Previziune august:
Până  spre  10-15  vreme  închisă, dar  fără  precipitaŃii  semnificative. Apoi,
frumos  şi  cald.
14.01.08  ianuarie
Zi  frumoasă  şi  caldă.
Previziune septembrie:
Septembrie  va  fi  o  lună  frumoasă  şi  caldă.
15.01.08  ianuarie
Zi  frumoasă, dar  mai  rece. Cerul  a  fost  mai  mult  senin.
Previziune octombrie:
Lună  cu  timp  frumos, dar  rece. DimineaŃa  va  fi  frumos.
16.01.08  ianuarie
Zi  frumoasă, dar  rece.
Previziune noiembrie:
Lună  frumoasă, cu  soare, dar  rece; cu brumă  dimneaŃa.
17.01.08  ianuarie
Zi  frumoasă, dar  rece.
Previziune decembrie:
Nu  va  fi  lună  de  iarnă, mai  degrabă  de  primăvară.

Caracteristici
IARNA - Ianuarie  şi  Februarie: va  fi  o  iarnă  destul  de  blândă. Vor  fi  şi  extreme  de

frig  la  sfârşitul  lui  ianuarie, călduri  spre  mijlocul  lui  februarie. Toate  trecătoare.
Iarna  n-o  mănâncă  lupii, dar  mai  meargă  şi  pe  la  alŃii!
PRIMĂVARA - Vom  avea  o  prelungire  a  iernii, până  spre  20  aprilie, lună  destul  de
capricioasă. Nu-i  de  mirare: sunt  Zilele  Babei.
Apoi, primăvară  frumoasă, fără  precipitaŃii. Destul  de  rău, pentru  că  “Ploile  de  Mai/
Umplu  caru  de  mălai”!
VARA va  începe  cu  secetă  şi  mult  soare. Abia  în  timpul  sărbătorilor  prilejioase  de
la  Ńară - Ilie, Pintelei, Foca, Ana - vom  avea  ceva  schimbări  de  vreme  caracteristice.
Apoi, din  nou, timp  frumos  şi  căldură.
TOAMNA - Se  prevede  o  toamnă  lungă  şi  secetoasă; destul  de  caldă.
DECEMBRIE - Lună  foarte  frumoasă.

Caracteristici  anuale:
Vom  avea  un  an  bunicel. Primăvara  va  fi  capricioasă  la  început, apoi  timpul  va  fi
călduros  spre  secetos. Un  an  ieşit  din  tipare.

Georgeta Maria Iuga:
Făcând zgărdane pe
Valea Vişeului, 2008



Nu  te  supăra  nici  cât.
De-oi  pute, te-oi  mângâie,
De  nu -i  rămâne  ş-aşe.
Mărie  łiplea; 50  ani. August  1903.

2180
Mărg  în  lume, nu  mni(-i)  bine,
(V)in  acasă  n-am  la  cine.
Întru-n  casă  păste  prag,
Mă  uit, văd, n-am  omuŃ  drag
Să-m  trăesc  lumea  pă  plac.
Ies  afară, n-am  iosag,
Ce  focuŃu  să  mă  fac?
Mărg  la  Iza  să  mă-nnec,
Iza-i  mare
Margini  n-are,
Cum, focu, m-oi  înnecare?
Nici  am  cine  mă  căta,
Nici  am  cine  mă-ngropa,
Peşti  pă  prunduri  m-or  mânca.
De  strein  şi  de  săleacă,
Apa-i  mare, nu  mă-nneacă,
Da  mă  Ńîpă  unde-i  sacă.
De  săleac  şi  de  streină,
Apa-i  mare, nu  mă  mână,
Da  mă  Ńîpă  unde-i  lină.
Lasă  (v)ie
Să  mă  mâie
Că  n-am  părinŃi  să  mă  Ńîie,
Nici  fraŃi  să  mă  mângâie.
N-am  părinŃi  să-ş  bănuiască,
Nici  fraŃi  să  mă  jeliască.
Nici  am  soră, nici  frate,
Nici  bărbat  cu  dreptate,
Nici  părinŃi  să-m  Ńîie  parte.
La  care-s, le-ar  păre  bine
Că  s-ar  mântui  de  mine.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

2181
Decât  cu-a  mneu  măritat,
Mai  bine  caier  din  sat;
Că  l-aş  toarce  şi  l-aş  duce
Ş-aş  mânca  ptita  mai  dulce.
Că  de  când  îs  măritată
Mai  mult  tăt  îs  supărată,
În  tătă  dzîua  odată,
Că  de  când  m-am  măritat,
O  mâncare  n-am  mâncat,
N-am  mâncat  să-m  ptice  bună,
Cu-a  mneu  bărbat  împreună.
Nici  am  Paşti
Să-m  pară  dragi,
Nici  Crăciun
Cu  răzbun,
Nici  lăsare  cu  tigneală,
Făr  tăt  îs  cu  dojeneală.
Câte  dzîle-s  înt-on  an,
Tăte  le  petrec  cu-alean,

Omul  cuminte,
Linişte  aduce.
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ColecŃia  ALEXA  GAVRIL  BÂLE
Pădureanca

PărinŃii  mei  lucrau  la  cărbuni, la  Tiuzoşa. Noi  eram  copii, doi  fraŃi  ai  mei
rămâneau  tătă  zîua  la  colibă, pe  mine, care  eram  mai  mică, mă  purta  mama
în  spate, tătă  zîua, la  lucru.
Era  departe  unde  lucram, la  vreo  câŃiva  kilometri  de  unde  era  coliba.
Odată, într-o  zi  către  seară, soarele  era  către  asfinŃit, o  vinit  mama  după
mâncare  la  colibă. Pân  pădure  o  trebuit  să  treacă  şi  cum  se  însăra, s-o  temut
şi  o  zîs: “hai  să  cânt“; o  început  a  cânta. Mărgând, cum  cânta, o  auzît  în
spatele  ei  altă  hoare, cineva  cânta, tăt  o  femeie, cânta  tare  şi  se  tăt  apropia.
Mama  s-o  oprit  din  hoare, da’  hoarea  din  spate  tot  vine(a).
Când  o  fost  odată  o  văzut  măicuŃa  o  femeie  mare  cu  un  păr  lung, până-n
pământ  de  lung  şi  negru. Femeia  o  venit  dintr-o  lăture, ca  şi  cum  i-ar  trece
pe  dinăinte, da’  n  faŃa  ei  s-o  oprit  cu  mâinile  la  piept, cum  stau  femeile  de
vorbă  la  gard.
Ce  s-o  gândit  mama - hai  să  fac  cruce  şi  o  făcut  mai  multe  cruci  şi  când  o
făcut   crucile, femeia  dinăintea  ei  s-o  prins  cu  mânurile  de  cap  şi  s-o  dus  în
lături.
Mama  o  început  iară  a  cânta, da’  şi  din  laturea  în  care  o  mărs  femeia  s-o
auzît  cântec  şi  cânta  tare, se  depărta  şi  cânta.
După  ce  o  ajuns  la  colibă, o  fost  lurutuită  coliba, tăte  i  le  îmburda  prin
colibă, vasele, ceaunul  de  la  tocană. Nu  vide  nimică, numa  tăt  arunca  cu  ce
era  pân  colibă. Din  pădure  nu  arunca  nimică, crengi  ori  bolovani, numa  cu
lucruri  de  pân  colibă.
O  trebuit  să  se  mute  cu  coliba  mai  departe  că  s-o  temut  şi  de  acoale  să
iasă  până  afară  din  colibă, batăr  s-o  mutat  din  locu  bântuit.
Sara  ne  spăla  pe  prunci  în  covată, afară, ave  o  covată  de  lemn, da’  după  ce
s-o  întâlnit  cu  Pădureanca  s-o  temut  să  ne  mai  spele  afară, ne-o  spălat  în
colibă.
Pe  toamnă, după  ce-o  vinit  acasă, o  chemat  un  popă  şi  o  citit  pe  ie, o  citit
că  s-o  temut  să  nu  vie  Pădureanca  şi  acasă  după  ie.
De  la  ANGELA  TENTIŞ  a  Fătului, 58  ani, 20  mai  2008, Şişeşti

Fata  Pădurii
Fata  Pădurii  o  fost, şi  Omu
NopŃii  o  fost, îi  adevărat,
vorbeu  bătrânii  de  astea.
Tata  lucra  la  mină, la  Tiuzoşa,
la  mina  Lomoş, mină  care  o
fost  la  Ulmoasa.
Tata  bătrân, adică  bunicu, tata
lu  tata, era  orb, stătea  mai
departe  de  noi. Era  orb  de  la
24  de  ani, o  explodat  în  mină
pe  el  şi  o  rămas  orb.
De  la  ANGELA  TENTIŞ  a  Fătului, 58
ani, 20  mai  2008, Şişeşti

Floarea Chiş: Fata Pădurii, Săliştea de Sus

Femeia  cu  coadă
Mama  o  avut  o  nănaşă  care  n-o  fost  măritată, despre  care  lumea  zîce  că  are
coadă. Tătă  lumea  zîce  că  era  cu  coadă, n-o  fost  măritată  deloc.



O  murit, şi  cum  o  murit, în  Ulmoasa  o  început  a  muri  fete  şi  feciori. O
murit  tineri  pe  rupte, într-un  an  o  murit  şăsăsprăzece  fete  şi  şăptesprăzăce-
optsprăzăce  feciori.
Nănaşa  mamii, când  o  murit, o  murit  cu  ochii  deschişi  şi  nu  i-o  putut
închide. Cum  îi  închideu, iară-i  deştide  moarta.
Cam  la  un  an  de  zîle, s-o  urnit  pământu  în  timiteu  şi  sicriu  i  l-o  descoperit
jumătate. Numa  a  ei  o  fost  descoperit  şi  cum  îl  astupau  oamenii, iară  se
destupa.
Tinerii, feciori  şi  fete, tăt  mureu, un  popă  bătrân  o  zîs  să  facă  un  par  ascuŃît
din  stânjar, să-l  aibă  pregătit  şi  s-o  dezgroape  pe  femeia  aceea  cu  coadă.
Când  o  dezgropat-o  şi  io  am  fost  la  cimitir, avem  cam  10-11  ai, avem
cravată  de  pioner, da’  nu  m-o  lăsat  să  mă  aproptiu  de  groapă. N-o  avut
mult  de  săpat  că  sicriu  era  jumătate  afară, numa  o  împins  lutu  un  pic  şi  în
sicriu  moarta  nu  era  putrădă, era  cu  faŃa-n  jos  şi  coada  i  se  vide  stând  în
sus  ca  la  câni, era  coadă  lungă  cât  jumătate  mâna  de  la  cot  şi  cu  păr
negru.
I-o  bătut  paru-n  inimă  şi  o  răgnit  ca  un  d’ibol  de  tare  şi  din  inimă  i-o
ieşit  sânge  negru  ca  de  drac, nespumat, aşe  o  bulbucat  sângele  cum  şi
bulbucii  în  oale, când  o  hierzi (fierbi).
La  un  an  de  zîle  carnea  n-o  fost  putrădă  pe  ie  şi  în  temeteu  numa  sicriu
ei  ş-o  ieşit  jumătate  din  pământ  când  s-o  surpat  molu-n  Ńintirim.
Un  an  de  zîle  o  murit  tineri, altu  din  altu, altu  şi  alta, fete  şi  feciori, cum
se-ngropa  unu, altu  era  în  loc  mort.
După  ce-o  străpuns-o  cu  paru  de  stânjar, n-o  mai  murit  tinerii, o  murit  numa
cei  care  o  fost  de  murit.
De  la  ANGELA  TENTIŞ  a  Fătului, 58  ani, 20  mai  2008, Şişeşti

Omu  NopŃii
Tata  bătrân  spune(a)  că  nu-i  voie  să  rămâi  pe  noapte  fără  apă-n  casă, că
vine  Omu  NopŃii  şi  tăte  Ńi  le-mblăteşte  pân  casă.
Când  te  leşi  fără  apă-n  casă  pe  noapte, vine  Omu  NopŃii  şi  îmblăteşte  pân
casă  şi  pe  afară. Cu  găleata  şi  cu  paharu  are  mai  mult  de  lucru. Hamurile
cailor  din  cui  le  lua  şi  le  arunca  p-afară.
Bontăne  pe  afară  şi  sloboze  vacile  din  grajd. Tăte  le  scote  afară - cai, vaci.
Bunicu  ave  marhă  mai  cu  soŃie, că  o  fost  bdirău  şi  odată  o  păŃît  cu  Omu
NopŃii  de  i-o  scos  marhăle  afară. O  ieşit  să  vadă  ce-i, cu  alŃi  oameni  care
erau  în  casă  şi  l-o  văzut  pe  Omu  NopŃii. Era  înalt, mare  ca  un  om  pe
picioroange, pe  catalige.
De  avei  apă  în  casă, nu  te   necăje. Omu  NopŃii  te  lasă  în  pace.
De  la  ANGELA  TENTIŞ  a  Fătului, 58  ani, 20  mai  2008, Şişeşti

Cerbu  cel  mare
Noaptea, înt-o  vreme, tata  o  ieşit  de  la  bunicu  şi  o  pornit  către  casă.
Godinile  lu  tata    bătrân  s-o  luat  după  el. UliŃa  pe  care  o  coborât, trece(a)
pe  lângă  o  stancă, îi  zîce  Stanca  Diavolului. Bătrânii  spun  că  mai  demult  în
acea  stancă, cum  o  fost  război, s-o  îngropat  mulŃi  bani  de  aur  şi-s  puşi  cu
dracu  să  nu-i  poată  lua  nime. Şi  astăzi, noaptea, pe  vârfu  stancii  se  vede
pară  de  foc, de  departe  se  vede  cum  se  înalŃă  focu  din  stancă.
Pe  lângă  stancă  coboară  o  uliŃă, cum  am  zîs, şi  uliŃa  o  lua  pe  lângă  vale.
Cum  mer(g)e(a)  tata  pe  drum, pe  lângă  vale, o  văzut  un  sicriu  pe  care  stăte
un  om  culcat, cu  o  mână  sub  cap. Sicriu  mere  şi  el  pe  vale-n  sus, cum
mer(g)e(a)  şi  tata. El  s-o  spăriet  şi  o  gândit  că  a  lua-o  pe  ulicioara  ce  trece
pe  lângă  Stanca  Diavolului, unde  se  zice  că  stă  dracu  pe  comoară, voind  să
scape  de  sicriu(l)  care  mere  paralel  cu  el.
Da’  în  uliŃă, înăintea  lui  o  apărut  un  cerb  mare, cu  coarnele  mari, mari, de
nu  le  vide  copitele. Tata  ş-o  scos  cuŃîtu, ave  un  cuŃît  cu  mâner  din  corn  de
cerb, scurt  şi  lat  la  lamă. O  dat  cu  el  la  cerb  în  cap, o  tăt  dat, da‘  cerbu

Astăzi  i  dzîuca  me,
Nici  de  asta  nu-m  tigne(şte).
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

2182
Spune-m, mamo, cu  dreptu:
ł-am  fost  drag  ca  sufletu?
Spune-m, mamo, -adevărat:
Unde  ciupa  mni-ai  Ńîpat,
De-s  mai  mult  tăt  supărat?
Pă  truptina  nucului,
Să  hiu  sora  dorului
Şi  propteaua  vântului;
Or(i)  din  cătrău  ş-a  sufla, 
În  mine  să  să  oprea(scă).
Spune-mi, mamo, -adevărat,
Cu  ce  apă  m-ai  scăldat?
Cu  apă  de p ă  lomuri

Să-m  petrec  tăt  în  gânduri,
Cu-apă  de  pă  rujnicele
Să-m  petrec  lumea  cu  jele,
Cu-apă  de  pă  tătăişi
Să-m  petrec  lumea  cu  griji.
Care  prunc  n-are  noroc,
Da  să  moară  mititioc
Când  i  pun  ciupa  la  foc.
Şi  eu  una  n-am  avut,
Să  hi  murită  de  mult.
Mărie  łiplea; 50  ani. August  1903.

2183
Frundză  verde  de  scumtie 

(=scumpie),
Urâtă  mni(-i)  lumea  mnie:
Dragă  dept  ce  foc  să-mi  hie?
Lasă  hie  oare  cui
La  care-i  pă  gându  lui.
Mnie  lumea  mni(-i)  urâtă,
Gândesc  că  o  văd  cernită.
Lume, mânca-te-ar  amaru,
De  câŃi  ai  te-nping  cu  paru!
Lume, mânânce-te  focu,
De  câŃi  ai  te-nping  cum  potu.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

Până  la  moarte  sunt  toate.
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Cunună de mireasă de pe Valea
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nu  s-o  mutat  din  drum  să  poată  trece, atâta  o  dat  până  tăt  i  s-o  bătucit
vârfu  cuŃîtului, de  parcă  ar  hi  dată-n  hier, nu  în  capu  cerbului.
Cânile  care  s-o  fost  luată  după  tata  o  fost  marsă  pe  oarice  urmă  pân
pădure  şi  s-o  întors  la  tata  şi  o  scheunat  când  l-o  văzut  cum  se  luptă  cu
cerbu  acela  mare.
Când  o  scheunat, din  coarnele  din  capu  cerbului  o  ieşit  un  foc  mare, o  pară
de  foc  roşie-albăstruie, ce  s-o  înălŃat  până  la  cer. Tăt  satu  s-o  lumninat  şi
oamenii  s-o  spăriet  că  n-o  ştiut  ce  poate  hi.
Oricât  o  dat  tata  cu  cuŃîtu  n-o  putut  trece  de  cerb, da’  când  o  scheunat
cânile, s-o  făcut  pară  de  foc  până  la  cer.
De  la  ANGELA  TENTIŞ  a  Fătului, 58  ani, 20  mai  2008, Şişeşti

Porumbelul  alb
Tata, după  ce  s-o  însurat  o  avut  doi  prunci  şi  apoi  o  umblat  cu  o  Ńigancă,
cu  o  curvă.
Ce  o  făcut  Ńiganca, o  făcut  ceva  vrăji  şi  o  omorât-o  bunica  dintâie, io  nici
n-am  cunoscut-o. După  ce  l-o  născut  pe  tata, odată  când  o  mărs  să-l
alăpteze  sub  un  nuc, o  zburat  cu  el  în  braŃe  alăptându-l, aşe  o  aflat-o,
moartă, cu  pruncu  în  braŃe.
Bunica  o  adus-o  pe  Ńigancă, pe  curvă, cu  care  o  fost  cam  deodată, o  adus-o
să  aibă  grijă  de  prunci.
Tata  era  în  legănaş, un  legănaş  cu  cumpănă  şi  după  ce  o  murit  mama
venea  un  porumbel  alb  şi  stăte  pe  marginea  leagănului  şi  ave  grijă  de
bunicu.
Porumbelu  scote  şi  caii  din  grajd  şi-i  adăpa, lua  hamurile  de  pe  cai  şi  le
pune  în  cui.
Oricum  închidea  fereastra  să-l  înfugăre(a), poeumbelul  alb  tot  venea  şi  ave
grijă  de  bunicu. Un  an  de  zile  o  venit  în  tătă  zîua  şi  nime  nu  l-o  putut
înfugări.
De  la  ANGELA  TENTIŞ  a  Fătului, 58  ani, 20  mai  2008, Şişeşti

ColecŃia  ALEXANDRU  COSTIN
Berbecul  cu  coarne  întoarse

Mai  demult  să  ştii  că  umbla  Fata  Pădurii  şi  Omu  NopŃii, se  auze  povestind,
amu  nu  umblă  nici  luptii.
Eram  cu  fratele  meu  Casian, o  murit  săracu  demult. Io  cu  frate-mi-o  şi  cu
bunica  dormeam  într-o  căsuŃă  mică  de  vară.

2184
Când  s-o-npărŃît  norocu,
Foat-am  în  câmp  cu  plugu;
Nu  ştiu  cum  mni-o  înpărŃît,
PuŃînel  mni  s-o  init.
Când  s-o-npărŃît  urâtu,
Fost-am  în  câmp  la  lucru;
Nu  ştiu  cum  mni  l-o-npărŃît,
Că pe (=prea) mult mni s-o  init,
Că  cât  mni  s-o  init  mnie,
Ar hi boghet  la  o  mnie (=mie).
Câte  răle  m-o  agiuns,
Bine  că-s  cu  capu-n  sus.
Câtă  lume-n  partea  me,
Arde  ar, n-ar  rămâne;
Câtă  mni  s-o  init  mnie,
Arde-ar, pustîi  să  rămâie.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

2185
Tânără  m-am  bătrânit,
Multe-n  lume  le-am  păŃît.
Câte  mnie  mni-o  agiuns,
Bine  că-s  cu  capu-n  sus.
Câte  răle-am  petrecut,
N-o  petrecut  om  cărunt.
Om  tânăr, de  vârsta  me,
Nu-i  cu  atâta  voie  ră.
Om  tânăr  de  tîmpu  mneu,
N-o  petrecut  câte  eu.
Nu-s  bătrân  că-s  de  de  mult,
Grija  m-o  făcut  cărunt.
Cucurbău  cu  tri  coluri,
Răsăre  şi  mă  bucuri;
Să-m  hie  calea  cu  ruji
Nu tăt cu stini (=spini) şi cu rugi,
Să-m  pară  calea-nflorită,
Nu  tăt  aşe  de  cernită.
N-are-n  lume  Dumnedzău
Supărată  ca  şi  eu.
N-are  Dumnedzău  pă  nime
Supărată  ca  pă  mine.
Nici  în  lume  să  nu  hie
Supărat  să-m  creadă  mnie.
Nici  în  lume  să  mă  vadă
Supărat  mnie  să-m  creadă.
Câte  răle  m-o  mâncat,
Hi  ar  boghet  la  un  sat,
Batăr  cât  de  mninunat.
Câte-s  răle  şi  nu-s  bune,
Tăte  m-o  mâncat  pă  lume,
Gândeşti  că  dracu  le  spune,
Să  (v)ie  la  mine-anume.
Câte-s  răle  şi  nu-m  plac,
Tăte  la  mine  să  trag,
Tăte  mni  să  dau  de  cap.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.Să  nu  ştie  stânga

Ce  face  dreapta.
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Mireasă şi mire din BouŃu Mic, 1970. ColecŃia fam. Ghoerghe Opriş



După  ce  bunica  s-o  culcat  şi  o  adormit, la  căsuŃă  era  o  fereastră  către  drum
şi  sub  fereastră  o  măsucă, io  cu  Casian  ne-am  vrut  a  ne  sui  pe  masă  şi  să
ne  uităm  afară  pe  fereastră  că  vară  o  fost, o  noapte  mândră, se  vide  de
lună  tare  fain.
Înainte  de  a  ne  sui  pe  masă, ne-am  gândit, no, cum  să  încuiem  uşa, era  uşă
cu  copcie, cum  erau  uşile  din  bătrâni, am  băgat  cleştile  de  la  foc  pe  după
copcia  de  la  uşă, aşe  am  încuiat  pe  dinlăuntru, să  ne  putem  sui  pe  masă  şi
să  ne  punem  la  fereastră  să  ne  uităm  afară.
După  ce  ne-am  suit  amândoi  pe  masă, stam  şi  ne  uitam  pe  fereastră, afară,
când  odată  am  văzut  la  vraniŃă, prin  care  vroia  să  intre  din  drum  în  odor,
un  berbec  mare, mare, cu  lână  până-n  pământ, sură, lână  lungă  şi  cu  nişte
coarne  întoarse, mari, mari  şi  ele, învârtite  de  vreo  câteva  ori.
După  ce  ne-am  uitat  la  el  şi  am  văzut  că-i  berbec, văd  că  şi  Casian  îl
vede, am  zis  io:

- Ia  un  berbec  mare!
Fratele  o  zis:

- Nu-i  berbec, i  dracu. Da’  hai  să  videm  ce-a  face!
Berbecu  s-o  băgat  pe  vraniŃă  în  odor, ne-am  spăriet  tare, l-am  văzut  cum  pe
dinaintea  căsuŃei  o  trecut, nu  i  se  videu  picioarele  din  lână  şi  lâna  cum
săre  tăt  în  sus  pe  el, ca  şi  cum  ar  hi  scuturată.
O  tăt  trecut  berbecu  pe  dinaintea  căsii  şi  o  coborât  către  vale, ne-am  mai
uitat  după  el  şi  pe  ferestruca  mică  de  după  casă.
Pe  dimineaŃă  i-am  spus  la  bunica  ce  am  văzut, i-am  spus  cum  o  trecut  prin
odoru  nostru  un  berbec  mare  cu  coarne  întoarse, mari, şi  lână  până-n  pământ
de  nu  i  se  videu  picioarele  din  ie.
Bunica  o  zîs  şi  ie  ca  frate-mi-o  că  n-o  fost  berbec, c-o  fost  dracu. Ne-o
întrebat:

- ZiceŃi-vă  voi  rugăciunile  sara?
- Zicem, bunico - am  răspuns  noi.

De  la  Anamaria  din  Cărpiniş, iulie 2008

La nuntă în Transcarpatia, 1958. ColecŃia Gheorghe Opriş
Femeia  cu  zadia  legată  peste  gură

Bunica  noastră  muie  cămeşi  într-o  copăiŃă  peste  drum  de  casă. Aristina  o
chemat-o  pe  bunica, Aristina  lu  Casian. Casian  l-o  chemat  pe  bunicu.
M-am  dus  la  bunica, era  noapte, pe  la  unsprăzece:

- De, bunică, ce  faci  ‘mneta  aicea? - am  întrebat-o.
- De, moi  cămeşi.

2186
Cât  i  lungu  de-alungu,
Nu-i  hore  ca  şueru,
Că  din  şuer  poŃi  hori,
Nime-n  lume  nu  te-a  şti,
Cât  de  supărat  îi  hi.
Că  din  şuer  poŃi  cânta,
Nime  nu  te-a  d’întreba
Supărat  îi  hi, o  ba.
Auzită  dela  Mărie  łiplea; măritată, 50
ani. August  1903.

2187
Nu  bate, Doamne, omu,
Ie-i  mintea  şi  norocu
Că  bătut  i  săleacu;
Ie-i  norocu  şi  mintea
Că  bătută-i  seleaca.
Nu  bate, Doamne, pă  nime
Că  Ń-a  hi  boghet  de  mine.
Auzită  dela  Mărie  Rus  din  Vad, fată
de  19  ani. Iunie  1903.

2188
Cine  n-are  supărare,
Poate  hi  tânăr  şi  tare;
Cine  n-are  nici  năcaz,
Poate  hi  tânăr  şi  gras.
Da  eu  unu  am  avut
De  când  mama  m-o  făcut,
Am  putut  muri  de  mult
Că  nici  un  bine  n-am  avut.
Jele  mni(-i)  şi  mnie  jele
De giuguri (=juguri) şi de tânjele
Că  n-am  boi  să  prind  în  ele.
Tânjelele-o  putrădit,
Boii  la  târg  i-am  vândut,
Pă  la  crîjme  i-am  băut;
Pă  la  tăte  crîjmele
Şi  cu  tăte  mândrele.
Iată-mă-s  că  mni-am  rămas
De  trudă  şi  de  năcaz.
Auzită  dela  Ursu  Drăguş  al  Pintii,
văduv, 55  de  ani. Iunie  1903.

2189
N-am  nici  fraŃi  nici  surori,
Gândeşti  c-am  pticat  din  nori,
N-am  nici  fraŃi  nici  surorele,
Gândeşti  c-am  pticat  din  stele
Pântru  păcatele  mele.
Pelin  beu, pelin  mânânc,
Sara  pă  pelin  mă  culc.
DimineaŃa  când  mă  scol,
Cat  în  cofă, apă  nu-i,
Traista-i  cu  pelinu-n  cui.
Auzită  dela  Ursu  Drăguş  al  Pintii,
văduv, 55  de  ani. Iunie  1903. SârguinŃa

E  mama  norocului.
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Io  o  mai  întreb:
- Mai  ai  mult?

Ie, vozolind  hainele  în  ciubăru  cu  leşie:
- Nu, că-s  pe  gătate!

După  asta  io  am  intrat  înapoi  în  casă.
A  doua  zî  când  ne-am  trezit, bunica  ne-o  povestit  cum  o  vinit  la  ie  o
femeie  cu  zadia  legată  peste  gură  de  nu  i  se  vede  faŃa  şi  o  zîs  către  ie:

- Bună  sara, da’  moi  cămeşi?
Bunica  nu  i-o  răspuns  că  de-i  răspunde  îi  lua  glasu. Dacă  nu  i-o  răspuns,
femeia  o  ieşit  şi  o  dat  cu  uşa  de  gândei  că  tătă  s-a  urni  şi  o  luat-o  pe
părău  în  sus, pe  părăul  PăsăŃălului  către  Borta  Diacului. PăsăŃălu  era  un
părău  ce  merge  pe  după  sat  şi  trece  pe  lângă  noi. O  luat-o, o  zîs  bunica
Aristina, pe  PăsăŃăl  în  sus, horind  şi  vânt  mare  s-o  pornit  după  ie  şi
clocotici  de  pe  cai  o  auzit  prin  vânt.
Horind  cu  vânt  mare  după  ie  şi  cu  clocotici, s-o  pierdut  pe  părău  în  sus, pe
după  sat.
De  la  Anamaria  din  Cărpiniş, iulie  2008

Casă cu şatră, BouŃu Mic, 1965. ColecŃia Gheorghe Opriş.
ColecŃia  ANUłA  MOCIRAN

Paştile  la  Săliştea  de  Sus
Se  apropie  Sf. Paşti  şi  mă  preocupă  multe... Multe  îndatoriri, multe  planuri,
dar  puŃină  culoare, puŃină  visare, puŃină  emoŃie.
Aş  vrea  să  găsesc  ceva  care  să  mă  pătrundă  de  emoŃia  caldă  a  aşteptării. Şi
pentru  că  nu  prea  găsesc  în  jurul  meu  nimic  din  ce-ar  putea  să-mi  fie  de
folos, mă  întind, închid  ochii  şi-mi  derulez  imagini  din  copilărie.
Copilăria  mea  n-a  fost  deosebită  în  nici  un  fel. N-am  avut  parte  de
îmbuibări, de  indulgenŃe  sau  răsfăŃ  de  neuitat. Dimpotrivă, mama  era
disciplinată  şi  exigentă, ne  punea  la  muncă  şi  la  ordine. Şi  era  mai  mult  la
ceea  ce  trebuia  să  devenim, decât  la  ceea  ce  eram  de  fapt: nişte  copii
dornici  de  a  pierde  şi  noi  vremea, ca  alŃii, pe  uliŃele  satului, mai  puŃin
spălaŃi  şi  mai  puŃin  supravegheaŃi, cu  bucata  de  pogace  în  mână, fără  să  ne
pese  că-i  ora  somnului  sau  a  mesei.
Pogacea?? Era  ceva  după  care  am  tânjit  multă  vreme  tot  văzându-i  pe  cei
şase  copii  ai  vecinului  mâncând-o  zilnic. Era  galben-aurie, rotundă  şi  prăjită,
grozav  de  îmbietoare  şi  de  inaccesibilă. 
Într-o  zi, stăteam  dincoace  de  gard  şi  mă  uitam, chinuită,  cum  mănâncă

2190
Mă-nsurai  tînăr  copil.
Mă lua(u) domnii la  bdir (=bir).
Eu, de  frica  bdirului,
Trecui  apa  Untului.
Când  eram  la  giumătate,
Mă-ntreba(u)  domni(i)  de  carte.
Dacă  carte  n-am  ştiut,
Eu  am  prins  de  mni-am  făcut
Cărulean,
De  odolean,
Cu  ştiŃă  de  măieran,
Şi  obedzi
De  lemne  verdzi
Şi  butugi
De  lemne  dulci
Şi  proŃap
De  lemn  uscat.
Da  boii  de  ruji  împlute,
Cei  tineri  să  să  sărute,
Cei  bătrâni  să  nu  să  uite,
Cei  tineri  să  să  ibască,
Cei  bătrâni  să  nu-i  tolască.
Auzită  dela  Petru  łiplea, fecior de
19  ani. August  1902.

2191
Mult  mă  uit  păste  norod,
MânduŃ  ca  ş-a  mneu  nu  văd,
Nici  la  stat,
Nici  la  îmblat,
Nici  la  struŃ  de  clătinat,
La  buză  de  sărutat.
Din  dos  i  ca  şi-on  cătană,
Din  faŃă  ca  ş-o  icoană.
Şi  păşeşte  cătuneşte,
Tătă  lumea  îl  ibeşte,
Da  să  nu-l  ibăsc  şi  eu?
Că  m-ar  bate  Dumnedzău!
Auzit   de  la  Maria  Rednic, măritată, 48
de  ani. August  1902.

2192
Avut-am  o  mândrulică,
Da-o  fost  tare  mititică,
Ş-am  lăsat-o  să  mai  crească,
Minte-n  cap  să  dobândească.
Bine  eu  nu  o-am  lăsat,
E(a)  s-o  dat, s-o  măritat.
Da  să  să  hi  măritat
Dela  noi  a  dzăce  sat,
N-aş  mai  hi  eu  supărat.
Da  e(a)  că  s-o  măritat
Dela  noi  a  tria  casă -
Vai, inima  me  ce  arsă!
Întru-n  cas’, audz-î-o,
Ies  afară, văd-i-o.
Mama-m  pune  cina-n  masă,
Eu  mă  preîmblu  pân  casă,Tânăr  mincinos,

Bătrân  hoŃ.
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pogace  cu  toŃii. N-am  mai  putut  răbda, am  întins  mâna  printre  sârme  către
una  din  fete, şi  i-am  furat  pogacea. Cu “prada”  în  mână, am  fugit  acasă
plângând  şi  tremurând  ca  cel  mai  mare  făcător  de  rele, pentru  că  în  urma
mea  auzeam  la  nesfârşit  strigătele  necruŃătoare  ale  celor  şase  copii:

Furătoare, furătoare,
Fură  pita  din  cuptioare.

M-a  întâmpinat  tata  şi  m-a  întrebat  ce  am  păŃit. 
Deşi  mă  temeam  de  el  şi  mă  apăsa  vina, i-am  arătat  şi  i-am  povestit  ce-am
făcut. Dragul  de  tata! A  zâmbit  şi  mi-a  spus:  că  “minunea”  pentru  care  am
suferit  şi  m-am  făcut  de  râs  e  doar 

“Mămăligă  feliată,
Prăjită  şi   frecată
Cu  căŃei  de  usturoi”.

A  pus ceaunul  pe  sobă  şi  a  făcut  o  mămăligă  mare  şi  pogace  pentru  toată
casa. Am  mâncat cu toŃii, dar n-a cerut nimeni  repetarea ospăŃului, nici măcar  eu.
Dacă  mă  gândesc  bine, n-a  fost  singura  dată  în  viaŃă  când  imaginaŃia  mea  a
împodobit  lucruri, persoane, locuri  sau  situaŃii, ca  să  arate  aşa  cum  le  doream
eu  şi  ca  să  le  pot  iubi  sau  visa. Şi  nici  n-a  fost  prima  dată  când  am
constatat  că “pogacea”  aurie  şi  îmbietoare  e  doar .... mămăligă  prăjită.
Dar  revin, pentru  că  vreau  să  regăsesc  emoŃiile  copilăriei  din  zilele  de  Paşti.
Atunci  era  mare,  mare  toleranŃă  şi  realizare. Puteam  să-mi  fac  propriul  meu
program, să  mă  duc  pe  Vale, pe  Mociră, pe  Vârful  Coastei,  sau  în  Doabra.
Traseele  urmăreau, de  regulă, grupurile  de  băieŃi  care  jucau “Bâzzza”, fotbal
sau  “De-a  bătuta  şi  pe  ie”.
Stăteau  foarte  mult  prin  împrejurimile bisericii, mai  ales  în  ziua  de  Paşti,
când trăgeau, neapărat, clopotele şi  băteau  toaca  mare ca  să  fie  vestiŃi  tot
anul.
Nu-mi  aduc  aminte  vreo  zi  mohorâtă  sau  ploioasă, deşi  or  fi  fost  în  mod
sigur. Ştiu  doar  că  făceam  baie  de  lumină  şi  de  linişte, vorbeam  multe  şi
umblam  printre  morminte  fără  nici  un  fel  de  fiori, ciocnind  ouă  şi
mâncându-le, obligatoriu, pe  cele  care  se  spărgeau. Nu-i  de  mirare  că  nu
mergeam  acasă  pentru  masă  decât  seara  şi, de  cele  mai  multe  ori, nu-mi  era
foame.
Îl  am  în  faŃa  ochilor  şi  pe  tata. Era  un  bărbat  voinic  şi  cu  adevărat  frumos,
ca  un  arbore  falnic  şi  puternic. Punea  în  ligheanul  cu  apa  foarte  rece  şi
limpede  o  monedă  de  argint şi  un  ou  roşu. Se  spăla  primul  pe  faŃă, apoi
urmam  noi, copiii  şi  mama. Momentul  mi  se  părea  solemn  şi  de  mare
însemnătate, de  aceea  mă  supuneam  ca  unui  ceremonial  cu  importante
urmări.
La  biserică  se  mergea  la  ora  4  dimineaŃa  cu  desagii  grei  de  bunătăŃi  duse
la  sfinŃit: de  la  sare  şi  slănină, cârnaŃi, până  la  ouă  şi  cozonaci. La  noi  în
sat  lumea  nu  pregătea  miel de  Paşti. Erau  păstraŃi  o  parte  din  cârnaŃii  de  la
Crăciun  şi, ceea  ce  era  cu  adevărat  senzaŃional, una  din  pulpele  de  porc, noi
îi  ziceam  şuncă, sărată  şi  afumată  tradiŃional. Această  şuncă, fiartă  cu  o  zi
înainte, avea  un  miros  cu  totul  special. De  altfel, mama  zicea  că  Dumnezeu
sfinŃeşte  toate  bucatele  în  ziua  de  Paşti, ori  unde  s-ar  afla  ele  şi  de  aceea
miros  atât  de  frumos. Totuşi, bărbaŃii  duceau  desagii  plini  la  biserică, pentru
sfinŃire.
La  ieşire  era  un  iureş  demn  de  privit, pentru  că  alergau cu  toŃii  şi  se
împingeau  la  vale  pe  dâmbul  pe  care  este  aşezată  biserica, dorind  să  ajungă
primii  acasă, ca  să  fie  fruntaşi la  arat  şi  semănat  în  primăvara  respectivă.
Circulau  glume  şi  poveşti  despre  acest  subiect, mai  ales  despre  un  fecior
sărac  cu  duhul  care, în  dorinŃa  de  a  ajunge  primul  acasă  şi  de  a  se  arăta
vrednic  în  faŃa  tatălui  său  bolnav, a  pornit  spre  casă  de  cu  bună  vreme,
înainte  ca  preotul  să-i  sfinŃească  bucatele  din  desagă.
Noi  făceam  haz  de  tata, care, deşi  stăteam  chiar  lângă  biserică, ajungea  acasă
printre  ultimii, în  timp  ce  mama, senină  şi  îndatoritoare  cum  era, deschidea
larg  cele  două  porŃi, de  la  intrarea  în  curte  şi  la  ieşirea  din  grădină, pentru

Da  eu  dzîc  că  n-oi  cina,
Că  mă  doare  inima.
Auzită  dela  Petru  łiplea, fecior  de  19
ani. August  1902.

2193
În  ce  verde  grădinuŃă
Mândru-ş  plânge-o  nevăstuŃă.
- De  ce  plângi, tu  nevăstuŃă?
- Da cum, focu, nu mni-oi plânge
Că  m-o  bătut  bărbatu
Că  nu  mni-l  spun  drăguŃu.
Eu  drăguŃu  nu  l-oi  spune,
De  m-or  pune  pă  cărbune;
De  l-oi  spune,
‘N  sus  l-or  pune,
De-oi  tăce,
L-oi  mai  ave.
Auzită  dela  NiŃa  łiplea, fată  de  18
ani. August  1902.

2194
- Domnişoară  din  hinteu,
N-ai  vădzut  pă  mândru  mneu?
- Ba  eu  poate  l-am  vădzut,
Bine  nu  l-am  cunoscut.
Pă  gedete-i  cu  onele,
Pă  la  clop  cu  şinurele.
Eu  am  dzîs  să  mni  le  dăie.
El  o  dzîs  să-i  hiu  femeie.
Eu  femeie  nu  i-oi  hi,
Mai  bine  m-oi  sodomni,
Înt-on  vârv

De  solovârv,
Înt-o  margine  de  târg.
Să  să  strângă  mamele,
Să  nu-ş  dăie  fetele
După  tăŃi  bdităngile.
Auzită  dela  Ileana  łiplea, măritată, 37
de  ani. August  1902.

2195
Vai  ş-amar  de-acela  somn
Care  eu  cu  mândru-l  dorm,

Urzirea  răului  e  lenea.
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ca  valul  de  oameni  să-şi  scurteze  drumul, trecând  pe  la  noi.
Copilăria  mea  n-a  fost  deosebită  în  nici  un  fel, dar, atât  cât  a  fost, aşa  cum
a  fost, a  fost  a  mea  şi  e  unică  şi  irepetabilă.

Fotografie din colecŃia familiei Lumei, Slatina.
GHEORGHE  FĂT

Obiceiuri  de  Paşti  în  Dăneşti, pe  Fişculaş
Cu  50-60  de  ani  în  urmă, cum  se  terminau  sărbătorile  de  iarnă, femeile  se
apucau  de  lucru  la  războiul  de  Ńesut, se  zicea  “a  pune  teară”  pentru  a
obŃine  pănura/pânza, din  care  se  croiau  şi  confecŃionau  haine  noi  pentru
bărbaŃi, prunci  şi  pentru  ele, ca  totul  să  fie  nou  în  ziua  de  Paşti.
Tot  acum  se  coseau  şi  ştergurile, care  se  puneau  pe  coşarca  în  care  se
ducea  pasca  şi  colacul  în  ziua  Învierii.
În  Postul  Mare, femeile  umblau “cu  lucru” de  la  una  la  alta. Îşi  făceau
sfetăre  din  lână  albă, dar  pe  ascuns  unele  faŃă  de  altele: fina  cu  nănaşa  sau
verişoare  dulci. Sfetările  se  făceau  care  de  care  mai  frumoase, pentru  a  fi  de
mare fală  când  le  vor  îmbrăca  în  ziua  de  Paşti. Se  împuseicau  între  ele  cu
frumuseŃea  sfetărului.
În  seara  înainte  de  Înviere, cum  feciorii (praşcăii)  satului  nu  aveau  treabă, îi
apuca  de  făcut  câte  o  glumă, cam  proastă: furau  câte  un  miel  din  cuptorul
cuiva  mai  bocotan  din  sat, sau  de  la  gazda  a  cărui  fete  erau  mai  Ńîfnoase
când  mer(g)eu  feciorii  seara  pe  la  ele, adică  nu  stăteau  la  sărutat  pe  tărnaŃ
numai  la  anumiŃi  feciori, mai  chipeşi  la  făptură  sau  mai  înstăriŃi.
Asta  o  făceau  în  ciuda  fetei, dar  şi  a  părinŃilor.
Şi  pe  la  miezul  nopŃii, când  se  scotea  mielul  din  cuptior, ia-l  de  unde  nu-i!
Aşe  că  aceia  la  care  li  s-o  luat  mielul, se  porneau  la  tunete  şi  ploi  de
sudălmi  şi  blăstămuri, încât  le  era  dejaba  spovedania  şi  împărtăşania  de
Paşti.
Mielul  furat  se  mânca  pe  o  vale, în  loc  ascuns, sau  Pe  Tei, Pe  Izvor, sau
Pleşă.
În  dimineaŃa  zilei  de  Paşti, toată  familia  se  scula  de  dimineaŃă, se  găta
frumos, se  pregătea  coşarca  şi  plecau  toŃi  din  casă, deodată, pentru  a  fi
prezenŃi  la  Înviere, la  biserică.
După  slujba  religioasă, la  dezvelirea  coşercilor  pentru  sfinŃire, fiecare  femeie
stătea  lângă  coşarca  proprie.
Prin  bogăŃia  coşercii  cu  bunătăŃi, îşi  arătau  poziŃia  lor  socială, dar  mândria,
fala, nu  se  arăta  prin  vorbe, ci  se  citea  pe  feŃele  lor  şi  prin  gesturi, pentru  a

Cu  capu  pă  perinuŃă,
Cu  oti(i)  la  ferestuŃă,
Să  văd  când  s-a  fa  dzîuŃă.
- Scoală, mândruŃ, şi  ti(-i)  duce,
Să  vede  de  dzîuă  bine
Şi  te-a  vede  oarecine.
- Spune-m, mândruŃ, spune-m  

dzău,
Pare-Ńi  după  mine  rău?
- Eu dzîc dzău că rău nu-m pare
Numa  inima  mă  doare.
Auzit  dela  Mărie  Rus  din  Vad, fată,
de  19  ani. Iunie  1903.

2196
Spune-m, mândruŃ, de Ńî-s dragă,
Să-m  cumpăr  şirincă  neagră;
Spune-m, dacă  Ńî-s  urâtă
Să-m  cumpăr  mai  mohorâtă,
Mohorâtă  din  Leucea,
MândruŃ, în mânia  ta.
Auzit  dela  Mărie  Rus  (din  Vad), 
19  ani. Iunie  1903.

2197
Lasă, mândruŃ, lasă  dzău,
Bănui-Ńî(-i)  tu, nu  eu;
Când  a  hi  în  ce  de-apoi,
Bănui-ni-om  amândoi;
O  la  vremea  de-acuma,
Bănui-Ńî(-i)  tu, o  ba?

Mărie  Rus

2198
Arde  dealu, arde  râtu,
Mnie  mni(-i)-npărŃit  urâtu;
Arde  dealu, arde  lazu,
Mnie  mni(-i)-npărŃit  năcazu.
Vai  de  mine, mult  dor  duc
Pântru  tine, mândruluc.

Mărie  Rus
2199

MândruluŃ  dela  Leucea,
Duc-îŃi  doru  cu  luna,
Duce-l-oi  tătă  vara.
Hei  tu, mândruluŃu  mneu,
Doru  mneu  ş-a  dumnitale,
Unde  s-adună-n  cărare,
Fac-îşi  dripelişte  mare.

Mărie  Rus

2200
De-aş  agiunge  ş-atâta
Să  văd  mândru  ce-a  lua?
De-a  lua  una  ca  mine,
Dumnedzău  o  Ńîie  bine;
De-a  lua  o  blăstămată,
Dumnedzău  sîngur  s-o  bată.

Vorbă  multă,
Sărăcia  omului.
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atrage  atenŃia  asupra  ştergurii  şi  a  bucatelor  din  coşarcă. Coşercile  erau  mari
şi  grele. Cu  cât  familia  era  mai  de  frunte  în  sat, şi  coşarca  era  pe  măsură.
Pe-atunci  mai  că  se  putea  organiza  un  concurs  cu  cele  mai  frumoase
şterguri. Ştergurile  erau  căutate  din  priviri, admirate  şi  invidiate. Invidia
mergea  până  la  ceartă  şi  ocări  între  femei. La  fel  era  şi  cu  sfetările  făcute
pe  ascuns; chiar  provocau  duşmănii.
După  ceremonia  de  sfinŃire  a  coşercilor, toată  suflarea, pe  cărările  satului, pe
uliŃi, se  îndrepta  spre  casele  lor  ca  să  se  înfrupte  din  bunătăŃile  sfinŃite. În
ziua  de  Paşti  se  mânca  numai  din  coşarcă, pentru  că  erau  sfinŃite.
După  1-2  ore  de  mică  odihnă, tot  satul, cu  mic  cu  mare, se  aduna  într-un
loc  anume  pentru  jocurile  de  Paşti. Gospodăriile  rămâneau  fără  suflare  de
om  până  la  asfinŃitul  soarelui.
Primul  loc  de  adunare  de  Paşti  de  care  îşi  mai  aduc  aminte  vârstnicii  de
azi (70-80  ani), a  fost  în  chertiul  şcolii  vechi. Mai  târziu  s-a  mutat  pe  un
platou  drept, actualmente  lângă  casa  parochială. Pe  acest  loc, acum, este
clădită  o frumoasă  biserică  greco-catolică.
După  alŃi  câŃiva  ani, locul  de “ieşit  la  Paşti”  s-a  mutat  în  locul  zis  La
Iacob (acum  casa  gospodarului  Buiciuc  Alexa). Ultimul  loc  de  care  şi  eu  îmi
amintesc  din  copilărie  a  fost  unde  acum  este  Şcoala  generală. Aici  şi  atunci,
prin  anii  ‘60-‘70  s-au  cam  pierdut  acele  frumoase  jocuri  organizate  în  ziua
de  Paşti. Au  rămas  azi  doar  amintiri.
Jocurile  de  Paşti
Se  organizau  pe  categorii  de  vârstă  şi  sex.
Femeile  măritate  şi  fetele  fecioriŃe  se  organizau  sub  comanda  uneia  cu  spirit
mai  organizatoric, mai “blăstămată”  cum  i  se  zicea  pe  atunci.
Eu  mai  Ńin  minte  pe  două  dintre  ele: una  era  Irina  lui  Ilie, iar  alta  era
Marişca  lui  Mihăieş.
Jocurile  erau  însoŃite  de  cântece.
Toate  femeile  şi  fetele  care  participau, cunoşteau  cântecele  şi  aveau  glas
frumos.
1.- “- Hai, Ileană, la  poiană“

Hai, Ileană, la  poiană - Io, pe  asta  mi-o  aleg
Să  săpăm  o  buruiană! Şi  cu  ea  să  mă  petrec!”

Femeile  se  prindeau  în  cerc, iar  2-3  în  mijloc. Acestea  alegeau  pe  altele  din
cerc  şi  pe  partea  melodică “la, la, la”  se  învârteau, jucau  ca  la  horă  bărbat
cu  femeie  sau  fată.
2.- Tot  în  cerc  se  juca  “Uite-aşa“:

Uite-aşa, Ńărancă, (bis) Uite-aşa, Ńărancă, (bis)
Toarce  cânepa Freacă  tocana
Tra, la, la, la, la. Tra, la, la, la, la.
Uite-aşa, Ńărancă, (bis) Uite-aşa, Ńăranca, (bis)
Învârte  suveica Când  se  obose,
Tra, la, la, la, la. Uite-aşa, Ńăranca,

Uite-aşa  dormea.
Se  învârteau  în  cerc  de  la  dreapta  la  stânga, şi  invers  pe  altă  strofă, iar  pe
refren  (Tra, la, la....) gesticulau  cum  spunea  cântecul.
3.- “Ptic  doi  boi”
Fete  şi  femei, în  perechi  aliniate. Cea  care  strigă  din  faŃă: “Ptic  doi  boi/
Prinde-i-oi”, trebuie  să  prindă  pe  una  din  perechea  din  spate (ultima), care, la
strigare, fug  pe  lateral  să  se  aşeze  în  faŃă.
Pe  cea  care  a  prins-o, devine  strigătoarea, iar  cealaltă  face  pereche  cu  cea
care  a  rămas  neprinsă  şi  se  aşează  în  faŃă.
4.- “PuiculiŃa  mea, muiere”
Femeile  stau  pe  două  linii, faŃă-n  faŃă  şi  cântă:

Dacă-Ńi  este  dor Şi  te  scaldă-n  apă  rece
Du-te  la  izvor Că  de  dor  Ńi-a  trece.

Auzit  dela  Mărie  Rus  din  Vad, fată, de
19  ani. Iunie  1903.

2201
Du-te, mândruŃ, şi  peŃă(şte)
Unde  mâne-ta  voie(şte);
Pă  mine  nu  m-o  voit,
Mânca-te-ară hert (=fiert) şi 

fript,
Hert  şi  fript  cu  tăieŃei,
Mâne-ta  cu  neam  de-a  ei.
Du-te, mândruŃ, şi  mă  lasă
Şi  fă  mî-ta  voie-n  casă,
Să  nu  moară  mânioasă;
Mânioasă  de-a  muri,
Nu  s-a  pute  hodini.
Du-te, mândruŃ, şi  peŃă(şte)
La  ce  cu  cosîŃă  albă
Să  pară  mâne-ta  dragă.
Io-s  cu  păru  gălbinior,
Drăgucioara  tuturor.
Spune, mândruŃ, mumă-ta,
Să-ngrădiască  grădina,
Tăt  cu  pari  şi  cu  nuiele,
Nu  cu-atâtea  besădzi  răle;
Tăt  cu  lin  şi  cu  mălin

Să  nu  între  om  strein.
Când  trec, mândruŃ, pă  la  voi,
Mă-ta  mă  face  gunoiu;
De-ar  hi  gunoiu  ca  mine,
Nu  l-ar  mai  mătura  nime,
L-ar  duce-n  cănŃălărie
Unde  şede  mândru-a  scrie.
Când trec, mândruŃ, pân grădină,
Mă-ta  mă  face  rugină.
Auzit  dela  Mărie  Rednic, măritată, de
49  ani. Iunie  1903

2202
Hei, tu, mândruluŃule,
Ne-am  ibdit  doi  ai  deplini,
Vreme-i  să  ne  despărŃîm;
Ne-am  ibdit, mândruŃ, doi  ai,
De  ne-om  despărŃî, nu-i  bai.
Auzit  dela  M. Rus  din  Vad, 19  ani.
Iunie  1903.

ColecŃia  TITUS  BILłIU
Revista “Afirmarea”, nr.  8-9, aug  sept., 1939.  CredinŃe  din  SăpânŃa.
Apud: GEHORGHE  POP, “SăpânŃa  cea  dreaptă  ca  bradul”, Baia  Mare, (1997)
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Apoi  se  prind  ca  flăcău  şi  fată  şi  joacă-n  perechi  pe  versurile:
- PuiculiŃă, -a  mea  muiere, Că  ne-om  îmbăta  şi  ne-om  bate
Hai  la  crâşmă  şi-om  bea  bere! Şi-a  râde  lumea  de  noi
- Las-o  dracului, bărbate, Cum  se  bat  două  nevoi.

Se  schimbă  mereu  perechile.
5.- “Mărul  şi  părul”
Conducătoarea  jocului  stă  în  faŃa  femeilor  aranjate  în  perechi. Aceasta  ştie
unde  stă  Dracul  şi  Îngerul, adică  în  măr  sau  în  păr.
Conducătoarea  strigă:

- Ce  vrei  să  culegi, mere  sau  pere?
Fetele  din  perechi  aleargă  ori  la  măr, ori  la  păr.
La  sfârşit, se  vor  număra  câte  sunt  la  dracu, şi  câte  la  înger.
Fetele  de  la  pomul  Înger  strigă, scuipând, spre  pomul  Dracului:

Ptu, mamone  necurat,
Câte  fete-ai  câştigat!

6.- “Ruja  de  pe  vale”
Rujă  de  pe  vale Sună, sună, Viorică,
A  plecat, plecare, Hai  la  joc, dragă  Florică,
Rupe-mi  mie-o  floare! Să  jucăm  cu  bucurie,
Şi  eu  am  rupt  una. Din  picioare, din  călcâie.
Două  drumă, brumă,

Fetele-s  în  cerc  pe  strofa  1  şi  pe  strofa  a  2-a, se  prind  două  câte  două  în
joc. Jocul  se  repetă  până  joacă  fiecare  fată  cu  toate  din  cerc.
7.- “Cocoşelul”

Cântă  cocoşelul Spală-te  pe  faŃă:
Dis-de-dimineaŃă: Rotund  eşti  ca  luna
Scoală-te, copile, Pe  care-o  doreşti!

Cerc  de  fete. Una  sau  două  au  rol  de  copil  în  centrul  cercului. Ele  stau
ghemuit, prefăcându-se  a  dormi. La  versurile “Rotund  eşti  ca  luna/ Pe  care  o
doreşti”,  fetele  din  centrul  cercului  se  ridică  şi  iau  la  joc  pe  una  din  fetele
care  formează  cercul.
8.- “Miercurea”
Ziua  de  miercuri  e  zi  de  târg (mărturie)  la  Mănăştiur (Copalnic-Mănăştur).
Se  cântă  doar  în  cerc, rotindu-se  la  dreapta  şi  la  stânga:

Miercurea, Miercurea, TămâiŃă,
Merg  fetele-n  mărturie, Şi  rujiŃă
Haină  nouă  să-şi  cumpere, Şi  apoi  se  duc  acasă -
Una, două, Se  gată  mireasă!

9.- “Joacă, joacă, băiete”
Joacă, joacă, băiete, Şi  jocul  nostru  este  format
Căci  tinereŃea  vrea  să  te-nveŃe Tot  de-o  fată  şi-un  băiat.

În  acest  joc, mamele  îşi  luau  şi  copii  mai  mărişori, pentru  a-i  deprinde  cu
jocul, ca  să  nu  ajungă, când  or  fi  fecioraşi, tutuluci  şi  împiedecaŃi, ca  să-i
refuze  fetele  la  horă.
BărbaŃii  cei  mai  în  vârstă  stăteau  în  grupuri  pe  marginea  locului  şi  admirau
veselia  şi  jocurile  femeilor  şi  a  fetelor  şi  vorbeau  despre  cele  gospodăreşti,
despre  realizări, alŃii  îşi  spuneau  ofurile  şi  necazurile, alŃii  vorbeau  despre
feciorii  şi  fetele  lor  cât  de  bine  s-o  însurat  sau  măritat, despre  cum  merg
târgurile  şi  câte  vrute  şi  nevrute. Unii  spuneau  fel  de  fel  de  întâmplări, îşi
povesteau  din  armată, se  lăudau... şi  câte  în  lună  şi  în  soare.
10.- Jocuri  de  cărŃi
Cei  de  vârstă  mijlocie  jucau  în  grupuri  joc  de  cărŃi: “Duracul” - un  joc  de
inteligenŃă, “Şeptica”  etc.
11.- “Pe  Ńăl”
AlŃii  se  jucau “Pe  Ńăl” - o  oină  a  locului. Se  folosea  o  bâtă  de  lovit  o
minge  mică, făcută  din  piele, având  în  interior  câlŃi  de  cânepă.
12.- “Una  şi  fuga”
E  un  joc  tot  cu  minge  şi  bâtă, asemănător  cu  “Pe  Ńăl”.

2203
Hei, tu  mândrulica  me,
Ia  dela  toamnă-ncoale,
Ibască-te  cine-a  vre,
Oti(i)  mnei  nu  te-or  vede,
Mânurile  nu  te-or  trage,
GuriŃa  me  da-Ń-a  pace.

M. Rus

2204
Leurdină, ruje  plină,
Ce-ai  gândit, de-ai  înflorit
C-asară  te-am  răsădit?
- Cum, bdiata, n-oi  înflori,
Că  s-o  lăudat  mă-ta
C-a  ini  şi  m-a  ciunta
Să  mă  duc  de  la  dânsa.

Mărie  Rus  din  Vad

2205
MândruŃ, dragostile  noaste
Rămas-o  pustii  pă  coaste.
Eu  m-am  dus  Vineri  la  ele
C-am  gândit  că  şi  tu-i  mere.
Doamne, supărată-s  eu, 
Mângâie-m-a  Dumnedzău,
Dumnedzău  i-a  tuturor
Nu  num-a  tizmaşilor 

(=pismaşilor).
Mărie  Rus  din  Vad

2206
De-ar  da, mamo, Dumnedzău
Să  să  facă  păru  mneu
Otavă  pân  temeteu
Să  cosască  bătrânii
Să  o  strângă  tinerii;
Să  o  bage  pă  obloane,
Să  o  ieie  boii  pă  coarne,
Să  o  scoată  la  câmptie
Să  să  facă  păr  de  zie,
Păr  de  zie, strugurie,
Să  culeagă  mândri(i)  mnei
Care  m-am  ibdit  cu  ei.

Mărie  Rus  din  Vad
Îşi  pierde  mintea  acel  fecior  care  şuieră  la
masă  sau  fata  care  cântă  la  masă.
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13.- “Pe  iuci” sau  “Iuca”
Jucau  6  bărbaŃi. Patru  erau  aşezaŃi  formând  un  dreptunghi. Doi, aruncători  de
minge, erau  pe  lăŃimea  dreptunghiului  format  din  cei  patru. Cei  patru  din
colŃuri  aveau  o  iucă (groapă  mică  în  pământ  pentru  a  se  pune  mingea). Cei
de  pe  lăŃimea  dreptunghiului  aruncau  o  minge  mică  de  la  unul  la  altul. În
acest  timp, cei  doi  coechipieri  de  pe  colŃurile  lungimii  dreptunghiului  fugeau
unul  spre  altul, băteau  două  bâte  de  olaltă (“bătutul  ciocotei”). În  acest  timp
cei  doi  aruncători  trebuiau  să  ocupe  iuca  celui  mai  aproape  de  el. La  cel
care  i  se  ocupa  iuca, ieşea  din  joc  şi  era  pedepsit  să  aducă  o  sticlă  cu  vin.
14.- “Jocul  popoarelor”
ParticipanŃii  aveau  nume  de  Ńări. Se  adunau  până  la  10  într-un  cerc, în
centrul  căruia  era  o  iucă  în  care  se  punea  o  minge  de  oină. Conducătorul
striga  un  nume  de  Ńară, iar, cel  strigat, trebuia  să  ia  mingea  din  iucă  şi  să
lovească  pe  ceilalŃi  care  fugeau  în  toate  direcŃiile. Cel  nimerit  ieşea  din  joc.
Se  repeta  până  când  rămânea  un  învingător.
15.- “Trasul  clopotelor“
Copiii, în  ziua  de  Paşti  se  duceau  “la  clopote”, să  înveŃe  a  le  trage. Uneori
erau  însoŃiŃi  şi  de  1-2  bărbaŃi  care  ştiau  rânduiala  trasului  de  funie.
Cel  mai  greu  se  trăgea  un  clopot  mic - cel  pe  care l -a  donat  părintele
Vasile  Lucaciu  de  la  Şişeşti. Acesta  trebuia  să  bată  numai  o  dată  într-o
parte  şi  de  două  ori  în  cealaltă, adică, se  zice, “trasul  cu  piedică”  sau “trasul
în  trei”.
Când  se  săturau  sau  oboseau, veneau  şi  copiii  la  locul  de  joacă.
Jocurile se terminau la asfinŃitul soarelui, când  toată  suflarea  mergea  spre  casă. 
În  ziua  de  Paşti  nu  se  merge  pe  ospeŃie, sau  feciorii  la  fete.

De  la  GAVRIL  PODUł, diac, 76  ani;  MARIŞCA  ARDELEAN, 69  ani - Dăneşti, 2008
ColecŃia  ELENA  GANDIC

BouŃu  Mic, 2006
Obiceiuri  de  iarnă  la

românii  din  dreapta  Tisei 
(BouŃu  Mic, com. Strâmtura)

Oamenii, şi  atunci  când  nu  ştiau
să  scrie, îşi  exprimau  sentimentele
şi  năzuinŃele, durerile  şi  bucuriile,
unul  altuia  prin  cuvinte  sau
cântec. Gândurile  erau  transmise
printr-o  expresie, un  basm, o  doină,
un  cântec, o  baladă  sau  o  legendă.
Această  durere  sau  bucurie
sufletească  a  primit  numirea  de
folclor (engl. folk - popor, lore-
ştiinŃă), ceea  ce  înseamnă
înŃelepciunea  poporului.
Folclorul, chiar  şi  după  apariŃia
scrisului, tot  s-a  numit  folclor,

deoarece  aparŃine  întregului  popor  şi  se  transmite  de  la  un  om  la  altul, de
la  o  generaŃie  la  alta  pe  cale  orală, prin  graiul  viu. Omul  are  datinele  şi
obiceiurile  lui, păstrate  din  străbuni  şi  de  la  care  nu  se  abate. El  e  păstrător
de  legi  şi  datini. Naşterea, copilăria, tinereŃea, bărbăŃia  şi  bătrâneŃea  lui  se
petrec  la  fel  cum  şi  le-au  petrecut  străbunii  lui, care  nici  ei  nu  s-au  Ńinut
de  moda  epocii. Omul  acesta  păstrează  multe  cunoştinŃe  moştenite  din
străbuni, o  comoară  pe  care  o  transmite  la  acei  cu  care  îşi  duce  traiul
împreună  şi  o  lasă  generaŃiile  viitoare. După  cum  scria  Lucian  Blaga:
“originalitatea  unui  popor nu  se  manifestă  numai  la  creaŃiile  ce  îi  aparŃin

2207
Hei, tu  mândruluŃu  mneu,
De  ai  gând  să  ne  ibdim,
Blem  la  crâjmă  ş-om  be  (v)in;
De  ai  gând  să  ne  lăsăm
Blem  la  crâjmă  să  mai  bem
Şi  nume  să  ne  punem.
Eu, mândruŃ, nume  Ń-oi  pune:
Scăuneş  mândru  rotat,
Dulce-ai  fost  la  sărutat,
Ş-amu  dacă  m-ai  lăsat,
Hei, tu  mândruluŃu  mneu,
MândruŃ, de  drăguŃa  ta
Râde  lumea  şi  Ńara;
Da  de  tine  râde-on  sat,
Pântru  cine  m-ai  lăsat:
Pântr-o  floare  scuturată,
Pântr-o  curvă  blăstămată.

Mărie  Rus  din  Vad
2208

MândruluŃ  de  lângă  vale,
Ce-Ńi  pui  struŃ  aşe  de  mare?
Nu  Ńî-l  pui  după  măsură
Pă  cum  n-ai  şopru  la  şură.
Şopru  Ńî(-i)  din  patru  znopti,
StruŃu  Ńî(-i)  până  la  oti;
Da  Ńî-l  pune-n  potrocol
Pă  cum  n-ai  boi  în  ocol.
Auzit  dela  M. Rus  din  Vad, 19  ani.
Iulie  1903.

2209
PoŃi, mândrule, poŃi  a  da
Slujbe  pântru  mâne-ta,
ł-o  făcut  mândră  gura
Să  şti(i)  bine  săruta.
PoŃi  a  da  de  slujbe  tri,
ł-o  făcut  bine  oti(i) (ochii)
Să  şti(i)  bine  a  oti (ochi),
Pă  fete-a  le  celui.
Auzit  dela  Năstafa  Pop, fată  de  17
ani.

2210
Mamo, ca  ş-a  mneu  drăguŃ,
Numa-n  Peşte  este-on  struŃ.
Când  i  negru  la  cămeşi
Da-i  mai  mândru  decât  tăŃi.
Când  i  lăut  şi  ştimbat,
Nu-i  fecior  ca  el  în  sat.
Când  să  prinde  şi  să  gată,
Tătă  lumea  mni-l  arată:
“Ni, drăguŃu  tău, tu  fată”.

Năstafa  Pop
2211

Mamo, când  oi  muri  eu,
De  teamă  drăguŃu  mneu
Să  mă  tomnia-n  copârşeu

Femeilor  care  Ńes  marŃi  seara, li  se arată  MărŃoiul.
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exclusiv, ci  şi  în  modul  cum  se  asimilează  motivele  de  largă  civilizaŃie...”.
BouŃenii  au  creat  şi  perpetuat, prin  tot  răstimpul  existenŃei  lor, o  bogată  şi
suavă  creaŃie  orală. Mi-am  propus  să  înfăŃişez  tradiŃiile  şi  obiceiurile  din
cătunul  BouŃ, care  sunt  aidoma  pe  întreg  teritoriul  comunei  Strâmtura. Cele
prezentate  aici  îmi  sunt  cunoscute  din  povestirile  bătrânilor  şi  prin  trăire
personală  în  această  localitate, de  peste  26  de  ani.
N-au  date  istorice, cronologice, dar  au  vechimi  seculare, o  mărturie  vie  a
tăriei  şi  a  continuităŃii  neamului  nostru. ViaŃa  satelor  se  schimbă, unele
obiceiuri  sunt  pe  cale  de  dispariŃie. O  influenŃă “pozitivă” asupra  dispariŃiei
obiceiurilor, datinelor, sărbătorilor  creştine, o  are  secta  iegovistă, care  şi-a
întins  o  pânză  de  paiangen  peste  toate  satele  româneşti. Ei  caută, cu  orice
preŃ, să  distrugă  absolut  tot  ce  a  rămas  de  la  străbunii  noştri. Iegoviştii  nu
sărbătoresc  nici  o  sărbătoare  şi  chiar  interzic  copiilor  să  se  bucure  de
privilegiile  sărbătorilor  de  iarnă, socotind  că  e  un  mare  păcat, şi  toate
acestea  sunt  nişte  dogme  bisericeşti.
Datoria  noastră  este  de  a  opri  acest  fenomen. Este  o  datorie  patriotică  şi
naŃională  de  a  le  păstra  şi  a  le  transmite  generaŃiilor  viitoare.

Sărbătorile  de  iarnă  la  românii  de  pe  dealuri
Sărbătorile  Crăciunului sunt  aşteptate  cu  multă  bucurie  de  toată  lumea. Se
sărbătoresc  pe  6-7-8  ianuarie, după  stil  vechi.
Înaintea  Crăciunului  se  Ńinea  post strict, în  ultimele  decenii  nu  prea  se
respectă. Oamenii  îşi  pregăteau  casele  de  sărbători, văruiau, ungeau  cu  lut pe
jos, pentru  că  în  puŃine  case  erau  podele.
Din  povestirile  bătrânilor  am  aflat  că, prin  anii ‘30  ai  secolului  trecut,
oamenii  din  BouŃ  trăiau  foarte  greu, erau  foarte  săraci. Crăciunul  îl
întâmpinau  cu  puŃinul  care-l  aveau. Se  duceau  până  în  Sighet  pe  jos  ca  să
aducă  puŃină  făină  de  grâu  şi  o  amestecea  cu  de  secară  ca  să  poată  coace
aşa-numitul  stolnic, care  se  punea  pe  masă  şi  nu  se  mânca  până  la  Sf.
Vasile. Masa  o  legau  cu  lanŃuri - să  nu  fugă  binele  din  casă -, iar  sub  masă
puneau  fân  sau  paie, făcând  ieslea - pat  pentru  naşterea  Domnului. Toate
acestea  stăteau  până  la  Sf. Vasile  şi  numai  atunci  se  mânca  stolnicul. Copiii
erau  foarte  cuminŃi  şi  răbdători. Nimeni  nu  îndrăznea  să  se  atingă  de
stolnic, pentru  că  era  socotit  un  mare  păcat. Pentru  neascultare, ei  erau  aspru
pedepsiŃi.
Se  mai  coceau  turte  din  făină  de  mălai. Mălaiul  se  măcina  cu  tot  cu
coceni (ciocleji), ca  să  fie  făină  mai  multă. Se  făcea  curechi  împlut (sarmale)
din  păsat  de  mălai  sau  aluat  uscat, care-l  răzuiau (a  da  pe  răzătoare). Se  mai
tăia  câte  un  porc  în  familiile  mai  înstărite, se  budea  pecena (carnea),
cârnaŃii. Se  făceau  hadaburci  cu  pecene. 
Pe  masă  nu  lipseau  fructele, poamele  şi  prunele  uscate. Acestea  erau  bucatele
care  se  puneau  la  sărbători  pe  masă. Mesele  au  devenit  puŃin  mai  bogate
după  anii ‘60.
Dar  sărăcia, care  bântuia  peste  tot, nu-i  oprea  pe  oameni  ca  să  nu  se
petreacă. BogăŃia  sufletească  era  mai  mare  ca  şi  sărăcia  care-i  înconjura.
Cel  mai  mult  aşteptau  Crăciunul  copiii. Ei  se  organizau  în  grupuri  mici şi
îmblau  din  casă  în  casă  cu  colindatul. Drept  plată  erau  dăruiŃi cu  câte  un
colăcuŃ, mere, nuci  şi  alte  fructe. Unele  fete  se  duceau  cu  feciorii  cu  colinda,
altele  aşteptau  acasă  colindătorii.
În  noaptea  de  Ajun  şi  în  ziua  de  Crăciun, toŃi  se  duceau  la  biserică  cu
colinda. Era  un  obicei  ca  familiile  tinere  să  se  adune  în  casele  părinŃilor  şi
de  acolo  să  înceapă  colinda, să  le  ureze  multă  sănătate  şi  mulŃi  ani  fericiŃi
părinŃilor  şi  bunicilor. Apoi  toŃi  se  duceau  cu  prietenii  şi  colindau trei  zile.
Majoritatea  colindelor  au  caracter  religios. Ele  vestesc  naşterea  Domnului,
povestesc  despre  greutăŃile  care  le-a  întâlnit  Maica  Sfântă  ca  să-L  nască  pe
Iisus, amintesc  vinderea  lui  Iisus  de  Iuda  pentru  35  de  arginŃi, de  chinurile
şi  batjocurile  care  le-a  îndurat  Iisus  pe  cruce. Multe  colinde  pe  această

Să  ştiu  că  mni-s  hodinită,
De-a  mneu  drăgucior  tomnită;
Să  mă  hodinesc  şi  eu,
Tomnită  de  drăguŃu  mneu.

Năstafa  Pop

2212
Hei  tu, mândrulica  me,
Mândră, când  oi  muri  eu,
Ină  la  mormântu  mneu
Şi-m  samînă  tămâiŃă
C-am  fost  bun  de  dat  guriŃă;
Şi-m  samînă  băsâioc
C-am fost bun fecior de gioc 

(joc).
Năstafa  Pop

2213
Hei  tu, mândruluŃu  mneu,
Nu-i  bai, mândruluŃ, nu-i  bai
Că  tu  grija  nu  mni-o  ai,
Şi  de  ne-om  lăsa, nu-i  bai.
MândruluŃ, struŃuc  de  flori,
Ce  vii  sara  târdzior,
O  de  mine  nu  Ńi(-i)  dor?
Când  de  mine  dor  Ń-ar  hi,
Mai  devreme  Ń-ai  ini.

Năstafa  Pop
2214

Hei, tu  mândruluŃu  mneu,
Ne-am  ibdi, nu  cutedzăm,
Ne-am  lăsa, nu  ne-ndurăm;
Ne-am  ibdi  şi  ni(-i)  ruşine,
Ne-am  lăsa, nu  ptică  bine.

Năstafa  Pop
2215

Nu  te  Ńine, mândruŃ  mare,
Ştiu  că  nu  eşti  rupt  din  soare,
Da  eşti  din  pământu  moale;
Din  pământ  care-i  mulit,
Pare-m  rău  că  m-ai  ibdit,
Pare-m  rău  ş-amu-i  trecut,
Nu  te-am  urât  mai  de  mult.
Auzit  dela  Năstafa  Pop, fată  de  17
ani. Iulie  1903.

2216
Ruje  albă-n  calea  ta, 
Am  mândrule, a  te-ntreba:

Nu  arăta  cu  degetul  către  lună, stele  sau  nori, pentru  că  îŃi  baŃi
joc  de  Dumnezeu  şi  străpungi  cu  degetul  tot  ceea  ce  ai  arătat.
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tematică  le-am  aflat  de  la  oamenii  din  sat. Cele  mai  cunoscute  colinde  sunt:
“În  oraşul  Viflaiem”, “Trei  Crai  de  la  Răsărit” - două  variante -, “Coborât-au,
coborât în două variante, “Sosît-au ziua  cea  sfântă“, “Deschide  uşa, creştine” ş-a.
Printre  copii  erau  răspândite  colindele: “La  poalele  pomilor”, “Raiule, grădină
verde” ş.a.
Colindele  se  sfârşesc, de  cele  mai  multe  ori, cu  anumite  formule  de
încheiere. Acestea  sunt  foarte  variate, exprimând  luarea  rămasului  bun, urări
de  sănătate, belşug  şi  viaŃă  îndelungată, noroc, fericire  şi  voie  bună, sau  aluzii
la  daruri. Cu  părere  de  rău, astăzi  se  colindă  foarte  puŃin. Nu  mai  răsună
dealurile  de  glasurile  copiilor  şi  tinerilor. Dacă, cu  vreo  doi  ani  în  urmă, mai
se  auzeau  dracii  scuturându-şi  clopotele  şi  Craii  colindând, astăzi  este  tristă
seara  de  Crăciun. Începe  să  dispară “Viflaiemul“, care  era  mândria  feciorilor.
Cu  vreo  30-40  de  ani  în  urmă  se  făceau  câte  2-3  cete  numai  în  BouŃ;
astăzi  nu-i  nici  una  în  toată  Strâmtura. Erau  locuri  anumite  unde  se  adunau
“Viflaiemurile” şi  se  luau  la  întreceri: la  trântă, cei  mai  slabi  trebuiau  să-şi
scoată  primii  masca, să  se “predeie”  şi  să  se  împace  cu  adversarul  său; apoi
se  întreceau  la  împuşcat  de  zbice. La  aceste  jocuri  participau  numai  dracii,
moşul  şi  baba. Craii  stăteau  de  o  parte, sau  colindau  la  casele  din  apropiere.
Aici  se  aduna  întreg  satul  să-i  admire  şi  petreceau  împreună  cu  ei.
A  treia  zi  de  Crăciun, “Viflaemul” se  dezbrăca  şi, din  banii  câştigaŃi, făceau
joc.
Sfântul  Vasile (Sânt  Văsâi).
Aceasta  este  sărbătoarea  Anului  Nou  pe  stil  vechi  şi  sărbătoarea  numelui, a
acelora  ce  poartă  numele  de  Văsâi  sau  Vasalie. În  zona  noastră  nu  se  umblă
cu “Pluguşorul”, cu “Sorcova”, cu “Semănatul” ca  prin  Bucovina  şi  Moldova.
Nu  se  maschează, nu  se  joacă “Capra”, “CăluŃul”, “Malanca” şi  alte  scenete
practicate  în  alte  zone  folclorice. 
La  Sf. Vasile  se  duc  porŃile  de  la  casele  unde  sunt  fete, le  urcă  în  copaci,
sau  le  duc  la  alte  case.
Boboteaza (Iordanul)
La  Bobotează  umblă  preotul  pe  la  casele  oamenilor  cu “Iordanul”.
Sfântul  Ion (Sântion)
Sunt  sărbătoriŃi  cei  ce  poartă  numele  Ion. Acum  nu  se  colindă.
Sărbătorile  de  iarnă  la  români  au  fost  întotdeauna  aducătoare  de  frumuseŃe.
În  aceste  zile  oamenii  sunt  bine  dispuşi, lăsând  la  o  parte  greutăŃile, făcând
ca  în  sufletele  şi  în  casele  lor  să  sălăşluiască  doar  odihna, bucuria  şi  voia
bună.
Ei  sunt  mai  aproape  de  Dumnezeu, mai  buni  ca  oricând.

Mai  ibdi-ne-om  noi, o  ba?
O-nt-atâta  ne-om  lăsa?
- Hei, tu, mândrulica  me,
Şi  alŃî  să  ibăsc  bine,
Dragostea  de  ei  rămâne.
- Hei, tu, mândruluŃule,
Dacă-i  aşe  şi  aşe,
Şi  de  noi  a  rămâne.
MândruluŃ  dela  (V)Işeu,
Ce  pui  clopu-n  butu  mneu?
O  gândeşti  că-m  pare  rău?
Încă  mnie-m  pare  bine,
C-amu  am  scăpat  de  tine.
Auzit  de  la  Mărie  Rus  din  Vad, fată
de  19  ani. Iulie  1903.

2217
Tremăsu-mni-o  mândru  dor,
Tăt  on  măr  din  măru  lor.
Io  l-am  tremăs  înnapoi
Să-l  mânânce  giumătate,
Că  din  mine  n-are  parte,
Câtă  parte  ş-o  avut,
Dela  mine-amu-i  trecut.
Câtă  parte  ş-a  ave, 
Dela  mine-a   rămâne.

Mărie  Rus  din  Vad.
2218

Răle-s, mamo, frigurile,
Da  mai  răle-s  dragostile.
Că  de  friguri  dzaci  în  pat,
De  dragosti  îmbli  turbat.
O, ră-i, mamo, lungoarea,
Da-ncă-i  mai  ră  dragostea;
De  lungoare  păru  ptică,
Inimi(i)  nu-i  bai  nemnică;
De  dragoste  păru  creşte,
Inima  mni(-i)  să  topteşte.

Mărie  Rus  din  Vad.
2219

Pîrâuaş  de  pân  pădure,
Cură  negru  ca  de  mure
Să-m  cernesc  eu  portuŃu
Că  m-o  lăsat  drăguŃu.
Nu  m-o  lăsat  de  urât,
Da  m-o  lăsat  de  pârât.
Că  m-o  pârât  pretina
Care-o  fetit  cu  mama
Ş-amu  fete  şi  cu  mine,
Bată  o  dzîua  de  mâne.

Mărie  Rus  din  Vad.
2220

Frundză-n prun, frundză su 
prun,

Ieşi, mândrucă, până-n  drum,
De  Ń-am  fost  oare  când  bun.
Frundză-n  fag, frundză  sub  fag,
Ieşi  mândrucă  până-n  prag,

În  ziua  Tăierii  capului  Sfântului  Ioan, nu-i  permis  să  păşeşti  pe
prag, nici  să  tai  cu  cuŃitul, pentru  că  pe  prag  s-a  tăiat  capul  lui
Sf. Ioan  Botezătorul.
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Sărbători  şi  obiceiuri  în  Postul  Crăciunului
Şezătorile

În  Postul  Crăciunului, în  trecut, se  petreceau  cele  mai  multe  şi  frumoase
şezători  şi  clăci. De  obicei, şezătorile  se  făceau  la  gazdele  unde  erau  fete  de
măritat. Dar, de  mai  multe  ori, se  petreceau  la  o  singură  casă, care  era  mai
mare. Feciorii  plăteau  casa  şi  aduceau  băutura, muzica; fetele  aduceau  sveteală
(gaz  lampant), mâncare. În  şezători  fetele  torceau, îndrugau  lână (pregăteau
lâna  pentru  cergi), făceau  ştrimfi  de  lână (ciorapi), ciur (dantelă), coseau
cămeşi.
Fetele  se  întreceau  nu  numai  la  lucru, dar  şi  la  horit, la  dansat.
Feciorii  veneau  mai  târziu  în  şezătoare, şi, de  aceea, fetele  născoceau  cele
mai  hazlii  strigături  feciorilor. O  fată, care  era  mai  îndrăzneaŃă, lua  fusul  şi
se  urca  pe  laiŃă  şi  începea  să  strige  feciorii:

- Îndrug, îndrug!
Pe  cine  să  îndrug?
- Pe  Ion  a  lui  Văsâi!

(Fetele  îşi  strigă, pe  rând, drăguŃul)
De-s  pe  munte Apoi  urmează  strigătura  mai  departe:
Să  ină  pe  punte, Noi  Domnului  ne-om  ruga
De-s  pe  deal Ca-n  clop
Să  ină  pe  cal. Să  poarte  foc,
De-or  ini În  cioareci - şoareci,
Tare  bine  le-om  primi. În  opinci - furnici
De  n-or  ini  or  vide Şi  nu  ne-om  împăca
Ce-or  păŃi. Până  nu   ne-om săruta.

Odată  cu  sosirea  feciorilor, începe  veselia  cea  mare. 
Tinerii  născoceau  diferite  jocuri  noi, sau  se  jucau  în  cele  cunoscute, ca  de
ex. jocul “De-a  cureaua”: În  mijlocul  casei  se  pune  un  scaun. Un  fecior  ia  o
curea  şi  o  atinge  pe  o  fată  de  care  îi  place. Apoi  pune  cureaua  pe  scaun
şi, dacă  cureaua  cade  jos, atunci  fata  sărută  feciorul. Ia  cureaua  de  jos  şi
atinge  un  fecior. Aşa  jocul  continuă, până  trec  aproape  toŃi  feciorii  şi  fetele.
Alt  joc  cunoscut  în  şezători  era  jocul “De.a  picatul  în  groapă“. Un  fecior
trecea  în  altă  sobă  şi  striga  să-l  audă  fetele:

- Ioi!
- Ce-i  cu  tine?

- Am  picat  în  groapă!
- Cine  să  te  scoată?
- Maria  lui  Ion!
Fata  vine  şi  îl  sărută. Şi  în
groapă  rămânea  fata. Jocul
continuă  mai  departe.
Jocul  cu  uiaga. Feciorii  şi
fetele  se  aşează  în  roată (în
cerc)  şi  un  fecior  învârteşte
o  sticlă  goală  şi  la  cine
dintre  fete  se  întoarce
sticla, pe  aceea  o  sărută.
Apoi  fata  învârteşte  sticla
şi  jocul  merge  mai  departe.
Şi  încă  multe  alte  jocuri
distractive se jucau în
şezători, despre care cu
nostalgie  îşi  aduc  aminte
bătrânii.
În  şezători  se  învăŃau
colindele, se  înŃelegeau
feciorii  cu  fetele  cine  cu  
cine  va umbla  a  colinda.

De  Ń-am  fost  oare  când  drag.
Auzit  de  la  Mărie  Rus  din  Vad, fată
de  19  ani. Iulie  1903.

2221
Mâ\ndruŃ, gura  mâne-ta
Bate  ca  şi  meliŃa.
Să  teme  că  mi(-i)  lua.
Nu  mi(-i)  lua, nu  mă-nbdiu 

(=îmbiu),
Cu  doauă  mânuri  mă  Ńîu:
Nici  nu  m-oi  înbdie,
Cu  doauă  mânuri  m-oi  Ńîne.
Hei, tu, mândruluŃule,
Nu-Ńi  bate  mintea  şi  capu
Că  eu am  drăguŃ  şi  altu;
Nu-Ńi  bate, mândruŃ  capu
Că  eu  am  drăguŃ  altu.
Hei, tu, mândruluŃule,
Nu-i  bai, nu, că Ńî-s  urâtă,
Bine  că  nu-s  celuită;
Nu-i  bai, nu, că  nu  Ńî-s  dragă,
Bine  că-s  cu  mintea-ntreagă.
Hei, tu, mândruluŃule,
MândruluŃ, de  mi(-i)  lăsa,
Uşte-Ńi-să  struŃu-n  clop
Ca  iarba  de  cătă  foc.
De  te-oi  lăsa  eu  pă  tine,
Uşte-mni-să  cununa
Ca  iarba  primăvara,
Când  i  mai  deasă  ploaia.
Auzită  dela  Năstafa  Pop, fată  de  17
ani. Iulie  1903.

2222
Hei, tu, mândruluŃule,
Nu  te  bată  alte  răle,
Numa  gândurile  mele,
Că  Ń-or  hi  boghet  de  ele.
Nu  te  bată  altu  rău,
Făr, mândruŃ, gânduŃu  mneu,
ł-a  ptica  boghet  de  greu.

Năstafa  Pop
2223

Liule-n  car, liule-n  caruŃă,
Ş-o  cuprins  mândru  drăguŃă;
Liule-n  car, liule-n  tileagă,
Ş-o  cuprins  şi  nu  i(-i)  dragă;
Liule-n  car, liue-n  hinteu,
Că  mai  dragă  i-am  fost  eu.

Năstafa  Pop

2224
MândruluŃ  ca  faŃa  albă,
A  ta  dragoste  nu-m  trabă 

(=trebuie);
Şi  câtă  mni-o  trăbuit,
Dupa-ace  mni-am  bănuit.

Năstafa  Pop
În  ziua  de  8  decembrie  1927 (joi)  a  fost  eclipsă  de  lună  şi  ce  crezi  că
s-a  crezut  în  SăpânŃa: de  bună  seamă  a  tors  noaptea  careva  boreasă
fără  de  lampă  şi  pe  aŃa  aceea  s-o  suit  vârcolacul  şi  o  mâncat  luna.
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Fecior din BouŃu Mic, 1958. ColecŃia fam. Gh. Opriş



Tot  în  şezători  se  înfiripa  dragostea  dintre  feciori  şi  fete, ca  apoi, în  câllegi,
să  continue  cu  nunŃi  zgomotoase.
Astăzi  şezătorile  sunt  nişte  amintiri  frumoase  povestite  de  bătrânii  satului, iar
pentru  tinerii  noştri  par  nişte  poveşti  care  au  avut  loc  aievea.

Sf. Andrei
În  credinŃa  poporului, în  noaptea  de  către  Sf. Andrei, 13  decembrie, se  spunea
că  se  deschid  mormintele, ies  şi  îmblă  duhurile  pe  pământ. De  aceea  în
această  seară  fetele  se  vrăjeau  şi  îşi  căutau  de  noroc.
Seara, înainte  de  culcare, se  rugau, îşi  puneau  sub  cap  oglinda, pieptenele - ca
noaptea  să-şi  viseze  ursitul.
Dar  cel  mai  interesant  era  vrăjitul  cu  piroştele (colŃunaşi), sau  cu  parii.
La  o  casă  se  strângeau  mai  multe  fete  şi  fiecare  făcea  piroşte, apoi  le
puneau  pe  pragul  casei  sau  pe  un  pranic (mai  de  spălat  hainele). Apoi
aduceau  mâŃa. A  cui  piroşcă  o  mânca  prima, acea  fată  se  mărita  mai  întâi.
MâŃa  o  încuiau  cu  o  zi  înainte  şi  nu-i  dădeau  de  mâncare.
Număratul  parilor din  gard: în  seara  de  către  Sf. Andrei, fetele, legate  la
ochi, numărau  parii  din  gard, zicând:

- Nu-i  9, nici  8, nici  7, nici  6, nici  5, nici  4, nici  3, nici  2 - numai
acesta  unu  să  fie  al  meu!
Apoi  îl  însemna  cu  pleteanca (panglică  cu  care  îşi  împletea  părul), iar, a
doua  zi, după  asemănarea  parului  vedea  cum  îi  va  fi  ursitul.
Cele  mai  curajoase  fete  ieşeau  la  miezul  nopŃii  la  răscrucea  drumului, în
mână  cu  o  oglindă şi  un  măr crăpat  în  patru  şi  i  se  arăta  în  oglindă
viitorul  soŃ.
Cineva  plătit, în  noaptea  de  Sf. Andrei  se  ducea  într-un  sat  vecin  la  o  casă
cu  feciori  şi  furau  tăietorul. Îl  aducea  la  casa  fetei, ca  să  aducă  peŃitori.
În  seara  de  Sf. Andrei, fetele  descântau:

Andrei  vărgat, Numai  să  mă  văd  mireasă.
Dă-mi, Doamne, bărbat. Nu-i  bai  că  m-oi  despărŃi,
Hie  şi  cu  paie  încălŃat, Dar  să-mi  meargă  hiru-n  sat
Numai  să  hie  cu  clop  în  cap. Că  şi  eu  m-am  măritat.
Şi  părul  prin  clop  să  iasă,

Câte  şi  mai  câte  se  făceau  în  seara  de  către  Sf. Andrei.
Feciorii  făceau  haz  de  necaz  pe  seama  fetelor  şi  de  multe  ori  le  încurcau
iŃele, ca, după  aceea, să  aibă  de  ce  glumi.
Din  BouŃul  Mic  de  la  Gheorghe  Bodnar  a  lui  Vasalie, 39  de  ani, NiŃa  Borca  a  lui
Ion, 45  ani, Axenia  Buga  a  lui  Ion, 64  ani, Calina  Gandic  a  lui  Toader, 85  ani, Ion
Gandic  a  lui  Gheorghe, 54  ani, NiŃa  Iovdii  a  lui  Ion, 56  ani, Ion  Ofrim  a  lui
Gheorghe, 62  ani, AnuŃa  Popovici  a  lui  Gheorghe, 82  ani, Maria  Zmâcală  a  lui  Văsâi,
69  ani; din  BouŃu  Mare  de  la  Dumitru  Pipineş  a  lui  Gheorghe, 50  ani.

2225
Hei, tu, mândruluŃu  mneu,
MândruluŃ  cu  păr  tomnit,
Şedzi  la  noi  dac-ai  init.
- N-am  init, mândră, să  şed,
Da-am  init să  te  d’întreb:
Grăit-ai  tu  cu  mă-ta:
Da-te-a  după  mine  o  ba?
- Eu  cu  mama  mni-am  grăit,
E(a)  nu  mni-o  făgăduit.
De  m-a  da  mama  de  ba,
Scrie-o  carte  că-s  a  ta,
Voia  mami(i)  rumpe  oi,
După tine  duce-m-oi.
Hei, tu, mândruluŃule,
De  m-a  da  mama, de  ba,
S crie-o  carte  că-s  a  ta.
De  m-a   da  tata, de  nu,
Scrie-o  carte  şi  mă  du.
- Hei  tu, mămuluca  me,
Ce  mni(-i)  urât, nu  mni(-i) 

drag,
De-ar  hi  cât  de  lăudat;
Ce  mni(-i)  drag, nu  mni(-i)  

urât
De-ar  hi cât  de  ocărât.

Năstafa  Pop
2226

Hei, tu, mândruluŃule,
Dzîs-ai, mândruŃ, dzîs-ai  câne,
Că  n-ai  dragă  ca  pă  mine. 
Când  o  fost  coale  toamna,
Dat-ai  mâna  cu  alta
Şi  mni-ai  rupt  inimnioara.
Tu  ai  rupt-o, tu  o  şi  leagă
Cu-un  hir  de  mătasă  neagră
Şi  o  Ńîpă  gios, pă  apă,
Nime  să  nu  să  preceapă
Că  Ń-am  fost, mândrule, dragă;
Nime-n  lume  să  nu  ştie
Că  Ń-am  fost  drăguŃă  Ńîe.

Năstafa  Po
2227

Hei  tu, mândruluŃu  mneu,
MândruŃ, când  oi  muri  eu,
Ină  la  mormântu  mneu
Şi-m  răsădi(=răsădeşte)  on
lemn  de cruce
Ş-o  crancă  de  măruŃ  dulce.
Ş-apoi  dzî  cătă  mormânt,
Din  inimă  aiest  cuvânt:
Morminte, groapă  săpată,
Lasă-mă  s-o  văd  odată.

NiŃa  Moiş Ce  grăieşti, că  doară  de  aceea  s-o  întunecat  luna
pentru  că  s-o  bătut  doi  Crai  până  s-o  încruntat.

calendarul maramureşului � nr. 7-9 � ianuarie - octombrie 2008 604

Vasile Mihali a
lui Buda, Biserica
Albă. La cununie.



Glosar
abde - abia, cu  greu,
anevoie
abrac - hrană  de  cereale
pentru  vite
acăstauă - spânzurători
acăŃa - a  agăŃa
adeag - ajag, argilă
adiazmă - aghiazmă
agaŃ, acaŃ - 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 - şanŃ
arvon - avans
astalâş - tâmplar
astară - astă  seară
astupuş - dop
aŃuŃa a  aŃâŃa
babdiŃă - 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  puŃin; 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 - maŃe, 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
budă - closet, WC
budâi - butoi
budi a  afuma, a  săra  şi
afuma  carnea  de  porc
budigăi - chiloŃi
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; căsuŃă
pentru  uscat  fructe
bulci - petrecere,
sărbătoare
bumbit - cu  bumbi, nasturi
bumbuşcă - ac  de
siguranŃă
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  agaŃă  găleata
cavei - cafea
căbat - haină  groasă  de
pănură
călbaş - caltaboş
căoaci - fierar
căocie - fierărie
cărăzli - a  întoarce  parii
în  vie
căŃân - covecioară
căzal - căpiŃă  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 - clopoŃel
cioaclă - sanie  dublă  cu
ferdeteu  pentru
transportul  lemnelor
ciobâc - ŃânŃar
ciocleji - cocean  de
porumb, ciucalău
ciocotă - a  ciocni  ouăle
de  Paşti
ciorgău - izvor  cu  cădere
amenajat
ciorozlă - cuŃitul  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 - amorŃit
ciumpăzit - şchiop,
picioare  amorŃite, ciuntit
ciumurlit - îngreŃoşat
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
coşniŃă - coş  pentru
albine
cotreanŃă - cârpă
cotună - soldat
credenŃ - dulap  la
bucătărie
cuntit - obişnuit
cureti - curechi
cuştuli - a  gusta
dărab - bucată
dâgăli - a  gâdila
dejdinat - rupt  de  la
trunchi
depleie - curele  la  hăŃuri
dept - pentru, diptu
desfăcătoare - unealtă  de
desfăcat  porumbul
destiotorat - descheiat,
deschiotorat
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  seminŃe
dormojac - saltea
drâmboaie - muzicuŃă

dricar - dună  cu  pene
dripăli - a  călca  în
picioare
droangă - clopot  mare
drod - sârmă
dronŃăi - 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  anunŃa, a
declara
făcătură - farmec,
vrăjitorie
fărtai - un  sfert  de  litru
făŃoaie - faŃă  de  masă
fârcitură - claie
fâşcă - iarbă  seacă  subŃire
feştit - vopsit
fideu, fedeu - capac  pentru
oale
filigorie - antreu, spaŃiu
special  pentru  joc, hodină
etc.
finge - ceaşcă
fiog, fioc - sertar
firhoang - perdea
firispor - rumeguş
fişcarăş - avocat
fitău - aŃă  colorată
fleandură femeie  cu
moravuri  uşoare
fliscoaie - fluier  mic
flitincău - fetincău, neviril
fluşturatic - uşuratic
foaită - rasă, soi
fodoment - fundament
fodor - încreŃitură  la  fustă
forcoti - a  sforăi; a  clocoti
forditău - clanŃă  la  uşă
fordui - a  patina  lateral
forosti - a  lăŃi  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 - căruŃă, 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 - băŃ  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  căruŃă
iosag - avere, animale
irmă - stomac
îmbulzît - gârbov, cocoşat
împrohodi - a  îmbrobodi
înhâi - a  forŃa
jamblă - jimblă, franzeluŃă
mică
jaşcău - pungă  de  piele
pentru  tutun
jeb - buzunar
jeler - chiriaş
jib - tare
jig - acreală  la  stomac
joampă - groapă
joljuŃ - batistă
jolună, joludă - umflătură;
amigdale
jugăni - a  castra
jumătăŃi - pantofi
kilom - kilogram
laboş - cratiŃă
laibăr - vestă
langă - flacără  mare
laşte - tăieŃei  laŃi
lat - măsură  pentru  pânză
lături - hâlbe  pentru
animale
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lecreu - haină  groasă
legădit - mulŃumit
libizdri - coacăze
lingurar - etajeră  pentru
Ńinut  lingurile
lobdă - minge
lompaş - lămpaş
lomuri- rămăşiŃe, resturi,
mizerii
lotoci - a  se  bălăci
luhău - spirt  sanitar
mai - lopăŃică  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 - speranŃă
mărădic - rămăşiŃă, puŃin
mânânŃăl - mărunŃel
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 - puŃin, nimica
toată
mnerâu - albastru
mnezuină - mejdă, hotar
mnijei - nigei
mnisărniŃă - măcelărie
modru - chip, fel, posibil
mogoroji - a  boscorodi, a
mormăi  nemulŃumit
moimă - moimă; maimuŃă
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 - isteŃ, deştept, cu
minte
odor - odor; curte
ogoi - a  linişti, a  domoli,
a  calma
oiagă - sticlă, uiagă
ol - oală
oloi - ulei
oloiniŃă - 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
perŃ - un  moment, nu
minut
peteică - plasă  din  sfoară
pentru  oale
petrecanie - înmormântare
picioici - cartofi
pimniŃă - pivniŃă, beci
pindileu - fustă  din
cânepă, zadie
piroşte - sarmale
pititel - mărunŃel, pitic
piŃule - monede, bani
placă - poftim
planchită - panglică
plăzui - a  năzui, a  prezice
ceva
pleş - pleşuv
pleteancă - panglică, petea
pogan - foarte  mare
pomniŃar - dud
pomuŃe - dude
ponozlit - ponosluit,
reclamat, a  imputa
poptiroş - hârtie
porodici - roşii (legumă)
porŃie - 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
faŃă, 6  august; pregătire
pentru  toamnă “suflă  vânt
peste  mirişti”
produh - copcă  în  gheaŃă;
ladă  metalică  pentru  a
duce  borhotul  la  horincie
ptedicaş - lanŃ  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
răstăuŃe - tăieŃei  de  casă
răsuptit - prăbuşit, distrus
restenit - răstignit
rigli - închizător  la
broasca  de  la  uşă
roizăn - indigo
roştei - încuietoare  la
poartă
ruje - floarea  soarelui
sabou, saboiŃă - croitor,
croitoreasă
sanfiu - garoafă
sarbăd, sarbăt - searbăd,
acrit
sarcă - Ńarcă, coŃofană
săbăceag - concediu
militar
săcădit - slăbit
sălaş - sicriu
sălăriŃă, sărăriŃă - cutiuŃă
de  lemn  pentru  Ńinut  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
soabă - cameră
sobă - sobă; cameră, odaie
socăciŃă - bucătăreasă
pentru  nunŃi  şi  alte
petreceri
solonaşi - pantaloni
sor - şoric
sorgoş - grăbit,
înghesuială, aglomeraŃie
sorozlaş - vizită  medicală
pentru  încorporare
stadilă - stavilă; scândurile
laterale  de  la  pat
streŃ - vas  mic  de  lut  cu
ulei  şi  cârpă  pentru
iluminat; opaiŃ
straiŃă - traistă
straja  meşter - plutonier
stroh - rămăşiŃă  de  fân
uscat

strumen, -ă - ŃanŃoş,
mîndru
stucioc - struŃ
sumnă - sugnă, rochie
sureu - strecurător  pentru
lapte
surugli - a  te  folosi, a  te
sprijini
sveteală - gaz  lampant
şcătuie - cutie  mică  de
chibrituri
şeinăli - a  cruŃa, 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 - căruŃă  cu  roŃi  de
cauciuc
ştrec - linie  ferată  îngustă
ştrimfli - ciorapi
şucărit - supărat
şuni - sucit
şureglă - prelungitor  la
căruŃă
şuşter - cizmar
şuvei - băŃ  scurt
talger - farfurie
tartă - tabacheră
taşcă - geantă  cu  curea
pe  umăr
tăgădi - a  tăgădui
tămădi - a  vindeca, a
tămădui
tărnaŃ, târnaŃ - prispă
târbonŃă - roabă
teglă - cărămidă
teică - locaş  de  unde
mănâncă  porcul
temniŃă - 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, danŃ
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 - prostuŃ
Ńaparăşe- usturoaie
Ńăptiş - abrupt
Ńâdulă - chitanŃă
Ńâpot - Ńipăt
Ńibără - dulceaŃă
Ńimbolomb - Ńambal
Ńîpot - Ńipăt
Ńitron - măr  Ńitron, gutuie
Ńuran - stâncă  golaşă
Ńuslă - votcă, horincă  fiartă
o  dată
uioş - haină  groasă, suman
uişag - ziar
uspătoi - oaspeŃi
uŃuŃ, huŃuŃ - balansoar
vaca  lui  Dumnezeu -
rădaşcă
văcăli - a  tencui
vălaş - obicei
vălăti - a  târgui
vâjoi - varză  puŃin  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
vinŃăler - responsabil  la
vie
voiog - chirpici
vostrojoc - şanŃ  umplut  cu
piatră  pentru  scurgerea
apelor
voşorlău - călcător
voştinar - cel  care  strânge
ceara
voştină - ceară
vuji - a  potrivi
zadie - basma, năframă
zaică - gaiŃă
zar - clanŃa  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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