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An de an, înaintea sărbă
torilor de iarnă, Muzeul 
Satului din Baia Mare 
prinde viață. Bătrânele 

case țărănești de sub Dealul Florilor 
adună întro singură zi în curțile 
lor sute de colindători, sosiți din 
toate zonele Maramureșului și nu 
numai, care aduc gazdelor vestea 
cea mare a nașterii pruncului Isus. 
Seria evenimentelor „Crăciun în 
Ma ramureș” depășesc granițele lo
cu lui și ale zilei, având în vedere 
că, în perioada 17 – 28 decembrie, 
județul Maramureș îmbracă straie de 
sărbătoare. 

Maramureșul, acest ținut de vis lo
cuit de oameni gospodari și prie
tenoși este regiunea unde și cel mai 
pretențios turist va putea găsi magia 
specifică acestor locuri. Obiceiurile 
și portul nostru popular, alături de 
ospitalitatea și deschiderea locuito
rilor rămân veșnic în sufletul celor 

care poposesc pe minunatele noastre 
meleaguri. Aici, în satele noastre mi
nu nate, localnicii încă poartă tradi
ționalele porturi populare confec
ționate de mână, se întâlnesc la 
șezători și perpetuează tradiția prin 
festivaluri folclorice.
Maramureșul se adresează tuturor 
turiștilor și acoperă toate preferințele, 
iar evenimentul „Crăciun în Mara
mureș”, ajuns acum la cea dea IXa 
ediție, așteaptă un aflux de mii de 
vizitatori care să se bucure alături de 
organizatori de toate acțiunile care 
vor fi întreprinse atât în municipiul 
Baia Mare, cât și în localitățile 
partenere din județ. 

Evenimentele aflate sub egida acestei 
sărbători vor avea loc pe parcursul 
întregii perioade, până în data de 
28 decembrie, în marea majoritate 
a localităților Maramureșului. Vor fi 
concerte de colinde, festivaluri, mese 
rotunde, expoziții, piese de teatru, 

târguri de artă populară și multe alte 
acțiuni organizate de primării, centre 
culturale, muzee, case de rugăciuni 
ale cultelor religioase, case de cultură. 

Vă invităm, așadar, în Maramureș, 
locul unde tradiția și obiceiurile sunt 
la ele acasă, aici unde maramureșenii 
au moștenit de la strămoșii lor 
mândria și obiceiuri nepieritoare ce 
au rămas vii, peste ani, fiind păstrate 
cu sfințenie de generațiile următoare. 
Evenimentul „Crăciun în Maramureș” 
se adresează tuturor gusturilor și 
preferințelor, iar hotelurile și pensiu
nile din județ sunt pregătite să 
îndeplinească și cele mai neașteptate 
dorințe culinare, oferind, pe lângă 
prezentarea obiceiurilor specifice și 
plimbări cu sania trasă de cai sau alte 
atracții turistice surprinzătoare.

Gabriel Valer Zetea,
Președintele consiliului Județean 

maramureș

Evenimentul 

aduce turiștii mai aproape de obiceiurile 
și datinile străbune maramureșene

cine n-a văzut 
ce înseamnă o 
adevărată pomană a 
porcului a avut ocazia 
să vadă pe viu fabulosul 
spectacol al satului 
tradiţional maramureşean, 
în cadrul acţiunii „crăciun în 
maramureş” organizată, anual, 
din 2009, de consiliul Judeţean 
maramureş, Ansamblul 
Naţional „Transilvania”, muzeul 
de etnografie şi Artă Populară 
maramureş, maramureş 
infoturism şi centrul Judeţean 
de conservare şi Valorificare 
a Tradiţiei şi creaţiei Populare 
maramureş. 

An de an, în preajma sărbă
torilor de iarnă, Mu zeul 
de Etnografie şi Artă Po
pulară Maramureş din 

Baia Mare prinde viaţă, recons ti tuind 
o zi din viaţa satului maramureşean 
din zilele de dinaintea Crăciunului. 
De 9 ani, Consiliul Judeţean Mara
mureş, Ansamblul Naţional „Transil
vania”, Muzeul de Etnografie şi Artă 
Populară Maramureş, Maramureş 
Infoturism şi Centrul Judeţean de 
Conservare şi Valorificare a Tra di ţiei 
şi Creaţiei Populare Mara mureş sur
prind esenţa Maramu re  şului, iden
titatea şi sufletul maramu re şe ni lor 

frumos ca un colind în cadrul unui 
eveniment despre tradiţii, devenit, 
la rândul său, tradiţie: „Crăciun în 
Maramureş”. 

În acest an, evenimentul ajuns la edi
ţia cu numărul IX se va desfăşura în 
perioada 22 – 28 decembrie 2017 şi va 
crea un cadru specific maramureșean 
în preajma sărbătorilor de iarnă, 
prin organizarea diferitelor acțiuni 
culturale. 
Bătrânele case țărănești de sub Dealul 
Florilor adună întro singură zi în 
curțile lor sute de colindători, sosiți 
din toate zonele Maramureșului și nu 
numai, care aduc gazdelor vestea cea 
mare a nașterii pruncului Isus.
Seria evenimentelor „Crăciun în 
Ma ramureș” debutează an de an 
în Muzeul Satului din Baia Mare, 
urmând să depășească granițele 
locului și ale zilei, având în vedere 
că, în perioada 22 – 28 decembrie, 
în tregul județ îmbracă straie de 
sărbătoare. 

Seria 
evenimentelor 

„crăciun în maramureș” 
debutează an de an în 

muzeul Satului din baia mare, 
urmând să depășească granițele 

locului și ale zilei, având în 
vedere că, în perioada 22 – 
28 decembrie, întregul 

județ îmbracă 
straie de 
sărbătoare.

cine n-a 
făcut un crăciun în 

maramureş n-a simţit pe 
deplin tumultul sărbătorilor de 
iarnă. cine n-a băut pălincă de 

maramureş lângă porcul pârjolit 
la foc de paie şi n-a mâncat ureche 

şi şorici în gerul dimineţilor 
de ignat, nu ştie cum se 

pregătesc bucatele din satele 
maramureşene în ajunul 

sărbătorilor de iarnă. 

„CrăCiun  
în MaraMurEş”

„Aici, în satele noastre mi
nunate,localniciiîncă

poartătradiționaleleporturi
populareconfecționatede

mână,seîntâlnesclașezători
șiperpetueazătradițiaprin

festivaluri folclorice”.
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Primăriile din judeţ de vin gazde 
pentru colindători şi turişti, îmbrăcaţi 
în straie populare, împodobesc bra
dul şi aşteaptă colindătorii cu colăcei, 
mălai cu cârnaţi, vin, mere, cozonac 
de casă, palincă aranjate apetisant în 
faţa caselor tradiţionale din muzeu.

Cultura tradiţională a unei zone nu 
poate fi cunoscută decât organizând 
asemenea evenimente, care apoi să fie 
promovate şi transmise ţării întregi. 
De aceea „Crăciun în Maramureş” se 
doreşte, practic, o prezentare a ofertei 
turistice a Maramureşului întrun 
mod cât mai atrăgător, reconstituind 
o zi din ajunul marii sărbători a 
Naşterii Domnului.

Chiar dacă trăim un prezent con
troversat, în care tradiţionalul şi 
arhaicul sunt agresate şi periclitate 
de invazia kitschului, în Maramureş 
încă se mai păstrează tradiţia, încă se 
mai umblă cu colinda, încă se mai coc 
colăcei în cuptor, se mai face pomana 
porcului, se mai cântă colindele 
străvechi învăţate de la bunici. Acesta 
este Maramureşul! Cu oameni 
hotărâţi şi frumoşi! Cu oameni care 
ştiu să muncească dar să şi petreacă 
la sărbători. Cu oameni cu credinţă 
în Dumnezeu, aprigi la lucru, dar 
blânzi la suflet, cu drag de frumos, 
cu bucuria de aşi primi oaspeţii 
cu braţele deschise şi de a le aşterne 
masa cu pâinea coaptă în cuptor şi cu 
tradiţionala pălincă.

Din manifestările intitulate generic 
„Crăciun în Maramureş” nu lip sesc 
simpozioanele, vernisajele, ex po
ziţiile, concertele de colinde dar şi 
evenimentele ştiinţifice, care vizea ză, 
pe lângă aducerea pe tapet a poveş
tilor, miturilor şi ritualurilor de 
Crăciun, şi posibilitatea folosirii şi 
concretizării acestora în proiecte cu 
finanţări europene. 

Cea de-a IX-a ediție „Crăciun în 
Maramureș” se încheie, ca de 
fiecare dată, în 28 decembrie, cu 
Festivalul de Datini și Obiceiuri 
de Iarnă „Marmația”, organizat 
de Primăria Municipiului Sighetu 
Marmației, aflat la cea de-a 
LXIX-a ediție. 

Caracterul regional al acestui eve
niment cultural este evidențiat de 
prezența unor grupuri artistice din 
Maramureș, reprezentate fiind in
clusiv minoritățile maghiară, ucrai
neană și evreiască. Se bucură, de ase
menea, de prezența câtorva grupuri 
de colindători din județele Bistrița
Năsăud, Satu Mare, Suceava, Neamț, 
Botoșani și Mureș, lucru care conferă 
manifestării caracterul național.
Totodată, nu trebuie neglijată rezo
nanța internațională pe care o are 

Festivalul de Datini și Obiceiuri de 
Iarnă „Marmația” datorită grupurilor 
de artiști din Serbia. 
Valoarea acestui festival care nu sa 
degradat de la an la an, ci dimpotrivă, 
devine un instrument important de 
conservare și promovare a culturii 
maramureșene, a fost motivul pentru 
care acesta a fost cuprins în Programul 
cultural prioritar al Consiliului 
Judeţean Maramureş pentru anul 
2017, făcând totodată parte din lista 
acțiunilor desfășurate în cadrul celei 

dea IXa ediții a evenimentului 
„Crăciun în Maramureș”, organizat 
de Consiliul Județean Maramureș. 

Timp de două zile, 2728 decembrie, 
în cadrul Festivalului de Datini și 
Obiceiuri de Iarnă „Marmația”, la 
Sighetu Marmației sunt organizate 
diverse acțiuni culturale, expoziții, 
simpozioane și spectacole de datini 
și obiceiuri de iarnă, prin care par
ticipanții etalează aspectele tradi
ționale legate de sărbătorile străvechi 
de iarnă. Alaiuri de săteni îmbrăcați 
în costumele lor specifice se perindă 
prin centrul oraşului, iar călăreţi, 
căruţe cu colindători, Viflaimuri, 
mascaţi și capre din Maramureş, 
dar şi din alte judeţe din ţară vin şi 
încântă ochii privitorilor. 

 
Festivalul de 

datini și Obiceiuri de 
iarnă „marmația” este cel 

mai longeviv eveniment de 
acest gen din țară, atrăgând 
anual un număr foarte mare 
de turiști dornici să cunoască 

valorile și unicitatea Țării 
maramureșului. 

De 49 de ani încoace, 
festivalul reu nește toate 
comunitățile maramure șene 
în jurul aceluiași scop, acela 
de conservare și promovare 
a valo rilor tradițiilor și 
obiceiurilor de iarnă a acestor 
meleaguri, dar și promovarea 
portului popular. 
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În încheierea Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarnă 
„Marmația”, organizatorii dedică ziua de 28 decembrie 
părții științifice, orga nizând în Sala de conferințe a 
Muzeului Maramureșului din Si ghetu Marmației 
sesiunea cu carac ter internațional de comunicări pe 
teme de obiceiuri și datini de iarnă, etnografie și istoria 
culturii.

„Aceastăedițieaevenimentului
«CrăciunînMaramureș»vinecuun
programextremdebogat.Înfiecare
zivomdesfășuradiferitemanifestări
atâtînBaiaMare,câtșiînalte
localitățidinjudețulMaramureș.Vă
invitpetoțisăparticipațiînnumăr
câtmaimarepentruaarătatuturor
câtsuntemdefericițicălocuimîn
acestjudețcare,dinpunctulmeude
vedere,alcelorcaresuntemaiciși,
maiales,alconsilierilorjudețeni,este
celmaifrumosjudețdinRomânia”.

Gabriel Zetea, președinte 
al consiliului Județean maramureș

A reînvia un obicei, o tradiţie 
este ca şi cum ai colinda 
la fereastra propriei tale 
fiinţe, ca şi cum ai privi, 

pe furiş, în rai. Maramureşul este 
foarte bogat în obiceiuri şi tradiţii 
de sărbători, mai ales în preajma 
Crăciunului. Pregătirea sărbătorilor 
de iarnă presupune un ritual complex, 
care începe de la „intrarea postului”. 
Încă din prima săptămână de post 
încep pregătirile legate de însuşirea 
repertoriului de colinde prin repetiţii 
organizate ale cetelor de colindători.

Tot din această săptămână încep 
repetiţiile din cadrul obiceiurilor tra
diţionale performate în seara sărbă
torii: Viflaimul, Irozii, Steaua. Tot în 
post se sacrifică porcul şi se pregătesc 
preparatele tradiţionale ce vor fi ofe
rite colindătorilor. Variantele de 
colin dă conţin aluzii la aceste daruri: 
„Scoală, gazdă, dămi cârnaţ / Cor fi 
buni, căs afumaţi / La noi în straiţă 
băgaţi”. În perioada acestui post se 
macină grâul din care se vor prepara 

alte daruri rituale din aluat. Pregătirile 
pentru marea sărbătoare culminează 
în cele trei zile de dinaintea sărbătorii, 
dar mai ales în Ajun, când se mătura 
curţile, se prepară colacii, cozonacul, 
sarmalele şi toate bucatele pentru 
seara Crăciunului.

Acum se gătesc 
inte rioarele: „pe la 
uşe cu struţuri / Pe 
la blide cu şterguri 
/ Şin cornul 
cuptorului / Pana 
peţitorului”.
Fiecare casă trebuie 
să fie împodobită cu 
un brad sau măcar 
cu câteva crenguţe. 
Conform mitologiei, 
seva bradului ar conţine 
elixirul tinereţii fără 
bătrâneţe şi a vieţii fără de 
moarte, deoarece rămâne verde 
tot anul. 

Ruga bradului
„Sus,pămunteleGutâi
I-osbrăduţ,deceldintâi
ZinmeşteriidelaIzvoară
Cusăcurea,să-ldoboară
Multsăroagăbrăduţu’
Sănu-iciuntevârvuţu’
Batărcâtels-arruga
Vârvutătil-orciunta
L-orpunedomnii-npahară
Înaiastăsfântăsară.
Asta-isarasărilor
Bucuria pruncilor”. 

(mihaela Nemeş, călineşti,  
P. bilţiu, vol. i)

 
În preajma 

sărbătorilor de iarnă, 
maramureşul devine un 

tărâm magic, de poveste. 
Obiceiurile şi tradiţiile 

ancestrale se păstrează 
încă aici cu sfinţenie, dând 

sărbătorilor de iarnă un 
farmec aparte. 

bradul 
simbolizează 

veşnicia neamului, dar 
având crengile în formă 

de cruce, are şi o simbolistică 
creştină. Într-o colindă veche 

se spune că, sub crengile lui s-ar 
fi născut „cel fără de început” şi 

de aceea este „pedepsit” să i 
se taie „vârvuţul”, aluzie la 
sacrificarea copiilor sub 2 

ani de către irod. 

„Evenimenteaflatesubegida"Crăciunîn
Maramureş"voravealocpeparcursulîntregii
perioade,pânăîndatade28decembrie,înmarea
majoritatealocalitățilorjudețului.Vorficoncerte
decolinde,festivaluri,meserotunde,expoziții,
piesedeteatru,târgurideartăpopularăși
multealteacțiuniorganizatedeprimării,centre
culturale,muzee,casederugăciunialecultelor
religioase,casedeculturăetc.FestivalulMarmația
încheieevenimentelecaremarcheazăsărbătoarea
Crăciunuluișiînceputulunuinouanmaibun”.

Ioan Doru Dăncuș, vicepreședintele 
consiliului Județean maramureș
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Colind, Doamne, 
colind 
Încă de la începuturile sale, poporul 
nostru şia creat o formă proprie de 
a înţelege şi trăi marile evenimente 
din viaţa creştină. Astfel, la români, 
cel mai original mod de cinstire a 
Naşterii Domnului este colinda. 
Colinda reprezintă un mod de a ne 
pregăti pentru Crăciun şi de a serba 
bucuria lui, ca întâlnire a noastră cu 
sfinţenia şi cu bunătatea lui Hristos 
Dumnezeu. 
Colindele prezintă o valoare nepre
ţuită prin originea şi mai ales prin 
vechimea lor. Ele reprezintă cântecul 
nostru strămoşesc şi una dintre cele 
mai vechi forme de ma nifestare a 
folclorului religios românesc.
Însă, pe lângă mesajul ceresc al 
mântuirii, colindele au format şi o 
şcoală de încurajare, de nădejde 
şi de virtuţi morale în 
viaţa credincioşilor, 
exprimând dragostea 
de oameni, 
întrajutorarea, 
smerenia, ascultarea 
şi bunătatea, cinstea, 
dragostea de ţară, 
eroismul, bucuria 
sărbătorilor, dorinţa 
de prosperitate, belşug 
şi pace, ca idealuri 
nepieritoare şi caracteristici 
esenţiale ale sufletului poporului 
nostru. 

De asemenea, este prezentă, în co
linde, natura care se bucură deo po
trivă cu oamenii la Naşterea Dom
nului. „Florile de măr“, „florile dalbe“, 
„flori dintre flori“ se reînnoiesc în 
fiecare an în mersul colindelor, căci 
şi ele au aşteptat pe Răscumpărătorul 
lor. Astfel, în armonia ce se stabileşte 
între cer şi pământ, cântarea îngerilor 
ce vestesc pacea divină se răsfrânge în 
colind ca o revărsare de har ce inundă 
tot universul.  În Ajunul Crăciunului, 
în satele din Maramureş, primii care 
pleacă la colindat sunt copiii. Cu 
trăistuţele la gât, aceştia merg pe la 
case ca să anunţe marele eveniment 
care se va produce, iar în schimbul 
colindei lor se obişnuieşte să se ofere 
colaci, nuci, mere. 

Cetele de feciori în
cep să umble la colindat, 
o dată cu lăsarea serii. După ce sau 
pregătit temeinic pentru aceasta zi, 
bărbaţii încep să colinde pe la casele 
oamenilor. Vor intra doar acolo unde 
sunt bine primiţi. De aceea, casele 
trebuie să fie luminate şi poarta 

deschisă, doar aşa vor şti colindătorii 
unde să intre. Tradiţia spune că nu 
trebuie să existe casă necolindată. 
Colindul ţine până a doua zi, când 
toate cetele de feciori se întâlnesc la 
biserică.

 
colinda este o 

evanghelie populară, 
o biblie nescrisă a Naşterii 
dom nului. readucerea în 

atenţie a Naşte rii domnului, 
în fiecare an, ne arată că 

sărbătoarea crăciunului este 
prezenţa permanentă a lui 

Hristos între noi. 

Creştinilor,  
noi astăzi

Creştinilor,noiastăzi
Unpraznicmare-avem
Casă-lputemcunoaşte
VeniţilaViflaem.
CăL-anăscutînlume
Pe-acelce-Laşteptăm
Maria,Maicasfântă
Veniţicasă-Lvedem.
Pe paie între vite 
Iisusestestrăin
Să-Iducemşinoidaruri
VeniţilaViflaim.
Sămergemcupăstorii
ŞisăÎlpreamărim
CăcipentrunoiElS-anăscut
VeniţilaViflaim.
Creştinilor,noiastăzi
Degrabăs-alergăm
Spre-anoastrământuire
VeniţilaViflaim.
…….

Aseară pe-nserate

Asearăpe-nserate
FecioaraMaria
ÎnViflaimcetate
Călătorindsosea.
Şifiindobosită
Sălaşîşicăuta,
Şi-nViflaimulmare
Nimenea no primea.
AtunciSfântaFecioară
DinViflaimieşea,
Şi-ncâmp,într-opoiată,
Acolos-aşeza.
Şiîntredobitoace,
Pe fânul cel uscat
Născut-aPreacurata
UnMareÎmpărat.
Fiulîncepe-aplânge
Maria-Lmângâia
O, nu plânge Iisuse
CăTucunoştilumea.
Călumeaastamare
PrinTines-anăscut
PrinTineşiprinTatăl
PrinDumnezeucelSfânt.
Lafiecarecasă
S-audcolindători,
Colindalorduioasă
Răsunăpână-nzori.
….

 Adorarea magilor

Noiumblămşicolindăm,
Floriledalbe,
PeDumnezeucăutam,
Floriledalbe,
Alergarămşi-laflarăm,
Floriledalbe,
Înieslelaboinăscut,
Floriledalbe.
Vântuldulcetragănă,
Floriledalbe,
Prunculdemi-Lleagănă,
Floriledalbe,
PloaiacaldăFiulscaldă,
Floriledalbe,
Neaua ninge, nuL atinge,
Floriledalbe.
Prunculmâinile-şiîntinde,
Floriledalbe,
MaicaSfântalesărută,
Floriledalbe,
Lapământplecându-ne,
Floriledalbe,
Şinoisărutându-le,
Floriledalbe.
Bucuroşisă-Lprăznuim,
Floriledalbe,
Cudarurisă-Ldăruim,
Floriledalbe,
Custelealbedeflori,
Floriledalbe,
Şi-ooaiecumielprior,
Floriledalbe.
…
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Trei păstori

Treipăstoriseîntâlniră
Treipăstoriseîntâlniră
Razasoarelui,floareasoarelui
Şiaşasesfătuiră:
Haideţifraţilorsămergem
Haideţifraţilorsămergem
Razasoarelui,floareasoarelui
Floricelesăculegem.
Şisăfacemocunună
Şisăfacemocunună
Razasoarelui,floareasoarelui
S-o-mpletimcuvoiebună.
Şis-oducemluiHristos
Şis-oducemluiHristos
Razasoarelui,floareasoarelui
Sănefiedefolos.
….

O, ce veste 
minunată

O,cevesteminunată
ÎnViflaimnise-arată
AstăziS-anăscut
Celfără-nceput
Cumauzisproorocii.
MergândIosifcuMaria,
ÎnViflaimsăse-nscrie.
Într-unmicsălaş
Lâng-aceloraş
S-anăscutMesia.
PeFiulînalSăunume,
TatălL-atrimisînlume
Săsenascăşisăcrească
Sănemântuiască.
….

Sus, boieri

Sus,boieri,numaidormiţi
Vremeaesăvătreziţi
Casasăv-omăturaţi,
Floridemăr
Şimasasăv-o-ncărcaţi.
Floridemăr.
Căumblămşicolindăm
ŞipeDomnullăudăm.
ÎnsearaAjunului,
Floridemăr
Până-ntr-aCrăciunului.
Floridemăr.
CăS-anăscutDomnpreabun
Floridemăr
ÎnsălaşulluiCrăciun,
Floridemăr
CăS-anăscutDomnfrumos
Floridemăr
CunumeledeHristos,
Floridemăr.

Deschide uşa, creştine

Deschideuşacreştine
Căvenimdinnoulatine.
Lamulţiani,mulţianicubine!
Drumu-ilungşi-amobosit
Dedeparteamvenit.
Lamulţiani,mulţianicubine!
NoilaViflaemamfost
Undes-anăscutHristos,
Lamulţiani,mulţianicubine!
Şi-amvăzutpeaSamamă
PecareMaria-ocheamă.
Lamulţiani,mulţianicubine!
Cumumbladincasă-ncasă
Capefiuleisănască
Lamulţiani,mulţianicubine!
Umblă-nsusşiumblă-njos
CasănascăpeHristos
Lamulţiani,mulţianicubine!
Umblă-njosşiumblă-nsus
CasănascăpeIisus
Lamulţiani,mulţianicubine!
Maitârziugăsiapoi
Unstaulmândrudeoi
Lamulţiani,mulţianicubine!
Şi-acolopefânjos
S-anăscutDomnulHristos
Lamulţiani,mulţianicubine!
Îngeriidincercoboară
Staululde-lînconjoară
Lamulţiani,mulţianicubine!
Îngeriicufloriînmână
Împletescmândrăcunună
Lamulţiani,mulţianicubine!
Pecunună-iscrisfrumos
CăS-anăscutHristos
Lamulţiani,mulţianicubine!
Care cu puterea Sa 
Vaîmpărăţilumea
Lamulţiani,mulţianicubine!
…

Sus la poarta Raiului

SuslapoartaRaiului,poartaRaiului,
PaşteturmaTatălui,turmaTatălui.
Linu-ilinşiiarălin,
Batevântulfrunzalin,
Linşiiarălin.
Lângăeaunlegănel,leagănlegănel,
Cuuncopilaşînel,copilaşînel,
Linu-ilinşiiarălin,
Batevântulfrunzalin,
Linşiiarălin.
Dar la poartă cine stă? Oare
cinestă?
StăchiarMaicaPrecistă,Maica
Precistă.
Linu-ilinşiiarălin,
Batevântulfrunzalin,

Linşiiarălin.
Copilaşul când dormea, puiul când
dormea,
MaicaSfântalincânta
Maicalincânta
Linu-ilinşiiarălin,
Batevântulfrunzalin,
Linşiiarălin.
…



În Cavnic se păstrează 
un obicei străvechi 

ce ţine trei zile şi trei 
nopţi (chiar 4, în anii în 

care a patra zi de Crăciun cade 
duminica).
Oricine ajunge de Crăciun în 
oraşul de la poalele Gutâiului 
poate trăi senzaţii tari. Pentru 
că brondoşii, mascaţi cu zeci de 
clopote aleargă pe străzi şi uliţe. 
Sentimentul este incredibil în 
prezenţa mascaţilor. Deşi ni
meni nu poate spune exact anul 
apariţiei acestui obicei, exis tă 
mai multe teorii privind semni
ficaţia. Toate amintesc însă că 
„brondoşii alungă spiritele rele”. 
Există superstiţia conform căreia 
cei strânşi în braţe de brondoşi 
vor avea noroc tot anul ce vine 
şi vor fi feriţi de rele. Cea mai 
plauzibilă variantă privind rădă
cina obiceiului este că, mai 
demult, brondoşii erau un fel 
de „gărzi de corp” a cetelor de 
colindători, care purtau haine 

scumpe în timp ce mergeau din 
casăn casa cu „Irodul” şi „Constan
tinii”. În ultimii zeci de ani, tradiţia 
sa pierdut, scenetele fiind jucate 
doar în biserică în seara de Crăciun, 
însă brondoşii sau păstrat în 
obiceiurile de iarnă. 
O teorie mai puţin vehiculată, dar 
care totuşi există, este că brondoşii 
au apărut după invazia tătarilor, 
care fiind în piei de animale răs

pândeau groaza în jur. Se spune 
că modelul a fost preluat de 
căvnicari, care, după ce şiau făcut 
măşti din piele de oaie şi şiau pus 
pe ei clopote, ar fi ieşit „să sperie 
spiritele rele şi ghinionul”.  Oricum, 
toate poveştile sunt spec ta culoase în 
relatarea căvnicarilor.
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„Herdetişurile” din Vălenii de 
Călineşti sunt unice în Maramureş. 
În satul Văleni din comuna 
Călineşti, în prima zi de Crăciun, 
întreaga comunitate se adună şi trei 
indivizi costumaţi hidos îi „taxează” 
pe toţi cei care au „călcat strâmb” 
în anul ce tocmai se încheie. 
Viciile tuturor localnicilor se 
strigă în faţa întregului sat, 
tocmai pentru ca persoana 
vizată să nu repete greşelile 
în noul an. Lumea râde 
şi îl ironizează pe cel 
care a săvârşit rele. Mai 
mult, părinţii pot afla ce 
„minuni” au făcut odraslele 
lor dea lungul anului. Şi 
asta deoarece nici tinerii sau 
tinerele necăsătorite nu scapă 
de poezioarele mascaţilor. Numele 
obiceiului vine din limba maghiară, 
«hirdetés», ceea ce în seamnă 
«ştire» sau «anunţ ». 

Feciorii se împart în două cete. O 
ceată se urcă pe unul din dealuri, 
cealaltă pe altul. Deacolo strigă, în 
formă de dialog, tot ce sa întâmplat 
în sat. Femeile, fetele, ies pe prispă, 
deacolo ascultă: «  Măi băieţi, auzit
aţi că Ileana lui Berci so credinţât cu 
Mihaiu lui Radu?  Am auzit! Şi de 
duminecă în două săptămâni or face 
cununie.  Da aceea aţi auzit, că Măria 
lui Andreica din Josani nui mai trebe 
lui Ofrim Gheorghe de nevastă? 
 Da’ de ce nui trebe?  Că o 
găsito în podu’ şurii cu miliţistu’ 
cela din Bârsana.  Nu grăi! Toam
na în podu’ şurii io găsit? Apoi 
nici mie nu miar trebui aşa 
ne  vas tă!  Da aceea aţi auzit, că Şte
fanu’ lui Vlad, care de un an sa în
surat, vrea săşi lese nevasta? – Da’ 
de ce vrea să şio lese?  Dipce îi tare 
leneşă. De un an de când îi măritată 
încă niciodată nu io spălat gatele lui 
Ştefan.  Noi am auzit că numai’ o 
dată şo măturat în casă! Când o fost 
nunta!  Tomna aşa am auzit şi noi, că 
tună gunoiu’ în uşă, cât lo strâns ea 
tăt huc pe după uşă! ».

În Şurdeşti, fetele pregăteau din timp 
«struţuri» de rozmarin pentru co
lindători. Fiecare fată făcea câte 10
12 struţuri şi le dădea la băieţii care 
o colindau. Apoi, a doua zi, la hora 

satului, feciorii îşi puneau la clop 
toate struţurile pe care leau primit 
în seara de Crăciun. Care avea mai 
multe struţuri, era «mai de cinste» şi 
mai invidiat de ceilalţi. Spre deosebire 
de copii, feciorii erau poftiţi în casa 
fetei, în camera cea mai frumoasă, 
ornată din timp cu perne brodate, 
faţă de masa cu dantelă, ştergare 
şi blide ornamentale, crenguţe de 
brad. Cetele de colindători primeau 
de la gazdă vin, ţuică, cozonac şi, 
bineînţeles, struţul. De fapt, această 
podoabă era un fel de înţelegere între 
fată şi fecior că vor juca la balul de a 
doua zi.

În Maramureş se umbla şi cu „Steaua” 
sau cu „Capra” al cărei joc (omorârea, 
bocirea, înmormântarea, învierea), 
la origine, a fost o ceremonie gravă. 
Copiii îşi confecţionează din timp 
obiectele necesare, improvizând cu 
ce găsesc prin sertarele mamelor, mai 
ales că „steaua” cu care se merge la 
colindat trebuie să fie neapărat stră
lucitoare, iar „capra”, cât mai înzor
zonată şi gălăgioasă.
Jocul „caprei” este la origine un ce
re monial grav, care, conform etno
logilor, își are originea în Grecia 
an tică. Jocul a devenit un ritual 
menit să aducă rodnicie anului care 
urmează, spor la animalele din tur
mele păstorilor și recolte bogate. 

În prezent, în satele din Maramureș 
se practică jocul caprei cu acom pa
niament muzical sau jocul caprei 
inclus întrun spectacol popular 
com plex. La fel ca și la alte jocuri cu 
măști practicate în timpul săr bătorilor 
de iarnă, și la jocul „caprei” apar, pe 
lângă măștile clasice (capra, ciobanul, 
țiganul), măștile de „draci” sau „moși” 
care strigă, chiuie și fac spectacol prin 
mișcările lor caraghioase. 

În seara de Anul Nou, nimeni nu 
doarme, pentru că va fi leneş tot 
anul. Se spune că, în această noapte 
magică, cerurile se deschid de trei 
ori, preţ de o clipă, vitele pot să vor
bească, comorile de pe dealuri „ard”, 
iar oamenii cu noroc îl pot vedea 
Dumnezeu, stând la o masă luminată, 
împreună cu Sf. Nicolae. În această 
noapte, tinerii pot săşi afle ursitul, 
iar bătrânii vor afla cum va fi anul 
care vine. 
În noaptea dintre ani, principala 
distracţie era făcutul de moşi şi babe 
din paie. Fata care se mărita în anul 
respectiv primea un moş de paie, 
îmbrăcat şi cu clop în cap, pe care 
fetele trebuiau săl ducă în casă. 
Pentru feciori, o babă de paie era cel 
mai ruşinos cadou. Fetele legau baba 
de paie pe stâlp, în faţa casei feciorilor 
bătrâni. 
În unele sate se practica şi obiceiul 
„strâgărilor” de pe dealuri. Subiectul 
strigăturilor era de obicei tocmai 
feciorii şi fetele care primeau moşi şi 
babe. Grupurile rivale de strâgători 
se aşezau pe două dealuri opuse, 
pre găteau focul şi cum se lăsa seara 
începeau „strâgele”. În prima parte 

erau bârfite persoanele cu o conduită 
imorală, beţivii, leneşii şi zgârciţii. 
Apoi, persoanele care se căsătoreau în 
anul respectiv sau, dimpotrivă, nuşi 
găsiseră perechea. 

Şirul sărbătorilor de iarnă continuă 
cu Boboteaza, o altă sărbătoare 
încăr  cată de simboluri, dar şi de voie 
bună. În multe sate maramureşene 
în preajma Bobotezei se organizează 
Vergelul (dans la șură, iar mai 
nou în căminul cultural). 
Cu câteva zile înainte de 
Vergel, feciorii aleg locul de 
desfășurare a evenimentului 
și ce muzicant vor angaja. 
Organizatorii trimit câte 
un băiat la fiecare fată 
acasă pentru a o duce la 
Vergel. Pe lângă mâncare 
și băutură (adusă de către 
participanți), tinerii au parte 
de multă distracție și dansuri 
specifice acestui eveniment, printre 
acestea fiind „Danțul dintâi”, „Patru 
pași”, „Șapte pași”, „Codrenească” și 
„Roatile”.
Vergelul are la origine un ritual 
pre marital, prin care fetele 

ghicesc șirul nunților din anul 
respectiv, cu ajutorul inelelor și al 
vergelelor din războiul de țesut. 
Acesta este un mod de a petrece și 
a se distra pentru tinerii căsătoriți, 
fetele de măritat și feciorii din sat în 
perioada sărbătorilor de iarnă.

STEAUA” este zugrăvită frumos, cu 
icoana Naşterii Domnului pe partea 
centrală, iar pe coarne cu îngeri. 
Interesant e faptul că steaua e în aşa 

fel construită că în interiorul ei se 
introduce o lumânare aprinsă, 

care îi dă un farmec strălucitor, 
luminând din interior culorile 
zugrăvelii ei, mai ales în 
întunericul nopţii, când cei patru 

copii pleacă cu ea în colind. Cu 
steaua colindă copiii mai mici, 
până la 12 ani; cei mai mari merg 
cu  ,,Vifleiul”, un colind foarte 
plăcut şi care amuză în mod 
deosebit prin jocul păpuşilor, pe 

care păpuşarul le joacă având multă 
îndemânare şi mult umor.

„CĂPRIŢA” 
este jucată de 

2-3 sau chiar mai mulţi 
copii, din care unul având o 

costumaţie specifică, un covor 
împodobit cu panglici de hârtie 
colorată ce-l acoperă aproape 

în întregime, cu un cap de lemn, 
cu un bot ce clămpăne, imită 

giumbuşlucurile caprei; jucătorul e 
însoţit uneori de instrumentişti 

şi cântăreţi de cântece 
populare. 

 
Viflaimul 

reprezintă o scenetă de 
teatru popular în care apar 

mai multe personaje biblice 
care au legătură cu momentul 

Nașterii domnului. Astfel, în Viflaim 
apar iosif, maria, irod, vestitorul, 

hangiul, îngerul, doi păstori, 
cei trei crai de la răsărit, doi 

ostași, moartea, dracul, 
moșul și străjerul. 
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„VRĂJITUL”  cu o seară înaintea 
Anului Nou se adună  la o casă 
băieţi şi fete care petrec seara aceasta 
împreună, cu cântece, ghicitori şi tot 
felul de glume. În acest timp, gazda 
pregăteşte o masă, întro cameră 
separată, câteva străchini, dar toate 
de acelaşi fel, pe care le aşează cu gura 
în jos, punând sub fiecare un cărbune, 
un pieptene, o oglindă, un inel şi un 
fulg de lână.
Sunt chemaţi pe rând băieţii şi 
fetele, şi, în văzul tuturor, întorc 
câte o strachină Dacă găseşte sub ea 
cărbunele, înseamnă că peţitorul sau 
fata peţită va fi urât(ă); de va găsi 
piep tenele, e colţat(ă); de va nimeri 
oglinda e frumos/frumoasă; de va 
găsi inelul, e subţire, zvelt(ă); de va 
găsi fulgul de lână, e bogat(ă) etc.

Tileguţa
Tileguţa este un obicei unic în 
România, sub aceleaşi auspicii ale 
poveştii cu strigătura peste sat. 
E o poveste a structurii de clasă, 
a ierarhiei sociale, Petrova fiind 
proba bil cea mai conservatoare 
localitate din Maramureş în ceea 
ce priveşte diferenţa socială. Mai 
exact, în acest obicei se ironizează 
foarte mult nemunca şi sărăcia, cât 
şi lenea. Pe de o parte, este foarte 
lăudat gospodarul. Obiceiul avea 
loc în seara de Anul Nou. Feciorii 
se duceau prin sat cu tileguţa pe la 
fiecare fată şii spuneau pe faţă tot 
ce aveau de spus. Strigau în versuri 
tot ce aveau de spus să îndulcească 
puţin vorbele dure. Erau versuri 

populare. Prin aceste strigături, 
obiec tivul era ca în noul an să se în
drepte greşelile, să se muncească. 
Astăzi, obiceiul se practică doar pe 
scenă, la Căminul Cultural. 

Măi Văsăli! 
Tu eşti, măi Dumni?
Măi Nuţu?
Nu tu eşti?
Măi Ili!
Şi tu eşti aai(ci)?

Un fecior 
Batăvă bdiata, feciori, 
Răgniţi ca nişte strigoi!
Mai bine vaţi potoli
Şiorice am plănui,
Nom pune ţara la cale
Făr’ pe fete lancercare!

Alt fecior 
Sara bună, măi feciori,
Cei pe vremeaaia cu voi,
Nu vreţi să viniţi la noi?
Să mai clătim tileguţa,
Poate samblânzi iernuţa
Că neaşteaptă fetele
Pe la tăte casele
Ştergânduşi fereştile,
Aburind oglinzile.
De când cântăn bobdi şi ceară
So întunecat afară!
Da nam găsit holtei ca voi, 
Nici de strigat navem pe nime
Că nouă, încă, nii ruşine!

Alt fecior
Plinăi lumea de feciori
Pe la guri de uliciori,
Stau şi tremură subţire
Până şa da unun şire.
Da noi, deom vrea(a)
Leom dovedi
Şon ceteraş om omini, 
Batăr cât de scump a si!

Alt fecior
Opriţivă, mă, opriţi,
Ceatâtea boscorodiţu, 
Gândeşti căs jâzii la plată
Când vadunaţi laolaltă!

Altul
Io zâc:
Oameni buni şi măi fârtaţi,
Binear si să măascultaţi, 
Şiun urător trebe a nămni
Ca tre anu
Şi noi tăt om plănui!

Altul
Io vreu să siu urător, 
Da deoi pute sănsor
Că de când tăt tilegesc
Am început săncărunţesc,
Nici una nu se nădăie
Să vreie să sie a mie

Altul
Dacăi planuaşe, pretine, 
En ascultămă pe mine:
Măi feciori, io zâc, adică
Să scoatăo sticlă de horincă!

Feciorul:
Daor chiar şi la coconi!
Deie Domnu
Roadăn pomni
Şi boalăn domni!

Altul
Ie, cu spor, să ne urnim
Că de mult timp zăbovim
Şs aici câşlegile,
Sar mărita fetele!
Undes fete pângă şatră
Tăte peţitori aşteaptă.

Altul
Câtilin, câtilinaş, 
Mereom după ceteraş, 
La ciurariu ori Finanţu
Să vie!De nui ie franţu. 
Cu acelempungel
Până la mine zini
Şi cu mine sa tâlni
Şi cu minea povesti.

„PLUGUŞOrUL” 
este o copie fidelă a 

plugului, bine meşteşugit, 
frumos împodobit cu brad 
şi purtat de obicei de patru 
băieţi îmbrăcaţi în costum 

naţional. Urarea ce o fac la casele 
gospodarilor este aceea de 

spor, bunăstare, recolte 
bogate, sănătate, belşug 

şi bucurii.

„SOrcOVA” 
este un obicei 

practicat de băieţi 
şi fetiţe până la vârsta 

de şapte ani, care trec pe 
la casele gospodarilor, 
urându-le sănătate şi 

mulţi ani.

Sărbătorile de iarnă  
pe rit vechi 
Primul obicei este „Viflaimul”, reprezentând 
o demonstraţie a evenimentelor biblice şi 
anume naşterea Mântuitorului Isus Hristos. 
Seara se face la biserică Litie la care participă 

tot satul. La miezul nopţii se iese de la 
Litie. Atunci se grupează tinerii separat 
de vârstnici şi merg în grupuri numeroase 
să colinde pe la fiecare participant. 
Colindă toată noaptea, merg pe la fiecare 

acasă. Colindele sunt acompaniate de vioară 
(ceteră), tobă (dobă), chitară (zungură). 
În această formaţie colindă în noaptea de 
Crăciun precum şi pe parcursul următoarelor 
două nopţi.
Separat, vârstnicii formează şi ei grupuri 
şi colindă pe la toate familiile din grup pe 
parcursul întregii nopţi de Crăciun, dar şi în 
următoarele două nopţi. 
Viflaimul se pregăteşte încă din postul Crăci0
nului prin tinerii satului, sub îndrumarea 
preotului. Aceştia se grupează în douătrei 
Viflaimuri. Un Viflaim numără 12 băieţi care, 
păstrând obiceiul din bătrâni, fac repetiţie  la 
fiecare dintre ei, pe rând. Ţinuta lor este de 
teatru. Costumele necesită resurse de timp 
şi răbdare pentru realizarea lor. Ei colindă 
satul dea lungul lui, pe timpul Crăciunului, 
poposind pe la casele unde sunt poftiţi. 

 
Sărbătorile 

de iarnă în satele cu 
etnici ucraineni au loc 

după calendarul iulian. ele 
încep cu 7 ianuarie  

şi se termină cu 
boboteaza  

şi Sf. ioan  
pe 20 ianuarie. 



Colindiţa nu-i mai multă  
Să trăiască cine-ascultă  
Sus la ceruri o-nălţăm  
Şi la gazde o-nchinăm  
 
O-nchinăm cu veselie  
Şi cu mare bucurie  
C-am ajuns seara de-ajun  
A bătrânului Crăciun  

 
Sus, mai sus v-am înălţat  
Ce-am ştiut noi v-am cântat  
Să rămâneţi sănătoşi  
Sănătoşi şi bucuroşi  
 
C-am ajuns ziua cea sfântă  
Când colindele se cântă  
Sărbătoarea lui Hristos  
Să vă fie de folos!


