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culturA trAdiţionAlă

Unul dintre simbolurile cele mai de preţ ale 
Maramureşului este poarta maramureşeană. „Porţile 
maramureşene sunt opere populare, expresii alese ale 
geniului popular românesc”, afirma Ernest Bernea. 
Poarta maramureşeană şi-a cucerit faima prin armonia 
perfectă a dimensiunilor, prin respectarea proporţiilor 
dintre părţile componente şi prin densa metaforă a 
ornamentaţiei. Element de trecere şi de legătură, poarta 
ridică ochii oaspetelui către simbolurile spiritualităţii 
maramureşene armonios etalate şi îmbinate în lemn. 

Construită, în general, pe trei stâlpi şi un 
„fruntar” (pragul de sus al porţii) din lemn de stejar, 
având „hăizaşul” (acoperişul) şindreluit, porţile 
maramureşene au fost comparate adesea cu adevărate 
„arcuri de triumf”. Porţile de lemn ale gospodăriilor 
tradiţionale din Maramureş sunt situate îndeosebi în 
satele de pe văile Mara, Cosău şi Iza, dar şi în localităţi 
aflate în Ţara Lăpuşului. 

Salba de porţi monumentale maramureşene 
e mărturia vie a unei realităţi istorice mai aparte: în 
perioada feudală, din rândul obştilor maramureşene, 
s-a ridicat o clasă de cneji care periodic îşi alegea 
voievodul; puterea şi privilegiile nobililor au fost atent 
fragmentate şi distribuite unui număr din ce în ce mai 
mare de familii. Secole de-a rândul, această castă (de 
proporţii obşteşti) a rezistat încercărilor de lichidare 
a privilegiilor. Aşa se explică uluitorul rezultat al unei 
statistici austriece din secolul al XVIII-lea, care situa 
Maramureşul „pe primul loc în întreg imperiul, în ceea 
ce priveşte procentul nobililor raportat la totalitatea 
populaţiei comitatului”. Au fost înregistraţi, pe baza 
înscrisurilor autentice, circa 15.000 de nemeşi, cei mai 
mulţi descendenţi ai vechilor familii cneziale româneşti 
locale. Maramureşul a fost la un moment dat o enclavă 
imperială unică, populată cu ţărani de viţă nobilă. 
Porţile cu stâlpi sculptaţi şi şindrilă reprezintă relicva 

În Maramureş a înflorit, mai mult decât în alte regiuni ale ţării, arta prelucrării lemnului. 
Maramureşenii au fost dintotdeauna credincioşi lemnului, căruia i-au dat cele mai felurite 
forme, de la blidul din care mâncau, până la bisericile în care se închinau. una dintre 
esenţele spiritualităţii maramureşene, atât de sincer exprimată de-a lungul timpului încă 
din vremurile cele mai vechi, este sculptura în lemn. 

unei organizări sociale care a funcţionat până în secolul 
al XX-lea. 

 Mulţi cercetători consideră că porţile mara-
mureşene au fost un privilegiu al nemeşilor. Acest 
aspect este deosebit de important, pentru că numai 
nemeşii aveau privilegiul să-şi ridice porţi înalte în 
faţa gospodăriilor, în timp ce oamenii simpli nu aveau 
dreptul decât la vraniţe (confecţionate din pari montaţi 
paralel pe o ramă dreptunghiulară şi cu o diagonală, 
pentru a-i fixa, şi care se deschidea într-o parte.  

 Pe porţile maramureşene apar nume de 
meşteri, de proprietari, de demnitari locali, cu diferite 
ranguri sociale, preoţi şi juzi, maramureşenii simţind 
nevoia să-şi înnobileze casele cu asemenea consemnări 
pentru a atesta vechimea construcţiilor şi a le conferi o 
valoare în plus. 

Construcţia, incizarea motivelor şi actul de 
trecere pe sub pragul porţii suportau fiecare un ritual 
aparte, pe baza unor credinţe profunde (cu conotaţii 
mai degrabă mitice). Astfel, tăierea stejarului trebuia să 
coincidă cu o perioadă de nopţi cu lună plină, pentru a 
îndepărta din jurul gospodăriei orice nenorociri şi toate 
„ceasurile rele”. Stejarul era tăiat doar în decembrie şi 
ianuarie, când „lemnul doarme”, existând concepţia 
că astfel lemnul nu putrezeşte. Apoi, transportul lem-
nului din pădure trebuia să se facă într-una din zilele 
lucrătoare „de dulce” (marţi, joi sau sâmbătă), în vir-
tutea credinţei că astfel lemnul va fi aducător de noroc.

Materialul pentru porţi trebuie pregătit, uscat, 
tăiat în funcţie de spaţiul în care va fi amplasată poarta, 
iar apoi sculptura se realizează exclusiv cu mâna. În 
funcţie de dimensiuni, porţile pot avea de la doi la opt 
stâlpi sau chiar mai mulţi. Esenţa tare de lemn de stejar 
este de preferat, pentru că permite sculptura, o esenţă 
mai moale, de exemplu de brad, nu permite aceasta, 
deoarece se rupe uşor. Porţile au un acoperiş de şindrilă, 
dar şi porţile de închidere, care pot fi realizate din şipci, 
sculptate la rândul lor, şi poarta de intrare care poate 
conţine panouri de lemn sculptat. Asamblarea se face 
fără fier, doar cu cuie din lemn. Întreaga lucrare se 
tratează cu uleiuri şi lacuri speciale, pentru a o feri de 
intemperii şi a-i asigura o trecere frumoasă prin timp. 
În trecut, se folosea în acest scop uleiul de in. 

Sub stâlpul care leagă pragul se puneau anumite 
elemente cu valoare apotropaică, de apărare împotriva 
duhurilor rele, precum bani, agheasmă şi tămâie, sare 
şi bani. Se credea că toate acestea opresc bolile să se 
apropie. Pentru apărarea averii şi a casei, pe stâlpi se 
incizau figuri antropomorfe, protectoare. Figurile 
antropomorfe sculptate în stâlpii porţilor aveau rolul 
de a proteja casa şi gospodăria de forţele răului. În 
anumite momente, când atacul din partea forţelor 
malefice era, în credinţa ţăranilor, mai agresiv, deasupra 
porţilor erau prinse ramuri verzi, care aveau puterea de 
a proteja gospodăria de aceste atacuri. Figura umană 
sculptată pe poartă reprezintă şi strămoşul, cel care 

nu mai este prezent fizic, dar care continuă să vegheze 
asupra întregii gospodării şi a urmaşilor neamului său. 

Unele motive sculptate au substraturi magice, 
însă decodificarea celor mai frecvente elemente utilizate 
de meşterii populari ne permit incursiuni într-un 
univers mitologic antecreştin. 

Stâlpii susţin două porţi: poarta mare, pentru 
care şi animale, şi poarta mică, pentru oameni. Stâlpii 
de porţi, ciopliţi în patru feţe, sunt expresia marilor 
mituri din cultura noastră populară. Motivele sculptate 
în lemn au, fiecare, semnificaţia lor bogată. 

FuniA care decorează poarta de lemn separă 
gospodăria de orice este în afara ei, ocrotind-o, parcă, 
magic. Deseori, funia sculptată se intersectează în 
cruce, unul dintre cele mai eficiente moduri de a te 
apăra de răul nevăzut şi neprevăzut. Funia răsucită 
reprezintă infinitul, necuprinsul, dar şi legătura dintre 
cer şi pământ. 

Stâlpul de poArtă este asemeni unui axis 
mundi, o legătură între cer şi pământ, la fel ca şi funia 
sculptată în diverse moduri pe acesta. Stâlpii sunt chiar 
„răsuciţi” de mâna meşterului, cu ajutorul dălţii, dând 
impresia de infinit. „În nesfârşirea stâlpilor, artistul 
popular îşi pune toată răbdarea şi truda care în zilele 

Poarta maramureşeană

Marcă a Maramureşului, poarta 
maramureşeană este încărcată 
cu o simbolistică aparte. soarele, 
simbol al vieţii, pomul vieţii, 
simbol al creşterii, şarpele ca 
paznic al gospodăriei, dintele 
de lup simbolizând puterea. 
rozetele de diferite dimensiuni 
şi colacul, simboluri ale genezei, 
ale începuturilor de lume, ale 
perfecţiunii, sunt prezente 
pe fiecare poartă, chiar şi pe 
cele ridicate azi, ca o dovadă a 
continuităţii credinţei în valorile 
împământenite de veacuri. D
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noastre pare aproape de neconceput, munca sisifică, 
care încovoaie puterea omului, dar îi înalţă spiritul 
către cer”, afirmă Teodor Bârsan. 

SoArele, simbolul Dumnezeirii, este „dătător 
de viaţă”. El vede tot, ştie tot şi, mai presus de toate, ştie 
adevărul. Maramureşul şi-a încrustat Soarele în poartă 
ca semn al vieţii, ca în fiecare zi să treacă, să intre sau 
să iasă pe sub el. Discul solar, cultul soarelui nu lipseşte 
de pe nici o poartă, nici de pe leagăn, ori de pe lada 
de zestre şi alte obiecte de trebuinţă. Motivul Soarelui 
apare figurat ca rozetă, romb şi cercuri concentrice, în 
vreme ce motivul lunii este asociat cu cel al spiralei 
şi meandrelor. Rozetele solare ne anunţă că ritmul 
întregii vieţi se ghidează după mişcarea Soarelui şi după 
anotimpuri, soarele dând viaţă la tot ce ne înconjoară. 

Arborele vieţii simbolizează viaţa veşnică, 
tinereţea fără bătrâneţe. Motivele bradului şi al frunzei 
sunt şi ele prezente pe porţile maramureşene. Dinţii de 
lup de pe margine, ca un fierăstrău, apără de rău, de 
lupul de văzut, dar şi de lupul cel nevăzut. 

cocoŞul, care era în vechime un simbol al 
sufletului omenesc, apare şi el pe porţile maramureşene, 
ca şi „furca cu trei braţe”, element ornamental ce derivă 
din „coarnele de consacraţie”, un vechi ornament ce 
coboară cu milenii în urmă. Acest din urmă simbol 
avea şi rolul de simbol de pază sau gazdă a gospodăriei. 

O reprezentare mai recentă 
corespunzătoare credinţei evului mediu 
constă în combinarea şerpilor sculptaţi pe 
stâlpii laterali ai porţilor cu îngeri stilizaţi 
având aripi întinse şi fiind plasaţi dea
supra. Pare a fi vorba de un sincretism 
între simbolul arhaic şi cel creştin, şarpele 
semnificând în acest caz duhurile rele, 
dominate de îngerii păzitori ai gospo
dăriei. 

Pentru ţăranul maramureşean, trecerea pe sub 
hăizaşul porţii devenea aproape un act ceremonial, 
purificându-se mental de relele lumii profane pentru a 
intra curat în universul casnic al gospodăriei şi familiei. 
În toate culturile tradiţionale, trecerea pe sub o poartă, 
mai mult sau mai puţin grandioasă, simbolizează o 
transformare (de suprafaţă ori structurală, fizică sau 
virtuală). Erau practicate şi anumite rituri asociate cu 
trecerea pragului porţii, precum cele de purificare a 
animalelor înainte de ieşirea lor la păşunat, cele legate 
de scoaterea plugului pentru prima oară primăvara, 
ritualuri efectuate la intrarea miresei după cununie sau 
atunci când ţăranul pornea să întreprindă o activitate 
importantă. 

Dimensiunile mari ale porţilor şi faptul că omul 
se dedica atât de mult înfrumuseţării ei arată că ea avea 

pentru ţăranul maramureşean o însemnătate deosebită 
şi o valoare spirituală profundă. 

Multe dintre porţile maramureşene noi au ele-
mente decorative mult îmbogăţite, de inspiraţie recentă, 
dar şi-au pierdut din semnificaţiile iniţiale, păstrând 
doar componenta esteticului. Cu timpul, conştiinţa 
trecerii ritualice pe sub poartă şi semnificaţia motivelor 
incizate şi sculptate au pălit, nu însă şi sentimentul de 
plenitudine şi de mândrie inoculat de dimensiunile şi 
frumuseţea porţilor maramureşene. 

În prezent, meşteşugul realizării de porţi este 
foarte apreciat. Meşteri maramureşeni primesc co-
menzi din partea maramureşenilor, din ţară şi din 
Occident. Cei mai interesaţi de achiziţionarea porţilor 
maramureşene sunt norvegienii, englezii şi americanii. 

PeCetare  
sau PresCurniCere

Pecetarele, aceste mici opere de artă, 
circumscriu un univers estetic şi de simboluri 
suficient pentru a defini un popor. formele şi 
simbolistica pecetarelor reprezintă variante 
plastice ale unei simbolistici şi sensibilităţi 
de o mare arhaicitate, doar împlinită de 
creştinism. datorită simbolisticii, pecetarele 
au mai multe funcţii. 

De cele mai multe ori, pecetarele au fost realizate 
din lemn şi rolul lor era acela de a marca prescura pentru 
naşteri, cununii şi înmormântări. Această marcare 
reprezintă un gest ritualic situat între rugăciune şi 
munca sfinţită de bucuria pecetluirii pâinii.

Pecetarele pot fi realizate şi din ceramică, mar-
mură, ele având dimensiuni şi forme diferite. Erau 
păstrate cu sfinţenie în casele oamenilor, ascunse printre 
oale sau puse pe grindă, înfăşurate într-o pânză albă.  

În satele Maramureşului, pecetarul sau prescur-
nicerul se afla în aproape toate gospodăriile, însă nu 
oricine putea pune mâna pe el.  Doar femeile bătrâne 
din casă puteau face acest lucru, de obicei văduvele, 
considerate a fi „curate”. Femeia care făcea prescurile 
pentru biserică era aleasă de preot. Aceasta trebuia să fie 
curată nu doar din punct de vedere fizic, ci în primul 
rând din punct de vedere al moralităţii. 

Numite şi pristornice, pecetarele sunt, de cele 
mai multe ori, cruciforme. Agnetul, partea care se 
aplică, are obligatoriu, monograma lui Iisus Biruitorul. 
Multe au redată scena răstignirii, având formă de cruce 
în diferite variante, cu tot felul de motive vechi. Crucea 
pristornică simbolizează unirea cu familia a celor trecuţi 
în lumea de dincolo. Unele au pe ele funia împletită, 
simbol foarte vechi, cu funcţie magică.  Pecetarele din 
ziua de azi sunt mai înalte, dar încă se păstrează unele 
forme şi volume realizate în trecut. Unele pecetare 
prezintă puternice tendinţe de abstractizare. 

Din punct de vedere al compoziţiei ornamentelor, 
putem spune că pecetarele sunt extrem de variate şi au 
o vechime considerabilă: zig-zagul, motivul frânghiei 
(des întâlnit pe porţile maramureşene, la cadrele uşilor 
şi ferestrelor, la crucile de mormânt, dar şi la biserici 
de lemn). Efectul este unul de monumentalitate. Se 
întâlnesc des cruci, troiţe, rozete şi forme de „zurgălăi”, 
precum prisnelul fusurilor. 

Un pecetar din Moisei a fost cioplit ca un 
aco periş cu patru turnuleţe, asemănător turlelor 
go tice ale bisericilor din Maramureşul istoric. 
Există pecetare cruciforme, cu cele trei braţe unite 
de un semicerc, asemănătoare crucilor de hotar 
maramureşene. Ca motiv ornamental incizat, mai 
regăsim romburile simple sau concentrice, spicul de 
grâu sau pomul vieţii,  extrem de stilizat. 

troiţă maramureșeană

Prescura era cea care însoţea 
marile evenimente ale vieţii 
omului. ea este semnul profund 
al vieţii, pâinea ca hrană christică. 
o întâlnim la botez, la nuntă, la 
moarte, dar mai ales la pomenirea 
morţilor cu ocazia sfintelor Paşti.
Prescura este o pâine ca oricare 
alta, însă primeşte caracterul de 
pâine sacră în momentul în care 
este pecetluită cu slovele sacre iH 
Hs ni Ka (iisus Hristos biruitorul). 
inscripţia semnifică victoria lui 
iisus asupra morţii. D
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Uneori se regăseşte şi imaginea omului, cioplită 
naiv şi cu evidente disproporţii, însă cea mai frecventă 
temă este cea a răstignirii, tratată într-o manieră 
neconvenţională. „Pe o astfel de cruce, Iisus are corpul 
cioplit ca un fel de suveică, sprijinit de două picioare 
foarte scurte ce par a fi îndoite, dacă n-am şti că această 
reprezentare este obişnuită crucifixelor apusene. Capul 
este  un cerc în care ochii, nasul şi gura sunt contopite 
într-un triunghi înscris. La picioarele lui, într-un soi 
de arcadă, stau două personaje minuscule. Ştergarul 
din jurul trupului este înlocuit doar de două mici 
triunghiuri plasate de o parte şi de alta a corpului” 
(Victor Pop, Sabin Şainelic). 

Pecetarele se disting prin marea capacitate de a 
sintetiza şi de a îngemăna simbolismul riturilor agrare 
(grâul, spicul, făina), a artei gastronomice (prescuri), a 
credinţelor religioase (tema răstignirii şi inscripţia de 
pe postament) şi a artei prelucrării lemnului. Dar toate 
acestea ar trece neobservate dacă produsul finit nu ar fi 
îmbogăţit cu mici opere de artă. 

Spirala vieţii, sfoara sculptată pe porţile împă-
răteşti ale Maramureşului, rozeta solară încoronând 
pomul vieţii în portalul bisericilor de lemn ori 
turlele care zgârie cerul într-un dialog cu Absolutul 
devin elemente structurale în aceste mini-obiecte de 
cult familial cu înălţimi cuprinse între 10 şi 20 de 
centimetri. Fiecare prescurnicer este un unicat, fiecare 
trebuie tratat ca operă singulară purtătoare a unui 
mesaj creştin universal. Fiecare comunică forţa artistică 
a cioplitorului, fantezia sa în canoanele creştine, fiecare 
este o fiinţă şi prin multiplicare o lume creştină, care 
invită la puritate şi lumină între oameni.  

Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară 
din Baia Mare deţine cea mai veche colecţie de pecetare 
din România. Această colecţie a ajuns la muzeu de la 
părintele Antal din satul Breb, preot care, de-a lungul 
timpului, a adunat de la oamenii din satele mara-
mureşene numeroase pecetare. Cea mai veche piesă este 
din 1729, datată în chirilică, şi provine de la Călineşti.

arta 
vestimentară

cine străbate satele maramureşene, îndeosebi 
cele situate pe văile Mara şi iza, într-o zi de 
sărbătoare, are privilegiul de a asista la un 
spectacol ad-hoc de „poezie vestimentară” şi 
culoare, oferit gratuit de localnici. de reţinut 
că această „desfăşurare de forţe” nu are nimic 
ostentativ şi nici nu reprezintă vreun element 
din arsenalul marketingului turistic. ea poartă 
amprenta autenticităţii, fiind o reminiscenţă 
a stilului de viaţă din societatea tradiţională 
locală. 

În Maramureş, tradiţia – ca însemn al 
perenităţii, dar şi mândria obârşiei fructificate într-o 
demnitate etnică, ce nu lasă loc nici unui compromis, 
au devenit clauzele unui testament strămoşesc, pe 
care fiecare generaţie se simte obligată să-l respecte, 
aproape cu evlavie. De aceea, pentru maramureşeni, 
straiele de sărbătoare nu pot fi decât cele „moştenite”, 
chiar dacă anumite piese vestimentare sau motive 
decorative ori coloristice au suferit în timp unele 
adaptări, rezultate din contactul cu populaţiile 
româneşti din regiunile mărginaşe. 

Remarcabil este faptul că toate piesele 
portului popular sunt produsul exclusiv al industriei 
casnice textile, având ca punct de pornire culturile 
de plante tehnice (cânepa, inul) şi creşterea oilor 
(pentru producţia de lână), apoi prelucrarea firelor 
(înmuiatul, meliţatul, pieptănatul etc.) şi, în cele 
din urmă, ţesutul pânzelor, în microateliere casnice, 
croiul şi brodarea. La toate acestea se adaugă meşterii 
specializaţi în confecţionarea cojoacelor, sumanelor, 
gubelor, opincilor şi pălăriilor. 

În trecut, modelele şi gama coloristică erau 
conservate de către fiecare comunitate, alcătuind o 

specificitate locală, prin care se transmiteau mesaje cu 
ajutorul  unor simboluri. Ochii avizaţi  ai localnicilor 
recepţionau motive, culori, compoziţii ornamentale 
specifice unui anumit sat şi nu de puţine ori nu numai 
că erau în stare să citească mesajul, dar recunoşteau şi 
anumite redundanţe în modul în care acesta era for-
mulat. 

Principalele elemente de identificare erau zadiile, 
prin dispunerea şi cromatica dungilor orizontale (pentru 
femei) şi sumanul, prin lungime (pentru bărbaţi). 
Nuanţarea se făcea şi prin croi, materiale auxiliare, 
lăţimea tivului, sisteme de închidere, poziţionarea 

buzunarelor etc. Elementul cromatic preponderent 
juca un rol decisiv în identificarea zonei de provenienţă, 
îndeosebi în cazul zadiilor: galben deschis sau verde 
pentru Valea Marei, portocaliu pentru Valea Vişeului, 
roşu pentru Valea Izei, fiecare în alternanţă cu dungi 
negre. Traistele spun din ce sat este omul, pentru că 
sunt, de fiecare dată, alte culori îmbinate sau mărimea 
carourilor este diferită. 

Costumul femeiesc este compus dintr-o basma 
înflorată (neagră la femeile mai în vârstă), cămaşă cu 
decolteu dreptunghiular, cu mâneci trei sferturi, poale 
peste care se îmbracă două zadii, un pieptar din pănură 
sură sau un „lecric” (jachetă), guba din lână albă cu 
miţe lungi, iar ca accesoriu „zgarda scumpă” (mărgele 
de corali) sau zgărdanele (ţesături de mărgele mici în 
jurul gâtului). 

În fiecare sat există vizibile diferenţe ale portului 
în funcţie de vârstă. Zadiile sunt mai viu colorate la 
fetele nemăritate, cămeşile sunt mai ornamentate şi 
cu mai multe volane, năframele şi „sugnele” (fustele 
înflorate, care se poartă încă de prin 1920) sunt mai 
viu colorate. La femeile în vârstă, chiar şi hainele sunt 
mai sobre, predominând negrul. În ultimul secol, însă,  
tendinţa a fost de înlocuire a portului cu „zadii”, care 
rămân portul de sărbătoare, cu portul cu „sugnă”, fusta 
colorată în funcţie de vârstă, făcută dintr-un material 
cumpărat din magazine şi croit de către meşterii locali. 

Portul bărbătesc are ca element de bază cămaşa 
albă, scurtă, cu mâneci largi, vara gatii (izmene) lungi 
până la mijlocul gambei, iarna cioareci din lână albă, 
chimir lat la brâu, lecric şi gubă. Din gama accesoriilor 
notăm clopul şi straiţa ţesută în culori vii. Costumul 
copiilor este identic cu cel al adulţilor.  

 

Portul 
maramureşean 
se remarcă prin 
eleganţă sobră, 
reţinută, este 
unitar şi are 
un caracter cu 
totul original, 
cu elemente pe 
care nu le găsim  
în alte zone. 
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Ciorbele se acresc cu oţet sau zeamă de varză 
şi se îmbunătăţesc cu gălbenuşuri de ouă, smântână 
şi făină; specific acestor ciorbe este tarhonul. La 
obţinerea mâncărurilor se foloseşte untura de porc 
şi rântaşul, obţinut din ceapă înăbuşită şi făină 
puţin rumenită. Sosurile sunt, în general, albe, dar 
şi colorate cu boia de ardei. Salatele, ca de altfel şi 
sosurile, se îndulcesc cu zahăr. 

Bucătăria din Maramureş este renumită prin 
preparate ca: balmoş, bulz, supă de chimen, supă de 
varză albă cu smântână, ciorbă maramureşeană de 
porc sau vacă, ciorbă de carne cu tarhon, ciuperci 
umplute, gulaş, papricaş, afumături, tocături cu 
afumătură, langoşi, budincă ş.a. 

Arta gastronomică locală nu excelează prin fine-
ţuri şi combinaţii sofisticate de alimente şi mirodenii. 
Ea este mai degrabă sobră şi extrem de ecologică. 

Nucleul bucătăriei tradiţionale îl reprezintă 
lăptăria pastorală mobilă, pe care păcurarii o instalează 
în munţi, în timpul verii, pe perioada păşunatului 
turmelor de oi. Din laptele de oaie, baciul prepară 
caşul, urda şi jintiţa. Brânza se prepară în gospodărie 
cu caşul luat de la stână. Brânza menită să rămână peste 
iarnă este pusă într-o bărbânţă şi închisă ermetic. În 
Lăpuş se prepară „lapte acru de iarnă”. 

Deoarece condiţiile meteo-climatice şi calitatea 
solului nu au favorizat culturile de grâu în această 
regiune, deluroasă prin excelenţă, agricultura s-a axat 
preponderent pe culturile de porumb. Făina de mălai a 
constituit, începând cu secolul al XVII-lea, principalul 
element nutritiv pentru populaţia rurală. Din făina 
albă de grâu se preparau prescurile şi colacii rituali, 
folosiţi la sărbătorile mari. 

Pentru maramureşeni, masa reprezintă mai 
degrabă un act cultural, cu valenţe sociale, desfăşurat 
după cutume străvechi. În subsidiar, ea reprezintă 
un necesar rit de integrare, fie că ne referim la ospeţe 
comunitare (mesele de pomană, la care participă  tot 
satul, în frunte cu preotul), la mesele neamurilor 
(botez, nuntă, înmormântare), la masa întregii familii 
(de Paşti, de Crăciun), la masa cotidiană, ori la masa 
oferită unor musafiri. 

„Mândră-i limba nostă”. Şi veche, am putea 
completa. Graiul maramureşenilor, care face deliciul 
turiştilor şi parte a brand-ul nostru este unul dintre 
cele 5 subdialecte ale graiului dacoromân. Ştiinţific, 
dacă ne referim la alcătuirea limbii române, putem 
spune că aceasta este formată din dialectele dacoromân, 
istroromân, aromân şi meglenoromân. Dialectul 
dacoromân, la rândul său, se subdivide în cinci 
subdialecte de bază: muntean, moldovean, bănățean, 
crişean şi maramureşean. Trebuie făcută precizarea 
că subdialectul maramureşean se vorbeşte exclusiv în 
Maramureşul istoric, în satele de pe văile Mara, Cosău, 
Iza şi Vişeu. 

O primă semnalare a existenței unei unități 
dialectale maramureşene aparține lui Emile Picot, în 
1873. Gustav Weigand (1908), autorul primului atlas 
lingvistic român, vorbeşte doar de trei subdialecte 
(bănățean, muntean şi moldovean), însă are meritul de 
a identifica anumite particularități pentru graiurile din 
Crişana şi Maramureş. 

Emil Petroviciu, într-un studiu din 1954, emite 
ipoteza că aria maramureşeană ar putea reprezenta o 
zonă distinctă. Primul cercetător care a identificat ferm 
cinci graiuri ale teritoriului lexical dacoromân (printre 
care şi pe cel maramureşean) a fost Sever Pop, în 1950. 
Însă doar argumentele lui Romulus Tudoran (1956) 
şi Ştefan Giosu (1963) au fost de natură să câştige 
adeziunea lingviştilor români. 

Clasificările curente, datorate lui Romulus 
Todoran, Ion Coteanu şi alții, recunosc un subdialect 
maramureşean distinct.

Cât priveşte graiul din Țara Codrului, acesta 
aparține, din punct de vedere dialectal, de Crişana 
(subdialectul crişean). Specialiştii îl încadrează în aşa 
zisul „grai someşean”.

Despre Țara Chioarului (inclusiv graiul, etno-
grafia şi folclorul regiunii), prof. Ioan Chiş Şter (1983) 
afirma că „aproape se confundă cu Codru”, deci am fi 
îndreptățiți să socotim graiul chiorean ca făcând parte 
din familia graiurilor someşene. Am putea spune că, 
mai degrabă, zona este una „de tranziție” între Codru 
(datorită numeroaselor elemente comune de tip 
someşean) şi Lăpuş (față de care nu există o delimitare 
geografică fermă).

Țara Lăpuşului, în schimb, dă dovadă de „o 
personalitate puternică”. Din punct de vedere geografic, 
etnic şi istoric, reprezintă zona de extremă nordică a 
Transilvaniei. Cu toate acestea, este mai degrabă un 
fel de „arie laterală” a Maramureşului istoric, de unde 
a împrumutat un lexic bogat, numeroase aspecte 
etnografice şi un repertoriu folcloric apreciabil. La toate 
acestea se adaugă un fapt istoric, respectiv documente ce 
atestă că o serie de localități lăpuşene au fost întemeiate 
de nobili maramureşeni prin sec. al XIV-lea.

Indiferent de apartenența la un subdialect 
sau altul, graiurile din Lăpuş, Chioar sau Codru au 
împrumutat unele particularități fonetice de tip mara-
mureşean, dată fiind apropierea geografică, precum 
şi raporturile sociale şi culturale. Abia din punct de 
vedere lexical putem vorbi de un relativ caracter unitar 
al graiurilor din cele patru regiuni, acestea înscriindu-se 
în aria nordică a teritoriului locuit de români.

limba DaCilor liberi arta Culinară
Graiul maramureșean este unul dintre cele cinci subdialecte de bază ale dialectului dacoromân. un grai 
care a dat multe bătăi de cap cercetătorilor şi care fac parte din brand-ul Maramureşului.  

bucătăria maramureşeană a suferit, de-a lungul timpului, influenţa bucătăriei austro-ungare. 
În Maramureş se foloseşte mult slănina afumată, bine pregătită, care se consumă tot timpul 
anului. Mâncărurile obţinute în bucătăria tradiţională din Maramureş sunt mâncăruri grase, 
gustoase şi piperate, se realizează pe bază de carne şi în special carne de porc, se folosesc 
legumele, zarzavaturile, laptele şi brânzeturile, precum şi ouăle. 
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Maramureşenii preferă la mâncarea de dimi-
neaţă o masă consistentă (coleşe cu brânză, lapte 
acru, slănină şi „mâncăruşa”, papara din ouă. Ujina 
e programată după-amiaza târziu şi ea e urmată de 
cină. Printre mâncărurile tradiţionale în Maramureş se 
numără: curechi umpluţi (sarmale), pancove (gogoşi), 
scoverze (clătite) cu groştior (smântână) şi mămăligă cu 
ligtari (dulceaţă). La acestea se adaugă plăcintele creţe, 
turtiţele de mălai, sarmalele cu păsat, cartofii copţi cu 
usturoi, gomboţii (găluştele cu prune), colţunaşii cu 
legume şi clătitele cu urdă şi verdeaţă.  

Bucătăria maramureşeană este un melanj de 
savuroase preparate strămoşeşti româneşti, săseşti şi 
ungureşti. Nicăieri nu se găseşte o diversitate atât de 
mare de zămuri (supe şi ciorbe), tocăniţe şi papricaş. 
Supa de pui şi ciorba de legume devin banale în faţa 
delicioasei şi neaşteptatei combinaţii între porumb, 
cartofi şi caşcaval transformate într-o supă-cremă 
specifică zonei Maramureşului.

arta CeramiCii

se spune că pământul, apa şi focul au prins 
suflet în mâinile olarilor din Maramureş. din 
negura vremurilor, lutul a fost modelat în forme 
ceramice diversificate, de o frumuseţe brută şi 
păgână, pictate în culori obţinute din pământuri 
şi arse în cuptoare tradiţionale. 

Ornamentul pictat este format din linii orizontale 
(„în şir”) şi vălurite („în zimţi”), uneori frântă până la 
unghi ascuţit, dispuse în partea superioară, la locul de 
întâlnire a torţii, spre gura vasului. Pentru ornamentare 
se foloseşte o pensulă de lână de oaie. 

După ce vasul se taie de pe „crâng” (partea supe-
rioară a roţii olarului), suprafaţa exterioară a vasului 
este frecată cu „bghicăşelul” (o piatră albă de râu) 
pentru a-i da luciu şi pentru a astupa porozităţile. Abia 
după câteva zile vasele sunt arse în cuptor. 

Ceramica de Săcel este arsă într-un cuptor preţ 
de o zi şi o noapte, folosindu-se lemne de molid uscate 
timp de 2-3 ani. Cuptorul de ars oalele are o formă  
semisferoidală-ovoidală, cu vatră neorganizată, simplă.

În opinia specialiştilor, ceramica de Săcel ocupă 
un loc unic în ansamblul centrelor producătoare de 
ceramică din ţara noastră, nu atât prin faptul că este 
arsă la roşu, cât prin tehnicile de decorare, prin lustruire 
şi prin pictare. „Atrage atenţia în mod deosebit tehnica 
folosită în epoci îndepărtate ale istoriei - La Tène–ul 
dacic”, afirma Florea Bobu Florescu. 

HorinCa, tăria 
istoriei, traDiŢiei  
şi sănătăŢii 

Producerea horincii este un adevărat ritual 
de artă domestică. atestată documentar 
la 1386, într-un act maghiar de percepţie 
fiscală sub numele de „cujka” (a se citi 
„ţuica”), mai este întâlnită şi sub numele 
de „palincă de prune” sau „horincă de 
prune”. denumirea de „Palinca” vine din 
maghiară, din cuvântul „parlat”, a cărui 
variaţie regională transilvană „pali”, 
combinată cu „cujka” a dat cunoscutul 
cuvânt „palinka”. 

Veche precum cultura lemnului, legendele şi 
monumentele Maramureşului, celebra „ţuică” 
sau palincă, face parte din brandul judeţului 
nostru. simbol al bucuriei, tratament pentru 
orice, carte de vizită peste hotare, palinca de 
Maramureş ne-a dus faima peste tot în lume. 
acest cuvânt s-a format din combinarea 
cuvintelor „hora” şi „palinca”. cu alte cuvinte, 
palinca pe care o bea lumea la horă se 
numeşte „horinca”. este important de ştiut 
faptul că numai rachiul dublu distilat de prune 
poate fi denumit „ţuică”, pe când celelalte 
tipuri de rachiu (din mere, pere etc.) pot fi 
denumite „rachiu de mere, pere, etc”.  se 
spune că „ţuica de prune” este un pleonasm, 
dar, având în vedere că maramureşenii produc 
celebra băutură şi din mere sau pere, este 
folosit în continuare. Palinca sau pălinca (în 
maghiară Pálinka) este o băutură alcoolică 
tradițională nu doar în transilvania, ci şi în 
slovacia sau ungaria şi este celebră în special 
datorită tăriei – peste 50%. Palinca reprezintă 
40% din consumul de băuturi spirtoase în 
românia și 75% din exportul de acestea.
În ordinul nr. 368/2008 pentru aprobarea 
normelor privind definirea, descrierea, 
prezentarea și etichetarea băuturilor 
tradiţionale românești, ţuica este descrisă 
astfel: „ţuica este o băutură alcoolică 
tradiţională românească obţinută exclusiv 
prin fermentarea alcoolică și distilarea 
prunelor (diverse soiuri), întregi sau zdrobite, 

ori a sucului obţinut din prune, în prezenţa sau 
în lipsa sâmburilor”. tradiţional, fermentarea 
fructelor se face în căzi de lemn distilarea se 
face în cazane din cupru cu ardere directă sau 
în instalaţii de distilare. Pălincarii adevăraţi nu 
folosesc niciodată îndulcitori, nici coloranţi 
sau substanţe aromatizante. iar ţuica se 
păstrează în butoaie speciale, confecţionate 
de obicei din lemn de dud, care dau o aromă 
specială, naturală, produsului. 

ţuica de pere este garnisită de obicei, cu o 
pară în sticlă. sticla se pune în păr atunci când 
începe să crească para şi încape în gâtul de la 
sticlă. după ce para creştere, se rupe codiţa şi 
se acoperă cu ţuică. 

Prin forma vaselor, elementele decorative şi 
prin tehnica de lucru, ceramica de Săcel este foarte 
asemănătoare cu ceramica dacică. Cuptorul în care se 
arde ceramica este însă de provenienţă romană. 

Vasele sunt lucrate la roată, sunt ornate simplu, 
lustruite cu o piatră, lăsată câteva zile la uscat, ţinute 
apoi în lăzi până când se adună multe piese şi, în sfârşit, 
arse în cuptor, fără a fi smălţuite. 

Vopseaua folosită pentru decorare este obţinută 
dintr-un pământ colorat natural, pe care meşterul 
îl pisează cu o lespede de piatră şi îl înmoaie în apă. 

cerAMicA de Săcel este realizată din 
lutul roşu, de foarte bună calitate, scos de la mare 
adâncime, din puţuri de până la cincisprezece metri 
adâncime. 

Lutul folosit este extras dintr-un loc numit 
Drovădeanu. Se foloseşte o combinaţie de lut gras şi lut 
roşu, pasta obţinută devenind impermeabilă în urma 
tratamentelor ulterioare - arderea şi lustruirea. Pentru 
prepararea materialului se foloseşte maiul, fătrarul 
pentru frământat. După ce este frământat, lutul este 
lăsat câteva zile înainte de a fi modelat.  

Meşteşugul olăritului se practică şi astăzi 
la săcel, cu aceleaşi tehnici străvechi, de 

către tănase burnar, fiul cunoscutului olar 
tănase cocean.  
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De remarcat faptul că produsele obţinute au, 
mai întâi de toate, un rol funcţional (pentru prelucrarea 
hranei, pentru păstrat laptele şi apa, pentru transportul 
mâncării la câmp etc.); doar turiştii achiziţionează 
ceramica pictată de Săcel ca element de decor, nebă-
nuind valenţele terapeutice ale utilizării acestor produse 
în bucătărie. 

În anii ’70, pătrunderea produselor industriale a 
părut să dea o lovitură finală olăritului din Săcel. Produ-
cerea oalelor de lut, fiind anevoioasă şi costisitoare, 

a fost abandonată, dar după câţiva ani a fost reluată 
la insistenţele specialiştilor etnografi, dar şi stimulată 
de interesul în creştere al vizitatorilor pentru obiecte 
tradiţionale. 

cerAMicA trAdiţionAlă de 
bAiA MAre este renumită în toată ţara. De-a lun-
gul timpului, în Baia Mare şi-a desfăşurat activitatea 
un număr remarcabil de olari. Calitatea, diversitatea 
şi numărul mare al produselor centrului l-au impus, 
specialiştii considerându-l astăzi unul dintre cele mai 
importante centre ceramice din Transilvania. Că aici 
şi-au desfăşurat activitatea foarte mulţi olari ne-o 
spun documentele vremii, dar trebuie subliniat faptul 
că, pe lângă meşterii olari, membri ai breslei, aici şi-
au desfăşurat activitatea şi o serie de olari care lucrau 
pe cont propriu şi pe care membrii breslei îi numeau 
„clandestini”. Împotriva activităţii acestora, ce se pare 
că reprezenta o concurenţă serioasă, breslaşii au cerut 
sprijinul autorităţilor. 

În documentele vremii, breasla olarilor din Baia 
Mare apare menţionată în a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea. Primul document care vorbeşte despre olarii 
băimăreni atestă faptul că între anii 1569-1572 aceştia, 
numiţi magistri figuli, s-au organizat într-o breaslă, 
conducerea oraşului întărindu-i statutul. Olarii aveau 
chiar un reprezentant în conducerea oraşului., numit 
în documente Elias Figulus. Descoperirile arheologice 
efectuate după anul 2000 pot împinge existenţa unui 
centru ceramic la Baia Mare până în secolul al XV-lea. 

Un atelier de olar reprezenta sursa de venit 
pentru mai mulţi oameni. În primul rând, în ateliere 
lucrau toţi membrii familiei. Acestora li se adăugau 
uneori angajaţii pentru prelucrarea lutului sau căruţaşii, 
care transportau produsele la diferite târguri. În atelier, 
munca era împărţită. La prelucrarea lutului şi la roata 
de olar lucrau numai bărbaţii. Femeile erau cele care 
se ocupau de partea de decor, iar copiii realizau cele 
mai uşoare munci. Faptul că femeile erau cele care, în 
general, decorau vasele, nu exclude existenţa olarilor 
bărbaţi care ar fi putut realiza un vas de la început 
până la capăt şi nici situaţia inversă, mai ales în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, după introducerea roţii 
electrice. 

Olarii din Baia Mare foloseau un lut de foarte 
bună calitate. Această calitate excepţională a lutului, 
caolinul şi smalţul folosit de olarii băimăreni este 
subliniată şi în documentele vremii. Lutul este format 
din particule foarte fine, este gras şi are un ridicat 
conţinut de oxid de fier. După ardere primeşte o 
frumoasă culoare de roşu terra sigilata. Culoarea este 
bine subliniată de glazurile plumbice transparente şi 
care creează privitorului senzaţia de căldură. Datorită 
plasticităţii lutului, din el se puteau realiza vase de 
dimensiuni  mari, cu pereţi foarte subţiri, dar şi 
termorezistente. 

Era folosit la realizarea vaselor pentru gătit, 
pentru depozitat, dar şi a celor cu caracter decorativ. 
Vasele glazurate necesitau două arderi. O ceramică 
deosebită era realizată şi în centrele ceramice de la Baia 
Sprie şi Tăuţi Măgherăuş. 

După aducerea acasă, lutul trecea printr-un 
proces de curăţare, realizat în atelierele mai mari de 
ucenici, care făceau primii paşi pe drumul greu al 
olăriei, iar în atelierele mai mici de către bărbaţii apţi 
pentru o muncă grea. 

Primul pas era curăţarea lutului, care se putea 
face în stare uscată a acestuia sau în stare umedă. Astfel, 
lutul adus acasă era ţinut la macerat în locuri speciale, 
în gropi anume amenajate şi se adăuga apă până la 

saturaţie. Olarii obişnuiau să lase lutul la macerat cât 
mai mult, chiar pe perioada iernii, preferând ca aceasta 
să îngheţe. Se scotea o parte din el, atât cât se lucra 
pentru o perioadă scurtă (o zi sau o săptămână), se 
călca cu picioarele şi apoi se frământa cu mâna. Această 
muncă de obicei era făcută de ucenici sub supravegherea 
meşterului.

După terminarea acestei operaţii, lutul era 
făcut suluri, din care se tăiau cu ajutorul unei sârme 
felii subţiri ce trebuiau curăţate cu mâna de impurităţi 
(pietre, materii organice). După aceasta, lutul era 
măcinat cu valţul şi, în zilele mai apropiate de noi, cu 
moara cu bilă. Fiecare bulgăre de lut din care urma a 
se realiza un vas era frământat cu mâna înainte de a fi 
pus pe roată. 

Cel de-al doilea material cu importanţă deo-

sebită în realizarea vaselor este angoba. Aceasta se turna 
peste vasele luate de pe roată şi lăsate puţin la zvântat. 
Ea avea rol de suport pentru decor şi reţetele pentru 
prepararea ei difereau de la un atelier de olar la altul, 
fiind secretul fiecărui olar, secret care nu era transmis 
decât în familie. Angoba se obţinea din caolin, un 
pământ alb, care la Baia Mare se găsea din belşug pe 
aproape toate dealurile din apropiere. Caracteristica 
caolinului găsit la Baia Mare este culoarea perfect albă. 

Pentru obţinerea angobelor colorate, folosite la 
realizarea decorului, se adăuga în angoba de bază oxizi 
de cupru, mangan, antimontrioxid şi cobalt, fiecare 
amestec ducând la obţinerea unei culori. Unele culori se 
obţineau şi din pastă de lut diluat amestecată cu aceşti 
oxizi. Pasta de lut diluat provenea chiar din procesul de 
lucru la roată. De exemplu, pentru culoarea verde se 
folosea, de obicei, angoba de bază în amestec cu cenuşă 
de cupru.  Aceasta din urmă se obţinea prin arderea 
în cuptor a sârmei de cupru care apoi se măcina şi se 
amesteca cu angoba. După prima ardere, aceasta avea 
o culoare gri, iar după cea de-a doua ardere, sub stratul 
de smalţ transparent apărea culoarea verde. Pentru 
obţinerea diferitelor nuanţe de verde, cenuşa de cupru 
se amesteca cu cobalt în diferite procente. 

Alte tipuri de cerAMică pro
duSă în MArAMureŞ sunt: ceramica smăl-
ţuită ornamentată cu cornul de la Vama, ceramica 
ornamentată cu cornul şi pensula de la Vama şi Lăpuş, 
ceramica grafitată din Vama şi Valea Izei şi ceramica 
decorată cu pensula din Baia Mare şi Baia Sprie. 

alături de săcel, importante centre de olărit 
au mai existat în bârsana, bogdan Vodă, 
dragomireşti, ieud, Vişeul de sus şi sighet. În afara 
Maramureşului istoric, obiecte din ceramică se 
mai produceau la târgu lăpu, lăpuşul românesc, 
dămăcuşeni, berinţa, baia sprie şi baia Mare.  

localitatea baia sprie nu este 
celebră numai prin istorie şi minerit, 
ci şi prin cultură. Încă din secolul 
al XVii-lea, în baia sprie exista un 
centru de ceramică, alcătuit din 
bresle de olari. În 1780, în oraş erau 
50 de olari, ca după aproape 160 de 
ani, în anul 1938, numărul acestora 
să scadă la 7. aceştia locuiau pe 
strada olarilor, stradă ce-şi păstrează 
denumirea şi astăzi. Prelucrarea 
lutului şi tehnica modelării vaselor 
nu se deosebeşte mult de tehnica 
celorlalte centre de ceramică 
din ţară. ca elemente de decor, 
predomină formele geometrice şi 
cele vegetale. centrul de ceramică 
de la baia sprie se încadrează în 
familia ceramicii româneşti zmălţuită 
şi nezmălţuită. 
astăzi, cel mai de seamă 
reprezentant al breslei olarilor din 
baia sprie este leş daniel, care 
în ciuda tinereţii lui, a ajuns să fie 
recunoscut în ţară şi străinătate 
prin creaţiile de excepţie pe care le 
modelează cu atâta talent şi suflet.

familia bledea din baia Mare 
realizează ceramică tradiţională 
din ingrediente naturale. 
aceasta ia forme specifice zonei 
maramureşene: ol nănaş, oală de 
meşter, boca, fiind pictată cu motive 
regionale de Vama, târgu lăpuş. de 
asemenea, din colecţia de ceramică 
tradiţională nu lipsesc farfuriile de 
diferite dimensiuni, castroanele, 
cănile sau ulcioarele unicat. acest 
tip de ceramică se remarcă prin 
culoarea roşcată a lutului, glazura 
foarte lucioasă, desenele cu linii 
în relief, culorile intense de cobalt, 
verde, negru sau alb. 
ceramica de bledea este o creaţie 
de familie din baia Mare. aceasta 
realizează vase exclusiv din lut 
prelucrat după reţete proprii, 
folosind glazuri originale şi cuptoare 
special concepute pentru arderea 
lutului, amănunte care au dus la 
obţinerea singurului brevet de 
inventator de ceramică românească. 
ceramica bledea este un produs 
cu aspect medieval care ia pe roata 
olarului diferite forme: de la simple 
căni de apă sau vin, sticle şi ploşti 
până la imensele vase unicat.
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FolCloristiCa 
maramureşeană 

eminescu era convins că „în timp, toţi ne tragem 
din Maramureş”, locul în care se păstraseră 
cel mai bine obiceiurile străbune. colecţii de 
muzică, dansuri, obiceiuri de nuntă, basme 
şi strigături ale Maramureşului au apărut 
încă din secolul al XVii-lea, precum „codicele 
de la Petrova”, al lui nicolae Petrovay, apoi 
manuscrisul cu 639 de pagini al lui coman 
din Moisei, de la 1799, manuscrisul alcătuit 
între 1841-1843 de către dumitru ţicală din 
dragomireşti, manuscrisul lui dumitru lupu 
Grad din săliştea de sus, din perioada 1893-1895. 
Marile colecţii ale folclorului maramureşean 
apar din secolul al XiX-lea, avându-i drept autori, 
între alţii, pe simion botezan, ion bârlea, tache 
Papahagi, bela bartok sau tiberiu brediceanu. 

Nicolae Petrovay (c.1650-1723) a fost un 
cărturar originar din Maramureş, fiu al preotului 
Ştefan Petrovay. În 1685, documentele îl menționează 
ca asesor şi jude în comitatul Maramureş. În perioada 
aprilie 1671 -  ianuarie 1672, N. Petrovay a copiat, 
cu litere latine şi ortografie maghiară, Codicele care 
îi poartă numele. Manuscrisul se află la Biblioteca 
Academiei Române, filiala Cluj-Napoca „şi este în 
perfectă stare”. 

Codicele conține cântece istorice care au la bază 
un cantio de amore, compus de un preot maghiar, la 
Sibiu, în 1660 (al cărui prototip s-a păstrat în Codicele 
Mátray şi Codicele Vásárhelyi, colecții de cântece 
ungureşti). Însă, pe foaia numărul 135, se pot citi o 
poezie de dragoste, rugăciunea Tatăl Nostru şi un 
fragment de poezie populară. Cât priveşte autenticitatea 
acestui ultim fragment, părerile sunt împărțite.

Codicele a fost descoperit de filologul şi fol-
clo ristul Gheorghe Alexici (1864-1936), profesor 
universitar de limba română la Budapesta, în timp ce 
a cercetat colecția de manuscrise a bibliotecii fostului 
gimnaziu calvin din Cluj. În studiul publicat în Revista 
pentru istorie, arheologie și filologie (1913), Gh. Alexici 
este de părere că versurile ce urmează după rugăciune 
(„Ci-unde-ți cat în față / Fată dalbeneață / Inima mă 
învață / Cum să-ți fac viață / Sară dimineață”) sunt de 
factură populară: „…poezia românească din Codicele 
de Petrova nu e numai cel mai vechi cântec de dragoste 
cunoscut al nostru, ci totodată şi cea mai veche traducere 
artistică din literatura română. Trebuie precizat faptul 
că cele trei texte româneşti din Codicele de Petrova mai 
au un merit, sunt primele scrieri româneşti cu litere 
latine din cultura română”.

În schimb, N. Drăganu (1927) este de părere că 
versurile analizate de Gh. Alexici nu vin „de-a dreptul 
din popor”, iar cărturarul din Petrova a fost doar copistul 
lor, după ce le-a cunoscut ca şi cântece de lume.

la institutul de lingvistică şi istorie literară din 
cluj, se păstrează un do cu ment care prezintă 
importanţă din punct de vedere al istoriei 
folcloristicii mara mur e şe ne. este vorba de un 
manuscris datat 30 noiembrie 1814, descoperit 
în localitatea şieu şi care cuprinde 60 de 
„versuri” amprentate de „numeroase elemente 
folclorice si crâmpeie de veritabilă poezie 
populară”.

dumitru Pop (1970) consideră că 
„şi mai important pentru conţinutul 
său folcloric este un manuscris 
din anii 1841-1843 care ne-a fost 
semnalat de Gh. dăncuş“. 
caietul are peste 200 de pagini  
şi a fost scris, cu caractere chirilice,  
de du mitru ţicală din 
dragomireşti. 
din alte surse aflăm că ţicală a 
deprins arta ca ligrafică, alături de 
cântecele de strană, de la diacul 
ioan roşca din Glod. Pe par cur-
sul a doi ani, a notat într-un caiet 
cântece lumeşti, versuri la morţi, 
cântece re li gi oase şi istorice. 

Preotul şi folcloristul ion bârlea 
(1883-1969) a adunat, la începutul 
secolului al XiX-lea, 798 de 
însemnări şi documente pe 
care le-a publicat, cu cheltuiala 
Ministerului de instrucţie Publică, 
în volumul Însemnări din bisericile 
Maramureşului. 

lucrarea a fost cerce tată cu de-
amănuntul de profesorul dumitru 
Pop (1970), care a reţinut patru 
ma nu scrise ce prezintă interes 
din punctul de vedere al istoriei 
folcloristice locale, datate 1814, 
1820, 1821, respectiv 1841-1843.

În 1974, Mihai dăncuş a intrat în 
posesia unui caiet redactat între 
anii 1799-1824 de către un preot 
greco-catolic din Moisei. 12 ani 
a durat transcrierea textelor din 
alfabetul chi ri lic în cel latin. „o 
întâmplare fericită ne-a dus la 
descoperirea unui manuscris 
păstrat în stare bună de la pagina 
de titlu până la cuprins. cuprinde 
632 de pagini”. 
autorul, Koman p. ioan (n. 30 
martie 1774), a fost uns ca preot 
in 24 iunie 1803. a slujit în săcel 
un an şi în săpânţa 9 ani; „în 
anul 1821, 1 martie, am revenit de 
paroh în Moisei, la neamul meu”. 
Manuscrisul începe cu două 
colinde de crăciun. „Majo rita-
tea textelor sunt versuri, creaţia 
lui ioan Koman, dar şi multe 
producţiuni populare consemnate 
(culegeri de folclor)”.

Alexandru Filipaşcu(1940) şi N. Albu (1944) au 
găsit de cuviință să-l numească pe N. Petrovay drept 
„harnicul culegător de poezii populare”.

udătoriul din şurdeştide sânziene, în MaramureşVasile şuşcă şi creaţiile sale

cimitirul Vesel din săpânţa

bondroşi in cavnic
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Patrimoniul imaterial  al 
Maramureșului e dat de 
marea bogăţie de tradiţii 
şi de obiceiuri care provin 
din zone etnofolclorice 
consacrate:  ţara 
Maramureşului, 
ţara lăpuşului, ţara 
chioarului, ţara 
codrului. ca atare, și 
numărul evenimentelor 
culturale majore care 
duc mai departe aceste 
tradiţii și obiceiuri e 
ridicat, acoperind cu 
manifestări de mare 
interes aproape fiecare 
lună a anului. „Horea 
cu noduri”, „tânjaua de 
pe Mara” de la Hoteni, 
„festivalul datinilor şi 
obiceiurilor de iarnă - 
Marmaţia” de la sighetu 
Marmaţiei, „udătoriul 
din şurdeşti”, „Horea la 
Prislop”, „sânzienele” 
sunt doar câteva dintre 
acestea. un loc aparte îl 
ocupă festivalul – unic în 
lume – „drumul lung spre 
cimitirul Vesel”.
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tânjaua de pe Mara


