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studii 
L O C A L I T   I L E 

din    A R A  M A R A M U R E  U L U I 
în  secolul  XIV 

 
Maramure ul de dincoace de Tisa, de  la  Muntele  Bârjaba  pân  la Huta, cât a  
mai  r mas în România dup  primul r zboi mondial, este abia a treia parte din 
vechea Terra Maramorosiensis care se întindea de la Obcinele Bucovinei pân  
la Talabârjaba i  dincolo  de  cetatea  Hust. În satul Iza, situat la cî iva kilometri 
de aceast  poart  a Tisei spre Vest, s-au f cut importante descoperiri 
arheologice datând din mileniul volbur rii de popoare spre inima Europei �– o 
ar  înconjurat  i ap rat  de zidurile mun ilor Rodnei, ible , Gutâi, Oa , 

Bârjabei i, margine spre vechea Pocu ie, Gali ia i Bucovina, mun ii 
Maramure ului i Carpa ii P duro i. Aici, mituri i legende str vechi se 
p streaz  pân  azi. Câ i dintre noi, copii fiind, n-am auzit de povestea i numele 
unui cavaler al întinsurilor Europei Evului Mediu - Romoni  (Români ) 
Robonban �– cuvântul s  fie o trecere de la... rubobostes înspre ceea ce, la 
Severin i Craiova, s-a numit, mai târziu, ban, mai �”modern�” decât dacicul 
bostes, acesta nu departe de boss anglo-saxon? De cetatea Cingal ului, a 
Urie ilor, p rin ii Rozei Rozalina (unde-o fi fost cetatea, oare pe lâng  
mormântul Urie ului de la Ieud sau pe dealul numit, curios, Gogo a din 
Rozavlea?); de, mai apoi, vân toarea ritual  a lui Drago  Voievod i 
Desc lec torul Bogdan Voievod, întemeietorul dinastiei Mu atinilor �– nu uit m 
c  Alexandru cel Bun, tefan cel Mare sau Petru Rare  sunt Mu atini, iar ara 
Moldovei, pân   la  Marea  Neagr   i  dincolo  de Nistru, pân   la  Bug, lung 
timp s-a numit Terra Bogdana; de sumanele negre din oastea lui Iancu de 
Hunedoara; de Pintea Viteazul, de popa Lupu din Bor a înving torul T tarilor la 
1717, de Gherman Vida, dasc lul lui Vasile Alecsandri, de avocatul Iusco i de 
primarul  trifund  din Bor a care, în 1945, în fruntea ranilor din Bor a, 
Moisei, Valea Izei, Valea Marei i Cos ului, s-au împotrivit  alipirii for ate a 
Maramure ului  la Uniunea  Sovietic ... Cum s  putem spune toate numele i 
întâmpl rile mai de seam  ale secolelor trecute i ale celui ce chiar a  trecut  
azi? În �”Descrierea rii Moldovei i Munteniei�”(Poema polon ), Miron Costin 
acord  un spa iu foarte întins Maramure ului i ni se v de te entuziasmat de 
virtu ile locuitorilor s i: 
 �”Maramure u-i întreg, parc  nimeni n-a ie it.  
 C  acolo i pe Olt oamenii s-au înmul it.  
 Vorba lor este i-acum frumoas , curat ,  
 Mai ales în Maramure , mai apropiat  
 De italieneasc  i-s cu dreptul r z esc,  
 Liberi i pân  acum ei la nimeni nu slujesc,  
 Numai ce cu prin ul la r zboi pornesc c l ri 
 i-ntre in cetatea Hust din a lor c m ri 
 i cu oameni. Dup  alte legi tr iesc i apoi 
 Nici nu-s cei din urm  în trebi de r zboi�”. (trad. Elena Lin a) 
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Nu neînsemnat ni se pare aportul cultural din aceast  perioad : �”textele 
rotacizante maramure ene�” - ne spun cercet rile mai noi - �”creaser  o tradi ie a 
limbii literare; creaser , oarecum, limba literar  a românilor, pe care traduc torii 
din diferite provincii române ti erau obliga i s-o respecte într-o oarecare 
m sur . Avea, oarecum, dreptate Iorga s  considere Maramure ul drept Toscana 
neamului românesc, adic  patria limbii literare române ti, cel pu in când e vorba 
de Coresi i de traduc torii i scriitorii de pân  prin veacul al XVIII-lea�” (G. 
Iv nescu , �”Studii de istoria limbii române literare�”, Ia i, 1989, p. 52).  
Maramure ul a avut un Ev Mediu str lucitor, o individualitate distinct  în 
peisajul rilor române ti, al turi de Transilvania, Banat, Cri ana i celelalte 
provincii române ti de dincoace  i  de  dincolo  de Carpa i. Îns , într-o lucrare 
referitoare la istoria vecinilor no tri de la Nord de Tisa (Viaceslav Grigorevici 
Kotigoro ko,  �”Popula ia regiunii subcarpatice în prima jum tate a mileniului I  al erei noastre�”, 
Kiev, l983), ne surprind anumite concluzii ale autorului. Pân  la geto-daci 
recunoa te apartenen a nord-tracic  a culturii acestor inuturi, de i pune 
�”triburile geto-dace�” s  vin  �”din teritoriile Transilvaniei�” (p. 19), iar �”o parte a 
purt torilor acestei culturi în sec. II  d. Chr. s-au str mutat dincolo de Carpa i, 
stabilindu-se în bazinele superioare ale Siretului i Prutului�”(?!!?), muta ii pe 
care le face nu din ignorarea similitudinilor dintre Bucovina i Maramure ul 
antic, ci, probabil, pentru demonstrarea unei �”instabilit i�” perpetuate pân  la 
venirea. . . slavilor (!??!): �”La începutul celei de a doua jum t i a mileniului I  
e.n. intr  în contact cu triburile slave, ceea ce duce la asimilarea lor 
complet �”(??!?). Chiar i mai mult: �”fiind purt toarea unei culturi str vechi, 
particulare, popula ia de pe Tisa superioar  a l sat urme clare în istoria arealului 
Carpa ilor ucrainieni i a adus, f r  îndoial , o contribu ie la formarea culturii 
slave timpurii�” (idem, s. n. ). Acela i lucru se spune, de c tre al i istorici 
panslavi ti i despre Bucovina i Basarabia! Cum s  ne mire c  nici nu se 
pomene te cel pu in numele rii Maramure ului într-o lucrare care se ocup  
chiar de Maramure , a a cum nu se aminte te nici despre Bereg i Ung �– 
întreaga Transcarpatie  fiind un inut care din sec. al VI-lea d. J. Chr. este, 
sus ine autorul, complet slav ! Dac  n-ar fi documentele  de  cancelarie  din  
secolele  XII-XIII despre Bereg i Ung i din sec. al XIV-lea despre Maramure , 
în care toate localit ile sunt române ti,  cu popula ie româneasc , iar 
popula ia rutean  se tie precis când a fost colonizat  (în Maramure  abia în 
secolul al XV-lea, sub Koriatovici; în  anul  1405, russinii (rutenii), alunga i  din  
Lituania, se  aflau  la  Munkacs - Munkacevo, nobilii  maramure eni 
"g zduindu-i" în Maramure , de  la  Hust  pân   la  Poienile  de  sub  Munte, ca  
i  cresc tori  de  vite  i  mai  pu in  agricultori  (într-o  zon   montan ), s-ar 

putea s -i d m dreptate autorului. Citirea, îns , a mai multor astfel de �”istorii�” 
ale inuturilor române ti ne-a determinat s  încerc m a reda, pentru publicul 
larg, o sintez  istoric  a Maramure ului întreg, precum i a fiec rei localit i din 
cele peste l60 câte le are. Azi doar a treia parte din Maramure  se afl  în 
România, cu 58 localit i; din 1920 Maramure ul de dincolo de Tisa a apar inut 
Cehoslovaciei, din l940 (dup  Diktatul de la Viena) Ungariei, iar din 1944 a fost 
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alipit Uniunii Sovietice. În Maramure ul de dincolo de Tisa, dup  70 de ani de 
�”t iere�” în dou  a rii Maramure ului, mai exist  înc  13 sate cu popula ie 
compact româneasc , num rând 35. 000 �– 40.000 de români, care, de peste 50 
de ani, n-au avut coli în române te, f ceau limba român  ca pe o limb  str in , 
acum câ iva ani au început s  fac  limba... �”moldoveneasc �”, i de abia din  anii 
trecu i  înva , cu pa i mici, la coli române ti, în concuren  inegal  cu 
oficialitatea ce  le  pune mereu piedici. Scriind acestea noi nu ne gândim la 
anex ri teritoriale, a a cum mul i vecini, dar i nevecini, pretind, pe nedrept de 
la România. Noi dorim doar libertatea de a opta fiecare pentru na ionalitatea ce 
o dore te, dar, în acela i timp, i pentru libertatea de a se exprima i cultiva în 
limba ce au  mo tenit-o din str buni. O democra ie, pur i simplu democra ie �– 
i nu �”original �”, �”adev rat �” etc. etc.  cum le place unora s  o mascheze �–, 

trebuie s  permit  expresia liber  a na ionalit ii i, îndeosebi, respectarea 
reciproc  a acestui principiu. Tendin a, în unele ri, de a în bu i orice 
sentiment na ional, dar mai ales în Bucovina de Nord, inutul Her ei, 
Maramure ul de dincolo de Tisa i Basarabia  mai deun zi, ne aduc aminte de 
ceea ce spunea Mihai Eminescu acum mai bine de un secol:�”Limba i 
na ionalitatea româneasc  vor peri odat  cu românul material, cu stingerea prin 
moarte i f r  urma i a noastr , nu prin desna ionalizare i renega iune. A 
persecuta na ionalitatea noastr  nu înseamn  a o stinge, ci numai a ne învenina 
împotriva persecutorilor. -apoi ni se pare c  nici un neam pe fa a p mântului 
nu are mai mult drept s  cear  respectarea sa decât tocmai românul, pentru c  
nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. Singurele rile române ti sunt 
acelea în care, din vremi str vechi, fiecare a avut voie s  se închine la orice 
Dumnezeu a voit i s  vorbeasc  ce limb  i-a pl cut�”.  
 
1.  ara Maramure ului pân  în secolul al XIV-lea 
 
Situat la 23º40' longitudine estic  i 47º50'53�” latitudine nordic , Maramure ul 
se afl  în chiar centrul Europei, acest punct fiind marcat, peste Tisa, între 
localit ile Biserica Alb  i Rah u, pe Tisa Neagr . Având o suprafa  de 10. 
354 km  (din care 3.831 km  în România), cuprinde, de la izvoare pân  la poarta 
de ie ire înspre câmpie, la Hust, întreg bazinul superior al Tisei, cu afluen ii s i 
principali: Iza, Vi eu, Saras u, S pân a, Roni oara �– la sud, i Cos u , S purca, 
Ap a, Taras, Teceu, Talabârjaba, S clân a, Neagu, Husti a, Bârjaba �– la nord.  
Cele mai vechi urme de locuire din Maramure  dateaz  din neolitic, unelte din 
aceast  perioad  fiind descoperite de-a lungul întregii v i a Tisei (Kotigoro ko, op. 
cit. ). Mai numeroase, dar i cercetate sistematic, sunt descoperirile din epoca 
bronzului, pentru faza de sfâr it a acestei epoci (secolele XIII-X av. J. Chr. ) 
având o frecven  mult mai ridicat  decât în Transilvania, Banat i Cri ana (v. 
Radu Popa, �” ara Maramure ului în veacul al XIV-lea�”, Bucure ti, 1970; Al. Filipa cu �”Istoria 
Maramure ului�”, Bucure ti, 1940; dar i cercet rile mai noi ale lui K. Kacso de la Muzeul 
jude ean Maramure ); dintre cele mai frumoase tezaure de aur sunt cel de la 
Saras u, în greutate de 9 funzi,  cel de la Bor a i cel de la Sighet. 
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De la sfâr itul epocii bronzului i începutul primei epoci a fierului dateaz  
a ezarea fortificat  de pe Solovan, în locul numit Dealul Cet ii, pe malul stâng 
al Izei, la Sighet. Un val de propor ii impun toare  înconjoar  pe trei p r i 
fortifica ia, pe o lungime de 230 m, spre Vest i Sud. Fortifica ia reprezint  
�”centrul unui grup de a ez ri din aceea i vreme, situate pe valea Tisei, în 
regiunea confluen ei cu Iza�” (Popa, p. 43). De altfel toate a ez rile medievale care 
au fost cercetate în Maramure  au un bogat nivel de la începutul mileniului I  
av. J. Chr., din primele faze ale Hallstattului (Idem).  
Din perioada dacic  semnal m cet uia de la Once ti, tezaurul de monede 
dacice de la Sighet; despre rela iile daco-romane ne vorbe te tezaurul de la 
Teceu �– 1100 denari de argint, de la Vitellius la Septimiu Sever, monedele 
izolate de la C line ti, Giule ti, Ieud, B r nica, Slatina, Petrova, Sighet, precum 
i inscrip iile romane de la Sighet i Cr ciune ti. În teritoriul subcarpatic de 

peste Tisa, din Maramure  i pân  în Bereg i Ugocea, s-au descoperit 107 
monumente arheologice din secolele I-IV �– 83 a ez ri, 2 a ez ri de tip urban, 4 
centre de produc ie, 8 necropole i 2 morminte separate, 8 depozite, precum i 
1500 monede romane în 37 de localit i de pe Tisa i Latori a (L turi a), 
majoritatea din sec. al II-lea, iar o parte din secolele III-IV (Kotigoro ko, p. 5, 8). 
Printre cele mai interesante necropole este cea din satul Iza, lâng  Hust, datând 
din secolele I-II (Iza I) i III-IV (Iza II) (Idem. ).  
Din perioada migra iilor, pân  în secolul X, cercet rile arheologice sunt mai 
pu ine. Descoperirile de la C line ti (sec. III-IV) de la Cr ciune ti i Saras u 
(sec. VI) sunt singurele puncte cercetate pentru aceast  perioad . Maramure ul a 
fost ferit din calea marilor deplas ri ale migratorilor de la Nord  la  Sud  i  de  
la  Est  la  Vest, i nici o descoperire nu poate atesta c , în deplas rile lor, 
Gepizii, Go ii, sau Hunii i Avarii ar fi atins bazinul superior al Tisei; nici chiar 
�”pentru prezen a unei popula ii slave în Maramure  în epoca respectiv  nu 
exist  deocamdat  dovezi arheologice�”, de i s p turile mai recente de la 
Cr ciune ti i Saras u par, totu i, a cuprinde i elemente de cultur  slav  (Popa, p. 
44). De  altfel, Dacii, Slavii, popoarele  Germanice, precum  i  celelalte  pân   la  
India, sunt, cum  sunt  numite, indo-europeni, euro-indieni  dup   al ii, sau  
indo-germani. Similitudinile  sunt  subîn elese. Sunt, în  fapt, aceea i  familie  
de  civiliza ie  material   i  spiritual   a  unei  lumi  pe  care  o  mo tenim, 
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 lâng  Hust; din 
secolele XI-XII avem doi cercei de tâmpl , din bronz, descoperi i la Sighet 
(Popa, idem). Cercet rile de la Saras u i Sighet atest  a ez ri anterioare secolului 
al XIV-lea (Popa, p. 53). Într-o diplom  din 1453, Iancu de Hunedoara, pe atunci 
locotenent general al Ungariei, recuno tea câtorva nobili români din Vi eu, 
drepturile de cnezi adev ra i i legitimi, mai vechi decât domnia regilor Sf. 

tefan (Szent  Istvan) i 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 
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temporibus divorum regum veri, legitimi et perpetui Kenesi fuissent�” (Mihalyi, p. 
367).  
 
2.  ara Maramure ului în secolul  XIV 
 
Pân  la sfâr itul secolului al XIII-lea Maramure ul este amintit doar de 5 ori în 
documentele  de  cancelarie, accidental: în 1199 - P durea Maramure ; în 1231 
vecin cu S tmarul; în 1272 - P durea Maramure ului pân  unde au dreptul s  
pescuiasc  oaspe ii germani  pe Tisa; în 1299  primul voievod al 
Maramure ului, Nicolae, fiul voievodului Mauriciu i, în 1300, sunt semnala i 
primii oaspe i regali la Vi c. Oaspe ii regali erau stabili i deja, în 1329, la Vi c, 
Hust, Teceu  i  Câmpulung, iar abia în 1352 la Sighet. Coloniza i  lâng   ocnele 
de sare de la Hust, Teceu i Slatina, în secolele urm toare sunt coloniza i i în 
centrele forestiere de la Mocra, Frasin, Vi eu de Sus, Bor a.  
În 1782, în scopul regermaniz rii, Iosif al II-lea colonizeaz  numeroase familii 
din Austria la Câmpulung, Sighet, Hust, Vi eu; cu, par ial , excep ia ip erilor 
din Vi eu, to i ceilal i s-au maghiarizat. În secolele urm toare, sfâr itul 
secolului al XIV-lea, i mai ales în secolele XV-XVII, au fost coloniza i rutenii 
în Maramure : �”pentru fiecare sat maramure ean în parte, precizat de izvoarele 
din veacurile XV-XVII ca rutean, sau ca locuit de ruteni, se poate surprinde 
documentar fie întemeierea sa la sfâr itul veacului al XIV-lea - începutul 
veacului al XV-lea, sau într-o epoc  ulterioar �” (Popa, p. 55). Oricum, în istoria 
Maramure ului din secolul al XIV-lea �”trebuie s  pornim de la existen a unui 
mediu compact i aproape omogen de sate române ti, cuprinzând doar câteva 
a ez ri de oaspe i regali germani i maghiari, dar lipsit în mod practic de o 
popula ie de sorginte ucrainean �” (Popa, p. 57, s. n. ).  
În secolul al XIV-lea românii din Maramure  sunt oameni liberi, bucurându-se 
de autonomie politic  i administrativ . În anul 1365 se vorbea despre 
Maramure  în aceia i termeni ca i despre Moldova: �”Terra Maramorosiensis�” 
i �”Terra Moldauana�”. Administrativ, Maramure ul este condus de adunarea 

cnezilor de vale, având în frunte voievodul Maramure ului, cu suprema ie i 
asupra voievodatelor din Bereg, Ugocea  i Ung. Maramure ul avea dou  
voievodate: Voievodatul Inferior cu re edin a la Saras u, unde era voievod 
Solov stru (1345); Voievodatul Superior avea re edin a la Cuhea, unde este 
amintit în 1326 tefan Voievod, fiul lui Nicolae Vv. Suprema ia, în secolul al 
XIV-lea, o de inea voievodul din Cuhea, care prezida adunarea cnezilor. Se 
cunosc doar 13 cnezate: Saras u, Cos u, Bârsana, Cuhea, Ieud, S cel, Moisei, 
Vi eu, Lipceni cu Horne , Co na cu Rotunda, esul cu Duleni, Nire el i Neaga.  
Între 1299, când este amintit primul voievod al Maramure ului, pân  în 1402 
când se desfiin eaz  institu ia voievodatului, sunt aminti i în documentele 
cunoscute pân  acum, urm torii voievozi ai Maramure ului (în parantez  d m anul 
când sunt aminti i în documentele  de  cancelarie): 
  
 Mauriciu Vv. (înainte de 1299) 
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 Nicolae Vv., fiul lui Mauriciu  Vv. (1299) 
 tefan Vv., fiul lui Nicolae Vv. (1326)  
 Iuga Vv., fratele lui Bogdan Vv. (1349) 
 Bogdan Vv. Desc lec torul, fiul lui tefanVv. (1342) 
 tefan Vv., de S li te, fiul lui Iuga Vv. (1349) 
 Ioan Vv., de Rozavlea, fiul lui Iuga Vv. (1349) 
 Codrea (Erdeu) Vv., de Saras u (cca. 1320-1330) 
 Solov stru Vv., de Saras u (1345)  
 Opri  (Oprea) Vv., de S pân a, fiul lui Codrea Vv. (1345) 
 Drago , (cneaz  de  Bedeu), Voievodul Moldovei (1336) 
 Sas, Voievodul Moldovei, fiul lui Drago  Vv. (1365) 
 Balc, Voievodul Moldovei, fiul lui Sas Vv. (1365) 
 Drag Vv., fiul lui Sas (1365). 
Consemn rile în documentele  de  cancelarie sunt lacunare, iar exercitarea 
func iei de voievod nu este totdeauna demonstrabil . Ceea ce pare a fi sigur este 
c , în evolu ia vie ii statale la români, �”voievodatul Maramure ului reprezint  
exemplul cel mai caracteristic pentru etapa care a precedat, cronologic i 
teritorial, apari ia  �‹�‹marelui Voievod�›�› i a �‹�‹ Domniei �›�› în  rile  Române ti�” 
(Popa, p. 204). Fa  de celelalte inuturi române ti �– Banat, Cri ana, S tmar, Oa , 
Bereg, Ugocea, Ung �– devenite comitate în secolele XII-XIV, Maramure ul 
opune o rezisten  puternic  expansiunii Regatului maghiar. Se ajunge chiar la 
conflicte între familiile nobililor maramure eni supu i coroanei i familiile 
nobililor care vedeau în aceasta tirbirea autorit ii lor. În 1342 Bogdan  Vv., 
Voievodul suprem al Maramure ului, sprijinit de popula ie, devasteaz  
propriet ile lui Ion de Culcea, supus regelui; tot Bogdan Voievod, împreun  cu 
nepo ii s i Ioan Voievod i tefan Voievod, fiii lui Iuga Vv., incendiaz  curtea 
cneazului Giula de Giule ti, confiscându-i mo ia i înl turându-l din func ia de 
cneaz, revenirea în st pânire având loc abia dup  10 ani, în 1349. Voievodul 
Bogdan este numit în documentele vremii �”infidel notoriu�”; în 1359, nereu ind 
s  men in  autonomia Maramure ului, Bogdan Vv. trece în Moldova unde îi 
înl tur  pe urma ii lui Drago , întemeind statul feudal moldav, c ruia îi p strez  
independen a, cu toate încerc rile regelui maghiar de a  îl  înl tura. Între timp, 
în Maramure , conflictele între nobilii supu i i cei ce optau pentru libertate, 
continu  pe tot parcursul secolului al XIV-lea. Abia în 1385 voievodatul 
Maramure ului devine comitat: atribu iunile cnezilor se transfer  pretorilor, iar 
ale Voievodului - Comitelui i Vicecomitelui. Ultimii voievozi se men in îns  
pân  la începutul secolului al XV-lea. Balc Vv. i Drag Vv., reveni i din 
Moldova, p streaz  titlul de voievozi timp de 40 de ani, fiind în acela i timp i 
Comi i ai Maramure ului.  
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Comitele era numit de rege, iar vicecomitele i pretorii erau ale i de congrega ia 
nobililor. La început toate aceste func ii au fost ocupate de români: în 1385 
Comite era Balc Vv., Vicecomite Bancu de Saras u, pretori Cândea de 
Viri mort, Petru de Cr ciune ti, Dragomir de Giule ti, Vasile - fiul lui Drag de 
Bedeu. Ins , cu timpul, func ia de Comite a fost ocupat  de reprezentan ii 
regelui i nu de români; între 1430 i 1918 au fost doar patru comi i români: 
Seneslau de Dolha (1414-1416), Simion Biz u de Cuhea (1465), George de 
Dolha (1703-1708), Iosif Man de ieu (1860-1861 i 1865-1876). În 1414 
fusese Comite i prin ul Teodor Koriatovici care a colonizat în Bereg i Ung 
peste 40. 000 de ruteni, alunga i din inuturile cucerite de Lituania; timp de 
aproape un veac rutenii n-au p truns în Maramure , nici chiar în marginile 
vestice ale Bârjabei; într-un document din 1461 se aminte te un drum ce duce 
din Co na, pe Bârjaba, spre p mânturile locuite de ruteni: �”per quam viam de 
dicta possessione Kusnicze  itur ad terram Ruthinorum�” (Filipa cu,  p. 62).  
Prima familie nobil  maghiar  stabilit  în Maramure  a fost familia Pogany, în 1500, la 
Domne ti, care a ocupat, de-a lungul timpului, cele mai mari func ii în comitat.  
Între anii 1752-1768  doar 120 de familii maghiare, din 15 târguri, i-au dovedit 
nobilitatea, îns  to i fiind nobili armali ti, nici unul donatar; nici o familie rutean  nu  
i-a dovedit nobilitatea, în schimb 351 de familii române ti, din 50 de sate, i-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 investi i în 
propriile lor domenii).  
Starea politic  i social  a românilor din Maramure  era, în secolul al XIV-lea , �”cea a 
unui popor dotat cu virtu i nobile i care st pâneau, de secole, p mântul pe care tr iau. 
Numai un astfel de popor a putut s  fie atât de mult apreciat de regii unei na iuni str ine, 
acordându-i privilegii excep ionale, refuzate, de-a lungul secolelor, oaspe ilor regali din 
cele cinci târguri. Românii din Maramure  sunt aminti i abia la începutul secolului al 
XIV-lea în documentele maghiare pentru c  doar atunci au intrat în sfera de interes a 
Ungariei, când regele Carol Robert, care urm rea o politic  de expansiune teritorial  
spre Moldova i Gali ia, a avut nevoie de ajutorul lor împotriva T tarilor i 
Lituanienilor�” (Filipa cu, �”Le Maramure �”, Sibiu, l944, p. 19 sq. ).  
 
3.  Satele Maramure ului în secolele XIV-XX 
 
Men ionarea în documente a a ez rilor maramure ene se leag  de intrarea în 
circuitul juridic al propriet ii, i nu înseamn  i data întemeierii lor; în general, 
daniile i înt ririle în proprietate se refer  la un sat �”cu hotarele sale vechi, 
adev rate i cunoscute, fiind deci vorba de o situa ie preexistent , ce coboar  
dincolo de începuturile veacului al XIV-lea�” (Popa, . 61). Documentele din 
secolele XIV-XV amintesc toate satele maramure ene, nu îns  i to i 
proprietarii lor; investiga iile nobiliare din anii 1751-1768 constat  c , în marea 
majoritate, proprietarii din secolul al XVIII-lea sunt descenden ii acelora i 
proprietari români din secolele XIV-XV, având acelea i nume de familie.  
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În veacul al XIV-lea au fost identificate în Maramure  peste 100 de a ez ri 
localizate cert, precum i câteva (Teceu i, Belafalva de ex. ) cu existen  
ipotetic  în acest secol. Restul localit ilor sunt men ionate în secolul urm tor, 
îns , în timp, apar, cum este i firesc, noi a ez ri, iar altele se contopesc într-o 
singur  localitate (ex.: Bude ti-Vin e ti, Vad-Tursad, Giule ti-Nire  etc. ).  
Vom prefera s  d m lista localit ilor actuale din ara Maramure ului, cu 
men iunea primei prezen e în documentele de  cancelarie  ale  vremii, incluzând 
i localit ile din câmpia Tisei pân  la Craia, anexate Maramure ului în 1329, 

precum i cele 5 localit i de pe cursul superior al Bârjabei, proprietatea 
Voievodului român Senesalu de Ung, anexate Maramure ului în anul 1454 
(ad ugând i câteva localit i din comitatele Bereg i Ung care au avut tangen  
cu Maramure ul). Pentru unele dintre localit ile existente ast zi în regiunea 
transcarpatic  (Transkarpatia), din lipsa unor documente  i a mai multor 
schimb ri sau traduceri de nume, informa iile sunt destul de pu ine; vom 
încerca, în general, identificarea actual  a localit ilor amintite în secolele XIV-
XV, renun ând la datele care, pân  la aceast  dat , ne sunt inaccesibile. Pentru o 
mai u oar  identificare, vom prefera împ r irea pe zone �– fostele iera e ale 
Maramure ului: Iera ul de Jos - în vest, Iera ul Sighet, Domeniul Bocicoi, 
Iera ul de Sus (pe Vi eu i cursul mijlociu i superior al Izei) i Iera ul Cos u. 
(Confruntarea datelor s-a f cut dup  Ioan Mihalyi de Ap a, �”Diplome maramure ene din secolul 
XIV i XV�”, Sighet, 1900; Radu Popa, op. cit.; Al. Filipa cu, op. cit. ; Coriolan Suciu, �”Dic ionar 
istoric al localit ilor din Transilvania�”, Buc. , 1968, �”Documente privind istoria României, C,  
Transilvania�”, �”Dic ionar al localit ilor române ti din Ungaria�”; C. Martinovici, N. Istrati, 
Dic ionarul  Transilvaniei, Banatului  i  celorlalte  inuturi  alipite, Cluj, Institutul  de  arte  
grafice �„Ardealul�”, 1921. Deoarece lucrarea este de propor ii mai mari, prezentarea s-a f cut 
sintetic, doar la câteva localit i fiind o expunere mai extins , la acestea dându-se i trimitere  
bibliografic ;  pentru localit ile din actualul jude  Maramure , fiind mai la îndemân  din punct de 
vedere al informa iilor, am extras doar datele minime).  
În  anul  1920, Maramure ul, cel  r mas  în  România, avea  587.563  jug re  
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, al ii �– 16.360. 
Re edin a  era  la  Sighet, avea  12  secretariate  comunale, 20  secretariate  
cercuale, total  56  comune  rurale  i  1  comun   urban . Avea  4  plase:  

- Plasa Iza  cu  re edin a  la  Dragomire ti (13  comune rurale). 
Suprafa   105.273  jc. (606  km.p.). Locuitori: 27.620 (45  loc/km. p.), Români  
22.379, Unguri  74, Germani  23, Evrei  5.116, Al ii  26.  
Secretariate  comunale: 5 �– Dragomire ti, Ieud, S cel, S li tea, Strâmtura. 
Secretariate  cercuale: 4 �– 1.- Cuhea, B coiul  Mic; 2. Glod, Sl tioara 
(H tiuca); 3. Rozavlea, Botiza; 4. ieu, Poieni. 

- Plasa  Sighet  cu  re edin a  la  Sighet (13  com. rurale). Suprafa   
68.474  jc. (394  km.p.). Locuitori: 23.481 (59  loc./km.p.), Români  7.458, 
Unguri  4.651, Germani  106, Evrei  4.839, Al ii  6.427. 
Secretariate  comunale: 2 �– Câmpulung, S pân a 
Secretariate  cercuale: 5 �– 1.- B coiul  Mare, Lunca; 2.- Cr ciune ti, 
Viri mort; 3.- R me i, Teceul  Mic (Huta); 4.- Rona  de  Sus, Co tiui, Rona  de  
Jos; 5.- S r s u, Iapa. 
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- Plasa  ug tag  cu  re edin a  la  Ocna  ug tag (20  com. rurale). 
Suprafa   99.062  jc., (570  km.p.). Locuitori: 27.455 (48  loc/km. p.), Români  
22.914, Unguri  1.356, Germani  1, Evrei  3.171, Al ii  3. 
Secretariate  comunale: 1 �– Bârsana 
Secretariate  cercuale: 8 �– 1.- Berbe ti, Vad; 2.- Bude ti, Sârbi; 3.- C line ti, 
V leni; 4.- Dese ti, Cr ce ti (azi  Mara �– n.n.); 5.- Giule ti, Corne ti, Fere ti; 6.- 
H rnice ti, Sat  ugatag; 7.- Ocna  ug tag, Brebu, Hoteni; 8.- Valea  Porcului 
(azi  Valea  Stejarului �– n-n.), N ne ti, Once ti. 

- Plasa  Vi eu  cu  re edin a  la  Vi eu  de  Sus (10  com. rurale). 
Suprafa   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, Al ii  8.902. 
Secretariate  comunale: 4 �– Bor a, Moisei, Petrova, Vi eul  de  Jos 
Secretariate  cercuale: 3: 1.- Leordina, Ruscova; 2.- Poienile  de  sub  Munte, 
Repedea; 3.- Vi eul  de  Sus, Vi eul  de  Mijloc. (C. Martinovici, N. Istrati, Dic ionarul  
Transilvaniei, Banatului  i  celorlalte  inuturi  alipite, Cluj, Institutul  de  arte  grafice 
�„Ardealul�”, 1921, p. 30  sq.). 
Exista  un  singur  Tribunal, la  Sighet, având  2  Judec torii, la  Sighet  i  
Vi eul  de  Sus. 
 Judec toria  Sighet  cuprindea  30  comune (în  parantez   d m  distan a  în  
km.): B coiul  Mare (9), Bârsana (21), Berbe ti (9), Breb (24), Bude ti (29), 
C line ti (21), Câmpulung (12), Corne ti (17), Co tiui (22), Cr ce ti (23), 
Cr ciune ti (8) Dese ti (22), Fere ti (14), Giule ti (15), H rnice ti (18), Hoteni 
(19), Iapa (5), Lunca (11), N ne ti (16), Ocna  ug tag (22), Once ti (13), 
Râme i (22), Rona  de  Jos (13), Rona  de  Sus (17), Sat  ug tag (18), S pân a 
(18), S r s u (6), Sârbi (24), Sighet, Teceul  Mic (30), Vad (6), Valea  Porcului 
(azi  Valea  Stejarului) (9), V leni (26), Viri mort (azi  Tisa) (6). 
 Judec toria  Vi eul  de  Sus, cuprindea  23  comune: B coiul  Mic (azi  
Bocicoiel) (13), Bor a (23), Botiza (34), Cuhea (azi  Bogdan  Vod ) (18), 
Dragomire ti (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), S li tea  de  Sus (36), ieu ( ieu) (35), 
Sl tioara (45), Strâmtura (34), Vi eu  de  Jos (6), Vi eu  de  Mijloc (3), Vi eu  
de  Sus. (C. Martinovici, N. Istrati, op. cit., p. 69  sq.). 
Dup   Tabloul  statistic  al  colilor  primare, în  Maramure   existau  89  de  
coli  de  stat, din  care  2  în  limba  german , precum  i  22  gr dini e  de  

copii; coli  confesionale  erau  43  române ti  greco-catolice, 5  romano-
catolice, 2  reformate, 11  greco-catolice  slave. În  total  155  coli. (C. 
Martinovici, N. Istrati, op. cit., p. 95  sq.). 
Circumscrip ii  sanitare  erau  3  la  Sighet, precum  i  14  circumscrip ii  rurale  
în  Bârsana, Bocicoiul  Mare, Bor a, Câmpulung (azi  Câmpulung  la  Tisa), 
Co tiui, Dragomire ti, Giule ti, Ocna  ug tag, Petrova, Poienile  de  sub  
Munte, Rozavlea, Strâmtura, Vi eu  de  Jos, Vi eu  de  Sus. (C. Martinovici, N. 
Istrati, op. cit., p. 99.). 
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 I.  Iera ul de Jos  �–  cuprinzând localit ile de pe v ile Bârjaba (1353 
Borsua, 1391 Berzava), Neagu (ung. Nyagfolyo, Nagy-Ag), Husti a, S clân a, 
Talabârjaba, Taras i afluen ii lor (urmând, în parte, fiecare vale), dar i 3  
localit i (Huta, Teceu Mic, Reme i) din actualul jude  Maramure .  
 B r nica (rut. Bronyka, Bronka, ung. Szuhabaranka), pe valea 
Bârjabei, la nord de Dolha, 1454, proprietatea familiei voievodale de Dolha.  
 Bilca (rut. Bilki, ung. Bilke), pe valea Bârjabei, în comitatul Ung; în 
1338 înt rit  voievodului Cr ciun i apoi fiilor s i Saracin, Nicolae, Valentin, 
Luca; ei vor st pâni sate i în Maramure . Exist  o localitate Bilca i în 
comitatul Bereg, cu care se învecina domeniul voievozilor de Ung. În 1892 are 
719 case, 3710 loc. , 10. 795 jug re.  
 Co na v. Cuhni a.  
 Cuhni a, Co na (rut. Kusni a, ung. Kovácsrét), pe cursul superior al 
Bârjabei, în 1383 împreun  cu Rotunda formând un cnezat, proprietatea fiilor 
Vv. Seneslau de Dolha; în 1892 are 243 case, 1221 loc. , 10.077 jug re.  
 Dolha (rut. Dovhoie), pe valea Bârjabei, în 1383 �”Hozyoumezeu�”, 
re edin a voievozilor de Ung; în 1892 are 419 case, 2342 loc. , 13.350 jug re.  
 Ilo va (rut. Ilni a), pe un afluent al Bârjabei, la nord de Bilca, în 
comitatul Ung; în 1341 hot rnicit  lui Maxim, fiul lui Tatomir Românul de 
Ilo va; în 1892 are 187 case, 1013 loc. , 2.828 jug re.  
 Maximeni, în comitatul Ung, lâng  sau identic cu Ilo va, în 1341 
apar inând lui Maxim Românul, fiul lui Tatomir.  
 M rgineni (rut. Zadnea, ung. Zárnya), pe Bârjaba, la sud de Dolha, în 
1409 proprietatea voievozilor de Dolha.  
 Mestec ni  (rut. Bereznic, ung. Bereznek), la izvoarele Bârjabei, de 
dat  mai recent ; în 1892 are 247 case, 1352 loc. , 19.634 jug re.  
 Misti a (rut. Imsticevo), în comitatul Ung, la sud de Bilca, pe un afluent 
al Bârjabei, în 1338 hot rnicit  voievozilor de Bilca.  
 Poiana Vulpei (rut. Li i a, ung. Rokamezö ), pe un afluent al Bârjabei, 
c tre izvoare, lâng  vârful  M gura, în 1465 proprietatea familiei voievodale de 
Dolha.  
 Racol a (rut. Rakove ) în comitatul Ung, pe malul de sud al Bârjabei, în 
1351 disputat între Bilceni i familia Ujhelyi.  
 Rotunda (ung. Kereczke), pe cursul superior al Bârjabei, în 1383 în 
proprietatea fiilor Vv. Seneslau de Dolha.  
 Zadnia  v. M rgineni  
 Berezeni (rut. Berezna, azi Berezovo), pe valea Neagului, în 1415 
proprietatea nobililor din Domne ti; în 1892 are 367 case, 1732 loc., 17. 206 
jug re.  
 Bistra de Jos (ung. Alsobisztra), pe valea Neagului, sat mai recent; în 
1892 are 251 case, 1339 loc., 5. 834 jug re.  
 Bistra de Sus (ung. Felsöbisztra, Felsökisbisztra), la izvoarele 
Neagului, sat mai recent; în 1892 are 25 case, 149 loc., 750 jug re.  
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 Boureni (rut. Volovo, ung. Okörmezö), la confluen a v ii Bou i cu 
Neagu; în 1415 în posesia nobililor din Domne ti; în 1892 are 438 case, 2321 
loc. , c tune: Sziri-hánya, Prohudnya, Potocsina, Volovecz, Zaperegyil, 
Zseliszkovecz, Cserlenarunya,  Dezsö.  
 C l ceni (ung. Kelecseny), pe cursul superior al rîului Neagu, în 1457 
proprietatea familiei voievodale de Bilca i a nobililor din Domne ti.  
 Delu or (rut. Hrob), pe cursul superior al Neagului, sat mai recent.  
 F get (rut. Bucove , ung. Büköspatak), la izvoarele Neagului, în 1463 
în pro-prietatea lui Ambrosiu de Dolha; în 1892 are 99 case, 518 loc., 3.306 
jug re, c tune: Paulove , Kirvave .  
 Herinceni, Horne  (rut. Gorinciovo, Herinciovo, ung. Herincse, 
Zeleumezeu), pe rîul Neagu, în 1350, cu Lipcenii, formeaz  un cnezat st pânit 
de fiii  Vv. Cr ciun de Bilca; în 1892 are 414 case, 1959 loc., 14.695 jug re.  
 Herinceni-M n stire (ung. Herincse-Monostor), pe rîul Neagu, sat mai 
recent; în 1892 are 190 case, 1051 loc.  
 Horne   v. Herinceni. 
 Hust, la ie irea Tisei din Maramure , aproape de gura rîului Neagu; 
descoperiri din epoca bronzului; colonizat cu �”oaspe i regali�” saxoni i unguri; 
în 1329 regele Carol Robert d  anumite drepturi acestor oaspe i din�”oppidele 
Visk, Huszt, Teceu i Câmpulung�”:�”dreptul de libera migra iune, dreptul de a 
alege magistratul i plebanul; scutirea de sub jurisdic iunea comi ilor; dreptul de 
judec tori ; dreptul la planta iuni noue i la extirpa iuni (t ieri - n. n. ) garantate 
în contra oamenilor de alt  limb  sau de alt  na iune, scutirea de vam , dreptul 
de târg, scutirea de alte contribu iuni�”(Mihalyi, dipl. 4). Cetatea Hust, ale c rei 
ruine se mai v d i ast zi, este men ionat  în 1351 (v. Popa, p. 86, nota 240) i 1387 
(Mihalyi, dipl. 52). În 1334 apare un Grigore paroh de Hust (Popa, p. 86); în 1390 
este amintit  �”Huzth-okna�” unde �”pân  în secolul presinte s-a produs sarea�” 
(Mihalyi, dipl. 59); în 1392 este d ruit  �”lui Ladislau fiul lui Joan, fratelui lui Balk 
i Drag voivozi�”, danie înt rit  în 1397 (Mihalyi, dipl. 65). În 1406 î i recâ tig  

drepturile de ora  regal. În 1408 �”Luca fiul lui Lauren iu, Joan, Egidiu i tefan 
fiii lui Luca din Baranya au perdut documentele lor ating toare. . . de curtea lor 
în oppidul Huszt�”, i cer o transcriere dup  originalele existente în Lelesz 
(Mihalyi, dipl. 87). În 1413 Stanislau i Georgiu din Dolha castelanul din Hust �”cu 
potere armat  au luat i au mânat de la iobagii. . .  din Otvösfalva 32 de vite, i 
au f cut toate câte au vrut�”, fapt pentru care �”sunt cita i înaintea scaunului 
regesc�” (Mihalyi, dipl. 106). În 1445 castelan în Hust i comite al Maramure ului 
era Petru Zoway. În 1457 lui Simon, plebanul din Hust, i fra ilor s i Paul i 
Ioan fiii lui Ladislau din Hust li se �”retrage i nimice te dona iunea�” mo iei 
Keselymezö (Mihalyi, dipl. 234). În 1458 Simeon din Cuhea, fratele s u Ioan i 
v rul Ioan trebuie s  dea în fiecare an 25 berbeci pentru cetatea Hust (Mihalyi,  
dipl. 242).  
Lauren iu Literat, castelan de Hust, era vicecomite în 1468 i 1471; în 1474 
magistratul comitatului era Ladislau Magnus, cu re edin a în Hust, el ducând în 
1463 tirea g sirii coroanei Ungariei �”de de mult înstr inat �” (Mihalyi,  dipl. 303 i 
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267), în 1465 îndeplinind func ia de comite al Maramure ului (Mihalyi,  dipl. 274).  
În 1498 regele Vladislav II �”voind s  înceteze orice nesiguran ia în plata 
lucr torilor la ocna de sare, dispune c  pentru fie care 100 buc i de sare se li se 
solveasc  20 denari; fie c rui se-i se dee în tot anul pe vestminte 100 de buc i, 
s  fie scuti i de orice contribu iune. La deschiderea ocnelor nou  pentru  un 
Laakthor (Lachter - stânjen) se primeasc  un floren, i deaca se afl  sare din 
aceea 1000 de buc i, ear pentru un Thumen 11 buc i, pentru 4 lemne Gardaffa 
numite un fl. ,  pentru o scar  un fl. , i un cubul de vin; pentru un dinte de scar  
o cup  de vin. Lucr torii locuitori în Huszt, Teceu, i Sziget se- i aleag  juzi pe 
sama lor, se fie dintre dân ii i cet eni cu jur mânt; cei din Huszt s  aib  pe an 
4 vase de vin, 4 boi i 400 de pâne�” (Mihalyi, dipl. 356).  
Cetatea Hustului a fost cucerit  i de Mihai Viteazu; în 1768 un tr znet 
provoac  explozia pulberei din cetate, provocând mari distrugeri, iar în 1777 
este p r sit  definitiv.  
În 1892 are 1426 case, 7461 loc. , 16. 632 jug re, c tune: Barania, Csebreny.  
 Iza, la nord de Hust, pe malul stâng al rîului Neagu (numit i Iza 
Neagr ),  celebr  prin descoperirile din sec. I-IV ale mileniului I; în 1387 în 
posesia lui Ioan Românul, nepot de sor  al lui Balc Vv. i Drag Vv. De aici î i 
produce nobilitatea familia Izai, alias Orosz (1597). În 1892 are 455 case, 2127 
loc. , 7. 707 jug re.  
 Izvoru (ung. Felsöhidegpatak), la izvoarele rîului Neagu, sat mai 
recent.  
 Le eni (rut. Leahove , 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�” 
împreun  cu comuna Horne  formeaz  un cnezat, proprietatea Vv. Cr ciun de 
Bilca; în 1892 are 505 case, 2228 loc. , 9. 436 jug re, c tune: 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.  
 Mo neni (rut. Vicskovo, ung. Vucskomezö), pe cursul mijlociu al rîului 
Neagu, sat mai recent.  
 N neni (rut. Nankovo, ung. Hustköz), neidentificat cu precizie pentru 
sec.  al XIV-lea, p rând 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 jug re.  
 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 jug re.  
 Poiana Uliului (ung. Keselymezö), pe un afluent al rîului Neagu, la 
nord de Hust, în 1450 proprietatea lui Simeon, plebanul din Hust i a fra ilor s i.  
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 Poini a (ung. Polonya), la izvoarele Neagului, în 1463 proprietatea lui 
Ambrosiu de Dolha.  
 Prislop (ung. Pereszlö), la izvoarele Neagului, sat mai recent.  
 R chita (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 i a fra ilor s i.  
 St ri oara (rut. Podobove , ung. Padocz), sat mai recent.  
 T tu ca (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 i Domne ti.  
 B rdani (rut. Novobarovo, ung. Ujbard), pe valea S clân ei, în 1389 
proprietatea Magistrului Drag; în 1892 are 198 case, 833 loc. , 2. 172 jug re.  
 Bereneu, Barania (rut. Boroneava, ung. Husztbaranya), între rîul Neagu 
i Talabârjaba, în 1389 în proprietatea lui Paulus Magnus, om al regelui; exista 
i o m n stire veche i ocne de sare; în 1892 o Baranya era cartier al Hustului.  

 Cop ceni (ung. Gernyes), lâng  S li tea de Jos, sat mai recent.  
 Cr iniceni (rut. Krainikovo, Krajnikova, ung. Mihalka), pe valea 
S clân ei, în 1389 �”Karajnokfalva�”, proprietatea familiei nobile Mihalca de 
Arini ; în 1892 are 132 case, 615 loc. , 2. 410 jug re.  
 D nile ti, pe un afluent al S clân ei, la nord de Cr iniceni, în 1391 
proprietatea lui Luca zis Kun de Rozsály.  
 D rm ne ti, la nord de Tisa, între S clân a i Talabârjaba; sat disp rut, 
sau i-a schimbat numele înc  din secolul al XIV-lea. În 1373 în posesia  unui 
�”Bothos�”  
 �”Bochus�” i a fratelui s u, Giula. Mai târziu urma ii lui �”Bochus dicto 
Ffichormiclous fillii Dorman de Dormanhaza�” sunt numi i ca fiind din V ineag.  
 Dubo ari (rut. Steblevko, ung. Szaldobos), la nord de Tisa, între 
Bu tina i S -clân a, în 1369 proprietatea Magistrului Drag; în 1892 are 249 
case, 1065 loc. , 2. 394 jug re.  
 S clân a (rut. Sokirni a, ung. Szeklencze), pe valea cu acela i nume, în 
1389 la hotarul posesiunilor Magistrului Drag; în 1892 are 434 case, 1894 loc. , 
2. 573 jug re, c tune: Sanda de Sus i Sanda de Jos.  
 S li tea de Jos, între rîul Neagu i Talabârjaba, vecin cu Herinceni, în 
1485 proprietatea nobilului Costa; în 1892 are 290 case, 1338 loc. , 3. 898 
jug re.  
 Vi c (rut. Vî kovo, ung. Visk), pe malul de sud al Tisei, în actuala 
Transkarpatia;descoperiri din epoca bronzului; în 1272 d ruit familiei 
Hontpázmany-Ujhelyi, apoi cetatea i  oppidul sunt d ruite oaspe ilor regali 
coloniza i. Cetatea era din lemn, iar în secolul trecut nu se mai cuno teau 
ruinele. În 1892 are 944 case, 4054 loc. , 24. 071 jug re, c tun: Dealu Cet ii.  
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 Zlotari, Zl tari (rut. Zolotarevo, ung. Otvösfalu), între rîul Neagu i 
Talabârjaba, la sud de S li tea de Jos, în 1413 proprietatea urma ilor lui Luca 
poreclit Kun din Rozsály.  
 Bu teni (rut. Bu tina, ung. Bustyaháza), lâng  v rsarea Talabârjabei în 
Tisa; în 1379 proprietatea fiilor lui Sas Vv.  
 Ciumule ti (rut. Ciomalevo, ung. Csomanfalva), pe cursul mijlociu al 
Talabârjabei, în 1399 în posesia lui Tatomir fiul lui Drag din Cri ne ti; în 1892 
are 280 case, 1299 loc. , 3. 513 jug re, c tune: Zaberes.  
 Cri ne ti (rut. Kriciovo, ung. Kricsfalva), pe valea Talabârjabei, în 
1375 z lo-git  lui Ioan zis Stoian cneazul de c tre Stanislau i tat l s u 
�”Crichywan�”(Cri ioan). De aici i-au produs nobilitatea familiile: Darvai alias 
Kricsfalvi, Kricsfalvi,  Stoica, Ben a, Marina, Pop alias Neme ; în 1892 are 276 
case, 1222 loc. , 4. 795 jug re.  
 Darva v. D rv ne ti 
 D rv ne ti (rut. Darva), pe un afluent al Talabârjabei, lâng  Cri ne ti; 
în 1892 are 147 case, 640 loc. , 1. 728 jug re.  
 Domne ti (rut. Russkoe-Pole, ung. Urmezö), pe valea Talabârjabei, la 
nord de Teceu, în 1389 amintit la hot rnicirea mo iei Teceu, an în care 
�”Demetriu fiul lui Ioan din Urmezeu a oprit se se ridice metele de c tr  mo ia sa 
Urmezeu�” în favoarea voievozilor Balc i Drag (Popa, p. 8l, Mihalyi, dipl. 67). În 
anul 1405 Ioan, Nicolae, Dionisiu fiii l. tefan din Domne ti, i Nicolae, Petru 
i Stanislau se plâng împotriva lui Dumitru fiul lui Balc�” carii prin regularea 

rîului Talabor, au expus mo ia lor la Exundare i cu putere armat  au sfâr it 
multe acte potenciarie�” (Mihalyi,  dipl. 75). Nicolae i Stanislau, fiii lui Stanislau, i 
Nicolae i Dionisiu fiii lui tefan din Domne ti sunt introdu i, în 1409, în 
posesia mo iei Domne ti (Mihalyi, dipl.  88) �– o recunoa tere, de fapt, a 
propriet ii lor. Contrazicerile dintre Dr go e ti i �”nobiles�” de Domne ti 
continu : în 1412 la introducerea lui Sandrin fiul lui Balc, i a lui Petru, fiul lui 

tefan din Bilca, în posesia domeniului cnezatului de Lipceni i Herinceni, nu 
se iau în seam  contesta iile lui Petru i Ilie, fiii lui Nicolae, acesta din urm  
fiind fiul lui Stanislau din Domne ti (Mihalyi, dipl. 103). Petru i Ilie au primit 
aceste posesiuni în 1404, cu drept de cneziat, de la Ioan, fiul lui tefan din 
Domne ti, a a cum ne arat  o diplom  din 1412; îns  �”de i au c scigat nu numai 
dreptul de Kenesiat, dear deodat  i dominiul acestor mo ii�”, nu se pot opune 
Bilcenilor. Documentul demonstreaz  c  �”dreptul de Kenesiat nu a încetat, nu s-
a schimbat neci în acel cas, când regii ar fi conferit tot acele mo ii altor 
persoane prin dona iuni. De aci vedem i acea, c  cel cu dreptul de Kenesiat se 
folosea de toate venitele mo ii sale cu d torin a a servi în armata regelui în cas 
de resbel, i a presta în zile de pace o parte din venitele in naturalie în favorul 
erariului�” (Mihalyi dipl. 105. ). Domeniile  nobililor de Domne ti erau întinse; în 
1415 Nicolae, fiul lui Stanislu din Domne ti, cu fiii s i Petru, Ilie, Ioan i 
Georgiu, i Stanislau fiul lui tefan din Domne ti �”se introduc f r  
contrazicere�” în mo iile Domne ti, Lipceni, Herinceni, Berezeni, Boureni, 
Dr goie ti, Neaga, G ne ti, Ap a de Sus, Rona de Jos,  Berbe ti, C line ti i 
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Balote ti (Mihalyi, dipl. 113). Aceste familii au adus servicii regelui într-o perioad  
când se confisc   mo iile Dr go e tilor, dintre toate mo iile primite doar 
Domne ti  era mo ie ereditar , în cursul timpului ap rând numeroase conflicte 
între ei i familiile cneziale deposedate (Popa, p. 186 sq. ). În 1418 Petru din 
Domne ti este �”hominem  pro testimonio fidedignum�” (Mihalyi, dipl. 124). În 1419 
fiii lui Nicolae din Domne ti au proces cu Ioan, fiul lui Andrei de Dr goie ti 
(Mihalyi, dipl. 130); tot în 1419 a treia parte din mo ia Domne ti este disputat  de 
Ana, fiica lui Dumitru din Domne ti, v duva �”lui Georgii Balicha de Bilke�” i 
fiicele sale �”nobilium Dominarum Elenae et Nesthae�”(N staca, Nastasia) contra 
lui �”Petro filio Mik de dicta Urmezö�” care le-a scos cu for a din posesiune 
(Mihalyi,  dipl. 134). Acest Petru fiul lui Mic d ruie te în acela i an jum tate din 
mo ia Neaga, inut  de ei �”cu drept de Kenez�”, lui Simon fiul lui Vlad Cneazul 
din Neaga (Mihalyi, dipl. 137). Acela i Petru, împreun  cu fra ii s i Elia i Toma 
�”filiorum Nicolai�” din Domne ti, acuz  pe Nan i Ioan, fiii lui Lodomir din 
S pân a, c , în 1419, l-au omorît pe �”fratele lor Joan fiul lui tefan la locul 
Kekewmezö, unde a ajuns c l torind în comisiunea regelui i au luat de la 
dânsul i servitorul seu tot ce aveau la sine în valoare de 100 florini de aur, i au 
ocupat mo ia lor Rona de Jos�“ (Mihalyi, dipl. 138). În 1424 Petru intr  în posesia 
mo iilor Berbe ti, C line ti, Fere ti, Balote ti, Cos u, Bude ti i Vin e ti, dar 

tefan de Bedeu, omul regelui, este omorît de cet enii i oaspe ii din Teceu 
(Mihalyi, dipl. 153).  
În anul 1457 Ioan de Domne ti aduce �”diverse vexa iuni�” lui Nicolae de Bilca i 
fra ilor s i pentru mo iile lor din Lipceni, Herinceni, Berezeni, Boureni etc. 
(Mihalyi, dipl. 235; v. i Popa, p. 186). Un Ioan de Domne ti este martor în mai mul i  
ani: 1440, 1476, 1492 (Mihalyi, dipl. 182, 311, 345).  
Dup  stingerea familiei lui Toma din Domne ti, în 1495 mo iile lui din 
Domne ti, Viri mort, Ap a de Sus i Cr ciune ti sunt d ruite lui Petru Pogan 
comite de Pozsony i Matheu Thukaroveczky, precum i lui Sigismund, 
Georgiu i Ioan Pogan; de i introducerea lor este contrazis  de Blasiu Thot din 
Bocicoi, oficial al voievodului Transilvaniei Bartholomeu Dragfi, totu i familia 
Pogany se va a eza  la Domne ti în 1500, dup  ce în 1498 Dragfi î i retrage 
contrazicerea (Mihalyi, dipl.  354, 359, 364). Încerc rile nobililor din Bilca de a 
ocupa mo iile celor din Domne ti, în 1496, nu vor reu i îns ,  Ioan, Petru i 
Lazar din Domne ti men inându- i posesiunile (Mihalyi, dipl. 355).  
În 1892 satul Domne ti are 302 case, 1599 loc. , 5.248 jug re.  
 Dr goie ti (rut. Dragovo, Drahova, ung. Kövesliget), pe Talabârjaba, în 
1402 apar ine Dr go e tilor, str bunii familiilor Ri cu, Roman, Ro ca, Silaghi 
i Oros alias Ri cu; în 1892 are 605 case, 3183 loc. , 21.430 jug re; c tune: 

Zabrod, Hlesna, Bo ara, Volsanya.  
 Dule ti (rut. Dulovo, ung. Dulfalva), pe cursul inferior al Talabârjabei, 
în 1420  nobilii din Cri ne ti i Ciumule ti vând posesiunile, ce le aveau aici, 
fiilor lui Ioan de Dule ti; împreun  cu Talaborul ( esuri) formau un cnezat. În 
1892 are 215 case, 1079 loc. , 2.447 jug re.  
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 Huta, la sud de Tisa, în actualul jude  Maramure , pe oseaua Sighet - 
Negre ti Oa ; sat mai recent.  
 Lazuri (ung. Alsökalocsa), pe cursul superior al Talabârjabei, sat mai 
recent.  
 Negre ti (rut. Negrove , ung. Felsöszinever), pe cursul superior al 
Talabârjabei, sat mai recent.  
 R stoaca (ung. Rosztoka), la izvoarele Talabârjabei, sat mai recent.  
 Reme i, în actualul jude  Maramure , lâng  S pân a; în 1465 c lug rii 
de la m n stirea de aici ocup  un loc ar tor revendicat de nobilii din S pân a.  
 Satu Nou (rut. Noveseli a, ung. Tarujfalu), pe cursul superior al 
Talabârjabei, sat mai recent.  
 Satu Vechi (rut. Stariseli a, ung. Tarfalu), la sud de Satu Nou, sat mai 
recent.  
 Seini (ung. Alsoszinever), pe cursul superior al Talabârjabei, sat mai 
recent.  
 esuri v. Talabor 
 Talabor (rut. Tereblea, ung. Talaborfalu), pe valea Talabârjabei, în 
1389 proprietatea comitelui Drag; în 1892 are 473 case, 2099 loc. , 4.622 
jug re.  
 Teceu (rut. Teacev, ung. Tecsö), pe malul de nord al Tisei, între 
Talabârjaba i Taras; aici s-a descoperit, în 1871, un tezaur de 1100 monede 
romane; vestit pentru ocnele de sare. În 1329 face parte din cele 4 �”oppide�” ale 
oaspe ilor regali;de aici i-au produs nobilitatea fmiliie: Moricz, Major, 
Meszaros, Literatus, Gönczi, Borbely; în 1892 are 807 case, 3733 loc., 23.093 
jug re.  
 Teceu Mic, Teceu i, în actualul jude  Maramure , la sud de Tisa, lâng  
Reme i; era inclus în Teceu.  
 Uglea (ung. Uglya), pe rîul cu acela i nume, afluent al Talabârjabei; în 
1389 în posesia Codrenilor; de aici î i produc nobilitatea familiile: Bococi, 
Bococi din Teceu, Bogdan alias Erdeu, Danciu alias Erdeu, Erdeu i Erdös, 
Fechete, Feir alias Albu, Negrea, Negrita, Pop, Selever alias Manoil , Stan alias 
Erdeu, Volos i Volosan, alias Erdeu, Babici, Bencze, Halupka, Motra, 
Gyöngyei (Gherghei) i Francisca; în 1892 are 562 case, 2497 loc. , 22.271 
jug re, c tune: Ugolca Mare i Mic , Ruscovo.  
 V ineag v. Voine ti 
 Voine ti, V ineag (rut. Vonigovo, ung. Vajnág), pe Talabârjaba, poate 
identic  cu �”possessio Darmianhaza�”, 1373; în 1376 cedat  Dr go e tilor; de 
aici î i produc noilitatea familiile Demco, Mircea, Pop, Popovici.  
 Arini  (rut. Ialova, ung. Irholcz),  pe rîul Taras, în 1389 proprietate a lui 
Codrea i Gherhe , fiii lui Opri , nepo i ai voievodului Codrea; cuprins, 
probabil, în cnezatul de Saras u înt rit Codrenilor înc  la 1345 (Popa, p. 87). În 
1404 Codrenii d ruiesc Arini ul lui Petru i Tatomir, fiii lui Mihail din Arini  
(Popa, idem), care sunt înt ri i în posesie în anul 1406, împreun  cu fra ii lor Ioan 
i tefan, �”f r  contrazicere�” (Mihalyi, dipl. 79). În 1403 Tatomir (�”Thatur�”) este 
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om al regelui, iar în 1410 apare ca Tatul �”filius Michaelis de Ilholcz�”, primind 
�”pentru tot de una din iubire fr easc �”, împreun  cu fra ii s i Petru, tefan, 
Ioan i Stan, mo ia din valea Teceului, donat  de Ioan fiul lui Ugrin din Komlos 
i Bud fiul lui Michail l. Nicolae numit Dorman (Damian) din V ineag (Mihalyi, 

dipl. 93). Stan, fiul lui Miroslav, prime te de la v rul s u Tatomir, în 1410, 
�”pentru totdeuna partea a iesea din mo ia lor Ialova (Mihalyi, dipl. 90). În 1411 se 
face hot rnicia mo iilor Arini , Târnova, Uglea i Nere ni a �”în favorul 
nobililor Sandrin fiul lui Erdeu din Ternova, Thathamer, Petru, Stan, tefan i 
Joan fiii lui Michail din Jalova, i Stan i Gorzou din Uglea�”(Mihalyi, dipl. 97). 
Aceast  mo ie se întinde de pe apa Tarasului pân  în valea Talabârjabei, având 
cca. 200 kmp. (Popa, p. 87). În 1415 fiii lui Mihail st pânesc i 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 
împ r irea prediului Bocicoiel �”în districtul Cuhei�” (Mihalyi, dipl. 190). În 1436 
Tatul din Arini , al turi de oaspe ii din Teceu, n v lesc �”cu mân  armat �” 
asupra mo iei Bedeu, �”toate averile lui Stancu afl toarie în Curia sa, le-au luat, 
pe el însu i l-au ars, bumbii de argint de pe tunica femeii sale nobilei Doamne i-
au rupt i i-au dus, ear pe omul regescu a i  reu l-au b tut, în cât nu se scie 
deac  mai remâne în viea ia ori ba�” (Mihalyi, dipl. 176).  
 B le ti , Criva Mic  (rut. Belovare , ung. Kiskriva), pe rîul Taras, în 
1415 apare ca �”Beelwara�”, în st pânirea urma ilor lui Ladamer din Criva care-l 
vând lui Tatul din Arini , Codrenilor din Târnova i lui Danciu din Bedeu (Popa, 
p. 77). În 1436 este amintit cu ocazia �”st toririi�” hotarelor mo iei Bedeu �”de 
c tre Teceu i Belavar�” (Mihalyi, dipl. 176). În 1473  locuitorii din B le ti i din 
alte localit i protesteaz   împotriva introducerii lui Nicolae Dragfy în posesia 
mo iilor de aici; acelea i proteste le întâmpin  în 1480 i Bartolomeu Dragfy 
(Mihalyi, dipl. 300, 319), ca în 1487 s  fie cita i �”din nou�” �”Georgiu, Ladislau, Petru 
i Nicolau, Joan i alt Petru din Dolha, Bartholomeu din Veresmart, Petru Nan 

din Zlatina, Andrea din Vi eu, B rsan i Sandrin din Bedeu, ca se- i arete 
documentele lor privitoare la mo iile Bedeu, Belavar, Ap a de Sus, Cr ciunesci, 
Biserica Alb , Botiza, ieu, Ruszkova, Rona i doaue Vi ae pretinse prin 
Bartholomeu Dragffy din Beltek (Beltiug - n. n. )�” (Mihalyi, dipl. 340). Belavar - 
Belovare  - Cetatea Alb : �”urme de cetate nu se cunoscu, dear se vorbe ce de 
ceva fortifica iuni una pe vîrful unui deal aproape de sat, alt  pe marginea din 
stânga a rîului Taras�” (Mihalyi, p. 550).  
 Bedeu (rut. Bedevlea, ung. Bedöhaza), la v rsarea Tarasului în Tisa, în 
1336 în posesia lui �”Dragh et Dragus Valahorum�”, str bunii Dr go e tilor; de 
aici i-au produs nobilitatea familiile: Bedeoanu zis Bedey, Bedeoanu din 
Giule ti, Cotärl ,  M rcu , Pop, Pop alias Oros, Mihaly alias Bedeoanu, Tivadar 
alias Bedeoanu; în 1892  are 413 case, 2011 loc., 3.974 jug re, c tun: M n tur.  
 Brusturi (ung. Brusztura), pe Taras, sat mai recent; în 1892 are 253 
case,  1201 locuitori, 18.496 jug re.  
 C line tii de Jos (rut. Kalinova, Kalina, ung. Alsokálinfalva), pe Taras, 
sat mai recent; în 1872 are 263 case, 1208 loc, 4.951 jug re.  
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 Cr sni oara (rut. Krasnisora, ung. Taraczkraszna), pe cursul superior 
al Tarasului, sat mai recent.  
 Criva v. Strâmba 
 Criva Mic  v. B le ti 
 Delureni (rut. Dubovoie, Dubova, ung. Dombo), pe cursul mijlociu al 
Tisei, în fa a colinei numite i azi Delur, în 1485 �”Montis Domb�”; în 1892 are 
541 case, 2630 loc., 37.882 jug re.  
 G ne ti (rut. Ganici, ung. Ganya), în 1402 în posesia fiilor lui Balc i 
Drag; în 1892 are 382 case, 1799 loc., 13.999 jug re.  
 Ialova v. Arini  
 Lunca Lat  (ung. Szeleslonka), pe un afluent al Tarasului, sat mai recent.  
 Mocra Nem easc , la izvoarele Tarasului, la poalele muntelui Neam u, 
sat mai recent.  
 Mocra Rutean , la sud de Mocra Nem easc , sat mai recent.  
 Neaga (rut. Negova, ung. Nyagova), pe Taras, în 1415 proprietatea 
nobililor români din Domne ti; în 1892 are 204 case, 9l2 loc., 1.286 jug re.  
 Pele oaia (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 
 Nere ni a de Jos v. Nire elul de Jos 
 Nere ni a de Sus v. Nire ul de Sus 
 Nire elul de Jos (ung. Also-Neresznicze, Nyeresháza), pe un afluent de 
pe cursul mijlociu al Tarasului, în 1374 în st pânirea lui Balk, fiul lui �”Zolon 
(Solomon) Olachus de Nyres�”; în 1892 are 246 case, 1139 loc., 2.042 jug re.  
 Nire ul de Sus (rut. Neresni a, ung. Tarczujfalu), la nord de Nire elul 
de Jos; depozit din epoca bronzului; în 1371 în st pânirea urma ilor lui Seneslau 
de Dolha, voievod de Ung, i al Codrenilor.  
 Prepeli a (rut. Pilipe , ung. Fölöpfalva), pe un afluent al Tarasului, în 
1463 proprietatea lui Ambrosiu de Dolha.  
 Strâmba, Criva (rut. Krivoe, ung. Nagykirva), aproape de v rsarea 
Tarasului în Tisa; în Ung exist  un sat cu nume asem n tor: Kirva; în 1374 
proprietatea lui Lodomerius i fra ilor s i, apoi inclus de Dr go e ti în domeniul 
mân stirii din Peri; în 1892 are 178 case, 802 loc., 1.754 jug re.  
 Taras (rut. Teresva, ung. Taraczköz), situat la v rsarea Tarasului în 
Tisa, între Bedeu i Peri, în 1373 în posesia fiilor lui Sas Vv.; în 1892 are 226 
case, 1070 loc., 2.285 jug re.  
 T r el (ung. Tereselpatak), pe valea cu acela i nume, afluent al 
Tarasului, sat mai recent.  
 Târnova (rut. Ternovo, ung. Kökenyes), pe valea Tarasului, în 1389 
apar inea Codrenilor de Saras u; de aici i-au produs nobilitatea familia Várady; 
Sandrin, fiul lui Codrea, este str bunul familiilor Târnoveanu zis Kökenesdy, i 
Ternovi de Hust.  
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 II.  Iera ul Sighet �– cuprinzând a ez rile de pe rîurile Ap a i Tisa - la 
nord (în Transkarpatia) i, în actualul jude  Maramure , la sud de Tisa, de pe 
rîurile S pân a, Saras u, Rona, afluent al Izei, i v rsarea Izei în Tisa.  
 Ap a de Jos (rut. Dubrava, ucr. Dibrova, ung. Alsoapsa). la v rsarea 
rîului Ap a în Tisa; depozit din epoca bronzului; în 1387 �”Also Vapsa�” d ruit  
lui Ioan Românul �”fily Dragumery�”, nepotul de sor  �”Magnificorum Virorum 
Balk et Drag Woyvodae�” (Mihalyi, dipl. 52), în 1390 f cându-se i hot rnicia 
pentru Dr go e ti, amintindu-se mai multe rîuri afluen i ai Tisei sau Ap ei: de la 
�”rivulus Ludpatak�” ce se vars  în Tisa, pe �”rivulus Aziopatak nominatus junjitur 
cum fluvio Apsa apellato�”, �”deinde in quodam Berek inter rivulos Dobryk et 
Bachkow�” spre r s rit  atingând dealul Be icur  (�”petram Hogyagas�” - v. Mihalyi, 
p. 100, nota 2), pân  la �”rivuli Stromba vocati�” mergând pân  unde acesta se vars  
în Ap a i urmând partea estic  pân  la dealul �”Kuuesheg nominatum�” 
(Cremeni a? - n. n. ; Mihalyi, dipl. 58). În 1406 a treia parte din Ap a de Jos i mo iile 
din Ap a de Sus i Ap a de Mijloc sunt d ruite lui Ioan fiul lui Vlad, lui Vanna 
fiul lui Vancea de Ap a i lui Vancea �”fily Slaui�”, mo ii �”carele au fost i sunt 
din vechime i de mul i ani în possessiunea pacinic  a nobililor numi i�”, îns  
actele privilegiale le-au fost nimicite de �”infideles invasores de Muldwa�” 
(Moldova); în 1407 sunt înt ri i în posesia p r ilor din Ap a de Jos Mihail fiul 
lui Opri  i 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 i �”Vanna fily Vancha de 
Apsa mediocri�” sunt introdu i în posesiunile Ap a de Sus, Ap a de Jos i p r ile 
din Ap a de Mijloc (Mihalyi, dipl. 84).  
În anul 1435 Petru, Tatul i Toma Huz u Ioan (�”Petrus, Tatul et Thomas 
Huezeuivan�”) din Ap a de Mijloc contrazic intrarea în posesiune în Ap a de Jos 
a lui Mihail fiul lui Luca cu fiii s i �”Vlaiko, Symivan (Simion - n. n. ) et 
Ioannis�”, �”a lui Slav et Michaelis Parvi filiorum Oprissa�” precum i a lui 
�”Moysi et Nyergervana filiorum Kendees�” din Ap a de Jos (Mihalyi, dipl. 171). 
Toma i Blasiu numi i Dan, i �”Pap Koztha, Thodor, filii Michaelis Zlaph�” sunt 
înt ri i, în 1450, în mo iile lor din Ap a de Jos i Ap a de Mijloc (Mihalyi, dipl. 
206). În 1456 se face hot rnicia domeniilor Ap a de Mijloc i Ap a de Jos, la 
cererea lui Ioan Huz u �–�”Johannis Hozyu�”�–, Costa Pop i D nil  �–�”Danielis�”�– 
din Ap a de Mijloc, i a lui Blasiu, Iacob i Iuga �–�”Blasy et Iacobi ac Iwga�”�– 
din Ap a de Jos; hotarele încep de la muntele Cremeni a �–�”acolo se cunosc i 
azi urmele castrului, redicat probabil în timpul Dacilor�”�–, coboar  pe rîul cu 
acela i nume spre sud, trece peste câteva dealuri pân  ajunge unde valea 
C rpini ului se vars  în Tisa; merge apoi spre nord pân  la muntele Areteaua 
(�”montem Berbeechhege�”) i de acolo spre est pân  la rîul Bou  
(�”Ekerpathaka�”), pe drumul �”Estwanwtha�” prin locul �”Komlospathaka�” pân  la 
�”montem Fenyesheg�”, de unde prin �”campum Peleskemezeje�”(Ple ca) cade în 
�”fluvium Swprwtz�”(S purca) i de acolo pân  în muntele Ap nescu (�”alpes 
Kezepsewapsa havasa�”), de unde, prin locul �”Laithraskw vocatum�” atinge rîul 
Tisa (c tre izvoare) i, revenind prin �”campo Peleske�” ajunge la Cremeni a, 
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unde se termin  �–�”primi montis predictus murus habetur et ibi terminassent�” 
(Mihalyi, dipl.  229 i notele 2, 5, 6).  
În 1465 Nicolae din Ap a de Jos face parte dintre juzii nobili ce asist  la 
diferendum-urile dintre nobilii din Saras u i S pân a i c lug rii mân stirii 
Reme i (Mihalyi, dipl. 272).  
În 1473, când Nicolae Dragfy din Beltiug vrea s  intre în posesia mai multor 
domenii din Maramure , printre care i Ap a de Jos, �”mo nenii protesteaz  în 
tot loc�”, ca i în 1480 când Bartholomeu Dragfy încearc  acela i lucru (Mihalyi, 
dipl. 300, 319). În 1484 Vasile din Ap a, cu so ia sa Marta i cu fiii s i Mihail, 
Tivadar, Simion �–�”Zimo�”�–, Vlasin �–�”Lassen�”�–, ca i Doamna Veronica, v duva 
lui Laz r din Ap a, cu fiul s u Mihail, se introduc �”f r  contrazicere în partea a 
patra a mo ielor Ap a de mijlocu i Ap a de jos�” (Mihalyi, dipl. 325).  
Din Ap a de Jos î i au originea familiile nobile  ai c ror urma i tr iesc i ast zi 
aici: Albu alias Cosma, Borca, Fedea, Filip, Ioanes, Lazar, Pop alias Simon, 
Simon i Simion, Vida i Vla in (Filipa cu, p. 93; Mihalyi, p. 145, 149; v. i familiile 
nobile din Ap a de Mijloc).  
În 1892 are 849 case, 3998 loc., c tune: Valea Plopilor, Valea Malului, Valea 
Scradei, Citera, Chechi , Opesina, Cire i, Bou , Valea Pe terii, Botc u i 
(Bâ c u), Dealu Ursului, Leurda, Valea i Dealul Igovii, Hodorova; 2 parochii 
greco-catolice.  
 Ap a de Mijloc (rut. Srednivodeance, ung. Középapsa), pe rîul Ap a, în 
1406 proprietatea lui Ioan fiul lui Vlad, Vanna (Oan ) fiul lui Vancea (Oancea) 
i Vancea fiul lui Slau, care le st pânesc �”din vechime�” (v. i Ap a de Jos; Mihalyi, 

dipl.  81); în 1407, în afara acestora sunt introdu i în posesie, f r  contrazicere, i 
Wana i Sandor fiii lui Vlad (Mihalyi, dipl. 84); Ioan Huz u, fiul lui Vlad, cedeaz , 
în 1428, jum tate din cea de a treia parte a posesiei sale din Ap a de Mijloc 
rudei sale de sânge Ioan, fiul preotului Balot ; aceluia  Ioan, fiul preotului, îi 
cedeaz , tot din iubire fr easc , a asea parte din mo ia lor Sandrin, nepotul lui 
Ioan din Ap a de Mijloc, împreun  cu fra ii s i Costa, Todor, Ioan i Mic 
(Mihalyi, dipl. 159, 160); în 1435  �”Petrus, Tatul et Thomas Huzeuivan�” (mai jos 
Toma �”filium Hozziuivan�”; Huz u - Hossu - Lungu - Longinus) se opun intr rii 
familiilor nobile din Ap a de Jos în posesia mo iilor de acolo (Mihalyi, dipl. 171; v. 
i Ap a de Jos); peste 15 ani, în iunie 1450, sunt aminti i cu posesiuni în Ap a de 

Mijloc �”Thomae et Blasii Dan dictorum�”, Pop Costa i Todor fiii lui Mihael 
Zlaph din Ap a de Jos (Mihalyi, dipl. 206); în 1456 Toma i Ioan fiii lui Ioan 
Huz u, Pop Costa i D nil  din Ap a de Mijloc i Blasiu, Iacob i Iuga din Ap a 
de Jos fac �”reambularea metale peste hotarele posesiunilor Ap a de Mijloc i 
Ap a de Jos�” (Mihalyi, dipl. 229; v. Ap a de Jos).  În 1484, a patra parte a mo iilor 
Ap a de Mijloc i Ap a de Jos revin, prin judecat  dup  lege, lui Vasilie i so iei 
sale Marta (�”Motre�”), cu fiii s i Mihail, Tivadar, Zimo (Simion), Lassen 
(Vlasin) i doamnei Veronica v d. l. Laz r din Ap a cu fiul s u Mihail (Mihalyi, 
dipl. 235).  
Între 1763-1768 nobilii din Ap a de Mijloc, printre care i Jona  Mihai, 
str mo ul lui Ioan Mihalyi de Ap a, sus in cauza ap enilor la Împ r teasa Maria 
Thereza �”în zilele încoron rii ei de Regina Ungariei�”, pentru recunoa terea 
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nobilit ii aducând diplome din 1406, 1407, 1419, 1427, 1428, 1429, 1456, 
1480 etc. (Mihalyi, p. 149). Din Ap a de Mijloc sunt familiile nobile: Cozup alias 
Cre , Cosma, Cre u, Dan, Huz u, Ivanciuc, Marina, Marina din Cri ne ti i 
Bedeu, Mihali, Opri , Plantis alias Opri , Pop, Popilean, Pop a, iman, Vlad, 
Vultur (Filipa cu, p. 93).  
În 1892 are 641 case, 2700 loc. , 24.332 jug re; c tune: Pl iu ; are dou  biserici, 
cu icoane pictate  din sec. al XVIII-lea, în biserica dinspre vest  p strându-se 
steagul lui Rakoczi; 2 parochii greco-catolice.  
 Ap a de Sus (rut. Verh. Vodeanoe, ung. Felsöapsa), pe cursul superior 
al rîului Ap a, în 1387 apar inând, probabil Dr go e tilor, apoi, în 1406  
cnezilor de Ap a; în 1892 are 572 case, 2242 loc. , 13.055 jug re.  
 Ap i a, c tun românesc pe valea Ap i ei.  
 Biserica Alb  (rut. Belaia erkov, ung. Tiszaféjergyház), pe malul de 
nord al Tisei; descoperiri din epoca bronzului; în 1373 apar ine Dr go e tilor; 
de aici î i produc nobilitatea familiile: Danciu, Hrin, Pa ca, Pa ca din C line ti, 
Pop, tefanca; în 1900 are 1418 loc., o parochie greco-catolic .  
 Câmpulung la Tisa, (Hosszumezo), la sud de Tisa, între Saras u i 
S pân a; descoperiri din epoca bronzului; în 1329 colonizat cu Sa i; în 1892 are 
452 case, 2012 loc., 7.040 jug re. În  1921  avea  7.732  jug re  cadastrale. 
Locuitori: în  1910 �– 2088; în  1920 �– 2676, din care  Români  27, Unguri  
2.040, Germani  12, Evrei  341, Al ii  256. Case �– 530. 
 Co tiui, (Ronaszek), lâng  Rona de Sus; descoperiri din epoca 
bronzului i ceramic  din secolele XIII-XIV; în 1474 �”Castellum�” de Rona; în 
1892 are 309 case,  1552 loc., 5. 374 jug re. În  1920  avea  o  suprafa   de  
2.938  jug re  cadastrale. Locuitori: în  1910 �– 1494; în  1920 �– 1460, din  care  
Români  5, Unguri  1.434, Evrei  20, Al ii  1; Case �– 340. 
 Cr ciune ti, la sud de Tisa; descoperiri din epoca bronzului i a unei 
a ez ri din perioada prefeudal ; în 1360 în posesia lui Stanislau fiul cneazului 
Cr ciun; în 1892 are 315 case, 1815 loc. , 1.631 jug re.  
 Iapa, azi cartier al Sighetului, în 1406 proprietatea urma ilor cneazului 
Drago  Feir (Albu); de aici î i produc nobilitatea familiile: Bercia alias Laden, 
Bledea, Cotârl , Danciu, Danciu alias Pop, Giurgiu alias Cosa, Grigor, Hrihor, 
Mihalyi, Ofrim, Ona alias Oni a, Rachi , Simion, omlea alias Mih, Vida; în 
1892 are 341 case, 1587 loc. , 4.059 jug re, parochie greco-catolic .  
 Ocna Slatina (ung. Aknaslatina), la nord de Tisa unde se afl  vestite 
ocne de sare; în 1900 are 2325 loc., din care 923 greco-catolici.  
 Peri (rut. Hru ovo. ung. Körtvélyes), pe malul de nord al Tisei, în 1389 
�”Mo-nostar�” fondat  de Dr go e ti, vestita m n stire care, în 1391, prime te 
dreptul de stavropighie de la patriarhul Antonie al Constantinopolului, având 
drepturi asupra bisericilor române ti din Maramure , S laj, Ugocea, Medie ul 
Aurit, Bârjaba din Bereg, Ciceu i Bolov ne  din inutul Some , Amla  din Bihor. 
Domeniul m n stirii cuprindea 182 jug re teren arabil, 3.573 jug re p duri i 1 
moar  cu dou  ro i. M n stirea a func ionat pân  la începutul sec. al XVIII (1703) 
când a fost incendiat  de ruteni, în timpul r scoalei lui Rakoczi (v. diferendum-urile 
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între  Peri i episcopia rutean  din Munkacs �‹�‹Munkacevo�›�›  în Filipa cu, op. cit.). Azi exist  
doar o cruce în acest loc, amintind de str vechea m n stire. În 1892 are 306 case, 
1307 loc. , 2.645 jug re, c tune: Dubina, Potoczi, Kusira, Bereznic.  
 Rona de Jos, pe valea Ronei; descoperiri din epoca bronzului; în 1390 
proprietate a nobililor din S pân a; în sec. al XV-lea o parte din mun ii de la 
izvoareleTisei apar ineau satului; în 1892 are 315 case, 1541 loc., 3.951 jug re, 
1 parochie greco-catolic .  
 Rona de Sus, pe valea Ronei, în 1360 �”possessionem nostram 
Olachalem�” înt rit  lui Stan fiul lui Petru Românul, mai târziu ajungând în 
posesia Dr go e tilor i, unele p r i, a nobililor de Petrova. În 1892 are 442 
case, 2270 loc., 8.681 jug re.   Saras u, la sud de Tisa, pe valea cu acela i 
nume; descoperiri de bronzuri i tezaur de aur din aceea i perioad ;descoperiri 
din perioada prefeudal  i evul mediu timpuriu; în 1345 Cnezatul de Saras u, în 
st pânirea urma ilor voievozilor Codrea i Solov stru; în 1892 are 176 case, 
941 loc., 3.278 jug re, parochie greco-catolic . 
 S pân a, la sud de Tisa, pe rîul cu acela i nume care se vars  în Tisa în 
dreptul v ii Tarasului; descoperiri din epoca bronzului; în 1373 în proprietatea 
nobililor de S pân a înrudi i cu Codrenii de Saras u; str bunii familiilor: Bo a, 
Finta, Giurgiu, Nan din S pân a i Rona de Jos, Pop, Stan, te cu alias Stan, 
S pân an, zis Szaplonczay, Tite, Tivadar alias S pân an, Tivadar alias S pân an 
din Rona de Jos, Holdi  i Turda. În 1892 are 503 case, 2682 loc., 26.438 
jug re, parochie greco-catolic .  
 Sighet, la confluen a Izei cu Tisa; descoperiri din epoca bronzului, a 
unei cet i din perioada hallstattian , monede dacice, inscrip ie i monede 
romane; descoperiri din evul mediu timpuriu, a ezare contemporan  cu 
Saras ul; biserica reformat , în stil gotic, este una din cele mai vechi cl diri din 
România, construit , dup  cum avem informa ii, în secolele anterioare, pe locul 
unde se afla o alt  biseric  (nu cunoa tem rezultatele s p turilor f cute acolo i 
executate par ial). În 1334 parochul Benedict din Sighet este inclus în listele 
decimei papale; în 1352 sunt aminti i oaspe i regali i în Sighet, fiind, în epoc , 
cea mai avansat  spre est dintre coloniz rile din Maramure . În 1892 are 1820 
case, 14.758 loc. , 17.439 jug re.  
 Slatina (rut. Solotvina, ung. Faluszlatina); descoperiri din epoca 
bronzului; în 1406 proprietatea lui Ion fiul lui Nan i a descenden ilor s i, 
str bunii familii-lor: Bardz alias Negrea, Nan, Negrea, tefan alias Zoicici; în 
1892 are 484 case, 2285 loc., 2.214 jug re, o parochie greco-catolic .  
 Tisa v. Viri mort 
 Viri mort, azi Tisa, la sud de Tisa, lâng  Sighet; descoperire din 
perioada prefeudal ; în 1374 proprietatea familiei Cândea, str bunul familiei 
Batin din Berbe ti i Bârsana; în 1892 are 101 case, 534 loc., 950 jug re.  

 III, Domeniul din Bocicoi, cuprinzând a ez rile de pe v ile S purca, 
Cos u i, Tisa cu Tisa Alb  i Tisa Neagr  la nord (azi  în  Transkarpatia) i 
Bocicoiu Mare i Lunca la Tisa, la sud de Tisa, azi în jude ul Maramure .  
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 B lini (ung. Bilin), pe Tisa Neagr , la nord de confluen a cu Tisa Alb , 
sat mai recent.  
 Bocicoi (rut. Bol oi Bâcikovo, ung. Nagy-Bocsko), pe ambele maluri 
ale Tisei, în 1373 în st pânirea Dr go e tilor; în 1892 are 853 case, 4538 loc. 
6.667 jug re, c tune: Male Bocsku (Azi în jude ul Maramure  a r mas partea 
din sudul Tisei cu numele Bocicoiu Mare).  
 Bocicoiu Mare v. Bocicoi 
 Bogdan (ung. Tisa Bila), c tre izvoarele Tisei Albe; sat mai recent; în 
1892 are 501 case, 2.596 loc., 81.333 jug re, c tune: Luhei, Vocsi, Crasna.  
 Borcut (ung. Tiszaborkut), pe Tisa Neagr , între B lini i Frasin; sat 
mai recent; în 1892 are 213 case, 832 loc., 11.035 jug re.  
 C rpini  (rut. Kobila, ung. Gyertyánliget), pe valea S purcei; sat mai 
recent.  
 Cos u i (rut. Kisva Polyana, ung. Kaszomezö), pe valea cu acela i 
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 Cr ciune ti; în 1892 are 400 case, 
1945 loc., 7.443 jug re (în jude ul Maramure  a r mas partea de sud a satului, 
numit azi Lunca la Tisa).  
 Lunca la Tisa v. Lunca 
 Rah u (rut. Rahova, ung. Raho), pe Tisa, lâng  confluen a Tisei Negre 
cu Tisa Alb ; descoperiri din epoca bronzului; în 1892 are 1312 case, 5767 loc., 
32.431 jug re; c tune: Bilen, Berendai, Berlebas, Laz, Novoseli a, Krasnaple a, 
Vâlkovate, ip erai, R stoc.  
 T ietura (rut. Rosucica, ung. Raszocska), lâng  Cos u , la nord de 
Bocicoi; sat mai recent.  
 Trebu eni (rut. Tr bu a, ung. Terebesfejérpatak), pe Tisa, la confluen a 
cu Vi eul; sat mai recent.  
 
 IV. Iera ul de Sus, cuprinzând partea de nord-est i sud-est a actualului 
jude  Maramure , cu satele de pe valea Vi eului cu afluen ii s i, i de pe cursul 
superior al Izei pân  la Strâmtura.  
 Bistra, pe cursul inferior al Vi eului, aproape de confluen a cu Tisa; în 
1892 era c tun al Petrovei.  
 Bor a, la izvoarele Vi eului; descoperiri din epoca bronzului; în 1365 
proprietatea lui tefan Vv. de S li te, nepotul de frate al lui Bogdan Vv., 
str bunii familiilor: Grec alias Moldovan, Malina alias te cu, Mihali, Sandrin 
alias Sandor, Timi ; în 1892 are 1326 case, 6219 locuitori, 82.578 jug re; 
c tune: Valea Hotarului, Izvoru,  Sihozka, Pietrosu, Valea Tisii, Repedea, 
Negoiescu, Fântâna, Strâmtura, Cerc nel, Bir , esuri, Valea Poienii, Bobeica, 
Dosu Dealului, Valea Rea, Cisla, F t ciunea, Baia Bor a; parochie greco-
catolic .  
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 D ne ti, pe valea Spinului, afluent al Vi eului, mai sus de Leordina, 
contopit azi cu aceast  localitate; în 1353 în st pânirea fiilor lui Iuga Vv. (v. 
Leordina).  
 Crasna, Frumu eaua, pe valea Frumu eaua, afluent al Vi eului; în 1892 
era c tun al Petrovei.  
 Frumu eaua v. Crasna 
 Gura Tisei v. Valea Vi eului 
 Leordina, pe cursul mijlociu al Vi eului, în 1353 revine fiilor lui Iuga 
Vv.  dup  partajul cu Bogdan Vv.; str bunii familiilor: Laz r, Leordeanu, 
Mircea, Sofronis (Sofronici) alias Leordean, Urda; în 1892 are 253 case, 1264 
loc., 3.140 jug re; parochie greco-catolic .  
 Moisei, pe rîul Vi eu, lâng  Bor a; în 1353 în posesia nobililor din 
familia Bogd ne tilor, str bunii familiilor: Coman, Pop alias Coman, Pop alias 
Tomoiag , Vla in; în 1892 are 576 case, 2903 loc., 19.568 jug re; c tune: 
Izvorul Negru, Izvorul lui Drago , R deasa, M n stirea Moiseiului; parochie 
greco-catolic .  
 Petrova, pe valea Vi eului, mai jos de Leordina; descoperiri de monede 
romane; în 1353 proprietatea urma ilor lui Iuga Vv., care se încuscresc cu 
Dolhenii, str bunii familiei Petrovanu - Petrovay de Dolha i Petrova i a 
ramurilor sale din Petrova, Leordina, Rozavlea, Dragomire ti, Bârsana, Chioar, 
Moldova i Ungaria; în 1892 are 628 case,  3061 loc., 4.107 jug re; c tune: 
Bistra, Crasna, Valea Vi eului (azi localit i separate), Subt Chicere, Valea 
Neagr , Dup  Delu , Hribore , Dubruca, Svinei, Dealu Morii, Tocarnia, 
Haiuschi; parochie greco-catolic .  
 Poienile de sub Munte, pe rîul Ruscova, afluent al Vi eului; în 1411 în 
proprietatea urma ilor lui Ioan fiul lui Iuga Vv. i a Dolhenilor încuscri i cu 
ace tia; în 1892 are 772 case, 4152 loc. , c tune: Luhei, Pentaia, Solotin, 
Cvasni a, Misica, Vancicu, Oloha.  
 Repedea, pe valea Ruscovei, apar inând Bogd ne tilor i Dolhenilor.  
 Ruscova, pe valea cu acela i nume, la confluen a cu Vi eul; în 1353 
înt rit fiilor lui Iuga Vv. i apoi în st pânirea acestora i a Dolhenilor; în 1892 
are 433 case, 2008 loc., 2.376 jug re; c tune: Voci, Oblaz.  
 Valea Vi eului, la confluen a Vi eului cu Tisa, la 1892 era c tun al 
Petrovei.  
 Vi eu de Jos, împreun  cu Vi eu de Mijloc în st pânirea Bogd ne tilor, 
str bunii familiilor: Bandrea, Bil , Bora, Braicu, Cozma, Costea, Costin, 
Mandrea, Mihu , N sui, Pop; în 1892 are 610 case, 3036 loc., 5.483 jug re, 
parochie greco-catolic .  
 Vi eu de Mijloc, a f cut parte din posesiunile lui Bogdan Vv., dup  
partajul cu Iuga Vv., fratele s u, din 1353, str bunii familiilor: Ciuban, Grad 
alias Hotico, Hapca alias Hotico, Hojda alias Coman, Hotico, Iusco, Iva cu, 
Laza, Mariescu, Simon alias Moga, Sima i te cu; în 1892 are 278 case, 1333 
loc. 23.778 jug re; c tune: Valea Vinului, parochie greco-catolic .  
 Vi eu de Sus, la confluen a Vaserului (Valea Rîului) cu Vi eul, în 
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st pânirea Bogd ne tilor, str bunii familiilor: Andreica, Bota, Dobîca alias 
Andreica, Giurgiu, Moga alias Simon, Simon, ical , Tomoiag  alias Vla in, 
Pop alias Tomoiag ; sub Iosif al II-lea sunt coloniza i aici ip erii; în 1892 are 
1154 case, 6385 locuitori, 54.018 jug re; c tune:Ar i a, Valea Pe tilor, Lunca 
Balmo ului, Lunca Scradei, R deasa; sta iune balnear : uligul; parochie greco-
catolic .  
 Bocicoiel. pe valea cu acela i nume, afluent al Vi eului; în 1353 face 
parte din propriet ile Bogd ne tilor; în 1892 are 147 case, 742 loc., 2.409 
jug re, parochie greco-catolic   
 Bogdan Vod  v. Cuhea 
 Botiza, pe valea cu acela i nume, afluent al Izei; în 1373 proprietatea 
urma ilor lui Iuga Vv.; în 1900 are 1807 loc., parochie greco-catolic .  
 Cuhea, azi Bogdan Vod , pe valea Izei; aici s-a descoperit, în locul 
numit Zneam n, nu departe de Cet eaua dintre S li te i Bocicoiel, unul dintre 
cele mai mari depozite de bronzuri; a fost centrul voievodatului Bogd ne tilor, 
domeniu hot rnicit în 1353; aici î i avea re edin a voievodul Bogdan, 
Desc lec torul, urma ii lui i ai fratelui s u Iuga Vv. fiind str bunii familiilor: 
Biz u, Buftea, Mari , Stanca; în 1892 are 335 case, 1534 loc., 4.064 jug re, 
parochie greco-catolic .  
 Dragomire ti, mai sus de Cuhea, pe valea Izei; descoperiri din epoca 
bronzului; în 1373 �”Nyre �”, în st pânirea familiei voievodale a Bogd ne tilor, 
apoi a Dr go e tilor, str bunii familiilor: Bodruma alias Fi ig u, Deac alias 
Dragomir,  Fi ig u, Font, Grel, Osta , Pop alias Fi ig u, Sacalâ , Tom a alias 
Dragomir, Turcu , Zuba cu, Conci alias Turcu ; în 1892 are 403 case, 1862 
loc., 20. 069 jug re, 1 parochie greco-catolic  i 1 parochie ortodox .  
 Glod, pe valea Sl tioarei, afluent al Izei; descoperiri din epoca 
bronzului; în 1418 în posesia urma ilor Bogd ne tilor; în 1892 are 191 case, 
843 loc., 2.108 jug re,  parochie greco-catolic .  
 Ieud, pe valea cu acela i nume, afluent al Izei; descoperiri din epoca 
bronzului i monede romane; în 1365 în posesia familiei voievodale a 
Bogd ne tilor, apoi d ruit Dr go e tilor. Din Ieud î i produc nobilitatea 
familiile: Balea, Bil iu alias D ncu , D ncu , Ciceu alias Per a, Cudrici alias 
Balea din Bârsana, Demian alias Gorzo, Feth alias Balea din Rozavlea, Florea 
alias Balea din Ieud, ieu, Poienile Izei, Gorzo alias Balea, Ieudean zis Joody, 
Ilie i Ilea alias Balea, Ivan, Iva cu,  Chindri  alias Balea, Marchi  alias Balea 
din Strâmtura, Oprea alias Fi ig u, Pa cu din Vi eu de Jos, Per a alias Ciceu, 
Ple  alias Balea, Pop alias Fi ig u; biserica din deal, str mutat  din locul unei 
vechi m n stiri, se crede c   dateaz  din 1365; aici s-a g sit o copie a vestitului 
i 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 o tile victorioase ale lui Iancu de Hunedoara. În anul 1892 are 
502 case, 2307 loc. , 13.212 jug re, parohie greco-catolic .  
 Poienile Glodului v. Poienile Izei 
 Poienile Izei, numite i Poienile ieului sau Poienile Glodului, pe valea 
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ieului, afluent al Izei; apar in familiei Bogd ne tilor i, din 1418, urma ilor lui 
Iuga Vv. încuscri i, pe linie feminin , cu Dolhe tii, str bunii familiilor Cosor 
alias Giurgiu, Ilie  alias Gherhe ; în 1892 are 206 case, 941 loc., 1.790 jug re, 
parochie greco-catolic .  
 Poienile ieului v. Poienile Izei 
 Rozavlea, pe valea Izei; descoperiri din epoca bronzului; în 1373 în 
proprietatea lui Ioan Vod  de Rozavlea, fiul lui Iuga Vv., urma ii încuscrindu-se 
cu Dolhe tii; de aici i-au produs nobilitatea familiile Petrovan de Dolha i 
Petrova, Pop, Popan alias Petrovay i Rac; în 1892 are 430 case, 1827 loc., 
7.508 jug re; aici î i avea sediul protopopiatul greco-catolic al Izei i Ieudului.  
 S cel, la izvoarele Izei; descoperiri din epoca bronzului; în 1453 
cnezatul din S cel era în st pânirea fiilor i nepo ilor cneazului Mihai, str bunii 
familiilor: Beg alias u ca, Bodnar, Boer, Brurnar alias Gostolean, Danciu alias 
Magd u, Gostolean, Magd u alias Danciu, Peter alias u ca, Sima, u ca, 
Vancu alias u ca. În 1892 are 492 case, 2209 loc., 13. 880 jug re.  
 S li tea de Sus, pe ambele rmuri ale Izei; descoperiri din epoca 
bronzului; în 1353 face parte din posesiunile familiei Bogd ne tilor, 
proprietatea lui tefan Vv. de S li te, fiul lui Iuga Vv. i a descenden ilor s i; 
str bunii familiilor: Bondor, Buja alias Vlad, B leanu, B rcan, Chi iu alias 
Bulean, Florea alias Iuga, Iuga, M tie  alias Vlad, Nistor alias Iuga, Rusu, 

ofrac, Tenti  alias Giurgiu, Tit, Trifan i Trufan alias Iuga, Tutula, Ungur, 
Trifan din Dese ti, Vlad, Vlad din Poienile Izei i ieu; în 1892 are 513 case, 
2516 loc., 2. 353 jug re, 2 parochii greco-catolice.  
 ieu, pe rîul Iza, la confluen a cu valea ieului; descoperiri din epoca 
bronzului; în 1373 proprietatea lui Ioan Vv. de Rozavlea, fiul lui Iuga i a 
descenden ilor s i, str bunii familiilor: Cote , Dunca, Man, Hodea, Muntean i 
Sas; în 1892 are 208 case, 1231 loc., 3.614 jug re.  
 Sl tioara, pe valea cu acela i nume, între Bârsana i Strâmtura; în 1430 
în st pânirea lui Ioan Vv. de Rozavlea i a urma ilor s i. În 1892 are 160 case, 
730 loc., 2.036 jug re, filie a parochiei greco-catolice din Glod.  
 Strâmtura, pe valea Izei, la limita fostului raion Vi eu; descoperiri din 
epoca bronzului; cuprins în posesiunile fiilor lui Iuga Vv. i a cuscrilor de 
Dolha, prin partajul din 1353, pomenit apoi în 1407. În 1892 are 536 case, 2663 
loc., 9.891 jug re, parochie greco-catolic .  
 
 V. Iera ul Cos u, cuprinzând partea de sud-vest a Maramure ului din 
actualul jude , cu satele de pe Cos u, Mara i cursul inferior al Izei.  
 Balote ti, pe valea Cos ului, identic cu o parte a satului Sârbi (v. 
Sârbi).  
 Bârsana, pe Iza; descoperiri din epoca bronzului; în 1326 înt rit 
cneazului Stanislau fiul lui Stan, mai târziu lui La cu i Dr gu , nepo ii fiilor 
acestuia, str bunii familiilor: Bârsan, Andreica alias Bârsan din C line ti i 
Breb, Boil  alias Hodor, Cora, Fodoru  alias Bârsan din Dese ti, Galbin alias 
Rus, Hodor alias Bârsan, Ilie , Mârza, Ofrim, Ofrim din Dragomire ti, Petri or, 
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Radu, tiopei alias Hodor. În 1892 are 582 case, 2633 loc., 19.721 jug re, 
parochie greco-catolic .  
 Berbe ti, pe valea Marei la confluen a cu Cos ul, înainte de 1361 în 
posesia lui Stan Albu, apoi a fiilor i nepo ilor lui Locovoi, str bunii familiilor: 
Bârlea alias Fechete, Fechete, Jo, M n il  din Berbe ti i S pân a, Moi , 
Moisent din Bude ti, Moisil din N s ud i Moi  din Biserica Alb  i ara 
Oa ului, Pop, te . În 1892 are 394 case, 1864 loc., 3.942 jug re, parochie 
greco-catolic .  
 Breb, sub Gutâi, între v ile Cos u i Mara;descoperiri din epoca 
bronzului; în 1360 proprietatea lui Giula din Giule ti i a urma ilor s i, str bunii 
familiilor: Bo a, Bota, Demeter, Petric, T ma ; în 1892 are 287 case, 1382 
locuitori, 6.080  jug re, parochie greco-catolic .  
 Bude ti, la izvoarele Cos ului; descoperiri din epoca bronzului; înainte 
de 1361 în posesia lui Stan Albu fiul lui Locovoi i a urma ilor lui, dintre care 
unul se nume te Bud, str bunii familiilor: Berinde, Bud, Ciceu alias Berinde, 
Cupcea, Dr gu  din Bude ti i Berbe ti, Gherman alias Cre , Giurgiu, Marinca, 
Mircea alias Bud, Oni a, Opri , Pintea, Pop, T ma , Tibil, Vin . În 1402 era 
contopit cu Vin e ti. În 1892 are 419 case, 1958 loc., 12.937 jug re, 2 parochii 
greco-catolice.  
 C line ti, pe Cos u; descoperiri din epoca bronzului, monede romane 
i a ezare din sec. III-IV d. J. Chr.; în 1387 men ionat în st pânirea 

Dr go e tilor, dar mai apoi a urma ilor lui Vin e de Bude ti i ai lui Ioan Neme  
i Gheorghe Iurca, fiii lui Iuga l. Sandrin l. Locovoi, apoi Mihai a lui Sandrin i 

nepotul s u orba, str bunii familiilor: Iurca, Neme  din C line ti i Bude ti, 
Pa ca, erba - orba - erban din Cerne ti, Zob; în sec. XV-XVI un c tun al 
satului se nume te Iurce ti.  În 1892 are 344 case, 1576 loc., 5.929 jug re, 
parochie greco-catolic .  
 C mârzana, pe valea Cos ului, în 1387 apar ine Dr go e tilor. 
Contopit cu C line ti sau, mai mult decât probabil, cu Sârbi.  
 Cop ce ti, sat disp rut, în apropiere de valea Marei, în 1360 
proprietatea lui Drago  de Giule ti.  
 Corne ti, pe Cos u, mai jos de C line ti, men ionat în 1424, 
proprietatea familiilor Radu, Fuior. În 1892 are 73 case, 344 loc., 1.187 jug re, 
filie a parochiei greco-catolice din Fere ti.  
 Cr ce ti, azi Mara, aproape de izvoarele râului Mara; în 1415 
proprietatea nobililor de Giule ti i urma ilor s i; în 1892 are 206 case, 1008 
loc., 19.634 jug re,  parochie greco-catolic .  
 Dese ti, pe cursul superior al Marei; în 1360 în posesia lui Drago  de 
Giule ti i a urma ilor s i, str bunii familiilor: Drago  sau Dr gu , Pop alias 
Dr gu , Popa alias Pop, Roman alias Dr gu , Tupi a. În 1892 are 288 case, 
1023 loc., 3.254 jug re, parochie greco-catolic .  
 Dorosl u, lâng  Ocna ugatag, pomenit  în 1421 i 1450, azi disp rut  
sau cu nume schimbat (poate casele  de  azi  de pe dealul  dinspre Hoteni, lâng  
valea, azi, D rasca?).  
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 Fere ti, la v rsarea Cos ului în Mara, mai sus de Berbe ti; în 1361 
proprietatea lui �”Stan dictus Feyr similiter Olahus�” (Stan Albu), i a cneazului 
Locovoi,  str bunii familiilor: Agotha, Albu, Ciplea alias Feir, Feir alias Albu, 
Pintelei, Pop, Vancea, Vla in; în 1892 are 70 case, 335 loc., parochie greco-
catolic .  
 Giule ti, pe valea Marei; descoperiri de monede romane; în 1317 i 
apoi 1349 în st pânirea lui Giula fiul lui Drago , i a fiilor s i cnezii de Cos u, 
str bunii familiilor: Bercea, Bercea din C line ti, Coman alias Bercea din 
C line ti, Miclea din Sat ugatag i ara Chioarului, Feir alias Albu, Fi a, Pârja 
alias Fi a, Pop, Rednic. În 1892 are 324 case, 1501 loc., 5.513 jug re, parochie 
greco-catolic .  
 H rnice ti, pe valea Marei, înainte de Dese ti; în 1360 în posesia lui 
Drago  de Giule ti. În 1892 are 144 case, 706 loc., 1.754 jug re, filie a 
parochiei greco-catolice din Sat ugatag.  
 Hoteni, lâng  Ocna ugatag, sat, probabil, mai recent; parochie greco-
catolic .  
 Mara v. Cr ce ti 
 M n stirea, fost c tun al comunei Giule ti, azi sat de sine st t tor.  
 Mestec ni  v. Nire  
 N ne ti,  pe valea Izei, lâng  Bârsana; în 1360 în posesia cnezilor din 
Once ti; în 1892 are 148 case, 663 loc., 1.210 jug re, parochie greco-catolic .  
 Nire , în 1374 proprietatea lui Balk fiul lui �”Zolon Olachus de Nyres�”; 
sat disp rut sau, posibil, contopit cu Giule ti.  
 Ocna ugatag, în 1360 înt rit  lui Drago  de Giule ti i urma ilor s i. 
În apropiere pomenit  localitatea Dorosl u (v. Dorosl u). În 1892 are 334 case, 
1694 loc., 912 jug re, parochie catolic  i greco-catolic .  
 Once ti, pe valea Izei, lâng  Vad; aici s-a cercetat o cet uie dacic ; în 
1360 proprietatea lui Oancea fiul lui Lupu Stan i a urma ilor s i, str bunii 
familiilor Coroi, Danciu, Dr gu , Godja alias Vancea, Grigor alias Neme , 
Gogea, Iura,  Neme , Vancea; în 1892 are 295 case, 1.239 loc., 4.325 jug re, 
parochie greco-catolic .  
 Sat ugatag, pe valea Marei; în 1360 proprietatea lui Drago  de Giule ti 
i a urma ilor s i; în 1892 are 202 case, 987 loc., 6.257 jug re, parochie greco-

catolic .  
 Sârbi, pe cursul superior al Cos ului, între C line ti i Bude ti; 
descoperiri din epoca bronzului; în 1361 în st pânirea urma ilor lui Locovoi i 
Stan Albu, str bunii familiilor: B lin, Borodi alias B lin, Demian, Duma, Faur 
alias Tulbure alias Marinca, Iosip alias Mircea, Pop alias Gherman. Probabil 
satul s-a format din contopirea satelor Balote ti i C mârzana. În 1892 are 180 
case, 845 loc., 2.273 jug re, parochie greco-catolic .  
 Tursad, lâng  Vadu Izei, contopit cu acesta (v. Vadu Izei).  
 Vad v. Vadu Izei 
 Vadu Izei, la v rsarea rîului Mara în Iza; descoperiri din epoca 
bronzului; în 1383 proprietatea lui Balcu din Vad i a fratelui s u Codrea, 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

31 

str bunii familiilor Codrea i Leuc . Partea de apus a comunei , numit  azi 
Dealu Satului, este vechiul sat Tursad, pe valea cu acela i nume. În 1892 are 
277 case, 1423 loc., 1.724 jug re, parochie greco-catolic .  
 Valea Porcului v. Valea Stejarului 
 Valea Stejarului, numit  înainte Valea Porcului, pe valea cu acela i 
nume, afluent al Izei lâng  Vad; cetatea dacic  de la Once ti se afl  pe un deal 
dintre cele dou  sate; în 1360 în posesia cnezilor de Once ti; în 1892 are 97 
case, 461 loc., 1.424 jug re, parochie greco-catolic .  
 V leni, între Bârsana i C line ti, pe un afluent al Izei; în 1390 în 
posesia Dr go e tilor; în 1892 are 238 case, 1089 loc., 4.373 jug re, parochie 
greco-catolic .  
 Vin e ti, la izvoarele Cos ului, contopit cu Bude ti (v. Bude ti).  

* 
Lucrarea este rezultatul întreb rilor ce ni le-am pus privind prezentul, dar mai 
ales viitorul Maramure ului. Încercând o cuprindere cât mai larg , de fapt o 
perspectiv  a ceea ce a fost i ar putea s  fie un inut, o �” ar �”, cu istoria sa 
multimilenar  �– nu am f cut decât s  rememor m propria noastr  devenire i, 
dincolo de unele �”rafinamente�” pur materiale ce ne sunt lips  azi, s  ne reg sim 
propriul nostru mod de a exista întru i prin ceea ce suntem, c utând s  ne 
îndator m în primul rând fa  de noi în ine i mai dup  aceea c tre al ii, c utând 
s  facem i s  fim cum gândim (dac  gândim bine sau r u este o problem  
esen ial , dependent  de cultur , de tradi ie i nu doar de �”motiva ie�”, cum pare 
a fi azi), adic  o existen  normal  i necesar .  
Dar i amintindu-ne de ceea ce spunea Mihai Eminescu: �”Iubirea de ar  e 
puterea i pretutindenea iubirea trecutului; patria vine de la cuvântul PATER 
i numai oameni care in la institu iile p rin ilor lor, la petecul de p mânt sfin it 

de sângele p rin ilor pot fi patrio i�” (s.n).  
Baia Mare, aprilie l99l. 
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Calendarele  în  cultura  româneasc  
 
1.. �– Rolul  calendarelor 
 
Îndelung   vreme  calendarele  au  fost  publica ii  periodice (în  general, 
anuale)  care  r spundeau  necesit ilor  de  informare  ale  epocilor  care  le-au  
produs; de  la  simplele  date  calendaristice, prevestiri  ale  timpului  i  
prognosticuri  astrologice, la  material  instructiv  i  distractiv, iar, în  timpurile  
moderne, f cându- i  din  ce  în  ce  mai  mult  loc  scrierile  literare  i  
tiin ifice, calendarele  erau  în  m sur   s   satisfac  �”curiozitatea �… cititorilor�” 

(Mircea  Tomescu, Calendarele  române ti (1733-1830), Buc., ESDP, 1957, p. 6), ele  
constituind �”una  din  cele  mai  frumoase  pagini  din  istoria  culturii  
române ti�” (Mircea  Tomescu, op. cit., p. 3). 
Într-un  articol  despre  foloasele  calendarelor, care  au  ajuns �”indispensabile  
pentru  erani  i  cet ean, pentru  oameni  de  toat   clasa�”, V. Roman, editorul  
din  1861  al  Calendarului  sibian �”Amicul  poporului�”, sus inea: �”Es  i  la  noi  
acum  vr�’o  trei  c lindare  îns   în  propor iune  cu  numerositatea  noastr   fa   
cu  trebuin a  cea  mare  de  cultur   a  poporului  nostru  i  cu  lipsa  cea  mare  
de  scrieri  populare, acele  nu  sunt  nici  pe  departe  spre  ajungerea  acelui  
scop, ce-l  împlinesc  alte  scrieri  la  alte  popoare  mai  înaintate. Este  deci  de  
dorit, ca  num rul  lor  s   se  înmul easc   cât  mai  mult. Cu  scripturile  de  
folos  comun  suntem  restrân i  mai  numai  pe  lâng   c lindariu; el  e  apoi  i  
unica  carte  care  mai  e  la  noi  c utat   pân   i  de  cel  mai  din  urm   eran; 
de  el  dar   s   ne  i  folosim, ca  d�’un  mijloc  de  cultur , a  l i  cuno tin e  în  
poporul  nostru  cel  atât  de  însetat  de  ele, a  l i  gustul  cetitului, ca  s   
deschidem  odat   trecere  i  altor  c r i  i  ca  astfel  s   se  mai  înaripe  i  
literatura  noastr �” (Vz. Elena  Dun reanu, Calendarele  române ti  sibiene (1793-1970), 
Sibiu, Biblioteca �”Astra�”, 1970, p. 39).  
Prin  evolu ia  lor, prin  promovarea  scrierilor  literare  originale, calendarele  
i-au  adus, de-a  lungul  timpului, o  contribu ie  serioas   la  r spândirea  

culturii, la  evolu ia  limbii  literare  i  la  dezvoltarea  literaturii  române  
moderne. Ele  erau  adev rate  enciclopedii  populare, formând �”hrana  
spiritual   a  vechii  societ i  române ti�” i �”atât  la  ora e  cât  i  la  sate, 
calendarele  erau  a teptate  cu  ner bdare, iar  con inutul  lor  era  împ rt it  i  
celor  care  nu  tiau  carte, de  câte  un  tiutor  al  buchilor�” (Mircea  Tomescu, op. 
cit., p. 3). 

 
1.1. �– Scurt  istoric 
 
În  România  primele  calendare  au  fost  întocmite  la  sfâr itul  secolului  al  
XVII-lea, acestea  îns   r mânând  în  manuscris (Mircea  Tomescu, op. cit., p. 12), ca  
începând  cu  secolul  al  XVIII-lea  s   apar   calendare  tip rite: 
   - 1733 �– Calendari  acum  întâi  rumânescu  alc tuitu  de  pe  cel  
s rbescu,  alc tuit  de  dasc lul  Petru  oanul, Bra ov; 
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   - 1785 - Calendariu  pe  112  ani, Ia i; 
   - 1793-1801 - C rindariu  Rum nesc, Sibiu; 
   - 1794 �– Calendarul  la  anul  dela  na terea  lui  Hristos  1794,Viena; 
   - 1795 �– Calendariu  scoas   dup   limba  ungureasc   p   limba  
rom neasc �…, Buc. 
Din  secolul  al  XVIII-lea  au  r mas  necunoscute  calendare  care  se  
presupun  a  fi  tip rite (cele  de  la  Bra ov �– 1737  i  1772); începând  cu  secolul  al  
XIX-lea  num rul  titlurilor  cre te, asemenea  i  num rul  centrelor  unde  se  
tip resc. Al turi  de  Bra ov, Ia i, Bucure ti, Viena  i  Sibiu, printre  ora ele  în  
care  apar  calendare, pân   la  1830, se  înscriu  Buda, Cern u i  i  Oradea. Din  
a  doua  jum tate  a  secolului  apari ia  calendarelor  i  almanahurilor  devine  
un  fapt  obi nuit, aproape  neexistând  ora   sau  societate  cultural   care  s   nu  
tip reasc   astfel  de  publica ii. 
O  privire  succint   asupra  celor  ap rute  la  Sibiu (Vz. Elena  Dun reanu, op. cit., i  
Almanahuri, Anale, Anuare  sibiene, Sibiu, 1971) cred  c   ar  fi  edificatoare: 
 - 1793 �– 1801 �– C rindariu  Rum nesc 
 - 1802 �– 1819 �– Calendari  romanesc 
 - 1820 �– 1851 �– Calendariu  pe  anul�… (Barth: 1820-1832; Closius: 1833-1851) 
- 1851 - 1860 �– Apar  paralel  2  calendare (Closius  i  al  Tipografiei  diecesane) 
- 1861 �– 1876 - Apar  în  continuare  cele  dou   calendare, la  care  se  adaug   
Calendarul  
         �”Amicul  poporului�”  care  va  apare  timp  de  81  de  ani (pân   în  anul  
1941) 
- 1877 �– 1948 �– Apar  în  paralel  4-5  i , în  general, 6-8-10  calendare: 
�”Amicul  poporului�”, �”Calendarul  Bunului  Cre tin�”, �”Calendarul  
cooperatorului  român�”, �”Calendarul  Dacia  Traian �”, �”Calendarul  
familiei�”, �”Calendarul  foii  Lumina  Satelor�”, �”Calendarul  pentru  popor  
al  Asocia iunii�”, �”Calendarul  Poporului  Român�”, �”Calendarul  
S teanului�”, �”C lindarul  Poporului�”, �”Posna ul�”, �”Calendarul  ziarului  
Sibiul�”, �”Calendarul  Libr riei  Cartea  de  Aur�”, �”Calendarul  Astrei  i  al  
Foii  Poporului�”  etc. etc. 
Începând  cu  1949  num rul  acestora  scade  la  3, apoi  la  un  singur  
calendar, i  acela  bisericesc (�”Îndrum tor  bisericesc�”). 
1.2. �– Calendare  din  nordul  Transilvaniei 

I. - CALENDAR  PENTRU  TO I  pe  anul  1917. Compus  de  Emil  
A. Chiffa. Bistri a. Tipografia  cu  putere  de  motor  G. Matheiu. (15,4x11,7), 
64  pag. 
Cuprinde: - Caracterul  cronologic  al  anului  1917, p. 2. Posturile, p. 2. 
Anotimpuri, p. 2. Târgurile  noastre, p. 2. Po ta  i  telegraful, p. 2-4. Scala  
timbrelor  pe  documente,  
p. 4. Partea  calendaristic , p. 5-16. Partea  literar . 

II.- CALENDARUL  DE  LA  BIXAD 
A  ap rut  între  anii  1933-1948, tip rit  în  Editura  Tipografiei  Ordinului  Sf. 
Vasile, Bixad.  
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III. �– CALENDARUL  CONSILIULUI  NA IONAL  ROMÂN  
DIN  MARAMURE   pe  anul  1945 
Redactat  de: N. Vancea. Tiparul  tipografiei  Gheorghe  Ciple, Sighet, 
(16,5x12), 64  pag. Cuprinde: Co buc, Gh. �”Imn�”, p. 3. Partea  calendaristic   i  
sfaturi  agricole  pentru  fiecare  lun , p. 4-27. Date  cronologice. S rb tori. 
Eclipse, p. 28-31. Bil iu-D ncu , Ion. �”C tre  rani�”, p. 32-33. �”Preluarea  
conducerii  jude ului  de  c tre  Consiliul  Na ional  Român�”, p. 34-35. 
�”Organizarea  administrativ   a  jude ului�”, p. 36-37. �”Vorbe  în elepte�”, p. 37, 
43, 64. Cotru , Aron, �”Ai  no tri  sunt  ace ti  mun i�”, p. 38. �”Proclama ia  c tre  
ar   a  M. Sale  Regelui  Mihai  I, dat   la  23  August  1944�”, p. 39-40. �”Extras  

din  apelul  comandamentului  Armatei  Ro ii  c tre  Români�”, p. 41. 
�”Condi iunile  Armisti iului  încheiat  între  U.R.S.S. (Rusia)  i  România  în  
12  septembrie  1944, p. 42-43. �”Florile  dalbe /colind /, p. 44, �”A a  am  fost  
st pâni i�”, p. 45-50. �”Despre  neamul  i  p mântul  românesc�”, p. 51. Balc, 
Dan, �”Nu-nvie  mor ii�”, p. 52. �”Maniu, Iuliu, �” Din  discursul  inut  în  camera  
maghiar   în  ziua  de  10  Iulie  1906�”, p. 52. �”Trei  surzi�” /snoav /, p. 53-54. 
Tomoiag   M(ihai), �”Mamei�”, p. 54. Ghicitori, p. 55. �”Fii  om  întreg�”, p. 56. 
Miclea, Paul, �”Unele  boli  ale  vitelor  cornute�”, p. 57. �”Vorba  potrivit �” 
(poveste), p. 58-64.  Reclame (pe  interiorul  copertelor  i  pe  ultima  copert ).  

IV. �– CALENDARUL  MARAMURE ULUI, 1980  �– continuator  al  
vechilor  tradi ii  culturale: 
IV. 1.1 �– Valorificarea  culturii  populare �– component   a  p str rii  
identit ii  în  procesul  de  mondializare/globalizare 
Bogatul  tezaur  folcloric  ofer   posibilit i  nelimitate  de  punere  în  lumin   a  
valen elor  sale  intelectuale, morale  i  artistice. Este  o  activitate  pe  cât  de  
interesant , pe  atât  de  complex   i  mereu  primejduit   de  incompeten , 
gre eli  sau  exager ri  hibride. De  aceea, în  valorificarea  culturii  populare  
trebuie  s   se  in   seama  de  anumite  principii, anumite  cerin e  care  s   
duc   nu  numai  la  evitarea  unor  asemenea  gre eli, ci  i  la  îmbog irea  
modalit ilor  spectaculare  sau  ale  manifest rilor  locale/regionale/na ionale. 
Se  contureaz   astfel  câteva  deziderate, printre  care  amintim: 
   - schimb rile  demografice, urmare  a  muta iilor  economice, determin   alte  
caracteristici  în  performarea  folcloric , aceasta  fiind, în  general, receptate  
sub  form   de  spectacol, sau  prin  mijloacele  mass-media; dac   modul  de  
via   urban  se  mut   la  sat, folclorul, în  schimb, se  mut   la  ora   prin  
profesionalizare; 
   - tradi iile  i  obiceiurile  cap t   semnifica ii  noi, raportate  la  contextul  în  
care  apar; ele  nu  dispar  ca  modalitate  creatoare  de  cultur , ca  sistem, ci  se  
transform   i  regenereaz ; 
   - cerin ele  spectacolului  folcloric  au  un  caracter  diferen iat  fa   de  
modurile  de  desf urare  ale  obiceiurilor  tradi ionale; aceasta  impune  nu  
numai  cunoa terea  tradi iilor, ci  i  a  artei  spectacolului (O  analiz   am nun it   
vz.  Mihai  Pop, �”Obiceiuri  tradi ionale  române ti�”, C.C.E.S., I. C..E. D., Buc., 1976). 
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IV. 1.2.- Aspecte  ale  valorific rii culturii tradi ionale maramure ene 
Maramure ul  este  cunoscut  ca  o  zon   care  î i  p streaz , înc   vie, zestrea  
folcloric , asemenea  nu  multor  inuturi  din  România. Acest  fapt  a  
determinat  o  evolu ie  a  formelor  activit ii  cultural-artistice, dar  i  în  
activitatea  editorial , oarecum  de  excep ie  în  context  na ional.. S-au  editat, 
în   perioada  1957-1980, peste  27  de  titluri: culegeri, antologii, studii  etc., 
semnate  de  Dumitru  Pop, Francisc  Nistor, Tancred  B n eanu, Gh. Popescu-
Jude , Constantin  Arvinte, Nicoar   Tim , Gavril  Ghiur, Valeriu  Buciu, Petre  
Lenghel-Izanu, Constantin  Arvinte  etc. 
IV. 2 �– Structurarea  revistei �”Calendarul  Maramure ului�”, 1980 
IV. 2.1 �– Scopul  alc tuirii 
Existen a  Asocia iei  Folclori tilor  i  Etnografilor  din Maramure , înfiin at   
în  anul  1972, a  impulsionat  activitatea  de  cercetare  i  culegere  a  
folclorului, având  o  contribu ie  însemnat , îndeosebi  în  realizarea  unor  
manifest ri  pe  plan  jude ean. Pe  parcursul  anilor, de  la  înfiin are, s-a  
încercat  editarea  unui �”Buletin  al  Asocia iei�”, de  uz  intern (cum  cerea  
cenzura  acelor  vremuri!), prin  apirografiere, îns , de i  demersurile  au  fost  
st ruitoare, nu  a  fost  aprobat   multiplicarea  sa.  Au  fost, de  asemenea, rare, 
i  mai  dificil  de  întocmit, lucr rile  folclorice  ap rute  în  perioada  1974-

1979. Pentru  impulsionarea  muncii  de  cercetare, în  anul  1975  a  fost  
alc tuit �”Calendarul  Maramure ului�”, cuprinzând  culegeri  de  folclor  i  
studii  ale  peste  100  de  membri  ai  Asocia iei  Folclori tilor. Printre  
obiectivele  avute  în  vedere  remarc m: 
  - emularea  culeg torilor  de  folclor, a  cercet rilor  de  teren.  
  - valorificarea  colec iilor  particulare; 
  - promovarea  autenticit ii; 
  - punerea  la  îndemâna  forma iilor  artistice  a  unui  imens  material  
folcloric; 
  - valorificarea  tradi iilor  istorice  ale  Maramure ului; 
  - imbold  pentru  p strarea  tradi iilor  i  obiceiurilor  str bune; 
  - stimularea  activit ii  cenaclurilor  literare  din  jude   prin  cuprinderea  unui  
mare  num r  de  crea ii  literare; 
  - integrarea în  circuitul  na ional  a  valorilor  perene ale  folclorului  
maramure ean; 
  - reluarea  vechilor  tradi ii  române ti  ale  Calendarelor, c r i  pentru  toate  
categoriile  de  oameni, contribuind  astfel  la  ridicarea  nivelului  de  cultur , la  
formarea  gustului  estetic, la  educarea  patriotic   i, în  acela i  timp, devenind  
un  important  mijloc  de  recreere. 
IV. 3.- Materialul  folcloric  cuprinde:  Obiceiuri  de  peste  an  i  din  via a  
omului; Folclor  literar; Studii  de  folclor; Studii  de   istorie; Crea ii  literare 
(poezie, proz ; traduceri). 

V. CALENDARUL  MARAMURE ULUI, serie  nou , nr. 1-12, 
2005-2012 
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Primul  num r, ca  revist   de  memorie  cultural , a  ap rut  în  august  2005  
sub  numele  CYBELA, numele  editurii. În  decembrie  2005, a  ap rut  nr. 2, 
cu  numele �”Calendarul  Maramure ului�”, care, sub  acest  titlu  continu   i  
ast zi. S-au  publicat: nr. 2, 2006, p. 1-154; nr. 3-4, 2006, p. 155-306; nr. 5-6, 
2007, p. 307-460; nr. 7-9, 2008, p, 461-606; nr. 10-11, 2010, p. 607-760; nr. 
12, 2012, p. 762-860. 
V. 1. �”CYBELA�”: 
Num rul  s-a  realizat  cu  ocazia  simpozionului �”Patrimoniul  rural  i  
problemele  sale  actuale�”, desf urat  în  zilele  de  4-7  august  2005, urde ti. 
V. 1. a. -  Comunic ri/Studii: Rucsandra  Pop, �”Profesorul  Pop  vs. Mo ul�”, 
p. 3-6. Mihaela  Gan a, Marilena  Gheorghi , �”Nicolae  Grigorescu  i  arta  
popular �”, p. 7. C t lina  Tesar, Diana  Motoroiu, �”Casa  familiei  Dip e �– un  
poten ial  obiect  de  patrimoniu�”, p. 8. Ana  Mojolic, �”Rela ia  patrimoniu  
cultural  i  turism�”, p. 9-10. Janeta  Ciocan, �”Obiectul  etnografic  muzeal  la  
început  de  mileniu  trei  în  România�”, p. 11-12. Raluca  Moise,  
�”Patrimonializarea  artei  române ti�”, p. 12-16. Rozalia  Georgeta  Iura, 
�”Patrimoniul  rural �– surs   de  inspira ie  i  educa ie�”, p. 16-18. Monica  
Lotreanu,  �”Arheologie  socio-antropologic   prin  cercetarea  patrimoniului  
cultural�”, p. 18-22. Vasile  Nistor, �”S rb torile  cre tine �– parte  integrant   a  
patrimoniului  rural, p. 23-24. Georgeta  Moarc s, �”Dinamica  obiceiurilor  de  
iarn   într-un  sat  din  Ha eg, p. 25-30. Dumitru  Iuga, �”Ud toriul  din  

urde ti�”, p. 31-32. Mihaela  Gan a, Valentin  Gan a, �”Ol ritul �– arta  focului�”, 
p. 33-34. Ileana  Pipa , �”Maria  i  Nicolae  Pipa  - pasiune  i  d ruire�”, p. 34-
35. Josefina  Batto, �”Sânzienele. Ipostaze  interpretative  în  textul  eliadian�”, p. 
36-40. Sânziana  Preda, �”Despre  unele  considera ii  asupra  nun ii  mortului  & 
cântecul  bradului�”, p. 41-43. Adina  Negraru, Eliza  Sima, Anamaria  Iuga, 
�”Fânul  ca  element  de  patrimoniu  în  satul  urde ti�”, p. 44-47. Diana  
Motoroiu, C t lina  Tes r, �”Efecte  locale  ale  migra iei: reconfigur ri  ale  
valorilor  economice  i  sociale�”, p. 49-51. Alexa  Gavril  Bâle, �”Prevenirea  
bolilor  la  animale  în  zona  de  munte  a  rii  Chioarului�”, p. 51-52. Maria  
Eliza  Barza, �”Aromânii  în  trecut  i  prezent�”, p. 52-54. 
V. 1. b. �– Poezie: Aurica  Maria  Dan, p. 6. Ramona  chiop, Andreea  Bud, 
Cristian  Ciurca , Ioana  Eva  Pop, Mihaela  Rogojan, p. 22. tefan  Jurc , 
Alexa  Gavril  Bâle, Nicolae  Scheianu, tefan  Aurel  Dr gan, p. 32. Ion  
Bogdan, p. 48. 
V. 1. c. �– Culegeri  de  folclor: Paula  Gabriela  Pop, Aurica  Maria  Dan, 
Alexandra  F t, Flavia  Coroian, Iuliana  Mihaela  Demian, Andrei  Vasile  
Pinte, Andreea  Maria  Bud, Ioana  Eva  Pop, Camelia  F t, Florina  Delia  
Iagher, Maria  Pode, Alexandra  Demian, Adelina  Demian, Alexa  Gavril  
Bâle, p. 54-60 
V. 2. �– CALENDARUL  MARAMURE ULUI, an  II, nr. 2, decembrie  
2005-martie  2006; nr. 3-4, 2006; nr. 5-6, 2007; nr. 7-9, 2008; nr. 10-11, 2010; 
nr. 12, 2012. Cuprind: Studii  de  istorie  sau  ethnologice/Inventar  motive  
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ornamentale /Eseuri; Poezie/Proz ; Colec ii  de  folclor/descrieri/amintiri/ 
basme; Calendar  meteo  etc.; Proverbe, ziceri, credin e, ghicitori.. 
Sunt  prezen i  cu  lucr ri  peste  200  de  cercet tori/scriitori/culeg tori  de  
tradi ii. 
 

Despre  CALENDARUL  MARAMURE ULUI 
(1980  i  numerele  2/2006, [Ap rut  în  cadrul  proiectului �”Sap   unde  stai�”, sprijinit  
de  BRITISH   COUNCIL  ROMANIA];  3-4/2006. [Revist   publicat   în  cadrul  
proiectului �”De  la  M.I.C. la  mare. Memorie  i  identitate  cultural   a  comunit ii  

i e ti  în  context  european�”, finan at  de  ADMINISTRA IA  FONDULUI  
CULTURAL  NA IONAL]; 5-6/2007, [Apare  în  cadrul  proiectului �”POL  
Maramure  - Tinere ea  f r   b trâne e  a  pove tilor  i  legendelor  din  Maramure �” 
finan at  de  ADMINISTRA IA  FONDULUI  CULTURAL  NA IONAL]; 7-9/2008, 
[Apare  în  cadrul  proiectului �”De  la  surse  la  rersurse�”, cu  sprijinul  financiar  al  
Uniunii  Europene  prin  Programul  PHARE  de  vecin tate  România-Ucraina, 2004-
2006]; 10-11/2010 [Apare  în  cadrul  proiectului  Memoria  gestului �– Element  
Patrimonial  între  Uitare, Salvare  i  Devenire, cu  sprijinul  financiar  al  Guvernelor  
Irlandei, Principatului  Liechtenstein  i  Norvegiei  prin  Mecanismul  Financiar  al  
Spa iului  Economic  European]); 12/2012 [Apare în  cadrul  proiectului  Recuperarea  
modelelor  str bune �– din  sertarele  muzeului: de  la  bunici  la  str nepo i, cu  sprijinul  
financiar  al  AFCN]. 
M. COSTEA, în  �”Scînteia�”, vineri  3  oct. 1980, p. 4.  

Semnele  permanen ei 
În  Maramure , ca  i  în  alte  locuri  din  ara  noastr , nu  numai  muzeele  i  
arhivele, ci, în  primul  rând, via a  cotidian   a  oamenilor  este  plin   înc   de  
semnele  permanen ei, ale  unei  existen e  desf urate  pe  tot  parcursul  anului  
dup   secven ele  unui  scenariu  imemorial. Aici  sunt  înc   vii  datini  
str vechi, obiceiuri  ce  povestesc  despre   via a  i  muncile  oamenilor  i  care  
înso esc  actele  fundamentale  ale  existen ei; sunt, de  asemenea, pretutindeni  
r spândite  m rturiile  civiliza iei  i  artei  populare, situate  abia  în  ambian a  
familiar   a  locuitorilor  acestor  meleaguri  române ti�… /�… i  laolalt   cu  
toate  aceste, un  folclor  literar  de  o  mare  valoare  poetic . /�…/ Despre  toate  
acestea  ne  prezint   un  impresionant  material  documentar �”Calendarul  
Maramure ului�”, o  extrem  de  valoroas   antologie  de  folclor  literar, alc tuit   
pe  criteriul  respect rii  succesiunii  obiceiurilor  române ti, de  peste  an  i  din  
via a  omului. 
NICOLAE  PRELIPCEANU, în �”România  liber �”, vineri, 26  decembrie  
1980. 

�”Un  portret  al  Maramure ului�” 
Volumul�… constituie  un  ghid  cultural, un  fir  al  Ariadnei  pe  care, urmându-
l, vei  p trunde  în  profunzimea  sufletului  unor  oameni  v zu i  prea  adesea  
în  pitorescul  lor  exterior�… 
Te  poart   acest  calendar  prin  îndeletnicirile, prin  muncile  i  zilele  
maramure eanului  de  ieri  i  de  azi, cu  incursiuni  necesare  în  istoria  
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românilor, în  leg turile  str vechi  dintre  cei  afla i  aici, în  nordul  a a-zis  
îndep rtat  i  ceilal i, de  peste  mun ii  din  r s rit  i  din  miaz -zi. 
MIHAI  COMAN, în �”Luceaf rul�”, nr. 52, decembrie  1980, p. 3. 

�”Studiul  culturii  populare�” 
Nu  pot  încheia  paragraful  dedicat  editorilor  de  texte  folclorice, f r   a  
aminti  aici  o  excelent   apari ie  i  ini iativ   total . Este  vorba despre  
lucrarea �”Calendarul  Maramure ului�”�… o  fascinant  (pentru  cititor) dar  
riguroas   i  util  (pentru  cercet tor)  incursiune  în  spa iul  folcloric  specific  
acestei  regiuni. 

TEFAN  ALEXANDRU, în �”Cronica�”, nr. 42, octombire  1980. 
�”Un  calendar�” 

Dintre  diversele  publica ii  care  apar  în  ar , cuprinzând  folclor  i  
reproduceri  de  art   popular , Calendarul  Maramure ului�… se  ridic   la  cea  
mai  înalt   cot   valoric   prin  con inut  ca  i  prin  condi iile  grafice. 
TUDOR  OCTAVIAN, în �”Flac ra�”, nr. 44, octombrie  1980, p. 15. 

Calendarul  Maramure ului 
Un �”calendar�” de  citit  tot  anul, o  carte  de  în elepciune  cu  amintirea  
strânsurii  de  texte  tip rite  odinioar   spre  luminarea  omului  de  c tre  
c rturarii  de  seam   ai  târgurilor  i  satelor  române ti, o  culegere  de  folclor  
i  un  breviar  de  poezie  a  Maramure ului  colit, o  tip ritur   cu  imagini  de  

la  ar , cu  tot  ce-i  vechime  i  frumos  a ezat  de  secoli, un  fapt  de  ambi ie  
intelectual   i, nu  în  cel  din  urm   rând, un  chip  de  a  sluji  bine  hârtia  
încredin at   tipografiei  jude ului�… 
ANA  BLANDIANA, în �”România  literar �”, an  XIV, nr. 1, joi  1  ianuarie  
1981. 

Calendarul  Maramure ului 
EXIST   atât  de  pu ine  lucruri  în  stare  s   ne  umple  de  acea  flac r   
înalt ., încins   pân   la  alb, a  bucuriei  pure, dezinteresate, care  ne  întoarce  
în  copil rie  i  de  acolo  mai  departe  în  timp, încât  întâlnirea  unuia  dintre  
ele  este  prilej  de  s rb toare  i  de  noroc. Un  astfel  de  moment  a  fost  
pentru  mine  în  acest  complicat  sfâr it  de  an  primirea  unei  c r i  ciudate  i  
nepereche, botezat   modest �”Calendarul  Maramure ului�”. Abia  dac   sunt  în  
stare  s -mi  imaginez  de  cât   pasiune  i  r bdare, perseveren   i  talent  au  
avut  nevoie  cei  trei  autori (Ion  Bogdan, Mihai  Olos  i  Nicoar   Timi ), ca  
s   strâng   între  coper ile  volumului  editat  la  Baia  Mare  toat   acea  
aproape  incredibil   bog ie  a  folclorului  maramure ean, acele  mai  bine  de  
600  miraculos  de  frumoase  cântece; acele  fabuloase  i  înc   vii  obiceiuri  
de  prim var , var , prim toamn , toamn , prim iarn   i  iarn ; acele  atât  de  
pline  de  haz  ghicitori  i  acele  atât  de  pline  de  sensuri  proverbe. Abia  
dac   sunt  în  stare  s   suport  ideea  r bd rii  cincinale  de  care  vorbesc  
autorii  acestui  manual  de  suflet  ancestral  unde  au  fost  puse  la  ad post  
frumuse ile  amenin ate  de  timp, a a  cum  se  ascundeau  în  mun i  bog iile  
amenin ate  de  n v liri. Arti ti  fiecare  pe  cont  propriu, autorii  calendarului  
maramure ean  au  fost  i  împreun   arti ti, pentru  ei  i  pentru  straniul  
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popor  de  desc lec tori  c reia  cu  mândrie  îi  apar in. i  era  într-adev r  
nevoie  de  sufletul  unui  poet  i  ochiul  unui  plastician  pentru  realizarea  
acestui  triumf tor  colaj  de  art   popular . 
Citesc  ce  am  scris  pân   aici  i  m   cuprinde  o  tiut   jen   pentru  felul  
demonetizat  în  care  îmi  sun   cuvintele  de  admira ie. Ne-am  obi nuit  s   ne  
supralicit m  entuziasmele, încât  adev rata  emo ie  se  descoper   lipsit   de  
ap rare  în  fa a  vocabularului. Trebuie  s   ne  tergem  de  pe  retin   toate  
miile  de  fotografii  cu  dansuri  populare, în  costume  populare  luate  de  la  
garderob , pentru  a  putea  în elege  cu  adev rat  frumuse ea  acestor  rani  
ie i i  la  hor   în  costumele  lor  de  s rb toare. Trebuie  s   uit m  toate  
cânt re ele, orbindu- i  telespectatorii  cu  mul imea  paietelor  i  florilor  
cusute  cu  ipl   i  fir  pentru  a  ne  putea  bucura  de  frumuse ea  acestor  

r nci  cu  catrin e  dungate  ro u  i  negru  i  cu  sumane  de  p nur   alb   
tivit   întunecat. i  trebuie  s   ne aducem  aminte  de  pestri ii  colind tori  din  
tramvaie �– f cându- i  ur rile  între  dou   sta ii  i  planul  de  câ tig  între  dou   
trasee �– pentru  a  ne  putea  bucura  de  autenticitatea  acestor  coconi  cu  
opinci, c ciuli  i  cojoace, harapnice  i  traiste  cu  mere  i  nuci. �”Calendarul  
Maramure ului�”  este  asemenea  unui  aparat  de  precizie  care  a  înregistrat, 
cu  fine e, pân   la  nuan , o  realitate  artistic   i  sufleteasc   existând  înc   în  
chip  miraculos; i  dincolo  de  bucuria  pe  care  existen a  acestei  subtile  
înregistr ri  ne-o  produce, cre te  norocul  c   ceea  ce  ei  au  adunat  exist   
înc   în  via , c   nu  este  vorba  despre  o  antologie  de  folclor  trecut  prin  
fonoteci  i  filme  de  specialitate, ci  de  un  monument  de  art   înflorind  pe  
un  p mânt  a ezat  în  nordul  h r ilor  i  al  sufletelor  noastre: �”A  fi  mare  
nu-i  mirare/ A  fi  om  e  lucru  mare�”, spune  unul  din  proverbele  care  
deschid  aceast   Biblie  maramure ean . A  fi  artist  a a  cum  sunt  autorii  
acestui sumum  de  frumuse e, a  fi  artist  a a  cum  au  fost  i  sunt  toate  
miile  de  arti ti  f r   nume  pe  care  cu  atâta  emo ie  îi  reprezint   ei �– este  
într-adev r  lucru  mare. 
 E. T., în �”Astra�”, nr. 1, 1981, p. 15. 

�”Calendarul  Maramure ului�” 
�… un  calendar�… de  p strat  în  cas   la  loc  de  cinste  spre  desf tare  i  
medita ie, spre  nestins   trezie  în  fa a  trecerii/petrecerii  în  crea ie  a  
timpului  i  timpurilor. 
 GHEORGHE  PITU , în �”Locuri  i  oameni. Scriitori  i  parabole�”, 
Cartea  Româneasc , p. 206. 
   Calendarul  Maramure ului 
Amar  de  vreme  a  trecut  de  când  ini iatorii  s i  a teptau  s   apar   i  iat , 
în  sfâr it, în  fa a  ochilor  no tri �– Calendarul  Maramure ului, editat  de  
Asocia ia  folclori tilor  i  etnografilor, M IASTRA �– Asocia ia  tinerilor  
arti ti, sub  responsabilitatea  marilor  iubitori  ai  spiritului  i  oamenilor  
acestor  locuri: Ion  Bogdan, Mihai  Olos, Nicoar   Timi . 

i  celui  care-a  v zut  i  celor  care  n-au  trecut  prin  Maramure   li  se  va  
releva  prin  acest  Calendar  o  lume  inconfundabil : floare  i  stâlp  neclintit, 
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nor  adormit  pe  vânt  i  cremene  t ioas , miel  i  vultur  cu  arpele-n  plisc, 
foc  i  izvor, cântec  i  ochi  privind  i  sorbind  pe  razele  vederii  bucuria, 
tânguirea  i  frumuse ea, numai  i  numai  pentru  a  nu  l sa  cântecul  s   aib   
vreodat   sfâr it. Dac   ne-am  trezit  la  via   ca  mo tenitori  ai  numelor  
atâtor  ri  Române ti, atunci  de  bun   seam   lectura  i  grafica  acestui  
Calendar  vor  fi  un  indubitabil  temei  pentru  a  considera  Maramure ul  tat , 
�”un  mare  tat   alb�” i  pururi  tân r  al  tuturor  acestor  ri  ale  noastre. 
Maramure ul  nu  este  m m li�’ cu  brâ�’ cu  la�’  cum (superficial)  cred  unii, ci  
for   i  tunet, cer  p mântesc  i  senin  de  p mânt, poart   ca  un  rm  de  ap   
mare  prin  care  intri  sau  ie i  dintr-o  eternitate  în  alta, ar   n scut   i  
p strat   milenii  de  c tre  oamenii  ei  numai  prin  cultul  muncii, al  blânde ii  
i  al  cântecului  proasp t, cum  nu-i  decât  roua  dimine ilor  de  var . Tuturor  

ni  se  par  incomparabile  priveli tile  în  care  ne-am  n scut, dar  oricât  ne-ar  
veni  de  greu  noi  recunoa tem  c   ara  Maramure ului  s-a  n scut  deodat   
cu  oamenii  ei  i  c   munte  cu  munte, deal  cu  deal  i  vale  cu  vale  au  fost  
atât  de  armonios  rânduite  încât  cel  mai  mare  i  mai  bun  dintre  zei  parc   
le-ar  fi  mângâiat  u or  cu  mâna  ca  s   r mân   astfel  în  vecii  vecilor. 
Datini  i  legende, proverbe  i  aforisme, povestiri  fantastice  i  leacuri  de  
t m duire, poezie  popular   i  colinde �– un  vast  material  inedit �– formeaz   
ceea  ce  am  putea  numi  Pantheonul  viu  al  spiritualit ii  noastre  celei  mai  
autentice. De  aceea  ne-am  întristat  la  lectura  unor  fragmente  în  care  
marele  cânt re   anonim �– poporul, a  fost �”corectat�” în  spiritul  s u  de  la  
început, fapt  ce  ar  trebui  remediat  grabnic  la  a  doua  edi ie. 
Consider m  Calendarul  Maramure ului  un  eveniment  cultural  al  întregii  

ri  i  credem  c   to i  cei  care  vor  avea  bucuria  de  a-l  citi  îi  vor  felicita, 
împreun   cu  noi, din  inim , pe  ini iatorii  s i. 
 ERBAN  CIOCULESCU, în �”Ramuri�”, nr. 4, 15  aprilie  1981, p. 6. 
Reprodus  în  cartea �”Dialoguri  literare�”, Editura  Minerva. 

Calendarul  Maramure ului 
ÎNV CELUL: - V d  pe  masa  d-str   o  carte  format  mare  i  grijuliu  
îmbr cat . E  o  carte  de  pre  ? 
EUDOXIU: - Depinde  de  ce  în elegi  prin  pre . Cartea  cost   numai  24  de  
lei, dar  nu  se  g se te  în  comer   i  e  nepre uit   prin  con inut. 
ÎNV CELUL: - M   face i  curios. Ce-i  în  definitiv? 
EUDOXIU: - Asocia ia  folclori tilor  i  etnografilor, M iastra, Asocia ia  
tinerilor  arti ti  a  scos  la  Baia  Mare, la  sfâr itul  anului  trecut, sub  
îngrijirea  lui  Ion  Bogdan, Mihai  Olos  i  Nicoar   Timi   un  extraordinar  
almanah. Calendarul  Maramure ului. Asta-i. 
ÎNV CELUL: - A! mi-amintesc�… Despre  el  a  scris  Ana  Blandiana  în  
primul  num r  din  anul  acesta  al  României  literare, rânduri  emo ionante  de  
admira ie. Am  c utat  s   mi-l  procur, dar  n-am  izbutit. Sunte i  un  om  
r sf at! Le  primi i  toate  în  dar. 
EUDOXIU: - Da�’ de  unde! Exemplarul  de  pe  birou  e  de  împrumut, prin  
bun voin a  unei  distinse  s tm rene, poet   i  traduc toare  de  talent, Livia  
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B caru, care  a  binevoit  s   mi-l  treac   pe  al  d-sale. Eu  nu  mi-am  înjghebat  
biblioteca  cu  c r i  de  împrumut. Iat , ca  mâine  am  s-o  restitui. 
ÎNV CELUL: - Nu  îns   f r   a  m   l muri  despre  con inutul  mirabilului  
calendar, cum  ar  fi  zis  Lucian  Blaga. 
EUDOXIU: - Fie! Întâi  de  toate, cartea  e  un  tezaur, cu  folclor  fire te  local, 
dar, ia  aminte, din  inutul  cel  mai  bogat  în  tezaure  etnografice  i  din  care, 
cred  c   tii, a  desc lecat  Bogdan  Voievod, întemeietorul  Moldovei. 
ÎNV CELUL: - i-l  cânt   careva  în  Calendar? 
EUDOXIU: - Fire te. Luceaf rul �”genera iei  de  la  1960�”�… 
ÎNV CELUL: - Ard  de  ner bdare  s   aud  mesajul  lui  Nichita St nescu. 
EUDOXIU: -  Nu  te  pot  lipsi  de  a a  minune. Ascult : �”Bogdane  Bogdane/ 
Mun ii-au  fost  v dane/ Dar  i-ai  fost  înc lecat/ i  i  desc lecat�”. 
ÎNV CELUL: - Shoking! 
EUDOXIU: - E ti  ru inos  ca  o  fat   mare  din  zile  de  demult! 
ÎNV CELUL: - i  mai  departe? 
EUDOXIU: - �”Desc l torie/ i  i  moldovie�”. 
ÎNV CELUL: - Aici  nu  mai  în eleg  nimic. Ce-i  asta: desc l torie  i  
moldovie? 
EUDOXIU: - A teapt   apari ia  edi iei  a  II-a  a  marelui  Dic ionar  al  
Academiei  Române, cu  exemple  din  autorii  celui  de  al  treilea  clasicism. 
E ti  tân r. Ai  s   apuci  ziua. 
ÎNV CELUL: - i  asta-i  tot  despre  Bogdan? Nimeni  nu  l-a  mai  
pomenit? 
EUDOXIU: - Ba  da. A  scris  despre  Domnitorul  Bogdan  un  studiu  concis  
d-rul  Mihai  Marina. S   ne  întoarcem  îns   la  folclor. 
ÎNV CELUL: - Nu  îns , rogu-v , înainte  de  a-mi  r spunde  dac   i  al i  
poe i  din  zilele  noastre  i-au  încordat  lira  întru  cântarea  Maramure ului. 
EUDOXIU: - S - i  satisfac  curiozitatea. Poate  î i  spun  ceva  numele  lor: 
Vasile  Radu  Ghenceanu, Vasile  Lati , Iord nescu  Doina, Ion  Bogdan, 
Gheorghe  Roman, Ion  Ardeleanu-Pruncu, Ileana  Ioana  te cu, Ion  Codreanu, 
Vasiler  Velneciuc, Simion  u tic  Coman, Emil  Florescu, tefan  Bellu, Ileana  
Zuba cu, Gheorghe  Pârja, tefan  C m ra u, Gavril  Ciuban, Doina  
Petrulescu, Ioan  Moldovan, Leontin  Dr gan. i  i-am  dictat  în  tempo  lento. 
ÎNV CELUL: - Mi  i-am  notat. V   mul umesc. Dar  prozatori  ilu tri? 
EUDOXIU: - Nu  lipsesc. Încep  cu  oaspe ii  nemaramure eni, în  frunte  cu  
Constantin  Noica, semnând  interesante  glose  filologice  i  filosofice; îl  
urmeaz   Mircea  Popescu, cu  un  studiu  despre  Mircea  Eliade  i  folclor, 
evocarea  lui  Vasile  Lucaciu, de  c tre  Ioan  Alexandru, a  lui  George  Pop  de  
B se ti  de  Viorica  Moldovan-Gherla, permanen e  maramure ene  surprinse  
de  Lauren iu  Ulici .a. S   ne  întoarcem  îns   la  tezaurul  folcloric  al  
Calendarului. 
ÎNV CELUL: - S   ne  întoarcem. Se  poate  s   lipseasc   îns   înv atul  
profesor  universitar  doctor  docent  Mihai  Pop? 
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EUDOXIU: - Nu  se  poate! Ai  dreptate. Ne-a  dat  un  studiu  metodologic, ex  
cathedra. Merci  f r   sedil ! Dar  ca  s   intru  în  tem , autorii  ne-au  dat  
substan iale  studii  despre  obiceiurile  de  pim var , var , toamn   i  iarn , 
despre  jocurile  de  copii, despre  Vechimea  prezen ei  pastorale  în  etajul  
alpin al  Carpa ilor.  
ÎNV CELUL: - Nu  v   place �”etajul�”  alpin? 
EUDOXIU: - Ca  i  ie, dr gu ule!  cu  regretul  c , la  vârsta  mea, urc  mai  
greu �”etajele�”  i  mai  ales  cele  alpine�… S   ne  întoarcem  îns   la  literatura  
popular , însumând  607  texte, ale  c ror  referin e  exacte  ni  se  dau  la  
sfâr itul  Calendarului. Sunt  texte  de-o  mare  varietate, cuprinzând  aproape  
totalitatea  speciilor  folclorice, de  la  cele  lirice  pân   la  cele  dramatice, 
trecând  prin  cele  epice, în  care  am  gustat  variante  noi  din  Miori a  i  din  
Pintea, haiducul. Remarc  cu  pl cere  graiul  maramure ean, cu  bogatul  s u  
lexic, c ruia  nu  i-ar  fi  stricat  un  glosar, i  m   bucur  c   e  transcris  a a  fel  
încât  nu  e  accesibil  numai  speciali tilor, ci  i  publicului  celui  mai  larg. De  
aceea  l-a   fi  dorit  cât  mai  r spândit  în  toate  inuturile  române ti. 
ÎNV CELUL: - Nu  vre i  s -mi  citi i  ceva  de  dor  sau, cum  se  spune  la  
târg, de  inim   albastr ? 
EUDOXIU: - Vreau, nu  vreau, am  s - i  fac  pe  plac, c   te  tiu  sentimental. 
Î i  dau  o  plângere  de  fat , s   crezi  c   i  se  adreseaz   direct: �”Mult  m -
ntreab   oricine/ De  mni-i  dor, mândru , de  tine./ Eu  i  spun  c   nu  mni-i  
dor,/ Dar  de  la  inim   mor;/ Eu  i  spun  c   nu  mni-i  drag/ Dar  de  la  inim -
m  trag�”. Ai  vrea, nu-i  a a, s - i  cânte  mândru a? 
ÎNV CELUL: - M-a  dat  gata. S   nu  uit  îns , magistre. V   umbl   vorba  
c -l  cam  persecuta i  pe  Nichita. Nu  vre i  s -mi  citi i  i  sfâr itul  odei  sale  
ca  nu  cumva  s   r mân  i  eu  cu  ideea  c   i-a i  trunchiat  textul, scuza i-mi  
îndr zneala. 
EUDOXIU: - Nu  te  pot  refuza. Iat   continuarea  i  sfâr itul  poeziei �– imn  
cu  titlul  De  drag  de  mo ul  nostru: �”Bogdane  e ti  iute / i  frumos  i  acru/ 
Duce-te  i  du-te- i/ Pe  plaiul  cel  sacru/ Unde  pân   când  i/ La  Moldova/  
Nasc  oameni�”. 

i  s   nu  zici  despre  mine  c   sunt �”iute �”, i �”acru�”  ca  Bogdan! 
i  s - i  fie  de  bine! 

Ecouri  despre  Calendarele  ulterioare 
* 

Prof. NICOLAE  BOT, Universitatea  Cluj-Napoca, 26  aug. 2007 
Am  primit  mesajul  telefonic  i  nr. 5-6  din �„Calendarul  Maramure ului�”. 
Mul umesc  mult. Felicit ri  familiei  pentru  aceast   frumoas   realizare. 
H rnicia, priceperea  i  perseveren a  Dumneavoastr   sunt  reconfortante. 
Binevenite  i  interesante  studiile  prof. Mihai  Pop (anul  acesta  se  împlinesc  
100  de  ani  de  la  na tere; ce  ar  fi  ca  num rul  urm tor  s   îi  fie  dedicat?), 
Constantin  Eretescu, Iordan  Datcu  i  Georgiana  Dobrin. Este  bine  c   
publica i  i  articole  despre  faptele  de  cultur   popular   din  alte  zone.  
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Nu  numai  c   a   avea  un  interes. Pân   când  trebuie  depuse  textele  pentru  
num rul  urm tor? i  cum  s   fie  trimise?  V-a   da  ceva  în  leg tur   cu  Fata  
P durii, pornind  de  la  frumoasa  carte  a  lui  Constantin  Eretescu. A  fost  la  
Baia  Mare  împreun   cu  so ia  sa care  a  primit  acolo  titlul  de  Doctor  
Honoris  Causa. Au  plecat  de  la  noi. V-am  c utat  insistent  la  telefon  s   v   
anun m  evenimentul, dar  f r   succes. 

* 
Ieri  mi-a  sosit  prin  po t   ultimul  num r (5-6/2007)  din  �„Calendarul  
Maramure ului�”. L-am  citit  aproape  integral. Este  o  mare  reu it   
publicistic   pentru  care  vreau  s   v   felicit  i  pe  Dvs.  i  întregul  corp, 
restrâns, de  redactori. Am  reg sit  în  paginile  revistei, dup   atâ ia  ani, vocea  
Profesorului  Mihai  Pop, un  om  care  a  avut  harul  de  a  comunica  în  scris  
felul  în  care  vorbea.El  nu  a  avut  dou   stiluri, unul  tiin ific  i  altul  pentru  
comunic ri  orale, ci  reu ea  s   elimine  jargonul  specific  domeniului, pentru  
a  transmite  informa ii, altfel  greu  de  digerat, într-un  limbaj  accesibil, 
invitând  astfel  pe  to i, cititori  i  ascult tori, s   intre  pe  poarta  care  duce  la  
cercetarea  antropologic . E  o  calitate  rar , pe  care  nu  o  au  decât  pu ini  
oameni. A a  cum  mi  s-a  p rut  cu  deosebire  interesant  materialul  lui  
Iordan  Datcu  despre  Elena  Vlad. Probabil  c   existen a  unei  colec ii  mai  
vechi  cu  aproape  dou   decenii  decât  cea  a  Pr. Ion  Bârlea  nu  va  schimba  
ierarhiile  existente, dar  va  arunca  o  lumin   nou   asupra  cronologiei  
culegerilor  din  Maramure   i  rolului  pe  care  l-au  jucat  folclori ti  aproape  
ignora i. 
M-au  încântat, ca  întotdeauna, textele  i  fotografiile  care  umplu  pân   la  
refuz  paginile  revistei, bucurie  pentru  ochi  ca  i  pentru  suflet. Am  reg sit  
i  lucrarea  mea �„Horia  merge  de  mândru �”, un  text  recuperat  dup   mai  

bine  de  trei  decenii... 
* 

Prof. CONSTANTIN  ERETESCU, Maryland, SUA, 6  sept.  2007 
...La  reîntoarcerea  în  Bucure ti, am  g sit  ultimul  excelent  num r  din 
�„Calendarul  Maramure ului�”, pe  care  mi-l  trimi i  cu  consecven   i  
generozitate  rar , de  la  începutul  s u... Î i  mul umesc  acum  pentru 
�„Calendarul  Maramure ului�”, a  c rui  colec ie  o  p strez  în  biblioteca  mea  
din  Bucure ti, al turat   primului  s u  num r, scos  împreun   cu  Mihai  Olos  
i  Nicoar   Timi , prin  anii �’80, pentru  apari ia  c ruia  a i  epuizat  un  

cincinal  de  r bdare  i  curaj  în  lupta  cu  barbarele  autorit i  comuniste... 
Domnule  Poet  Ion  Bogdan, î i  scriu  acum  atât  pentru  a- i  spune  La  mul i  
ani, cu  paharul  sufletului  plin  i  inima  mea  solidar , cât  i  s - i  
mul umesc, oricât  de  târziu, pentru  ceea  ce  a  însemnat, în  to i  anii  care  au  
trecut  din  1969  încoace (când  tu  scoteai  la  S li tea  revista  �„Semnal�”, iar  
eu  soseam  profesor  pe  Valea  Izei), lucrarea  destinului  t u, pentru  noi  to i  
cei  pe  care  i-ai  luminat  cu  valoarea  i  generozitatea  spiritului  t u. 
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ION  ZUBA CU, scriitor, 1  septembrie  2007, Bucure ti 
Copiii  se  zbat  pentru  tinere ea  f r   b trâne e  a  legendelor  

maramure ene 
În  perioada  7-14  iulie, la  urde ti  i  S li tea  de  Sus  se  desf oar   dou   
Ateliere  de  interpretare  a  pove tilor  i  legendelor  maramure ene, ai c ror  
beneficiari  sun  membrii  cenaclurilor  literare  din  cele  dou   localit i...... 
Actri a  Rodica  Alboiu  a  descoperit, cu  acest  prilej, c   cei  de  la  ar   se  
simt  apropia i  de  pove ti  i  legende. �„În  sat  sunt  mai  mul i  care  citesc  
decât  în  ora . În  ora   stau toat   ziua  la  televizor. Exist   la  ar   copii  care  
au  cu  adev rat  o  înclina ie  spre  literatur �”. 
ANCA  GOJA, GRAIUL  MARAMURE ULUI, mar i, 10  iulie  2007, p. 11 
Calendarul  Maramure ului an  III, nr. 5-6, ianuarie-iulie  2007 
Revista  ne  d   o  pre ioas   cuprindere  a  ceea  ce  mai  este  înc   viu  în  
Maramure   privind  tradi ia. Modul  de  organizare  tematic , dar  i  
prezentarea  grafic , este  foarte  riguroas ... (GRAIUL  MARAMURE ULUI, 
sâmb t -duminic , 4-5  august  2007, p. 3). 

Calendarul  Maramure ului 
Este  o  revist   vie, care  nu  uit   niciodat   ceea  ce  am  fost, ceea  ce  suntem, 
ceea  ce  dorim  s   fim: noi  în ine. (GLASUL  MARAMURE ULUI, sâmb t , 4  august  
2007, p. 7) 
Ateliere  de  formare  educa ional   la  urde ti  i  S li tea  de  Sus 
Cum  s   cre m  i  s   folosim  o  poveste (GLASUL  MARAMURE ULUI, vineri, 3  
august  2007, p. 12) 

* 
Avem  nevoie  de  r d cini, avem  nevoie  s   vis m  cu  ochii  deschi i.   

    (Lydia  Bloch, Fran a) 
(Subtitluri:)  

Funda ia �„i.u.g.a.�”  d   ap   vie  pove tilor  i  legendelor  maramure ene 
O  solu ie  pentru  tinere ea  ve nic   a  basmelor  maramure ene. 
Omul  potrivit  la  locul  potrivit. 

 Atelierele  dezvolt   imagina ia  i  încrederea  în  sine. 
 �„Calendarul  Maramure ului�” �– un  rezultat al  acestui  proiect. 
 În  urde ti, poe ii  nu  sunt  pu ini 
Joi  i  vineri  au  avut  loc  la  urde ti  dou   ateliere  de  formare  pe  tema: 
�„Cum  s   cre m  i  s   folosim  o  poveste�”, ac iune  la  care  au  participat  
membrii  cenaclului �„Raze  de  Soare�”, sâmb t   a  fost  rândul  membrilor  
cenaclului �„ Semnal�”  din  S li tea  de  Sus  s   se  bucure  de  un  eveniment  
similar. Toate  aceste  ateliere  sunt  conduse  de  Lydia  Bloch, pre edintele  
Asocia iei �„Gr dinitsa�”, care, chiar  înainte  de  a  se  apuca  serios  de  aceast   
lucrare, a  stat  pu in  de  vorb   cu  reporterul �„Graiului�”. 
ANCA GOJA, GRAIUL MARAMURE ULUI, luni, 6 august 2007, p. 13 

* 
�„Calendarul  Maramure ului�” �– o  culegere  pre ioas   pentru  conservarea  

memoriei   
De  curând  a  ie it  de  sub  tipar  un  nou  num r  din  �„Calendarul  
Maramure ului�”. Lansarea  oficial   a  avut  loc  luni, la  Biblioteca  Jude ean  
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�„Petre  Dulfu�”. În  deschidere,a  luat  cuvântul  Georgeta  Maria  Iuga, 
managerul  proiectului �„POL  Maramure  �– centre  de  reziden   artistic   
pentru  tinere ea  f r   b trâne e  a  legendelor  i  basmelor  din  Maramure �”, 
sprijinit  financiar  de  Administra ia  Fondului  Cultural  Na ional�”... 
În  timpul  lans rii, sala  de  conferin e  a  fost �„împânzit �”  de  panouri  ce  
reprezentau  patrimoniul  rural  al  urde tiului  i  al  i e tiului �„care  s-au  
plimbat  în  lume, la  Cracovia, la  Padova, reprezentând  o  parte  din  
activitatea  noastr   i  a  patrimoniului  rural. Astfel  încerc m  s   d m  un  
viitor  artei  tradi ionale�”... 
La  lansare  a  luat  cuvântul  i  Ionel  Sima, din  Suciu  de  Sus, care  a  publicat ... 
�”crâmpeie�” din  ara  L pu ului, considerând  zona  Suciului  una  cu  tradi ie. 
La  manifestare  a  participat  i  directorul  Editurii  Dacia, poetul  Ion  V dan, 
care  se  consider   foarte  norocos  c   de  fiecare  dat   când  ajunge  în  
Maramure   are  loc  un  eveniment  cultural. �„�”În  Maramure , ritmul  timpului  
istoric  este  cu  totul  altul. V   mul umesc  pentru  c   reu i i  atât  de  bine  s   
manageria i  actul  cultural�”. 
(OANA  DULF, GLASUL  MARAMURE ULUI, sâmb t , 11  august  2007, p. 6) 

* 
�„Calendarul  Maramure ului�”, o  revist   de  memorie  cultural  

�„Calendarul  Maramure ului�”, anul  III, nr. 5-6, este  un  pre ios  document  
despre  ceea  ce  mai  este  înc   viu  în  Maramure   privind  tradi ia. Modul  de  
organizare  tematic , dar  i  prezentarea  grafic , sunt  foarte  riguroase, iar  
fotografiile, de  la  facsimile  pân   la  imagini  din  deceniile  II/III  ale  
secolului  trecut, dar  i  contemporane, sunt  edificatoare  pentru  a  demonstra  
c  �„viitorul  apar ine  celor  care  î i  respect   identitatea  prin  continuarea  
tradi iei, cum, pe  coperta  I, ne  atrage  aten ia  deviza  Academiei  de  Arte  i  
Meserii  Tradi ionale  din  Maramure . 
Coper ile  I  i  IV  ne  duc  la  acest  gând... �– totul  vine  s   ne  trezeasc   
interesul  pentru  cultura  i  civiliza ia  Maramure ului  de  ieri  sau  de  azi. 
(ION  BURNAR, INFORMA IA  ZILEI, 11-12  august  2007, p. 10) 

* 
Publicarea  Calendarului  Maramure ului  este  un  demers  necesar, în  
condi iile  în  care  societatea  de  consum  româneasc   devine  tot  mai  
dizarmonic , iar  cultura, chiar  i  cea  popular , poate  deveni  un  factor  tonic  
i  de  dezvoltare  spiritual . 

(ANDREI  B RBOS, JURNALUL  DE  VINERI, nr. 239, 10-16.08.2007, p. 10)/ 
* 

La  Biblioteca  Jude ean   a  fost  lansat   revista �„Calendarul  Maramure ului�” 
Aflat   în  anul  trei  de  apari ie, publica ia  semestrial   pe  ianuarie-iulie  2007  
continu  �– ca  i  cele  anterioare �– s   fie  o  revist   a  conserv rii  i  
promov rii  valorilor  patrimoniului  etno-folcloric  maramure ean, dar  i  a  
literaturii  scrise  în  prezent  în  aceast   parte  a  rii.( ION  BURNAR, INFORMA IA  
ZILEI, 7  august  2007, p. 9). 

* 
�„CALENDARUL  MARAMURE ULUI�”- un  mod  de  a  acorda  aten ie  
propriilor  noastre  valori Un  num r  special  deoarece, printre  multe  alte  
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scrieri  interesante, cuprinde  multe  pove ti  i  legende  culese  sau  create  de  
membrii  cenaclurilor  literare  �„Raze  de  soare�”  din  urde ti  i �„Semnal�”  din  
S li tea  de  Sus... 
O  revist   în  care  sunt  publicate  crea ii  i  cercet ri  etnologice  valoroase, 
indiferent  din  ce  parte  a  rii  provin  acestea: am  încercat  s   promov m  
valori. Am  încercat  s   incit m  spiritele, s   d m  un  impuls  creativit ii. Am  
vrut  s   ne  cunoa tem  propriile  valori, a  spus  redactorul  ef. 
(ANCA GOJA, GRAIUL MARAMURE ULUI, mar i, 7 august 2007, p. 4). 

* 
 La  urde ti  s-a  mai  creat  o  poveste. Una  adev rat  
(Subtitluri:) La  urde ti  s-a  s dit  o  s mân .  

Pove ti  tinere  i  basme  vechi.  
O  revist   pentru  neuitarea  spiritului. 
Cât   bucurie  provoac   povestitul. 
Copii  care  nu  au  voie  s   citeasc   pove ti 
Copiii  î i  produc  permanent  o  lume  legendar  
Povestea  micu ei  i  Povestea  uria ilor 

A  urmat  masa  rotund   propriu-zis , din  care  am  re inut  câteva  idei  
interesante: �„E  foarte  bun   ideea  unui  concurs  pentru  povestitori. În  
str in tate  se  p streaz   acest  cult  al  povestitului, dar, din  câte  tiu, la  noi  
nu  s-a  mai  f cut  a a  ceva. Cea  mai bun   modalitate  de  a  p stra  obieciul  
povestitului  este  s   le  ar t m  copiilor, care  trebuie  s   duc   aceast   art   
mai  departe, cât   bucurie  provoac   povestitul  i  ce  diferen   este  între  a  
asculta  o  poveste  i  a  o  citi, sau  a  vedea  un  film.  (IOANA  DAN  
FRUNTELAT , Universitatea  Bucure ti). 
E  foarte  greu  s   g se ti  azi   în  libr rii  c r i  de  pove ti  frumos  ilustrate; se  
g sesc  doar  basmele  cu  ilustra ii  gen  Barbie  sau  Disney, astfel  încât  copilul  
nu  prea  are  de  unde  alege. (ANAMARIA  IUGA, Muzeul  ranului  Român) 
În   general, editurile  prefer   s   importe, pentru  c   e  mai  ieftin, iar  succesul  
e  asigurat (PATRICIA  SULIMAN, ilustrator). 
Am  remarcat  conflictul  dintre  consumul  societ ii  i  pove ti. În  Occident  
exist   o  cultur    a  c r ii  de  mare  valoare, chiar  dac   i  acolo  reg sim  o  
societate  consumist . Ar  trebui  ca  i  cultura  noastr   s   se  integreze  în  
via a  cotidian , chiar  dac   exist   aceast   invazie  a  calculatorului  i  
internetului. (IRINA  DOBRESCU, ilustrator). 
Se  încearc   o  inversare  a  calit ilor  eroilor  din  pove ti. În  desenele  
animate, mai  nou, eroul  pozitiv  e  un  dr cu or. E  vorba  de  contextul  în  
care  se (de)formeaz   un  copil. În  desenele  animate  nu  mai  apar  Tom  i  
Jerry, ci  tot  felul  de  robo ei  i  dovlecei  diformi. Ar  trebui  separat  binele  
de  r u  i  spus  clar: binele  de  frumos  i  r ul  e  urât. (ALEXA  GAVRIL  BÂLE). 
Nu  am  nici  o  spaim   c   povestea  dispare. Povestea  e  absolut  
indinspensabil   i  apare  spontan. Copiii  î i  produc  permanent  o  lume  
legendar , copilul  are  o  mitologie  care  nu  e  dirijat   i  produs   direct  de  
adult. Pove tile  au  o  via   uluitoare  i  permanent . Trebuie  s   afl m  care  
sunt  pove tile  vii  pe  care  i  le  spun  oamenii  i  care  e  contextul  în  care  
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le  spun. Nu  a   vrea  ca  ele  s   fie  conservate  într-un  mod  artificial. Dac   
în  mitologia  copilului  urban  intr   scara  blocului, ea  nu  trebuie  neglijat . 
Sunt  convins  c   Fata  P durii  are  un  echivalent  actual. ( ERBAN  
ANGHELESCU, Muzeul  ranului  Român). 
�„Num rul  de  fa   (al  �„Calendarului  Maramure ului�” �– n.n.)  este  în  mare  parte  
datorat  muncii  membrilor  celor  dou   cenacluri, din  urde ti  i  S li tea  de  Sus 
(acesta  din  urm   cu  o  tradi ie  de  40  de  ani), dar  con ine  i  alte  colabor ri  
valoroase. Ceea  ce  mi  se  pare  important  este  s   p str m  frumuse ea  vorbirii, 
pove tile  i  legendele...�”Calendarul�”  este  o  revist   de  memorie  cultural , ceea  
ce  înseamn   c   încerc m  s   p str m  tot  ceea  ce  exist   valoros  din  punctul  
de  vedere  al  spiritului. (DUMITRU  IUGA, red.  ef). 
Atâta  vreme  cât  exist   bunici  i  copii, pove tile  n-au  cum  s   moar . Dar  
ele  trebuie  între inute. (DIDONA  DIDEA, profesor, Bucure ti). 
Cea  mai  bun   povestitoare  a  fost  desemnat , în  urma  juriz rii, Andreea 
Bogâldea, din  S li tea, în  vârst   de  8  ani, o  adev rat   artist   în  devenire, 
care  poveste te  cu  patos  i  cânt   precum  o  privighetoare. �„Nu  citesc  
foarte  mult. Pove tile  mele  preferate  sunt  F t  frumos  din  lacrim , 
Cenu reasa, Alb   ca  Z pada  i  Frumoasa  din  p durea  adormit ... Vreau  s   
fiu  mare ...vedet . M   bucur  c   am  luat  premiul  acesta, de i  nu  m-am  
a teptat, credeam  c   ceilal i  sunt  mai  buni  decât  mine �– spune  micu a, care  
vrea  s   se  fac   creatoare  de  mod . 
Funda ia �„i.u.g.a.�”  are  ca  obiectiv  publicarea  pove tilor  ilustrate  de  c tre  
participan ii  la  tab r  (Irina  Dobrescu, Sebastian  Opri , Patricia  Suliman  i  
Doina  Butu in ), dar  i  a  caietelor  cu  crea iile  i  textele  culese  de  
membrii  celor  dou   cenacluri. 
ANCA GOJA,GRAIUL MARAMURE ULUI,miercuri,5 sept. 2007,p. 10 

Pove ti  la ... urde ti 
Sâmb t , 1  septembrie, a  avut  loc  simpozionul  de  literatur   epic  
�„Tinere ea  f r   b trâne e  a  pove tilor  i  legendelor�”, la  care  au  participat: 

erban  Anghelescu  de  la  Muzeul  ranului  Român, Ioana  Ruxandra  
Fruntelat  �– Universitatea  Bucure ti, Georgeta  Moarc s �– Universitatea 
�„Lucian  Blaga�” �– Bra ov, Alexa  Gavril  Bâle �– Cet ele, Adriana  Strâmbu �– 
Baia  Mare, Anamaria  Iuga �– Muzeul  ranului  Român, Georgeta  Maria  
Iuga �– Baia  Mare  etc. 
Duminic   au  sosit  la  urde ti  i  membrii  cenaclului �„Semnal�”  din S li tea  de  
Sus, condu i  de  profesorul  i  poetul  Simion  Iuga. S-au  întrecut  în  basme, poezii, 
hori  i  legende  cu  cei  din  urde ti. Au  fost  to i  atât  de  reali  i  inventivi, dar  i  
buni  culeg tori  de pove ti  i  legende, p anii, întâmpl ri. 
Marele  Premiu  pentru  interpretare  a  fost  câ tigat  de  o  �„artist �”  în  devenire, 
Andreea  Bogâldea, doar  în  clasa  a  IV-a, din  S li tea  de  Sus. Dar  nici  ceilal i  nu  
s-au  l sat  mai  prejos. La  urde ti  a  fost  o... poveste  frumoas . 
ION  BURNAR, INFORMA IA  ZILEI  de  MARAMURE , 8-9  sept. 2007, p. 10 

Despre  CALENDARUL  MARAMURE ULUI, nr. 12/2012 
În  revista  CULTURA, Funda ia  Cultural   Român , din  13  dec. 2012, sub  semn tura  
cunoscutului  ethnolog  Prof. Dr. Nicolae  Constantinescu, de  la  Universitatea  de  
Filologie  Bucure ti, se  scrie  i  despre  CALENDARUL  MARAMURE ULUI, nr. 
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12. Se  reproduce  foto  i  Coperta  I. Dar  s   d m �”Grai�” i  Profesorului  NICOLAE  
CONSTANTINESCU  (Articolul  se  nume te �”Fotografia  în  etnologie �– �”retu uri�” i  
�”develop ri�”, pag, 28-29. (Ne-am  mirat  de  ce  nu  accept   termenul  ethnologie, 
sintagma  fiind  în  toate  limbile  mapamondului!!)  Cit m:  
În  final  o  scurt   not , de i  ar  merita  mult  mai  mult, despre  publica ia 
�”Calendarul  Maramure ului, Revist   de  memorie  cultural �”. Editat   de  
funda ia  social-cultural   pentru  democra ie �”Identitate. Unitate. Generozitate. 
Ac iune�” (I. U. G. A.). Este, am  putea  spune, o �”afacere  de  familie�”, pus   în  
lucrare  de  destoinicii  membri  ai  familiei  Dumitru  Iuga �– Anamaria  Iuga, 
Georgeta  Maria  Iuga, Ioan  Bogdan  Iuga  care  alc tuiesc  în  aceast   ordine, 
redac ia  publica iei  din  care  am  în  fa   nr. 12, aprilie-noiembrie  2012, p. 
760-860, ap rut  în  cadrul  unui  Proiect  AFCN. Exemplarul  primit  de  la  
editori, c rora  le  mul umesc  i  pe  aceast   cale, a  venit, cum  s-ar  zice, 
�”tocmai  la  pont�”, pentru  c   informeaz   despre  un  proiect  de  o  
excep ional   importan   pentru  cunoa terea  artei  populare  tradi ionale. 
�”Recuperarea  modelelor  str bune �– de  la  bunici  la  str nepo i�” în   care  au  
fost  implica i  speciali ti  de  la  Muzeul  de  Etnografie  i  Art   Popular   
Baia  Mare, Muzeul  ranului  Român, coala  de  Muzic   i  Arte  Plastice  
Sighetul  Marma iei, Universitatea  de  Arte  i  Design  Cluj-Napoca, Asocia ia  
Creatorii  frumosului  Tisa, i  elevi  de  la  colile  din  zon . 
Revista, consecvent  dens   i  iscusit  tehnoredactat  �– fiecare  pagin   de  text  
este  încadrat   cu  versuri  populare  din  colec ii  inedite  sau  publicate  din  
Maramure , numerotate  de  la  1  la  2.555  în  Calendarele  nr. 1-11, ap rute  
pân   acum, i  de  la  1  la  390  în  acest  num r, ceea  ce  însemneaz   aproape  
3.000  de  texte   poetice, un  cuprinz tor  corpus  al  poeziei  populare  din  ara  
veche  a  Maramure ului, ceea  ce  nu  e  pu in, desigur. Dar  acest  num r  12  
vine  ca  o  m nu   pe  tema  care  o  dezbatem  noi �– fotografia  etnografic . 
Pentru  c   obiectivul  proiectului  amintit  este  prezentarea  atent   a  nu  mai  
pu in  decât  213 �”pogmate�” (= model, cum  afl m  din  Glosarul  de  la  p. 860)  
p strate  în  5  cutii  de  inventar  la  Muzeul  Jude ean  de  Etnografie  i  Art   
Popular   din  Baia  Mare. Con inutul  fiec rei  cutii  este  descris, pe  scurt, în  
cuvinte, men ionându-se  locul  de  provenien   al  fiec rei  piese  cu  
denumirea  motivului  i, mai  ales, - asta  ne  intereseaz   în  mod  deosebit �– 
este  reprodus   în  imagini  foto  i  grafice  realizate  cu  mult   migal   i  cu  
tot  atâta  tiin . Putem  zice, f r   a  gre i  în  vreun  fel, c   în �”Calendarul  
Maramure ului�”  cuvântul  scris  i  imaginea (foto, desenat )  fac  cas   bun , 
într-un  sincretism  de  limbaje  care  dau  paginii  tip rite  mai  mult   
expresivitate  i  sens. 
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Portul popular din ara Maramure ului 
 
     �“În timp, to i venim din Maramure �”  
       MIHAI EMINESCU 

ara Maramure ului, de la prima men iune în documentele de cancelarie, la 
1199, avea, pân  în 1920, o suprafa  de 10.354 kmp., dup  stabilirea grani elor 
revenind României doar 3.831 kmp. Voievodatul Maramure ului se întindea de 
la Mun ii Rodnei - Pasul Prislop, Muntele Bârjaba i Obcinele Bucovinei - 
Mun ii Maramure ului, la sud-est i la nord, pân  la Talabârjaba la vest, iar la 
sud Mun ii vulcanici ai Oa ului, Gutâiului i ible ului. Ioan Mihalyi de Ap a 
descrie foarte sugestiv ara Maramure ului: �“Comitatul Maramure , situat la 
cursul superior al riului Tisa, formeaz  în privin a topohydrografic  un teritoriu 
închis din toate laturile de dealuri mari i mun i înal i, ca o cetate, având de 
poart  locul ngust l ng  Huszt, unde Tisa p r se te locul s u natal. Apele 
p trund acest teritoriu, cum e p truns  frunza arborelui de nervele sale; râuri 
curg din toate marginile p n  în mijlocul inutului, unde Tisa toate le adun , 
primind de-a stânga râurile Mara, Iza i Vi eul, de-a dreapta Ap a, Tarasul, 
Talaborul i râul Nagy-Agh (Neag - n. n.). Toate aceste râuri se ramific  în v i i 
v lcele înc nt toare de o rar  frumusea  naturale, cum le are p mântul classic 
al Elladei i al Italiei�” (Diplome maramure ene din secolele XIV i XV, vol. I, ed. A II-a, Ed. 
Societ ii culturale PRO MARAMURE  �“Drago  Vod �” Cluj-Napoca, 2000, p. 4-5, nota 1). 
Sunt edificatoare descoperirile arheologice din paleoliticul superior (N ne ti), 
neolitic (Leordina, Rozavlea, Strâmtura, Sighet, Co tiui, Corne ti etc.), epoca 
bronzului (tezaurele de la Saras u, Bor a, Bogdan Vod  sau Cetatea de pe 
dealul Solovan din Sighet (Vz. K. Horedt, A ezarea fortificat  din perioada târzie a 
bronzului de la Sighetul Marma iei, Baia Mare, 1966; Alexandru Filipa cu, Istoria 
Maramure ului, Buc., 1940; Ion Motzoi-Chicideanu, Georgeta Maria Iuga, Der Bronzenfund von 
Bogdan Vod , Kr. Maramure , în �“Bronzenfunden aus rumanian�”, Pr historische Arch ologie in 
Südosteuropa, Wissenschaftsverlag Volker Spiess, Berlin, 1995), din prima i a doua epoca 
a fierului, din perioada dacic  i prefeudal  (Vz., în special, Radu Popa, ara 
Maramure ului în veacul al XIV-lea, Buc., 1970; I. Dermer, I. Marin, Maramure ul românesc, 
Buc., 1934; cu multe rezerve, Viaceslav Kotigoro ko, Popula ia regiunii subcarpatice în prima 
jum tate a mileniului I al erei noastre, Kiev, 1983). Întinderea voievodatului, cele 
aproape 200 de loacalit i componente (azi în Maramure ul din România au 
r mas doar 58 localit i) cu o popula ie numeroas , i-au conferit o 
individualitate distinct  în peisajul rilor Române ti, de aici plecând 
�“întemeietorii de legi i datini�” Drago  Voievod i Bogdan Voievod spre 
Moldova, care câteva secole s-a numit Terra Bogdana, dinastia Mu atinilor 
domnind aici aproape dou  secole i jum tate. Dinastiile maramure ene au 
stpânit i voievodatul Gali iei (din Dr go e ti descinde, în sec. XV, o familie 
numit  Ceaikovsky), voievodatul Zambor din sudul Poloniei, în inutul numit 
azi Podhale. Prin secolele XIV-XV aici au fost f cute primele traduceri de texte 
religioase în române te, iar acestea �“creaser  o tradi ie a limbii literare; 
creaser , oarecum, limba literar  a românilor, pe care traduc torii din diferite 
provincii române ti erau obliga i s-o respecte într-o oarecare m sur . Avea, 
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oarecum, dreptate Iorga s  considere Maramure ul drept Toscana neamului 
românesc, adic  patria limbii române ti, cel pu in când e vorba de Coresi i 
traduc torii i scriitorii de pân  prin veacul al XVIII-lea�” (G. Iv nescu, Studii de 
istoria limbii române literare, Ia i, 1989, p. 52). Miron Costin în �“Descrierea rii 
Moldovei i a Munteniei�” (Poema polon ) acord  un spa iu generos 
Maramure ului, scriind: 
 Maramure u-i întreg, parc  nimeni n-a ie it. 
 C  acolo si pe Olt oamenii s-au înmul it 
 Vorba lor este i-acum frumoas , curat , 
 Mai ales în Maramure , mai apropiat  
 De italieneasc  i-s cu dreptul r z esc, 
 Liberi i pân  acum ei la nimeni nu slujesc, 
 Numai ce cu prin ul la r zboi pornesc c l ri 
 i cu oameni. Dup  alte legi tr iesc i apoi 
 Nici nu-s cei din urm  în trebi de r zboi. (trad. Elena Lin a) 
Rolul Maramure ului este dovedit i de diplomele acordate de regatul Ungariei 
nobililor maramure eni. Românii �“din Maramure  sunt aminti i abia la începutul 
secolului al XIV-lea în documentele maghiare, pentru c  doar atunci au intrat în 
sfera de interes a Ungariei, când regele Carol Robert, care urm rea o politic  de 
expansiune teritorial  spre Moldova i Gali ia, a avut nevoie de ajutorul lor 
împotriva T tarilor i Lituanienilor�” (Al. Filipa cu, Le Maramures, Sibiu, 1944, p. 19 
sq.). Prima familie nobil  maghiar  stabilit  în Maramure  a fost familia Pogany 
(�“Domni oara Pogany�” a lui Brâncu i este descendenta acestei familii), în 1500, 
la Domne ti (azi în Transkarpatia). Rutenii, sub Teodor Koriatovici, vin în ara 
Maramure ului abia în sec. XV (la 1405 erau la Munkacevo, alunga i de 
Lituanieni, iar pe la 1461 de la Cu ni a pe Bârjaba, spre Munkacevo, se 
aminte te de un drum �“ad terra Ruthinorum�” (Al. Filipa cu, op. cit., p. 62). 
Reatestarea diplomelor nobiliare de catre Curtea de la Viena, la sfâr itul sec. al 
XVIII-lea, ne d  o imagine destul de clar  a rii Maramure ului. To i trebuiau, 
prin �“înscrisuri�” (diplome), s - i dovedeasc  nobilitatea: �“între anii 1752-1768 
doar 120 de familii maghiare, din 15 târguri, i-au dovedit nobilitatea, îns  cu 
to ii fiind nobili armali ti, nici unul donatar; nici o familie rutean  nu i-a 
dovedit nobilitatea, în schimb 351 familii române ti, din 50 de sate, i-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, învesti i în propriile lor domenii�” (D. Iuga, G. M. Iuga, ara Maramure ului în 
secolul al XIV-lea, în �“Limba român �”, An X, nr. 3-5, 2000, Chi in u).  
Prin anii 1971-72 am v zut o carte postal  din Sicilia. Era o �“Gina Lolobrigida�” 
cu o c ma  decoltat  cam cum se poart  de vreo 30 de ani pe cursul superior al 
Izei, i cu o zadie (fot , catrin ) în vârste ro u-negru ro u-negru, 4 dungi un pic 
mai late ca în Maramure . Ne-a trimis-o un cunoscut cânt re , Emil Gavri , 
originar din Chelin a, sat de pe Some , aflat azi în jude ul Maramure . M-a 
uimit. A a cum �“Madona Român �” de la Vatican are o zadie transilv nean . La 
Biserica din Buleni, în S li tea de Sus, exista, pân  acum vreo 50 de ani, o 
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icoan  a Maicii Domnului, având costum de ranc  maramure ean . În sudul 
Poloniei, în Slovacia, i de acolo înspre toat  Transkarpatia pân  în 
Maramure ul de dincolo i de dincoace de Tisa, costumul este aproape similar. 
La femei a evoluat mult înspre sugn /sucn  (fot  de ca mir); unele zone mai 
p streaz  zadiile, în spate i în fa , desp r ite: vz. Munteania, Ardealul, 
Banatul, Cri ana i, desigur, Maramure ul (diferen ieri se observ  în Oa  i 
Codru, sau în Moldova). În Maramure , înc  i azi, peste sugn  se poart , numai 
în partea dinainte, o zadie. �“Portul maramure ean, unitar, are un caracter cu 
totul original, cu elemente specifice pe care nu le g sim în alte zone, 
încadrându-se îns  stilului portului popular românesc�” (Tancred B n eanu, Portul 
popular din regiunea Maramure , Casa Crea iei Populare, [Baia Mare, 1966]).  
Zadiile din Maramure  p streaz , de pild , vârstele/vrâstele (benzile, dungile) 
mai late, în compara ie cu vârstele mai dese, mai înguste i numeroase, din 
Bistri a, Ardeal, Muntenia, pân  în Bulgaria, Macedonia sau Pind, ori pân  în 
Sicilia. Ele sunt catalogate ca �“originale�”, prin caracterele sale prezentând 
�“aspecte dintre cele mai importante i valoroase în cadrul etnografiei 
române ti�”, prin croi, prin �“gama elementelor ornamentale�” tr dând �“un substrat 
arhaic, comun etniei române ti�” (T. B n eanu, Portul popular..., op. cit., p. 59; Hedvig-
Maria Formagiu, Portul popular din România, Muzeul de art  popular , Buc., 1974, p. 23; 
Alexandrina En chescu Cantemir, Portul popular românesc, Ed. Meridiane, 1971, p. 4; vz. i G. 
T. Niculescu-Varone, Portul na ional românesc, Buc., 1933). La mijlocul sec. XX, Al. 
Tzigara-Samurca  avea dreptate s  sus in  c  �“în România, straturile r ne ti 
g sindu-se înc , în unele privin e, într-un stadiu foarte apropiat de vremurile 
preistorice, costumul mai poate servi drept semn distinctiv i cu atât mai 
sigur, cu cât se bucur  de o tradi ie neîntrerupt  de mai multe ori milenar �” 
(Al. Tzigara-Samurca , Vechimea portului r nesc, Monitorul Oficial i Imprimeriile Statului, 
Imprimeria Na ional; , Buc., 1945, p. 3, s. n.). În acest context Maramure ul este una 
dintre zonele bine conturate, costumul impresionând �“prin vigoarea elementelor 
arhaice, cum sunt guba, zadiile colorate puternic în dungi late, sau consisten a 
esturilor...�”, precum i �“de fine ea i rafinamentul unor cus turi�” (Elena Seco an, 

Paul Petrescu, Portul popular de s rb toare în România, Ed. Meridiane, Buc., 1984, p. 135, s. a.). 
De i unitar, având caracteristici comune, se observ  în port unele diferen ieri pe 
subzone, diversitatea manifestându-se chiar de la sat la sat. În acest fel �“portul 
popular se dovede te a fi o adev rat  i pre ioas  m rturie a identit ii culturale 
a ranului maramure ean�” (M. D ncu , Zona etnografic  Maramure , Ed. Sport-Turism, 
Buc., 1986, p. 160).  
Zone/subzone etnografice i portul r nesc din Maramure .  
Prin piesele importante ale portului, prin cromatic  i, uneori, prin croi, 
Maramure ul (cât a r mas ast zi în România) se poate împ r i în 2 zone mari, 
corespunzând fostelor raioane Sighet i Vi eu, acestea, la rândul lor, având 
unele subzone (nu vom cuprinde aici localit ile cu popula ie majoritar 
ucrainean /rutean /hu ul  sau maghiar ): 
I.- zona Sighet 
1.- subzona Valea Tisei (Sighet, Iapa, Saras u, S pân a, Bocicoiu Mare, Tisa) 
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2.- subzona Cursul inferior al Izei - Valea Ronei - Mara - Cos u (Vadu Izei, 
Once ti, N ne ti, Valea Stejarului, Bârsana, Sl tioara, Glod, Rona de Jos, 
Berbe ti, Giule ti, Fere ti, Corne ti, Sat ugatag, M n stirea, H rnice ti, 
Dese ti, Mara, Hoteni, Ocna ugatag, Breb, C line ti, Sârbi, Bude ti) 
II.- Zona Cursul superior al Izei - Valea Vi eului 
1.- subzona Cursul superior al Izei - Vi eu (Strâmtura, Rozavlea, ieu, Botiza, 
Poienile Izei, Ieud, Bogdan Vod , Dragomire ti, S li tea de Sus, S cel, Petrova, 
Leordina, Bocicoiel, Vi eu de Jos, Vi eu de Mijloc, Vi eu de Sus) 
2.- subzona Moisei-Bor a. 
În lucrarea noastr  vom încerca s  analiz m principalele piese de port în func ie 
de zon /subzon , sex, subliniind unele diferen ieri/asem n ri existente în 
form /croi, ornamentic , utilizare. Nu vom insista asupra elementelor pur 
tehnice, descrise/cunoscute din studii precedente, chiar din toate inuturile 
române ti (O bibliografie, chiar sumar , nu- i are locul aici, men ionând totu i volumele: 
Ortansa Dogaru, Ornamentele i croiul costumului popular din jude ul Maramure , Centrul 
Crea iei Populare, [Baia Mare], 1984; Tache Papahagi, Graiul i folklorul Maramure ului, Buc., 
1925; T. B n eanu, Portul popular ..., op. cit.; Tancred B n eanu, Arta popular  din nordul 
Transilvaniei, Casa Crea iei Populare, Baia Mare, 1969). 
Portul b rb tesc este simplu: c ma a scurt , pân  la brâu, deosebit  ca 
lungime de cea din Ardeal, Moldova, Muntenia sau Sudul Dun rii; mai demult, 
mai ales pe Valea Tisei, c ma a era foarte scurt , acoperindu-le doar pieptul. 
Mânecile sunt largi în toate zonele; doar în ultimii 30-40 de ani, c ma a a 
început s  aib  mânecile încheiate cu man et . Croit  din doi la i, f r  
ornamente la um r, avea încre ele i col i ori la grumaz, o despic tur  mai mare 
sau mai mic  la piept, la care se puneau unul sau mai mul i bumbi (nasturi), ori 
doi ciucal i (ciucuri). Ast zi, prin ornamentele alb pe alb la guler, despic tura 
pieptului i man ete, cu bumbi colora i i numero i, c ma a a devenit foarte 
scump , cost  i 10-15 milioane lei (vechi) i se face la croitori specializa i, 
îndeosebi femei); acas  se cos doar c m ile mai simple, de toate zilele (de 
lucru). Pe Mara i Cos u sunt ornamentate cu a  colorat  (predomin  galbenul 
discret, albastrul) la guler i la man ete. La copii c m ile sunt croite i cusute 
la fel ca la cei mari. 
Vara poart  gatii, de o lungime pân  un pic sub genunchi, uneori chiar mai 
lungi, excep ie f când subzona Moisei-Bor a, sau S cel, unde gatiile ajung pâna 
la glezne, jos având roituri - o împletitur  din fire l sate s  atârne, cam de 3-4 
cm. Exist  unele mici diferen ieri de la zon  la zon , chiar i de la sat la sat.  
P curarii, pe timpul p unatului alpin, poart  gatii i c m i negre, numite 
smolenci, realizate cu o tehnic  special , prin fierbere în zer i vopsire cu coaj  
de arin sau coji de nuc  (vz. T. Papahagi, Graiul...., op. cit., p. 99, nota 1). Smolencile se 
întâlnesc i în Bucovina, L pu , Oa . 
La brâu poart  curea lat  din piele, spre Sighet numit  tis u (vz. Zamfira Mihail, 
Terminologia portului popular românesc în perspectiv  etnolingvistic  comparat  sud-est 
european , Ed. Academiei, Buc., 1978, p. 157), având 3-4 sau chiar 6-8 catarame; este o 
pies  comun  întregului Maramure  (azi, mai ales pe Mara: Sat ugatag, 
H rnice ti, feciorii poart  curele împodobite cu m rgele, de provenien  
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n s udean ). Cureaua este bumbdit , adic  are un fel de nasturi metalici, cam 
de m rimea nasturilor de la palton. Peste c ma  i curea mai poart , arce te, o 
strai , tr istu  fecioreasc , de dimensiuni cam de 20-30 cm., cu baier lat i 
frumos împletit, din lân , în 6-8-10-12 fire. Dac  mai demult, �“pe vremea 
ungurilor, purta - ca i o enii - câte un cu it�” (vz. T. Papahagi, Graiul..., op. cit., p. 98), 
ast zi tr istu a fecioreasc  ori cureaua, ca i mânec rile (f cute din lân  
colorat  cusut , în frumoase motive geometrice, pe pânz , mai nou pe bar on - 
catifea) au început s  devin  mai rare. A r mas doar cântecul: �“Eu-s fecior f cut 
a é/ Cu cu ît i cu curé/ i cu gura m ricé/ Ca s  pot hori cu ié�”. 
Iarna, de la copii la b trâni, peste gatii îmbrac  cioareci de p nur  alb . În zona 
Tisa-Mara-Cos u-Cursul inferior al Izei p nura este mai groas , doar vâlturat , 
azi, pe alocuri, se aseam n  cu p nura bine piuat  de pe Cursul superior al Izei 
i de pe Vi eu. La S cel, Bor a, Moisei cioarecii erau/sunt, mai rar azi, prin i 

jos cu un nur de lân  sau piele, în celelalte zone având o îndoitur  cam de o 
palm , alteori chiar mai lat . În ultimii ani locul gatiilor i cioarecilor îl iau tot 
mai mult pantalonii, numi i ciucuri. Pe vremuri, numai domnii, �“pantalonarii�”, 
purtau ciucuri, maramure eanul având i o zicere: �“Câ i îs domni i cu ciucuri/ 
To i tr iesc dup  pluguri�”, a a cum la �“clasa muncitoare�” atât de mediatizat  îi 
spunea clasa �“mânc toare�”, pentru c  �“ei numa' m nânc  ce lucr m noi�”. 
Pe cap poart  clop, p l rie de fetru (pe Valea Vi eului- Cursul superior al Izei, 
de culoare neagr , la Bor a, Moisei, Botiza, de culoare verde); pe Mara-Cos u- 
Cursul inferior al Izei poart  clop de paie, cu pana mai lat  decât în Oa ; la 
S pân a - Saras u, dar i Vadu Izei clopul este tot de fetru, având, dup  sat, o 
form  specific , cu pan  mai pu in îngust  i calota rotund ; mai rar în aceste 
sate se poart  clop de paie, acesta neîntâlnindu-se în zona Iza superioar  i 
Vi eu. 
Portul femeiesc se compune din c ma , croit  în foi drepte - la i - de pânz , 
croit  separat - c ma  i poale - în zona Vi eu-Iza, dar mai nou i în celelalte 
zone - pe Mara-Cos u-Tisa - fiind, pân  nu demult, croite �“într-una�”. Este 
�“singura c ma  decoltat  din portul nostru popular�”. Pe Valea Izei c ma a are 
o mic  despic tur  la mijlocul decolteului la piept, numit  �“guru  mic �” (vz. pt. 
am nunte O. Dogaru, Ornamentele..., op. cit., p. 13, 24). La piept i la stan, la umeri i 
încheieturi, ca i la mâneci, se fac încre ele (încre ituri), peste acest strat 
realizându-se benzi de ornamente prin cus tur  nu prin esut; aceste ornamente 
(forme), în general geometrice, dar i unele stiliz ri vegetale, viu colorate, sunt 
dispuse liniar, în benzi înguste, fondul fiind negru, dar i albastru sau alb. Cele 
mai bogate cromatic sunt c m ile de S pân a. Pe Cursul superior al Izei 
(S li tea de Sus, mai nou i la S cel), la Leordina-Vi eu-Moisei-Bor a, moda a 
intervenit nu numai în croi, ci i în ornamentic , azi având la piept, la umeri i 
mâneci bezeri (volan) la i, din dantel . 
Pe cap femeile poart  n fram , legat  diferit, dup  vârst : cocoanele i fetele 
leag  cornurile sub b rbie sau la ceaf , nevestele i b trânele le �“ascund�” pe 
lâng  b rbie. Fetele, dar i nevestele, poart  în s rb tori n fram  de ca mir, 
culorile variind dup  vârst , dar i dup  mod , de la sat la sat. Denumirile difer  
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dup  zon : n fram , pânz tur , zadie, irinc , nic ieri nezicându-se broboad  
sau cârp . La gât poart  zgard , zg rdu  (la cocoane), din m rgele m runte, 
împletite din 3-4-6 fire (dup  preferin ), sau zg rdane mai late, de o mare 
varietate cromatic  i forme ornamentale. Alt dat  - azi se g sesc doar la muzeu 
-, femeile care se ineau mai bogate, mai �“neme e�” (nobile), purtau zgard  
scump , din mai multe iruri de coral m cat (mai mare); o asemenea zgard  
putea s  coste i 2-3-4 - chiar i 6 perechi de boi. Pe Valea Vi eului i Valea 
Izei coloritul zg rzilor era, în general, pe fond închis, negru-albastru,-rar ro u 
sau alb, pe Valea Tisei predomina albastrul, pe Mara i Cos u predomina albul 
cu ro ul, albul cu verde i albastru etc. 
Dup  croiul i ornamenta ia c m ii, dup  zg rdane i n fram , dar mai ales 
dup  zadii se poate recunoa te foarte u or zona de unde provin, chiar satul. 
Termenul este comun în Ardeal, Oa , Maramure , doar pe Cursul superior 
spuându-i-se i pânz tur  (Pt. etimologie vz. Z. Mihail, Terminologia...,op. cit., p. 88 sq.). 
Atât vara, cât i iarna, femeile poart  zadii de lân , cu dungi orizontale late de 
cca. 10-12 cm. De obicei se poart  i în fa  i în spate, încingându-se întâi cea 
din spate, apoi cea din fa , cu un brâu de lân , numit frâmbdie (frânghie), 
sfoar , baier, împletit rotund sau, pe Mara, o platc  mai lat ). Vârstele (dungile), 
dispuse orizontal, sunt colorate divers i se deiferen iaz  dup  zone, dar i dup  
sat. Predomin  ro ul cu negru peste tot; pe Mara, Cos u - galbenul i protocaliul 
cu negru, un galben-verzui cu negru în Dragomire ti-Ieud; albastrul cu negru la 
S pân a, Petrova, dar i la Once ti, Giule ti, Berbe ti. Exist  o mare varietate si 
în îmbinarea dungilor late cu �“sprâncenele�” (vârste înguste), care pot intra în 
combina ie coloristic  divers : ro u i negru cu verde, albastru i negru cu 
verde, ro u i negru cu albastru, albastru i negru cu ro u etc. Mai nou, pe Mara, 
dungile late de jos sunt împodobite cu paiete colorate. Rolul zadiilor, în ultimii 
50-60 de ani, le ia sugna (fust  de ca mir), foarte scump . 
Atât la b rba i, cât i la femei, înc l mintea are elemente comune. În zile de 
s rb toare poart , cei mai nst ri i, cizme de piele, cu tureatca tare, dar i opinci 
de piele (de oarg ) sau de cauciuc, la b rba i mai groase, la femei mai sub iri. În 
ultimii ani poart  bocanci, sau, vara, p puci (pantofi). Dup  mod , în unele 
sate, femeile poart  cizme albe, ultra-moderne. În opinci se poart  vara obiele 
de pânz , în sezonul mai rece obiele de p nur , pe Iza b tute la piu , pe Mara, 
Cos u i Cursul Inferior al Izei doar vâlturate (fiind mai groase i cu firele de 
lân  în afar ). Se mai încal  i cu trimpti, trimfi (Vz. Strumpfe în germ. - Z. 
Mihail, Terminologia..., op. cit., p. 154) împleti i din lân , sau, pe sub obiele, poart  
tureci (un fel de jambiere), împleti i, ca i trimptii, din lân  alb , având diverse 
motive ornamentale realizate prin împletirea firelor.. (La S li tea de Sus, în 
1970, în cadrul unei expozi ii etnografice, a fost descoperit  la un cet ean o 
opinc  de fier, roas  la c lcâi de atâta purtat. Ca în basm opincile de o el!. 
Porecla era �”Mutu lui O el�”, mort, Dumnezeu s -l ierte!). 
O pies  specific  Maramure ului, cu caracteristici particulare fa  de alte zone 
ale rii, este cojocul (Vz. etimologie i forme la Z. Mihail, Terminologia..., op. cit., p. 103 
sq.) din piele de oaie, numit pe Vi eu i Cursul superior al Izei t'eptar (pieptar). 
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Scurt, pân  la brâu, se poart  cu blana în untru i este diferit ca ornamenta ie, 
dup  zon . În zona Vi eu- Iza Superior este ornamentat, peste tot, cu c rm jie 
(piele sub ire, colorat  ro cat) atât cele femeie ti, cât i cele b rb te ti, diferind 
doar c  pieptarului femeiesc i se adaug  ciucuri de m tase, divers colora i, 
predominant ro u-verde. Pieptarele femeie ti mai vechi erau ornamentate cu fire 
colorate de lân  (harast), moda de azi impunând �“t'eptarul di onesc�” (de pe 
Vi eu), ornamentat pe catifea neagr . Câmpurile ornamentate, precum i 
culoarea c rm jiei sau cus turilor cu fire de lân , difer  de la sat la sat. T'eptarul 
di onesc se poart  (este i mai ieftin!) la Vi eu de Jos, de Mijloc i Vi eu de 
Sus, în S li tea de Sus, în Bocicoiel, Bogdan Vod , apoi Leordina i a început 
s  p trund  i în alte sate din zona Vi eu-Cursul superior al Izei. Pe Valea Tisei, 
ornamentele se realizeaz  în c rm jie brun-închis pân  la negru, la femei 
ad ugând i ciucuri ro ii-alba tri. Pe Cursul inferior al Izei, pe Mara i Cos u, 
se nume te cojoc i este brodat din lân  (harast) în culori vii, ro u, cu �“ochiuri�” 
de oglinjoare, la femei având tivitura cu prime (fâ ii de blan  de miel, pe Iza 
primele fiind, la femei, din împletituri de fire de lân , un fel de panglic  de 3-5 
cm.), având ciucuri i în spate (un ir de 6-8, în partea de sus). În zilele de lucru, 
pe Valea Vi eului, la S cel i S li tea de Sus, se poart  t'eptare din piele, tivite 
la b rba i cu c rm jie, ornamentat foarte pu in în partea din fa , iar la femei, cu 
�“prime�” de lân  neagr , mai nou cu catifea neagr . Începând cu localit ile 
Dragomire ti, pe toat  Valea Izei, pe Mara, Cos u i Tisa, dar i la Petrova, se 
poart  t'eptare de p nur , numite, pe alocuri, laib re, b tute la piu  (în unele 
sate de pe Mara i Cursul Inferior al Izei date la vâltoare), de o destul de mare 
diversitate coloristic : surâi (în �“co te�” sau �“în dungi�”) la Dragomire ti, Bogdan 
Vod , Ieud, Strâmtura, Rozavlea, ieu, Botiza; vopsite alb striu sau verziu, dar 
i albe începând cu Bârsana i pe Mara-Cos u; negre pe Tisa. La Dragomire ti, 

Ieud, Botiza se numesc chit. (Vz. Z. Mihail, Terminologia..., p. 119, etimologii, uneori, 
limitative). În unele sate sunt tivite cu c rm jie, în loc de tivul natural din lân . 
Aceste t'eptare au i buzunare interioare i exterior-lateral. Cojoacele din piele 
au doar un buzunar interior, pe exteriorul lateral având doar buzunare (jeburi) 
formale, ori chiar deloc. 
Iarna, dar i în timpuri r coroase, se poart  gub , gubar i de c tre femei, i de 
c tre b rba i. Este o es tur  groas  din lân  alb , rar în Maramure  lân  sein  
(specific , în genere, rii Chioarului, rii L pu ului i rii Codrului), toars  
prin îndrugare în fir gros, esut  în 2 i e. Nu se d  la piu  sau la vâltoare ci se 
adaug /se înoad  bdi ii - uvi e de lân .  
În zona Sighet este mai scurt , pân  spre genunchi, în zona Iza-Vi eu coboar  
pân  sub genunchi cu 2-3 degete. În M rginimea Sibiului, Gorj, Muntenia, 
Oltenia se poart  lung  i se nume te saric , prin ara Oltului bobou. În 
Cri ana, Oa , Maramure , Chioar, Codru se spune gub . Termenul guban'a 
exist  i în sudul Poloniei. O poart  i Slovacii, Gali ienii, O enii, Ungurii din 
nord-est, �“Transkarpatienii�” (adic  cei din fostele comitate Bereg, Ung, 
Ugocea), dar i Hu ulii i Rutenii din arcul de Nord al Carpa ilor, pân  în Tatra. 
În Albania gunë este o es tur  realizat  în gospod rie, un fel de, cum îi zicem 
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noi, suman, din lân , realizat în gospod rie (vz. i Z. Mihail, Terminologia..., op. Cit.) 
Guba, de fapt, este un caftan (în lb. turc ), cu bdi , adic  uvi e de lân , numite 
în albanez  flokja (floc), �“iar haina (cu mi e) flokë, flo¢kë, în dialectul 
kajkavian gunja e numele stofei, iar piesa, r spândit  în mai multe regiuni din 
Iugoslavia, se nume te gunj - e atestat de asemenea în sec. XIV; în slov. gunj... 
etc. Zamfira Mihail propune c  �“termenul a fost împrumutat de la vechii cici-
istroromâni�”, termenul neexistând în slavon , drept pentru care �“putem s -l 
consider m termen românesc�” (Z. Mihail, Terminologia..., p. 103, unde se pot vedea 
am nunte). Termenul gubar, denume te lecricul (sumanul) de pe Mara sau zona 
inferioar  a Izei, vâltorit, nu dat în piu ; ori stofa/p nura esut  pentru a ad uga 
bdi ii. Guba era portul obi nuit de iarn , purtat  atât de b rba i, cât i de femei. 
În Maramure , în toate zonele, se purta, de obicei, gub  alb . Se pare c , �“în 
trecut, a avut i o func ie social , de diferen iere între neme i care purtau gube 
albe i por ie i care purtau gube sure�” (T. B n eanu, Portul popular ..., p. 124). Pe la 
începutul secolului XX, �“în zile de s rb tori duce pe umeri câte o gub  pe care, 
mai ales pe valea Marei i a Cos ului, maramure eanul o poart  ca o tog , oricât 
de mari ar fi c ldurile, iar feciorii n-o leap d  nici în vâltoarea horelor de 
miaz -var �” (Tache Papahagi, Graiul..., op. cit., p. 98). Guba se deosebe te de la sat la 
sat prin culoarea lânii: guba alb , aurie, vân t , albie. Dar �“civiliza ia vine s  
înlocuiasc  încetul cu încetul elementele portului r nesc cu cele proprii 
ora elor... Astfel Vadul, fiind în apropiere de Sighet, î i vede gubele 
împu inându-se, luând un aspect de un fel de suburbie a Sighetului�” (T. Papahagi, 
Graiul...., op. cit., p. 99). Dac  acum aproape 100 de ani guba era un element 
obi nuit al portului, (era i o hore: �“Mândra mé s-o l udat/ C -are pat 
împerinat;/ Fost-am asar  la ié/ -am durnit pe guba mé�”) ast zi au disp rut 
aproape în totalitate. Le mai poart  doar în unele localit i (S li tea de Sus, ori 
pe Cos u) mirele i mireasa când merg cu alaiul de nunt  la cununie. 
Sumanul are o arie de r spândire a termenului care cuprinde nord-vestul 
României (Cri ana, Maramure , L pu ), Moldova, unele p r i din Muntenia, 
având echivalen e i la bulgari, ucrainieni (sukman), cu tip de croial  diferit , 
purtat  la bulgari f r  mâneci, doar de femei, spre diferen  de români. Sumanul 
�“prin tipul primitiv de croial , prin faptul c  unii speciali ti au v zut în 
reprezentarea hainei de deasupra de pe Monumentul de la Adamclisi o pies  
realizat  din stof  i nu un <cojoc>, prin materialul din care se confec ioneaz �”, 
face parte �“din seria pieselor de îmbr c minte foarte vechi�” (Z. Mihail, 
Terminologia..., op. cit., p. 124). Pe cursul superior al Izei, pe Valea Vi eului, se 
poart  suman. În Vi eau  i S li tea de Sus sunt de culoare natural  neagr , azi 
fiind o adev rat  mod  s -l aib  cât mai negru, culoare natural ; la S cel, mai 
demult i la Bor a, era cernit i avea poalele mai largi. Era tivit cu s rad (o 
împletitur , rotund , din fire de lân  cernite cu coaj  de arin sau de nuci verzi), 
azi tivit cu band  de catifea neagr  i ajungea pân  pu in mai jos de genunchi. 
La Petrova se poart  suman, dar numit i lecrec, ori negru, ori alb, numit ca i în 
Leordina sau pe Iza mai în jos de S li tea de Sus, lecric, lecru, la fel ca pe Mara 
unde predomin  p nura alb , dat  la vâltoare, nu b tut  în piu  ca pe Cursul 
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superior al Izei i Vi eu, ori la S pân a. Pe Cos u i pe Cursul inferior al Marei 
(Berbe ti, Giule ti) se nume te sfet r. Culorile difer  aproape de la sat la sat, de 
la negru intens la nuan e de griuri, sur, brun, verde, pe alocuri, sau alb striu. În 
zona Moisei-Bor a locul sumanului l-a luat, dup  moda or eneasc , rocul, cu 
guler, nasturi i buzunare, tivit cu c rm jie, mai mult de culoare surie. Într-o 
strig tur , în momentul aducerii mieilor din aluat (ca i g ina) la nunt , se 
spune: �“Se uit  n na u hâd/ C  mi-s mieii am râ i/... De când i u ca bdir u/ 
Mult  cot  mai dau eu/ C -nconjur  v ile/ i num r  oile/... Da', eu, tare m-am 
sup rat/ Mnelele le-am u nat (tuns, n.n.)/ Cot  de lân  i-am dat:/ Ceie alb  de 
cojoc/ i ceie sur  de roc/ i mi-am luat hain  de doc/ -amu nu mi-i frig 
deloc�” (Calendarul Maramure ului, Baia Mare, 1980, p. 33 sq.).  
Dup  zadii, cojoc, clop, dar mai ales dup  suman, poate fi identificat  zona i 
localitatea de provenien  a fiec ruia. Nu insist m asupra leg turii între mod  i 
mentalitatea colectiv  sau asupra invaziei produselor industriale, costumul 
tradi ional din Maramure  devenind, ca i în alte zone ale rii, costum de 
s rb toare. Elocvent  ni se pare înc  rezisten a lui în majoritatea localit ilor, ca 
i faptul c  se poart  i de copii, nu numai de vârstnici, fiind o laud  pentru 

familiile care- i duc copiii la serb ri sau la biseric  îmbr ca i r ne te. Azi 
exist  aproape în fiecare sat, sau pe v ile mari ale Maramure ului, me teri 
specializa i: p l rieri, croitori, cojocari etc., ei ducând mai departe tradi ia. O 
fat  îmbr cat  r ne te este foarte �“scump�”, poart , prin îmbr c minte, câteva 
zeci de milioane: o n fram  de p r (ca mir) ajunge la 5-10 milioane, sugna c tre 
15-20 milioane, un cojoc face i 20 milioane, c ma a la mod  este, pe pu in, 10 
milioane, nesocotind cizmele, papucii, sumanul/lecricul. 
Cercet torii au observat, pe bun  dreptate, c  �“tradi ionalismul nu exclude 
modernitatea, i nici modernitatea nu înl tur  tradi ionalismul�”, costumul 
popular �“fiind element viu de cultur �”, remarcându-se �“o puternic  înr d cinare 
în tradi ional, dar i o dorin  permanent  de a adopta i utiliza facilit ile oferite 
de modernitate�” (Anamaria Iuga, Portul popular maramure ean. Studiu de caz - S li tea de 
Sus�”, în �“memoria ethnologica�”, an I, nr. 1, Baia Mare, p. 65). 
În procesul globaliz rii actuale, care vine cu mare repeziciune, este bine s  ne 
aducem aminte de cuvintele lui Lucian Blaga rostite acum aproape apte decenii 
la Academia Român : �“În port, în obiceiuri, în cântec, fiecare sat ine la autonomia i 
la aureola sa, instinctul de imita ie, c ruia o anumit  sociologie i-a acordat un rol 
cu totul exagerat în via a uman , nu dep e te decât foarte sever controlat 
pietrele de hotar ale colectivit ii unui sat. S  se compare odat  aceast  
neostentativ mândr  comportare cu aceea a or enilor, cari se supun docil 
tuturor ucazurilor modei lansate dictatorial de undeva dintr-un centru mondial�” 
(Elogiu satului românesc, Discurs rostit la 5 iunie 1937 în edin a solemn , Monitorul Oficial i 
Imprimeriile Statului, Imprimeria Na ional , 1937. Reeditare revista �“Transilvania�”, nr. 3-4, 1994, 
supliment, p. 10).  
S-ar p rea c  avea dreptate Lucian  Blaga, dar  i  Mihai  Eminescu, referindu-
ne  îns   nu  numai  la  Maramure , ci i la Bucovina, Moldova, Banat, Ha eg, 
F g ra , Neam , Gorj, Dobrogea, Sibiu, N s ud, Chioar, Codru, ori  câte  alte  
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inuturi  române ti  care  p streaz /duc  mai  departe  str vechile  i  frumoasele  
tradi ii  ale  Românimii. Cu  bun   credin . Cu  bun   cuviin . 
   Anexe 

 
C ma a  din  Maramure  

Pe  la  1893, Petru  Bil iu  alias  D ncu , nota  în  caietele  sale  un  text, numit �”Portul  
sau  costumul�”, �”f cut�” de  el: �”C me u a  mea-i  l rgu / C-o  f cut-o  a  mea  
mândru / Pentru  c   i-am  dat  guri �”. Pe  la  1924, Tache  Papahagi  nota: �”Portul  s u  
e  foarte  simplu: înc l at  cu  opinci, el  nu  poart   în  timpul  verii  decât  c ma a  
scurt   pân   la  brâu, alb   i  cu  mâneci  largi, esut   din  in  sau  cânep �…�” 
În  fiecare  sat, mai  ales  fetele, trebuiau  s   mearg   la  Biseric , în  ziua  de  Pa ti, cu  
o  c ma   nou . (dar  se  f cea  câte  o  c me u   i  pentru  copii, aproape  pentru  to i  
cei  ai  casei).  
De  Pa ti, trebuie  s   ai  ceva  nou. 
Nu  de  cump rat. F cut, cusut  de mâna  fetei/surorilor/mamei. S   se  vad   cât  este  
de  harnic . 
C ma a  se  f cea  din  pânz   din  tort   de  fuior, amestecat, mai  târziu, cu  fire  de  
bumbac. i  coseau  la  c ma   mama  i  fetele, s   o  aib   cea  mai  frumoas . Se  i  
ascundeau  de  vecine, prietene/neprietene, s   nu  tie  ce  ornamente  coseau.  S   fie  
unice. 
Rar  cineva  se  ducea  la  croitoreas   s -i  fac   o  c ma . Prin  anii  1975  o  c ma   
de  fecior  costa  1500  de  lei. F cut   ca  lumea, la  croitoresele  din  Dragomire ti. S-ar  
putea  s   func ioneze  i  ast zi. Dar  era  o  c ma   din  pânz   de  fuior  cu  bumbac.  
Eram  cocon. Mic. M icu a  mea  i  cele  dou   surorele  ale  mele, mai  mari  cu  vreo  
patru-cinci  ani  decât  mine, mi-au  cusut  o  c m u . i  ce  mândru  m   d deam  cu  
c me a  cea  nou ! 
Mi-am  adus  aminte  i  de  zicerea:�”S racul  când  cap t   c ma , atuncea  face  
Pa tile�”. 
De  fapt, este  obiceiul  de  a  avea  ceva  nou  de  Pa ti. Cel  mai  important  lucru  este  
c ma a. Care  ne  îmbrac   i  ne  spune �”Nu  da  c ma a  pentru  altul, ca  s   r mâi  tu  
în  pielea  goal !�”. 
Pe  unde  scoatem  c ma a? �– m   întreb  în  aceste  zile  ale  secolului  XXI.  
Ori, o  b g m  pe  mânec ? 
Ca  în  parodia, cântat :  Soliman  Pa a,/ Mi  s-a  rupt  în �”c..�”/cot  c ma a! 
Dar  unde-i  c ma a  cea  ecologic , din  cânep /in/ i  bumbac  natural? 
Ast zi  se  fac  atâtea  c m i  din  plastic, de  nailon, în  care  transpiri �”s n tos�” 
nesperat  de  repede  i �… nes n tos.  
Ceea  ce  tim, trebuie  s   p str m. 
Este  mai  greu  decât  a  tr i  în  civiliza ia  de  plastic, cu  mese  i  scaune  de  plastic, 
cu  mâncare  de  plastic, cu  cuvinte  de  plastic!. (�”cucu!�” �– îmi  aduc  aminte  de  
anecdota  cu  ceasul, de  plastic, desigur, din  care  ie ea  cucul  i  zicea �”Lenin! 
Lenin�”. Apoi  se  ascundea!). 
C ma a  tradi ional   este  un  dar  mai  s n tos. Cel  pu in  pentru  40-50  de  ani. Sau, 
cel  pu in, cam  cu  anii  no tri. 
S   nu  rostim, ca  al ii, �”Arde  c ma a  pe  el!�”. 
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Considera ii   
cu  privire  la  Motivul  Lupului  la  Români 

 
�”Selon  Strabon (304: VII, 3, 12), les  Daces  s�’appelerent  d�’abord  daos �…  une  
tradition  conservée  par  Hesychius  nous  apprend  que  daos  était  le  nom  phrygien  
du  loup. P. Kretschmer  avait  expliqué  ce  mot  par  la  racine *dhau: �”presser, serrer, 
etrangler�”. 

* 
   OMU  C L RI  PE  LUP 
�”Moa a  me  mi-o  spus  c   un  mo   de-a  lu  tefanu  Chi ului  s-o  tâlnit  cu  o  hait   
de  lupti, m rgând  pe  Cet è  dup   nuiele. Era  noaptea, oricâtva  de  deminea   tare. 
 L-o-ncunjurat  luptii. i  era  un  cap  de  om  c l ri  pe  un  lup, -o  zîs:  
 - M i  omule, nu  te  sp imânta, c   noi  nu  te  mânc m, da�’ de-i  spune  c t   
cineva �– vezi  lupu  cel  dinapoi, chiop, acela  te-a  omorî  pe  tine. Da�’ dac   nu-i  
spune, nu  -a  si  moartea. 
 El  t t  s-o  ciudit, hî, hî, i  femeia  o  zîs: 
 - M i  omule, c   ce-i  cu  tine  de  t t  te  ciude ti? 
 i  i-o  spus  la  femeie, -o  auzît  numai: v l lai, v l lai! în  grajd  -o  ie ît  
afar   s - i  apere  vitele  lui. i  atunci  lupu  l-o  mu cat. Omu  o  turbat  i  l-o  legat  
cu  un  lan   i  se  zb tè  în  c mar ; s   îpa  a e  ca  on  câne  turbat! -acolo  o  vinit  
doftoru  i  i-o  dat  otrav . -a e  o  murit. (De  la  Grigore  Iuga  lu  G vril ,  S li tea  de  
Sus, 50  ani, 1973). 

* 
  OMU  CONDUC TORU  LUPTILOR 
 Un  mo   de-a  lu  tefanu  Chi ului  s-o  tâlnit  c-o  hait   de  lupti. Un  om, 
care-i  conduce(a), i-o  spus  c : 
 - Ce-ai  v zut  s   nu  tie  nime. De-i  spune  a e, te-a  mu ca  un  lup. 
 Da�’ el  o  spus. -o  fost  mu cat  de  un  lup  -o  turbat  i  n-o  putut  muri  i  
i-o  dat  otrav . 
 Când  i-am  desf cut, amu-i  anu, în  1973, casa, mi-o  ar tat  un  belciug  i  
Chi u  o  zîs  c   acolo  o  fost  legat. (De  la  Nu u  Vlad, S li tea  de  Sus, 60  ani, 1974). 

* 
 �”Într-o  zi  am  achitat  un  ran  învinuit  c   vânase  f r   permis  de  
vân toare, în  sezon  oprit  i, pe  deasupra, vânat  interzis: o  c prioar . Jandarmul  îl  
prinsese  tocmai  când  o  jupuia. 
 Omul  se  ap ra  c   n-o  ucisese  cu  arma, nici  n-o  prinsese  în  curs . Ci  o  
scosese  din  gura  unor  lupi  care  o  încol iser . În  adev r, la  cercetare  nu  s-au  g sit  
g uri  de  gloan e, ci  numai  urmele  col ilor  adânc  înfip i  în  gâtul  pr zii  i  alte  
mursic turi  ale  fiarelor. 
 Dar  satul  s-a  ar tat  foarte  nemul umit  de  judecata  mea. Câ iva, pe  care  
mi-i  apropiasem, au  îndr znit  s   mi-o  spuie. Omul  m   în elase. El  vânase  i  
trebuia  pedepsit. C   nu  s-au  g sit  urmele  gloan elor  nu  era  nici  o  dovad . 
 - Cum  a a?  i-am  întrebat. A i  v zut  doar  to i  grumazul  c prioarei  
sfârtecat  de  col ii  lupilor. 
 - Da, dar  lupii  au  lucrat  pe  socoteala  lui. El  i-a  pus. 
 - Cum  s -i  puie?  m   mirai. Ce, lupii  au  ajuns  pe  la  noi  câini  de  
vân toare? 
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 - A a  e, cum  spune i  dumneavoastr , înt rir   ei. Fiarele  stau  în  slujba  lui, 
n imite. Alearg   i  ucid  vânatul  din  porunc . Ba  înc   i-l  aduc  i  la  picioare. 
Altminteri, cum  l-ar  putea  el  scoate  din  gura  haitei, dac   nu  cu  bun voiea. C   
altfel  l-ar  face  fâ ii  i  pe  el. 
 În  adev r, la  proces  eu  nu  m   gândisem  s   întreb  pe  împricinat  cum  
silise  pe  lupi  s -i  lase  prada. 
 Am  aflat  cu  acest  prilej  c   omul  meu  era  un  mare  vr jitor  de  lupi, pe  
care  îi  supunea  i-i  folosea  cu  farmecele  i  magia  lui, ca  un  st pân. 
 I  se  spunea  Luparul  i  era  privit  ca  o  urâciune  a  lumii�”. 
(Vasile  Voiculescu, �”În  mijlocul  lupilor�”, pp. 103-117, în �”POVESTIRI�”, vol. I, E. L., 1966, 
p. 106) 

 
INTRODUCERE 

 
Foarte  pu ine  studii  au  fost  consacrate  în  exclusivitate  acestui  motiv: I. A. 
Candrea  are  un  capitol  în �”Iarba  fiarelor�” (I. A. Candrea, �”Lupul�”, pp. 132-142, 
în �”Iarba  fiarelor�”, Buc., 1928)  în  care  cuprinde  diversele  credin e  i  
supersti ii  despre  lup; de  asemenea  Mircea  Eliade  în �”De  Zamolxis  à  
Gengis-khan�” face  interesante  i  documentate  interpret ri  ale  semnifica iei  
religioase  a  numelui  etnic  al  Dacilor (Mircea  Eliade, Les  Daces  et  les  loups, 
pp. 13-30, în De  Zalmoxis  à Gengis-khan, Payot, Paris, 1970). De  altfel, în  
folcloristica  româneasc   se  simte  lipsa  unor  studii  asupra  motivelor  de  
larg   circula ie  i, îndeosebi, atât  de  mult  discutatul  i  mereu  actualul  
corpus  folcloric, a a  cum  multe  popoare  de  înalt   civiliza ie  îl  au. Iar  
poporul  român, cu  atât  mai  mult  cu  cât, de i �”nu  a  avut  un  Ev  Mediu  
glorios (în  sens  occidental), i  nici  Rena tere, i  deci  n-a  participat  la  
istoria  i  crearea  culturii  europene �– are  o  preistorie  i  o  protoistorie  de  
egal   valoare  cu  a  oric rei  na ii  europene  importante, i  are  un  folklor  
incontestabil  superior  tuturora�” (Mircea  Eliade, Cosmologie  i  alchimie  
babilonian , Ed. Vremea, /Buc./, 1937, p. 10). 
În  lucrarea  de  fa   încerc m  s   aducem  o  modest   contribu ie  la  
configurarea  motivului  lupului  la  români, ca  o  considerare  al turi  de  alte  
motive  zoomorfe. Implica iile  sale  magico-religioase, reprezentarea  zeilor  
r zboiului �– la  popoarele  indoeuropene  vecine �– ca �”lupi�”, originea  acestora  
în  zeii  vegeta iei  i  ai  agriculturii, reprezentarea  chiar  a  zeilor  supremi  sub  
form   de �”lup�”, originile  sale  în  cultul  animalier  str vechi  al  popula iilor  
anterioare  a a-zisei �”înst pâniri�” a indoeuropenilor, la  sfâr itul  mileniului  III  
în. de  J. Chr, în  spa iul  carpato-danubian, reminiscen e  de  natur   fictiv-
practic   în  unele  legende  i  tradi ii  actuale �– iat   câteva  probleme  ce  vom  
încerca  s   le  cuprindem  în  prezentul  studiu. 
Considerând  c   asupra  reprezent rilor  realist-practice (credin e, rituri  de  
ap rare  contra  animalelor  s lbatice  etc.)  studiul  lui  I. A. Candrea, citat  mai  
înainte, este  destul  de  complet, am  preferat  s   nu  ne  referim  decât  
tangen ial  la  unele  dintre  credin ele  i  riturile  sistematizate  de  autorul  
c r ii �”Iarba  fiarelor�”, dorin a  noastr   fiind  de  a  c uta  i  descifra  structurile  
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raporturilor  între  simbolurile  i  reprezent rile  de  ordin  magico-religios  la  
poporul  român, precum i  implica iile  sale. 
 
1. �– Românii - un  popor  p stori ? 
 
I. A. Candrea, în �”Graiu, datini, credin e�” (Buc., /1931/, p. 22)  nu  discut   
problema  originii  motivului, dar  fixeaz , chiar  exagerând, rolul  pe  care  l-a  
avut  p storitul  asupra  circula iei  sale: �”Românii, pân   târziu  în  veacul  de  
mijloc, duceau  o  via   aproape  exclusiv  p storeasc , dup   cum  tot  p stori  
au  r mas  pân   ast zi  Aromânii  din  Peninsula  Balcanic �” (s. n.).  
Desigur �”cei  mai  mari  du mani  pentru  p stori  sunt  tâlharii, ur ii  i  lupii�” 
(Idem, s. n.). Cf.  i  Vasile  Petrovan, din  Petrova �– Maramure , �”p curar�” la  o  
stân   în  Strungi (Mun ii  Maramure ului), chestionat  în  august  1973: �”Lupu-i  
mai  mare  s r cie  pentru  oi�”; Cf. i: �”Marele  inamic  al  omului  i  alor  s i, 
fiin a  contra  c reia  aproape   toate  popoarele  vechi  ale  Europei  s-au  
grupat, pe  triburi, pe  sate, sau  principate, pentru  a- i  proteja  copiii, pe  ei  
în i i  i  vitele  lor: LUPUL, era  r spândit  alt dat   în  toat   emisfera  
nordic , în  Lumea  veche  precum  i  în  Lumea  Nou �”; �”în  Elve ia, vechile  
Asocia ii  contra  lupilor, pe  cantoane, înc   se  men in; Anglia  a  p strat  înc   
impozitul  pentru  vânarea  lupilor. În  fiecare  iarn   mai  grea, lupii  din  Rusia, 
din  Carpa i, traverseaz   Europa, trecând  râurile  înghe ate�” (Charles  J. Cornish, 
�”Les  animaux  vivants  du  monde�”, Histoire  naturelle, Flammarion, f.a., p.83). 
�”Lupul, în  special, a  fost  i  este  înc , pentru  p stor, vr jma ul  cel  mai  de  
temut  i  împotriva  c ruia  trebuesc  întrebuin ate  toate  mijloacele  de  
ap rare. Aceast   fiar   crunt , despre  care  naturali tii  spun  c   omoar   
adesea  numai  pentru  pl cerea  de  a  omorî, pentru  a- i  s tura  privirea  cu  
iroaiele  de  sânge  ce  curg  în  jurul  ei, turbur   somnul  ciobanului, i, în  

ceasurile  de  veghere, acesta  se  str due te  în  tot  felul  i  chipul  s-o  ie  
departe  de  turma  ce  i-a  fost  încredin at �” (I. A. Candrea, op. cit., p. 23). 
Chiar  f r   a  c uta  originile  mai  profunde  ale  motivului, studiul  lui  I. A. 
Candrea  r mâne  interesant  îndeosebi  fiindc   îl  situeaz   în  realitatea  
româneasc   imediat , înm nunchind, în  mare, aproape  toate  credin ele  i  
supersti iile  despre  lup  publicate  la  sfâr itul  secolului  al  XIX-lea  i  în  
primele  trei  decenii  ale  secolului  XX. Autorul  r mâne  îns   la  un  stadiu  
descriptiv, de  inventariere  a  tradi iilor, neîncercând  s -i  descifreze  sensurile  
esen iale, neîncadrând  motivul  într-o  clas   tipologic   cu  un  anumit  model  
structural; i, izolându-l  de  alte  motive  asem n toare, cu  origini  str vechi, în  
cultul  naturii  ce  caracteriza  o  anumit   treapt   a  evolu iei  pe  scara  uman  
�– motivul  fiind, deci, un  act  de  comunicare �”a  omului  cu  omul�”, �”simbol  i  
semn  a ezat  ca  intermediar  între  doi  subiec i�” (Mihai  Pop, �”Introducere�”  la  
�”Gândirea  s lbatic �”  de  Claude  Levy-Strauss, Ed. t., Buc., 1971, p. 9), cu  un  cod  
anumit  pe  care  cercet torul  trebuie  s -l  expliciteze  i  s -i  elaboreze 
�”gramatica  sistemului  de  reguli�”, general  �”comunic rii  culturale�” (Mihai  
Pop, �”Fundamentarea  tiin ific   a  cercet rii  folclorice�”, în �”Crea ia  artistic   popular   
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azi�”, CCES, Buc., 1973, p. 8) �– autorul  î i  limiteaz   domeniul  de  investiga ie, 
precum  i  metoda, fiind, astfel, predispus  unor  supozi ii  eronate. I. A. 
Candrea, pentru  a  demonstra  frecven a  credin elor  i  supersti iilor  despre  
lup, sus ine  c  �”Românii  pân   târziu  în  veacul  de  mijloc, duceau  o  via   
aproape  exclusiv  p storeasc �”, ceea  ce  ni  se  pare  exagerat, chiar  dac   se  
încearc   argumentarea  prin  num rul  mare  de  zic tori  despre  lup: �”Numai  
la  popoarele  care  s-au  îndeletnicit  cândva  sau  se  ocup   i  ast zi  cu  
cre terea  oilor  putem  g si  un  num r  a a  de  mare  de  zic tori  privitoare  la  
lup, cum  le  întâlnim  la  Români�” (I. A. Candrea �– �”Lupul�”, pp. 132-142  în �”Iarba  
fiarelor�”, Studii  de  folclor, Cultura  Na ional , Buc., 1928. Asemenea  exager ri  sunt  
prezente  în  epoc , îndeosebi  la  filologi  i  istorici, ca  argument  pentru  a  sus ine  
unitatea  limbii  române, leg tura  permanent   între  diferitele  provincii  române ti. i  
ast zi  chiar, mai  ales  în  str in tate, r zbat  asemenea  considera ii  eronate  despre  
evolu ia  material   i  cultural   a  României �– s.n.). Se  ignor   astfel  capacitatea  
omologic   a  gândirii  populare, faptul  c  �”omul  f uritor  i  mânuitor  de  
unelte  este  amplificat  i  poate  în l at  prin  tr s tura  lui  de  a  crea  
simboluri  i  de  a  opera  str lucitor  cu  ele�” (s. a.), adic   identificarea  lui  
homo  sapiens  cu  homo  loquens  care, dup   Ernst  Cassirer �”nu  este  decât  o  
varietate, probabil  primordial   a  ceea  ce  nume te  el  animal  symbolicus  
(dac   se  mai  poate  numi  animal  o  fiin   capabil   de  simbolizare, deci  
creatoare  de  universuri  simbolice, al turi  i  uneori  deasupra  universului  
natural �– n. a.)�” (Traian  Herseni, �”Homo  loquens�”, în  TRIBUNA, an  XVIII, nr. 
19/1974, p. 9; s.a.). 
În  sprijinul  supozi iei  sale, autorul  consider   i  existen a  marelui  num r  de  
sfin i-ciobani, s rb tori i  la  români: �”Sf. Dumitru  a  fost  cioban  la  oi; de  
asemenea  Sf. Ilie, Sf. Haralamb, Sf. Grigore  Teologul, Sf. Trifon, Sf. Ioan  
Botez torul. Mo   Ajun  a  fost  baciu  în  slujba  lui  Mo   Cr ciun, st pânul  
staulului  în  care  s-a  n scut  Mântuitorul  etc.�” (I. A. Candrea, �”Iarba  fiarelor�”, 
op. cit., p. 133). Dar  originea  lor  implic   îns i  originile  cre tinismului; 
adaptarea  lor  de  c tre  români  sau  multe  alte  popoare  cre tine, nu  
înseamn   c   ele  în ile  erau  doar  popoare  de  p stori, asemeni  vechilor  
evrei; cu  atât  mai  mult  afirma ia  c   românii  au  fost  exclusiv  p stori, �”pân   
târziu  în  veacul  de  mijloc�”. Nimeni  nu  contest   c , al turi  de  agricultur , 
p storitul  însemna  o  important   surs   de  existen , dar  ocupa ia  de  baz   
r mâne  totu i  agricultura. O  mic   digresiune  în  preistoria  i  protoistoria  
românilor  este  suficient . P storii  nomazi  indoeuropeni, atesta i  în  spa iul  
carpato-danubiano-pontic  spre  sfâr itul  mileniului  III  în. J. Ch. (Em. 
Condurachi, �”Miraculoasa  lume  a  tracilor�”, în  MAGAZIN  ISTORIC, nr. 1/1972), la  
sosirea  lor  aici  au  g sit  o  civiliza ie  autohton   dezvoltat ; descoperirea  a  
trei  t bli e  de  lut  la  T rt ria (Transilvania), �”dintre  care  dou   sunt  
acoperite  cu  reprezent ri  stilizate  de  animale, copaci  i  diferite  obiecte�”, iar 
�”a  treia, de  form   discoidal �… cuprinde  patru  grupuri  de  semne, desp r ite  
prin  linii�” (V. I. Georgiev, �”Originile  scrisului: Mesopotamia  sau  sud-estul  
Europei�”, interviu  de  St. Andreescu, în  MAGAZIN  ISTORIC, an  VI, nr. 3 (60), 
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martie  1972, p. 18-20), precum  i  a  altora  asem n toare  la  Karanovo  i  
Graciani a (Bulgaria), sunt  poate  o  dovad   c   aceste  popula ii  cuno teau  
scrierea  i  s-ar  putea  pune  problema  chiar  a  apari iei  scrierii  în  aceast   
zon , monumentele  de  aici  fiind �”mai  vechi  cu  un  mileniu  decât  
monumentele  scrierii  sumeriene�” (ele  dateaz   din  prima  jum tate  a  
mileniului  IV  î. e. n.) ( V. I. Georgiev, Idem, s-a.). 
Aceast   popula ie, care  a  jucat  un  rol  de  seam   pe  toat   durata  epocii  
bronzului (1800-1200  în. J. Ch.)  i  în  epoca  fierului, a  putut   s   asimileze  
influen ele  venite  din  afar , grefându-le  pe  un  fond  local  puternic, creând  
astfel  o  civiliza ie  original   superioar  (Cf.  Dumitru  Berciu, �”Arta  traco-
getic �”, Buc., 1969). Grecii  i-au  numit  Traci (Homer �– Threx  sau  Thraex), iar  
Herodot  consider   c   acest  neam �”este  cel  mai  numeros  din  toate  
neamurile  de  oameni, dup   inzi�”, iar  num rul  triburilor  lor �”dep e te  cifra  
de  o  sut �” (Em. Condurachi, Op. cit., p. 4). 
Ocupa ia  lor  de  baz   era  agricultura, fapt  confirmat  i  de  descoperirile  
arheologice: �”O  singur   unealt   rural   se  g se te  peste  tot: secera. E  o  
dovad , credem, c   seniorii  evului-mediu  carpatic  al  bronzului  erau  mai  
ales  mari  agricultori, iar  nu  numai  proprietari  de  turme  mari  i  cresc tori  
de  cai, ca  tracii  sudici. Dechelette (în  Manuel, II, 1, p.17  sq. �– n. n.  apud  V. 
Pârvan)  a  exprimat  chiar  ipoteza  c   secera  ar  fi  fost  inventat   de  c tre  
carpato-danubieni (dup   p rerea  sa: tracii  din �”Ungaria�” �– n-a.) (Vasile  Pârvan, 
�”Dacia�”, ed. a  IV-a, Buc., 1967, p. 26, s.a.). Numai  o  economie  stabil   putea, de  
altfel, s   influen eze  o  art   original   cum  a  fost  a  traco-ge ilor, s   creeze  
a a  numitul  stil  tracic, de  caracter  geometric  sau  vegetal, prelungindu- i  
existen a  i  în  perioada  dacic   târzie (Cf. Dumitru  Berciu, �”Arta  traco-getic �”, 
Buc., 1969: �”În  vremea  lui  Burebista  i  Decebal, arta  dacic   a  argintului  a  ajuns  
la  un  adev rat  stil  clasic�”, se  creeaz  �”opere  de  art   de  o  rar   armonie, cu  un  
decor  tinzând  spre  o  stilizare  deosebit �” �– p. 24), stilul  autohton  i-a  p strat  
caracterele  i  în  arta  popular   româneasc , pân   târziu, în  secolul  trecut, iar  
în  unele  provincii, cum  este  de  ex. Maramure ul, pân   ast zi (O  bibliografie  
cât  de  cât  complet   nu î i  are  locul  aici. Despre  Maramure , totu i, informativ: 
Tancred  B n eanu, �”Arta  popular   din  Nordul  Transilvaniei�”, CCP, Baia  Mare, 
1971; Al. tef nescu, �”Arta  veche  a  Maramure ului�”, Ed. Meridiane, /Buc./, 
1968. Etc.). 
Nu  este  cazul  s   insist m  mai  mult  asupra  acestei  probleme. Cert  este  c , 
în  spa iul  carpato-danubian, înc   din  vechime, agricultura  era  ocupa ia  de  
baz   a  popula iei, prelungindu- i  existen a  i  în  primul  mileniu  al  erei  
noastre, precum  i  în  evul  mediu, sau  mai  târziu, pân   ast zi. Analiza  
st rilor  de  lucruri  din  ara  Maramure ului, zon   montan   prin  excelen , 
prielnic   deci  unui  p storit  de  propor ii  mari, infirm , de  asemenea, teoriile  
prin  care  p storitul  este  considerat  ca  ocupa ie  exckusiv   a  popula iei  
române ti. Zona  etnografic   a  Maramure ului (Vz. Radu  Popa, �” ara  
Maramure ului  în  veacul  al  XIV-lea�”, Ed. Acad., /Buc./, 1970, p. 34  sub  voce), 
cuprins   între  Mun ii  Maramure ului  la  Nord  pân   la  Nord-Vest, spre  
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Tatra, Slovacia  i  Cehia; apoi  Mun ii  Rodnei, cu  Pietrosul  de  deasupra  
Bor ei; i  Mun ii  ible ului  i  Gutâiului  la  sud, are  ast zi  58  de  localit i  
rurale, majoritatea  oscilând  între  2000-6000  de  locuitori. Ocupa ia  lor  
principal   este  în  primul  rând  agricultura, de i  terenul  este  foarte  s rac, dar  
al turi  de  aceasta  se  situeaz   i  cre terea  vitelor. �”Dac   românii  
maramure eni  au  fost  în  trecut  atât  de  vesti i  prin  vitejia  lor, la  fel  i  în  
diferitele  munci  sunt  neîntrecu i�” �– spune  istoricul  maghiar  tefan  Silagyi 
(Apud  Tiberiu  Morariu, �”Emigr ri  maramure ene  în  Transilvania�”, în  
TRANSILVANIA, an  75, nr. 8-9, 1944, p. 667-677); migra iile  sezoniere  o  
confirm : maramure enii  se  deplaseaz   pentru  munci  agricole  în  întreaga  
Transilvanie, în  Banat, precum  i, mai  nou, în  B r gan, Dobrogea. Asfel, 
pentru  pr it  i  seceri  (Pentru  aceste  date, precum  i  urm toarele, Vz. Tiberiu  
Morariu, Op. cit.) - în  zona  cuprins   între  Bistri a �– Târgu  Mure  - Alba  Iulia 
�– Turda �– Cluj �– Dej �– Gherla; pentru  culesul  porumbului  în  Banat, Moldova, 
Muntenia; la  cositul  fânului �– Bucovina (Co na, Cârlibaba, Iacobeni, Dorna  
etc.), Transilvania (Sibiu, Bra ov  etc.); la  butin - exploat ri  forestiere �– în  
Carpa ii  Meridionali (F g ra , Sibiu, Deva, Sebe , Bra ov  etc.), în  Mun ii  
Apuseni (Gil u, Abrud, Huedin), în  Carpa ii  Orientali (C limani, Gurghiu, 
Topli a, Praid, Borsec, Trei  Scaune  etc.), în  Moldova �– Muntenia (Râmnicu  
Vâlcea, Arge , Prahova, Buz u, Vaslui, Bac u, Oituz, Neam ), în  Banat  i  
Oltenia (Lugoj, Re i a, Caransebe , Oravi a, Semenic, Turnu  Severin, 
Polovraci, Clo ani  etc.). În  anul  1973, într-o  singur   localitate (gara  Iza, 
S li tea  de  Sus)  au  sosit, numai  în  luna  noiembrie, peste  300  vagoane  de  
porumb, dar  au  continuat  s   soseasc   pân   spre  Anul  Nou (Cf.  datelor  
furnizate, în  ianuarie  1974, de  eful  g rii  Iza �– S li tea  de  Sus, Nicolae  V deanu). 
Aceste  migr ri  sezoniere  sau, alteori, totale, sunt  atestate  înc   din  secolul  al  
XV-lea. Mai  intens  s-au  manifestat  spre  sfâr itul  secolului  al  XVIII-lea  i  
a  doua  jum tate  a  secolului  al  XIX-lea. În  1776 �– în  76  de  sate  din  
Bucovina  popula ia  majoritar   era  din  Maramure ; în  1789 �– emigreaz   
1990  familii. În  secolele  XV-XVI, precum  i  mai  târziu, în  124  de sate  din  
fostele  jude e  Satu  Mare, Some , N s ud, s-au  stabilit  nobili  maramure eni 
(Tiberiu  Morariu, Op. cit., p. 669). Pe  drept  cuvânt  Tiberiu  Morariu spunea: 
�”Maramure ul  a  fost  veacuri  de-a rândul  un  izvor  nesecat  de  popula ie  
româneasc   care  a  alimentat  necontenit  provinciile  învecinate  i  îndeosebi  
Transilvania�” (Tiberiu  Morariu, Op. cit., p. 669). Între  1899-1913  au  emigrat  nu  
mai  pu in  de  11.980  maramure eni, iar  între  1924-1940 - 68.849. Din  
20.000  transilv neni  emigra i  în  America  între  1911-1913, ponderea  
maramure enilor  era  urm toarea: 1911 �– 82,2%; 1912 �– 76,9%; 1913 �– 82,3% 
(T. Morariu, Op. cit., p. 669). 
Am  insistat  asupra  acestor  date  pentru  a  vedea  c   i  la  o  popula ie  de  
specific  montan, ocupa ia  principal   a  fost  i  este  agricultura, ceea  ce  
înseamn   o  îndelung   tradi ie (Vz. i  Radu  Popa, op. cit.,: �”Diploma  privilegial   
acordat   la  1329  a ez rilor  de  oaspe i  regali  din Maramure   se  refer   la  lipsa  de  
fertilitate  a  solului  i  la  asprimea  condi iilor  de  via   din  regiune. Pornind  de  aici  
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i  tratând  în  mod  schematic  aspectele  economice  ale  istoriei  românilor  
maramure eni, s-a  opiniat  pentru  caracterul  predominant  sau  chiar  exclusiv  
p storesc  al  societ ii  locale  în  veacul  al  XIV-lea�” /pag. 122, s. n./; aici  exista  de  
fapt  o  economie  sedentar   mixt  /p. 126). Cu  atât  mai  mult, la  români  în  
general, unde  pu inele  obiceiuri  legate  de  p storit  în  favoarea  
precump nitoare  a  celor  agrare  pot  fi  de  asemenea  men ionate. i, cum  
vom  vedea  mai  departe  în  cuprinsul  lucr rii, în  acest  context, al  ponderei  
agrare  în  ocupa ia  românilor, pot  fi  c utate  influen ele  privind  persisten a  
i  marea  circula ie, pân   în  zilele  noastre, a  credin elor  despre  lup, f r   

îns   a  exclude  cre terea  vitelor  i  p storitul �– implicite  de  altfel  
agriculturii (Vz.  i  P. P. Panaitescu, �”Introducere  la  istoria  culturii  române ti�”, ES, 
Buc., 1969: �”Orientalii  i  popoarele  de  rani  i  p stori  tr iesc  în  viziune  magic . 
Românul �… este  oriental, adic   ran�”.  p. 169). 
 
2. - Interinfluen e  privind  cultul  animalelor 
 
Majoritatea  autorilor  consider   prezen a  motivului  datorit   unei  influen e  
scitice, cu  un  bogat  pantheon  animalier. Vasile  Pârvan  pune  pe  seama  
sci ilor  originea  numelui  dacilor: �”naturalismul  nomazilor  de  step   n-a  
trecut  f r   s - i  imprime  pecetea  caracteristic   asupra  artei  geometrice  a  
plugarilor  din  Dacia�”, creând �”o  întreag   directiv   ornamental   în  arta  
daco-get   a  argintului  din  epoca  La  Tene�” (Vasile  Pârvan, �”Dacia�”, Ed. a  V-a, 
Buc., 1972, p. 74  sq.). A. Nor  stabile te  diversele  influen e  asupra  dezvolt rii  
cultului  animalelor  în  Dacia, fixându-le  fie  o  origine  celtic  (calul, boul, 
berbecul, taurul, mistre ul), fie  scitice (câinele, lupul, arpele)  sau  greco-
scitice (leb da, palmipedele, animalele  fantastice  i  teriomorfe ( A. Nour, 
�”Credin e, rituri  i  supersti ii  geto-dace�”, Buc., 1941. Vz.  aceea i  p rere  i  la  V. 
C r bi , �”Nedeile�”, CCP  Oltenia, 1966: �”câinele, lupul  i  arpele, având  r d cini  
scitice�”, p. 26), de i, la  o  analiz   mai  profund   va  face  unele  reconsider ri. 
Îns   simpla  lor  prezen   i  la  alte  popula ii  cu  care  au  venit  în  contact  
traco-ge ii  nu  este  un  argument, mai  ales  c   toate  aceste  popula ii  se  
înrudeau  de  aproape, având  origine  indo-european   comun . Ultimele  
descoperiri  arheologice  au  adus, în  acest  sens, unele  preciz ri. Pân   la 
�”descoperirile  de  la  Medgidia, din  1959�”, �”se  crezuse  c   toate  manifest rile  
artistice  animaliere  g site  pe  teritoriul  României  trebuie  s   fie  atribuite  
sci ilor. Este  meritul  istoriografiei  române ti  actuale  de  a  fi  izbutit  s   
delimiteze  aria  artei  getice  de  aceea  a  artei  scitice�” (D. Berciu, �”Arta  traco-
getic �”, Buc., 1969, p. 23). Interferen ele  între  reprezent rile  scitice  i  traco-
getice  erau  destul  de  mari  ca  s   determine  pe  mul i  arheologi  i  istorici  
s   vorbeasc  �”de  un  stil  animalier  traco-scitic�”, mai  ales  c   pentru  sci i �”se  
ajunsese  la  un  consens  aproape  unanim  în  ceea  ce  prive te  rolul  activ  
jucat  de  influen ele  orientale, ahemenide, explicate  în  general  ca  provenind  
prin  filier   scitic �” (D. Berciu, Op. cit., p. 23  sq.). 
Sci ii, �”popor  de  arca i  r t citori, tr ind  din  cre terea  vitelor  i  mai  ales  a  
cailor�” (V. Pârvan, Op. cit., p. 74), aduceau  cu  ei  cultul  animalelor  s lbatice  
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sau  a  fiin elor  fantastice (Cf. D. Berciu, Op. cit., p. 23), pe  când  la  traco-ge i �– 
�”infinit  superiori  prin  calitatea  i  vechimea  culturii  lor�”, fiind �”în  primul  
rând  agricultori�” (V. Pârvan, Op. cit., p. 74) �– predomin   cultul  animalelor  
domestice, dar  din  care  nu  lipsesc  i  cele  s lbatice (D. Berciu, Op. cit., p. 23). 
Ast zi, speciali tii  consider   de  propor ii �”mai  curând  modeste  aportul  
sci ilor  la  cultura  dac . Chiar  în  zona  transilvan , unde  ei  s-au  men inut  
pân   în  sec. IV  î. e. n., sci ii  n-au  reu it  s   transforme  civiliza ia  indigen �” 
(Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis  à  Gengis-khan�”, Payot, Paris, 1970, p. 24). 
Superioritatea  civiliza iei  traco-getice  se  va  dovedi  mai  târziu, în  epoca  La  
Tene, care  înseamn   revenirea �”clasei  nobile  a  tracilor�”  la �”vechea  ei  
putere, str lucire  i  glorie: va  fi  epoca  tezaurelor  de  argint  dace, a  cet ilor  
zidite  pe  vârfuri  de  mun i  inaccesibile, a  marilor  r zboaie  biruitoare  
împotriva  sci ilor  i  cel ilor�” (V. Pârvan, Op. cit., p. 79). Are  loc  chiar  un  
proces  de  asimilare  a  sci ilor: �”vedem, de  pild   în  mormintele  de  
inhuma ie, chiar  în  cele �”scitice�”  de  la  Aiud  ori  de  la  Simeria  pe  Mure , 
cadavrele  purtând  pe  frunte  o  roat   solar   de  bronz: este  începutul  
getiz rii. Mai  târziu, sci ii  vor  primi, devenind  traci, chiar  obiceiul  de  a- i  
arde  mor ii�” (V. Pârvan, Op. cit., p. 79). 
În  acest  sens  nu  sunt  deplasate  considera iile  privind  influen ele  mult  mai  
vechi  asupra  cultului  animalelor  la  traco-ge i, �”începând  cu  arta  
cimmerian   de  la  sfâr itul  mileniului  al  II-lea�” (V. Pârvan, Op. cit., p. 76), iar  
influen ele  scitice �”s - i  fi  avut  terenul  preparat  de  c tre  iranieni�” (V. 
Pârvan, Op. cit., p. 78). Cf.  i  Mircea  Eliade, despre  originea  numelui  dacilor: 
�”De  vreme  ce  Dacii  î i  amintesc  c   erau  numi i  din  vechime  daoi, nu  
este  exclus  ca  acest  apeltiv  s   fie  de  origine  cimmerian . Într-adev r, 
Cimerienii  locuiser   o  parte  a  Daciei, în  special  regiunea  Carpa ilor. 
Cimmerienii  erau  un  popor  traco-frigian  cu  numeroase  elemente  iraniene. 
Dac   se  prefer   explicarea  numelui  de  Daci  prin  iranian , trebuie  s   ne  
gândim  mai  curând  la  elementele  arhaice  atestate  la  Cimmerieni  decât  la  
aportul  atât  de  recent  al  Sci ilor�” (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis �…�”, Op. cit., 
p. 24). 
 
3. �– Credin e  arhaice  autohtone 
 
Originea  motivului  trebuie  c utat   în  credin ele  arhaice  autohtone, dar  
nu  numai. 
Tracii  aveau  un  fond  religios �”uranian, spre  deosebire  de  popula iile  
b tina e  preindoeuropene, a  c ror  caracteristic   religioas   o  alc tuia  
chthonismul�”, îns   i  la  indo-europeni, al turi  de  credin ele  predominant  
uraniene, persistau  i  unii  zei  chtonieni (A. Nour, �”Credin e, rituri�…�”, Op.  cit., 
p. 4), ceea  ce, la contingen a  civiliza iei  autohtone  preindo-europene  cu  
civiliza ia  cimmerian   indo-european , putea  s   aib   influen   în  p strarea  
unor  credin e. i  poate  chiar  zeul  suprem  al  traco-ge ilor, Zalmoxe, s - i  fi  
p strat  unele  caracteristici  preindoeuropene, cum  vom  vedea  mai  departe. 
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Zalmoxe (Despre  o  nou   ipotez   i  o  considerare  a  zeului  drept �”un  pantheon�”, 
�”triplex  zexes�”, Vz.  Ion  Gheorghe, �”Zeii  zamolxeos �– triplex  zexes�”, în  
S PT MÂNA, serie  nou , nr. 163/1974, p. 3-4) �– Zalmolxeos, Zamolzeos, 
asem n tor  cu  numele  zei ei  p mântului  la  traco-eleni: Semele; zeul  
chtonian  al  lituanilor, Zemeluks. Radicalul  Zamol  se  înrude te  cu  grecescul  
chton  i  lat. humus, slavul  zemlia, toate  însemnând  p mânt (H. Daicoviciu, 
�”Dacii�”, E. L., 1968, p. 192  sq. Vz., mai  complet, i  Mircea  Eliade, �”De  
Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 52  sq.), zeu  al  p mântului, al  vegeta iei  i  rodniciei, 
era  un  zeu  chtonian  i �”la  un  popor  de  agricultori  i  cresc tori  de  vite  ca  
ge ii  era  firesc �… s   dobândeasc   cea  mai  mare  însemn tate  în  ansamblul  
credin elor  religioase�” (H. Daicoviciu, �”Dacii�”, Op. cit., p. 193). Porphire  
încercase  s   explice  varianta  Zalmoxis  �”prin  tracul  zalmos, piele, blan , 
ceea  ce  corespunde  cu  o  anecdot   dup   care, la  na terea  sa, o  blan   de  
urs  fu  aruncat   asupra  lui  Zalmoxis�”   i  mai  mul i  autori  îl  consider , la  
origine, ca  un  Bärengott�” (zeu  urs) (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis �…�”, Op. cit., p. 
52). 
Zei  diver i  sunt  reprezenta i  cu  chipuri  de  animale: �”cei  mai  de  seam   zei  
ai  vechilor  popoare  de  cultur   înalt   au  p strat  în  înf i area  lor  unele  
însu iri  de  animale�” (Julius  Lips, �”Obâr ia  lucrurilor. O  istorie  a  culturii  
omenirii�”, E. S., /Buc./, 1964, p. 460); legenda  privind  considerarea  lui  Zalmoxe  
ca �”Bärengott�” poate  fi  de  influen   indigen , preindoeuropean , fiind  
cunoscute  i  la  alte  popoare  str vechi  credin ele  într-un  zeu  suprem �”Urs�” 
(la  Ainii  din  Japonia, la  triburi  amerindiene  etc.). Chiar  i  despre  Zeus  se  
credea, în  unele  p r i  ale  Greciei, c   ar  fi  fost  hr nit  de  o  ursoaic  (Mircea  
Eliade, �”De  Zalmoxis �…�”, Op. cit., p. 52, nota  70). Ast zi  chiar, ursul  este  pus 
�”în  fruntea�” animalelor  s lbatice; un  joc  de  copii  din  Maramure , legat  de  
enumerarea  degetelor, situeaz   ursul  pe  primul  plan: �”Iesta-i  urs,/ Iesta-i  
ursoaie,/ Iesta-i  lup,/ Iesta-i  lupoaie,/ Iesta-i  pui  de  iepuroaie�” (De  la  Anu a  
Iuga, 62  ani, S li tea  de  Sus, 1974), num r toarea  f cându-se  de  la  degetul  
mare  înspre  cel  mic; iat   i  o  alt   variant , care, probabil, a  p strat  
elemente  mai  vechi  i  pune  animalele  al turi  de  reprezent ri  ale  
fenomenelor  naturii: �” sta-i  urs,/ sta-i  ursoaie,/ sta-i  lup,/ sta-i  lupoaie,/ 

sta-i  u urel  de  ploaie�” (De  la  Mihai  Olos, 34  ani, originar  din  Arini , ara  
Codrului, 1974).  
Nu  ar  fi  exclus, de i  ne  lipsesc  informa iile, ca  Zalmoxe  s   fi  fost  
reprezentat  ca �”zeu  urs�”  i  s   fi  avut, asemeni  altor  zei, i  alte  înf i ri, 
printre  care  i  cea  de  lup. A a  cum  Zeus  se  mai  numea  i  Zeus  Lykaios 
(Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis �…�”, Op. cit., p. 14), sau  Zeus  Lykoreios  i, 
asemeni  lui  Apollon  Lykeios, era  considerat  protector  al  fugarilor (Mircea  
Eliade, �”De  Zalmoxis �…�”, Op. cit., p. 16). Poate  Lycurg, divinitate  adorat   ca  
zeu  al  p mântului  la  tribul  tracic  al  edonilor, din  sudul  Peninsulei  
Balcanice, s   nu  fie  decât  un  alt  apelativ al  lui  Zalmoxe. Lycurgos 
�”prezideaz   bunul  mers  al  rodirii  p mântului�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  
formelor  de  cultur   arhaic �”, E. S., 1973, p. 45), având  un  aspect  spornic, 
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luminos, i  unul  întunecat, chtonian. Grota  ritual   în  care  coboar   Zalmoxe, 
este  prezent   i  la  Lycurgos: cf. informa iei  transmise  de  Apollodor, 
Lycurgos  era  înf i at �”înl n uit  de  supu ii  s i  într-o  pe ter   a  muntelui  
Pangaion�”  sau, dup   Sofocle, �”zidit  i  z vorât  în  stânc �” (Gheorghe  Mu u, 
�”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit., p. 40); aceste  motive  sunt 
�”expresia  mitic   a  înl n uirii  zeit ii  p mântului  în  timpul  iernii, 
reprezentare  atestat   i  la  paflagonieni, în  Asia  Mic , care  mai  credeau  c   
aceasta  e  dezlegat   i  se  pune  în  mi care  vara, în  timp  ce  frigienii  i-o  
închipuiau  ca  adormind  iarna  i  trezindu-se  în  prim var �” (Gheorghe  Mu u, 
�”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit., p. 41. Lycurg  este  reprezentat  i  
ca  orb, asemenea  zeului  german  Odin  cu �”un  singur  ochi�”, sau  egipteanului  Amon 
= Ascunsul), reprezentând  astfel �”aspectele, manifest rile  hibernale  i  
chtoniene�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 
45), dup   cum  ne-o  spune  chiar  numele �”Lycurgos�”: �”Furia  lupului�”, 
�”exprimând  dezl n uirea  stihiei  hibernale-chtoniene, una  din  cele  dou   
manifest ri  i  faze  anuale  ale  zeit ii  p mântului�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  
istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 41). Aceast  �”adormire�” i �”trezire�” 
a  zeit ii  p mântului  putea  fi  lesne  echivalat   cu  reprezentarea  lui  
Zalmoxe  ca �”Bärengott�”, �”zeu  urs�”; iar  ursul  se  încadreaz  �”perfect�” acestui  
ciclu  al  naturii; în  credin ele  de  azi  ale  românilor, ie irea  ursului  din  
pe ter /bârlog  este  considerat   semn  de  prim var  �– ursul  având  consacrat   
o  zi  a  lui, în  2  februarie, când: �”iese�… din  pe ter   i  joac   ca  în  arie  jur  
împrejur, apoi  dac   este  soare  i- i  vede  umbra, atunci  iar i  se  bag   în  
pe ter   i  nu  iese, adec   doarme  6  s pt mâni  i  chiar  atâta  ine  înc   
iarna; iar  dac   nu- i  vede  umbra, atunci  r mâne  afar   i  iarna (frigul)  se  
întrerupe�” (în  EDUCATORUL, organ  al  Asilului �”Elena  D-na�”, Buc., nr. 5/1883, p. 
39); mai  mult, legat  tot  de  învierea  naturii, �”când  auzi  tunând  întâia  oar   
în  anul  acela, s   te  dai  de  trei  ori  peste  cap, c-apoi  te  faci  urs�” (Artur  
Gorovei, �”Credin i  i  supersti ii  ale  poporului  român�”, Acad. Rom., �”Din  viea a  
poporului  român�”, Culegeri  i  studii, XXVII, Buc., 1915), ne  spune  o  credin   
din  Parpani a �– Vaslui. Iar  adormirea  zeului  Zalmoxe (�”Bärengott�”), l sa  loc  
lui  Lycurgos (�”Furia  lupului�”), prin  analogie  cu  ferocitatea  cu  care  se  
manifesta  lupul  în  aceast   perioad   de  iarn . 
Fapul  c   numele  Lycurgos  este �”o  echivalare  i  traducere  a  numelui  trac, 
netransmis  de  antici�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, 
Op. cit, p. 41), vine  în  sprijinul  ipotezei  reprezent rii  i  ca  lup  a  zeului  
suprem  Zalmoxe. Asem n ri  se  pot  g si  i  la  alte  popoare; în  afar   de  
Zeus  Lykaios  al  arcadienilor, amintit  mai  înainte, consemn m  aici  c   zeul  
suprem  al  galilor, din  care  sus in  c   se  trag, Dis  Pater, zeu  chtonian, era  
înf i at �” i  sub  forma  unui  lup�”, �”întunecat�”, cum  îl  red   Cezar  în �”De  
bello  gallico�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, 
p. 45). În  monumentele  gallice �”vechea  zeitate  telurico-chtonian   era  
reprezentat   ca  un  lup  ce  devoreaz   oamenii �– imagine  sugestiv   a  
p mântului  care  ne  înghite  pe  to i�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  
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cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 46. De  aici  poate  i  credin ele  lykomorfe, mult  mai  
r spândite  ca  la  români, la  poporul  francez, în  care  lupul  este  un  du man  temut  
nu  numai  printre  animale, ci  i  pentru  om). Lupul  este  consacrat, la  vechii  
germani, zeului  suprem, Odin (Cf. S. A. Tokarev, �”Religia  în  istoria  popoarelor  
lumii�”, E. P., /Buc./, 1974, p. 239). Unul  dintre  zeii  importan i  ai  Egiptului, zeul  
vegeta iei, Osiris, devenit  mai  târziu  st pân  al  lumii  de  dup   moarte  
datorit   consider rii  sale  anterioare  ca  zeu  care  moare  i  învie, ne  este  
înf i at  de  Diodor  din  Sicilia  ca  transformat  în  animal �”ca  lup�”, în  
leg tur   cu  eliberarea  Egiptului  de  for ele  r uf c toare  ce  riscau  s -l  
invadeze  pu in  dup   crearea  Lumii. �”Se  poveste te  c   atunci  când  Isis  se  
preg tea  cu  fiul  s u  Horus  s   se  lupte  cu  Typhon, Osiris  revine  din  
infern  i  asist , sub  form   de  lup, la  lupta  fiului  i  femeii  sale�” (Rolland  
Villeneuve, �”Loups-garous  et  vampires�”, J�’ai  lu, 1970, p. 8). La  traco-ge i  nu  avea  
o �”continuitate  între  vechile  reprezent ri  theriomorfe  i  cele  antropomorfe  
în  care  se  ar ta  Zalmoxis�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   
arhaic �”, Op. cit, p. 46); sensul  zeului  Lycurgos, de  divinitate  distrug toare, în  
aspectul  întunecat, i  situarea  sa  al turi  de  alte  personaje �”divine  i  umane  
ce  prezideaz   la  bunul  mers  al  rodirii  p mântului�” ne  poate  permite  unele  
limpeziri. La  multe  popoare  lupul  era  simbol  al  r ului, al  distrugerii: zeii  
r zboiului  ap reau, nu  rareori, sub  înf i area  de  lupi. Marte, pe  care  
romanii  îl  numeau  lupus  Martius, lupa  Martia, simboliza  caracterul  
s lbatic  i  feroce  al  r zboiului; fiii  s i, Romulus  i  Remus, f cu i  cu  
lupoaica  Rhea  Silvia, sunt  de  asemenea  al pta i  de  o  lupoaic , care, pentru  
aceasta, a  fost  ridicat   la  rangul  de  dea  Luperca. În �”De  re  militari�”, 
Vegetius �”afirm   chiar  c   dacii, moesii  i  tracii  au  fost  întotdeauna  a a  de  
r zboinici, încât  legendele  spun  c   zeul  Marte  s-a  n scut  chiar  în  ara  lor�” 
(H. Daicoviciu, �”Dacii�”, Op. cit., p.189). Oupouat, zeul  r zboiului  la  egipteni, era  
reprezentat  ca  lup; la  r zboinicii  germani  este  frecvent   transformarea  în  
lupi, lucru  ce  se  explic  �”pe  baza  caracterului  carnasier, feroce  al  fiarei; 
r zboinicul  trebuie  s   fie  asemenea  lupului  care- i  devor   du manii�” 
(Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 45); amintim  
aici  i  considera iile  privind  originea  numelui  etnic  al  dacilor, asociat  cu  
acel  al  lupului, precum  i  motivul  capului  de  lup  care  apare  pe  stindardul  
lor (Vz.  am nunte  în  Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., pp. 13-17  i  20-
22). Pentru  ace ti  r zboinici, lupul  putea  s   fie  i  un  simbol  al  victoriei, 
a a  cum  îl  întâlnim  la  egipteni, legat  de  cultul  zeului  Osiris. 
În  leg tur   cu  zeul  r zboiului, Marte, la  romani, apar  i  alte  divinit i: 
Acca  La(u)rentia, nevasta  p storului  Faustulus, care  i-a  crescut  pe  
Romulus  i  Remus  al turi  de  ceilal i  doisprezece  copii  ai  s i, era  
reprezentat   ca  lupoaic   divinizat ; la  fel  era  reprezentat   i  Flora, zei a  
florilor  i  a  prim verii  (Chloris  din  mitologia  greac ) �– despre  care  o  
legend   spune  c   prin  atingerea  unei  flori  cu  semin e, d ruite  de  ea, Juno  
l-ar  fi  z mislit  pe  Marte, f r   ajutorul  lui  Jupiter; idem  apare  Feronia 
(adesea  cele  dou   divinit i  sunt  considerate  împreun , Flora  Feronia), 
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str veche  divinitate  chtonian , de  origine  italic , protectoare  a  izvoarelor  i  
vegeta iei. O  aten ie  special   merit   s -i  fie  acordat   zeului  Faunus, una  
dintre  cele  mai  vechi  divinit i  italice, protectorul  muncilor  agricole, al  
turmelor  i  al  p storilor, care, adeseori, este  pus  în  leg tur   cu  o  alt   
divinitate  italic   str veche, Lupercus, chiar  supranumit  Faunus  Lupercus; 
ambele  divinit i  erau  identificate  i  cu  zeul  grec  al  turmelor  i  p storilor, 
Pan. În  cinstea  lui  Faunus  Lupercus  au  fost  instituite  Lupercaliile, 
celebrându-se  la  15  februarie, când  aveau  loc  ceremonii  de  purificare  
destinate  favoriz rii  fecundit ii  solului, oamenilor, turmelor. Faunus  
Lupercus  era  considerat  ca  zeu  ce  ap r   turmele  de  lupi; Hora iu, cântând  
pe  Faunus, spune  c   de  Faunalia  din  iarn   lupul  umbl   printre  oi  iar  
acestora  nu  le  este  fric : �”inter  audaces  lupus  errat  agnos�”. Lui  Lupercus  
îi  era  consacrat   grota  Lupercal  de  pe  panta  septentrional   a  Palatinului, 
leag nul  unde  lupoaica  a  al ptat  cei  doi  gemeni, fiii  lui  Marte. 
Faunus  Lupercus  era  adeseori  confundat  cu  Silvanus, zeul  p durilor  i  al  
câmpurilor, protectorul  culturilor  de  orice  fel, care, mai  târziu, trece  drept  
vân tor  de  lupi, asemenea  cu  Apollon �”cel  ucig tor  de  lupi�”, i �”poart   ca  
ve mânt  o  piele  de  lup�” (A. Nour, �”Credin e, rituri�…�”, Op.  cit., p. 66). Este  
neîndoielnic   i  leg tura  între  eponimul  Silvanus  i  �”lupoaica  Silvia�” 
(�”p durea a�”) (A. Nour, �”Credin e, rituri�…�”, Op.  cit., p. 66), mama  lui  Romulus  
i  Remus, care  poate  fi  i  ea  o  divinitate, sau  divinizare, a  p durii. 

Nu  este  nimic  deosebit  în  faptul  c   Marte, sub  semnul  c ruia  se  afl   i  
prima  lun   a  rena terii  naturii, martie, este  pus  în  leg tur   cu  zeii  
vegeta iei; de  fapt, la  origine, era  zeul  rena terii  naturii, devenind  mai  târziu  
zeul  r zboiului  i  al  agriculturii, reprezentat  deci  asemenea  tracului  
Lycurgos, atât  în  sensul  luminos, spornic, cât  i  în  sensul  chtonian, 
întunecat., Marte, de  altfel, f cea  parte  din  triada  celor  trei  divinit i  
protectoare  ale  Romei �– al turi  de  Jupiter (divinitatea  suprem , d t toare  
de  via   i  de  lumin , cârmuitor  al  cerului  i  al  p mântului, st pân  al  
tunetului, dezl n uitor  al  ploilor  i  furtunilor)  i  de  Quirinus �– vechea  
divinitate  r zboinic , de  origine  sabin , cu  care  era  adeseori  identificat. El  
a  fost, de  asemenea, de  timpuriu,  identificat  cu  Ares  al  grecilor, despre  
care �”se  presupune  c   însu i  numele  Ares  ar  fi  de  origine  traco-dacic �” 
(H. Daicoviciu, �”Dacii�”, Op. cit., p.196), la  fel  cum  se  afirma  i  despre  Marte. 
Dobândirea  func iei  specializate  de  zeu  al  r zboiului  poate  fi  pus   i  în  
leg tur   cu  faptul  c   romanii �”au  ob inut  p mântul  cucerindu-l  cu  lancea  
i  sabia  de  la  popoarele  vecine: zeul  ogoarelor  a  devenit  zeu  al  

r zboiului�” (S. A. Tokarev, �”Religia  în  istoria�…�”, Op. cit., p. 437). 
De  altfel, Marte  este  fiul  lui  Jupiter, a a  cum  Ares  la  greci  este  fiul  lui  
Zeus, deci  o  prelungire  a  func iilor  zeului  suprem. 
Aceste  digresiuni  pot  s   ne  contureze  mult  mai  precis  sensul  
reprezent rilor  zeului  sud-trac  Lycurgos, considerat  zeu  suprem, asemenea  
lui  Zalmoxe. Lycurgos  poate  fi  doar  unul  dintre  multele  supranume  ale  
sale; aceste  supranume  sunt  o  caracteristic   general   în  panteonul  zeilor �– 
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a a  cum, de  exemplu, la  romani, Jupiter  este  supranumit  Fulgurator, 
Fulminator, Tonans  etc.  etc. Iar, de  aici, multitudinea  de  înf i ri  pe  care  
le  putea  lua  Zalmoxe  este  fireasc . Dar �”la  geto-daci  nu  exist   
continuitate  între  vechile  reprezent ri  theriomorfe  i  cele  
antropomorfe  în  care  se  ar ta  Zalmoxis. Faptul  se  datore te, probabil, 
lipsei  în  materialul  arheologic, nu  discontinuit ii  în  istoria  ridic rii  
acestuia, c ci  zeul  suprem  geto-dac  era  designat  înc   târziu  ca  daimon, 
ceea  ce  arat   atât  spre  leg turile  cu  lumea  chtonian , cât  i  cu  zeit ile  
minore  din  care  se  va  fi  ridicat  el  însu i�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  
formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 46  sq. �– s. n.). 
 
3. - A. �– Descenden a  dintr-un  animal  mitic: nume  mo tenit 
 
Zalmoxe, ca  zeu  al  p mântului, al  vegeta iei  i  rodniciei, cuprinde �”în  fiin , 
reprezent rile  i  manifest rile  sale  întregul  ciclu  al  naturii�”, incluzând  cu  
siguran  �” i  cealalt   fa , de  zeu  al  r zboiului�”, Zalmoxe  Lycurgos, ap rând  
sub  form   de  lup, i  este  deci �”posibil  ca  dacii  s - i  fi  luat  numele  de  la  
acesta�”, v dind  astfel  un  aspect  dublu  al  rolului  s u  în  activitatea  tribului 
�– �”atât  economic , cât  i  aceea  r zboinic  �– mijloc  de  înavu ire  i  el�” 
(Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 46). 
�”Faptul  c   un  popor  î i  trage  numele  etnic  din  numele  unui  animal, are  
întotdeauna  o  semnifica ie  religioas �”, având  r d cinile  în  �”concep ii  
religioase  arhaice�”. Numeroase  popoare  p streaz   tradi ia  descenden ei  
dintr-un  animal  mitic  lycomorf: �”de la  un  zeu  sau  de  la  un  str vechi  mit  
lycomorf  sau  care  s-a  manifestat  sub  forma  unui  lup�”. Popula ia  Tu-kin, o  
ramur   a  Hiong-nou-ilor �”se  pretindeau  ie i i  dintr-o  Lupoaic   mitic . În  
fiecare  an, hanul  Tu-kin-ilor  oferea  un  sacrificiu  Lupoaicei  în  grota  în  
care  ea  mergea  s   se  odihneasc �”; �”Asia  Central   cunoa te, în  multe  
variante, mitul  unirii  între  un  lup  supranatural  i  o  prin es , unire  care  
d duse  na tere  fie  unui  popor, fie  unei  dinastii�”; �”mitul  genealogic  al  
Gengis-hanilor  proclam   c   str mo ul  lor  era  un  Lup  gri, care  coborî  din  
Cer  i  se  uni  cu  o  c prioar �”. (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 15, 
22, 30 �– s.n.). 
Nu  numai  diverse  popoare, ci  i  divinit i  sau  eroi  î i  au  origine  
zoomorf , din  ciclul  c reia  face  parte  i  credin a  în  origine  lycomorf . 
Apollon, una  dintre  cele  mai  mari  divinit i  ale  mitologiei  grece ti, socotit  
zeu  vindec tor  i  tat l  lui  Asclepios, devenit  mai  târziu  zeul  muzicii, al  
poeziei  i  al  artelor  frumoase, invocat  de  navigatori  i  protector  al  noilor  
construc ii, zeul  luminii  identificat  cu  însu i  soarele (de  unde  i  epitetul  
Phoebus), era  supranumit  Lykagenes, �”cel  al  lupoaicei�”, �”cel  n scut  din  
lupoaic �”, adic  �”n scut  din  Leto  schimbat   în  lupoaic �” (Mircea  Eliade, �”De  
Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 14). Acest  supranume  ar  putea  avea  leg tur   i  cu  
legenda  dup   care  Apollon, pedepsit  de  Zeus  pentru  moartea  ciclopilor, ar  
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fi  slujit  un  an  ca  p zitor  al  turmelor  lui  Admetos, regele  cet ii  Pherae 
(Thessalia). 
Cei  mai  de  seam   eroi  ai  romanilor, fondatorii  cet ii  Roma, Romulus  i  
Remus, sunt  fiii  lupului  Marte  i  ai  vestalei  Rhea  Silvia, fiica  lui  Numitor. 
Cei  doi  gemeni, abandona i  într-un  co   pe  apa  Tibrului, sunt  al pta i  de  o  
lupoaic   în  pe tera  Lupercal  i  crescu i  de  p storul  Faustulus  i  so ia  sa  
Acca  La(u)rentia. Mitul  na terii  lui  Romulus  i  Remus  implic   i  motivul 
�”copilul  p r sit�”, asem n tor  cu  cel  al  lui  Cirus, Krishna, Moise, Perseu  i  
Sargon. Acesta  din  urm , Sargon  I, regele  Mesopotamiei  între  2684-2630  
în. J. Chr., s-a  n scut  dintr-o  fecioar   care, a ezându-l  într-un  vas  acoperit  
cu  smoal , l-a  p r sit  pe  apele  unui  fluviu. El  a  fost  crescut  de  sacagiul  
Akki, iar  zei a  I tar  l-a  ridicat  pe  tron. Motivul  copilului  p r sit  este  
întâlnit  des  în  mitologia  greac : Erichtonius, fiul  Athenei, este  închis  într-
un  cuf r  i  dat  pentru  p strare  lui  Aglauros; Amphion  i  Zethus  sunt  
p r si i  de  unchiul  lor, Lycus, pe  muntele  Cithaeron  i  crescu i  de  ni te  
p stori; Creusa, fiica  lui  Erechthius, regele  Athenei, violat   de  Apollon  într-
o  pe ter , îl  na te  pe  Ion (de  la  care  i-au  luat  numele  Ionienii)  i, 
punându-l  într-un  co , îl  las   în  pe ter ; Perseus, fiul  Danaei, este  închis  
împreun   cu  mama  sa  într-un  cuf r  i  l sa i  în  voia  valurilor  m rii; 
Atalanta, fiica  lui  Iasus  i  Clymenei, p r sit   pe  o  stânc   de  tat l  ei  care  
dorise  b iat, este  al ptat   de  o  ursoaic   etc. etc. La  români, basmele  despre  
copiii  p r si i  sunt  numeroase, dar  discutarea  acestora  nu  î i  are  locul  aici. 
Amintim  doar  basmul-ghicitoare, c ruia-i  vom  pune  titlul  provizoriu 
�”Copilul  aflat�” (basm  auzit  în  copil rie �– n. n.), interesant  din  dou   motive: în  
primul  rând  pentru  c   este  al ptat  de  o  lupoaic   i, în  al  doilea  rând, 
pentru  c   basmul  include  mitul  oedipian. Basmul  este  esut  pe  motivul  
unei  ghicitori  puse  de  un  copil, condi ie  a  eliber rii  tat lui  s u  din  
închisoarea  împ r teasc : �”Stau  pe  nen scut/ M   in  de  mama  lui/ i  caut  
pe  tata? Ce-a  fost  fecior  la  mama�”. Dezlegarea  ghicitorii  ne  introduce  în  
cursul  firesc  al  basmului:Au  fost  odat   doi  tineri  c s tori i, b rbatul  a  
plecat  la  r zboi  iar, între  timp, femeia, fiindu-i  necredincioas , na te  un  
copil; temându-se  de  sosirea  b rbatului, aceasta  pune  copilul  într-un  co   i-
i  d   drumul  pe  un  rîu; ajuns  la  mal, într-o  p dure, este  al ptat  de  o  
lupoaic , apoi  g sit  i  crescut  de  ni te  p stori; când  se  face  mare, pleac   
în  lume  i  popose te  pentru  o  noapte  chiar  la  casa  mamei  sale, r mas   
v duv , cu  care  se  c s tore te  i  are  un  copil �– cel  care, dup   terminarea  
pove tii  le  explic   judec torilor  i  partea  întâia  a  ghicitorii �– având  o  iap   
care  moare  în  timpul  facerii  el  scoate, prin  cezarian , mânzul 
(�”nen scutul�”), îl  cre te, iar  din  pielea  iepei  face  frâie.  Iat   basmul: 
 
    Aflatul 
 
 A  fost  odat   ca  niciodat . Demult, demult, de  pe  când  puricele  se  
potcovea  cu  nou   potcoave  de  o el  i  s rea  pân   la  cer. De  când  se  scria  musca  
pe  perete, mai  mincinos  cine  nu  crede. 
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 A  fost  odat   un  om  i  o  femeie. Aveau  i  un  feciora . Omul  a  mers  în  
p durea  Împ ratului, s   aduc   ni te  lemne  de  foc. Acolo  l-au  prins r   i  l-au  
condamnat  la  moarte. 
 Îns , Împ ratul  era  mare  iubitor  de  ghicitori. S-a  dat  de  tire  în  ar : 
acela  care  va  spune  o  ghicitoare  pe  care  Împ ratul  nu  va  ti  s   o  ghiceasc , va  
fi  r spl tit  împ r te te  i  condamnatul  la  moarte  va  fi  iertat. 
 Feciora ul  osânditului  la  moarte  a  auzit  i  el  de  hot rârea  împ r teasc . 

i  s-a  dus, s-a  dus  mult   lume  Împ r ie, ca  Dumnezeu  s   ne  ie, c   povestea  
înainte  mult  mai  este. S-a  înf o at, c lare, înaintea  Împ ratului. i  i-a  rostit  
ghicitoarea: 
 - Stau  pe  nen scut, 
 M   in  de  mama  lui 
 i  caut  pe  tata 
 Ce-a  fost  fecior  la  mama. 
 Ce-i  aceea? 
 Cine  n-a  ghici 
 epte  ma e  i  s-or  zgârci! 
Împ ratul  se  gândi, se  gândi, se  gândi�… Dar  n-a  ghicit. 
 - Care-i  r spunsul  la  ghicitoare? �– zise  Împ ratul. 
 - P i, s   vi-l  spun �– zise  Feciora ul. 
 - Spune-mi-l �– zise  Împ ratul. 
 - Ap i, o  fost  odat   o  femeie. A  n scut  un  copil  i  l-a  dus  în  p dure, i-a  
legat  leag nul  de  un  brad. L-a  l sat  acolo, poate, cine  tie, va  trece  oarecine  i  îl  
va  lua  i  îl  va  cre te. O  lupoaic   l-a  al ptat. Într-o  vreme  a  trecut  pe  acolo, cu  
oile, un  p curar. L-a  auzit  cum  zdear , l-a  luat  la  stân   i  l-a  crescut, pân   s-a  
f cut  b rbat. 
 Într-o  zi  l-a  întrebat  pe  p curar  dac   el  i-i  tat -s u. P curarul  i-a  spus  c   
l-a  g sit  în  p dure  i  c   nu  el  este  tat l. Atunci  feciorul  i-a  zis  c   pleac , se  
duce  s   î i  g seasc   p rin ii. A  plecat  i  s-a  dus, s-a  dus�… 
 Într-o  zi  a  ajuns  la  un  râu  unde  o  femeie  sp la  haine. A  v zut-o, s-au  
iubit  i  s-au  i  c s torit. Au  avut  un  fecior, adic   eu, în  fa a  Lumin iei  Voastre, 
În l ate  Împ rate. 
 Aveam  o  iap , a  f ta. i  nu  putea  s   fete. Am t iet  iapa, la  pântece. I-am  
scos  mânzul, care  a  tr it  i  a  crescut. Iapa  a  murit  i  din  pielea  ei  am  f cut  
c p stru. Mânzul  era  nen scut, iar  c p strul  l-am  f cut  din  mama  lui. i  ast zi  am  
venit  s   îl  caut  pe  tata, care  a  fost  fecioru  mamii. 
 Împ ratul, auzind  toat   povestea, l-a  iertat  pe  cel  osândit. 
 i  au  mers  acas , în  satul  lor. i  au  tr it  ferici i  pân   la  adânci  b trâne i. 
 Poate  mai  tr iesc  i  ast zi. 
 
O  aten ie  special   merit   numeroasele  legende  care  sunt  explica ii  
fantastice  ale  originii  unor  animale, oameni, fenomene  etc. O  legend   din  
Banat  ne  spune  c   Luceaf rul  de  Sear   i  cel  de  Zi  sunt  Fiii  Lupoaicei  
i  ai  Oii: �”Unu  l-o  f cut  lupoan�’a  i  unu  l-o  f cut  oaia. O  fost  un  

p curari  la  oi. S-o  slobodzît  lupu  -o  luvat  o  oaie. Acu  p curariu  o  suduit: 
Dac   vi-i  fi  lup  -ai  luvat  un  berbe e, Dac-o  fi  lupoan�’e  -o  luvat  oaie. 
Iar  o  suduit. O  dzîs  d   ru ine. -atunci  o  fost  lupoan�’e  -o  luvat  oaie. î  
iele  o  pornit  greoan�’e. -atuncea  lupoan�’a  n-o  mâncat  oaia. Atuncea  iele  o  
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f cut  doi  copii�” �– pe  care, mai  târziu, D-zeu  i-a  f cut  luceferi: Bosâioc �– 
Luceaf rul  de  Zi  i  Semenic �– Luceaf rul  de  Sear  (E. Petrovici, �”Folklor  din  
Valea  Alm jului�”, în  AAF, III, 1935, p. 84). 
În  concep ia  dualist   a  poporului, prin  contaminarea  credin elor  religioase  
cu  cele  profane, chiar  Dumnezeu  i  Diavolul  au  asemenea  origini. Dup   o  
credin   bucovinean , �”La  începutul  începutului  nimic  nu  era  pe  lume  
decât  întuneric  i  o  mare  f r   margini. În  mijlocul  acestei  m ri  s-a  ridicat  
un  vârtej  de  spum  (�…) În  mijlocul  spumei  de  pe  mare  era  un  fluture  i  
un  vierme  care  pluteau  pe  ap   în  ne tire. De  la  o  vreme  îns   fluturele  
i-a  lep dat  aripile  i  s-a  întruchipat  într-un  fecior  tân r  i  frumos, care  a  

fost  D-zeu, iar  viermele  s-a  pref cut  i  dânsul  îndat   într-o  alt   f ptur , în  
El, Drac  sau  Diavol�” (T. Pamfile, �”Povestea  lumii  de  demult  dup   credin ele  
poporului  român�”, Acad. Rom., Din  viea a  poporului  român, Culegeri  i  studii, 
XVIII, Buc., 1913, p. 6). Alteori  Dumnezeu  avea  chipul  unui  hulub, iar  
diavolul  de  r oi (Tutova); dup   o  alt   credin   din  Bucovina, la  început, 
când  Dumnezeu �”era  pe  atunci  pe  lume  nev zut  i  necunoscut  de  drac  i  
nici  de  mama  lor�” (T. Pamfile, �”Povestea  lumii  de  demult �…, Op. cit. p. 8), era  
un  munte  din  vârful  c ruia �”ie ia  foc  f r   curmare. Din  acest  foc  s-a  
n scut  o  femeie, cu  trup  numai, c ci  n-avea  cine  s -i  dea  via . Cum  s-a  
n scut, trupul  ei  a  fost  luat  de  vânturi  i  purtat  în  toate  p r ile, pân   ce  
într-un  târziu  a  ajuns  la  vântul  cel  mai  de  sus, unde  a  c p tat  via . De  
acolo, aceast   femeie  s-a  scoborât  pe  munte. Pe  munte, într-o  vreme, 
g se te  dânsa  dou   buc i  de  fier, pe  care  le  înghi i  f r   nici  o  pricin . 
Din  aceste  buc i  de  fier, purcede  femeia  grea, iar  mai  târziu  na te  doi  
copii, doi  necura i: unul  chiop  dar  în elept  i  altul  prostu �” (T. Pamfile, 
�”Povestea  lumii  de  demult �…, Op. cit. p. 8, - s. n.). 
Dup   diverse  legende, Eva  este  f cut , pe  rând, din �”coad   de  drac�”, �”coad   
de  câine�”: Diavolul  fur   coasta  lui  Adam  de  la  Înger  i  fuge  spre  iad, dar  
la  intrare  Îngerul  îl  prinde  de  coad , o  rupe  i �… vine  la  Dumnezeu. 
Acesta, ne tiind, o  face  femeie; alteori  Dumnezeu  fuge  dup   diavol  i  
r mâne  cu �… coada �– �”Se  mai  uit   odat   la  coada  de  câne. �– Haida, dar, s   
te  fac  i  de  aici, Evo!  i  cât  ai  clipi, cea  dintâi  femeie  a  fost  gata. �– 
Durdulie, plin   de  dr g neli  i  Dumnezeu  îi  face  semn, trimi ând-o  lâng-
Adam�” (T. Pamfile, �”Povestea  lumii  de  demult �…�”, Op. cit. , p. 59  sq.). Asemenea  
legende  se  întâlnesc  i  la  alte  popoare: la  portughezi, francezi, lituanieni �– 
Eva  este  f cut   din  �”coad   de  câne�”; arabii  din  Algeria  cred  c   este  
f cut   din  coad   de  maimu , iar  dup   o  credin   flamand  �”femeia  este  
f cut   din  clis , zahar, o et  i  coad   de  mâ �” (T. Pamfile, �”Povestea  lumii  de  
demult �…�”, Op. cit.,  p. 61). 
Exemplele  ar  putea  continua, deoarece  miturile  despre  str mo i  animale, 
plante  etc. sunt  un  loc  comun  în  concep ia  tuturor  popoarelor. Pantheonul  
egiptean, de  exemplu,  p streaz   numeroase  legende  despre  obâr ia  divers   
a  divinit ilor: de  obâr ie  animal  (Soarele �– vi el  de  aur �– o  ghicitoare  din  
Maramure   i  Transilvania  ne  pune  s   ghicim  ce-i  aceea: �”Bumb  de  aur/ Pe  
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ptele  de  taur�” �– a  fost  z mislit  de  Cer �– vac   uria   cu  trupul  pres rat  de 
stele, iar �”faraonii  ca  s   se  asemene  cu  Ra, se  d deau  drept  fii  ai  vacii  
cere ti, când  sub  chipul  unui  prunc  care  suge  la  ea, sau  b rbat  adult  aflat  
sub  ocrotirea  ei�”; alteori  cerul  era  înf i at  sub  chipul  unei  scroafe, iar  
stelele �– prunci  z misli i  de  ea  etc.),  de  obâr ie  din  p s ri (�”pe  colina  
în l at   din  haos  a  fost  cl dit  un  cuib, dintr-un  ou  de  gâsc , din <oul  
marelui  Hohotun>, a  ie it  soarele�”) (M. E. Matie, �”Miturile  Egiptului  antic�”, E. 
S., Buc., 1958, p. 18), de  obâr ie  vegetativ  (�”pruncul  soare <luminând  
p mântul  cel  în  bezn   scufundat>  i-a  f cut  apari ia  ie ind  dintr-o  floare  
deschis   de  lotus, ce  cre tea  pe  colina  în l at   din  haosul  primitiv, din 
<lotusul  cel  în  obâr ia  timpurilor  n scut�… lotusul  cel  sfânt  de  pe  marele  
lac>�”) (M. E. Matie, �”Miturile  Egiptului  antic�”, Op. cit., p. 17), sau  de  obâr ie  
zeiasc  (zeul  creator  Chnum  a  pl m dit  întreaga  lume  pe  roata  olarului; 
sau  din  gândirea  zeului  Ptah  s-a  n scut  întreaga  lume  etc.). 
Dup   credin a  vân torilor  aini  (Japonia) �”în  vechime, orice  animal  se  putea  
transforma  în  om�” (Liviu  Petrina, �”Ainii, aborigenii  Japoniei�”, Ed. Albatros, 1970, 
p. 42), iar  zeii  pot  s   ia  diverse  înf i ri �– �”animale, p s ri, copaci  etc.�” 
venind  în  lumea  p mântean , dar  ei �”nu  au  i  puterea  de  a  se  desface  de  
aceste  forme�”, capacitatea  de  a  redeveni  oameni  o  au  doar  ainii  i, în  
credin a  lor  de  str vechi  vân tori, �”zeii  doresc  ca  bunii  aini  s   le  distrug   
corpurile  cu  care  au  tr it  pe  p mânt, iar  ei, în  schimb, le  vor  l sa  drept  
amintire  carnea  i  bl nurile, coarne  de  c prioar , lemnul  pentru  b rci  i  
pentru  s ge i  i  alte  multe  bunuri�” (Liviu  Petrina, �”Ainii, aborigenii  Japoniei�”, 
p. 118  sq.). Aceste  credin e  fac  parte, al turi  de  cultul  str mo ilor, dintr-un  
cult  al  naturii, prin  care  se  încearc   o  explicare  a  lumii, o  ordonare  a  ei  
în  gândirea  primitiv . Cf. Mihai  Pop: �”Pentru  spiritul  uman, lumea  apare  la  
început  ca  un  conglomerat  de  calit i  pe  care  le  percepe  empiric  i  pe  
care  se  vede  nevoit  s   le  sistematizeze  pentru  a  nu  se  pierde  în  ele�” 
(Mihai  Pop, �”Introducere�…�”, Op. cit., p. 7), iar  în  aceast   taxionomie  a  lumii, în  
care  caut   s   dea  o  simetrie  armonioas   universului, se  trece �”de  la  
analogiile  externe �– de  la  asem n ri, la  omologii  interne; la  ordinea  logic   
dintre  structuri�” (Mihai  Pop, �”Introducere�…�”, Op. cit., p. 11). Astfel, dup   cum  
spune  Mayer, pentru �”primitivi, animalele  sunt  fiin e  vii, care  au  suflet  cu  
voin   tare  ca  i  omul; numai  c   ele  sunt  cu  mult  mai  superioare  omului  
nu  numai  în  putere, dar, mai  presus, mult  mai  misterioase, mai  
incalculabile, i, pe  lâng   asta, în  acela i  timp  cu  mult  mai  sigure  prin  
instinctul  lor  i  mult  mai  con tiente  de  scop  în  mi c ri �– ca  omul; ele  tiu  
multe  pe  care  nu  le  tie  omul. De  aceea  i  sunt  ele  în  concep ia  
primitiv   ÎN  CHIP  foarte  propriu, locuin a  unor  puteri  divine, tainice�” 
(Cezar  Papacostea, �”Evolu ia  gândirii  la  greci�”, Casa  coalelor, /Buc./, /1927/, p. 23 
�– s.n.); din  aceast   credin   se  ajunge �”la  o  nesfâr it   list   de  zei  i  zei e�” 
(Cezar  Papacostea, �”Evolu ia  gândirii  la  greci�”, Op. cit., p. 24. Cf. i  p. 25: �”În  
epoca  vechiului  imperiu �– 3315-2540 -, Egiptul  întreg, regiunile  i  chiar  ora ele  
toate  erau  acoperite  de  divinit i  animale, cu  caracter  local), întruchipare  a  
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for elor  supraumane  ale  naturii. Este  o  lume  în  care, atribuind  spirit  tuturor  
lucrurilor  i  fiin elor  de  al  c ror  concurs  are  nevoie, �”omul  sfâr e te  prin  
a  fi  prizonierul  acestei  lumi  imaginare  c ruia  el  îi  este  în  acela i  timp  
autorul  i  modelul�” (Emile  Durkheim, �”Les  formes  élémentaires  de  la  vie  
réligieuse. Le  systeme  totémique  en  Australie�”, Paris, 1925, p. 73), iar  acest  spirit 
�”având  în  general  ca  re edin   un  lucru  determinat, poate  s   se  
îndep rteze  dac   vrea  i  omul  nu  poate  intra  în  rela ii  cu  el  decât  prin  
precau ii  rituale�” (Emile  Durkheim, �”Les  formes  élémentaires  de  la  vie  réligieuse 
�…�”, Op. cit., p. 72). Procesul  este  complex: interpretând  raporturile  dintre  om  
i  natura  înconjur toare  cât  i  diferitele  fenomene  ale  acestei  naturi  ca 

�”manifest ri  miraculoase  ale  activit ii  spiritelor  naturii, a  str bunilor  mor i, 
a  totemurilor  str mo ilor  i  a  protectorilor  diferitelor  comunit i  gentilice, a  
animalelor, plantelor  sau  corpurilor  cere ti�” (M. E. Matie, �”Miturile  Egiptului  
antic�”, Op. cit., p. 21), iau  na tere  diverse  credin e, sacre  sau  profane, i  rituri  
menite  s -i  regleze  conduita  sa, atitudinea  fa  de  lucrurile  lumii. Ca  
urmare  poate  s   par   foarte  plauzibil   explica ia  din  credin ele  primitive  
c   animalele, stâncile  etc. ar  fi, la  origine, oameni: �”Înainte  vreme, ghindele  
erau  oameni. Ei  f ceau  parte  din  tribul  indienilor  ikhareiav, care  au  locuit  
înaintea  noastr   în  inuturile  tribului  nostru  i  care  abia  mai  târziu  s-au  
pref cut  în  animalele, stâncile, lucrurile  i  s rb torilor  scumpe  nou , 
indienilor  karuk�” (J. Lips, �”Obâr ia  lucrurilor�…�”, Op. cit., p. 488). 
Descenden a  animal   poate  s   indice  uneori  originea  diferitelor  
reprezent ri  ale  divinit ilor, eroilor  etc. Zeul  celt  Ossian, este  un  faun 
(irlandez : Oss = Cerb), n scut  dintr-o  mam   devenit   c prioar : �”Religiile  
indo-europene  figureaz   adesea  un  cerb  înso it  de  o  femeie, probabil  
devenit   Diana�” (J. M. Laurin, �”Les  Croisements  des  Hommes �– Animaux�”, în  
PRESENCE, nr. 44, mai  1971). O  gravur   din  Langeria  ne  înf i eaz   un  ren  
i  o  femeie  îns rcinat   culcat   pe  spate. Un  aman, în  cursul  peregrin rilor  

sale, întâlne te  dou   femei  goale, acoperite  de  p r  asemenea  renilor �– 
personific ri  ale  mamei  renilor �– într-o  cavern . Fiecare  aduce  pe  lume  doi  
reni, animale  de  sacrificiu  i  destinate  a  ajuta  i  hr ni  omul (J. M. Laurin, 
�”Les  Croisements  des  Hommes �– Animaux�”,Op. cit.). Sunt  legende  care  ne  duc  
la  o  întreag   literatur   privind  acupl rile  om-animal. �”Legea  hebraic   las   
s   se  cread   c   moravurile  evreilor  erau  foarte  libere  pentru  c   se  poate  
citi  în  Exodul (XXII �– 19): Cel  care  se  culc   cu  un  animal  va  fi  pedepsit  
cu  moartea�” (J. M. Laurin, �”Les  Croisements  des  Hommes �– Animaux�”,Op. cit.). 
Basmele  române ti, sau  cele  franceze  i  germane (Vz. Mihai  Pop, �”Carcatere  
na ionale  i  stratific ri  istorice  în  stilul  basmelor  populare�”, REF, nr. 1/1965, p. 6) 
cuprind  numeroase  referiri  privitoare  la �”so ul  animal�”, asemeni  multor  
legende  i  credin e  primitive. Red m  câteva: 
 - Zeul  Manu, dup   potop, o  urm re te  pe  Ida, fiica  sa  care  ia  
forma  tuturor  soiurilor  de  animale (capr , vac   etc.), cu  care, luând  i  el  
forme  corespondente, procreeaz   toate  animalele; 
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 - Nicobarienii, pretind  s   descind  �”din  unirea  unei  c ele  cu  un  
om, apoi  cu  fiul  acestuia, uciga ul  tat lui  s u�”; 
 - despre  vr jitorul  din  satul  Ukaranga (Tanganika)  se  crede  c   se  
acupleaz   cu  leoaicele; 
 -�”Assiniboinii  cred  c   un  om  poate  avea  rela ii (câteodat   fecunde)  
cu  o  ursoaic , o  femel -castor, o  femel -bizon, o  lupoaic , o  antilop   i  
produ ii  sunt, cel  mai  adesea, oameni�” (J. M. Laurin, �”Les  Croisements  des  
Hommes �– Animaux�”,Op. cit.). 
 - o  sculptur   de  la  Herculanum  reprezint  �”un  satîr  îmbr i ând  cu  
voluptate  o  capr �” (C. W. Ceram, �”Zei, morminte, c rturari. Romanul  arheologiei�”, 
E. S., Buc., 1968, p. 21); 
 - Privind  înrudirea  clanului  Papagalului (ins. Samos) cu  pas rea  
respectiv , legenda  spune  c  �”la  început  a  fost  o  femeie  care  s-a  c s torit  
cu  un  papagal, dând  na tere  unei  p s ri  din  aceea i  specie�” (Nicolae  
Petrescu, �”Primitivii. Organizare �– institu ii �– credin e �– mentalitate�”, Casa  coalelor, 
1944, p. 67). 
Asemenea  acupl ri  puteau  deveni  chiar  sacre  i, uneori, publice. În  templele  
egiptene �”coitul  sacru  avea  loc  în  public  între  animale  i  femei�… Pindar  
i  Herodot  certific   faptul  c   apul  din  Mendes  i  boul  Apis  serviser , 

timp  de  40  de  zile  succesive  la  consacra ia  preoteselor  goale�”; în  Grecia  
pot  fi  citate  raporturile  lui  Zeus, preschimbat  în  leb d   sau  taur, cu  
muritoarele; în  China �”numero i  prin i  Han  d deau  în  serb rile  lor, 
spectacole  cu  femeile  lor  unindu-se  cu  berbeci  sau  câini�” (J. M. Laurin, �”Les  
Croisements  des  Hommes �– Animaux�”,Op. cit.). 
 Au  loc  chiar  ceremonii, a a  cum  sunt  cele  desf urate  de  
Lupercalii  la  romani, având  rol  de  purificare  i  favorizare  a  fecundit ii  
solului, oamenilor, turmelor. Iat   desf urarea  unei  asemenea  ceremonii: se  
începe  întotdeauna  cu  sacrificiul  unui  berbec, iar  în  timpul  osp ului  care  
urma, doi  tineri  nobili  erau  numi i �”Luperci�”; li  se  atingea  fruntea  cu  
cu itul  însângerat  cu  care  se  f cuse  sacrificiul, tergeau  sângele  cu  lân   
muiat   în  lapte, dup   care, f r   alt  ve tmânt  decât  o  centur   din  piele  de  
capr , învârtind  deasupra  capului  curele  t iate  din  piei  de  capr , traversau  
ora ul; femeile  care  doreau  s   fie  prolifice  le  ie eau  în  cale  i  se  l sau  
atinse  cu  aceste  curele. 
Obiectul, tema  central   a  culturii  arhaice, asemenea  celei  moderne, este 
�”problema  energiei, formelor  ei  i  st pânirea  lor�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  
istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. cit, p. 260). Babilonienii, ca  i  
Rensacenti tii, au �”no iunea  unui  Cosmos  viu�”, �”Astrele  i  planetele  nu  sunt  
trândave; marea  se  zbate  de  la  un  rm  la  altul�…; p mântul  de  asemenea  
nu  leneve te�… Ceea  ce  se  consum   firesc  în  el, p mântul  îl  
reîmprosp teaz   i  îl  f( ace)  din  nou�” (Mircea  Eliade, �”Cosmologie�…�”, Op. cit., 
p. 125  i  120). Toate  concep iile  arhaice  au  la  baz   dualitatea: la  polul  
pozitiv  via a, în  sensul  de  cre tere, de  plenitudine  a  puterilor, �”drumul  în  
sus�”, iar  la  polul  negativ  moartea, adic   descre terea, pieirea, �”beteagul�”, 
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�”drumul  în  jos�” (Gheorghe  Mu u, �”Din  istoria  formelor  de  cultur   arhaic �”, Op. 
cit, p. 120). În  acest  univers �”toate  se  muncesc  ca  s   nasc   ceva�” (Mircea  
Eliade, �”Cosmologie�…�”, Op. cit., p. 120). Lumea  este  crea iune, totul  s-a  n scut, 
prin  crea ie, iar  în  acest  proces  dualismele  omniprezente �– via -moarte, 
bine-r u �– trec  pe  alt  plan: devin  opozi ii  fecundative, n sc toare  de  via , 
continuatoare, combinatorii. Via a  înseamn   nunt   i  dragoste, adic   ardere  
continu , combinare  i  combustie, iar  moartea  înseamn   neutralizare, ardere  
finit , incinerare (Mircea  Eliade, �”Cosmologie�…�”, Op. cit., pp. 89-102).  
Vechii babilonieni �”aplicau  termenii  de  b rbat  i  femeie  oric rei  plante  a  
c rei  form   sau  culoare  le  aminteau  organele  generatoare, sau  le  slujeau  la  
anumite  vr ji  prin  care  planta  respectiv   se  integra  într-o  serie  precis   de  
coresponden e  sexuale�”; la  fel  pietrelor (�”pietrelor  masculine�” �– culoare  mai  
aprins ; �”pietrele  feminine�” �– culoare  mai  palid ), chiar  i  lucrurilor  f cute  
de  mâna  omului. (Mircea  Eliade, �”Cosmologie�…�”, Op. cit., p. 80, 81  sq.)  
În  acest  context  i  divinit ilor  sau  str mo ilor  ancestrali  li  se  confer   
simboluri  care  pot  s   exprime  fecunditatea, creativitatea. Zeus, de  pild , se  
metamorfozeaz   în  leb d , taur  etc. �– simboluri  ale  frumuse ii, puterii, 
b rb iei; totemurile  sexuale  la  triburile  amerindiene  sunt  frecvente  etc. 
(Acestea, cred, sunt  un  loc  comun  în  culturile  arhaice. Se  poate  discuta  aici  
problema  frecven ei  credin elor  acupl rii  om-animal, a  sacrificiilor  animale  i  a  
simbolisticii  acestora  etc. -.n.n.) 
Printre  alte  animale, câinele  reprezint   un  simbol  sexual: într-o  legend   
aino, un  câine, îndr gostit  de  st pâna  sa, î i  omoar   st pânul  la  o  
vân toare  i  revenind  acas   îi  cere  v duvei  s -l  ia  de  b rbat  conform  
pretinsei  dorin e  a  so ului  mort; în  Thibet  câinele  simbolizeaz   sexualitate  
excesiv , �”tema  unirii  fecunde  câine-femeie  se  g se te  peste  tot  la  indieni 
(de  19  ori  din  21)�”; la  eschimo i  acela i  cuvânt  arnak  desemneaz   i  
femeia  i  c eaua  (J. M. Laurin, �”Les  Croisements  des  Hommes �– Animaux�”,Op. 
cit.). 
Potrivit  acestor  leg turi  om-animal, o  serie  de  legende  consemneaz   
na terea  de  c tre  femei  a  unor  animale. Levy  Bruhl  în �”L�’Âme  Primitive�”, 
(Paris, 1927), consemneaz   o  serie  de  astfel  de  legende  dup   care  o  femeie  
na te  un  arpe, un  crocodil, o  pas re  sau  alt  animal; �”Amasoanele  Evului  
Mediu (Adam  de  Brème, în  1070) sunt  reputate  ca  dând  via   unor  copii  
cu  cap  de  câine. Legend   foarte  r spândit   chiar  i  în  zilele  noastre: am  
citit  c   o  bohemian  ( iganc  �– n.n.) n scuse  un  copil  al  c rui  cap  sem na  
celui  Saint-Bernardu-lui  legat  de  c ru �” (J. M. Laurin, �”Les  Croisements  des  
Hommes �– Animaux�”, Art. cit.). În  miturile  scandinave  monstruosul  lup  Fenrir  
i  înfrico torul  câine  Garmar  se  trag  din  uria ii  din  vechime (S. A. 

Tokarev, �”Religia  în  istoria�…�”, Op. cit., p. 244). i  la  români �”despre  Sf. 
Cristofor  se  spune  c   era  cu  cap  de  câne�” (A. Gorovei, �”Credin i  i  
supersti ii�…�”, Op. cit., p. 403), atavismele  fiind  considerate  semne  pentru  
identificarea  strigoilor: pricoliciul �”S-o  f cut  din  om  câne. O  avut  n poi 
/coad /  i  nima  n-o  ciut�”; Pricolicii: �”oamini  cari  au  coad �” (E. Petrovici, 
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Stud. cit., p. 140); �”Bosorc ii, când  sunt  mari, le  cre te  coad �” (Ion  Mu lea, 
�”Cercet ri  folklorice  în  ara  Oa ului�”, Cluj, Cartea  Româneasc , 1932, p. 28) 
�”Bosorc ile �… oamini  sunt. A a  s   na te, cu  coad   subsuoar , o  undeva�” 
(Ion  Mu lea, �”Cercet ri  folklorice�…�”, Op. cit., p. 100); �”Vîrcolacu  are  pticioare  
de  om  i  cap  de  câne. Al  ptelea  coptil  s   face  vârcolac  dac -i  n scut  în  
luna  marte. i  atunci  când  vine  bîha  p   câni, vine  i  p   iel  bîha. S   face  
câne. A  doua  zî  s   cunosc  c   t t  îs  zd re   p   obraz�” (De  la  Vasile  Apan, 
38  ani, Vadu  Izei, 1974). 
 
3  B  - Transformarea  ritual   în  fiar , proscri i, emigran i: 
nume  dobândit 
 
În  subcapitolul  precedent  am  situat  în  acela i  context  descenden a  dintr-un  
animal  mitic  cu  legendele  i  credin ele  despre  leg turile  oamenilor  cu  
animalele, na terea  cu  atavisme  i  na terea  din  animale, pentru  a  ar ta  
frecven a  cultului  animalier  la  primitivi, precum  i  persisten a  sa  pân   în  
zilele  noastre. Dar  mo tenirea  numelui  de  la  un  str mo   animal, avându- i  
originile, probabil, în  totemurile  de  str mo i, nu  este  singura  ipotez   i  cea  
mai  plauzibil . Numele  poate  s   fie  i  dobândit, fie  pe  cale  ini iatic , fie  
ca  epitet  pentru  a  denumi  diferite  categorii  i  comportamente  umane, cum  
vom  vedea  mai  departe. 
E. Durkheim  vorbind  despre  faptul  c  �”sufletele  lucrurilor  sunt  considerate  
de  c tre  primitivi  drept  cauze  a  tot  ceea  ce  se  petrece, arat   c   datorit   
numeroaselor  ambiguit i  create  prin  nediferen ierea, la  un  moment  dat, a  
animatului  de  inanimat, s-a  consacrat  obiceiul �”de  a  da  fiec rui  individ, fie  
în  momentul  na terii  sale, fie  mai  târziu, numele  unui  animal, a  unei  
plante, a  unui  astru, a  unui  obiect  natural  oarecare�” (E. Durkheim, �”Les  
formes  élémentaires  de  la  vie  réligieuse�… Op. cit., p. 76). Noul  n scut  la  tribul  
Mota, din  ins. Banks, poate  fi �”încarnarea  unui  animal  sau  a  unei  plante, 
g site  i  consumate  de  mam   în  momentul  în  care  î i  d   seama  c   este  
îns rcinat �”; triburile  din  Algonkin �”presupun  c   între  noul  n scut  i  un  
anume  animal  care  a  fost  v zut  apropiindu-se  de  coliba  familiei  se  
stabile te  o  leg tur   special �” (Claude  Levi  Strauss, �”Gândirea  s lbatic �”, E. S., 
1971, p. 37). Alteori  numele  se  poate  dobândi  prin  acela i  mecanism  prin  
care  se  formeaz   poreclele, fiind  astfel  o  trecere  de  la  indicii  i  semnale, 
la  simboluri  i  semne, prin  care  se  încearc   definirea  comportamentului 
(ne-  i  calit ilor  sale)  sau  însu irilor  fizice  etc., ocupa ia, originea  etc. etc. 
Hadrian  Daicoviciu  deriveaz   astfel  numele  dacilor  de  la *daca �– cu it, 
pumnal  �”în  care  caz  am  avea  de-a  face  i  la  daci  cu  obiceiuri, destul  de  
r spândit  în  antichitate, de  a  denumi  o  popula ie  dup   arma  ei  
caracteristic �” (H. Daicoviciu, �”Dacii�”, Op. cit., p. 16). K. Treiner  apropie  daos  
de  daci �– �”p stori  nomazi  din  Iran�”, pentru  care  cf. prearian  dasa  (Al. 
Rosetti, �”Istoria  limbii  române�”, vol.  IV-V-VI, Ed. t., Buc., 1964, p. 52)  denumind  
astfel  ocupa ia, iar  via a  acestor  p stori  nomazi  putea  fi  comparat   cu  cea  
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a  lupilor. Henri  Lhote, cercetând  frescele  din  Tassili, îi  asemuie te  pe  
tuaregii  nomazi  cu  lupii: �”trebuie  s   recunoa tem  c   mijloacele  lor  de  
existen   sunt  foarte  reduse  în  mijlocul  naturii  pustii  în  care  tr iesc  i  
împotriva  c ruia  trebuie  s   lupte  f r   s   aib   o  clip   de  r gaz. Nu-i  po i  
compara  mai  bine  decât  cu  lupii, i  legile  Saharei  sunt  tot  atât  de  
implacabile  ca  i  acelea  ale  p durii  sau  ale  junglei�” (H. Lhote, �”Frescele  din  
Tassile�”, Buc., 1966, p. 118. Cf.  i  numelui  dat  de  un  b tina   unui  alb  ce  înota  în  
lac: �”Agaru-Kufar�” �– cre tinul  broasc ). 
Tot  în  leg tur   cu  comportamentul  ca �”lupi�” poate  fi  pus   ipoteza  originii  
numelui �”dintr-un  grup  de  fugari; fie  din  emigran i  sosi i  din  alte  regiuni, 
fie  din  tineri  certa i  cu  legea, tr ind  în  maniera  lupilor  sau  haiducilor  în  
jurul  satelor, din  r piri�” (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 15). Acest  
fenomen  este  atestat  pân   în  evul  mediu. La  civiliza i �”emigrarea  se  
produce  individual, la  primitivi  ea  are  loc  în  mod  colectiv�” (N. Petrescu, 
�”Primitivii�…�”, Op. cit., p. 20). Peregrinând  în  c utare  de  p mânturi  noi, de  noi  
posibilit i  de  existen , emigran ii  ar  fi  putut  s   ias   victorio i, iar  
aborigenii  s   le  accepte  epitetul, mai  ales  fiindc   înving torii  s-au  situat  în  
fruntea  aristocra iei  militare. �”La  numeroase  popoare  indo-europene, 
emigra ii, exila ii  i  fugarii  erau  numi i  lupi�”). La  hiti i, despre  proscri i  se  
spunea �”c   au  devenit  lupi�”; în  Anglia, în  legile  lui  Eduard  Confesorul 
(cca.  1000  d. J. Chr.) �”proscrisul  trebuia  s   poarte  o  masc   cu  cap  de  lup 
(Wolfhede)�” (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 16); numero i  zei  cu  
atribute  de  lupi  erau  protectorii  fugarilor: Zeus  Lycaios, Apollon  Lykeios, 
Lukoris �– protectorul  azilului  fugarilor, de  pe  Capitoliu, identificat  cu  
Lykoreius  din  Delphi, zeu-lup. 
Numele  putea  fi  dobândit  i  prin  transformarea  ritual   în  lupi: fie  prin  
licantropie, fie  prin  imita ii  rituale  ale  comportamentelor  i  aspectului  
exterior  al  lupului (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 17). Acestea  din  
urm   sunt specifice  ini ierilor  militare, care  consist  �”în  transformarea  
ritual   a  tân rului  r zboinic  în  fiar �” (Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. 
cit., p. 18). Ini ierile  militare  fac  parte  din  complexul  ini iatic, bazat  pe  
discrimin ri  stricte  de  vârst . La  trecerea �”dintr-o  clas   în  alta  intervin �… 
reguli  severe  impuse  de  tradi iile  i  obiceiurile  triburilor�”; aceste  rituri  
sunt  destinate  în  special  ini ierii  tinerilor, iar  supunerea  la  riturile  de  
trecere  dintr-o  clas   în  alta  sunt  obligatorii: �”cine  îns   refuz   s   se  
supun   e  considerat  ca  un  om  f r   nici  o  importan   i  socotit  c   
apar ine  în  rândul  femeilor  i  copiilor�” (N. Petrescu, �”Primitivii�…�”, Op. cit., p. 
30  sq.). În  aceast   perioad  �”tineretul  masculin  este  separat �… de  mame, 
adic   de  femei, i  trecut  în  grija  b rba ilor, care  îl  ini iaz , ca  într-o  
adev rat   coal , în  secretele  tribului, me te ugul  vân torii, pescuitului  etc., 
i  îl  supun  la  foamete, droguri  ame itoare, scoaterea  unui  dinte, sperietur   

prin  oameni  masca i, care  reprezint   spiritele  str mo ilor�” etc. (M. Ralea, T. 
Herseni, �”Introducere  în  psihologia  social �”, E. S., Buc., 1968, p. 268). Ini ierea  
presupune  ie irea  dintr-o  stare, schimbarea, dar �”aceast   schimbare  a  st rii  
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este  în eleas , nu  ca  simpla  i  normala  dezvoltare  a  germenilor  
preexisten i, ci  ca  o  transformare  totius  substantiae. Se  spune  c   în  acest  
moment  tân rul  om  moare, c   persoana  determinat   care  era  înceteaz   s   
existe  i  c   o  alta, instantaneu, se  substituie  precedentei. El  rena te  sub  o  
form   nou �” (E. Durkheim, �”Les  formes  élémentaires  de  la  vie�…. Op. cit., p. 54. 
Cf. i  M. Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit, p. 18: �”o  experien   magico-religioas   
care  modific   radical  modul  de  a  fi�”). 
Ini ierea  devine  astfel  un  sistem  de  trecere  a  limitelor  impuse  de  clasa  de  
vârst   anterioar   i  de  încadrare  într-un  nou  sistem  al  unei  noi  clase  de  
vârst . În  în elesul  ultim, întreaga  via   social   din  toate  timpurile  este  un  
ir  de  ini ieri: adic   activitatea  preparatorie  pentru  a  deservi  în  mod  

exemplar  societatea  în  concordan  (sau  nu)  cu  interesele  individului, 
existând  i  ast zi. Fiecare  activitate  sau  perioad   de  vârst   cere  un  anumit  
comportament  fizic  i  spiritual, pentru  care  individul  se  preg te te  i  d   
probe  de  trecere, fiind  sau  nu  admise. 

i  activit ile  magice, cu  atât  mai  mult, necesit   probe  ini iatice  speciale. 
Iat , de  ex., cum  se  f cea  ini ierea  unei  fete  pentru  a  deveni  strigoaie: �”era  
o  strigoaie  care  lua  laptele  i  o  fat   a  vrut  s   înve e  i  ea  s   poat   lua  
laptele  de  la  vaci. Strigoaia  a  luat  lapte  de  la  nou   vaci, într-o  can , s-a  
dus  într-al  nou lea  hotar, a  pus  cana  jos, strigând  în  patru  p r i: s   vin   
cei  care  m nânc   lapte, s   mânca i  dintr-al  meu. i  s-o  strâns  toate  care  
au  lapte (ursoaice, iepuroaice, lupoaice  etc.). i  strig oaia  i-a  spus  fetii: când  
mori, toate  trag  de  tine  i-s  nev zute. Dac   vrei  te  înv , dac   nu, nu�” (De  
la  Maria  Igna, Albe ti �– Sighi oara, 53  ani, 1974).  
Privind  ini ierea  tinerilor  pentru  a  deveni  r zboinici, compararea  
r zboinicilor  cu  fiarele  este  frecvent . Lupul  putea  s   fie  simbolul  
ferocit ii  cât  i  a  unei  modalit i  de  existen , în  raport  totdeauna  cu  
supravie uirea. Textele  iraniane  vorbesc  adesea  despre �”lup  cu  dou   labe�” 
care  sunt �”mai  periculo i  decât  lupii  cu  patru  labe�”. Asimilarea  magic   a  
comportamentului  unui  lup  se  f cea  prin  probe  corespunz toare. Pe  timpul  
probelor, �”couros-ii  lacedemonieni  duceau, timp  de  un  an, via a  unui  lup: 
ascun i  în  mun i, tr iau  din  r piri, având  grij   s   nu  fie  v zu i  de  
nimeni�”. Indo-europenii, se  pare, aveau  un  sistem  comun  de  credin , 
ritualuri, de  ini iere  a  tinerilor  r zboinici. Se  putea  deveni  r zboinic  fie  1) - 
prin  asimilarea  magic   a  comportamentului  fiarei, în  special  a  lupului; fie  
2) - prin  îmbr carea  ritualic   a  pielii  de  lup (ca  semnifica ie  c   cineva  a  
devenit �”lup�”, sau  pentru  a  împ rt i  moda  de  a  fi  carnasier. Ambele  
modalit i  au  o  origine  arhaic , în  universul  religios  al  vân torului  
primitiv, �”un  univers  dominat  de  uniunea  mistic   între  vân tor  i  vânat�” 
(Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 15, 19, 18 �– s. a.). Prin  magie 
�”primitivul  v de te  c   vrea  s   fac   ceea  ce  îi  dep e te  puterile�”, el �”nu- i  
atribuie  lui, ci  str mo ilor  sau  unor  fiin e  supranaturale  succesele  lui  reale�” 
(C. I. Gulian, �”Mit  i  cultur �”, E. P., Buc., 1968, p. 24). Sensul  ini iatic  este  unul  
din  aspectele  importante  care  relev   leg tura  primitivului  cu  str mo ii: 
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Animalul  Primordial  omora  omul  pentru  a-l  reînvia  ini iatic; odat   doborât  
animalul, el  era �”reactualizat�” ritualic, prin  ceremonii (mascare  etc.), reînviat  
odat   cu  ini iantul. Pentru  succesul  la  vân toare, ca  i  pentru  r zboi  etc., 
au  loc  diverse  ritualuri  magice: str pungerea  chipului  animalului, mi c ri  
simbolice (dansuri  magice  realiste), vraj   figurativ , strigarea  numelui  
animalului, �”animarea�” simbolic   a  animalului  i �”uciderea�” lui. La  triburile  
nord-americane (Koryaki  i  Kwakiutl) înaintea  plec rii  la  r zboi, se  execut   
dansuri  de  lup, adic   preg tirea  pentru  lupt   înseamn   transformarea  
magic   în  lupi; �”dup   Herodot (IV, 105), neuroii  se  transformau  în  fiecare  
an  în  lupi. Acestea  sunt  menite  s   reactualizeze  evenimentul  primordial, 
efectuat  de  str mo ul  lycomorf, de  Fondatorul  mitic  al  misterului  ini iatic, 
de  Primul  aman  sau  Primul  R zboinic�”; �”aceste  ac iuni  au  devenit  prin  
urmare  modele  paradigmatice  de  imita ie. Cineva  se  poate  transforma  în  
lup  în  m sura  în  care  iese  din  sine  însu i  i  din  timpul  prezent, în  care  
devine  contemporan  evenimentului  mitic�”. Deci  o  imitare  a  modelului  
mitic, prin  care  participan ii �”sper   s   înceap   o  existen   paradigmatic , ei  
se  vor  elibera i  de  sl biciune, de  neputin , sau  de  nenorocul  legat  de  
condi ia  uman �” (Vz.  am nunte  în  Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 
25, 27-29). O  legend   a  tribului  amerindian  Kwakiutl  ne  reaminte te  
repeti ia  evenimentului  mitic  în  ini ierea  tinerilor: Lupul  era  primul  posesor  
al  ritualului, iar  Vizonul, fratele  s u, devenit  posesorul  ritului  prin  omorârea  
puilor  de  lup  pe  care  i-a  întâlnit  în  p dure; Vizonul  lu   numele  de �”lup�”. 
Tinerii  hamatsa �– membri  ai  societ ii  canibalilor �– î i  des vâr eau  
transformarea  în  lupi  într-o  colib   ini iatic   a  c rei  poart   avea  forma  
unui  bot  de  lup: acolo  devorau  cadavre, î i  mu cau  vecinii  în  timp  ce  
erau  poseda i  de  un  fel  de  nebunie  furioas   i  înghi eau  buc i  de  carne  
crud ; comportamentul  lor  ne  aduce  aminte  de  cel   al  berserkr-ului, cum  
erau  numi i  r zboinicii  s lbatici  germani, poseda i  de  wut, de  furor  
heroicus; berserkr  - �”r zboinici  cu  masc   de  urs�”, mai  purta i  numele  de 
ulfhedhnar, �”oameni  în  piele  de  lup�”. Pe  o  plac   de  bronz  din  Toralunda, 
se  poate  vedea  travestirea  unui  r zboinic  în  lup. Aceast   îmbr care  ritual   
a  pieii  de  lup  însemna �”o  schimbare  radical   în  comportament�”; �”atâta  
timp  cât  era  îmbr cat  în  piele  de  animal, nu  mai  era  un  om, era  
carnasierul  însu i: nu  numai  c   cineva  era  un  r zboinic  feroce  i  
invincibil, posedat  de  furor  heroicus, ci  nu  mai  avea  nimic  uman; într-
adev r, nu  se  mai  sim ea  legat  de  legile  i  obiceiurile  oamenilor�” (Mircea  
Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 26  i  18). Masca  de  lup, asemenea  tuturor  
celorlalte  m ti  animaliere, este  un  simbol  prin  care  se  realizeaz   un  
transfer  de  calit i, fie  legate  de  rituri  ini iatice (deci  simboluri  
comportamentale), fie  de  ceremonii  sezoniere. Mascându-se, individul �”se  
plasa  pe  planul  eroic  în  ac iunile  de  vân toare  sau  în  cele  r zboinice, pe  
planul  magic  în  cele  rituale  sau  pe  planul  artistic  în  cele  spectaculare�” 
(Fr. Nistor, �”M tile  maramure ene�”, în  CSTF, Baia  Mare, 1973, p. 82  sq.). Avându-
i  originea  în  ceremoniile  legate  de  cultul  str mo ilor (reîntoarcerea  
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periodic   a  mor ilor), ele  i-au  amplificat, i, în  acela i  timp, modificat  
func ionalitatea. 
Poate, ini ial, masca  de  lup  s   fi  avut  un  rol  de  preîntâmpinare, de  
îmblânzire  a �”spiritului�” fiarei, datorit , chiar  pentru  om, a  periculozit ii  
sale  îndeob te  recunoscut . Aceste  ritualuri  de  preîntâmpinare  f ceau  parte  
din  complexul  via -moarte  în  care  se  derula  existen a  individual   sau  
colectiv   i  a  c rei  condi ie  era  supravie uirea. Ap rarea  se  f cea  nu  
numai  pe  cale  fizic , ci  i  printr-o  întreag   suit   de  ceremonii  i  ritualuri, 
izvorâte  din  concep ia  acelor  timpuri  despre  lume, din  încerc rile  de  
ordonare  i  st pânire  a  acestora. Fenomenul  masc rii  în  lup (vom  denumi  
aceste  m ti  de  tipul  A), putea  avea  ini ial  un  caracter  comemorativ, dar  
întotdeauna  menit  ap r rii. 
Dar, în  acela i  timp, lupul  d dea  dovada, tocmai  prin  periculozitatea  sa, de  
anumite  calit i (agilitate, ferocitate, rezisten   etc. etc.), jinduite  de  vân torul  
primitiv  în  lupta  sa  pentru  existen ; i  caracterul  omologic  al  gândirii  
sale  a  creat  un  arhetip, încercând  s   î i  asimileze  aceste  calit i  prin  
ritualuri  ini iatice (fie  ca  vân tor, fie  ca  r zboinic). Astfel, func ia  m tii  de  
tip  A  evolueaz   înspre  un  caracter  de  tip  B, cu  zona  intermediar   
respectiv , masca  B  având  deja  o  alt   func ionalitate  în  care  esen ialul  
devine  însu irea  comportamentului. Poate  c   acum  se  diferen iaz   treptat  
un  fondator  mitic  al  misterului  ini iatic, Primul  aman  sau  Primul  
R zboinic (cum  îi  denume te  Mircea  Eliade), care  cu  timpul  sunt  asimila i 
(sau  considera i  descenden i  direc i)  str mo ului  lycomorf  i  riturile  
ini iatice  iau, pe  lâng   însu irea  unor  calit i, i  aspectul  repet rii  
evenimentului  primordial. Acest  Fondator  mitic  al  misterului  ini iatic, Prim  

aman  sau  R zboinic, putea  s   fie  considerat �”asemenea  lupului�”, dând  
dovad   de  anumite  calit i  prin  care  se  distingea  în  grup; el  devenea 
�”Marele  Lup�”, sau �”Omul  Lupilor�”, apelativ  râvnit  de  c tre  ceilal i  membri  
ai  comunit ii, îndeosebi  de  tineri. Ritualurile  magico-religioase  aveau  un  
rol  determinat, stimulativ: �”magia  este  deci  o  activitate  de  substituire  în  
situa ii  în  care  cineva  este  lipsit  de  mijloacele  practice  de  a  atinge  
scopul, ea  are  o  func ie  lini titoare  sau  stimulat   i  d   oamenilor  curaj, 
u urare, speran   i  tenacitate (E. E. Evans-Pritchard, �”La  réligion  de  primitifs  a  
travers  les  theories  des  antropologues�”, Payot, Paris, /1971/, p. 42). Fenomenul  a  
persistat  pân    ast zi, în  credin e  diverse, chiar  dac   nu  mai  are  un  
caracter  magic  religios, a a  cum  l-a  dobândit  ini ial  prin  repetare, în  
vremurile  str vechi. În  localitatea  Târli ua (N s ud)  mai  tr ie te  i  ast zi  
un  om  care  a  fost  poreclit  Lupu  i  considerat �”omu  lupilor�” datorit   
faptului  c , niciodat   lupii  nu  i-au  atacat  vitele, pe  când  la  vecini  ace tia  
f ceau  ravagii; se  credea  c   el  este  în  leg tur   cu  aceste  fiare, de  aceea  
nu-i �”luau�”  sau �”stricau�”  nimic �– leg tur   care  niciodat   îns   n-a  fost  
asimilat   licantropiei  sau  altor  credin e  privind �”conduc torii  lupilor�” i  
posibilit ilor  de  a  st pâni  aceste  fiare  prin  magie (De  la  Grigore  Man, 
profesor,  32  ani, 1974, originar  din  Târli ua �– N s ud).  
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A a  cum  am  ar tat, în  concep ia  omologic   primitiv   avea  loc  un  proces  
de  asimilare  care  a  evoluat  magic  spre  substitu ie, i  nu  este  de  mirare  c   
zeul  nocturn  al  cel ilor  i  galilor, acel  Dis  Pater, cum  l-a  numit  Cezar, �”cel  
îmbr cat  în  piele  de  lup�” (Cf. A. Nour, �”Credin e, rituri�…�”, Op.  cit., p. 67), a  
devenit  Zeul-Lup, dobândind  func ia  de  zeu  originar, str mo   mitic. 
Mecanismul  transform rii  în �”omul  lupilor�” este  asem n tor  celui  de  
devenire �”lup�” a  str mo ului  ancestral  care  poate  fi  formulat   astfel: 
individul  A, dorind  s   posede  anumite  calit i  ale  modelului, de  ex. lup �– 
L, se  supune  unei  perioade  de  ini iere  dup   care  A~L, i  prin  asimilare  
treptat , A=L, deci  L  devine  simbolul  individului  A, purtând  s   figureze  i  
independent. Ceea  ce  îns   trebuie  relevat  este  c   raportul  dintre  cauza  
primar   i  materializarea  ei  de  cele  mai  multe  ori  se  terge  în  timp, cele  
dou   elemente  tinzând  spre  individualizare. Cu  cât  un  ritual  este  mai  
vechi, cu  atât  independen a  celor  doi  termeni  este  mai  mare, modelul  
ini ial  pierzându-se, fiind  sau  nu  înlocuit  de  alte  modele. 
Evolu ia  m tilor  de  tipul  A  spre  tipul  B  a  fost  discutat   mai  sus. Masca  
B  a  devenit  simbol  arhetipal, dar, în  timp, func iile  sale  s-au  denaturat  ori  
s-au  pierdut, depinzând  de  factori  diver i, materiali  sau  spirituali, care  
determinau  atitudinea  purt torilor  mesajului, a  transmi torilor; astfel  pot  fi  
create  o  multitudine  de  simboluri  B (B1, B2, B3  etc), care  evolueaz   înspre  
un  nou  tip, C, având  alt   func ionalitate. Credin ele  populare  p streaz   de  
exemplu  tradi ia  m tilor  de  lup (Vz. V. Ad sc li ei, �”Teatrul  popular  de  Anul  
Nou  din  Jud. Vaslui�”, CCP  Vaslui, 1971, p. 18: �”Dintre  m tile  zoomorfe �– de  la  
Puie ti, n.n. �– e  nevoie  s   fie  neap rat  citate: masca  lupului  i  masca  porcului, 
inexistente  în  forme  independente  în  alte  p r i�”. Vz.  i  foto  p. 221), dar  având  o  
semnifica ie  pur  spectacular   i  legat   de  ceremonii  sezoniere  frecvente  
înc   în  sud-estul  Europei. Aceast   evolu ie  ar  putea  fi  reprezentat   astfel: 
  A  AB  B 
 
   =  C 
în  care  ar  putea  s   se  revin   totu i  la  caractere  existente  în  ini iala  masc   
profilactic   A: preîntâmpinarea (m tile  de  tipul  C  f ceau  parte  din  riturile  
i  ceremoniile  consacrate  agriculturii  i  cre terii  vitelor, deci  i  ap r rii  de  

animalele  s lbatice). Dar  totu i, se  mai  p streaz   i  elemente  din  tipul  de  
masc   B, comportamental , i  anume  în  faptul  c   masca ii, în  general, 
dobândesc  o  independen   a  faptelor  ce  le  s vâr esc, situându-se �”în  afara  
legii�”, având  dreptul  la  anumite  acte  nepermise  indivizilor  masca i; dar  
aceste  atitudini  i  ac iuni  sunt  de  alt   natur   decât  cele  caracteristice  
tipului  B, descris  de  noi. 
P trunzând  în  mecanismul  acestei  evolu ii  avem:  cauza  primar   A 
(ritualuri  de  preîntâmpinare)  se  materializeaz   în  efectul  E  (masca  de  
lup), deci 
  A  produce    E; 
intervenind  cauze  asem n toare (A1, A2  etc.- rezult   acela i  efect 
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  A~ A1~A2  etc. ~ E 
iar  prin  independen a  lor  relativ , fiecare  cauz   poate  produce  un  efect, 
deci  i 
  A1  --------  E 
  A2  ---------E  etc. 
Prin  repeti ie, mecanismul  se  impune, iar  dac   intervine  o  cauz   B (de  alt   
natur   decât  A), prin  contaminare  poate  produce  acela i  efect 
  A ~ B, deci  B  --- E.  
Ca  urmare  i  C ----E;  îns   are  loc  i  o  diversificare  a  efectului  E, nu  
neap rat  ca  reprezentare, ci  ca  func ionalitate, având  astfel  tipuri  diverse  
E1, E2 - i  deci  cauza  B  sau  C  ar  putea  avea  corespondent  E1  sau  E2  
etc. 
Aceast   evolu ie  poate  fi  deci  reprezentat   astfel: 
  A ~ A1, A2  etc. ~ B  ~ C�…. ------ E = E1, E2  etc. 
Aceast   structur   a  raportului  dintre  rela ia  cauz   primar  �– materializarea  
ei  poate  s   elimine  anumite  momente, fapt  demonstrat  de  evolu ia  m tii  
de  lup, în  special. Tipul  de  masc   de  lup  C, spectacular , poate  s - i  aib   
originea  nu  în  func ionalit ile  ancestrale  ale  tipurilor  A  i  B, care, într-o  
epoc   determinat , ar  fi  disp rut, ci  s   reapar  (dac   în  vechime  ar  fi  
existat  la  români, ceea  ce  nu  putem  ti  din  lipsa  atest rilor, dar  este  mai  
mult  decât  posibil)  sub  influen a  celorlalte  m ti, prin  contaminare. 
Am  remarcat  mai  înainte  schimb rile  ce  au  avut  loc  în  func ionalitatea  
lor, considerând  în  aceasta  un  fenomen  obi nuit. A a  cum, probabil, m tile  
de  lup  foarte  uzitate  în  special  de  femei, în  Fran a, la  baluri  mascate  sau  
pentru  ap rarea  fe ei  de  ar i , ar  fi  avut  o  cu  totul  alt   menire, magico-
religioas , legate  chiar  de  ancestralul  Dis  Pater  al  Galilor. De  re inut  este  
faptul  c   m tile  de  lup  nu  pot  fi  analizate  separat  de  complexul  de  
reprezent ri  simbolice  din  care  fac  parte, deci  se  încadreaz   într-un  sistem  
de  comunicare  bazat  pe  un  cod  specific, având  un  model  structural  
propriu. 
 
4 �– Simboluri  i  reprezent ri (În  loc  de  concluzii) 
 
�”Metafora  este  modul  de  a  visa  al  umanit ii�”, spunea  George  C linescu 
(G. C linescu, �”Principii  de  estetic �”, E. L., Buc., 1968, p. 65), iar  simbolul  nu  
este, în  ultim   instan , decât  metafor . A a  cum  prin  mit, ca �”reflectare  
enciclopedic   a  diferitelor  probleme, laturi  i  aspecte  ale  vie ii  sociale�” (I. 
C. Gulian, �”Mit  i  cultur �”, E. P., Buc., 1968, p. 23)  se  încearc   explicarea  i  
deci  dominarea  realului, i  simbolul  era  o  expresie  a  nevoii  de  sintez , de  
comunicare. 
Claude  Lévi-Strauss  denumea  prin  logica  sensibilului  acea  nevoie  de  
ordonare  a  lumii, considerând-o, pentru  individul  însu i �”semnul  existen ei  
lui  ca  om�” (Mihai  Pop, �”Introducere�…�”, Op. cit., p. 7); ea  î i  g sea  
materializarea  prin  gândirea  simbolic , fiind  deci  o  comunicare �”pe  calea  
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semnelor�” �– �”dac   este  posibil  s   comunic m  lucruri  este  numai  datorit   
interven iei  sistemului  simbolic�”. i  atunci  când �”totul  este  simbol  i  semn  
a ezat  ca  intermediar  între  doi  subiec i�”, iar �”simbolul  este  un  signifiant, 
signifiantul  a  ceea  ce  este  semnificat�” (Mihai  Pop, �”Introducere�…�”, Op. cit., p. 
9), comunicarea, care  este  specific  uman , devine  un  sistem  de  semne, prin  
care  homo  locuens  transmite  mesaje. Acest  sistem, aceast   gramatic   a  
actului  de  comunicare, intrinsec   omului  ca  existen   în  i  prin  
colectivitate, face  parte  din  logica  sensibilului  care  nu  este �”o  rupere  a  
omului  de  natur   ci  dimpotriv   presupune  integrarea  lui  în  aceasta�” (Mihai  
Pop, �”Introducere�…�”, Op. cit., p. 7). Simbolismul, ca  manifesta iune  important   a  
graiului  f r   cuvinte (sic)�”  i �”limba  imaginilor  i  a  compara iunilor, 
tenden a  spiritului  omenesc  de  a  concretiza  abstrac iunile, de-a  le  da  o  
form   vizibil   i  palpabil �” (Laz r  ineanu, �”Studii  folklorice�”, Buc., 1896, p. 
229), a  existat  înaintea  artei; �”iar  când  spunem  simboluri  în elegem  mai  
multe  lucruri  diferite  i, concomitent  complementare. În  primul   rând  
în elegem  c   ele  nu  erau  imagini  perfect  analoge  cu  cele  din  natur , ci  c   
erau  semne  ale  obiectelor  modele�” i  în  ele �”avem  de  a  face  cu  o  codare  
fixat   de  colectivitate, valen ele  simbolice  ale  semnelor  i  ale  culorilor  
sunt  standarde, stasuri�” (P. A. Mih ilescu, �”Întâlnire  cu  arta  african �”, Prefa   de  
Eugen  Schileru, Ed. Meridiane, Buc., 1968, p. 20, s.a.). Caracteristic  îns   pentru  
simboluri, în  concep ia  primitivilor, este  func ionalitatea  lor; primitivul  nu  
î i  propune  cunoa terea, de i  ea  este  implicit , �”ci  s   posede, s   modifice, 
s   anuleze�” (P.  Anghel, �”O  istorie  posibil   a  literaturii  române�”, în  FAMILIA, an  
8 (108), nr. 2, 1972, p. 11). Aceast   caracteristic   este  evident   în  raportul  
simbol-realitate  în  magie: �”magicianul  este  atunci  con tient  de  diferen a  
între  simbol  i  realizarea  sa. El  tie  c   nu  este  o  realitate, c   a  înfige  
lancea  sa  într-un  inamic  în  timp  ce  el  pronun   cuvinte  magice  contra  lui  
nu  este  acela i  lucru  cu  a  str punge  în  mod  real  animalul�” (Evans-Pritchard  
E.  E., �”La  religion  de  primitifs�…�”, Op. cit., p. 42). 
Simbolismul, azi, este  înf i at �”ca  mod  autonom  de  cunoa tere�” i  se  
consider   c  a  avut  un  rol  fundamental  pentru  gândirea  arhaic , ca  i  
pentru �”oricare  alt   societate  tradi ional  (Mircea  Eliade, �”Images  et  Symboles�”, 
Gallimard, 1952, p. 9); multe  simboluri  au  supravie uit, situându-se  al turi  de  
cele  nou  create, îns   adaptate, a a  cum  mitul  Paradisului  Terestru  a  
devenit �”paradisul  oceanic�” (Mircea  Eliade, �”Images  et  Symboles�”, Op. cit., p. 13. 
Despre  mecanica  producerii  simbolului, Vz. H. Wald, �”Limbaj  i  valoare�”, EER, 
Buc., 1973, pp. 5-36). 
Simbolul  lupului, în  accep ia  poporului, ca  orice  simbol, este  polivalent, 
p strând  o  diversitate  de  sensuri, îns   preponderent  negative: �”lupul, deja  
reprezentat  în  arta  parietal , celebru  prin  proverbele  i  legendele  la  care  a  
dat  na tere, a  fost  unanim  temut, la  majoritatea  popoarelor. El  a  trecut  ca  
emblem   foarte  semnificativ   a  r ului  i  p catului, opunându-i-se  simbolul  
câinelui, prieten  al  omului  i  ap r tor  al  c minului  s u�” (R. Villeneuve, 
�”Loups-garous  et  vampires�”, J�’ai  lu, 1970, p. 6). 
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Lupul (Canis  lupus)  �”se  aseam n   cu  un  câine-lup  mare, slab, cu  
picioroange  lungi. Este  costeliv, cu  abdomenul  supt; în  compara ie  cu  capul  
s u  mare, botul  apare  alungit  i  ascu it. Blana  variaz   foarte  mult  în  ce  
prive te  coloritul  i  desimea  perilor, în  func ie  de  clim ; uneori  apar  chiar  
variet i  negre�”(Brehm, �”Lumea  animalelor�”, dup �…, ES, Buc., 1964, p. 719). 
Tr ind  18-25  de  ani, lupul  este  una  dintre  cele  mai  periculoase  fiare. În  
natur , unde �”r zboiul  este  omniprezent�” (J. M. Goux, �”Biologie  et  
comportement  humain�”, în  L�’HUMANITE, nr. 9089, 1973, p. 8), el  d   dovad   de  
calit i  ce-l  face  de  temut  nu  numai  pentru  animalele  mai  slabe  decât  el, 
ci  chiar  i  pentru  cele  mai  mari: �”posed   toate  însu irile  câinelui, aceea i  
for   i  rezisten , aceea i  ascu ime  a  sim urilor�”, �”foarte  viclean  i  
inventiv, mai  ales  în  c utarea  pr zii�”; �”mobilitatea  lupului (poate  parcurge  
60-70  km. într-o  singur   noapte �– n. n.) cere  o  mare  cheltuial   de  energie, un  
metabolism  rapid  i  un  consum  de  hran   relativ  mare�”; �”vâneaz   
apropiindu-se  cu  pruden   mare  i  viclenie, de  prada  aleas , ajunge  f r   
zgomot  pân   în  imediata  ei  apropiere, apoi  sare  cu  un  salt  iscusit  spre  
gâtul  ei, doborând-o. Uneori  pânde te  ore  întregi, a teptând  prada�” (Brehm, 
�”Lumea  animalelor�”, Op. cit., p. 719, 720); �”lupu  cu  p mântu-i  una, nu  se  vede. 

i  dac   are  de  luat, ié�” (De  la  Dumitru  Iuga, S li tea  de  Sus �– Maramure , 64  
ani, 1974); se  adun   în  haite �”apoi  vâneaz   împreun . O  parte  din  hait   taie  
drumul  pr zii, cealalt   o  urmeaz   la  o  anumit   distan �”; �”prim vara  i  
vara  tr ie te  izolat, sau  în  grupuri  de  doi, trei  indivizi, toamna �– în  familii, 
iar  iarna �– în  haite  mai  mult  sau  mai  pu in  numeroase�… Aceste  haite  
cutreier   apoi  distan e  mari  i  reprezint   o  for   de  atac  remarcabil �” 
(Brehm, �”Lumea  animalelor�”, Op. cit., p. 719). 
Ast zi  lupul  este  o  raritate: �”Lupul  este  amenin at  de  dispari ie  într-un  
viitor  apropiat  în  circa  29  de  ri. În  ce  prive te  Europa, el  este  amenin at  
în  16  ri. În  Laponia (Finlanda)  num rul  lor  actual  este  apreciat  la  7  
exemplare  iar  în  Norvegia  ceva  mai  mult  de  o  duzin . În  Italia  num rul  
lupilor  este  apreciat  la  ceva  mai  mult  de  100  exemplare�” (MERIDIANE  
973, Buletin  de  comentarii  i  reportaje, Agerpres, 42, 1973, p. 35); el  este �”o  
raritate  a  faunei  scandinave�” (ROMÂNIA  LIBER , an  XXXI, nr. 9046, 1973, p. 
6), devenind  chiar  o  prezen �… curioas  (PENTRU  SOCIALISM, Baia  Mare, an  
XXIII, nr. 6157, 1973, p. 4). Dar  el  constituia  o  mare  primejdie  atât  pentru  
oameni  cât  i  pentru  animale, cu  nu  prea  mult  timp  în  urm . În  1922, 
teama  de  lupi  era  frecvent ; Tache  Papahagi  întâlne te  lâng   Sighet  câ iva  
copii  mergând  la  coal  �”în  diminea a  unei  nop i  de  ianuar, la  orele  5�”, 
înfruntând �”ger, viscol  i  chiar  teama  de  lupi�” (Tache  Papahagi, �”Graiul  i  
folklorul  Maramure ului�”, Buc., 1925, p. XV); în  Maramure , în  anii  1857-1858  
au  fost  vâna i  177  ur i  i  lupi, iar  dela  1  nov. 1858-la  30  aprilie  1859 �– 
46  de  lupi  (Rudolf  Bergner, �”In  der  Marmaros�”, Munchen  und  Leipzig, 1885, p. 
219); �”Aduceam  fân, amu  vreo  30  de  ani. i  numai  ce-am  v zut  10  lupi, s-
o  pus  în  rând  în  drum. Eu  îs  cu  caii  ca  de-aici  pân -n  fereastr . i  nu  se  
duc. Nu  putem  l sa  caii, s   lu m  furca, -am  strîgat  alte  s nii. M-am  f cut  
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c   dau  în  ei  i  t   o  fo  cu  gura  c scat   ca  i  c tanele  la  ordin. -am  zîs: 
c   nu  vi-   duce-odat ?  i  pleac   lupii. Noi  inem  caii  s   n-o  ia  pân  om t, 
c   erau  a  lor. Apoi  o  vinit  dup   noi. i  de  la  un  loc, o  luat-o  spre  tur i, 
la  o  stân �” (De  la  Ion  Iuga  Gâjanu, S li tea  de  Sus �– Maramure , 79  ani, 1974). 
J. Cornish  ne  d   informa ii  pre ioase  privind  ravagiile  f cute  de  lupi  în  
secolul  XIX: �”Acum  câ iva  ani, un  artist  care  c l torea  cu  so ia  i  un  
servitor  a  fost  atacat, în  Ungaria, aproape  de  Budapesta, i  a  fost  ucis  
împreun   cu  femeia  sa�”; �”în  Livonia, în 1823, s-a  calculat  num rul  
animalelor, le  red m  mai  jos, care  au  fost  victime  ale  lupilor: 15.182  oi, 
1807  bovine, 1841  cai, 3270  capre, 4190  porci, 703  câini  i  numeroase  
p s ri�”; �”Lupii  urmar   marea  armat   din  Rusia  pân   în  Germania, în  1812; 
p durile  Europei  fur   repopulate  astfel  cu  lupi�… Se  spune  c   în  retragerea  
de  la  Moscova, 24  de  solda i  francezi, înarma i, fuseser   ataca i, uci i  i  
devora i  de  o  band   de  lupi�” (Charles  J. Cornish, �”Les  animaux  vivants  du  
monde. Histoire  naturele�”, Flammarion, f. a., p. 83, 86). În  acest  context, lupul  a  
devenit  simbol  al  r ului  i  reprezenta: 
 - l comia: �”Mânca  de  parc   i  se  b tea  lupii  la  gur �” (B. P. Hasdeu, 
�”Etymologicum  magnaum  romaniae�”, vol. II, Buc., 1970, p. 368). 
 - lipsa  de  scrupule: referindu-se  la  concuren a  comercial , etologul  
Lorenz  spunea  c  �”dup   ce  a  exterminat  ursul  i  lupul, el (omul �– n.n.)  a  
devenit  în  prezent  efectiv  propriul  s u  inamic: homo  homini lupus, cum  
spune  dictonul  latin�” (Jean-Michel  Goux, �”Biologie  et  comportement  humain�”, în  
L�’HUMANITE, nr. 9087, 1973). Acest  proverb  are  la  baz   faptul  c   lupii 
�”chinui i  de  foame, î i  pierd  din  pruden   i  se  m nânc   unii  pe  al ii  când  
unele  exemplare  izolate  au  fost  r nite, sau  au  dat  semne  de  sl biciune�” 
(Brehm, �”Lumea  animalelor�”, Op. cit., p. 720). 
 - ferocitatea: 
  �”Strive te-n  lup  cumplita-i  vr jm ie, 
    Zdrobe te-i  col ii-n  botul  lui  hulpav; 
  - Legat  la  stâlp, în  fiare  i  c tu e, 
    Pedeaps   d -i  tâlharului  mâr av�”, sun   o  invoca ie  c tre  
noapte  din  Rig-Veda, iar  într-un  blestem  din  Atharva-Veda 
  �”Ca  lupul  care  sare  arcul  la  stân  
    Cu  poft   p gân , 
    A a  l-a  mu cat 
    Pe  cel  care  m-a  blestemat�”   
  (�”Texte  alese  din  lirica  sanscrit �”, Buc., 1973, p. 50, 105). 
 - setea  de  sânge: 
  �”Iar  lupi  fioro i 
  De  sânge  seto i 
  Cum  or  n v li 
  i  ne-or  pr p di�” (�”Dorule, de  unde  vii�”, Culegere  de  folclor  
poetic  buzoian, CICPMAM, Buz u, 1973, p. 136), se  spune  într-o  variant   a 
�”Miori ei�”. Cf. i  Brehm: �”Paguba  pe  care  o  provoac   prin  vânare  ar  fi  
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suportabil , dac   nu  s-ar  l sa  târât  de  instinctul  de  a  ucide  atacând  i  
sugrumând  mai  multe  animale  decât  are  nevoie  pentru  hran �” (Brehm, 
�”Lumea  animalelor�”, Op. cit., p. 719, s. n.). 
În  basme, lupul  poate  s   apar   chiar  ca �”personaj  infernal�” �– Cf.  I. Pop-
Reteganul �–�”Lupul  cu  cap  de  fier�”, �”Pip ru   P tru  i  Florea  înflorit�”, sau  
T. Pamfile �– �”Bou  B l nel�” (Vz.  am nunte  în  G. C linescu, �”Estetica  basmului�”, 
EL, 1965, p. 146); în  diverse  variante  ale  baladei �”Me terul  Manole�”, Anei  îi  
iese  în  cale 
  �”O  lupoaic   turbat , 
  Cu  gura  c scat , 
  Cu  limba-nfocat �”, sau �”lup  mare�”, �”cu  coada-nnodat �” (Gh. 
Vrabie, �”Balada popular   român �”, Ed. Acad., 1966, p. 91); într-o  variant   din  

ara  L pu ului �– Maramure  �”so ul  îndurerat  s-a  rugat  s   rânduiasc   so iei  
sale  on  bruj  i  on  lup�” (V. Doniga, �”Colinda  Me terul  Siminic�”, în  STUDII  I  
ARTICOLE, Societatea  de  tiin e  filologice, Filiala  Baia  Mare, vol. I, 1970, p. 100).  
Nu  este  locul  unei  analize  am nun ite  a  frecven ei  mari  de  care  se  bucur   
reprezent rile  negative  ale  lupului  în  folclorul  românesc. Cele  câteva  
amintite  mai  sus  vor  doar  s   ajute  la  sesizarea  raporturilor  ce  se  stabilesc  
între  faptele  reale  i  aceste  reprezent ri, îndeosebi, ceea  ce  prive te  direct  
studiul  nostru, a  reprezent rilor  pozitive.  Pornind  de  la  considerentul  c   un  
popor, odat   ce  poart   numele  unui  animal, aceasta  înseamn   c   animalul  
respectiv  are  anumite  calit i, care, prin  omologie, au  fost  atribuite  i  
oamenilor. Tradi iile  folclorice  le  p streaz ; iat   cum  define te  lupul  o  
ghicitoare:  
  �” i  codat, 
  i  col at, 
  i  iste , 
  i-ndr zne �” (De  la  Ioana  Grad, S li tea  de  Sus, 56  ani, 1974). 
Dac   în  poezia  Scalzilor  securea  era  numit  �”lupul  r nilor�” (�”Saga  despre  
Njal�”, ELU, 1963, /Buc./, p. 18), i  la  români, a  fi  viteaz  însemna  i  a  nu  se  
teme  de  lupi:  
  �”Chiar  pe  urs  de-l  întâlnesc 
  Cu  ast   bât   mi-l lovesc; 
  Chiar  pe  lup  de-l  v d  în  drum 
  Nu  mi-i  team   nicidecum�”, spune  ciobanul  din �”Moc na ii�” 
�– teatru  folcloric (V. Ad sc li ei, �”Teatrul  popular  de  Anul  Nou  din  jude ul  
Vaslui�”, CCP, Vaslui, 1971, p. 88). tefan  cel  Mare  a  dovedit  de  mic  c   va  fi  
un  domn  viteaz. O  legend   spune  c   odat , fiind  trimis  în  p dure  i  
întârziind, când  merge  mam -sa  dup   el  îl  v zu �”între  doi  lupi  mari  cât  
doi  ur i, cari  urlau  în  mâinile  lui�”, iar  el  îi  spune  mamei  sale: �”Nu- i  fie  
fric , c ci  tia-s  numai  cât  doi  oareci, mâne-poimâne  i  mai  mari  o  s   
prind�” (�”De  la  Drago   la  Cuza-Vod �”, Legende  populare  române ti, EL, /Buc./, 
1966, p. 100). Un  basm  armenesc  din  Transilvania: �”Fata  mea, dac   el (Hacik, 
ciobanul �– n.n.), care  zice  c   trânte te  pân   i  lupii, va  fi  în  stare  s   treac   
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de  dul ii  ia  ai  mei, care  nu  sunt  mari  i  stau  acolo  în  c rare, apoi  lui  te  
voi  da  de  nevast �” (I. A. Popescu, �”Basme  armene ti  din  Transilvania�”, EL, 1967, 
p. 100).  
În  basme  lupul  apare  de  multe  ori  ca  un  ajutor  al  omului (Vz. am nunte  în  
G. C linescu, �”Estetica  basmului�”, Op. cit., p. 144  sq.), iar, de  ex., u urin a  cu  
care  se  adapteaz   lupul, este  un  prilej  de  compara ie  pentru  poetul  
popular: �”Calc , murgule, lupe te/ i  te-a terne  iepure te�” (V. Alecsandri, 
�”Poezii  populare  ale  românilor�”, EL, 1966, p. 223)  sau �”Când  eram  eu  tân r  
prunc/ Aveam  glasu  ca  de  cuc/ i  umbletu  ca  de  lup./ Da  de  când  am  
b trânit/ Dat-am  glasu  cucului/ i  umbleta  lupului�” (De  la  Ioana  Grad, 
S li tea  de  Sus, 56  ani, 1974); la  fel  cu  proverbul: �”Are  v z  de  lup  i  auz  de  
vulpe�” (�”Apa  trece, pietrele  r mân�”, Proverbe  române ti, EL, 1966, p. 35). 
Dar, asemenea  legendelor  etiologice, aceste  reprezent ri  nu  se  ridic   la  
rangul  de  simboluri  magico-religioase, ci  r mân  simple  figuri  de  stil, 
avându- i  originea  în  observa iile  de  ordinul  real-practic. Ele  sunt  de  dat   
mai  recent   i  nu  pot  s   se  situeze  al turi  de  sensul  magic  al  
reprezent rilor  din  vârsta  primitiv . Urme  de  elemente  magico-religioase  
vom  g si  îns   în  credin ele  i  supersti iile  populare. 
În  credin a  c   prin  schimbarea  numelui  unui  copil  bolnav, boala  l-ar  ocoli, 
este  implicat  i  lupul. Copilul  se �”vinde�” de  obicei  unei  femei  care  are  
copii  mul i  i  s n to i, schimbându-i  totodat   i  numele. Dup   informa iile  
ob inute  de  la  Ileana  Vancea, 68  ani, din  Once ti-Maramure , to i  copiii  
care  sunt  bolnavi  i-i  cheam   Ion, li  se  schimb   numele  în  Lupu: �”To i  
care-s  Lupu  o  fost  Ion�”; �”Pe  Lupa  lu  Cri an  o  chemat-o  Ioan �”. Prin  
schimbarea  numelui �”copilul  nu  mai  moare  decât  când  are  de  murit�”. În  
acest  caz, rela iile  ce  se  stabilesc  între  individ  i  complexul  de  influen e  
ce  ac ioneaz   asupra  lui  sunt  asem n toare  ritualurilor  magice  destinate  
ini ierii, dobândirii  unor  calit i  care  s   determine  acceptarea  i, deci, 
considerarea  de  c tre  colectivitate. Ambele  ritualuri  au  acela i  scop: 
schimbarea, adic   devenirea. Mijloacele  cap t   specificitate, îns   au  aceea i  
substan : îndeplinirea  unor  daturi  care, în  concep ia  primitivilor  ca  i  în  
concep ia  agricultorului  maramure ean  al  sec. XX  pot  s   produc   efectul  
dorit. Ini iatul, urmând  anumite  prescrip ii  necesare, devine  un  bun  vân tor, 
r zboinic, deci, prin  analogie, dobânde te  calit i  specifice  unuia  dintre  cei  
mai �”cota i�” �”r zboinici�”, �”vân tori�” din  ciclul  naturii �– lupul, deci, devine  
lup. La  fel  pentru  copilul  bolnav: urmând  anumite  ceremonii (trecerea  de  
trei  ori  pe  fereastr , cump rarea  simbolic   etc.), el �”pierde�” anumite  
caracteristici  nefaste, dobândind, prin  aceste  ceremonii, un  nou  semnificant �– 
nume  nou, deci  simbol  nou, transformându-se  astfel  în  Lupu, �”c -i  sear  
(fiar ), din  p dure�”, i  deci  conferindu-i-se  o  nou   distan are  fa   de  
evenimentul  real (în  cazul  nostru, nefast: boala)  la  care  particip . 
Aceste  ritualuri  sunt  menite  schimb rii, individul  X  se  transform   în  
altceva, poate, prin  asimilare, s   devin   asem n tor  cu  Y, deci, prin  reduc ia  
compara iei, devine  X. Înseamn   c   individul  X (fie  în  situa ia  de  
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participant  la  ini iere, fie  în  situa ia  de �”bolnav�”) cunoa te  o  pierdere  
necesar , în  general  a  unor  necalit i (ini iantul �– pierde  deprinderi  care-l  
situeaz   sub  nivelul  clasei  de  vârst   la  care  aspir ; bolnavul �– pierde  
predispozi iile  fizico-morale  la  agentul  patogen) �– în  acela i  timp  
acumulând  calit i (în  ambele  cazuri: rezisten   la  influen ele  exterioare). 
Situându-le  în  ciclul  vie ii  i  mor ii, unde  se  deruleaz   existen a  
individului, i  efectuând  decodificarea  actului  de  comunicare, putem  ob ine: 
Avem: 
 - M �– moarte 
 - V �– via  
 - X �– individul  bolnav, individul  neini iat 
 - Y �– individul  devenit (s n tos, ini iat) 
 - AP �– agentul  patogen (calit i  ale  vârstei  inferioare, boala) 
 - AT �– agentul  transformator (calit i  ale  grupei  de  vârst   
superioare, s n tate). 
Cazul  I (Neini iatul, �”Bolnavul�”)  
 M AP (influent) X  (respinge)  AT     Y 
Cazul  II (Ini iatul, �”S n tosul�”) 
 M AP (respingere) X  (influen )  AT     Y 
 X  devine, prin  trecerea  unor  prescrip ii, Y. 
 Deci, prin  reduc ie: 
  M =  -X  =  - V 
  X (devine)  Y =  V 
adic  
 - M   - X    Y = V. 
Aici  Y  este  a  treia  treapt   a  îndep rt rii  de  cauza  real , tiind  c   numele, 
cuvântul  deci, este  o  reprezentare  a  reprezent rii. 
Conchidem: lupul, el  însu i  purt tor  de  moarte, în  concep ia  poporului  este, 
deci, un  reprezentant  al  mor ii, având  leg tur   direct   cu  aceasta. 
Transferând, magic, calit ile  sale  individului  bolnav, acesta  din  urm   intr   
în  alte  raporturi  cu  r ul (real)  care-l  pânde te, asimilând  imunitatea. Legat  
i  de  întregul  complex  de  credin e  magice (cump rarea  de  c tre  o  femeie  

cu  copii  mul i  i  s n to i �– expresie  a  fecundit ii; trecerea  pe  fereastr   de  
trei  ori  i  revenirea �– reintrarea �– celui  schimbat, al  altuia  deci, pe  u   de  
fiecare  dat ; pierderea  numelui  prim, deci �”moartea�” figurat , a  primului  
individ  i �”na terea�” unui  nou  individ, purt torul  unui  alt  simbol)  aceast  
�”în elare�”  a  mor ii  devine  veridic   i  foarte  rar  se  întâmpl   ca  un  copil  
c ruia  i  s-a  schimbat  numele  s   moar . Structural  se  aseam n   pân   la  
identitate  cu  ritualurile  str vechi  de  ini iere - i  nu  este  surprinz tor, pentru  
c   a  fi  apt  pentru  primirea  unui  nou  simbol (în  cazul  nostru  numele) se  
execut   i  aici  prin  probe  ini iatice. 
Lupul  cap t   aici, la  fel  cu  alte  simboluri  prezente  în  credin ele  populare, 
dimensiunea  magic   pe  care  o  avea  i  în  ritualuri  str vechi, iar  faptul  c   
to i �”care-s  Lupu  o  fost  Ion�”  i  având  în  vedere  frecven a  numelui, poate  
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s   ne  fac   s   credem  într-o  reminiscen   a  vechilor  credin e  în  lup; i, 
mai  ales  pentru  Maramure , care, se  pare, f cea  parte  din  aria  unde  
triburile  trace  erau  atestate  sub  numele  de  Daci, Dacii  Mari (cf. daci �– lupi, 
Mircea  Eliade, �”De  Zalmoxis�…�”, Op. cit., p.23: �”La  început  numele  de  Daci  se  
referea  la  unul  din  triburile  trace  din  Nord-Estul  Daciei /Strabon, 304: VII, 3, 12/�”) 
i  sunt  cunoscute  incursiunile  acestor  r zboinici, dup   cucerirea  roman , 

pân   în  sudul  Dun rii, iar  mai  târziu  p strarea  independen ei  Voievodatului  
pân   la  1368, dat   la  care  restul  Transilvaniei  era  deja  transformat  în  
comitate, precum  i  aportul  adus  la  întemeierea  statului  Moldav. i  ast zi  
maramure enii  sunt  numi i  lupi  de  c tre  locuitorii  din  Cavnic, localitate  
a ezat   la  Sudul  Mun ilor  Gutâi (De  la  Ion  Ardelean, Cavnic �– Maramure , 40  
ani, 1974). 
Schimbarea  numelui  unui  copil  bolnav (Ion) în  Lupu, de i  face  parte  din  
acela i  complex  de  credin e  cu  schimbarea  numelui  tot  în  Lupu  a  unui  
individ  c ruia  îi  era  team   de  lupi (Caz  întâlnit  în  Bude ti �– Maramure ; de  la  
Mihai  Cupcea, 37  ani, 1974: �”Unui  copil, Vasile, i  s-a  schimbat  numele  în  Lupu�”), 
poate  s   constituie  un  argument  pentru  influen a  pe  care  au  avut-o  în  
general  vechile  credin e  despre  lup (Pentru  Vasile, numele  nou  care  se  punea  
obi nuit  era  îliu. De  la  Ileana  Vancea, Once ti �– Maramure , 68  ani, 1974). 
O  alt   credin   prezent   în  Maramure   i  mai  pretutindeni  la  români, 
conform  c reia  eclipsele  de  lun   au  loc  din  cauza  vârcolacilor (De  la  Ioana  
Grad, S li tea  de  Sus, 56  ani, 1974), poate  s   aib   leg tur   cu  aria  vechilor  
credin e  despre  lup; vârcolacul  dup   concep ia  popular   ia  forme  diverse 
(în  special  câini), printre  care  se  num r   i  lupul. Motivul  este  prezent  i  
la  alte  popoare: vechii  germani  credeau  c  �”doi  lupi  ar  urm ri  vecinic  
soarele  i  luna, vrând  s   le  înghit , iar  eclipsele  ar  fi  luptele  ce  se  dau  
între  aceste  corpuri  cere ti  i  dih niile  ce  le  atacau�”; scandinavii  �”cred  i  
ast zi  c   un  lup  uria   urm re te  neîncetat  soarele�”; belgii  credeau  c  
�”întunecimea  lunii  provenea  din  înc ierarea  unui  balaur  sau  a  unui  lup  cu  
acest  astru�”; hu ulii  din  Bucovina �”cred  c   în  lun   tr iesc  lupi  cari  mu c   
din  ea  într-una  pân   o  reduc  la  o  buc ic ; apoi  se  opresc  pân   revine  
luna  la  loc  i  reîncep  s   mu te  din  ea�”; aceea i  credin   o  g sim  i  la  
ruteni/russini, apoi  la  bulgari, sârbi. (I. A. Candrea, �”Iarba  fiarelor�”, Op. cit., p. 
79). Originea  trebuie  c utat   în  credin ele  primitivilor �”c   orice  lucru, orice  
fiin , fie  c   sunt  v zute  sau  nu, au  anumite  puteri  fermecate  i  însu iri  
magice�… Anumite  fenomene, ce  se  produc  f r   vreo  pricin   v dit , cum  ar  
fi: o  boal , moartea, succesele  i  insuccesele, ploaia, furtuna  i  r s ritul  
soarelui, el  le  pune  în  seama  unor  pricini  magice  care  hot r sc  felul  de  a  
se  purta  al  tuturor  fiin elor  i  lucrurilor�” (J. Lips, �”Obâr ia  lucrurilor�”, Op. cit., 
p.433). 
Credin ele  arhaice  despre  lup, asemenea  i  altor  culte  animaliere, au  
generat  o  gam   larg   de  reprezent ri, fie  cu  destina ie  magico-religioas ,  
fie, mai  târziu, artistice. Reprezent rile  poart   urme  ale  feti ismului, care, 
dup   Charles  de  Brosses  i  Aug. Comte  era  un  cult  practicat �”pentru  
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animale  i  obiecte  inanimate, cult  care  dezvoltându-se  a  dat  politeismul, 
apoi  monoteismul�” (Apud  E. E. Evans-Pritchard, �”La  réligion  de  primitifs�…�”, Op. 
cit., p. 46); �”Feti i tii  nu  ador   obiectele  de  feti   pentru  ele  însu i, pentru  
vreo  însu ire  a  lor  ca  m re ie, for , frumuse e  etc., ci  pentru  c   în  ei  se  
na te  ideea  c   aceste  feti uri (fie  obiecte  inerte, fie  fiin e  sau  fenomene), 
sunt  înzestrate  cu  voin   i  cu  putere  de  ac iune�” (A. Nour, �”Credin e, 
rituri�…�”, Op. cit., p. 1). Reprezent rile, ca  sisteme  de  semne, puteau  lua  dou   
aspecte: reprezentare  exact   i  reprezentare  simbolic ; acestea  nu  le  vom  
discuta  aici, ci  vom  distinge  doar  elementele  func ionale  ale  reprezent rilor  
simbolice  i  evolu ia  lor. Dac   la  început, a a  cum  este  prezent  în  stâlpii  
totemici  ale  tribului  Tlingit (Alaska)  (N. Petrescu, �”Primitivii�”, Op. cit., p. 57), 
reprezent rile  de  lupi  aveau  o  func ie  fie  magic , fie  legat   de  cultul  
str mo ilor, mai  târziu  i-au  pierdut  aceste  func ii, dobândind  una  
ornamental . Prezen a  decorului �”în  dinte  de  lup�” (�”Histoire  Universelle�”, 
Paris, 1932, p. 84) la  irlandezi  i  gali, precum  i  în  arta  româneasc   a  
lemnului (�”col /dinte  de  lup�”) nu  mai  reprezint   semne  mistice  rezultante  
ale  unor  credin e, ci  au  o  func ie  ornamental ; a a  cum  capetele  de  cai  
mor i  ce  se  pun �”în  capul  parilor  de  la  gard, pentru  protejarea  caselor - �… 
pentru  a  feri  de  deochi�” sau �”ca  s   nu  m nânce  lupii  dobitoacele�”, având  
deci  func ie  magic , iar  alte  animale  prezente  ca  firme, sfârleze  la  case  
etc. �”se  pun  cuco i�…  cai�… ur i, pisici, pe ti, iepuri, vulpi, ur i, lupi  etc. etc.  
(A. Gorovei, �”Credin i  i  supersti ii�…�”, Op. cit., p. 404) �– au  o  func ie  
ornamental   la  fel  cu  reprezent rile  de �”capete  de  câine  sau  lup�” ( t. Pascu, 
�”Voievodatul  Transilvaniei�”, Cluj, 1972, p. 88)  de  pe  br rile  de  sârm   de  
bronz  descoperite  la  Oradea  i  datând  din  sec. al  X-lea. 
La  sci i �”sunt  extrem  de  rare �… reprezent rile  Marei  Zei e �– Cybela �– Mama  
zeilor  neînso it   de  nici  un  animal  s lbatic  sau  într-un  car  tras  de  câini-
lupi�” (A. Nour, �”Credin e, rituri�…�”, Op. cit., p. 22), iar  la  cel i  coifurile  
împodobite  cu  lupi  sau  alte  reprezent ri  animaliere  erau  obi nuite, a a  cum  
se  poate  observa  pe  vasul  de  la  Gundestrup �”unde  în  fa a  unei  procesiuni  
religioase  la  care  particip   r zboinici  înarma i, patru  personaje  c lare  
poart   pe  cap  coifuri  împodobite  cu  diferite  reprezent ri: pas re, lup, coarne  
i  roat   solar , iar  al  cincilea  r zboinic  ce  conduce  un  grup  de  gorni ti  

are  un  coif  împodobit  cu  un  mistre �”. Aceast   împodobire �”nu  a  fost  
condi ionat   numai  de  seme ia  fireasc   a  unor  lupt tori, ori  de  dorin a  de  
a  insufla  fric   du manilor, ci  foarte  probabil  i  pentru  semnifica ia  
simbolico-religioas , mai  ales  c   unele  dintre  aceste  reprezent ri (p s ri, 
mistre i, lupi, coarne  etc.)  erau  i  atributele  unor  divinit i  celtice�” (M. Rusu, 
O. Bandula, �”Mormântul  unei  c petenii  celtice  de  la  Ciume ti�”, Baia  Mare, 1970, p. 
18). 
În  acela i  context  se  pot  situa  i  reprezent rile  lupei  capitolina  pe  
aediculele  funerare  descoperite  în  necropola  de  la  Criste ti �– Mure , îns   
având  o  nou   func ie  simbolic : cercet toarea  A. Sz. Burger �”pornind  de  la  
analiza  numelor  defunc ilor  de  pe  stelele  ce  con in  imaginea  lupoaicei, 
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ajunge  la  concluzia  c   este  vorba  de  persoane  cu  drept  de  cet enie  
roman , ce  caut   s   sublinieze  astfel  calitatea  lor  de  oameni  liberi  i  
apartenen a  la  o  anumit   categorie  social �” (Oct. Floca, Wanda  Wolski, 
�”Aedicula  funerar   în  Dacia  roman �”, p. 4-50  în  B.M.I., an  XLII, nr. 3, 1973, p. 36, 
s.n.). 
Implica ii  sociale  au  primit  i  reprezent rile  de  lupi  i  lupoaice  pe  
monetele  romane. Dac   la  vechii  greci  reprezent rile  animaliere  de  pe  
monete  erau  destinate  diferen ierii  monetelor  emise  de  diferite  cet i  cât  
i, la  început, pentru  a  aminti  vechiul  mijloc  de  schimb  bazat  pe  animale  

ca  principal  mod  de  plat   în �”sistemul  de  schimb  primitiv�”, la  romani �”ele  
servesc �… informa iei  i  propagandei  politice  i, pentru  a  se  face  aceasta, 
foloseau  i  ei  foarte  frecvent  motive  animaliere�” (A. von  Keymeulen, �”L�’art  
animalier  dans  la  médaille�”, Anvers, 1973, p. 9). În  aceast   categorie  putem  
aminti  moneta  de  bronz  care  circula  în  sec. I  în. J. Chr., reprezentând  un  
lup, sau  cele  având  gravate  o  lupoaic , datând  din  anii  125-128  i  140-144  
apud  J. Chr. i  ast zi, �”26  de  secole  dup   prima  lor  apari ie  pe  monede, 
tipurile  animaliere  se  întâlnesc  frecvent�”. Monete  reprezentând  lupi  
întâlnim  la  germani (o  moned   de  20  pfenigi, din  1920), la  belgieni (o  
moned   din  1958), sau  în  Canada (o  moned   de  50  cen i, din  1967) (A. von  
Keymeulen, �”L�’art  animalier  dans  la  médaille�”, Op. cit.,  p. 9, 10  i  ilustra ii  nr. 
146-152). Acestea  din  urm   i-au  pierdut  func ia  ini ial , i  ar  putea  fi  
asem nate  cu  emisia  unor  timbre, în  Suedia, reprezentând  vie uitoare  
amenin ate  cu  dispari ia, printre  care  i  lupul (Vz. ROMÂNIA  LIBER , an  
XXXII, nr.. 9112, 1974, p. 6). 
În  arta  popular   româneasc   nu  avem  cuno tin   de  vreo  reprezentare  
naturalist   a  lupului, a a  cum  poate  fi  întâlnit   la  maghiarii  p stori  din  
Ardeal (Vz. Ladislau  Debreczeni, �”Arta  popular   maghiar   ardelean �”, în  
TRANSILVANIA, BANATUL, CRI ANA, MARAMURE UL, Buc., 1929, p. 1217), 
fiind  specifice  reprezent rile  simbolice (cum  sunt �”col ii/dintele  de  lup�” la  
încrest turile  în  lemn). Îl  g sim, în  schimb, în  heraldic , de i  rar. La  alte  
popoare (Fran a) este  reprezentat  în  mod  obi nuit: fie �”trecând�”, fie  în  form   
de �”r pitoare�”. Aloysiu  Wlad, deputat  dietal  în  1865, în �”Originea  familiei  
Wlad  de  Selisce�” (Maramure ), descrie  un  scut  militar  al  familiei, în  care  
este  reprezentat  i  un  lup: �”în /câmpul/ IV  de  culoare  ro ia  se  vede  o  
roat   de  car  pe  jum tate, din  care  se  ridic   un  lup�” (I. Cavaler  de  Pu cariu, 
�”Date  istorice  privitorie  la  familiele  nobile  române�”. Culese  de �…, Tom  II, Sibiiu, 
1895, p. 405).  
Prezen a  lupului  în  heraldic   poate  fi  legat , sau  la  fel  de  bine  s   nu  aib   
nici  o  leg tur , cu  reprezent rile  de  pe  stindardul  dac. Cât  prive te 
�”imaginea  arpelui  ca  steag  de  lupt �… chestiunea  nu  se  pare  a a  de  
simpl . Mai  întâiu  nu  este  vorba  de  un  arpe, ci  de  un  animal  fantastic, cu  
cap  de  lup  sau  de  câine  i  cu  trup  asem n tor  arpelui, deci  dou   
elemente  distincte  i  f r   nici  o  afinitate  mytologic �” (A. Nour, �”Credin e, 
rituri�…�”, Op. cit., p. 66). Mircea  Eliade (Vz. cap. �”La  massue  et  l�’étendard�”, în �”De  
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Zalmoxis�…�”, Op. cit., p. 20-22) arat   c   exist   o  simetrie  a  grupurilor  traco-
frigiene  i  iraniene, reprezentarea  lupului  pe  stindard  fiind  asem n tor  la  
indo-europeni, cu  leg tur   mai  accentuat   între  iranieni, traci  i  germani. 
Stindardul  de  dragon, sau  de  dragon  cu  cap  de  lup  este  prezent  i  la  
Per i, în  Turkestan, la  germani, sau  la  alte  popoare, neindoeuropene, cum  
sunt  Tiu-kin-ii. Autorul  pune  pe  seama  dacilor, ceea  ce  este  foarte  posibil, 
p trunderea  steagului  înf i ând  un �”draco�” în  armatele  romane  din  
Imperiul  târziu - i  face  o  analogie  între  m ciuca  însângerat   i  drafsa 
(steagul)  ca  simboluri  ale  r zboinicilor  iranieni  i  m ciuca  prezent   în  
jocurile  tinerilor, precum  i  steagurile  cu  reprezent ri  de  lup  la  iranieni  ca  
i  la  daci. 

Atât  stindardul  cât  i  alte  reprezent ri  ale  lupului, cu  sens  magico-religios, 
pot  s   fac   parte, la  geto-daci �”din  fondul  indoeuropean�” (A. Nour, �”Credin e, 
rituri�…�”, Op. cit., p. 67), dar. ad ug m  noi, nu  f r   a  fi  suferit  unele  influen e  
preindoeuropene, în  strâns   leg tur   cu  credin ele  totemice, avându- i  
originea  în  cultul  str mo ilor  i  în  ritualurile  ini iatice, care  au  str b tut  
pân   la  noi  în  diverse  credin e  i  supersti ii. 
Cât  despre  Lycurgos, ipoteticul  Zalmolxe  Lycurgos, ap r torul  de  lupi, ca  
i  contaminarea  cu  credin ele  romane  despre  zeul  lup  Marte, poate  fi  pus  

în  leg tur   cu  sfin ii  patroni  ai  lupilor (Sf. Petru, Sf. Andrei, Sf. Trifon, 
Filipii  etc.)  sau  la  originea  legendelor  despre  lupul  chiop (Vz.  pentru  
aceasta  S. Florea  Marian, �”S rb torile  la  Români�”, Studiu  etnografic, Vol. I, Ed. 
Acad., Buc., 1898, p. 233  i  urm.). În  orice  caz, la  stabilirea  originii  numelui  
dacilor, a  originii  stindardului  lor  cu  cap  de  lup  i  a  diverselor  credin e  i  
rituri  ce  au  supravie uit, aceste  elemente  trebuie  privite  în  sincretismul  lor, 
nicidecum  tratându-le  separat  sau  luând  în  considera ie  numai  anumite  
similitudini  cu  credin ele  altor  popoare, în  general  considerate  la  
întâmplare  sau  f r   profunzime. A  c uta  originea  motivului  numai  în  
influen ele  externe (a a  cum  N. Iorga, de  ex., pune  originea  blazonului  
moldav  pe  seama  unui  împrumut  lituanian (N. Iorga, �”Sur  le  blason  de  
Princes  roumains�”, Extras  din �”Revue  héraldique  et  onomastique�”, f. a., 4  pag.), fie  
cea  scitic , fie  acea  celtic , înseamn   a  nu  ine  seama  de  dezvoltarea  
societ ii  autohtone, cu  acel  ev  mediu  de  aur  al  bronzului, sau, mai  târziu, 
cei  care  s-au  opus  cu  dârzenie  cuceririi  romane. Iar  numele  de  daci �– ca  
sintez   a  tuturor  credin elor  i  reprezent rilor  despre  lup �– care  se  referea  
ini ial  la  unele  triburi  din  nord-estul  Transilvaniei, �”se  impune  mai  ales  în  
timpul  lui  Burebista  i  a  lui Decebal, atunci  când  unitatea  i  organizarea  
politic   a  rii  era  la  apogeu  i  c , dup   spusele  lui  Strabon �… armata  
dac   putea  s   mobilizeze  200.000  de  oameni�”. �”Epitetul  ritual  r zboinic�” �– 
îns , am  ad uga  noi, strâns  legat  i  de  manifest rile  unui  zeu  (suprem)  se  
putea  primi  atributul  de  Lycourgos  i  deci, credin a  magic   în  
reprezent rile  lupului  - �”a  triumfat  în  momentul  maximei  expansiuni, 
politice  i  militare  a  regatului. Era  triumful  tinerilor  lupi�” (Mircea  Eliade, 
�”De  Zalmoxis�… �”, Op. cit., p. 23). 
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La  daci  s-ar  fi  putut  ca  numele  s   nu  mai  aib   în elesul  primar, termenul  
curent  pentru  lup  s   fie  altul, ceea  ce  ar  demonstra  vechimea  motivului  
p strat: vlah. Acest  lucru  s-a  întâmplat  mai  târziu, când  românii  au  purtat  
numele  actual  sau  cel  de  vlahi, olahi, volohi  etc., ne  mai  indicând  originea  
totemic   a  apelativului. În  orice  caz, un  argument  pentru  aceast   origine  
este  i  faptul  c   la  primitivi �”antroponimul  nu  este  numai  un  atribut  
abstract  al  individului, ci  el  este  considerat - i  totodat   sim it �– de  c tre  
fiecare  ca  ceva  foarte  concret, care  are  leg turi  substan iale  cu  persoana  
sa. Mai  mult, �… numele  se  confund   cu  individul  însu i: el  face  parte  
integrant   din  fiin a  sa  psihofizic �” (P. Caraman, �”Les  bases  mystique  de  
l�’anthroponime�”, Extras, f.a.). A  considera  numele  dacilor  de  origine  
totemic , deci  arhaic , poate  preindoeuropean , dar  cu  siguran   nu  
mai  târziu  de  perioada  indoeuropean , totem  fie  legat  de  cultul  
str mo ilor, fie  dobândit  prin  ini iere, ni  se  pare  cel  mai  plauzibil. 
Pierderea  semnifica iei  mitice  a  numelui  sau  dispari ia  sa  se  datoreaz   
noilor  factori  materiali  i  spirituali  cu  care  a  venit  în  contact  popula ia  
carpato-danubian : �”Orice  mitologie  biruie, domin   i  modeleaz   for ele  
naturii  în  imagina ie  i  cu  ajutorul  imagina iei; ea  dispare  deci  odat   cu  
începerea  domina iei  reale  a  omului  asupra  for elor  naturii�” (S. A. Tokarev, 
�”Religia  în  istoria...�”, Op. cit., p. 395), se  produce  deci �”o  p r sire  a  planului  
referen ial  mitologic, o  treptat   desacralizare�” (Anca  Irina  Dragomir, �”Popular  
Beliefs  an  Folklore�”, Recenzie, în  REF, nr. 4, 1972). Îns   totdeauna  tradi iile  
populare  pot  p stra  urme  ale  acestor  reprezent ri  mitice, printre  care  i  
unele  elemente  de  totemism. Astfel  de  reminiscen e  pot  fi  sesizate  i  la  
romani. Cele  3  triburi  etrusce  erau  conduse  de  taur, co ofan   i  lup, din  
care  descind  cele  3  ramuri, printre  ele  fiind  i  hirpinii (hirpus=lup). La  
greci  multe  figuri  de  zei �”de i  antropomorfe, p streaz   urme  ale  originii  
lor  animalice, sau  ale  leg turii  cu  vreun  animal. De  pild , Apolo  are  
leg tur   cu  lupul, Artemis �– cu  o  ursoaic   sau  c prioar ...�” (K. Marx, Fr. 
Engels, �”Despre  art �”, vol. I, Buc., EP, 1966, p. 131). La  maghiari �”drept  m rturie  
a  descenden ei  de  origine  totemic   a  unor  triburi  i  grupuri  de  popula ie  
maghiar   stau  diversele  nume  proprii  maghiare  din  secolele  al  XII-lea  i  
al  XIII-lea, ca  akos (pas re  alb , vultur  alb)... kurd (lup)�” etc. (Mihai  Pop, 
�”Fundamentarea  tiin ific �”, Op. cit., p. 10). 

i  legenda  lui  Romulus  i  Remus  poate  fi  o  redare �”folclorizat �” a  unor  
ritualuri  ini iatice, comune  la  indoeuropeni, deci  i  la  romani. Imitând  
modelul  mitic �– zeul-lup  Marte - i  respectând  restric iile  impuse ( a  tr i  
ascun i, în  p dure  etc.), ca  �”lupii�” �– Vz. i  ini ierea  couros-ilor  
lacedemonieni -, ini ia ii  se  n teau �– în  sensul  rena terii, în  sensul  de  a  
deveni �”altul�” �– mama  lor  fiind  nu  întâmpl tor  Silvia (silva, ae=p dure; 
Silvia �– p durea a, cum  o  nume te  Gh. Mu u  în  cartea  sa, amintit   în  acest  
studiu; Cf. i  ceilal i  daimoni  ai  p durii: Silvanus �– reprezentat  în  piele  de  
lup). Astfel  dobândind, prin  ini iere, atributele  descenden ei  din  lup, ei  sunt  
în  stare  s   conduc   un  popor, s   s vâr easc   acte  de  vitejie  etc. 
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Dacii  n-au  p strat, se  pare, asemenea  legend . Poate  c   au  avut-o, a a  cum  
orice  nume  etnic  al  popoarelor  are  o  legend . Dar, prin  contactul  cu  alte  
popula ii, i  mai  ales  când  acestea  vin  ca  înving toare, se  poate  s   se  fi  
întâmplat  o  suprapunere  a  lor, legenda  autohton   pierzându-se  de-a  lungul  
timpurilor (mai  ales  c   nu  a  fost �”p strat �” nici  prin  scriere  i  a  c zut �”în  
dizgra ie�”); cât  despre  noua  legend , impus , s-ar  fi  putut  întâmpla  un 
�”refuz�” din  partea  autohtonilor, contribuind  la  aceasta  i  eterogeneitatea  
celor  veni i  s   se  stabileasc   pe  teritoriul  carpato-danubian. În  aceste  
condi ii  ambele  legende  puteau, în  noul  context  social-economic, i  politic, 
s  �”involueze�”, pierzându- i  sensurile  simbolice  anterioare. Chiar  în  cazul  
unei  reformul ri  ulterioare  a  mitului, pierderea  sensului  ini ial  era  
inevitabil , însemna  o  schimbare, i  din  complexul  de  credin e  figurativ-
reale  s   nu  r zbat , peste  veacuri, decât  foarte  pu in, contaminate  de  
reprezent rile  real-practice  legate  de  ocupa ia  locuitorilor, i  care  încep  s   
capete  o  pondere  mai  mare  datorit   evolu iei  economico-sociale. Doar  
lycanthropia, de i  alterat   înspre  vr jitorie, poate  fi  considerat   descendent   
direct   din  aceste  imita ii  rituale  ale  modelului  mitic; îns   unele  sensuri  
pot  fi  descifrate  i  în  unele  legende  etiologice, sau  cele  despre �”patronii�” 
lupilor, ori  alte  credin e  i  rituri  de  natur   real-practic . 
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coala Mihai Pop i cercet rile etnologice 
maramure ene contemporane 

 
1. - De la Ap a de Jos la Glod. 
Coordonate istorico-geografice. Descenden . 
Mihai Pop s-a n scut în Glod (azi în com. Strâmtura, pe Valea Izei, jud. 
Maramure ) la 18 noiembrie 1907. P rin ii s i Iulia (n. Laz r) i tefan Pop 
(Papp, în ortografia vremii) erau originari din Ap a de Jos, pe malul drept al 
Tisei. 
Ap a de Jos - (rut. Dubrova, ucr. Dibrova, ung. Alsoapsa) este a ezat  la confluen a 
râului Ap a în Tisa, în aval de Sighetul Marma iei; descoperiri din epoca bronzului 
(depozit de 5,5 kg.); în 1387 �“Also Vapsa�” d ruit  lui Ioan Românul �“fily Dragumery�”, 
nepotul de sor  al �“Magnificorum Virorum Balk et Drag Wayvodae�” (Ioan Mihalyi de 
Ap a, �“Diplome maramure ene din veacul XIV-XV�”, Sighet, 1905, dipl. 52). În 1456, 
la cererea lui Ioan Huz u �– �“Johannis Hozyu�” -, Costa Pop, Danil  - �“Danielis�” -, 
Blasiu, Jacob i Iuga - �“Blasy et Iacobi ac Iwga�” - se face hot rnicia domeniilor Ap a de 
Mijloc i Ap a de Jos, hotarele începând de la muntele Cremeni a - �“acolo se cunosc i 
azi urmele castrului, redicat probabil în timpul Dacilor�” (I. Mihalyi, op. cit., dipl. 229). 
În 1484, Doamna Veronica, v duva lui Laz r din Ap a, cu fiul s u Mihail, se introduc 
�“f r  contrazicere în partea a patra a mo ielor Ap a de Mijloc i Ap a de Jos�” 
(I.Mihalyi, op. cit., dipl. 325). Din Ap a de Jos î i au originea familiile nobile ai c ror 
urma i tr iesc i ast zi aici: Albu alias Cosma, Borca, Fedea, Filip, Ioanes, Lazar, Pop 
alias Simon, Simon, Simon i Simion, Vida i Vla in (Vz. Al Filipa cu, �“Istoria 
Maramure ului�”, editura Cultura Na ional , Buc., 1940, p. 93; I. Mihalyi, op. cit., p. 
145, 149). 
În 1893 Ap a de Jos are 849 case, 3998 loc.; c tune: Valea Plopilor, Valea Malului, 
Valea Scradei, Citera, Chechi , Opesina, Cire i, Bou , Valea Pe terii, Botc u i (Bâ c u), 
Dealu Ursului, Leurda, Valea i Dealu Igovii, Hodorova; 2 parochii greco-catolice cu 
dou  biserici din lemn, una datând din 1561 (probabil construitâ pe un l ca  mai vechi, 
de vreme ce, la 1526, se consemneaz  preot Dominicus Pop), cealalt  de la 1776. 
Familia Pop �– (scris  i Pap sau Papp) este amintit  prima dat  la 1365: Papp de 
Szaploncza (S pân a) �“cu diplom  de la Ludovicu, din a. 1365�” are 5 familii în 
Ap a de Jos (Ioan Cavaler de Pu cariu, �“Date istorice privitoare la familiile nobile române�”, 
vol. I i II, ed. A II-a, Editura Societ ii Culturale �“Pro Maramure  �– Drago  Vod �”, Cluj-Napoca, 
2003, vol. II, p. 288; vz. i vol. I, p. 15). În 1345 este amintit Stan de Saras u, fiul lui 
Gherhe  [Gerhardt]. Joody Pal (în �“Cercetarea calit ii de nobil în Comitatul Maramure �”, 
ed. a II-a, Editura Societ ii Culturale �“Pro maramure  �– Drago  Vod �”, Cluj-Napoca, 2003, p. 
23) face genealogia familiei: 
Gherhe  (Gherhardt) ---- Stan din Saras u (1345) 
    Vladimir (1390) 
    / 
Tivadar (Saplon ai) Petru (1470)    Stan 
   Nichifor     
   Cristofor     
 Tivadar  Costea   Pop (1482) Petru Pop (1482) 
Costea i Petru Pop sunt str mo ii familiilor Pop din S pân a i Ap a de Jos. 
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În 1428 este amintit �“Ioan, fiul lui Balot  Pop�” (J. Pal, op. cit., p. 138). 
În 1456: �“Costea i Daniel Pop, nobili în Ap a�” (Idem, p. 66, p. 138). 
În 1506 �“nobil Ioan Pop, fiul lui Ladislau, Ignat Pop, Teodor Pop, un alt Ioan 
Pop�” au propriet i în Ap a de Jos (Idem, p. 66, p. 116); tot acum �“doamna (nobil ) 
Salomena Baco  i Ioan Pop, nobil din Ap a de Jos, presbiter, î i împart între ei, 
solemn, bunurile în fa a nobililor Ioan Iodi, Grigore Hoz u, Ladislau Vida i 
Alexe Pop, din Ap a de Jos�” (Idem, p. 139). 
Într-o diplom  de la 1863, acordat  lui Pap alias Popilyan de Ap a, sunt descrise 
�“armalele de nobilitate: pe scut ceruleu, un huszar pe cal negru, îmbr cat cu 
braci ro ii, coturne galbine, manta de lup, cu sabia scoas  �– pe un câmp verde�” 
(Pu cariu, II, op. cit., p. 283).  
În 1708 se recunoa te calitatea de nobil lui Simion Pop i altora: �“ei, din 
vremuri str vechi, au fost considera i dintotdeauna nobili�” (J. Pal, op. cit., p. 225). 
În Ap a de Jos au fost i preo i Pop: presbiterul Ioan Pop la 1506, Dominicus 
Pop la 1526, Baziliu Papp între 1825-1847 (Tit Bud, �“Date istorice despre 
protopopiatele, parochiile i mân stirile române din Maramure  din timpurile vechi pân  în anul 
1911�”, Culese i scrise de Tit Bud, Gherla, 1911, p. 18). Not : Cercet rile noastre nu i-au 
propus, desigur, s  stabileasc  descenden a direct  a Prof. Mihai Pop, oferind 
doar câteva jaloane în cercet rile celui care va îndr zni s  stabileasc  filia ia, 
luând în considerare sistemul de înrudire, endogamic i exogamic, al familiilor 
nobile maramure ene, de care era preocupat i Profesorul. 
Începând cu 1920, Ap a de Jos i celelalte sate maramure ene din dreapta Tisei, 
pân  la Talabârjaba, au f cut parte, pe rând, din Cehoslovacia, între 1939-1944 
din Ungaria, din 1944 din URSS, iar, dup  destr marea Uniunii Sovietice, din 
Ucraina. 
Preotul tefan Pop, tat l lui Mihai Pop, a fost preot în Glod (1906-1910), apoi 
protopop al tractului Iza cu sediul în Dragomire ti (1911-1913); (vz. �“Erogatiunea 
basericei din Glod, 1906-1913, cu semn turile i scrisul tat lui s u, Arhiva Bisericii din Glod); a 
ridicat, între 1907-1911, biserica de zid din Sl tioara (filie a parohiei din Glod), 
cu hramul Cuvioasa Paraschiva, Tit Bud men ionând c  �“pentru g tarea�” ei �“s-a 
ostenit mult preotul zelos tefan Pop�” (T. Bud, op. cit., p. 45). Dup  1913 se pare c  
s-a întors în Ap a de Jos, unde �“în perioada interbelic ... a început s  
func ioneze o societate de cultur  cu caracter românesc �– organizat  de preotul 
de la Ap a de Jos, tefan Pop �– tat l lui Mihai Pop, regele folclorului românesc, 
cu doi fii studen i la Universitatea de la Bucure ti. Societatea a fost numit  
<Sfin ii Arhangheli Mihail i Gavril> dup  numele hramului M n stirii 
episcope ti Peri. Societatea organiza vara serb ri na ionale, înfiin a filiale prin 
satele române ti, aranja biblioteci cu c r i scrise în limba român . Ap a de Jos 
era considerat  centrul intelectual i cultural al Românilor din Cehoslovacia�” 
(Dr. Ion M. Boto , �“Românii din Transcarpatia , Maramure ul istoric�”, Ed. Macarie, Târgovi te, 
2003, p. 28, apud �“Almanahul presei române din Ardeal i Banat�”, 1928, p. 117).  
2.- De la Sighet la Bucure ti, Praga, Var ovia, Cracovia, Bonn i iar la 
Bucure ti. O via  de om pentru o coal . 
Mihai Pop, în 1925, la 18 ani, absolv  Liceul �“Drago  Vod �” din Sighet. Apoi 
Universitatea de litere i filosofie din Bucure ti (1925-1929), dup  care urmeaz  
studii de specializare la Praga, Bonn, Var ovia, Cracovia (1929-1934). 
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Î i d  doctoratul în filologie la Universitatea din Bratislava (1942). 
Prezen a sa la Praga i la Bratislava nu ne mir , familia sa fiind în Ap a de Jos, 
localitate care, între cele dou  r zboaie mondiale întâmplate în sec. XX, f cea 
parte din Cehoslovacia; la fel, nici, mai târziu, conferirea Medaliei pentru 
Merite în Rela iile Româno-Cehoslovace. 
A fost dr. doc. în tiin e filologice al Universit ii din Bucure ti. Cariera 
universitar  o începe ca asistent universitar (1936-1939) la catedra de literatur  
român  a Universit ii din Bucure ti condus  de D. Caracostea, apoi cercet tor 
tiin ific (1948-1965), conferen iar (1957-1962) i profesor (1962-1965), 

director al Institutului de Etnografie i Folclor din Bucure ti (1965-1975). 
Între 1929-1936 particip  la cercet rile sociologice ale Institutului Social 
Român condus de D. Gusti, Pre edinte al Societ ii Interna ionale de Etnologie 
i Folclor (1971), membru al mai multor societ i interna ionale, primind (1967) 

premiul interna ional �“I. G. Herder�”, redactor ef al �“Revistei de Folclor�” (din 
1956), apoi redactor responsabil al aceleia i publica ii, devenit  �“Revista de 
etnografie i folclor�”; a fost invitat, de numeroase ori, la prestigioase 
universit i din Europa, U.S.A. i Japonia. 
A trecut în eternitate în anul  2000. 
Opera omnia n-am putea spune c  este restrâns , mai potrivit ar fi s  o numim 
esen ial . Profesorul era, cum spunea adeseori, de structur  �“oral �”, mândrindu-
se cu originea sa i cu retorica t ranilor nobili maramure eni care, la întrunirile 
importante, se adresau ob tei cu sintagma: �“Onora i Boieri i Domni de vi  
veche�”. Se confunda cu lumea tradi ional  i încerca s -i g seasc  resorturile 
intime în contextul transform rilor benefice i/sau mai pu in benefice ale lumii 
moderne pe care a perceput-o cu acuitate peste 8 decenii. Dac  �“rememora 
adesea, ca un exemplu teza sa de licen , condus  de Ovid Densu ianu, care ar 
fi avut numai câteva pagini�” (Mihai Pop, �“Folclor românesc�”, Ed. Grai i Suflet �– Cultura 
Na ional , Buc., 1998, p. 344), la apari ia celor dou  volume de �“Folclor românesc�”, 
în �“Cuvânt l muritor�” spunea: �“Acum, când m  uit la sumarul acestor dou  
volume, cuprinzând peste 700 de pagini, nici nu-mi vine s  cred c  eu am scris 
i am publicat atâta, fiindc  toat  via a mea m-am ferit s  scriu i s  public cu 

toptanul, zicându-mi c  i în pu ine rânduri po i spune multe, dac  ai ce spune�” 
(M. Pop, �“Folclor românesc�”, I, p. VI, s. n.). 
De i i s-a �“imputat, direct sau indirect c  ar fi publicat prea pu in, Profesorul 
Mihai Pop a scris, totu i, destul de mult�” (vz. Fi  biografic , în Mihai Pop, �“Folclor 
românesc�”, vol. II, op. cit. p. 344). Timp de peste apte decenii este prezent cu studii 
în reviste române ti i din str in tate, precum i cu câteva volume, de sintez  
sau de teorie i metode de cercetare a folclorului. Cele mai importante - cu 
excep ia volumelor �“Obiceiuri tradi ionale române ti�” (1976; edi ie rev zut  
1999) i �“Folclor literar românesc�”, în colaborare cu P. Rux ndoiu (1976; edi ia 
a II-a 1978; edi ia a III-a 1991) - au fost publicate în �“Folclor românesc�”, vol. I 
�– Teorie i metod , 358 pag., vol. II �– Texte i interpret ri, 356 pag, Editura 
Grai i Suflet �– Cultura Na ional , Buc., 1998, prin grija lui Nicolae 
Constantinescu i Alexandru Dobre. 
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Prin întreaga sa activitate, în care �“predomin  latura de îndrumare i orientare a 
cercet rilor de folclor�” (Iordan Datcu, �“Dic ionarul etnologilor români�”, II, p. 161), Mihai 
Pop �“a modelat o coal  de etnologie româneasc , oferindu-i repere, surse de 
informa ie, metode, institu ializând-o�”, îns  a creat i �“o institu ie neoficial  
înc , dar recunoscut �” i chiar ast zi �“prezen a profesorului este activ �” (Rodica 
Zane, �“Cartea i autorul�”, în M. Pop, �“Obiceiuri tradi ionale române ti�”, Ed. Univers, Buc., 1999, 
p. 220). Dup  �“ coala Dimitrie Gusti�” în sociologie, se poate vorbi de �“ coala 
Mihai Pop�” în etnologie, sau �“efectul Mihai Pop�” (vz. �“ coala Mihai Pop�”, edi ie 
îngrijit  de Gheorghe Deaconu i Ioan t. Laz r, Râmnicu Vâlcea, 1997; Silviu Angelescu, 
�“Mihai Pop i cercetarea etnologic  româneasc �”, în revista �“Datina�”, nr.3-4, 1997, p. 17 sq.). �“O 
coal �” prin care �“folcloristica româneasc  intra decisiv în circuitul 

interna ional i este recunoscut  ca atare�” (vz. �“Fi  biografic �”, în M. Pop, �“Folclor 
românesc�”, II, op. cit., p. 345). 
De la primul studiu publicat în �“Arhiva pentru tiin a i reforma social �”, X 
(1932), nr. 1-2 [�“Contribu ii la studiul limbilor speciale din Cornova: 
p s reasca�”], Mihai Pop este prezent frecvent în majoritatea revistelor de 
specialitate i anuarele universitare din ar , precum i în numeroase publica ii 
din str in tate. Proiectele sale de cercetare, analize ale st rii folcloristicii 
române ti, perspectiva circumscrierii cercet rilor române ti în sfera 
interna ional  fac obiectul a numeroase studii, între care cit m: �“Problemele i 
perspectivele folcloristicii noastre�”, 1956 (vz. M. Pop, �“Folclor românesc�”, I, op. cit., p. 
1-32), în care semnaleaz  absen a unor lucr ri de mai mare cuprindere, 
necesitatea cercet rii inând seama de ansamblul faptelor de folclor, dar 
observând i c  �“diferen ele dintre inuturi tind s  se tearg �” (p. 18); �“Noi 
orient ri n studiile de folclor�”, 1958 (Idem, p. 33-54), cu interesanta observa ie: 
�“Folclori tii tradi ionali ti studiau crea ia popular  ca un fenomen pe cale de 
dispari ie. Aceast  concep ie este ast zi definitiv p r sit  la noi i tinde s  fie 
p r sit  i în rile apusene. Cu toat  pre uirea pe care o acord  tradi iei 
folclorice valoroase, folclori tii nu pot privi global i nu se pot situa pe pozi ii 
opuse progresului... de dragul p str rii unor bunuri folclorice dep ite i ca atare 
p r site de popor�” (Idem, p. 49); �“Tradi ie i înnoire în folclorul român 
contemporan�”, 1959 (Idem, p. 65-74), în care se aduc în discu ie orient rile în 
studiul tradi iei, îns  preocup rile nu sunt pentru �“a o p stra cu orice pre  
neschimbat , ci interesul pentru modul în care ea se înnoie te�” (Idem, p. 65); 
�“Îndreptar pentru culegerea folclorului�”, volum, 1967 (Idem, p. 95-150); �“Corpus-
ul folclorului românesc�”, 1969 (Idem, p. 196-206) �– bazându-ne �“pe o clasificare 
func ional  a genurilor i speciilor, care s  redea cât mai fidel situa ia lor în 
realitatea folcloric  vie, corpus-ul ar putea cuprinde... capitole însumând uneori 
mai multe volume (Idem, p. 203); �“Le fait folklorique, acte de communication�”, 
1970 (Idem, p. 215-219); �“Folclorul în contemporaneitate�”, 1971 (Idem, p. 237-247) �– 
considera ii �“privind folclorul ca un bun de continu  comunicare între oameni, 
ca un bun de schimb�”, putându-se �“emite ipoteza existen ei, la dou  extreme, a 
folclorului tradi ional al societ ii rurale autarhice i a folclorului bun de 
consum al societ ii industriale de ast zi�” (Idem, p.237); �“Problemes généraux de 
l'ethnologie européene�”, 1973 (Idem, p. 266-283); �“Orient rile actuale ale 
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antropologiei culturale�”, 1988 (Idem, p. 313-318) �– se subliniaz  �“tendin a 
integratoare�” care �“ast zi domin  în antropologia cultural �”, afirmându-se �“nu 
numai necesitatea cercet rilor pluridisciplinare, ci i aceea de a avea în vedere, 
întotdeauna, ansamblul i locul diferitelor domenii în acest ansamblu, de a 
desprinde nu numai pentru domenii izolate, ci i pentru întreg, sisteme de 
concepte i valori�” (Idem, p. 313). 
Studiile privind teoria i metodele de cercetare, al turi de volumele �“Obiceiuri 
tradi ionale române ti�” (1976, ed. a doua 1998), �“Folclor literar românesc�” (în 
colaborare cu Pavel Rux ndoiu, 1976, ed. a doua 1978, ed. a treia 1991), precum i cele de 
analiz  i interpretare a textelor - Miori a, Me terul Manole, Cântecul popular 
epic, despre lirica popular , c lu ul, m ti etc. etc. - (vz. M. Pop, �“Folclor românesc�”, 
II, op. cit.), îl situeaz  pe Mihai Pop printre marile personalit i ale culturii 
române ti contemporane. 
3.- De la Bucure ti din nou �“acas �” în Maramure  
�“Eu, de felul meu, sunt de acolo�”, din România Mic , a a cum zic azi cei din 
Maramure ul din dreapta Tisei, desp r it de trupul Maramure ului Voievodal 
prin 1920. Descindea din maramure enii din Ap a de Jos, care, prin delega ia 
Comitetului Na ional Român participant  la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918, 
scandau: �“Tr iasc  România Mare de la Nistru pân  dincolo de Tisa!�”. Dar n-a 
fost s  fie a a. 
Pentru a face Liceul �“Drago  Vod �” din Sighet, între cele dou  r zboaie se 
trecea pur i simplu, pe jos, podul de la Sighet-C mara, chiar fiind în Bucure ti 
sau la Praga putea veni oricând acas , în sat, unde tat l s u era preot. Dup  al 
doilea r zboi mondial, cortina de fier a închis toate drumurile, nu se putea trece 
râul peste care oamenii se strigau unii pe ceilal i sau �“ziceau�” din ceter  (cum o 
f cea, pân  de curând, George Bota din Slatina, Solotvino, care avea casa chiar 
pe malul Tisei) ca s - i anun e rudele despre evenimentele ce se petreceau în 
neam: nun i, botezuri, înmormânt ri. De i în acea vreme nu- i putea vedea 
p rin ii i rudele din �“România Mic �”, Profesorul Mihai Pop, venind în 
Maramure , se sim ea acas  i întotdeauna era interesat de situa ia 
maramure enilor. Cuno tea bine starea cercet rilor folclorice efectuate în acest 
inut. În �“Cuvânt înainte�” la reeditarea volumelor lui Ion Bârlea, �“Literatur  

popular  din Maramure �” (vol. I-II, E.L., Buc., 1968), remarcând faptul c  �“folclorul 
Maramure ului n-a intrat de la început în sfera de interes a folcloristicii 
noastre�”, îns  �“în momentul în care culegerea cântecelor populare cap t  noi 
în elesuri, crea ia popular  fiind menit  s  dezv luie caracterele proprii 
psihologiei poporului român, i s  fie documente de str veche cultur  
româneasc , folclorul Maramure ului atrage aten ia celor grupa i în cercul 
<Orientul>, i Mihai Eminescu se preg te te s  in  în Maramure  conferin a sa 
despre culegerea poeziei populare�” (I. Bârlea, op. cit., p. V). Acest fapt �”se explic  
prin situa ia particular  pe care o ocupa Maramure ul în peisajul istoric i etnic 
al poporului român. ar  de ba tin  cu îndelungate tradi ii voievodale, ara de 
unde au pornit spre Moldova desc lec torii, loc al primelor traduceri în limba 
român , inut de margine cu obiceiuri str mo e ti nealterate, ar  ce p streaz  în 
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biologic i cultural esen e ale românit ii noastre, Maramure ul cap t  în 
configura ia cultural  a acelei vremi o semnifica ie aparte, care se soldeaz , din 
deceniile urm toare pân  ast zi, cu interesul crescând pentru istoria i cultura 
lui popular �” (Mihai Pop, în I. Bârlea, op. cit., p. V, s. n.). 
Dup  primele culegeri (Athanasie Marienescu, Ioni  Scipione B descu) i 
începuturile mi c rii folcloristice maramure ene la sfâr itul sec. al XIX-lea (vz. 
Dumitru Pop, �“Folcloristica Maramure ului�”, Minerva, Buc., 1970, p. 21-52), vine epoca 
marilor colec ii, publicate la începutul sec. XX i între cele dou  r zboaie 
mondiale: Alexandru iplea, �“Poezii populare din Maramure �”, Academia 
Român , 1906; Tit Bud, �“Poezii populare din Maramure �”, Academia Român , 
1908; Tiberiu Brediceanu, �“170 melodii populare române ti din Maramure �”, 
ap rut  abia în 1957; Béla Bartok, �“Volksmusik der Rumanen von Maramures�”, 
Munchen, 1923; Ion Bârlea, �“Balade, colinde i bocete din Maramure �”, Casa 

coaleloer, 1924; Tache Papahagi, �“Graiul i folklorul Maramure ului�”, 
Academia Român , Buc., 1925. 
Mai apar i unele bro uri: Petre Lenghel Izanu, �“Obiceiuri de Cr ciun i colinde 
din Maramure �”, Sighet, 1938; Gheorghe D ncu , �“Literatur  popular . 
Crest turi i crâmpeie�”, Cluj, 1945. 
Dup  al doilea r zboi mondial î i continu  cercet rile Petre Lenghel Izanu, 
Andrei Grobei, Ion Berinde, Andrei Radu, Mihai Marina, Vasile T. Doniga dar, 
destul de târziu, cam prin deceniul 7-8, vine o nou  genera ie de cercet tori. 
În acele vremuri, în Maramure , ca peste tot în ar , cultura i oamenii de 
cultur  - nu numai în domeniul folclorului - erau considera i �“du mani de 
clas �”. Erau timpurile în care cei pu i s  conduc  multe destine, auzind de 
cuvântul intelectual i re inând doar semnifica ia negativ  a prefixului, spuneau: 
�“eu sunt telectual, nu intelectual ca voi�”. Se striga i la joc: 
 
Ana Pauker i Dr ghici 

i cu al i vo tri complici, 
Atunci când s-o timbat banu 
L-o pu cat pe P tr canu. 
 
sau 
Cobo(r)i, Doamne, pe p mânt 
S  vezi Stalin ce-o f cut: 
C-o f cut din boi m gari 

i din igani secretari, 
La igani le-o dat paltoane 

i i-o pus pe la raioane. 
 

sau 
D , Doamne, t t omului 
Dup  bun  voaia lui, 
Da' nu da coldu ului: 
De i-i da ce n-o avut 
A face ce n-ai v zut. 
sau 
D , Doamne, cui  ai  mai  dat, 
Cel  ce  n-are-i  înv at 
C   de-i  da  cui  n-o  avut 
I  vede  ce  n-ai  v zut 
De  când  M -Ta  Te-o  f cut.

Se publica i se horea la radio sau pe scen  doar folclor �“nou�” (vz. Culegerile 
�“Maramure , ar  nou �”, ap rut  în Transkarpatia, la Ujgorod, prin anii 1958; �“Folclor poetic nou�”, Buc., 
1965, în care  sunt prezen i i �“culeg tori�”, am spune mai bine, versificatori din Maramure . Nu dorim s  le 
amintim numele). Se înfiin a �“Cântarea României�”, despre care în Maramure , 
imediat, s-a spus c  este �“Plânsul, C inarea României�”: �“la noi numai mor ii se 
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cânt , nu se horesc�”; se zice �“cântare de petrecan'e, nu bocet�”, �“ i coconii când 
zd'ear  �– plâng �– se zice c  se cânt �”. În mai multe descântece, printre care i 
�“De soare s c�”, a se cânta înseamn  a plânge, a se v ieta: 
Se luar  
Pas re de hier (fier) 
Cu clon u de hier, 
Cu pene de hier, 
S  dus r -n p dure de hier, 
F cur  cuibu de hier, 

Ouar  oau  de hier, 
Scoas r  puii de hier; 
N-are puii cu ce-i vre(d)nici - 
S  cânt  cu glas mare pân -n ceri, 
Cu lacr mi pân -n p mânt�”...

(Ion Bogdan, Mihai Olos, Nicoar  Timi , �“Calendarul Maramure ului�”, Asocia ia Folclori tilor i 
Etnografilor din Maramure , �“m iastra�” - Asocia ia Tinerilor Arti ti, Baia Mare, 1980, p. 122, 
text nr. 558). 
Sistemul centralizant a dorit s  fie concentrate într-o singur  mân , adic  �“pe un 
singur picior�” al gândirii politice de atunci, toate demersurile care priveau i 
cultura, inclusiv domeniul etnologic, amestecat cu �“mi carea artistic  de 
amatori�” care avea rol, în special, de a influen a �“masele populare�”. O asemenea 
institu ie a fost Casa Crea iei Populare, cu subordon ri în fiecare jude . În 
Maramure  s-a înfiin at în 1956. Numele s-a schimbat între timp, devenind 
Centrul de Îndrumare a Crea iei populare i mi c rii artistice de mas , iar, dup  
ce, în 1974, Mihai Pop a fost înlocuit de la conducerea Institutului de Folclor al 
Academiei, cele dou  institu ii s-au comasat, pe plan central, devenind Institutul 
de Cercet ri Etnologice i Dialectologice Bucure ti. Ast zi se nume te, foarte 
lung, i reproducând întreg Regulamentul (tot provizoriu) de func ionare, 
Centrul pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale, cu pu in timp 
înainte fiind Centrul de Conservare i Valorificare a Tradi iei i Crea iei 
Populare, încât cei care c utau distribu ia de conserve sunau s  ne întrebe: �“Alo! 
Centrul de Conserve a Jude ului?�”. 
Dintotdeauna îns  marginile ap r  Centrul. Maramure ul, fiind la nordul rii, 
�“unde se aga  harta în cui�”, i tiind c  România este �“singura ar  ale c rei 
grani e sunt înconjurate numai de români�”, a încercat, prin anumite 
personalit i, s  î i apere identitatea cultural . În acei ani, dar mai ales �“în 
perioada ce a urmat înfiin rii Institutului de Folclor din Bucure ti, folclorul 
Maramure ului a beneficiat de o seam  de culegeri i cercet ri tiin ifice pe 
potriva importan ei excep ionale ce o prezint  în contextul folcloric na ional�” 
(D. Pop, �“Folcloristica..Maramure ului�”, op. cit., p. 125). Se public , destul de mult, , în 
culegeri colective (Teodor Bal , �“Pe-un picior de plai�”, Folclor contemporan, 1957; �“Folclor 
din Transilvania�”, I, Buc., 1962; �“Folclor poetic nou�”, Buc., 1965). De asemenea �“în strâns  
leg tur  cu mi carea artistic  de amatori trebuie amintite i înf ptuirile pe plan 
editorial ale Casei Crea iei Populare de la Baia Mare�” (D. Pop, op. cit., p. 125). Se 
public  volumele: Gheorghe Popescu-Jude  �“Jocuri populare din Oa  i 
Maramure �”, 1963; �“Crea ii i creatori populari�”, 1964; Francisc Nistor, 
�“Ornamenta ii în lemn�”, 1967; Tancred B n eanu, �“Portul popular din regiunea 
Maramure �”, 1967; �“Tradi ii maramure ene�”, vol. I, 1967, vol. II, 1979; 
Francisc Nistor, Mihai D ncu , �“M tile i jocurile cu m ti�”, 1968;. 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

110 

�“Maramure �”, album, 1968; Tancred B n eanu, �“Arta popular  din nord-vestul 
Transilvaniei�”, 1969. 
Momentul Mihai Pop 
Profesorul Mihai Pop a sprijinit, direct sau indirect, apari ia unor lucr ri, 
precum i �“favorizarea�” unor cercet ri în Maramure . În 1966, fiind numit 
director al Casei Crea iei Nicoar  Timi  (n. 1929), un mare iubitor de folclor i 
având multe culegeri ale tradi iilor populare, d  o nou  orientare institu iei, 
motivând, la sugestia Prof. Mihai Pop, necesitatea efectu rii i public rii 
cercet rilor de folclor, acestea �“fiind în sprijinul forma iilor artistice de 
amatori�”. Era i o perioad  sumbr . Prin anii 1967-68, printr-o hot râre a 
conducerii jude ene a partidului, mili ia nu d dea voie s  se mai colinde de 
Cr ciun în Maramure . O experien  personal : fiind profesor în S li tea de 
Sus, pe valea Izei, a doua zi de Cr ciun 1967, am mers cu autobusul la 
Rozavlea, erau cam 15 km., la poetul Simion u tic Coman. Între satele ieu i 
Rozavlea, mai mul i masca i (�“draci�”) din Viflaim ne-au barat drumul i, 
invitându-ne, pe cei câ iva c l tori, s  coborâm, au �“m cel rit�” autobusul. În 
anul 1968, pentru a opri barbaria interzicerii colindelor pe sate, s-a luat leg tur  
cu maramure eanul Mihai Pop, director al Institutului de Etnografie i Folclor. 
S-a propus înfiin area unui festival de colinde, de datini de... iarn , de Anul 
Nou. Era în perioad  de constrângere �“laic �”, ateist , iar Profesorul - cum îi 
spuneam noi, Domn' Profesor - a propus s  se numeasc  �“Festivalul datinilor 
laice de iarn �”, pentru a trece de toate cenzurile. Doar astfel s-a �“aprobat�” acest 
festival (chiar târziu, prin 1988, la acest festival a participat i Adrian P unescu; 
el a v zut cum din grupurile �“Viflaimului�”, activi tii de partid scot Îngerii, pe 
Iosif i Maria, bisericu a i, întrebând ce se întâmpl , a spus la microfon s -i 
lase pe to i la parad ; un mucalit zicea: �“la parad  las  numai dracii; comuni tii-
s cu dracu�”!). Astfel s-a înfiin at �“Festivalul datinilor i obiceiurilor laice de 
iarn �”, prima edi ie având loc în decembrie 1968 la Baia Mare (de fapt un 
festival de colinde �“laice�”), iar din 1969 s-a mutat la Sighetul Marma iei, 
aflându-se anul acesta la edi ia a XXXVI-a, desf urându-se, în fiecare an, în 
zilele de 26 i 27 decembrie. Este unul din cele mai impresionante manifest ri 
na ionale (participând, cândva, colind tori din peste 30 de jude e). Din 2003 a 
fost inclus în rândul Festivalurilor Interna ionale, prin I.O.V. (Organiza ia 
Interna ional  de Folclor, afiliat  la UNESCO). 
La sugestia Prof. Mihai Pop, cu sprijinul Institutului de Folclor, cu ocazia 
Festivalului s-a organizat, începând cu decembrie 1970, o Sesiune de 
comunic ri pe teme folclorice care, se motiva atunci, constituie �“un bun prilej 
de fundamentare teoretic , de prezentare i interpretare a ceea ce ne-am obi nuit 
cu to ii s  numim datini i obiceiuri str bune�”, având o �“valoare instructiv  i 
documentar ... atât prin lucr rile prezentate... cât i prin schimbul util de opinii 
dintre diferi i lucr tori pe t râmul culturii de mas �” i contribuind �“la o mai 
deplin  clarificare i interpretare a fenomenului folcloric legat de s rb torile 
laice de iarn  i alte tradi ii populare�” (�“Comunic ri tiin ifice pe teme folclorice, 
Sighetul Marma iei, decembrie 1970-1971, CJCES, CJICPMAM Maramure , 1973, �“Cuvânt 
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înainte�”, p. 3). De-a lungul a peste 30 de ani �“sesiunile tiin ifice i Festivalul de la 
Sighetul Marma iei erau i un pretext pentru marii Intelectuali ai rii, scriitori, 
arti ti, cercet tori, muzeografi s  vin  aici <s  ne comunice ceva> dar i s  
s rb toreasc  Cr ciunul, care altfel era interzis, s  schimbe idei într-un spa iu de 
s rb toare i libertate�” (Mihai D ncu , �“Cuvânt înainte�”, în �“Acta Musei Maramorosiensis�”, 
I, Etnografie i Folclor, [Sighetul Marma iei], 2002, p. 15). 
La primele sesiuni au participat, al turi de maramure eni, cercet tori din ar , în 
majoritate de la Institutul de Folclor, universitari din Cluj, Baia Mare, iar, mai 
târziu, li s-au ad ugat i cercet tori str ini, colaboratori ai Institutului de Folclor 
sau ai Centrului Crea iei Populare Maramure  i Muzeului Maramure ean din 
Sighet. De-a lungul timpului s-au prezentat peste 500 de comunic ri. Studiile au 
fost publicate, în parte, în volumul �“Comunic ri tiin ifice pe teme folclorice�”, 
ap rut în 1973 (op. cit., 140 pag.), iar, mai recent, în �“Acta Musei 
Maramorosiensis�”, (op. cit., 512 pag.). 
De la ini ierea Sesiunii de comunic ri, în 1970, Profesorul Mihai Pop nu a lipsit, 
pân  în 1988, aproape de la nici o întrunire, fiind mentorul spiritual al 
manifest rii. În seara primei zile, adic  a doua zi de Cr ciun, câ iva 
maramure eni, împreun  cu Mihai Pop i unii invita i, mai ales din str in tate, 
mergeau la colindat la prieteni din sate, mai ales la familia Aurel F t. Era o 
bucurie de mare suflet, ne reînc rcam �“bateriile�” i puteam merge, optimi ti, mai 
departe.  
Au fost prezente personalit i cunoscute în lumea tiin ific  na ional  i 
interna ional : Jean Cuisenier, Claude Karnoouh, Gail Kligman, Kosei Miya, 
Marie Gabrielle Leblanc, Patrick i Christiane Weisbecker, Pierre Dutron, Joel 
Marrant, Mihai Dimiu, Constantin Eretescu, Sanda Golopen ia, Irina Safarica 
Nicolau, Aurora Perju-Liiceanu, Anca Surcel, Romulus Antonescu, Nicolae 
Dun re, Ion I. Dr goescu, Radu Don, Narcisa tiuc , Iuliana B ncescu, tefan 
C r p nceanu, Liviu Sofonea, Dumitru Pop, Vasile Savonea, Radu Florescu, 
Mariana Marian, Ioan Opri  i mul i al ii, al turi de cercet torii maramure eni 
Petre Lenghel Izanu, Francisc Nistor, Gheorghe Pop, Ioan Chi  Ster, Mihai 
Olos, Mihai D ncu , Vasile Lati , Ion Vancea, Nicoar  Timi , Parasca F t, 
Pamfil Bil iu, Viorel Thira, Vasile Bologa, Mihai Cupcea, Delia Suiogan, 
Constantin Corni , Ioana D ncu , Ana Bârsan, Sabin ainelic, Georgeta Maria 
Iuga, tefan Vi ovan, Vasile Marina, Mihai Marina, Andrei Radu, Gheorghe 
Todinc , Dorel Todea etc. etc. 
La 8 octombrie 1972 ia fiin  Asocia ia Folclori tilor din Maramure , pre edinte 
de onoare fiind ales Prof. Mihai Pop, iar ca pre edinte Nicoar  Timi , director al 
Centrului Crea iei Populare Maramure . A fost elaborat un statut care î i 
propunea un �“amplu program de culegere i cercetare a materialului folcloric�”, 
�“elaborarea de studii sub directa îndrumare a Institutului de Etnografie i 
Folclor din Bucure ti�” (�“Statutul Asocia iei Folclori tilor i Etnografilor din Maramure �”, 
Baia Mare, 1972, art. 4, s.n.). 
Rolul Institutului de Etnografie i Folclor i, în mod special, al Prof. Mihai Pop 
se va observa, în timp, mai ales în modalit ile de abordare a fenomenului 
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folcloric. Într-o �“Informare�” din aprilie 1974, se face o analiz  a rezultatelor 
ob inute: �“cu sprijinul organelor locale de partid i de stat i al Institutului de 
Etnografie i Folclor din Bucure ti, în persoana Prof. dr. doc. Mihai Pop, în luna 
octombrie 1972 a luat fiin  Asocia ia Folclori tilor i Etnografilor din jud. 
Maramure , care î i propune drept scop culegerea, cercetarea, p strarea i 
valorificarea crea iei populare locale tradi ionale i i contemporane, prin 
mijloacele care îi stau la dispozi ie, prin antrenarea în aceast  ac iune nobil  a 
tuturor for elor de care dispune jude ul nostru�” (Arhiva CCP, dosar 1973, p. 28). La 
înfiin are, Asocia ia a avut 70 de membri: profesori, înv tori, al i iubitori de 
folclor (ingineri, medici, geologi etc.), me teri populari, cânt re i, dar i preo i, 
scriitori, arti ti plastici, studen i i elevi. 
Dup  nici un an, în aprilie 1973, s-a organizat o consf tuire la care au participat 
200 de persoane (cercet tori, instructori ai forma iilor artistice). Programul �“a 
cuprins expuneri de informare privind cele mai moderne metode de cerectare 
etno-sociologice i studiere a fenomenului folcloric în complexitatea lui. 
Preciz rile pre ioase i instructive referitoare la modalit ile de valorificare a 
crea iei populare prin mi carea artistica de amatori i de integrare a acesteia în 
cultura contemporan , f cute de speciali tii Institutului de Etnografie i Folclor 
au fost deosebit de importante pentru noi�” (�“Dare de seam  privind cercetarea i 
valorificarea crea iei populare din jud. Maramure �”, aprilie 1974, Dosar 1974, p. 29). 
Din 1970 se desf ura cercetarea etno-sociologic  de pe Valea Cos ului, ini iat  
de Prof. Mihai Pop i Institutul de Etnografie i Folclor, cu participare na ional  
i interna ional , dar i numero i cercet tori din Maramure . Prin Comitetul de 

Cultur  i Centrul Crea iei Populare se asigurau cea mai mare parte din 
cheltuielile necesare. De asemenea, în vara anului 1973 �“peste 40 de cercet tori 
locali au efectuat, timp de 10-20 de zile, în grup, cercet ri în zonele Chioar, 
Codru, L pu , Valea Izei, la stâni i în diferite localit i din jude �” (Dosar 1974, 
Arhiva CCP). 
În aceast  perioad , �“pentru a p stra unele datini si obiceiuri, au fost ini iate 
unele festivaluri folclorice�”: �“Hora la Prislop�”, �“Festivalurile cântecului, 
dansului i portului popular din Codru (la Asuaju de Sus), Chioar (La 
�“Stejarul�”, omcuta Mare), L pu  (la Stoiceni), �“Tânjaua de pe Mara�” (la 
Hoteni), serb ri populare legate de ie itul oilor la munte (�“Ruptul sterpelor�” la 
Bogdan Vod ), urm rindu-se �“revitalizarea horei satului, ez torilor, târgurilor 
i expozi iilor de art  popular , reluarea costumului popular local�” i �“crearea 

unor condi ii adecvate de integrare a crea iei populare în via a contemporan �” 
(�“Informare privind valorificarea crea iei populare prin mi carea artistic  de amatori�”, 27 iunie 
1975, Dosar 1975, Arhiva CCP). În aceste demersuri, într-o epoc  de constrângere 
ideologic  (s  nu uit m, avusese loc �“celebra�” plenar  din iunie 1971, iar 
�“chinga ideologic �” era strâns  tot mai evident!), numele Profesorului Mihai 
Pop era luat ca un stindard, fiind, pentru organismele politice locale de atunci, 
un mod de motivare a finan rii unor activit i. Începuse epoca orient rii tot mai 
pregnante a cercet rilor înspre �“valorificarea scenic  a folclorului contemporan, 
în special prin montaje-literar muzicale, brig zi artistice de agita ie (mai ales la 
ora  �– n.n.) i ansambluri folclorice�”, în inform rile i d rile de seam  periodice 
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citându-se copios din Mihai Pop, fragmentând spusele Profesorului în sensul 
dorit de autorit ile de partid: �“Dac  vrem s  ac ion m ca folclori ti în 
contemporaneitate �– spunea Profesorul Mihai Pop �– suntem chema i s  ne 
ocup m de problemele contemporane ale folclorului, adic  suntem chema i s  
ne ocup m tot mai mult de modul în care bunurile folclorice tradi ionale tr iesc 
mai departe în mediile folclorice, de modul în care tradi ia noastr  folcloric  se 
integreaz  în cultura contemporan , de modul în care cultura contemporan  
influen eaz  cultura tradi ional �” (�“Informare...�”, 1975, lucr. cit.). 
Activit i i tip rituri 
Direc ionarea cercet rilor înspre mi carea artistic  de mas  a fost, prin diferite 
subterfugii, i un motiv al continu rii cercet rilor folclorice. La �”Cântarea 
României�” se aducea bocetul i descântecul pe scen , alte elemente �“laice�”, se 
puneau în scen  spectacole cum ar fi �“Moartea p curarului�” la Vi eu de Sus, 
�“Masa dorului�” i �“Miori a�” i �”Masa  dorului�” la S li tea de Sus, �”Cerbul 
minunat�”, �“Me terul Manole�”, �“Zbur torul�” la Gârdani, �“Pintea Viteazu�” la 
Bârsana, �“Ursitoarele�” la Vadu Izei, �“Pe itorul�” la C line ti, �“Vergelul�” la 
Coruia, �“În ez toare�” la Costeni i Saras u, �“Tiralexa (kir eleison)�” la S li tea 
de Sus, Bude ti, Berbe ti etc. etc. Se �“exploata�” libertatea, adic  modurile de 
exprimare ale întregii game de performare a folclorului i tradi iilor. Elementele 
mistice erau considerate �“ateism�”, iar Maramure ul avea zeci de spectacole - 
�“regalul Maramure ului�” - care luau premiul I pe ar  în vremea �“Cânt rii 
României�”. Se mergea, altfel spus, într-o zon  interzis , cu mari influen e 
na ionale, dar mai ales în Maramure . Erau regizori amatori sau profesioni ti, 
venea în Maramure  Ion D. Sârbu, Mihai Dimiu. Era, printr-o închidere 
ideologic  în fapt o deschidere, pe care Mihai Pop o prefigura în 1973 (Vz. Mihai 
Pop, �“De la obiceiuri str vechi la ceremoniale i la spectacole contemporane�”, în �“Comunic ri 
tiin ifice pe teme folclorice�”, op. cit., p. 3-13). 

Pe acele vremuri se f ceau, anual, întâlniri cu fiii Maramure ului, la care veneau 
nume sonore ale literaturii i culturii române ti: Mihai Pop, Alexandru Ivasiuc, 
Nicolae Breban, Augustin Buzura, Lauren iu Ulici, Ion Iuga, George Boitor, A. 
I. Brumaru etc.; era i o mi care puternic  a arti tilor plastici: Vida Gheza, 
Costan Dip e, Traian Bil iu D ncu , Mihai Olos, Ilie C m r an, Mircea 
Hri c , Nicolae Apostol, Josif Balla, Traian Hri c  etc.; existau 25 de cenacluri 
literare, majoritatea poe ilor fiind i cercet tori de folclor: Ion Filip, Vasile 
Lati , Augustin Boti , Alexandru Codreanu, Ion Codreanu, Leontin Dr gan, Ion 
Bogdan, Ion Burnar, Echim Vancea, Nicolae Iuga, Mihai Cupcea, Emil 
Florescu, Petru Dunca, tefan Cm ra u, Vasile Bologa etc. etc. Se înfiin ase 
Asocia ia Tinerilor Arti ti �“M iastra�”; se tip reau culegerile literare �“Pagini 
maramure ene�” (ajunse la vol. 14), în 1976 se editeaz  foaia �“M iastra�” 
dedicat  Centenarului Brâncu i, 4 pag., în care se public  folclor despre pas rea 
m iastr /mnistr sie în române te i englez . Se organizeaz  întâlniri literare, 
festivaluri-concurs de literatur  : Festivalul na ional de poezie de la Sighet, 
devenit ast zi interna ional, Festivalul na ional de literatur  i folclor �“Vasile 
Lucaciu�” de la Cicârl u, Festivalul de literatur  �“Andrei Mure anu�” la Vi eu de 
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Sus, Festivalul de literatur  pentru tineri �“m iastra�” la Baia Mare, Lec iile de 
poezie de la S li tea de Sus (unde au �“predat�” Ioan Alexandru, Nichita 
St nescu, Gheorghe Pitu , Ion Gheorghe, Marin Sorescu, Ion Iuga), Colocvii de 
critic  contemporan  la Bor a (conduse de Lauren iu Ulici), Întrunirile 
trimestriale �“M iastra�” de la Baia Mare la care veneau to i scriitorii din 
Maramure , având invitate personalit i din ar . Se organizeaz , la Ieud i 
Bude ti �“Colocvii de civiliza ie româneasc �”, cu participarea a numero i 
scriitori i cercet tori din Cluj, Bucure ti, Ia i, Chi in u (Achim Mihu, George 
Mih il , Ioan erb, Vasile Veti anu, Gheorghe Bulg r, Nichita St nescu, Ioan 
Alexandru, Gheorghe Pitu , Marin Sorescu, Ion Gheorghe, Liviu Damian, 
Angela Marinescu, Lauren iu Ulici, Ion Iuga, Nicolae Breban, Augustin Buzura, 
Mircea Zaciu, Ion Mure an, Adrian Popescu, Ana Blandiana etc. etc.). 
Începuser  îns  i restric iile pentru tip rituri. Se puteau publica, de prin 1976, 
doar �“Lucr rile cenaclului', apirografiate, cu men iunea �“uz intern�”. Se f ceau 
liste cu numele invita ilor din ar  la diverse manifest ri, chiar i la sesiunile de 
folclor de la Sighet, Ieud sau Bude ti, acestea trebuind s  fie aprobate de 
organele jude ene. Totu i, în deceniile urm toare apar câteva lucr ri de referin  
despre Maramure , la unele edituri din ar , sau prin Centrul Crea iei Populare 
Maramure . În ar , dar i la edituri din Baia Mare apar, pân  în 1990, pu ine 
lucr ri (d m, în special, autorii originari din Maramure ): Dumitru Pop, 
�“Folcloristica Maramure ului�”, Ed. Minerva, Buc., 1970, 397 pag.; Vasile T. 
Doniga, �“Folclor din Maramure �”, Postfa  de Mihai Pop, Ed. Minerva, Buc., 
1980, 666 pag.;Francisc Nistor, �“Iarna maramure ean �”, Album, Ed. Sport-
Turism, Buc., 1981; Mihai Pop, Georgeta Stoica, �“Zona etnografic  L pu �”, Ed. 
Sport-Turism, Buc., 1984,  Petre Lenghel-Izanu, �“Poezii i pove ti populare din 
Maramure �”, Prefa  de  Mihai Pop, Ed. Minerva, Buc., 1985, 710 pag.; Sabin 

ainelic, Maria ainelic, �“Zona etnografic  Chioar�”, Ed. Sport-Turism, Buc., 
1986, 125 pag.; Mihai D ncu , �“Zona etnografic  Maramure �”, Ed. Sport-
Turism, Buc., 1986, 221 pag.; 
Dup  1990, tip riturile se înmul esc vertiginos. Apar: Valerica te co, �“Poezii 
populare din ara Maramure ului�”, Ed. Minerva, Buc., 1990, 358 pag.; Pamfil 
Bil iu, �“Poezii i pove ti populare din ara L pu ului�”, Ed. Minerva, Buc., 
1990; Ion Chi  Ster, �“Corindatul în Maramure �”, Baia Mare, 1990, 31 pag., 
(litografiat); Valentin B in an, �“Colinde de Cr ciun�”, Tipomar, Baia Mare, 
1993, 24 pag.; Vasile Lati , �“P storitul în Mun ii Maramure ului (Spa iu i 
timp)�”, Ed. Marco & Condor, Baia Mare, 1993, 305 pag.; Pamfil Bil iu, �“F t 
Frumos cel în elept�”, Ed. Gutinul, Baia Mare, 1994, 448 pag.; Mihai D ncu , 
�“Sighetul Marma iei: Muzeul etnografic al Maramure ului�”, Ed. Museion, 
[Buc., 1995], 104 pag. Pamfil Bil iu, Gheorghe Pop, �“Scula i, scula i, boieri 
mari�”, Colinde din jude ul Maramure , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996, 438 pag.; 
Valentin Bil , �“Poezii, tradi ii i obiceiuri populare din Maramure �”, Ed. Grai i 
Suflet �– Cultura Na ional , Buc., 1996, 275 pag.; Valeria Bil , �“Literatura i 
obiceiurile vietii de familie din Maramure �”, Ed. Grai i Suflet �– Cultura 
Na ional , Buc., 1996, 134 pag.; Gheorghe Pop, �“Terminologie minier  din 
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bazinele maramure ene�”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996, 130 pag.; Gheorghe 
Pop, �“S pân a cea dreapt  ca bradul�”, Monografie, [Baia Mare, 1997], 301 pag.; 
Lucian Per a, �“Folclor eminamente nou din ara Maramure ului�”, Parodii, Ed. 
Jurnalul de Sighet, Sighet, 1997, 82 pag.; Vasile Viorel Pa ca, �“L pu ul 
românesc�”, Monografie, Ed. Mica Doris, [Tg. Mure ], 1997, 132 pag.; Georgeta 
Corni , �“Paradigme ale expresivit ii în lirica popular  neritual  din 
Maramure �”, Ed. Umbria, Baia Mare, 1997, 184 pag.; Elisabeta Faiciuc, 
�“Dragomire ti �– str veche vatr  maramure ean �”, Ed. Drago  Vod , Cluj-
Napoca, 1998, 415 pag.; Vasile Olteanu, �“Din comoara folclorului românesc�”, 
Ed. Proema, Baia Mare, 1998, 332 pag.. Constantin Corni , �“Obiceiuri în 
leg tur  cu na terea, c s toria i moartea în Ungureni �– zona L pu : Elemente 
de sociologia folclorului�”, Ed. Umbria, Baia Mare, 1998, 56 pag.; Constantin 
Corni , �“Cultura popular  maramure ean  în preocup rile folclori tilor i 
etnografilor�”, Ed. Umbria, Baia Mare, 1998; Simion Vaida, arolta Vaida, 
�“Izvor, izvora �”, Colinde, Ed. Ariadna, 1999, 48 pag.; Pamfil Bil iu, Maria 
Bil iu, �“Izvorul fermecat�”, Legende, basme mitologice, Ed. Gutinul, Baia Mare, 
1999, 472 pag.; Aurel I. Brumaru, �“Despre fiin a româneasc �”, Ed. Viitorul 
românesc, Buc., 2001, 216 pag.; Pamfil Bil iu, �“Studii de etnologie 
româneasc �”, Ed. Saeculum I. O., Buc., vol. I, 2003, 368 pag., vol. II, 2004, 
296 pag. 
Prin Centrul Crea iei Populare (în afar  de pliantele în care sunt incluse i 
culegeri de folclor: �“[Cenaclul] Andrei Mure anu �– M iastra �– Maramure , 
1980, �“Luceaf rul �– M iastra �– Maramure �”, 1980, �“Astra �– M iastra �– 
Maramure �”, 1982, �“Maramure  ar  nou �”, Zece cântece, 1977, �“Mândru- i 
cânt -un cerb în codru�”, Zece colinde, 1977), se editeaz : �“Maramure �”, Album 
foto i vederi, 1968; reeditare în 1972; �“Ceas pe ceas se alunga�”, [Antologie], 
1970; �“Datini i obiceiuri�”, Culegere de librete pentru spectacolele folclorice, 
vol. I, 1968, vol. II, 1970, vol. III, 1972; Ilie Godja, �“Între ai mei�”, Din crea iile 
i culegerile rapsodului popular Ilie Godja din Valea Stejarului, 1973, 141 pag.; 

Gheorghe Baciu, Gavril Ghiur, �“Jocuri populare din ara L pu ului i ara 
Chioarului�”, vol. I-II, 1973; Dumitru Pop, �“Folclor din zona Codrului�”, 1978, 
415 pag.; Petre Lenghel-Izanu, �“Daina mândr  pân B rsana�”, 1979, 263 pag.; 
Ion Bogdan, Mihai Olos, Nicoar  Timi , �“Calendarul Maramure ului�”, alc tuit 
în 1975 i aprobat s  apar  dup  un �“cincinal�”, în 1980, 144 pag.; �“Antologie de 
folclor din jude ul Maramure �”, vol. I, Poezia, Prefa  de Mihai Pop, 1980, 550 
pag.; Gheorghe Pop, �“Folclor muzical din zona Maramure �”, 1982, 420 pag..Ion 
Chi  Ster, Gheorghe Pop, �“Graiul, etnografia i folclorul zonei Chioar�”, 1983, 
462 pag. (Premiul Academiei Române); Ortansa Dogaru, �“Ornamentele i croiul 
costumului popular din Maramure �”, 1984, 304 pag.;�“România, Maramure �”, 4 
pliante foto, Tip rit la Arta Grafic , 1988, 12 pag. fiecare; Alexandru Viman, 
�“Cu cât cânt, atâta sunt�”, Rapsozi ai cântecului popular, 1989; Dup  1990, nu 
mai func ioaneaz  cenzura politic , ci o cenzur  mai dur , cea a s r ciei. În 15 
ani apar foarte pu ine tip rituri: Alexa Gavril Bâle, �“Leacuri pentru vite�”, în 
colec ia �“Corpus Traditionum Maramorosiensis�”, 1993, 60 pag.; Iuliu Pop, 
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La  casa  memorial   Ion  iugariu  (de  la  stânga  la  dreapta): Ion  Bogdan, 
Simion  u tic, ?, Claudian  Cosoi (�†),  Iosif  Hamza (�†), ?, Nicolae  Prelipceanu, 

Ion  Zuba cu (�†), Mircea  Petean

�“Pecetare maramure ene�”, Album, în colec ia �“Corpus Traditionum 
Maramorosiensis�”, 1995, 60 pag.; �“Maramure �”, 10 vederi �“Tradi ii i obiceiuri 
din Maramure �”, 1994; �“54 colinde�”, casete audio, 1998. 
În anul 2001, prin Centrul Crea iei Populare, se ini iaz , dup  modelul 
�“Calendarului Maramure ului�” ap rut în 1980, revista �“Memoria ethnologica�”, 
din care pân  acum, 2004, au ap rut 10 numere, însumând 1172 pagini, 
cuprinzând studii, descrieri de tradi ii i obiceiuri, peste 3500 de texte poetice. 
Revista �“nu se vrea a fi decât un fragmentarium din ceea ce mai exist  în 
memoria imediat  a Maramure ului. Este o încercare de a relua o tradi ie i, în 
acela i timp, de a elabora un corpus al tradi iilor, al memoriei culturale�” 
(�“memoria ethnologica�”, nr. 1, decembrie 2001, Întâmpinare, p. 1, s.a.).  
Prin aceast  revist , precum i prin alte publica ii, se continu  imboldul pe care 
Prof. Mihai Pop l-a dat, prin anii 1970, cercet rilor din Maramure , atât 
personal, cât i prin continuatorii �“ colii Mihai Pop�”.  
De i Profesorul a trecut în eternitate, totu i, timpul s u, parafrazându-l, are o 
�“durat  nelimitat �” i �“atâta vreme cât îl cuprinde memoria genera iilor este 
real, iar dincolo de aceasta trece în legend �” (vz. �“Acta Musei Maramorosiensis�”, op. 
cit., p. 13). A a cum o legend  mereu vie va r mâne Domnu' Profesor Mihai Pop 
nu numai pentru cei care l-au cunoscut i continu  coala, ci i pentru to i cei 
care se apleac  cu dragoste i pricepere asupra tezaurului culturii populare.  
Baia Mare, 18 noiembrie 2004 
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FRAGMENTARIUM - DOCUMENTE  urde ti 
Crestoma ie  de  texte, alc tuit   de  DUMITRU  IUGA 

 
URDE TI  e  un  sat  românesc  la  SE. de  Baia  Sprie, cu  peste  200  case  i  

aproape  1000  loc. E  a ezat  în  valea  Capnicului, a  f cut  parte  i  acesta  din  
domeniul  minelor  din  Baia  Sprie  i  Baia  Mare. Are  o  foarte  interesant   i  
veche  biseric   de  lemn. 
Radu  V.  Meru iu, REGIUNEA  BAIA  MARE �– BAIA  SPRIE, extras  din  Lucr rile  
Institutului  de  Geografie  al  Universit ii  din  Cluj, vol. VI, 1936, p.45 
 

urde ti, Surde ti, u. Surgyefalu, Dioshalom, r. L pu , R. Maramure . 
1411  Swrgyanfalwa, 1491  possessio  wolachalis  Swryanfalwa (Maksai  208), 
1566  Swrganfalwa (Maksay, Urbariumok  623), 1828, 1851  Surgyefalu, 
Surgessti (Nagy  I  368, Fenyes), 1913  Dioshalom (H.) 
Coriolan  Suciu, DIC IONAR  ISTORIC  AL  LOCALIT ILOR  DIN  TRANSILVANIA, vol. 
II, Bucure ti, 1968, p. 179 
1411 
Sunt  consemnate  în  documente  a ez rile: Cet ele (Gywkefalwa), 
Dumbr vi a (Dobrawycha), Gro i (Thwkes), Leordina (Lewrgyna), Mocira 
(Hidegkuth), Ocoli  (Fekethefalw), Petrova (Petrowa), Poienile  de  sub  Munte 
(Polyna), Rus (Orozfalwa), indre ti (Sandorfalva), urde ti (Swrgyanfalwa). 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 135 
 
Baia  Mare  i  Baia  Sprie, împreun   cu  domeniile  lor (satele  Hideaga, 
Ocoli , Gro i, Rus, Chechi , Cet ele, urde ti, Dumbr vi a)  vor  ajunge  în  
proprietatea  despotului  sârb  tefan  Lazarevici, în  urma  unui  schimb  de  
ora e  cu  regele  Ungariei. 
1491 
Printr-o  diplom , regele  Vladislav  al II-lea  restituie  lui  Bartolomeu  Dragffy  
satele  române ti  indre ti, D ne ti, urde ti, Rus, precum  i  satele  maghiare  
Chechi   i  Dumbr vi a, pe  care  Ioan  Corvinul  le  luase  f r   nici  un  drept  de  
la  tat l  s u  Nicolae  Dragfi. Aceste  localit i, a a  cum  scrie  în  dispozi ia  de  
înregistrare, sunt  situate  îm  cadrul  hotarului  vechi  i  adev rat  al  Chioarului. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 194 
La  a. 1491, Bartholomeu  Dragfi  de  Biltek (Beltiug, jud. Satu  Mare) se  
introduce  în  possessiunile  valachale  Sandorfalva ( andra, SM), Balkfalva 
(D ne ti, MM), Suryanfalva ( urde ti, MM),  i  Oroszfalva (Ru eni, SM) i  în  
jumetate  din  possessiunile  hungaricale  M. Kekes (Ungura , MM)  i  
Dumbrovicza (Dumbr vi a, MM)  din  comitatul  Szolnok. 
Ioan  Cav. De  Pu cariu, DATE  ISTORICE  PRIVITOARE  LA  FAMILIILE  NOBILE  
ROMÂNE, partea  II, edi ia  a  II-a, Ed. Soc. Cult. PROMARAMURE  �„Drago   Vod �”, Cluj-
Napoca, 2003, p. 89 
1566 
Prima  conscrip ie  urbarial   a  domeniului  feudal  Baia  Mare  întocmit   în  
acest  an, ne  permite  s   cunoa tem  structura  organizatoric   i  sistemul  de  
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obliga ii  specifice  acestei  perioade. Domeniul  Baia  Mare  subordonat  
c m rii  regale  se  compunea  din  ora ul  Baia  Mare, târgul  Baia  Sprie  i  14  
sate: Dumbr vi a, Ungura , indre ti, D ne ti, Rus, Plopi , urde ti, Gro i, 
Ocoli , Chechi , Mocira, Firiza  de  Jos (Ferneziu), Firiza  de  Sus  i  i e ti. În  
fruntea  ora elor  Baia  Mare  i  Baia  Sprie  se  alegeau  cîte  un  jude  i  12  
jura i, iar  satele  erau  conduse  de  voievozi  sau  juzi (câte  1-2). Având  
calitatea  de  cet eni  liberi, or enii  erau  obliga i  fa   de  stat  numai  la  
cens  care  se  pl tea  în  sum   global   de  150  fl.  pe  an, fiind scuti i  de  alte  
obliga ii  deoarece  asigurau  urbura  de  aur  i  argint. B im renii  aveau  în  
schimb  unele  obliga ii  pentru între inere, dezvoltarea  i  ap rarea  ora ului. 
Cei  269  de  capi  de  familie  iobagi, înregistra i  în  satele  de  pe  domeniu  
aveau  obliga ii  de  cens  i  alte  daruri. Cele  mai  populate  erau: Dumbr vi a  
cu  43  familii  i  Gro i  cu  30  familii.. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 261 
 
Satele  domeniului  Baia  Mare  erau  supuse  unor  obliga ii  feudale: pl teau  
censul  anual  de  89,50  fl.,  în  medie  50  d.  de  cap  de  familie. (Exemplu: 
Dumbr vi a �– 22  fl., Gro i �– 14  fl., i e ti �– 8  fl., Ocoli  �– 5  fl., Ferneziu  i  
Firiza  împreun  - 5  fl., urde ti �– 1,50  fl. Cel  ce avea  bunuri  de  6  fl.  pl tea  
cens  de  1  fl.. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 261 
1566 �– Domeniul  Baia  Mare  1553-1578 
La 1566  domeniul  se  compune  din  ora ul  Baia  Mare (Riuuli  Dominarum), 
târgul  Baia-Sprie (Felso  Banzia, alias  Medius  Mons) i  14  sate. (Not   11:  
Acestea  sunt: Dumbr vi a (Dobrawycza), Ungura  (Kekes  Hungarica), indre ti (Sandorfalwa), 
D ne ti (Bayfalva), Plopi  (Gyerthyafalwa), urde ti (Swrgafalwa), Rus (Orosfalwa), Gro i 
(Tokes), Chechi  (Ola  Kekes), i e ti (Laczfalwa),  Mocira (Hydegkwtt), Ferneziu (Fernezey  
inferior), Firiza (Fernezey  superior), Ocoli  (Feketefalw). 
La  1569  acelea i  0ra e  cu  15  sate (Not   12:  Acum  e  înscris  numai  un  Ferneziu 
(Fernezoe), în  schimb  se  adaug   Bont ieni (Puztatelek)  i  Negreia (Nigrefalw. 
Conscrip ia  din  1576  e  necomplet , nu  cuprinde  decât  11  sate  din  cele  de  
la  1569. Cea  din  1583  înscrie, pe  lâng   Baia  Mare  i  Baia  Sprie, 14  sate. 
Ora ul  Baia  Mare  e  înscris  civitas, ceea  ce e  echivalent  acum  cu  ora   
liber  regesc. Dup   textul  din  1569  a a  e  i  tratat, e  supus  împ ratului, 
c pitanului, vicec pitanului  s u  sau  vistierului  regal, ca  i  alte  ora e  libere 
(�…). E  înscris  în  urbariu  doar  pentru  c   domeniul  e  regal, st pânul  feudal  
al  domeniului  fiind  împ ratul  însu i. 
Satele, afar  de  dou , Dumbr vi a  i  Ungura  (azi  i  ele  române ti), sunt  
toate  române ti  sau  au  presta ii  caracteristice  satelor  române ti. Comisarii  
regali, în  raportul  lor  din  1552, g seau  i  ei  14  sate  apar inând  domeniului  
din  care  dou   ungure ti, celelalte  ungure ti (Not   14 : �“Ad  Castellum  pertinent  
Villae  quatuordecim, quarum  duac  sunt  Hungaricae, reliquae  Valachicae�”. Hurmuzaki, 
Documente. II/4, p. 741-742). Dup   numele  celor  înscri i  e  iar i  imposibil  de  a  
vedea  c   sunt  români. 
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David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  în  sec. al  XVI-lea,  vol. II, Ed. Academiei  
R.S.R., Buc., 1968, p. 239 
�“Textul  din  1578  e  iar i  scurt. Censul  e  i  acum  tot  25  fl.  i  îl  pl tesc  
împ ratului  la  Sânmartin. În  afar   de  acesta  nu  mai  pl tesc  nimic  
împ ratului. Se  mai  spune  aci  c   împ ratul  are  un  anumit  venit  în  aur  i  
argint  din  mine, pe  care-l  percepe  perceptorul  din  Baia  Mare. 

i  Baia  Sprie  are  deci  o  situa ie  aparte. Sarcinile  ei  se  reduce  la  un  cens  
global  b nesc, constant, i  e  scutit   de  alte  slujbe. Venitul  împ ratului  
rezulta  i  aci  din  minerit  i  din  schimbul  aurului  i  argintului. 
Satele, în  schimb, sunt  supuse  la  o  serie  de  sarcini  feudale. 
Pl tesc  toate  cens. La  1566  îl  pl tesc  i  ele  în  sum   global , odat   pe  an, 
la  Sânmartin. 14  sate  pl tesc  acum, f r   Plopi , al  c rui  cens  nu  e  
înregistrat, în  total  89,50  fl., dând  o  medie  de  50  d. de  cap  de  familie  
înscris . Dumbr vi a  pl tea 22  fl., Gro i  14  fl., i e ti  8  fl., Ocoli   5  fl., 
Ferneziu  i  Firiza  împreun   5  fl., urde ti  1,50  fl. La  câteva  se  noteaz   c   
suma  înregistrat   o  pl teau  când  satul  nu  era  pr dat  sau  pustiit (�…)  de  
turci.  
În  privin a  darurilor  sau  daturilor  satele  române ti  se  deosebesc  de  cele  
ungure ti. Urbariul  din  1566  înregistreaz   la  satele  române ti  obliga ia  de  
a  duce  lemne  de  Cr ciun. Ea  e  înscris   la  indre ti, sub  titlul  numeraria  
astfel: la  Cr ciun  fiecare  e  dator  s   care  un  car  de  lemne  la  castel (e  
vorba  de  castelul  din  Baia  Mare); cine  nu  are  boi  i  nu  poate  adduce  
lemne, d   o  g in . Text  valabil, fire te, i  pentru  celelalte  sate  române ti. 
Uneori  chiar  urbariul  o  repet : trebuie  s   care  lemne  de  Cr ciun  la  castel 
(D ne ti); lemne  de  Cr ciun  i  daruri  ca  i  în  alt   parte (Rus). Urbariile  
urm toare  nu  o  mai  pomenesc. Aceasta  nu  înseamn   c   ea  s-a  scos  din  
uz; obliga ia  de  a  aduce  un  car  de  lemne  de  r ciun  st pânului  era  doar  
dintre  cele  mai  obi nuite. 
David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  în  sec. al  XVI-lea,  vol. II, Ed. Academiei  
R.S.R., Buc., 1968, p. 247  sq. 
În  rezumat, domeniul B ii  Mari  se  num r  printer  domeniile  regale  relative  
mai  mici. Mare  parte  a  popula iei  lui  se  concentreaz   în  ora ul (civitas)  
Baia  Mare  i  târgul  (oppidum)  Baia  Sprie. Din  conscrip ii  domeniul  ni  se  
înf i eaz   i  altfel  cu  popula ie  sc zut , ucis , pustiitp, fugar   din  pricina  
repetatelor  r zboaie  sau  incursiuni  turce ti. (�…) 
Satele, dou   ungure ti  i  12  sau  13  române ti, au  îndatoririle  obi nuite  
feudale. Pl tesc  fiecare  un  cens  global, o  dat   pe  an. Darurile, unele  sunt  
generale, cum  e  carul  cu  lemne  de  Cr ciun. În  altele  satele  române ti  se  
deosebesc  de  cele  ungure ti. Satele  române ti  sunt  datoare  cu  datul  
specific  al  tretinei, care  se  r scump r   obi nuit  în  bani. Aci  nu  numai  
voievozii, ci  i  juzii  români  dau  deosebit  daruri  st pânului  feudal. Dijm   
din  sem n turi  dau  numai  cele  dou   sate  ungure ti  i  nu  st pânului  
feudal, ci  preo ilor  lor. Dijma  din  vin  d   numai  Dumbr vi a, singura  
cultivatoare  de  vii  proprii, iar i  preotului  s u. Satele  române ti  nu  dau  
dijm , nici  din  sem n turi, nici  din  vin. Nici  nu  sunt  cultivatoare  de  vii  
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proprii. E  general   în  schimb  dijma  porcilor. Sunt  în  uz  i  aci  dou   dijme: 
cea  a  porcilor  de  la  p une  i  cea  a  porcilor  de  la  ghind , cu  cele  dou   
forme  deosebite  ale  lor, de  unul  de  turm   din  porcii  de  la  p une  i  unul  
din  zece  din  porcii  de  la  ghind . Aceea i  tendin   de  a  transforma  dijma  
porcilor  de  la  p une  în  dijm   întreag , identic   cu  cea  a  porcilor  de  la  
ghind , aceea i  nesiguran   a  textelor  în  ce  prive te  perceperea  lor. Se  iau  
amândou   într-un  an  sau  numai  una? Se  pare  c   a  învins, cel  pu in  pentru  
moment, obiceiul  de  a  lua  numai  una, din  porcii  de  toamn , întreag , în  
în elesul  de  unul  din  zece. Dijma  mieilor, pe  care trebuiau  s   o  dea  
obi nuit  satele  ungure ti, e  pomenit   doar  odat , la  Dumbr vi a, care  d  
dijma  mieilor  i  stupilor  preotului. Dijma  stupilor  e  general . 
Datul  oilor  e  în  obicei  numai  la  satele  române ti. El  n-a  ajuns  nici  aci s   
se  transforme  în  dijm . Datul  supu ilor  domeniului  se  reduce  la  un  mile  
i  12  d. de  turma  de  oi, iar  al  streinilor, numit  i  strunga, e  asem n tor  cu  

quinquagesima. (�…) 
În  general  domeniul prezint  raporturi  feudale  mai  pu in  evaluate. 
Neconstituindu-se  înc   în  p mânt alodial  de  ar tur , muncile  agricole 
iob ge ti  se  reduce  la  cultura  viei  i  fânului�… (�…) 
Aci  greutatea  se  pune  pe  veniturile  miniere, aten ia, deci  i  muncile, sunt  
îndreptate  spre  ele. 
David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  în  sec. al  XVI-lea,  vol. II, Ed. Academiei  
R.S.R., Buc., 1968, p. 257  sq. 
1620 
Conscrierea  bunurilor  apar in toare  principelui  Transilvaniei  la  data  de  16  
aprilie  1620 (......) 
În  inventarul  minelor  i  monet riei  din  Baia  Mare, sunt  enumera i  i  
locuitorii  din  unele  sate  apar in toare: i e ti, Rus, urde ti  etc. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 347-348 
1634 
La  14  octombrie  1634  li  se  aduce  la  cuno tin   satelor  i e ti, Negreia, 
Ungura , urde ti  i  Rus, c   locuitorii  pot  p stori  vitele, dar  numai  pân   la  
marginea  hotarului  cu  Baia Sprie. Cancelaria  principelui  Bethlen, la  7 
decembrie  1635  hot re te  ca  acei  care  vor  pa te  vitele  pe  terenului  
ora ului  Baia  Sprie  vor  fi  pedepsi i  cu  o  amend   de  200  florini.  
Smik Antal, MONOGRAFIA  ORA ULUI  BAIA  SPRIE, 1909, p. 59.  
1640  apr.  1 �– 1641  mart. 30 
În  Tabelul  cu  satele  din  care  sunt  aduse  sau  tranzitate  anumite  bunuri  pe  
pia a  din  Baia  Mare  sunt  men ionate  mai  multe  localit i: 
Ungura  �– aduceau  piei  de  oi, piei  de  lup  i  cump rau  sare 
F ure ti �– aduceau  piei  de  lup 

i e ti �– aduceau  cai 
urde ti �– cump rau  coase 

MONOGRAFIA  MUNICIPIULUI  BAIA  MARE, vol. I, Consiliul  popular  al  municipiului  
Baia  Mare, 1972, p. 352  sq. 
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1688 
Socotim  mai  mult  decât  concludent   re inerea  unor  date  statistice  pentru  a  
ilustra  mi carea  popula iei  iob ge ti  din  cuprinsul  unor  domenii  i  sate  
din  nordul  Transilvaniei, din  care  s-au  ridicat  i  au  ac ionat  haiducii  lui  
Pintea. (......) 
Domeniul  monet riei  de  la  Baia  Mare  cuprindea  în  anii  1688  i  1690  un  
num r  de  9  sate - printre  care  i  Bont ieni, Negreia, urde ti, i e ti  etc. �– 
cu  un  total  de  98  de  persoane  înscrise, dintre  care  63  str ine (advenae), cu  
63 1/4  sesii  locuite  i  47  sesii  pustii. 
Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 36 
1688 
Satele  de  pe  domeniul  B ii  Mari  erau  obligate  la  slujbe  nelimitate, care  
înainte  erau  pl tite  de  monet rie, iar  acum  se  fac  gratuit. Pentru  locuin a  
dreg torului  s-au  dus  200  care  lemne. Cei  din  Dumbr vi a  prestau  3  zile  
pe  s pt mân , acum  zilnic  dup   cerin . Satul  a  fost  cump rat  de  camer   
cu  1.695  florini  de  la  Gabriel  Szabo. Domeniul  monet riei  din  Baia  Mare  
avea  înscrise  9  sate. 1. indre ti (�…..Bont ieni, Plopi , D ne ti, Negreia�…); 
6. urde ti  cu  20  persoane, 9 venetici, 45  fii, 12¾  sesii, 3  sesii  pustii 
(�… i e ti, Rus, Dumbr vi a�…). Primele  5  sate  au  în  frunte  voievod  sau  
pan. urde tii  au  un  jude. 

CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 451 
Domeniul monet riei (Domus Cusoria) din Baia Mare la 1688 are înscrise 9 
sate: 

 Personae Advenae Fii Sesii Sesii pustii 
indre ti 9 4 19  10 

Bont ieni 5 4 10  5 
Plopi  5 16 19  3 
D ne ti 8 5 22  2 
Negreia 3 6 17  ---- 

urde ti 20 9 45  3 
i e ti 22 9 17  6 

Rus  11 3 18  6 
Dumbr vi a 15 7 23  12 
Mai departe se precizeaz  : cele 5 sate din frunte au voievod sau  pan (Ispan). 

urde ti are înscris în frunte jude. Tot aici se dau i informatii asupra calit ii 
satelor. 

1. Primele 5 sate sunt bunuri ereditare, în comitatul S tmar. În repetate 
rânduri ele au fost rânduite când la cetatea S tmarului, când la monet rie sau la 
minele din Baia Mare. Dar de vreo câ iva ani, dintr-o necesitate Camera le-a 
rânduit la monet rie  i mine. 

2.  i e ti, Rus i urde ti sunt de asemenea bunuri ereditare. Acestea, 
dup   cât i-aduc aminte oamenii, n-au contribuit i n-au f cut nicicând vreo 
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slujb   comitatului S tmar, ci au inut de-a dreptul de monet rie i de minele din 
Baia-Mare, dependente fiind întru totul de Camere. 

3. Dumbr vi a a fost achizi ionat  sau cump rat  de Camer  pe bani, 
întrucât supu i de mai sus n-au fost de ajuns pentru muncile necesare, înainte cu 
câ iva ani - 1695 de florini ungure ti de la Gabriel Szabo, Camera voind s  o 
rânduiasc  la muncile continui pe lâng  monet rie i minele din Baia Mare. 
David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  ÎN  SEC. XVI, vol. II, Bucure ti, 1968, p. 246  
Pe anul 1688  pentru nevoile topitoriei i locuin a dreg torului s-au adus 200 
care de lemne, socotit fiecare la 39 dinari fac 78 florini. 
Pentru urde ti, i e ti, Rus obliga iile sunt cuprinse în textul �“sunt datori cu 
slujbe  continue la monet rie ( Domus cusoria) slujbe pentru care li se pl tea de 
la monet rie, acum îns  sunt datori s  le fac   gratuit t ind lemne c r u indu-le 
lucrând la c rbuni precum i la alte munci. Fiecare om cu boi e dator i cu un 
car de lemne de lemne la Cr ciun�”.  
David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  ÎN  SEC. XVI, vol. II, Bucure ti, 1968, p. 245 
De asemenea cele 5 sate împreun  pl teau  de Sânmartin 8 florini. 
La urde ti, i e ti i Rus se noteaz  c  nu dau nici un cens de Sânmartin i 
Sânmihai ci pl tesc doar de fiecare bou sau vac  2 dinari anual.  
David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  ÎN  SEC. XVI, vol. II, Bucure ti, 1968, p. 141 
În privin a p durilor se spune: în indre ti p dure de fag în care se pot îngr a 
2000 de porci dar rareori  produce. Din ea se ia dijma porcilor, Plopi , D ne ti 
si Negreia au p dure cu ghind  comun  cu a indre tiului. Bont ieni are p dure 
propice destinat  pentru cl direa bisericii. 
David  Prodan, IOB GIA  ÎN  TRANSILVANIA  ÎN  SEC. XVI, vol. II, Bucure ti, 1968, p. 336 
1695 
Satele  indre ti, Bont ieni, Plopi , D ne ti  i  Negreia  pl teau  un  cens  de  8  
fl. pe  an. Satul  urde ti  pl tea  annual  câte 2  dinari  de  fiecare  bou  sau  
vac . La  fel  satele  i e ti  i  Rus. Pe  mo iile  din  Maramure   ale  familiei  
Teleki, se  pl tea  o �“dare  mare�”  între  3-10  florini  de  sesia  întreag . 
Ruscova  pl tea  300  fl. anual. Fiecare  iobag  cu  sesie  întreag   d dea: 1  
g leat   de  ov z, 2  g inu e, un  sac, 100  buc. varz   sau  1  florin. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 463 
1698  iul. 21 
Una  dintre  cele  mai  mari  ac iuni, care  presupune  existen a  unui  mare  
num r  de  haiduci, bine  înarma i  i  curajo i, este  cea  descris   de  judele  
ora ului  Baia  Sprie  la  aceast   dat   i  înaintat   omologului  s u  din  Baia  
Mare  în  care  îi  face  cunoscut  c   haiducii  au  atacat  castelul  din  Rona  
omorând  250  de  persoane  i  luând  cu  ei  bunuri  echivalente  cu  povara  a  
150  de  cai, îndreptându-se  spre  mun ii  Bude tiului (Gutâiului). Cere  ca  
aceast   tire  s -i  fie  comunicat   i  c pitanului  din  Chioar  ca  s   porneasc   
în  urm rirea  i  prinderea �„r uf c torilor�”. 
Ioan  Timofei  din  satul  Sârbi  opre te  satul  întreg  ca  s   participe  la  
urm rirea  i  prinderea  haiducilor  când  ace tia  treceau  prin  satul  urde ti. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 468 
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1698, aug. 6 
Adunarea  general   a  nobililor  din  comitatul  Maramure ului  hot r te  
pedepsirea  românului  Ioan  Timofei  din  satul  Sârbi, cu  o  amend   de  200  
florini  pentru  neexecutarea  ordinului  vicecomitelui  de  a  urm ri  i  prinde  
pe  haiducii  ce  cutreierau  satele  Maramure ului. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. I, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1987, (litografiat ), p. 468 
1699 
Se  pare  c   atacul  armat  de  la  Hordou  a  decurs  potrivit  planului  adoptat, 
negustorii  greci  fiind  ataca i  i  jefui i  de  bunurile  pe  care  le  aveau  asupra  
lor, de  la  postavuri  de  pre , fireturi  de  aur  i  arme, la  argint rii, ceasuri  i  
bani, luându-li-se  i  caii  proprii. (�…�…) 
Dup   împ r irea  pr zii  jefuite, haiducii �“ungari�” (din  Partium  i  Ungaria �– 
n.n.)  ajun i  în  urde ti  s-au  îndreptat  peste  mun i, spre  comitatul  
Maramure , pentru  a- i  ad posti  bunurile  i  banii  dobândi i  prin  jaf  la  
t inuitori  de  încredere�… 
Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 100-101 
1699, toamna 
 (Tratativele  de  la  urde ti) 
Simularea  iert rii, prin  publicarea  amnistiei  generale, i-a  determinat  pe  
mul i  haiduci  s   prefere  în  locul  luptei  dezarmarea  cu  blânde e  i  
predarea  f r   vreo  pedeaps . Reu ita  se  explic   i  prin  aceea  c   ne  g sim  
dup   încheierea  p cii  de  la  Carlovi  (ianuarie  1699)  cu  turcii, condi ii  în  
care  Pintea  i  cu  oamenii  s i, dup   propriile  m rturisiri, s-au  v zut  treptat  
cople i i  de  armat   i  descuraja i  de  o  rezisten   f r   sor i  de  izbând . Pe  
acest  fond  ac iunea  colonelului  Lowenburg  i  a  oficialit ilor  din  Baia  
Mare  i  Baia  Sprie  a  fost  mlt  u urat . Haiducii  ispiti i  de  calea  salvatoare  
a �“gra iei�”  se  decide  s   coboare  din  mun i  în  frunte  cu  Pintea  i  accept   
s   negocieze  în  satul  urde ti, lâng   Baia  Sprie, condi iile  acesteia. (�…..) 
Printre  înso itorii  celor  care  au  luat  parte  la  discu iile  cu  Pintea  de  la  

urde ti  s-a  num rat  i  Matei  Szilagyi  alias  Ursu  din  Satu  Mare, osta   
presidial  din  suita  colonelului  Lowenburg�… (�…..) 
Punându-se  într-un  fel  sub  scutul  jur mântului  prestat  i  a  credin ei  în  
Dumnezeu, Pintea  a  convenit  ca  negocierea  condi iilor �“gra iei�”  s   aib   loc  
în  satul  urde ti. Din  acte  rezult   c   de  acest  aranjament  nu  au  fost  
str ini  inspectorul  de  la  urde ti  al  domeniului  minier  i  un  anume  
or ean  Petru  Balog  din  Baia  Mare. Drept  r splat   a  efortului  i  reu itei  
acestora  de  perfectare  a  ini ierii  tratativelor  de  gra iere  Pntea  i  haiducii  
s i  i-au  cadorisit  pe  cei  doi. Astfel, senatorul  tefan  Tholdi, participant  la  
tratative, declara  despre  ei  ancchetatorilor: �“am  v zut  c   i-au  dat  în  dar  
domnului  inspector  din  urde ti  o  n fram   turceasc   i  domnului  Petru  
Balog  o  leg tur   pentru  sabie�”. 
Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 106-108 
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O  alt   condi ie  care  se  pare  c   a  fost  convenit   i  acceptat   la  tratativele  
de  la  urde ti  a  fost  ca  pe  viitor  celor  gra ia i  dintre  oamenii  lui  Pintea  
s   nu  li  se  mai  spun   dezonorant  tâlhari  sau  ho i (tolvajok).  
Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 117 
1700  febr. 22, Baia  Mare 
(Procesul  verbal  al  interogatoriului  f cut  pentru  29  martori�….) 
Martorul  2, tefan  Tholdi, de  52  de  ani, jurat�…: �“Am  v zut  c   i-au  dat  în  
dar  domnului  inspector  din  urde ti  o  n fram   turceasc   i  lui  Petru  
Balog  o  anume  curea  cu  rozar  pentru  sabie�”.(p. 143) 
Martorul  5, Orfevrierul  tefan  Pap, de  40  de  ani, jurat�…:�”Martorul  fiind  
de  fa   cu  înc   doi  martori  în  satul  urde ti, când  au  dat  ho ilor  
scrisoarea  de  protec ie  cu  pece ile  celor  dou   ora e, /a  auzit/  când  Pintea  
a  spus, împreun   cu  al i  tovar i: �“Noa, coborâm  la  scrisoarea  de  protec ie  
a  celor  dou   ora e, ce  s   facem; dinspre  Ardeal, din  toate  p r ile, sunt  
dup   noi, ne  împu c ; rug m  pe  dumneavoastr   s   scrie i  sau  s   le  
transmite i  s   mai  a tepte  vreo  2-3  zile, pîn   se  ob ine  Gra ia�”; au  i  
trimis  pe  doi  dintre  ei  cheza i  la  Baia  Mare  i  la  scrisoarea  de  protec ie  
a  celor  dou   ora e, a  domnilor  nem i, a  comandantului  din  Satu  Mare  i  a  
domnului  inspector  au  coborât  în  acel  loc  f r   s   li  se  mai  spun �”. 
�“I-am  v zut  în  mantale  ro ii  i  bine  înarma i�” 
�“Am  v zut  c   au  b ut, au  f cut  cump r turi  cu  bani  obi nu i�”. 
�“Am  v zut  c , dup   Gra ie,  au  umblat  mai  luxo i, care  în  dolmane  din  
postav  englezesc, care  în  de  cel  londonez�” (p. 144) 
Susana  Andea, Avram  Andea, DOCUMENTE  PRIVIND  MI CAREA  LUI  PINTEA, 1693-
1703, Editura  Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 144, doc.  42 
1700 
(Participan i  i  t inuitori  ai  haiducilor) 
De  remarcat  c   unii  dintre  haiduci  erau  implica i  în  actele  de  brigandaj  
al turi  de  membri  propriilor  familii. A a  a  fost  cazul  lui  Lauren iu  Flora  
din  Iad ra, districtul  Chioar, care, potrivit  depozi iei în  fa a  anchetatorilor  
comitaten i, recuno tea  c   tâlh rea  împreun   cu  fratele  s u  Cristea 
(Krisztye) Gyurka, ambii  p strându- i  prada  ce  le  revenea  la  t inuitorul  
C lin  Nicoar   din  urde ti. (�…..) 
Din  m rturisirile  celor  17  r uf c tori, f cute  liber  sau  sub  tortur , afl m  
îns   i  numele  altor  zeci  de  p rta i  care, de  mai  mult  sau  mai  mai  pu in  
timp, le  erau  conoscu i  i  întovor i i  în  ac iunile  de  brigandaj. 
Dintre  ace tia�…�….din  comitatul Satu  Mare  erau  Ioan (Jancsi)  Orosz, ginere  
al  preotului  din  Negreia; Zaharia  din  urde ti, acela i  cu  Zahari  alias  
D nil   Hri ; �…..Vasile  din  Negreia�…�….Monorar  alias  Simion  Molnar  
probabil  din  Negreia�….(�….) 
Satele  cu  cel  mai  mare  num r  de  t inuitori  i  protectori  de  haiduci 
(receptors  et  fautores  praedonum)  au  fost, pe  departe, cele  din  comitatul  
Maramure   în  frunte  cu  Cr ciune ti, care  avea  11, urmat  de  H rnice ti  cu  
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5  i  Sârbi  cu  4; în  comitatul  Satu  mare  erau  urde ti  cu  10, Satu  Nou  de  
Jos  cu  3�…(�…�…) 
F r   a  nominaliza  zecile  de  t inuitori  din  aceste  sate  i  cei  afla i  în  
ora ul  Baia  Mare  sau  în  târgul  Satu  Mare, totu i  am  re ine  câteva  nume  
mai  deosebite�…. L  to i  ace tia  am  ad uga, cu  titlu  special, t inuitorii  i  
protectorii  lui  Pintea, în  frunte  cu  judele  Alexa  din  L pu , Cr ciun  din  

urde ti,�….m celarul  Abraham  din  i e ti. (�…..) 
Haiducul  Iona   Petra   alias  Kukurucz  din  Stoicenii  L pu ului  m rturisea  
despre  un  alt  t inuitor  însemnat  al  lui  Pintea: �“în  satul  urde ti, Pintea  a  
avut  ca  i  p rinte  ocrotitor  pe  unul  numit  Cr ciun  care  era  i  t inuitorul  
acestuia (in  possessione  Surgefalu, Pintye  pro  conductitio  parente  habuit  
quondam  Karacson  vocatum  qui  et  ejusdem  receptor  erat)�”. Cu  acesta  
pare  s   fie  confundat  acel  Karacsony  Tivadar, eroul  luptei  de  la  Bor a  cu  
t tarii (1717). (�…�…) 
Tîlharul  Iosif  Nicoar   din  Ardusat�….., iobag  pe  mo ia  baronului  Samuel  
Haller, tia  �“c   tâlharul  Ioan  Orosz, ce  a  dus  de  nevast   pe  fata  preotului  
din  Negreia, are  ca  drept  t inuitor  pe  preotul  din  urde ti�”�….A adar, ne  
g sim  în  fa a  unui  tâlhar, Ioan  Orosz, ginere  al  preotului  din  Negreia, care  
avea  de  t inuitori, pe  lâng   propriul  socru, i  pe  preotul  din  urde ti, 
respective  pe  popa  Cosma  din  Ungureni, districtul  Chioarului. (�…�…) 
Despre  preotul  din  urde ti, martorul  Iosif  Nicoar , iobag  al  baronului  
Samuel  Haller, avea  cuno tin   c   ocrotise  i  pe  haiducii  Pintea  i  Lupu  
Ravasz: �“în  mo ia  urde ti, din  acest  comitat  Satu  Mare, t inuitor  al  
acestora  era  preotul  roman, preotul  acestui  loc, dar  pe  al  c rui  nume  nu  îl  
tie�”. 

Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 130-132, 135-137, 284-286 
 
(Îmbr c mintea  haiducilor) 
�…Aceea i  admira ie  pentru  îmbr c mintea  lui  Pintea  i  a  ortacilor  s i  o  
exprima  i  Ana  Lengyel, so ia  or eanului  s tm rean  Martin  Balog, care  
declar   c  �“a  v zut, când  a  venit  ultima  dat  <în  ora >, c   Pintea  cu  mai  
mul i  tovar i  erau  în  haine  frumoase�”. (�…..) 
Despre  acoper mântul  purtat  pe  ap  de  Pintea, pomenitul  senator  tefan  
Albert  alias  Otvos  din  Baia  Mare  putea  preciza, ca  unul  care  l-a  cunoscut  
nemijlocit  la  negocierile  de  la  urde ti, c   atunci  când  a  venit  la  gra ie 
�“avea  pe  cap  c ciul   din  blan   de  jder�”. Era  o  c ciul   mai  pu in  
obi nuit , evident  de  mare  pre �….. De  presupus  c , înainte  de  toate, prin  
frumuse ea  sa, aceast   c ciul   din  blan   de  jder  a  fost  în  stare  s   
stârneasc   pân   i  pofta  familiei  Lowenburg. Ea  a  servit  drept  pre   al  
eliber rii  lui  Pintea, sub  chez ie  i  jur mânt, din  închisoarea  de  la  Satu  
Mare, fiind  mult  râvnit   i  ajungând  în  cele  din  urm   în  folosin a  fiului  
colonelului  commandant. 
Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 156-158 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

126 

1701  aprilie  14 
�„14  aprilie  1701. Hot rârile  judec tore ti  ale  pream ritului  Senat: 
Cel  numit  între  tâlhari  Turcu  alias  Fluiera ul  sau  Ioan  Sipos  din  familia  
Pog cia   din  Hideaga, când  în  zilele  nu  de  mult  trecute  tâlharii  au  lovit  

urde tiul  i  ridicându-se  i-au  fug rit  i, din  pricina  foamei  a  r mas  de  ei  
în  mun i, noaptea  s-a  dus  la  casa  lui  Pap, din  Satu  Nou  de  Jos, unde  fiind  
prins  a  fost  adus  cu  ranii  i  care  fiind  cercetat, de  bun   voie  i  f r   
tortur , a  m rturisit  împrejur rile  unor  tâlh rii, ce  se  pot  vedea  în  traista  
lui. 
Anul  1701. Iar  sentin a  este  urm toarea: 
Tu  cel  ce  e ti  din  familia  Pog cia   din  Hideaga  i  care  î i  spui  acum  
între  tâlhari  cu  nume  Torok  Sipos  Janos (Ioan  Turcu  Fluiera ul)  i  care  
te-ai  dat  între  tâlhari  i  între  al i  lotri  împotriva  legii  lui  Dumnezeu  i  a  
legii  rii  i  a  vie ii  milostive  i  blânde, i  ai  tâlh rit  cu  al i  tâlhari  i  cu  
al i  r uf c tori  de  drumul  mare  i  ai  jefuit  pe  oamenii  ce  umblau  pe  
druml  drept  i, dup   cum  ai  m rturisit  c  propria  ta  gur , acele  bunuri  
furate  s-au  g sit  asupra  ta, ba  chiar, pe  lâng   aceasta  ai  f cut  pagube  la  
casele  altor  oameni  de  treab   din  sate, ai  merita, ca  un  astfel  de  tâlhar, s   
fii  tras  în  eap   dup   legea  rii  i  dup   Dumnezeu; dar  întrucât  tu  însu i, 
de  bun   voie  i  f r   tortur , i-ai  spus  i  descris  via a  ta  f r   de  
Dumnezeu  i  c   nu  demult  te-ai  dat  între  tâlhari, de  aceea  mai  întâi  i  se  
va  lua  capul  iar  corpul  t u  mort  se  va  pune  în  eap   spre  pilda  i  luarea  
aminte  a  altor  r uf c tori�”. 
Susana  Andea, Avram  Andea, DOCUMENTE  PRIVIND  MI CAREA  LUI  PINTEA, 1693-
1703, Editura  Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 194  sq., doc.  74 
1701, iulie  12 
�„Procesul  verbal  al  interogatoriului  constituit  din  treiteci  de  întreb ri, 
pentru  audierea  cu  sau  f r   tortur , a  14  r uf c tori  legat  de  faptele  lor  
al turi  de  Pintea. 
Martorul  1: Ioan  Sipos  r uf c tor  cunoscut  din  Târgu  Mure , din  
Transilvania: 
În  timpul  vânz rii  pr zii      , pocalul  de  aur  men ionat  în  interogatoriu  l-a  
cump rat  i  l-a  luat  Gheorghe  Tott  cu  62  de  florini, alt  pocal  de  argint  i  
o  cup   mic   a  cump rat  însu i  Pintea, de  asemenea  a  mai  cump rat  unul  
Jancsi  Oeosz, al  c rui  socru  este  preot  român  în  Negreia, districtul  Baia  
Mare, i  este  t inuitor  i  obi nuie te  s   p streze  de  toate  tot  acolo...�” (p. 
270). 
�„Martorul  2: R uf c torul  cunoscut  nobilul  Balas  alias  Ioan  Zab  din  
comitatul  Maramure : 
Pintea  iernase  în  /districtul/  Cri   la  unul  numit  Papa  Csurullya.....La  
mo ia  numit   Cociuba, din  districtul  Cri ul  Negru, i  la  o  alt   mo ie  
numit   Garany, au  iernat  ace ti  tâlhari  adic : nobilul  Balas...., Zaharia (din  

urde ti), Iacob  Borsa....�” (p. 276). 
�„Martorul  3: R uf c torul  cunoscut  Lauren iu  Flora  din  Iad ra...: 
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...Tâlhari  care  i-au  depus  prada  la  Nicora  Kullin  din  urde ti, din  
districtul  Baia  Mare, avându-l  pe  acesta  ca  t inuitor; i  în  timp  ce  
administratorul  sacrei  maiest i  din  Baia  Mare, domnul  Ioan  Fekete, a  
pornit  tot  acolo  cercetarea, atunci  a  spus  c   dac   oricine  care  are  la  el  
prada  cuiva  i  o  va  înfî i a  în  chip  cinstit  nu  va  avea  de  suferit  nici  o  
sup rare  dar  dac , dimpotriv , se  va  verifica  i  se  va  g si  asupra  cuiva  
astfel  de  prad , atunci  se  va  t g dui  mila  i  va  avea  de  suferit, i  care  
aflându-le  acest  Nicora  Cullin  a  prezentat  i  înf i at  aceluia  jum tate  din  
prada  pe  care  vreo  patru  ho i  o  puseser   la  el; restul  de  prad   aflat   la  el  
a  dus-o  la  mo ia  Bont ieni; aici  cui  a  dat-o  el  tie... 
...Spune  c   dup   ce  au  fost  urm ri i  în  ar   i  au  fugit, martorul  
r uf c tor  împreun   cu  al i  trei  tâlhari  i-au  dus  partea  lor  de  prad   în  
mo ia  urde ti, la  casa  unui  t inuitor  Nikora  Kullini  cuprins   în  vas  cu  
cerc, despre  care  acest  Nicora  Kullini  a  r spuns  c   nu  poate  prea  bine  s   
r spund   de  cele  cerute, dar  totu i  s -l  punem  la  loc  bun  i  voi  avea  
grija  aceluia... 
...La  fel  un  anume  tâlhar  pe  nume  Ioan  Orosz  din  mo ia  Negreia  a  mers  
deseori  la  preotul  român  din  mo ia  Negreia, acela  era  t inuitorul  s u  i  pe  
a  c rui  fat   o  dusese  de  nevast   i  locuia  la  aceasta  chiar  i  acum....�” (p. 
281  sq.). 
�„Martorul  4: R uf c tor  cunoscut  Petra Jonas  alias  Kukurucz  locuitor  în  
mo ia  Stoiceni... 
În  mo ia  urde ti, Pintea  a  avut  ca  i  p rinte  ocrotitor  pe  unul  numit  
Cr ciun  care  era  i  t inuitorul  acestuia, iar  tâlharul  numit  Timoteu  avea  ca  
t inuitor  în  Cup eni  pe  unul  numit  Vasile  Dr gan... (p. 287). 
Martorul  5: R uf c tor  cunoscut  este  Samuil  Pusztai  de  origine  i  locuitor  
în  mo ia  Hideaga... 
...Tâlharii  din  partea  ungureasc   nu  au  l sat  nici  o  prad   în  districtul  
L pu ului, dar  tâlharii  români  ai  lui  Pintea  i-au  pus  partea  lor  tot  acolo; 
ungurii  au  luat  cu  ei  /prada/  pân   la  mo ia  urde ti, de  unde  apoi  pe  
lâng   un  râu  au  dus  /prada/  la  un  anumit  munte, din  care  munte  apoi  au  
c rat   prada  în  mo ia  H rnice ti  aflat   în  m ritul  comitat  al  
Maramure ului... (p. 289). 
T inuitorul  acestui  martor  /a  fost/  în  Cr ciune ti; ai  unora  Lupu  Gulman  
în  urde ti, din  m ritul  comitat  Satu  Mare, un  tân r  numit  Vasile  din  
Negreia  tie  mai  bine /cine  era  t inuitor/, deoarece  ar  fi  fost  el  însu i  
tâlhar (p. 292). 
Martorul  6: R uf c tor  recunoscut  este  Iacob  Borsa  din  Ardusat. 
... În  mo ia  Copalnic  t inuitor  ai  tâlharilor  Batizay, Zaharia  i  a  altora  se  
numea  tef nu   Neme ; care  tâlhar  Zaharia  era  un  tâlhar  din  mo ia  
numit   urde ti, din  acest  m rit  comitat (p. 293). 
Martorul  7: R uf c torul  dovedit  Iosif  Nicora  din  mo ia  Ardusat... 
... Tâlharii  ce  erau  cu  Pintea, în  timp  ce  au  venit  spre  mo ia  Libotin  au  
pus  prada  revenit   lor  la  preotul  român  din  mo ia  urde ti, aflat   în  
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comitatul  Satu  Mare. Au  revenit  acestui  martor: 4  duca i, 1  taler  imperial  
i  6  co i  din  postavul  numit  de  Padova (p. 297). 

... În mo ia  urde ti, din  acest  comitat  Satu  Mare, t inuitor  al  acestora  era  
preotul  român  din  acest  loc, dar  pe  al  c rui  nume  nu  îl  tie. În  aceea i  
mo ie  urde ti  acest  r uf c tor, la  fel  ca  i  tâlharii  numi i  Gheorghe  
Grumaza, Kis  Katona  i  Samu  au  avut  ca  i  t inuitor  al  lor  pe  locuitorul  
numit  Lupu  Gloman, i  care   i-au  depus  prada  lor  în  aceea i  mo ie  

urde ti  la  acest  Lupu  Gloman  i  Iuon  Gloman, ca  i  t inuitori. Tâlharul  
Zaharia  i-a  pus  prada  lui  în  aceea i  mo ie  urde ti  la  mama  sa  vitreg , a  
c rei  cas   este  în l at   între  hambar  i  moar , aceasta  serve te  drept  
t inuitoare...  
Mai  m rturise te  c   tâlharul  Ioan  Orosz, ce  a  dus  de  nevast   pe  fata  
preotului  din  Negreia, are  ca  drept  t inuitor  pe  preotul  din  urde ti  (p. 
298  sq.). 
...M rturise te  c   el  însu i  a  avut  ca  t inuitor  pe  Martin  Fodor, de  fel  din  
mo ia  urde ti, dup   ce  tovar ul  s u  Zaharia  Zaharia, ce  era  de  asemenea  
tâlhar, / i/  a  fugit  din  cetatea  S tmarului  i  nu  tie  pe  unde  st   i  unde  
este (p. 300). 
Martorul  8: R uf c torul  dovedit  Todor  Batizay, din  m ritul  comitat  
Maramure , colon  al   nobilei  doamne  Barbara  Banffy... 
...La  fel  C lin  Nicora, locuitor  din  urde ti, în  acest  m rit  comitat, este  la  
fel  t inuitor  al  tâlharilor, la  care  Gheorghe  Gyurman, decurion  cu  al i  doi  
tovar i  i-au  depus  prada... (p. 302). 
Martorul  10: R uf c torul  dovedit  Ladislau  Tokes, din  acest  comitat  din  
mo ia  Negreia, colon  al  maiest ii  sale. 
...Spune  c   Lupul  Gulman, locuitor  în  mo ia  urde ti, din  acest  m rit  
comitat, s   fi  fost  t inuitorul  lui  Pintea... 
...T inuitorul  acestui  martor  este  din  mo ia  urde ti  i  se  chiam   Grigora  
Fodor, la  care  i-a  l sat  partea  lui  din  prad ... 
Spune  c   dup   ce  ar  fi  jefuit  pe  greci, circa  40  de  tâlhari  au  dus  prada  
revenit   la  mo ia  zis   urde ti, din  acest  m rit  comitat  Satu  Mare, unde  la  
fel  au  depus-o... (p. 308  sq.). 
Martorul  12: R uf c torul  cunoscut  Toma  Fodor, din  mo ia  Firiza... 
...Spune  c ...  acei  cce  erau  cu  Pintea  i  cu  Lupu  Ravasz  /au r mas/  în  
districtul  B ii  Mari, în  acest  m rit  comitat, adic   în  mo ia  numit   

urde ti... 
...În  mo ia  urde ti  este  la  fel  t inuitor  al  tâharilor  tefan  Gulman, dup   cum  
caporalul  Gheorghe  Grumaza  cu  prada  aduis   lui  de  tâlhari  /ca  parte/  
revenit , a  dus-o  i  a  a ezat-o  în  casa  acestui  t inuitor... (p. 313  sq.). 
Martorul  14: R uf c tor  cunoscut  Mihail  Mancs, din  mo ia  Nadi , districtul  
Chioar, colon  al  preailustrului  dom  Teleki. 
...Pentru  c   acest  martor  a  fost  între  tâlhari  doar  pe  timpul  unei  veri  i  
astfel  nu  tie  bine  afacerea  lor; în  ce  prive te  acea  prad , ceia  ce  i-a  
revenit  lui  a  l sat  în  mo ia  urde ti  la  Nicora  Kullin, locuitor  de  acolo, 
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t inuitorul  acestui  martor; acestuia  conform  cu  hot rârea  i  s-au  num rat  11  
galbeni, 1  taler  /leonin/, 1  taler  imperial, deoarece  nu  avusese  armele  
întregi  atât  i-au  dat  acestuia, jum tate  de  parte; din  postav  i-au  revenit  
acestuia  4  buc i, dar  nu  tie  câ i  co i  ar  fi  în  acestea; mai  spune  pe  
deasupra  c   a  auzit  de  la  unii  c   ar  fi  dat  dar  domnului  comandant  dar  
c   totu i  el  însu i  nu  l-a  v zut... (p. 318). 
Susana  Andea, Avram  Andea, DOCUMENTE  PRIVIND  MI CAREA  LUI  PINTEA, 1693-
1703, Editura  Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, doc.  83 
1702 
Printr-o  porunc   general   adresat , la  28  august  1702, tuturor  comitatelor, 
scaunelor  i  ora elor  erau  reînnoite  mai  vechile  dispozi ii  de  pedepsire  a  
g zduitorilor  de  tâlhari, judele  i  al i  doi  din  sat  urmând  a  fi  tra i  în  
eap , la  fel  cei  care  îi  tiau  i  nu-i  dest inuiau  slujba ilor. (�…..) 

În  toat   aceast   zvonistic   despre  tâlhari, ajuns   în  lunile  iulie-septembrie  
1702  la  Guberniu  i  la  generalul  Rabutin, lipse te  numele  lui  
Pintea�…..Amintit  la  mijlocul  lui  iunie  în  comitatul  Solnocul  Interior, e  
pu in  probabil  s   fi  lipsit  cu  des vâr ire  din  aceste  apari ii  repetate  ale  
tâlharilor  din  centrul  i  sudul  Transilvaniei. Erau  doar  regiuni  cunoscute  
oamenilor  lui  Pintea, unde  se  tia  c   ace tia, precum  un  Dumitru  din  
Ciomocoz  alias  Nicolae  Bolo   sau  Zaharia  din  urde ti  alias  D nil   Hri , 
obi nuiser   înainte  cu  un  an  s   ierneze  în  Bl jel, s   umble  c lare, s   se  
dea  drept  oficiali  i  s   adune  darea (porczio). (�…�….) 
Despre  un  alt  dreg tor  nobil, cu  o  slujb   identic   i  complice  al  haiducilor, 
dar  din  p r ile  rii  Cri urilor, dispunem  de  m rturia  lui  Simeon  Thuro  din  
S sar  care  tia  i  m rturisea  sub  tortur   la  anchet   c   Zaharia  alias  D nil   
Hri   din  urde ti �“a  iernat  la  careva  solg bir u  în  Cri ana�”. 
Susana  Andea, Avram  Andea, HAIDUCUL  PINTEA  I  LUMEA  SA: 1693-1703, Editura  
Supergraph, Cluj-Napoca, 2003, p. 233-234, 269 
1717 
Pe  când  se  afla  în  Cavnic, oastea  t t reasc   care  ruinase  i  pustiise  multe  
sate, a  fost  atacat   de  vreo  150  de  români, condu i  de  iobagul  Cr ciun  
Teodor  din  urde ti. Pentru  meritele  sale  i  s-a  acordat  titlul  de  neme , 
schimbându-i  numele  în �“Karacsony�”. 
Obeliscul  ridicat  apoi  aici, consemneaz   evenimentul: �“Anno  1717  usque  huc  
fuerunt  tartari�”. În  lupta  împotriva  t tarilor, care  au  fost  înfrân i  i  respin i, 
locuitorii  din  Cavnic  au  fost  ajuta i  de  oastea  haiducilor  din  mun i. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 507 
Pe  plac   se  putea  citi:  

AVE  CELSE  VIATOR! 
TRISTIS  HAEC  FUIT  ORA  PRIUS, 

GRASSANTIBUS  TARTARIS, ANNO  QUEM  SIGNAT  HIC 
LAPIS. AST  NUNC  TRANSEUNTE  FRANCISCO  REGE  TOTO 

GESSIT  PECTORE. 
SZATMAR  VARMEGYE, Budapest, (1908), p. 91 
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Karacsonyi  de  Surgefalva ( urde ti, MM), cu diplom   de  la  Carolu  VI, de  
a. 1717, pe  carea  a  c p tat-o  Todor Karacsonzi, carele, fiind  în  b taia  din  
Strimtura  Borsii (în  Bor a, MM)  cu  30  haiduci  români, a  mântuitu  din  
mânile  t tarilor  8000  cre tini  prisonieri (Szirmay, Statistica, Buda, 1810  par. 105  a. 1717) 
Ioan  Cav. De  Pu cariu, DATE  ISTORICE  PRIVITOARE  LA  FAMILIILE  NOBILE  
ROMÂNE, partea  II, edi ia  a  II-a, Ed. Soc. Cult. PROMARAMURE  �„Drago   Vod �”, Cluj-
Napoca, 2003, p. 174 (Vz. i  partea  I, p. 21) 
Karacsony  de  Surgyefalu ( urde ti, MM), în  comuna  Surgesci ( urde ti, 
MM). Imperatul  Carolu  III, 1717. �– Din  aceast   familie  se  afl   în  Siurdesci  
una  persoan , pe  nume  Dotie. Despre  acesta, Todoru  Karacsony, în  
Statistica  Comitatului  Satumare (Szathmar)  a  lui  Szirmai  Antal, în  Buda, în  
anul  1810, data  parte  I. par. 105, anul  1717, aceste  sunt  scrise  (reproduce  dup   
diplom ).  
Semnat  în  Sisesci ( i e ti, MM), în  9  iuliu, 1862. 
Andrea  Demianu, preotul  Sisescilor  i  protopop  s. a  Baa-Sprii. 
Ioan  Cav. De  Pu cariu, DATE  ISTORICE  PRIVITOARE  LA  FAMILIILE  NOBILE  
ROMÂNE, partea  I, edi ia  a  II-a, Ed. Soc. Cult. PROMARAMURE  �„Drago   Vod �”, Cluj-
Napoca, 2003, p. 21 
1722 
În  urde ti  se  construie te  o  biseric   din  lemn, care, prin  în l ime (54  m), 
armonie  i  decora iune  sculptural , constituie  i  ast zi  o  capodoper   de  
îndr zneal   în  arta  lemnului. În  1783  a  fost  pictat   în  interior  de  tefan  
zugravul. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 514 
1738 
Conform  unor  opinii, biserica  de  lemn  din  urde ti  ar  fi  fost  construit   în  
acest  an. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 527 
1746 
Coperta  din  fa : sunt  inseminate  cânt ri  biserice ti  i  cele  10  porunci. p. 
7-21: �“Aceast   sfânt   carte  o  am  cump rat  robu  lui  D/u/mnezeu  Savul  i  
cu  giupâneasa  Ioan , ca  s   fie  poman   în  besereca  în  urde ti  i  cine  a  fi  
preot  s   slujeasc   de  pre  acest  Polustav, ca  s   ne  fie  nou   poman   i  
p rin ilor  no tri  i  a  tot  neamul  nostru, deci  de  se  va  afla  cineva  ceova 
/lua/  din  beserec , acela  s   fie  afurisit  i  procle it  de  sfin ii  p rin i  din  
Nichie, anii  D/o/mnului  1746  me i/ a/  maiu  în  16  zile  i  se  va  sp sitori  
întru  H/ristos/, amin. Scris-am  eu  nevrednicul  Iramatin  Ierimie  i  to i  s   se  
sp asc �”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 307  sq.: urde ti �– 
Ceaslov, R d u i, 1745 
1747 
Însemnare: �“Robul  lui  D/umne/zeu  Alexandru�”  �“Aceast   sf/â/nt   carte, 
anume  Triod, o  am  cump rat  noi  Goloman  Grigorie  i  diac  Mateiu  i  
Cotoczi  Luca  drept  17  florin i  i  o  am  dat  în  besereca  noastr , în  
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urde ti, poman   pentru  sufletele  a  tot  neamul  i  care  preut  va  sluji  în  
besereca  noastr , s   ne   pân   unde  a  fi  carte  i  besereca, cine  o  a  fura  
din  besereca  cea  numit , acela  s   fie  afurisit  cu  tot  neamul  de  318  de  
p rin i. Scris-am  eu  Alexandru  din  urde ti�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 308  sq.: urde ti �– 
Triodion, Ia i, 1747 
1748 
Un  Ceaslov, tip rit  la  R d u i  în  1745, ajunge  ca  dona ie  la  biserica  din  

urde ti. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 535 
1748, oct. 29 
Însemnare  cu  litere  chirilice: �“Aceast   s/fân/t   Ev/a/nghelie  oam  cump rat  
cu  Goloman  Grigorie  din  urde ti  i  o  am  dat  în  besereca  noastr , c   eu  
am  cump rat  drept  13  florin i  i  care  preut  va  sluji  într-aceast   beserec   
s   ne  pomeneasc   Bibi  Grigorie, Bibi  Maria, Lup  i  Ion  i  Angilina: 
D/u/mn/e/zeu  s   pomeneasc , iar   cine  o  a  fura  sau  vinde  din  besereca  ce  
am  numit, acela  s   fie  afurisit  cu  tot  neamul  s u  de  318  de  p rin i  sin i, 
ce  au  fost  la  Nichia. 1748, m/e i a/  oc/tombrie/  29  de  zile�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 308: urde ti �– 
Evangheliar, Bucure ti, 1742 
1748, 1762 
Însemnare  pe  copert : �“Acest  Apostol  au  dat  în  biseric   în  urde ti, ca  s   
fie  poman   i  celoru  mai  bun  este  decât  a  s   lumea  besereca  cu  sf/i/ntele  
c r i  c   beserica  f r   de  c r i  îi  ca  i  un  clopot  f r   de  limb   i  ca  un  
me ter  ce  n-are  priglu e. C   în  ce  chip  me teru  f r   de  unelte  nu  poate  
lucra, a e  i  besereca  f r   de  c r i  nu  s   poate  lumina, c , c r ile  este  
lumina  bisericii�”. 
Coperta  fa : �“Începutul  Apostolului, amin. Mai  bine  vorbesc  cinci  cuvinte  
de  în eles  în  biseric , decât  zecemii  de  cuvinte  în  limb   str in �”. 
Coperta  spate: �“Încep  a  scrie  de  rândul  ace ti  sfinte  c r i, cine  câ/t/  am  
dat: Lup  Ioan  un  m rie , Pop  Eremie  un  m rie , G vril   un  m rie , Baba  
Todo/sie/  20  m /rie i/, Mocan  20  potori, Paca  5  potori, Mosei  2  potori. 
Acest  Apostol  scris-am  eu, Alexandru, acest  Apostol  a  lui  popa  Ti/mo/ftei  
în  luna  februarie  în  /�…/  zile, anii  de  la  /Hristos/  1762�”. �“Întru  mul i  ani  
st pâne: (�…�…)Aceast   sf/â/nt   carte  anume  Ap/o/stol  au  cu/m/p rat  
urde tenii  s   le  fie  f clie  în  beserec   i  luminarea  sufletului  lor  i  cine  

cât  au  dat: diacul  Eremia  au  dat  9  m rie i, Lupchi  Iuan   1  m rie , 
D moan  G vril   1  m rie , Todosie  cea  S rac   2  m rie , Macoveiu  2  
potori, Pascul  1  petac, Moiseii  2  potori, Nastaf   1  m rie , F t  Iuan  1  
m rie , Vojgan  Mihai  1  petac, Mihaiu  1  m rie , Dipsa  Petre  2  po/t/ori, Ilie  
2  po/t/ori, Ioan  4  po/t/ori, Alecsa  Nu uc  1  m rie , Nedea  2  m rie , Cotoz  
Vasalie  1  petac, Vojgan  Ioan  1  potor, Cotoz  Grigorie  1  m rie , i  muerea  
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1  petac, Cotoz  Andrei, 6  potori  i  o  gro/ /i e, Lemintin  10  po/t/ori, 
Goloman  G vril   12  potori, Diacul  Mateiu  1  m rie , Alecsa  1  m rie , 
Soloba  Vaselie  6  potori  i  o  gro/ /i e, T ma   1  petac, Bud  David  1  
m rie , Filip  2  potori, Luca  1  m rie , Pop  Tanasie  4  po/t/ori, Pop  Ilie  4  
po/t/ori, Ionu  lui  M rie  1  petac, Cozma  1  petac, Iosif  1  m rie , Nicolae  1  
m rie , Golomanu  Gheorghe  1  m rie , Sofron  2  po/t/ori  i  oau  dat  /în/  
beseric   în  urde ti, s   le  fie  poman   pân  la  a  miie  s mân . Anii  
D/o/mnului  1748, mes/i/ a  dec/e/mbrie  20  i  au  dat  10  florin i  pre  acest  
Apostol, iar   cine  a  vrea  s -l  fure  din  beserec , s   fie  afurisit  de  sfin ii  
apostoli�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 306  sq.: urde ti �– 
Apostol, Râmnic, 1747 
1749  genoar  2  zile, 1815 
Însemnare  cu  litere  chirilice, p 1-17: �“Aceast   luminat   i  sfânt   carte, 
anume  sfin it , au  cump rat  jupânul  Goloman  Grigorie  cu  giupâneasa  sa  
Anuc   i  feciorul  lor  Iacobu, ca  s   le  fie  poma   lor  i  a  tot  neamul  lor  
i  au  dat  în  beserec   în  urde ti  în  zilele  lui  popa  Timoftei, în  anul  1749  

genoar  2  zile  i  au  /dat/  pre  ea  12  florin i  cine  ar  fi  preotu  s -i  
pomeneasc �…�” 
p. 257: �“Iat   eu, Bud  Iacob  diacu  din  urde ti, la  anul  1815, am  slujit  un  
s rindar i am scris în 6 zile în luna lui mai i am slujit eu popa Cârti  /�…/�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 308: urde ti �– 
Pentecostarion, Râmnic, 1743 
1766 
Deasupra  u ii  bisericii  din  urde ti  este  scris: �“La  aciast   beseric   au  fost  
em rman (zugrav �– n.n.)  Macarie  Ioan  1766�”. 

CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 577 
1788 
Se  introduce  matricole  biserice ti  în  urde ti. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 604 
1782 
Dup   unele  p reri, acesta  ar  fi  anul  construirii  bisericii  de  lemn  din  

urde ti. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 612 
1783 
Dup  alte p reri, biserica de  lemn  din  urde ti  a  fost  construit   în  acest  an. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 614 
1794 
Activitatea  colilor  s tm rene, maramure ene  i  ugocene  este  pe  larg  
descris   de  episcopul  Andrei  Bacinschi  în �“Tabella  Locorum  pro  
Nationalibus  Graeci  Ritus  Catholicorum  Scholi  conscritiorum  in�…�”. Toate  
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colile, potrivit  acestei  afirma ii  i  informa ii  a  episcopului  Bacinschi  c tre  
Gh. Tokody, directorul  superior  de  studii  al  districtului  literar  al  Oradiei, 
activau  bine. 
În  comitatul  Satu  Mare: (�…�…�…�…Gro i, Chechi )  urde ti, Cet ele, 
Bont ieni, indre ti, Dumbr vi a, Rus, Socond. �“Universum  �‘50�”. Semneaz : 
Basilius  Kozak, parohus  Szatmar, vicar  feroneu, i  Georgius  Buda, 
vicearhidiacon  al  B ii  Sprie  i  paroh  acolo; (�…�…..) 
Episcopul  Andrei  II  Bacinschi (1772-1809)  arat   c   înv torii  acestor  
coli  cunosc  i  predau  în  limba  na ional   a  copiilor  respective: �“Pedagogi  

lingva  natione  gnari�”. El  laud   zelul  acestora  i  al  popla iei  valahice  i  
rutenice  care  sus ine  aceste  coli. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 653 
1795 
p. 55: �“Se  d   în  tirea  tuturor  cui  se  cuvine  cum  c   aceast   sfânt   carte, 
anume  de  D/u/m/ne/z u  insuflat   Biblie, s   cump r   p   sama  sfintei  
beserici  din  urde ti, drept  pe  banii  gata  32  adec   treizeci  i  doi  de  
vona i  florin i, de  tem torii  i  iubitorii  în  (�…)  i  l cuitorii  în  sat  urde ti  
i  cine  o  va  fura  sau  o  va  lua  f r   tirea  s tenilor  orcar/e/  preot, orcar/e/  

diac, orcar/e/  fie tice  ce  om  s   fie  afurisit  de  300  i  18  sfin i  p rin i  de  
la  s boru  de  Nicheea  i  s   scriu  întraceast   sfânt   carte  cine  o  cump r   
i  cine  o  pot  au  dat  pre  nume  pentru  carte, adec   pentru  sufletul  s u. În  a  

I-a  F t  Maftei  cu  jupâneasa  dumisale  M rie  trei  zlo i, a  doua  tiop  Jano i  
cu  juâneasa  dumisale  Porfira  16  gro/ /i e, a  tri  tiop  Maria  cu  20  
gro/ /i e, a  patra  Mihu   Ioanu  9  bani, a  cincea  Ghip e  Somofei  2  zlo i, F t  
Costan  1  zlot, Cotoz  Vasilie  5  m rie   i  10  gro/ /i e, a  aselea  Damian  
Grigorie  1  zlot, Ghip e  Cosma  1  zlot, a  epte  Ghip e (�…) 1  zlot, F t  
G vril   1  zlot, Ana  Ghip e  iar   2  m rie i, Vasgau  Timea  3  m rie , a  noua  
Goloman  Iacob  20  gro/ /i e, Ghip e  Grigorie  2  m rie i, a  zecea  Todasc   
Ghiorghi   2  gro i e, Cotoz  Lup or  20  gro/ /i e, a  unsprezecea  Damian  
Toader  20  gro/ /i e, Damian  Anisia  1  zlot, Pode  Nicolae  2  m rie , But  
Axente  18  gro/ /i e, Mihu   (�…)  1  gro/ /i , Gafit  Axin   20  gro/ /i e, Pap  
Ioan  1  zlot, Cr ciun  Marie  40  gro/ /i e, Dan  Petru   21  gro/ /i e, Goloman  

tefan  1  zlot, Todo ca  Nechita  20  gro/ /i e�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 307: urde ti �– Biblia, 
Blaj, 1795 
1809 
Iat   situa ia  capilor  de  familie  din  câteva  localit i  ce  apar ineau  de  
comitatul  S tmar: (�…..)  i e ti �– 150, Firiza �– 104, Ferneziu �– 52, urde ti �– 
140, Cavnic �– 500, Satu  Nou  de  Sus �– 76, Satu  Nou  de  Jos �– 68, Ocoli  �– 
80, Gro i �– 90, Dumbr vi a �– 100, Rus �– 76, indre ti �– 44, Bont ieni �– 37. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 681 
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1811 
Pe  o  icoan   a  bisericii  din  Plopi   scria: �“Aceasta  icoan   sfânt   au  pl tit  
Coto   Ilie  i  cu  soa a  sa  M rie  din  urde ti  ca  s   le  fie  pomenire  
ve nic   anul  D/om/nului  1811  tefan  zugrav�”. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. II, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 687 
1817, 1843, 1855 
Însemnare  cu  litere  chirilice  pe  copert : �“Aceast   carte  s-a  ine  de  
beserica  de  urde ti, 7  decembrie  cel  nou  1855, s-au  f cut  aceast   
însemnare  în  ziua  i  anul  mai  sus  semnat  prin  Teodor  Szabo  parohul  din  

urde ti�”. �“În  anul  1843  în  zilele  lui  Ferdinand  imperat  Austriei  au  fost  
mier a  de  m laiu  în  Baia  Sprie  cu  cinci  zlo i  de  b ncu e  i  de  grâu  cu  
patru  huso i  pe  b ncu e. Scris-am  eu  Budu  Alexandru  din  urde ti.�”  
�“Scris-am  eu  F t  Alexa  din  urde ti�”. �“În  anul  1817  au  fost  foamete  
mare, cât  chiubelu  de  grâu  în  Dobri in  cu  sute  de  zlo i  i  m laiu  cu  80  
de  zlo i  mer e  în  Baia  Sprie  i  mul i  oameni  mânca  carne  de  mâ   i  de  
fie te  ce  i  mort ciune  i  mura  oamenii  p   uli   i-i  mânca  câinii  p   
îngropa i. i  la  mul i  oameni  am  s pat  i  eu  cu  chisbâr u  groap   i  f r   
s la   i-am  îngropat. Amar  de  noi  r le  zile  am  ajunsu. Scris-am  eu, 
Constantin Chi  parohu u în Fi e ti, în zilele lui Fran iscu  împ rat, anu  1817�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 308: urde ti �– 
Îndreptarea  legii, Târgovi te, 1652 
1850 
Coperta  fa : �“Tekintetes  Budai  Ignacz  ur  6-dik  pontjan  9. 1850 (�….)  1850  
Mise  Dec. 8-an  tefan  Agaffe, Panod  Marie�”. 
Pag. 104�…123: �“Aceast   sfânt   i  D/u/mnez iasc   Liturghie  o  au  cump rat  
Dinc   Gheorghie  i  cu  soa a  lui  Pelaghie  i  au  dat  în  beseric   în  urde ti  
s -i  fie  poman   lui  i  p rin ilor  i  a  tot  neamul  nostrum  i  nime  s   nu  
fie  volnic  a  o  sminti  din  beserec   din  urde ti, nice  frate  nice  altul  nime, 
f r   numai  de  a  fi  cineva  din  rodul  mieu  pop , acela  s   fie  volnic  a  o  
lua, s   fie  ertat  de  D/u/mnezeu, în  veci  se  fie  poman   lui�”. 
Pe  copert   spate: �“Nichita  Ion, maternal  ns. Oros  Costan  Maria, Ciocoti an  
Gabor, Lakokanyai  i  Papka  Ion  22  eves, /1/850, Surgyei  Kataz  Maria  16  
ianoari 25, Ilie  Luputz 18-850, Bud Paraska-18, Francisc  Peter, Ghip e  Virvara�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 309: urde ti �– Biserica  
mic  �– Liturghier, sec. XIX 
1854 
Pe  coperta  din  fa : �“A  Surgyealfi  S/zent/  Egyhaz�…�…�…./Aceast   carte  
este  a  sfintei  parohii, care  cu  mult  greutate  a  fost  scoas   din  Ardeal  în  
anul  /1/854  luna  ianuarie  27. Samici  Iustin�…�”/ 
Alt   însemnare: �“Aceast   carte  în  ce  loc  este  acum, fiece  acum  pre  unde  
au  fost  pân   acum  mare  p cat  comit, che  rodul  au  e it  de  la  ce  au  fost  
lemurit  cu  tot  zelul  de  cugeturi  podobit�”. 
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Alt   însemnare: �“Aceast   carte  de  ar  fi  stat  unde  era  aici  un  rod  nu  
ar ta, iar   de  când  s-au  mutat, mult   road   a  l sat. i  au  ar tat  la  cei  ce  
au  ascultat, cuvântul  cel  adev rat. Care  kir  Neofit  l-a  r dicat�”. 
Aurel  Socolan, CIRCULA IA  C R II  ROMÂNE TI  PÂN   LA  1850  ÎN  JUDE UL  
MARAMURE ,, Ed. Maria  Montessori, Muzeul  Jude ean, 2005, p. 307: urde ti �– Cazanii, 
Bucure ti, 1742 
1856/7 
Tabela  Sumaria  care  arat   statulu  Parochiei  Siurdesci  i  filialeloru  
Cetatiele  i  Negreie  care  sunt  in  giurul  Protopopescu  Baii  Sprii  pe  anulu  
1856/7. 
Preot: Teodor  Szabo.  
Siurdesci :  
 Nr. suflete �– 676; N scu i �– 20; De  airea  veni i �– 5; Mor i �– 18; Airea  
du i �– ; Parechile  cununatiloru �– 6; Nobili - 2�…�…. Nrul  junimii  dela  7-14  
ani  enclusivu �– 80; Din  acestia  au  amblatu  la  scoala: feciori �– 14; fete �– 9�… 
Filii: Cet tiele: 
 Dep rtarea: 1 ½  ora. 
 Nr. suflete �– 365; N scu i �– 13; De  airea  veni i �– ; Mor i �– 6; Airea  
du i �– ; Parechile  cununatiloru �– 2; Nobili - �…�…. Nrul  junimii  dela  7-14  ani  
enclusivu �– 45; Din  acestia  au  amblatu  la  scoala: feciori �– 13; fete �– 1�…�… 
         Negreia: 
 Dep rtarea: 3  ore. 
 Nr. suflete �– 278; N scu i �– 12; De  airea  veni i �– ; Mor i �– 7; Airea  
du i �– ; Parechile  cununatiloru �– 1; Nobili - �…�…. Nrul  junimii  dela  7-14  ani  
enclusivu �– 31; Din  acestia  au  amblatu  la  scoala: feciori �– 9; fete �– 7�…�… 
Datu  in  Siurdesci  la  31  Octob.. 1857. 
TABELA  SUMARIA  din  parochia  Siurdesci  i  filialele  ei  in  Protopopiatulu  Baiei-Sprie  
Diecesa  Gherlei, pre  anulu  1857, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1857 
Tabella  Schematismalis  pro  anno  1857 
Surgyefalu �– Siurdescii �– Pagus. Distat  Szamos  Ujvarins   mil. Par/ochia/  ant. 
congr. Ecclesia  lig. al  S.S. Michaelem  et  Gabrielem  Archangel  Domus  Par. 
lig.  Libero  collationis  Rpisc. Lingva  romana. Matric. habet  ab  anno  1778. 
Parochus: Theodorus  Szabo  natus  anno  1821. Ordinatus  anno  1847. 
Cantor: Alexandru  Bud. 
Docens: Theodor  Lupan  Prot. Scol. 
In  Matre /locuitori/   - 673 
 - Filialibus 
Gyorkefalu �– Cetatiele �– cum  Ecclesia  muc. ad  S. Parasceviam  O. P.  Matrio  
habet  ab  anno  1795. 
/Locuitori/  - 371 
Cantor: Basilius  Tamas. 
Docens  idem  qui  Suryefalvo  prol. Schol. 
Nyegrefalu �– Negreie �– cum  Ecclesia  lignea  ad  S.S. Michaelem  et  
Gabrielem  Archangel. Matricam  habet  ab  anno  1821. 
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/Locuitori/  - 264 
Cantor: Ioannes  Horgos�…. 
   Summa /loc./  - 1308. 
Signavit  Surgyefalvae  31  Aug.  1857. Theodorus  Szabo. 
TABELLA  SCHEMATISMALIS  pro  anno  1857, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1865, Nov. 14 
/Scrisoarea  Protopopului Teodoru  Szabo  c tre  preotul  Vasiliu  urani, pentru  
preg tirea  alegerilor  dietale) 
Preoti  cu  Crucea�’n  frunte! 
 Mult  onorandului  Domnu  Vasiliu  Suranyi  preotu  de  Siurdesci! 
Dieta  tierei  se  va  deschide  în  10  decembre  a.c. 
 La  densa, pre  langa  alte  intreb ri  de  mare  insemnetate, se  va  
decide  si  despre  treaba  natiunale, - o  interbare, de  la  care  aterna  vieatia  
nostra  politico-natiunale. 
 Ca  intrebarea  natiunale  s   se  poat   deslega  intr�’unu  modu  
indestulitoriu, intr�’unu  modu  care  s   ni  asecure  d�’in  deplinu  esîstinti�’a  si  
desvoltarea  noastr   ca  romani, e  de  lipsa, ca  la  diet�’a  aceast�’a  s   se  
tramita  barbati  de  acei-a, cari  prin  portarea  loru  de  pana  acum  ni  dau  
deplina  garantia, cumca  ei  voru  conlucra  cu  toata  poterea  unei  voinitie  tari  
spre  dreapt�’a  deslegare  a  intrebarei  natiunale. 
 Astfelu  de  barbati  vomu  potea  tramite, la  diet�’a  d�’in  10  decemvre  
numai  atunci, daca  toti  acei-a, c roru-a  legea  li  d   dreptului  de  alegere, se  
voru  si  folosî  cu  totu  zelulu  de  acestu  dreptu; prin  urmare: 
 daca  toti  cu  totii  se  voru  iscriea  la  comissiunea  conscrietoaria  
de  alegatori /....../ 
 voru  concentra  si  impreuna  cu  totii  tote  voturile  intr�’unu  
candidatu  natiunale. 
 Candîdatul  acestu-a, pentru  cercului  de  alegere  alu  Baia  mare 
  e  domnulu Sigismund  Pop  f. Capitanu  Supremu  alu  
Chioarului. /......./ 
/Ad ugat  cu  scris  de  mân :/ 
Totu  deodata  e ti  provocatu  si  rogatu, va  pa  16  a  lunei  curente  adeca  pa  
Joi  inainte  de  ameadiedi  se  bine  voesti  a  veni  la  Baia  Mare, ca  se  ne  
consult mu  despre  toate  mesurile  legiuite, care  avemu  ale  intreprinde  
pentru  alegerea  viitoare. Dela  zelulu  D. Tale  nationale  asteptamu  c   cu  
toata  sigurantia  te  vei  infatiosia, si  anume  pe  8  oare, inainte  de  meadiadi  
la  casa  preotiasca  romana  dein  Baia  mare, aducandu  cu  Dnia  Ta  pre  
invetiatoriu  si  curatoru, jude  comunali  si  curatorii  besericesti, si  catu  de  
multi  barbati, de  inflintia  in  treaba  alegerei. Candidatului  nostru  pe  16  
Nov.  a.c. demineatia  pe  7  ore  va  fi  ntre  noi  in  Baia  mare. 
Baia  Mare, 14  Novembre  1865 Comitetului  inteligentiei  romane 
      Teodoru  Szabo, prot. 
      Stefanu  Biltiu  profes. 
nesmentitu  se  veniti 
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ca  de  nu  e  reu! 
SCRISOAREA  PROTOPOPULUI  TEODOR  SZABO  C TRE  PREOTUL  VASILIU  

URANI, 1865, (Pesta, �’65, Cu  tiparulu Trattner-Karolyi), Arhivele  Baia  Mare, Dosar  21, p. 17 
1865  Octob. 31 
Tabela  Sumaria  care  arat   statulu  Parochiei  Siurdesci  i  filialeloru  
Cetatiele  i  Negreie  care  sunt  in  Protopopiatului  Baei  Sprie  pe  a. 1865. 
Preot: Vasiliu  Siurani. 
Siurdesci :  
 Nr. suflete �– 765; N scu i �– 22; De  airea  veni i �– ; Mor i �– 26; Airea  
du i 3 ; Parechile  cununatiloru �– 4; Nobili - 2�…�…. Nrul  junimii  dela  7-14  
ani �– 95; Din  acestia  au  amblatu  la  scoala: feciori �– 10; fete �– 4�…�… 
Filii: Cet tiele: 
 Dep rtarea: 1 ½  ora. 
 Nr. suflete �– 379; N scu i �– 15; De  airea  veni i �– ; Mor i �– 16; Airea  
du i 1 ; Parechile  cununatiloru �– 7; Nobili - �…�…. Nrul  junimii  dela  7-14  ani 
�– 35; Din  acestia  au  amblatu  la  scoala: feciori �– 7; fete �– 3�…�… 
         Negreia: 
 Dep rtarea: 3  ore. 
 Nr. suflete �– 286; N scu i �– 6; De  airea  veni i 10 ; Mor i �– 9; Airea  
du i �– ; Parechile  cununatiloru �– 1; Nobili - �…�…. Nrul  junimii  dela  7-14  ani  
enclusivu �– 56; Din  acestia  au  amblatu  la  scoala: feciori �– 4; fete �– 5�…�… 
Datu  in  Siurdesci  la  31  Octob.. 1857. 
TABELA  SUMARIA  din  parochia  Siurdesci  i  filialele  ei  in  Protopopiatulu  Baiei-Sprie  
Diecesa  Gherlei, pre  anulu  1865, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1867/8 
Relatiune  anuale    preste  starea  Scoaleloru  elementare  din  Parochia  
Siurdesci  i  Filialele  ei  Cetatiele  i  Negreia�… f cut   cu  finea  anului  
scolasticu  1867/8. 
1. Parochia  Siurdesci (Surgyefalu) împreun  cu  Filiala  Cetatiele (Gyorkefalu). 
Suma  sufleteloru: 1141. /Se  afl   în/  Pretura  Baia  mare, Comit. Satumarelui. 
Casa  scolara  nu  are  numai  inchiriata, cu  o  chilie, nici  nu  e  prevazuta  cu  
toate  cele  trebuincioase. 
Tenerimea  obligat   a  ambla  la  scoala  din  ambele  sexe: 79. Dintru  acescia  
ambla  la  scoala: 25  feciori, 15  fete. 
Numele  docentului: Ilie  Horgosiu  de  24  a., celibe. Nu  e  elu  si  cantore, fara  
numai  docente. A  absolvitu  cursulu  preparandiale  la  Naseudu, preste  ce  are  
testimoniu, i  e  provediutu  cu  decretu  de  docente. Moralitatea  e  esemplara, 
silintia  e  destula, scie  limba  romana  i  germana, poate  remane  de  docente  
i  pre  venitoriu. Plata  lui    în  bani: 126  fl.  V. A.  i  aceasta  se  stringe  prin  

judele  Comunale  inpreuna  cu  Contributiunea  Comunei, si  o capeta  regulatu. 
Numele  Inspectorelui  Civile: Ioanu  Mariesiu  din  Siurdesci, - Petru  Costinu  
din  Cetatiele, G. Catolici, plugari. 
Pruncii  a  umblatu  neregulatu  la  scoala; Causa  e  nepasarea  parintiloru, i  
mai  alesu: ca  nefiindu  p stori  prin  Comuna �– pruncii  se  folosescu  la  
pastoritulu  viteloru. 
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2. Filiala  Negreie (Nyegrefalu)  catra  Parochia  Siurdesci. Suma  sufleteloru: 
294. /Se  afl   în/  Pretura  Baia  mare, Comit. Satumarelui. 
Casa  scolara  nu  are  numai  inchiriata, cu  o  chilie, nici  nu  e  prevazuta  cu  
toate  cele  trebuincioase. 
Tenerimea  obligat   a  ambla  la  scoala  din  ambele  sexe: 40. Dintru  acescia  
ambla  la  scoala:  /nu  d   num rul( 
Numele  docentului: Alexiu  Babiciu  de  58  a., e  casatoritu. E  numai  docente  
interimalu. Cursulu  preparandiale  nu  a  absolvitu  fara  numai  in  Chiuzbaia   
a  invatiatu  langa  Cantorele  de  acolo. Moralitatea  e  buna, silintia  e  
suficiente, scie  limba  romana; aru  fi  de  schimbatu  prin  unu  absolutu  
preparandista. Plata  lui  în  bani: 42  fl.  V. A.  i  aceasta  se  stringe  prin  
judele  Comunale  inpreuna  cu  Contributiunea  Comunei, si  o capeta  
neregulatu. 
Numele  Inspectorelui  Civile: Georgiu  Demianu din  Negreie, G. C., plugari. 
Pe  langa  causele  susaratate  si  negrigintia  inspectorelui  scolariu  neamblarea  
regulate  a  pruncilor  la  scoala. 
/Dat/  prin  Vasiliu  Siurani, Preotulu  de  Siurdesci  i  a  filialeloru  Cetatiele  si  
Negreie. 
TABELA  SUMARIA  din  parochia  Siurdesci  i  filialele  ei  in  Protopopiatulu  Baiei-Sprie  
Diecesa  Gherlei, pre  anulu  1890, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1876 
Plasa  Baia  Mare  avea  în  subordine  38  de  localit i  i  f cea  parte  din  cele  
9  plase  ale  comitatului  Satu  Mare. Ora ul  Baia  Mare  pierde  statutul  de  
ora   liber  regal, fiind  subordonat  administra iei  comitatului  Satu  Mare. Din  
plasa  Baia  Mare, nou  înfiin at , f ceau  parte  i  localit ile: (�…..) i e ti, 
D ne ti, urde ti, Cavnic  (�…..). 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. III, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 998 
1888 
Tabela  Sumaria  care  arat   statulu  Parochiei  Siurdesci  i  fil. ei  in  
Protopopiatulu  Baiei  Sprie. Diecesa  gr.-cat. a  Gherlei  pre  anulu  1888. 
Preot: Iuliu  Siurani.  
Siurdesci :  
 Nr. suflete �– 847; N scu i �– 36; De  airea  veni i �– 2; Mor i �– 23; Airea  
du i �– 5; Parechile  cununatiloru �– 10; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
scoal : de  la  6-12  ani �– 98; dela  12-15  ani: 50. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 31; fete �– 23; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 10; 
fete �– 13. 
Filii: Cet tiele: 
 Dep rtarea: 1  ora. 
 Nr. suflete �– 429; N scu i �– 15; De  airea  veni i �–; Mor i �– 8; Airea  
du i �– 3; Parechile  cununatiloru �– 5; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
scoal : de  la  6-12  ani �– 35; dela  12-15  ani: 32. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 10; fete �– 8; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 8; 
fete �– 8. 
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         Negreia: 
 Dep rtarea: 3  ore. 
 Nr. suflete �– 334; N scu i �– 12; De  airea  veni i �–; Mor i �– 16; Airea  
du i �– 2; Parechile  cununatiloru �– 6; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
scoal : de  la  6-12  ani �– 46; dela  12-15  ani: 15. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 15; fete �– 14; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 8; 
fete �– 7. 
Datu  in  Siurdesci  la  25  Ian. 1889. 
TABELA  SUMARIA  din  parochia  Siurdesci  i  filialele  ei  in  Protopopiatulu  Baiei-Sprie  
Diecesa  Gherlei, pre  anulu  1888, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1890 
Tabela  Sumaria  care  arat   statulu  Parochiei  Siurdesci  i  fil. ei  in  
Protopopiatulu  Baiei  Sprie. Diecesa  gr.-cat. a  Gherlei  pre  anulu  1890. 
Preot: Iuliu  Siurani.  
Siurdesci :  
 Nr. suflete �– 863; N scu i �– 39; De  airea  veni i �– 122; Mor i �– 23; 
Airea  du i �– 1; Parechile  cununatiloru �– 2; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  
ambla  la  scoal : de  la  6-12  ani �– 107; dela  12-15  ani: 60. Din  acestia  au  
amblatu  la  scoala  elementara: fetiori �– 63; fete �– 10; la  scoala  repetitionala �– 
fetiori �– 15; fete �– 10; Nr. acelora  cari  au  umblatu  la  clase  gimnaziali  i  ma  
inalte �– 1. 
Filii: Cet tiele: 
 Dep rtarea: 1  ora. 
 Nr. suflete �– 431; N scu i �– 20; De  airea  veni i �–; Mor i �– 16; Airea  du i 
�– 2; Parechile  cununatiloru �– 4; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  scoal : 
de  la  6-12  ani �– 35; dela  12-15  ani: 23. Din  acestia  au  amblatu  la  scoala 
elementara: fetiori �– 5; fete �– 3; la scoala repetitionala �– fetiori �– 5; fete �– 4. 
         Negreia: 
 Dep rtarea: 3  ore. 
 Nr. suflete �– 337; N scu i �– 15; De  airea  veni i �–; Mor i �– 16; Airea  
du i �– 1; Parechile  cununatiloru �– 2; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
scoal : de  la  6-12  ani �– 41; dela  12-15  ani: 16. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 20; fete �– 15; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 6; 
fete �– 3. 
Datu  in  Siurdesci  la  31  December. 1890. 
TABELA  SUMARIA  din  parochia  Siurdesci  i  filialele  ei  in  Protopopiatulu  Baiei-Sprie  
Diecesa  Gherlei, pre  anulu  1890, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
Materialele  privind  ematismul  1914, Tabela  Sumaria  1888, 1890  au  fost  ob inute  
prin  bun voin a  D-nei  Margareta  i  D-lui  MUNTEANU, care  a  alc tuit  
Monografia  NEGREIA, în  curs  de  tip rire. Mul umim  i  pe  aceast   cale 
1892, mai  28/iun. 9 
Vasile  Lucaciu  a  dus  pe  cheltuial   proprie  la  Viena  patru  rani: 
Gheorghe  Avram  din  i e ti, Constantin  Dip e  din  urde ti, Pavel  Pele  din  
Ungura   i  Atanasie  Demian  din  Negreia. 
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Din  p r ile  noastre  au  mai  participat: (�…..) Pop  Ioan  ran  în  i e ti, (�…..)  
urani  Iuliu  preot  în  urde ti (�…..). 

CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. III, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 1146-1147 
1896 
Satul  urde ti  prime te  un  ajutor  de  150  fl.  din  partea  b ncii �“Per eiul�”  
din  Chiuzbaia  pentru  terminarea  colii  confesionale. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. III, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 1198 
1897 
Din  acest  an  exista  edificiu  cola  din  piatr   la  urde ti. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. III, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 1207 
1900 
Conform  statisticii  oficiale /m sluite/  din  acest  an, popula ia  Transilvaniei  
se  prezenta  astfel: români �– 2.763.674 (47,20%), maghiari �– 1.394.647 
(23,80%), secui �– 404.392 (6,90%), germani �– 747.852 (12,80%), sârbo-croa i �– 
271.897 (4,70%), ruteni �– 146.428 (2,50%), slovaci �– 40.460 (0,70%), alte  
na ionalit i �– 84.126 (1,40%). 
Dup   recens mântul  din  acest  an, popula ia  din  localit ile  maramure ene  
era  urm toarea: 
(�…�…�…) urde ti �– 879, români �– 861 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. III, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1988, (litografiat ), p. 1238, 1241 
1906 
Tabela  Sumaria  care  arat   statulu  Parochiei  Siurdesci  i  fil. ei  in  
Protopopiatulu  Baiei  Sprie. Diecesa  gr.-cat. a  Gherlei  pre  anulu  1906. 
Preot: Iuliu  urani.  

urdesci :  
 Nr. suflete �– 914; N scu i �– 32; De  airea  veni i �– 3; Mor i �– 12; Airea  
du i �– 3; Parechile  cununatiloru �– 10; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
scoal : de  la  6-12  ani �– 116; dela  12-15  ani: 50. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 31; fete �– 32; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 10; 
fete �– 8. 
Filii: Cet tiele: 
 Dep rtarea: 4  chlm. 
 Nr. suflete �– 491; N scu i �– 18; De  airea  veni i 4; Mor i �– 9; Airea  
du i �– ; Parechile  cununatiloru �– 2; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
scoal : de  la  6-12  ani �– 66; dela  12-15  ani: 14. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 23; fete �– 17; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 4; 
fete �– 2. 
         Negreia: 
 Dep rtarea: 8  chlm. 
 Nr. suflete �– 396; N scu i �– 17; De  airea  veni i 2; Mor i �– 13; Airea  
du i �–; Parechile  cununatiloru �– 3; �…�….. Nr.  junimei  obligate  a  ambla  la  
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scoal : de  la  6-12  ani �– 54; dela  12-15  ani: 15. Din  acestia  au  amblatu  la  
scoala  elementara: fetiori �– 20; fete �– 24; la  scoala  repetitionala �– fetiori �– 2; 
fete �– 3. 
Datu  in  urdesci  la  1  FEBR. 1907. 
TABELA  SUMARIA  din  parochia  Siurdesci  i  filialele  ei  in  Protopopiatulu  Baiei-Sprie  
Diecesa  Gherlei, pre  anul  1906, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1907, Iulie  21 
/Protocol  alegere  înv tor/ 
Protocol  Luat  în  21  Iulie  1907  în  urma  circulariului  diecesan  emanat  la  
26  Iunie  a.c. No. 20  c tr   cler  i  docen ii  din  întreaga  dieces   în  causa  
elegerei  de  cantor  docente  în  urdesci  sub  presidele  protopopului  tractual  
la  casa  parochial . 
Obiect: Alegere  de  înv toriu  presen i  au  fost: M. O. D. Ioan  Nistor  
protopop  ca  presedinte  spre  aceasta  espres  avisat. Iuliu  urani  preot  local, 
Onu iu  Dip e, Petru  Minus, Gavril   Dan, Petru  Fet  /.?!./  Mihai  Serbac, Vila  
Demian, Gheorghiu  Goloman /.?!./ Spiridon  Pop  ca  membri  a  senatului  
scolastic  alesi  în  urma  dispuseciunei  de  dat  21  martie  a.c. No. 2436. 
Afar   de  membrii  senatului  ca  privitorii  a  alegerei  sau  presentat  i  dintre  
credintiosi  o  sum   mare  i  considerabil . 
I. Pre edintele  espune  membrilor  presenti  a  senatului  c   spre  a  efeptui  
alegerea  de  cantor-invet tor  espres  au  fost  provocat  a  se  presenta. Mai  
nainte  de  efeptuirea  alegerei  roag   pre  preot  ca  se  presentese  recursurile  
petin ilor  la  aceasta  sta iune, i  presenteaz   recursul  lui  Ariton  Chereche   
inv.  cualificat  i  fost  interimal  aprobat  de  cantor-inve toriu  în  urdesci  
de  oarece  alegerea  au  fost  anulat   cu  datul  de  mai  sus  a  P. V. Consistor; 
ci  a  inve etoriului  Ambroziu  Avram  care  se  zice  a  fi  cualificat  i  
inve toriu  in  Fersig  f r   asi  acluda  documintele  spre  a i  dovedi  
cualific ciunea, purtarea  moral   i  oficiul  prea  avut. 
II. Membri  senatului  scol. prn  convoc torul  al turat  au  fost  conchema i  a  
se  presenta  la  alegerea  efeptuend   i  c   au  avut  scire  se  vede  din  
primirea  subscrierei. În  urma  premerselor  se  provoac   membri  senatuloui  
ca  se  efeptueasc   alegerea  dintre  ace ti  doi  concuren i  dup   prevederea  
lor  espunândulis   din  partea  presidiului  c   recurintele  Ambrosiu  Avram  de  
si  nu  i-au  al turat  testimoniu  de  cualific ciune  s   trage  la�’ndoiala  prin  
neal turarea  testimoniului  de  progres  i  moralitate  atât  progresul  f cut  cât  
i  moralitatea  lui  cu  toate  acestea  se  las   în  voe  liber , c   în  lipsea  altor  

concuren i  cualifica i  se  aleag   pre  unul  dintre  ace ti  doi  concuren i: 
Senatul  avend  în  vedere  c   Ariton  Chereche   în  anul  scolastic  espirat  au  
fongat  ca  inv. interimal  în  loco; având  în  vedere  c   au  produs  progres  
indestulitor  spre  indestulirea  i  a  mai  marilor;  având  în  vedere  c   în  
decursul  acesta  sau  purtat  cu  supunere  i  ascultare  fa   de  mai  mari  s i; 
având  în  vederea  c   au  dovedit  portare  morale  sub  acest  timp, în  
speran ia  c   i  în  venitoriu  s   va  nesui /n zui/  a  dovedi  atât  progresul  cât  
i  purtarea  moral   cu  to i  se  învoiesc  membri  senatului  ca  s   fie  ales. Ca  
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se  nu  li  se  inpute  în  venitoriu  c   alegerea  au  efeptuit  numai  ei  singuri  
de i  aceasta  prin  lege  sânt  inputernici i, doresc  c   presidiul  s   întrebe  
mul imea  cea  de  fa i   a  poporului  i  numai  dup   ce  i  vor  da  i  aceia  
invoirea  în  alegerea  lui  Ariton  Chereche   sese  enun ie  alegerea  lui. 
Presedintele  esind  afar   din  sala  alegerei  intreab   pre  mul imea  present   
c   sunt  îndestuli i  cu  înve toriul  Ariton  Chereche   au  doar   vreu  pe  
celalalt  se  cuvinte? La  ce  cu  to i  se  esprim   c   s t   cu  Chereche   nu  au  
nici  o  escep iune  doresc  cu  to i  c   i  în  venitoriu  se  aib   numai  purtarea  
fa  cu ei precum au avut  în  anul  trecut  i  s   dovedeasc   asemenea  progres. 
În  urma  acestora  presedintele  anuncie  pre: Chereche   Ariton  a  fi  ales  de  
cantor-inve toriu  depre  ce  se  fie  avisat. Neavend  nimenea  nici  o  
observare  i  alt  obiect  pentru  desbaterea  ne  fiind  desemnat  protocolul  sau  
închis  i  subscris. Dat  ca  mai  sus. 
Ioan  Nistor  m.p.  protop. tract  ca  presid. s adunarei, Iuliu  urani  m.p. preot  
loc., Aurelia  Russu  not.  ad  hoc, Petru  Fet  m.p., Georgiu  Goloman m.p., 
Mihai  Serbac  m.p., Pop  Spiridon  m.p., Gavril  Dan  m.p., Vila  Demian + 
prin  Aurelia  Russu. 
PROTOCOL  LUAT  ÎN  21  IULIE  1907, Arhivele  Baia  Mare, Dosar  9. 
1907-1910 
Activitatea parlamentar  (1907-1910)  în  dieta  maghiar   a  lui  Vasile  
Lucaciu  deputat  de  Beiu , se  desf oar   pe  coordonatele  întregii  sale  
activit i  politice  i  anume: emanciparea  na ional   i  social   a  poporului  
roman  transilv nean  i  demascarea  magna ilor, con ilor  i  baronilor  
maghiari, precum  i  a  instrumentelor  lor  de  guvernare  prin  legi  nedrepte  
i  aparat  administrative  ovin.  

Ca  deputat  în  palamentul  din  Budapesta, Vasile  Lucaciu  ap r   i  interesele  
locuitorilor  de  pe  meleagurile  Maramure ului, ale  minerilor  din  Baia  Sprie, 
Cavnic, Baia  Mare  sau  ale  agricultorilor  din  i e ti, urde ti, T u ii  
M gher u   etc., indifferent  de  na ionalitate. Iat   ce  spunea  în  acest  sens  
b trânul  Gheorghe  Andreica  din  i e ti, care  l-a  cunoscut  bine  pe  Vasile  
Lucaciu: �“Oamenii  îl  iubeau  i  ineau  la  dânsul  cu  to ii �– români, unguri  
sau  de  alte  na ii. Când  a  fost  deputat  în  Parlamentul  de  la  Budapesta  au  
venit  la  domnia  sa  pensionari  din  Baia  Sprie, Cavnic, B iu   i  din  alte  
locuri  cu  jalbe  pe  care  le-a  dus  conducerii. S-a  zb tut  mult  i  pensile  
oamenilor  au  crescut. Cine  zice  c   dr. Lucaciu  era  împotriva  ungurilor  
acela  nu  tie  adev rul  ori  e  de  rea  credin . Iubea  s racii  din  toate  na iile. 
Cu  domnii  nu  se  prea  împ ca. Domnii, români  sau  unguri, erau  tot  o  ap   
i-un  p mânt. Nicicând  nu  le-a  ajuns  ce  aveau, ei  s r ceau  i-nvr jbeau  

popoarele  i  cu  ei  se  r zboia  p rintele  Lucaciu. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1364 
1909 
(Date  recens mânt) (�…�…�…) 
3. D ne ti �– nr.  case: 79; nr. locuit.: 351; din  care  români: 351. 
9. urde ti �– nr.  case: 200; nr. locuit.: 879; din  care  români: 879. 
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17. indre ti �– nr.  case: 103; nr. locuit.: 463; din  care  români: 463. 
21. Cet ele �– nr.  case: 106; nr. locuit.: 452; din  care  români: 452. 
43. i e ti �– nr.  case: 182; nr. locuit.: 956; din  care  români: 956. 
48. Ungura  �– nr.  case: 76; nr. locuit.: 386; din  care  români: 375. 
58. Negreia �– nr.  case: 83; nr. locuit.: 365; din  care  români: 365. 
69. Dumbr vi a �– nr.  case: 204; nr. locuit.: 943; din  care  români: 914. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1391-1392 

urde ti, Dioshalom, mai  înainte  Surgyefalu, cott. S tmar (Szatmar  vm.), 
cerc  Baia-mare (Nagybanyai  j.), loc. 879, rom. 861, cl i ovr., par. Gr.-cat. 
(Gh.), p. Baiasprie (Felso-banya) 
Silvestru  Moldovan  i  Nicolau  Togan, DIC IONARUL  NUMIRILOR  DE  LOCALIT I  
CU  POPORA IUNE  ROMÂN   DIN  UNGARIA, compus  din  încredin area  Asocia iunii  
pentru literature român  i cultura  poporului  roman, Sibiiu, 1909, Editura  �“Asocia iunii�”, p. 222 
1910 
În  acest  an, la  urde ti  tr iau  o  seam   de  vesti i  cioplitori  în  piatr : 
D mian  Gheorghe  a  lui  Avram  cu  cei  7  fii  ai  s i, D mina, G vril , 
Todo ca  Lupu   etc. Satul  era  cunoscut  prin  aceast   îndeletnicire  a  
locuitorilor  s i. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1403 
(Date  recens mânt) (�…�…) 

urde ti �– 934 (loc.) (�…...) 
Popula ia  jude ului  Maramure  /dup   statistica  din  acest  an/ era  de  357.705  
locuitori, din  care: români - 96.157, unguri �– 20.000, germani �– 15.175, slovaci 
�– 503, sârbi �– 66, ruteni �– 159.489, izraeli i �– 65.694, al ii �– 681 /situa ie  
întocmit   dup   religie/. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1409 
1913 
Prezen a  Asocia iunii  pentru  Literatura  Român   i  Cultura  Poporului  
Român  ASTRA  la  urde ti 
Raport  despre  prelegerile  poporale  inute  în  cursul  verii  în  17  comune  
de  pe  teritoriul  desp r mintelor  Seini  i  Baia  Mare 
�“�… în  20  iulie  s�’au  inut  prelegeri  din  partea  domnilor  A. Papp  i  A. 
Lupan, în  comuna  iurde ti. Comuna  are  1100  locuitori, to i  români. Starea  
material   a  locuitorilor  e  mijlocie, ocupa ia  lor  e  economia  câmpului, care  
nu  tocmai  înfloritoare, i  pom ritul. Mul i  dintre  locuitori  se  ocup   cu  
c r u itul, dela  care  au  câ tiguri  destul  de  frumoase, transportând  materialul  
de  mine, din  comuna  învecinat   Capnic, la  topitoarele  din  Fernezeiu. 
Prelegerile  s�’au  inut  la  10  ore  a.m.  înaintea  bisericii  din  loc. Au  fost  de  
fa   vre-o  250  de  rani  precum  i  M. On. D. Iuliu  iurani, paroh  local. Dl. 
A. Papp  a  vorbit  despre  alcoholism, iar  dl. A. Lupan  despre  însemn tatea  
înv turii. Prelegerile  au  fost  ascultate  cu  însufle ire  i  au  avut  un  rezultat  
destul  de  frumos, înscriindu-se  20  de  membri  ajut tori. Între  ascult tori  
s�’au  împ r it  20  de  bro uri  poporale. �“O  pild   vrednic   de  urmat�”, în  
TRANSILVANIA, An  XCIV, nr. VI, Noemvrie-Decemrie  1913, p. 441 
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1914 
(Popula ia) (�…�….) 

urde ti  (Dioshalom). Comun   mic   cu  parohie  veche. Biseric   de  lemn, cu  
hramul  sf. Arhangheli, edificat   în  1783. Casa  parohial   de  zid, edificatele  
economice  de  lemn. Casa  cantorial   laolalt   cu  coala  de  zid. Matricole  
din  anul  1778. colari  de  toate  zilele  120, de  repeti ie  59. Paroh: Iuliu  

iurani. Cooperator: Virgil  iurani. Cantor: Ioan  Mure an. Înv tor: Chriton  
Chereche . Popula ia  dup   religie: 932  gr. cat.  i  16  izraeli i. 
Cet ele  (Gyorkefalu). Filie  a  urde tiului. Biseric   de  zid, cu  hramul  Sf. 
Paraschiva, edificat   în  anul  1790. coala  de  zid. colari  de  toate  zilele  
75, de  repeti ie  37. Cantor: Gavril  Pop. Înv tor: Aureliu  Cotu iu. Popula ia  
dup   religie: 504  gr. cat.  i  10  izraeli i. 
Negreia  (Diosvolgy). Filie  a  urde tiului. Biseric   de  lemn, cu  hramul  Sf. 
Arhangheli, edificat   în  anul  1784. coala  de  lemn. colari  de  toate  zilele  
48, de  repeti e  20. Cantor: Petru  Horgo . Înv toreas : Aurelia  Rus. 
Popula ia  dup   religie: 430  gr. cat., 7  rom. cat., 8  izraeli i. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1519 
(Parohii  în  Districtul  protopopesc  al  B ii- sprie) 
1. Dioshalom ( urde ti). Com. mic . Dep rt. de  sediul  prot. e  11  chlm. Par. 
veche. Bis. de  lemn, cu  hramul  S. Arhang., edif. a. 1783. Casa  par.  de  zid, 
edif. econ. de  lemn. Casa  cant.  laolalt   cu  coala  de  zid. Lcfo. Matr. a. 
1778. colari  de  toate  zilele  120, de  rep. 59. Paroh: On. D. Iuliu  iurani. 
Coperator: Virgil  iurani. Cantor: Ioan  Mure an. Înv tor: Chriton  
Chereche . 
 Filii: Gyorkefalu (Cet ele). Dep rt. de  Matre  e  4  chlm. Bis.  de  zid, 
cu  hramul  S. Paraschiva, edif. a. 1790. coala  de  zid. colari  de  toate  zilele  
75, de  rep. 37. Cantor: Gavril  Pop. Înv tor: Aureliu  Cotu iu. 
 Diosvolgy (Negrei). Dep rt. de  Matre  e  8  chlm. Bis. de  lemn, cu  
hramul  S. Arhang., edif. a. 1784. coala  de  lemn. colari  de  toate  zilele  48, 
de  rep. 20. Cantor: Petru  Horgo . Înv toreas : Aurelia  Rus. 
 Conscr. congr. a  paroh: 735  cor. 98  fil. 
 Din  fond. congr. a  paroh.  864  cor.  02  fil. 
 Conscr. congr.  a  coop.:  250  cor. 
 Din  fond.  congr. a  paroh  750  cor. 
    GC.    RC.    Isr. 
  În  Matre:         932 -        16 
  În  Filii:  
        Gyorkefalu  /Cet ele �– n.n./  504       -         10 
        Diosvolgy (Negreia)          430      7           8 
  Suma             1866      7          34 
Limba  rom. P. u. i  sta . telegr.: Felsobanya. 

EMATISMUL  Veneratului cler al Diecezei greco-catolice din Gherla pe  anul  1914, p. 231  sq. 
1914 
Districtul  protopopesc  al  B ii  sprie (Felsobanya).  
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În  comitatul  Szatmar. 
Protopop: M. On. D. IOAN  NISTOR, paroh  în  Baia-sprie, inspectorul  
colilor  din  districtul  Baia-sprie. 

Notar  districtual: On. D. NICOLAE  LUPAN, paroh  în  Chiuzbaia. 
Parohii: 
Dioshalom ( urde ti). Com. Mic . Dep rt. de  sediul  prot. E  11  chlm. Par. 
Veche. Bis. De  lemn, cu  hramul  S. Arhang., edif. A. 1783, Casa  par. De  zid, 
edif. Econ. De  lemn. Casa  cant.  Laolalt   cu  coala  de  zid. Lcfo. Matr.  a. 
1778. colari  de  toate  zilele  120, de  rep. 59. Paroh: On. D. Iuliu  iurani. 
Cooperator: Virgil  iurani. Cantor: Ioan  Mure an. Înv tor: Chriton  
Chereche . 
Filii: Gyorkefalu (Cet ele). Dep rt. de  Matre  e  4  chlm. Bis. de  zid, cu  
hramul  . Paraschiva, edif. a. 1790. coala  de  zid, colari  de  toate  zilele  75, 
de  rep. 37. Cantor: Gavril  Pop. Înv tor: Aureliu  Cotu iu. 

EMATISMUL  Veneratului  Cler  al  Diecezei  Greco-catolice  române  de  Gherla, pe  anul  
1914, Szamosujvar, Tipografia  diecezan , 1914, p. 231 
1915 
La  15  octombrie  1915, ministrul  cultelor  i  instruc iunei  publice  dispune  
comitelui  supreme  al  comitatului  s   ia  m suri  pentru  culegerea  datelor  în  
leg tur   cu  atitudinea  politic   a  românilor  din  comitat. În  urma  acestei  
dispozi ii  la  18  octombrie  judele  nobililor  din  plasa  Gârbou  raporteaz   
comitelui  supreme  c   în  cazul  unui  conflict  cu  România  nu  mai  are  nici  
o  încredere �– în  cei  lua i  în  eviden   ca  suspec i. Din  raportul  judelui  
pl ii  Copalnic-M n tur  reiese  c   cei  trecu i  pe  listele  persoanelor  
suspecte  se  întâlnesc  în  tain   cu  ranii  i  îi  l muresc  pe  ace tia  asupra  
evenimentelor. Acest  lucru  îns   nu  se  poate  dovedi  fiindc  �“popula ia  este  
curat  româneasc   i  nu  divulg   nici  un  secret�”. 
ÎNDRUM TOR  ÎN  ARHIVELE  STATULUI  JUDE UL  CLUJ, 16, vol. I, Bucure ti, 1979, p. 339 
1918, oct. 4 
S-a  n scut, la  urde ti, pictorul  Constantin  Dip e. Studii: Academia  de  Arte  
Frumoase  din  Bucure ti, doctorat  la  Academia  Regal   Bucure ti. A  activat  
în  Bucure ti �– asistent  universitar, secretar  general  al  Uniunii  Na ionale  a  
Studen ilor  Români  de  la  Academia  Regal   de  arte  frumoase  i  
Conservatorul  de  muzic   i  art   dramatic   din  Bucure ti; membru  fondator  
al  Uniunii  Arti tilor  Plastici  din  România. A  executat  multe  lucr ri  
monumentale  în  diferite  ora e  din  ar , a  participat  la  expozi ii  interne  i  
interna ionale (Italia, SUA, Canada, RFG, Grecia, Japonia, Filipine, Fran a, 
Suedia  etc.). 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1691-1692 
1920  ian. 4 
(Proces  verbal) 
Onu   Dipsie  face  propunerea, ca  coala  gr. cat.  din  loc  s   se  transforme  în  
coal   na ional . Poporenii  împreun   cu  comitetul  bisericesc  cu  

unanimitate, afar   de  preotul  local  Virgil  Siurani  aduc  hot rîrea, ca  coala  
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gr. cat. din  loc  cu  ziua  de  azi  s   transform   în  coal   na ional , i  o  
pred m dimpreun   cu  înv torul, mobilarul  i  cu  toate  ce  se  in  de  coal . 
(..�…) Zidul  coalei  e  corespunz tor  cu  2  sale  de  înv mânt  îns   pân   
acuma  nu  avem  numai  un  învî tor  i  copii  obliga i  la  coala  de  toate  
zilele  sunt  151  dup   cum  arat   atestatul  subal turat  i  a a  ne  rug m  de  
la  forurile  competente  pentru  denumirea  al  II-lea  post  înv toresc. 
(�…..) Nemai  având  alte  agende, adunarea  s   r dic   i  protocolul  s   
subscrie. D.c.m.s. �– Ariton  Chereche   mp. Niculae  F t  m.p. Gheorghe  
Goloman  m.p. primar, Gheorghe  Goloman  mp. prim  curator  bisericesc, Petru  
F t  mp, Alex   F t  mp. Mihaiu  Serbac  mp. Ioan  Dipsie  mp. Petru  Barbos  
mp  Alex   Hri   mp. Gheorghe  Dan  mp. Gavril  Goloman  mp, Alex   Schiop  
p. Niculae  Schiop  mp, Gavril  Pop  mp  Ioan  F t  mp. Gavril  T ma   mp., 
Pav l  F t  mp, G vril   Demian  mp., Petru  F t  mp., Siridon  Pop  mp., Vil   
Bud, Mihaiu  Mur an, Gheorghe  F t, Lupu   Dipsie, Nun  Costinar, Onu   
Schiop, Gheorghe  Bârd , Niculae  Ciurca , G vril   Cr ciun, Vasiliu  Pode, 
Ioan  Costinar, G vril   F t, G vril   Schiop, Alex   T ma , Chi   F t, Onu   
Coruian, G vril   Breban, Cr ciun  F t, Mihai  Pode, Alex   Pu , Nu   F t, 
Gheorghe  Pode, Ignat  Pop, Ioan  Mur an, Alex   Gavri , Toma  Demian, 
Onu   Bârd , Petru  F t, Onu   F t, Mihaiu  Goloman, Gheorghe  Pode  alui  
Gheorghe, Cr ciun  Goloman, Onu   Demian, Costan  F t , - Ariton  Chereche   
mp.  scriitor  de  nume. 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, Coresponden , ARHIVELE  BAIA  MARE, Fond  urde ti, 
nr. 30/1920, p. 1 
1920 
(Situa ia  bugetar ) 
 Intrate 
La  coala  de  stat  din  urde ti  în  anul  scholastic  1920/21 
 1. Dela  stat  - 3617  Lei 
 2. Din  casa  comunal    - 91  Lei 
   Total �– 3708  Lei 
 Esite 
(�…..)   Esite  total �– 3720   
 Intrate      - 3708 
 Sau  spesat  mai  mult  cu  12  Lei 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, ARHIVELE  BAIA  MARE, Fond  urde ti, nr. 31/1920, p. 3 
1920  oct. 22 
 Bugetul  pe  anul  1920/21 
Suma  fixat   de  director  i  aprobat   de  eforia  scol. �– 8912  Lei 
Suma  aprobat   din  partea  resortului  - 3708  Lei 
Intrate:     91  Lei 
Lips :   3617  Lei. 
Înv tori: 
 Chereche   Ariton �– 7026  Lei 
 Dipsie  Georgiu     - 9173  Lei 
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Elevi  înscri i  pân   la  1  oct. 1920 
 clasa  I �– 40. clasa  II �– 30. clasa  III �– 32. clasa  IV �– 22. clasa  V �– 2. 
Num rul  salelor  de  înv mânt (2)  dou - Cubul  lor  448  m3 
Locuin a  directorului  camere  (2)  dou          �“       �“    126  m3 
Director: Ariton  Chereche  

coala cu clasele I-VIII  urde ti, ARHIVELE  BAIA  MARE, Fond  urde ti, nr. 31/1920, p. 5-8 
1920  dec. 1 
Popula ia  localit ilor  maramure ene: 
(�…..)  D ne ti �– 539, Dumbr vi a �– 943, F ure ti �– 683, Negreia �– 438, Plopi  �– 
357, urde ti �– 940 (�…..), indre ti �– 463, i e ti �– 1.120. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1728-1729 
1920  dec. 4 
Circular   Revizoratul  colar  Satu  Mare, nr. 3724/920 
(�…..) Când  v   fac  aaceast   invitare  la  munc   spornic   v   amintesc  c   s   
urma i  cu  stricte e  toate  îndrum rile  legilor, iar  dac   ave i  nevoe  în  
aranjarea  chestiunilor  D-Voastre  oficiale, v   invite  s   nu  mai  veni i  în  
persoan   la  acest  Revizorat, ci  s   v   folosi i  totdeauna  de  calea  postei, 
care  a  intrat  deja  în  stadiul  ei  normal. 
Pentru  viitor  vom  fi  severi  fa   de  acei  înv tori  cari  f r   vre-un  motiv  
grav  vor  p r si  fie  i  pentru  o  zi  catedrele  lor. 
  Revizor  colar  (s. Darius  Pop) 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, Coresponden , ARHIVELE  BAIA  MARE, Fond  urde ti, 
nr. 30/1920, p. 4 
1921 
Surde ti, Dioshalom, (S tmar, Baia  mare), S  5712  jc., L [934]  940 (R  930, E  
10), C  214, secr. Cerc. D ne ti, jud.  Cerc  Baia  mare, percept. Baia  Sprie, 
trib. S tmar, p. U. Baia  Sprie, d. 8  km., g. Baia  Sprie. 
C. Martinovici, N. Istrati, DIC IONARUL  TRANSILVANIEI, BANATULUI  I  
CELORLALTE INUTURI ALIPITE, Moravetz Konyvkereskedes, Timi oara, Cluj, 1921, p.242 
1921/1922 
Ziarul  de  primire  a  coalei  primare  de  Stat  din  URDE TI  pe  anul  
colar  1921/2 

 Curs  - 37 
 Curs  repeti ional �– 10 
La  finalul  catalogului  este  f cut   însemnarea: 
În  3  Iunie  a.c.  s�’a  luat  ezamenul  final  cu  clasa  III, IV  i  V  cu  18  elevi  
în  prezen a  urm torilor  membri  din  Sfatul  colar: Virgil  urani  preside, 
Cezar  urani  secretar, Gheorghe  Goloman  primar, Onu   Dip e, Gheorghe  
Goloman, Ioan  F t  i  o  mul ime  de  poporeni  din  loc  i  din  Plopi . 
   Înv.  dir. Gheorghe  Dip e 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, Catalog  an  colar  1921/22,  ARHIVELE  BAIA  MARE, 
Fond  urde ti, nr. 1, file  57 
1922  febr.  
Cercul  de  alegere  electoral  al  ora ului  Baia  Mare  cuprindea  33  comune: 
(�…..), M n turul  de  Some  /Meri or/, urde ti, Seini, T maia (�…..). 
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CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1764-1765 
1923 
Prezen a  Asocia iunii  pentru  Literatura  Român   i  Cultura  Poporului  
Român  ASTRA  la  urde ti 
Din  desp r minte 
�“Baia-mare. Desp. Baia-mare  a  înfiin at  în  vara  anului  1923: 6  agenturi  
nou , 6  biblioteci  poporale, a  inut  6  conferen e  poporale, înscriindu-se  126  
membri  de  diferite  categorii. 6  edin e  a  comitetului  desp. Baia-mare  s�’a  
inut  în  11  Noemvrie  1923. Bibliotecile  poporale  au  fost  împ r ite  în  

urm toarele  commune: Blidar, Firiza  de  sus, i e ti, urde ti, Dumbr vi a  i  
Rus. Conferen e  i  îndemnuri  au  dat  dnii  Dr. Camil  Pop, vice-pre ., 
Alexandru  Breban, directorul  desp., Gheorghe  Medan, secretar. În  ziua  de  1  
Decemvrie  au  vorbit  dnii  prof. I. Bozga  i  A. Breban, apoi  s�’au  produs: 
corul  colii  primare  Nr. 3, elevele  dela  coala  medie  de  fete, orhestra  
elevilor  dela  liceul  G. incai, corl  elevilor  din  internat, corul  elevilor  
liceului  Gheorghe  incai. 
�“Dela  Asocia iune�”, în  TRANSILVANIA, an  55, nr. 1-2, Ian.-Febr. 1924, p. 58 
1924 
Activitatea  desp r mintelor 
�“9. Baia  Mare (jud. Satu-Mare). 
1. Desp r mântul �“Astrei�” Baia-Mare  are  38  comune  cu  centrul  în  Baia  
Mare. - 2. Cercuri  cultuale (agenturi)  sunt  în  urm toarele  commune: Baia-
Mare, Baia-Sprie, i e ti, D ne ti, urde ti, T u ii  de  sus, T u ii  de  jos, Satul  
nou  de  sus, Gro i, Teti , Ocoli , Ferneziu, Firiza, Blidar, T maia  i  Ardusat. 
Activitatea  acestor  cercuri  culturale  s�’a  manifestat  prin  aranleri  de: serate  
poporale, concerte  împreunate  cu  petreceri, înfiin area  de  cooperative, b nci  
poporale  .a. - 3. În  fiecare  din  comunele  în irate  sub  pct. 2  este  câte  o  
bibliotec   poporal , const toare  din  42  volume, trimise  de  centru. În  anul  
1924  aceste  biblioteci  nu  arat   nici  un  spor. �– 4. Cursuri  de  analfabe i  i  
adul i  s�’au  inut  din  partea  dlor  înv toare  în  toate  comunele  desp. �– 5. 
Prelegeri  poporale  s�’au  inut  în  decursul  anului  1924  de  c tr   dl. Gh. 
Medan, dir. De  coal , secretarul  desp r ., în  comunele: Ilba, Bozânta-mare, 
Ocoli , Teti   i  D ne ti. �– 6. Serb ri  culturale  împreunate  cu  conferen e  
s�’au  inut  în  Baia  Mare  i  Baia  Sprie  la  24  Ianuarie, 10  Maiu  i  5  Iunie, 
ziua  eroilor. În  4  Maiu  s�’a  dat  un  concert  urmat  de  dans  în  Baia  Sprie.- 
Ziua  de  1  Dec. de  asemenea  a  fost  s rb torit   sub  patronajul �“Astrei�”. 
Conferen iarii  au  fost  dnii: Ioan  Bzga, prof. i  Dr. Victor  Colceriu, medic. În  
provincie  toate  serb rile  na ionale  s�’au  inut  i  serb torit  cu  concursul  sau  
patronajul �“Astrei�”. �– 7. Expozi ii  n�’au  fost. B nci  poporale  i  cooperative  
s�’au  înfiin at  în: Baia-Mare, Baia  Sprie, T u ii-de-sus, T u ii-de-jos, Firiza  i  
Dumbr vi a. �– 8. Desp r mântul  cu  finea  anului  1924  are  avere  în  
numerar  Lei  5506.10. �– 9. Num rul  membrilor  din  toate  categoriile  se  
prezint   în  modul  urm tor: 26  fondatori, 68  pe  via , 61  activi  i  64  
ajut tori. 
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Desp.  A  colaborat  în  anul  1924  cu  Reuniunea  femeilor  române  din  Baia-
Mare, Cercurile  înv tore ti  din  Baia-Mare  i  jur. Cu  societ ile  
studen e ti, de  cerceta i  i  de  cânt ri. Adunarea  general   a  desp. Se  va  
inea  la  16  August, în  comuna  T u ii-de-jos. Protopop  Alexandru  Breban, 

director. Gh. Medan, secretar. 
�“Activitatea  desp r mintelor  în  cursul  anului  1924/25�”, în  TRANSILVANIA, an  56, nr. 9-
10, Sept.-Oct. 1925, p. 383-384 
1925 
Cercul  cultural  urde ti, din  ini iativa  pre edintelui  s u, a  înfiin at  o  
cooperativ   de  consum. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1848 
1927 
Activitatea  desp r mintelor  ASTRA 
�“3. Baia-Mare  (jude ul  Satu-Mare) 
Raportul  despre  activitatea  acestui  desp r mânt  pe  anul  1925, sosind  prea  
târziu  pentru  a-l  fi  putut  publica  în  anul  trecut, se  public   acuma. Acest  
desp r mânt  num r   38  de  commune, cu  tot  atâtea  biblioteci  poporale. 
Activitatea  acestui  desp r mânt  s�’a  manifestat  ca  i  în  anul  precedent  
prin  organizarea  de  ez tori  poporale, concerte, împreunate  cu  petreceri, 
prelegeri  poporale, teatru  etc, din  partea  comitetului  desp., i  a  cercurilor  
culturale  înv tore ti. D. Gheorghe  Medan, dir.  De  c.  i  secr. Desp., a  
desvoltat  o  activitate  foarte  frumoas   prin  prelegerile  sale. Comitetul, 
întrând  în  leg tur   cu  Extensiunea  Universitar   din  Cluj  a  organizat  un  
ciclu  de  3  conferin e  fiind  conferen iari  d. Nicolae  Dr gan, prof. univ., d. 
Gheorghe  Bogdan-Duic , prof. univ., d. Dr. O. Ghibu, prof. univ. Dl. Vasile  
Goldi , pre edintele  active  al �“Astrei�”, a  vizitat  acest  desp r mânt  la  23  
Sept., cu  care  ocazie  a  inut  o  conferin   i  a  dat  îndrum ri  pentru  
activitatea  viitoare. S�’au  aranjat  serb ri  publice  la  10  Mai, 15  Mai, 1  
Decemvrie  i  ziua  eroilor. La  aceste  serb ri  au  vorbit  dnii  I. Bozga  i  A. 
Coza. Pentru  reu ita  acestor  s rb ri  i-ai  dat  concursul  toate  colile  din  
Baia-Mare, cu  echipele  de  cerceta i  i  cerceta e  ale  coalelor. Cercul  
cultural  Baia-Sprie  a  înfiin at  i  pus  în  func iune  o �“Cas   Na ional �”. A  
mai  dat  fiin   unei  b nci-poporale  cu  o  circula ie  anual   de  aproape  3 ½  
milioane  Lei, pentru  ajutorarea  ranilor. Desp. A  înfiin at  o  casin   român   
i  a  luat  m suri  pentru  înfiin area  unei �“Cooperative  de  Consum�”. În  

cercul  acesta  cultural  s�’au  aranjat  deasemenea  serb ri  publice  i  petreceri  
cu  ocazia  zilelor  10, 15  Mai, 1  Decemvrie, ziua  eroilor, având  tot  concursul  
intelectualilor  colilor  primare  i  coalei  de  arte  i  meserii. Cercul  cultural  
T u ii  de  jos  au  s rb torit  prin  ez tori  i  conferin e  publice  zilele  istorice  
de  peste  an. În  16  August  s�’a  aranjat  o  serat   artistic   literar   cu  un  
program  f. bogat, partea  muzical   sub  conducerea  dlui  I. Sima, professor  de  
muzic . Cercurile  culturale  Fernezi  i  urde ti  din  ini iativa  pre edin ilor  
lor  au  înfiin at  câte  o  cooperativ   de  consum. Cercurile  culturale  din  

i e ti, D ne ti, T u ii  de  sus, Satul  nou  de  sus, Gro i, T maia, Ardusat  au  
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s rb torit  zilele  istorice  prin  inerea  de  prelegeri  poporale  de  c tre  
conduc torii  cercurilor. Averea  desp r mântului  se  urc   la  suma  de  Lei  
6100, în  numerar. Pre . Desp., Alexandru  Breban, protopop. 
�“Activitatea  desp r mintelor  în  cursul  anului  1926�”, în  TRANSILVANIA, an  59, nr. 10-11, 
Oct.- Nov. 1927, p. 505-506 
1929 
(Elevi  în  anul  colar  1919/1930) 
cls. I    - 33 
cls. II   - 32 
cls. III �– 19 
cls. IV �– 17 
cls. V  -    7 
cls. VI -    9 
cls. VII -   2 
Dip e  Costan, fiul  lui  Ioan  i  Goloman  Ioan  
Note (cls. a  V-a): 
 Limba  român : 7,5 
 Aritmetica  i  Geometria: 8 
 Celelalte  studii (Religia, Istoria, Geografia, tiin ele  fizico-natur. i  
Higiena): 7,2 
 Dexterit i (Cântul, Exerci ii  de  aducat. fizic , Lucru  manual): 8 
 Purtare, Frecuentarea : 9,50 
   Media  general : 8,04.  Promovat. 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, Catalog  1929/30, ARHIVELE  BAIA  MARE, Fond  
urde ti, nr. 3, file  38, p. 6 

1930, novembrie  26 
(Scrisoare  culegeri  tradi ii �– Darius  Pop) 
  Domnule  Coleg 
Suntem  în  preajma  serilor  lungi  de  iarn   brodate  cu  mul imea  basmelor  i  
pove tilor  fermec toare. 
Nu  este  om  mare  care  s   nu- i  aminteasc   de  dulcea a  serilor  de  iarn   
din  copil ria  dep rtat �… Basmele  pare  c   numai  iarna  î i  au  rostul  lor  la  
desf cutul  cucuruzului  i  la  ez tori. 
Cu  apunerea  toamnei  r sare  tezaurul  dulcei  limbe  str mo e ti, când  în  
fiecare  c su   schinteiaz   vraja  basmelor  povestite  de  c tre  mo negi  i  
babe  nepo ilor  nes io i. 
Iubite  prietene, trebuie  s   în elegi  c   toat   vorba  ce  se  se  strecoar   de  pe  
buzele  povestitorilor  sunt  p rticelele  neestimate  din  tezaurul  limbei  
române ti. 
F -te  albina  acestora  flori  de  prin  sate  i  trimite-ne  una  dintre  aceste  
pove ti  auzite  în  s ti orul  dtale, în  dialectal  aceleia  commune. Muzeul  
Înv torilor  s tm reni. În  acest  muzeu  se  va  aduna  tot  ce  va  fi  în  stare  
înv torul  harnic  s   strâng   din  satul  lui, ca  price  obiecte  istorice (bani  
g si i, c r i  vechi, inscrip ii, diplome  i  orice  obiect  din  b trâni, precum  i  
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obiecte  cari  vor  forma  sec ia  etnografic   a  muzeului  nostrum  ca, cus turi  
vechi (fie i zdrean ), marame vechi, terguri cu motive /:învârstate/scomte  etc. 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, Coresponden , ARHIVELE  BAIA  MARE, Fond  urde ti, 
nr. 30/1920, p. 6 
1930, dec. 29 
Num rul  popula iei  în  satele  i  comunele  actualului  jude   Maramure   
conform  recens mântului  efectuat  la  aceast   dat . 
Popula ia  statornic   dup   sex: (�…..)  
II. Plasa  M n tur 
�….., Cet ele �– 534  loc., 260  B, 274  F, �….F ure ti �– 702  loc., 357  B, 345  F, 
�….Plopi  �– 341  loc., 174  B, 167  F, �….. urde ti �– 950  loc., 480  B, 470  F�… 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1958, 1961 
Popula ia  statornic   dup   neam: (�…�…) 
VI. Plasa  M n tur. Total: 15.895  loc., din  care  15.048  români, 101  unguri, 
10  germani, 1  rus, 1  rutean, 621  evrei, 109  igani, 1  alte  na ionalit i, 3  
nedeclarat. 
�….., Plopi  �– Total: 341  loc., to i  români�…. 

urde ti �– Total: 950  loc., din  care: 938  români, 1  ungur, 10  evrei  i  1  alte  
neamuri�…. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1972-1973 
Popula ia  statornic   dup   religie: (�…..) 
VI. Plasa  M n tur �– 6502  ortodoc i, 8544  gr. cat., 104  rom. cat., 25  
reforma i, 1  evanghelic, 42  bapti ti, 634  mozaici, 1  alte  religii  i  secte, 39  
f r   religie, liber-cuget tori, 3  religie  nedeclarat . 
�….., Cet ele �– 6  ortodoc i, 524  gr. cat., 4  mozaici. 
�….., F ure ti �– 636  ortodoc i, 16  gr. cat., 5  rom. cat., 45  mozaici. 
�….., Plopi  �– 336  ortodoc i, 4  gr. cat., 1  rom. cat. 
�….., urde ti �– 938  gr. cat., 2  rom. cat., 10  mozaici. 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1972, 1986 

tiin a  de  carte  la  recens mântul  din  1930: (�…�….) 
VI. Plasa  M n tur 
  Sex Pop. de la  tiutori  Procentaj     Ne tiutori
 tiin   de  carte 
   7  ani  în  sus de  carte   de  carte 
 nedecl. 
�….. 
Cet ele      
F ure ti  M 292  186  54,4%    105 
       1 
  F 275  119      151 
       5 
Plopi   M 140   46  21,9%     94 
       - 
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  F 141   15      124 
       2 

urde ti M 388  203  43,4%    184 
       1 
  F 393  134      256 
       3 
CRONICA  MARAMURE ULUI, vol. IV, Comitetul  de  Cultur   i  Educa ie  Socialist , 
Biblioteca  Jude ean , Baia  Mare, 1989, (litografiat ), p. 1991, 1998-1999 
Satele  din  plasa  Baia  Mare. Rezultatele  Recens mântului  din  29  Dec. 1930 
�– dup   Indicatorul  statistic, Bucure ti  1932. 
D ne ti �– 105  cl diri, 97  gospod., 453  locuitori, 3  întrepr. comerc. i  industr. 

i e ti �– 227  cl diri, 206 gospod., 1000 locuitori, 6  întrepr. comerc. i  industr. 
Ungura  �– 95  cl diri, 90  gospod., 408  locuitori 
Cet ele �– 126  cl diri, 119  gospod., 542  locuitori 

urde ti - 237 cl diri, 219 gospod., 951  locuitori, 3  întrepr. comerc. i  industr. 
Radu  V.  Meru iu, REGIUNEA  BAIA  MARE �– BAIA  SPRIE, extras  din  Lucr rile  
Institutului  de  Geografie  al  Universit ii  din  Cluj, vol. VI, 1936, p.51 
1931 
Elevi  la  coala  primar   URDE TI 
 cls. I-II  în  1931/32 
cls. I   - 51  elevi 
cls. II �– 25  elevi 

coala  cu  clasele  I-VIII  urde ti, Registru  catalog  1931/1932, ARHIVELE  BAIA  MARE, 
Fond  urde ti, nr. 4, file  20 
1952 

ranii  muncitori  din  satul  urde ti, raionul  Târgu-L pu , cu  câteva  luni  
înainte  au  hot rît  într�’o  adunare  popular   ca  prin  autoimpunere, s�’au  putut  
începe  lucr rile  de  cultural  în  satul  lor. 
Achitându- i  la  timp  sumele  prev zute  în  autoimpunere  s�’au  putut  începe  
lucr rile  de  construire  a  c minului. Prin  sumele  achitater  i  prin  munca  
depus   zi  cu  zi, ranii  muncitori  din  urde ti, îndruma i  de  organiza ia  de  
baz , au  f cut  ca  în  cinstea  proiectului  de  Constitu ie, i  a  Conferin ei  
regionale  de  partid, c minul  cultural s   fie  terminat. 
Azi, în  cadrul  c minului  cultural  se  desf oar   o  vie  activitate  la  care  
particip   cu  drag  ranii  muncitori. 
F t  Gavril, correspondent, �“S�’a  construit  un  c min  cultural  în  satul  urde ti�”, în  PENTRU  
SOCIALISM, an  III, nr.209, 24  septembrie  1952, p. 2 

* 
Prin  ac iunea  autoimpunerilor  s�’au  executat  pân   acum  în  comuna  F ure ti  
lucr ri  la  coli  i  c mine  culturale  ce  se  ridic   la  valoarea  de  peste  
28.000  lei. 
Astfel  în  satul  Plopi   va  fi  terminat  un  nou  c min  cultural, s�’a  reparat  
coala  din  F ure ti, s�’a  terminat  c minul  cultural  din  satul  urde ti  etc. 

Petru  Costin, �“Lucr ri  prin  autoimpunere  în  comuna  F ure ti�”, în  PENTRU  SOCIALISM, an  
III, nr.237, 30  decembrie  1952, p. 3 
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1954 
Fa   de  preg tirile  intense  ce  s-au  f cut  în  cadrul  comunelor  pentru  
campania  agricol   de  var , nu  au  r mas  indiferen i  nici  membrii  c minului  
cultural  din  satul  urde ti, comuna  F ure ti, raionul  L pu . Înc   din  timp  ei  
au  preg tit  un  frumos  program  cultural  artistic, pe  care  îl  vor  prezenta  i  
în  comunele  vecine  i  la  arii. 
Pe  lâng   cântece  i  dansuri, tinerii  din  echipa  cultural  �– compus   din  
peste  50  tineri  i  tinere, preg tesc  i  piesa �“Logodna�”. 
În  sprijinul  campaniei  de  var   au  fost  preg tite  biblioteci  volante, pentru  
fiecare  arie  i  au  fost  preg tite  cinci  conferin e  cu  privire  la  muncile  
agricole  de  var . 
Pe  lîng   munca  cultural , în  cadrul  c minului  se  mai desf oar   o  intens   
activitate  sportiv . Astfel  50  tineri  sub  îndrumarea  tovar ului  Pop  Gavril   
practic   diferite  ramuri  de  sport  ca  fotbal, voleibal, ah  etc. 
În  toate  aceste  ac iuni �– ne  spune  tov. Balerini  Titus, directorul  c minului  
cultural �– pot  fi  întîlni i  tinerii  utemi ti  Demian  Gheorghe, Mure an  
G vril , T ma   Terezia, Mitru   Leontina, F t  Viorica  etc., care  constituie  
mîndria  c minului  nostru. 
�“Rodnic   activitate  la  c minul  cultural  din  urde ti�”, în  PENTRU  SOCIALISM, an  V, 
nr.159, joi  8  iulie 1954, p. 32 
1955 
C minele  culturale  din  satele  Cet ele  i  urde ti, raionul  L pu , desf oar   
o  vie  activitate  cultural . În  cadrul  lor  se  in  regulat  conferin e  legate  de  
preg tirea  multilateral   a  lucr rilor  agricole  de  prim var   i  de  
popularizarea  metodelor  frunta ilor  recoltelor  bogate. 
Ambele  c mine  au  echipe  de  joc, cor  i  teatru. De  curînd  ele  au  participat  
la  faza  comunal   a  consursului  echipelor  de  teatru  calificându-se    pentru  
faza  raional . 
Pentru  a  stimula  i  mai  mult  pe  membrii  echipelor  artistice, cele  dou   
c mine  au  hot rît  s   fac   un  schimb  de  experien . Nu  de  mult  echipa  de  
cor  a  c minului  cultural  din  Cet ele  s-a  deplasat  în  satul  urde ti, unde  a  
prezentat  un  bogat  program  de  cîntece. La  rîndul  s u  i  echipa  cultural   a  
c minului  cultural  din  urde ti  s-a  deplasat, duminica  urm toare, în  satul  
Cet ele, cu  un  program  de  cântece, jocuri  i  poezii. Cu  prilejul  acestui  
schimb  de  experien   s-a  constatat  c   echipa  de  jocuri  a  c minului  
cultural din urde ti  este  mai  bine  preg tit   i  are  un  repertoriu  mai  bogat. 

ntoarse  acas , ambele  echipe  lupt   pentru  lichidarea  lipsurilor  constatate. 
Ambele  c mine  culturale  au  avut  de  înv at  mult  în  urma  acestui  schimb  
de  experien , el  constituind  un  stimulant  pentru  membrii  echipelor  
artistice pentru a desf ura o activitate mai intens   i  de  o  mai  bun   calitate. 
P. Costin, coresp. Voluntary, �“Schimb  de  experien   între  echipe  artistice�”, în  PENTRU  
SOCIALISM, an  VI, nr.353, 23  februarie  1955, p. 3 
     * 
Forma iunea  cultural-artistic   din  comuna  urde ti (L pu )  desf oar   o  
activitate  din  ce  în  ce  mai  rodnic . Îndruma i  de  directorul  c minului  
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cultural, Balerini  Titus, arti tii  amatory  îmbog esc  continuu  repertoriul  i  
prezint   bogate  programe  artistice  în  fa a  ranilor  muncitori. Repertoriul  
lor  cuprinde  piesele: �“Zestrea  Ilenu ei�”, În  pe it�”, peste  10  coruri  preg tite  
pe  4  voci, cîntece  solo, dialoguri, scenete  i  recit ri. 
Pe  lîng   deplas rile  ce  le  fac  în  satele  Cet ele, Plopi   etc., de  curînd  
membrii  echipei  au  prezentat  un  frumos  program  i  în  satul  D ne ti 
(raionul  omcuta  Mare). Printre  corurile  pe  4  voci  executate  a  fost  i  
cîntecul �“La  noi  în  gospod rie�” care  s-a  bucurat  de  mult  success. Solistele  
echipei, care  au  interpretat  cîntece  ca: �“S-a  f cut  lumin -n  sat�” . a  au  fost  
viu  aplaudate. Programul  a  mai  cuprins  ansuri  populare  locale, scenete  
satirice, dialoguri  i  recit ri  executate  cu  mult  talent. 
�“Echipa  cultural   din  urde ti�”, în  PENTRU  SOCIALISM, an  VI, nr.435, 31  mai  1955, p. 2 
1956 
De  curînd, în  satul  urde ti, din  raionl  L pu , a  avut  loc  inaugurarea  unei  
b i  comunale. Înzestrat   cu  utilaj  corespunz tor, baia  satisface  pe  deplin  
cerin ele  ranilor  muncitori  din  sat. Numai  în  ultimele  zile  a  fost  utilizat   
de  peste  400  de  cet eni. 
Petre  Costin, �“Nou   baie  comunal �”, în  PENTRU  SOCIALISM, an  VII, nr.743, 25  mai  
1956, p. 1 
1958 
Biblioteca  din  urde ti (L pu )  a  luat  fiin   în  decembrie  1957, cu  un  
num r  destul  de  mare  de  volume. Frumos  aranjat   a teapt   cititorii. Cî iva  

rani  luar   primele  c r i. Pe  zi  ce  trecea  num rul  cititorilor  se  m rea  i  o  
dat   cu  aceasta  cre tea  i  num rul  volumelor  citite. Ast zi  num rul  
cititorilor  dep e te  400. La  acest  success  a  contribuit  i  tîn ra  bibliotecar   
Ana  Man  care  popularizeaz   c r ile  i  se  dovede te  a  fi  o  bibliotecar   
sîrguincioas . Numai  în  una  din  zilele  lunii  aprilie  ea  a  reu it  s   înscrie  
înc  15 noi cititori, printer care se num r  i ranul muncitor Gavril   Mure an. 
O  grij   deosebit   a  manifestat  bibliotecara  fa   de  cei  mici. Povestindu-le  
cuprinsul  diferitelor  c r i  i-a  f cut  din  ei  buni  prieteni  i  totodat   buni  
popularizatori  ai  c r ii. Multe  c r i  a  citit  eleva  Cusco  Maria  i  elevul  Pop  
Mihai. i  ca  ei  sînt  mul i. Ace ti  tineri  au  luat  c r i  i  pentru  p rin ii  lor, 
le-au  citit  i  discutat  împreun . i  rezulatul  s-a  v zut. Pe  lîng   faptul  c   
p rin ii  lor  au  prins  dragoste  de  citit, ace ti  elevi  sînt  printer  cei  mai  buni  
din  clas   i  totoda   un  sprijin  bibliotecarei  în  popularizarea  c r ilor. 
�“O  bibliotecar   sîrguincioas �”, în  PENTRU  SOCIALISM, an  IX, nr.1341, 3  mai  1958, p. 3 
1959 

urde ti  e  un  s tuc  cu  case  împr tiate  pe  coame de  deal  i  în  v i. coala  
e  tocmai  sus, pe  un  deal. S lile  luminoase  i  curate  primesc  cu  c ldur   pe  
elevi. Nu  lipse te  nemotivat  nici  unul, iar  la  înv tur   sînt  buni. În  primul  
trimestru  erau  r ma i  în  urm   vreo  cinci, din  peste  o  sut . Nicolae  
Demian  din  cl. I-a  r m sese  în  urm   din  cauza  bolii, tocmai  atunci  cînd  
se înv a  alfabetul. Înv toarea  Maria  Dr goi  nu  s-a  mul umit  s -I  arate  
lec iile  pe  care  le  are  de  înv at. A  mers  la  el  acas , l-a  chemat  la  coal   
la  medita ii. 
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Organiza ia  de  pionieri  de  aci, sub  îndrumarea  organiza iei  U.T.M., a  
ini iat  un  cerc  de  citit  pentru  pionieri  i  elevi, în  cadrul  concursului �“Iubi i  
cartea�”. În  fiecare  joi, în biblioteca  din  c minul  cultural  se  strîng  micii  
cititori. Responsabilul  cercului, Vasile  F t, împreun   cu  cei  doi  membri  din  
colectivul  pentru  popularizarea  c r ii, se  intereseaz   din  vreme  care  sînt  
temele  actuale, strîngînd  materialul  necesar. Activitatea  acestui  cerc  a  
dezvoltat  gustul  cititului  la  elevi. Dovad   sînt  i  abonamentele  la �“Scînteia  
Pionierului�”, �“Lumini a�”  i �“Tîn rul  Leninist�”  f cute  de  pionieri  i  elevi. 
La  cercul  tinerilor  naturali ti  s-au  f cut  probe  de  germina ie. Elevii  au  
f cut  cîteva  experien e  cu  soluri  bogate  i  soluri  s race, experien e  de  
altoire  a  pomilor  etc. 
Duminica  e  zi  de  odihn . Totu i, dac   vii  diminea a  la  coal , g se ti  aci  
majoritatea  pionierilor  i  elevilor, jucînd  ah, citind, repetînd  programe  
culturale  etc. Numai  în  primul  trimestru, elevii  au  dat  trei  programe  în  
cadrul  c minului  cultural. Nu  de  mult  au  organizat  i  o  sear   cultural . 
Copiii  înva   de  pe  acum  s - i  gospod reasc   bine  fiecare  b nu   primit  de  
la  p rin i. Adunînd  zi  de  zi  ban  cu  ban, elevi  ca  Iuliana  F t (cl. IV-a), 
Eufrosina  Brodaci (cl. III-a)  au  strîns  i  depus  la  C.E.C.  86, respective  45  
lei. Teofil  Bud  din  cl. IV-a  are  deja  peste  200  lei  la  C.E.C.  i  ca  el  mai  
sînt  mul i. 
S. P., �“Printre  colarii  din  satul  urde ti�”, în  PENTRU  SOCIALISM, an  X, nr.1590, 28  
februarie  1959, p. 3 
1962 
    Informare 
     Cu  privire  la  unele  aspecte  din  desf urarea  muncii  politice de  mas   
    pentru  colectivizarea  agriculturii 
În  ultimele  s pt mâni  au  fost  luate  m suri  de  c tre  majoritatea  comitetelor  
rationale  i  or ene ti  de  partid  pentru  intensificarea  muncii  în  vederea  
termin rii  colectiviz rii  agriculturii  regiunii  noastre. Activitatea  sus inut   în  
aceast   privin   a  fost  în  special  în  raioanele  omcuta, Cenu  Silvaniei, Tg. 
L pu , Ora   Baia  Mare  i  în  ultima  vreme  i  în  raioanele  Sighet  i  Vi eu. 
În munca  pentru  colectivizarea  agriculturii  comitetele  rationale  au  îndrumat  
i  sprijinit  organiza iile  de  baz   de  la  sate  cu  un  num r  însemnat  de  

activi ti  de  partid  i  a  org. de  mas , pentru  organizarea  muncii  politice  de  
mas   în  vederea  l muririi  r nimii  muncitoare  pentru  a  trece  în  
gospod rii  colective. În  acest  scop  s-au  folosit  forme  i  mijloace  variate. 
Cele  mai  frecvente  forme  ale  muncii  politice  de  mas   folosite  sunt: 
 În  primul  rand  s-a  pus  accent  deosebit  pe  mobilizarea  i  
antrenarea  în  munca  de  colectivizare  for ele  locale  ale  satului. Au  fost  
instrui i  un  num r  de  8781  agitatori  i  1732  deputa i  ai  sfaturilor  populare  
cu  membri  de  partid, care  duc  munca  de  l murire  cu  diferite  ocazii  pe  
circumscrip ii  electorale, la  c minele  culturale  etc. (�…..) 
Urmând indica iile  conducerii  partidului  comitetele  rationale  i  or ene ti  
de  parties  se  ocup   cu  mai  mult   aten ie  pentru  atragerea  în  munca  
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politic   a  unui  num r  cât  mai  mare  de  cadre  de  conducere  din  G.A.C.  i  
colectivi ti  frunta i. Astfel, pe  regiune  org. de  baz   în  ultimele  2  s pt mâni  
au  selec ionat  un  num r  de  1964  colectivi ti  i  i-a  repartizat  în  sat  i  
satele  învecinate  cu  gospod ria  colectiv   din  care  fac  parte. (�…..) 
Ca  un mijloc  de  convingere  a  fost  folosit   i  metoda  ca: cu  ocazia  
inaugur rii  diferitelor  noi  G.A.C.-uri, unde  tot  satul  a  fost  colectivizat  s   
fie  invita i  i  un  num r  de  rani  din  satele  vecine  unde  se  ducea  munca  
pentru  colectivizare, pentru  a  participa  la  festivitatea  organizat   cu  acest  
prilej. 
Astfel, 34  G.A.C.-uri  inaugurate  în  ultimele  s pt mâni, au  participat  peste  
2088  invita i. Ca  de  exemplu (�…)  la  inaugurarea  care  a  avut  loc  în  satul  
F ure ti  raionul  L pu   au  participat  75  rani  muncitori  din  satele  Plopi , 

urde ti  i  Cet ele. 
A  fost  intensificat   i  munca  cultural   de  mas   care  a  fost  subordonat   
colectiviz rii  agriculturii�… 
�“Informare  a  Comitetului  Regional  Baia  Mare  al  P.M.R., privind  ac iunile  întreprinse  în  
vederea  încheierii  colectiviz rii  în  regiune (24  februarie  1962)�”, în  Andrea  Dobe , Gheorghe  
Mihai  Bârlea, Robert  Furtos, COLECTIVIZAREA  ÎN  MARAMURE , Contribu ii  
documentare (1949-1962), vol. I, Funda ia  Academia  Civic , Bucure ti, 2004, p.421  sq. 
    Situa ie 
 cu  privire  la  familiile  i  suprafe ele  r mase  de  colectivizat   
  la  data  de  7  martie  a.c.  în  unele  sate  din  regiune. 
Raionul  L pu  
 - urde ti  -  177  familii  cu  216  ha 
 - M n tur �– 122  familii  cu  253  ha 
 - V leni -  38  familii  cu  222  ha. 
�“Raport  al  Comitetului  Regional  Baia  Mare  al  P.M.R., privind  situa ia  familiilor  i  a  
suprafe elor  ce  urmau  s   fie  colectivizate (7  martie  1962)�”, în  Andrea  Dobe , Gheorghe  
Mihai  Bârlea, Robert  Furtos, COLECTIVIZAREA  ÎN  MARAMURE , Contribu ii  
documentare (1949-1962), vol. I, Funda ia  Academia  Civic , Bucure ti, 2004, p.426  sq. 
1997  apr.  29 
În  tendin a  de  a  recupera  i  conserva  o  seam   de  obiceiuri  tradi ionale  pe  
cale  de  dispari ie, Centrul  Crea iei  Populare  Maramure  (director  prof.  
Dumitru  Iuga)  se  preocup   de  reconstituirea  i  repunerea  lor  în  circula ie  
în  mod  authentic, cu  participarea  s tenilor. A a  este �“Ud toriul�”  din  

urde ti, �“Tânjaua�”  de  pe  Mara  i  �“Cu  c ru u�”  din  Cufoaia�”. 
GRAIUL  MARAMURE ULUI, Serie  nou , an  IX, mar i  29  aprilie  1997, p. 6 
1998  apr. 23 
Al turi  de �“Ud toriul�” din  urde ti (care  a  avut  loc  în  20  aprilie �– a  doua  
zi  de  Pa ti)  i  �“Tânjaua  de  pe  Mara�”, obiceiul �“Cu  c ru u�” din  Cufoaia  
face  parte  din  riturile  agrare  fundamentale, care  marcheaz   încheierea  
aratului  i  sem natului. Este  s rb toarea  care  are  în  centrul  ei  pe  cel  care  
a  oficiat  ritul  primei  brazed, i  prin  care, acum, împline te  un  nou  rit �– de  
fertilitate: trasul  în  ap . 
GRAIUL  MARAMURE ULUI, Serie  nou , an  X, joi  29  aprilie  1998, p. 1 
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2002  mai  8 
�“Luni, 6a  mai (a  doua  zi  de  Pa ti), în  satul  urde ti, apar in tor  comunei  

i e ti, a  avut  loc  a  V-a  edi ie  a  S rb torii  Ud toriului. Cu  aceast   ocazie  
s-a  s rb torit  cel  mai  harnic  om  din  sat  care  a  ie it  primul  la  arat. La  
aceast   manifestare  au  participat  Livia  Sima, vicepre edintele  Consiliului  
Jude ean  Maramure , Iuga  Dumitru, ex-directorul  Centrului  Crea iei  
Populare  Maramure , un  grup  de  studen i  din  Praga, oameni  de  cultur , 
cet eni  str ini  din  Germania, Elve ia, Ungaria, Fran a, oficialit i  în  frunte  
cu  primarul  Gavril  Dobrican  i  viceprimarul  Gheorghe  Bud../...../ 
Sufletul  acestei  manifest ri  culturale  a  fost  UFD-istul  Costin  Gavril  i  
colegul  s u  de  partid  Gheorghe  Bud, al turi  de  Gavril  Dobrican  i  
Consiliul  Local  i e ti... 
Vasile  Gherman, URDE TI �– LA  S RB TOAREA  UD TORIULUI, în  Informa ia  zilei, 
miercuri, 8  mai  2002, p. 5 
2004, iunie  11 
Biblioteca (din i e ti �– n. n.) va fi  mutat   în  C minul  Cultural  din  urde ti. 
INFORMA IA  ZILEI, vineri  11  iunie  2004, p. 5 
2004, august  4 
La  urde ti, în  cadrul  proiectului  �“Design  Experiment  Extramedial�” arti tii  
redescoper   tradi iile  Maramure ului. 
GLASUL  MARAMURE ULUI, miercuri, 74 august  2004, p. 8 
     * 
La  urde ti, atelier  experimental  pentru  12  creatori  din  toat   ara. 
Maramure ul, sub  semnul  crea iei. 
GRAIUL  MARAMURE ULUI, miercuri, 4  august  2004, p. 1 
2004, vineri  6  august 
Etnodesign  la  urde ti. Pentru  promovarea  me terilor  populari  din  jude . 
GLASUL  MARAMURE ULUI, vineri, 6  august  2004, p. 8 
2004, august  7 
Ieri, la  urde ti  a  avut  loc  un  eveniment  cultural  de  talie  na ional , vizând  
dezvoltarea  artei  tradi ionale  române ti... 
Alina  Talpo , La  urde ti  maramure enii  sunt  înv a i  s - i  vând   tradi iile  în  Europa, 
GLASUL  MARAMURE ULUI, sâmb t , 7  august  2004, p. 3 
La urde ti s-a  constituit  un  grup  de  dialog  pentru  p strarea  i  promovarea  
crea iei  populare  maramure ene. Maramure ul �– tradi ie  i  modernitate. 
Anca  Goja, GRAIUL  MARAMURE ULUI, Sâmb t , 7 �– Duminic   8  august  2004, p. 16 
2004, august  9 
Vineri, 6  august. Pu in  dup   ora  13. urde ti. /.../ În  iarba  sp lat   de  ploaie  
se  disting  semne  umane. Simboluri  str vechi, reînviate  ingenios  doar  cu  
ajutorul  câtorva  pietre, scânduri  i  roade  ale  p mântului. Art   
contemporan . /..../  
Tezaurul  omului  de  la  ar ... Lume  mult , pestri : rani, me te ugari, 
speciali ti  în  diverse  domenii  sosi i  tocmai  din  Bucure ti, Sibiu, Cluj, Baia  
Mare. To i  uni i  de  un  singur  gând: s   salveze, pân   nu  e  prea  târziu, ceea  
ce  ne  confer   identitate  ca  na ie �– crea ia  popular   autentic . i  nu  prin  
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îngroparea  ei  în  muzee, ci  prin  preluarea  ei  în  arta  i  în  via a  
contemporan   de  zi  cu  zi. /...../ 
Dar  nu  to i  românii  sunt  interesa i  de  promovarea  valorilor  culturale  
populare. i  o  afl m  de  la... str ini. Recent, dou   studente  la  Agricultur   în  
Nancy, Fran a, au  petrecut  un  stagiu  de  10  zile  la  urde ti. Ocazie  cu  care  
au  realizat  o  anchet   prin  care  urm reau  s   afle  care  sunt  posibilit ile  
turi tilor  de  a  afla  informa ii... /.../ 
Printre  punctele  �“slabe�”  ale  fiec rei  institu ii  luate  în  vizor  s-au  num rat  
lipsa  bro urilor  cu  informa ii  despre  obiectivele  turistice, parcurile  naturale, 
circuitele  turistice, adrese  ale  pensiunilor  turistice  i  ale  artizanilor, dar  i  
lipsa constant  a  interesului  i  a  preocup rii  pentru  instala iile  tradi ionale... 
ANCA  GOJA, Tradi ia  i  contemporaneitatea  pot  tr i  împreun , în  GRAIUL  
MARAMURE ULUI, Luni, 9  august  2004, p. 8 
2005, februarie  18-24 
Galeria  C minul  Artei 
Str. Biserica  Enei  16. Tel. 321 67 66 
PARTER 
�“My  Maramure �” �– E E E  urde ti 
Parte  integrant   a  proiectului �“Etnodesign-Extra  Medial  Experiment�” /.../ 
Pân   la  2  martie. 
CEL  MAI  TARE  GHID  B. 24. FUN  DIN  BUCURE TI, 18-24  februarie  2005 
2005  februarie  18-24 
Galeria �“C minul  Artei�” 
Str. Biserica  Enei  16. Tel. 321 67 66 
Parter 
Etnodesign (pân   la  2  martie) 

APTE  SERI  i / ie i / în / lume, Edi ia  de  BUCURE TI, anul  VII  nr.  346  i  347, 11-17  i  
18-24  februarie  2005 
2005, februarie  19 
Joi  seara, C minul  Artei  din  centrul  Bucure tiului  a  g zduit  expozi ia  
eveniment  de  evaluare  i  promovare /.../  a  tradi iei  populare. 
�“Scopul  nostrum  este  de  a  crea  o  punte  pentru  arta  tradi ional .../.../  
Bucuria... este  c   tineri  studen i  înva   designul  inspirându-se  i  lucrând  cu  
artizani  i  me teri  maramure eni�”, a  concluzionat  Georgeta  Iuga, care  
pentru  luna  martie  a.c. a  fost  invitat   s   prezinte  proiectul  i  expozi ia  în  
cadrul  Universit ii  de  Art   i  Dersign  din  Cluj. 
A.C.A., Sufletul  Maramure ului  într-o  expozi ie  din  buricul  Bucure tiului, GLASUL  
MARAMURE ULUI, sâmb t , 19  februarie  2005, p. 7 
2005, februarie  
�“Cel  mai  mare  rezultat  al  proiectului  mi  se  pare  afi  faptul  c   o  mul ime  
de  studen i  din  Maramure , care  studiaz   designul  la  Cluj  i  Bucure ti, 
doresc, acum, s   lucreze  cu  me terii  no tri  i  s   se  inspire  din  crea iile  
lor�”, a  apreciat  Georgeta  Iuga, �“creierul�”  acestui  proiect. De  men ionat  c , 
chiar  dac   proiectul  s-a  încheiat, Sfatul  B terânilor  din  urde ti, readus  în  
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aten ia  i  memoria  s tenilor  în  luna  august  2004, se  va  întruni, din  nou, în  
data  de  25  martie, de  s rb toarea  BuneVestiri. 
A. G., Etnodesign-ul, un  concept  care  câ tig   teren, GRAIUL  MARAMURE ULUI, Joi, 24  
februarie  2005, p. 9 
2005, martie  1 
Un  bulletin  informative  editat  în  cadrul  Programului  Cultural  Român  din  
Elve ia  are  în  proiect  Etnodesign-ul  Experiment  Extramedial, care  are  în  
vizor  urde tiul  maramure ean. �“Viitorul  apar ine  acelora  care  î i  respect   
identitatea  prin  continuarea  tradi iei�”, spune  într-un  argument  al  publica iei  
Georgeta  Maria  Iuga, managerul  proiectului. Recent, la  Bucure ti, a  avut  loc  
o  întâlnire  maramure eano-elve ian , cu  participarea  unor  personalit i  care  
se  trag  de  prin  aceste  locuri: Ion  Zuba cu, Grigore  Le e, Vasile  Pop  
Negre teanu. Finan ator: Pro  Helvetia  Bucharest, Swiss  Cultural  Programe  
România.. Ion Burnar, Elve ia din... urde ti, INFORMA IA ZILEI, Mar i, 1 martie 2005, p. 5 
2005, aprilie 
Crea ia  de  inspira ie  folcloric   nu  este  o  noutate  în  repertoriul  artei  
contemporane, îns   constituirea  unui  model  de  comunicare  pertinent   între  
patrimonial  etnografic  i  talentul  plasticienilor  reprezint   o  victorie  
necesar   pe  drumul  valorific rii  culturii  populare. Ne-am  bucurat  de  ecoul  
unei  astfel  de  victorii, participând, pe  17  februarie, la  Galeria �“C minul  
Artei�”  din  Bucure ti, la  expozi ia  de  promovare  a  proiectului  Ethnodesign 
�– Experiment  Extramedial, apar inând  unei  echipe  interdisciplinare  conduse  
de  Georgeta  Maria  Iuga. /.../ 
Observând  c   omul  satului  românesc  contemporan  tr ie te  în  extramedial, 
un  spa iu  de  prag  între  mediul  care  nu  mai  exist   i  acela  care  nu  exist   
înc , Georgeta  Maria  Iuga  a  în eles  necesitatea  sus inerii  unui  dialog  
continuu  între  localnici, arti ti, designeri, cercet tori, me teri, invita i, 
jurnali ti, factori  locali, cu  scopul  de  a  integra  valorile  patrimoniale  
etnografice  în  circuitul  cultural  na ional  i  interna ional. Impactul  acestei  
ac iuni  este  consolidarea  sentimentului  identitar, urmat   de  con tientizarea  
tradi iilor  rurale  ca  resurse  viabile  pentru  dezvoltarea  economic   i  
cultural   a  localit ii /.../. 
Expozi ia  de  la �“C minul  Artei�”  a  fost  un  eveniment �“prea  plin  de  sufletul  
Maramure ului�”: expunerea  ingenioas   i  minimalist   a  fotografiilor  de  
diferite  dimensiuni, creând  sentimental  de �“aproape-departe�”, proiectarea  
unui  film  pe  un  ecran  improvizat  mobil, o  caset   derulându-se  în  fundalul  
sonor, performan ele �“live�”  ale  spectatorilor (poezie  i  horit  cu  
acompaniament  de  ceter   i  chitar ), materiale  promo ionale  i  ospitalitatea  
fireasc   a �“gazdelor�”, i-au  unit  pe  participan i  într-o  emo ie  de  ne ters. 
Fiind  prezen i  acolo, am  în eles  una  dintre  cauzele  succesului  proiectului  
Ethnodesign �– Experiment �– Extramedial: conduc torii  lui  au  tiut  s   
estompeze  diferen ele  dintre  domenii  variate  i  s -i  aduc   pe  oameni  
al turi, în  lumea  tradi iei  populare  române ti, maramure ene. Nu  
întâmpl tor, la  urde ti, Sfatul  B trânilor  s-a  revitalizat  aproape  spontan: 
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localnicii  au  venit  pur  i  simplu  i  s-au  a ezat  lâng   oaspe ii  lor  pentru  a  
regândi  strategia  de  valorificare  viitoare  a  artei  populare  str vechi. 
Dr.  Ioana-Ruxandra  FRUNTELAT , Regândirea  tradi iilor  maramure ene, BULETIN  
INFORMATIV, Centrul Na ional al Crea iei Populare, Bucure ti, nr. 4 (155), aprilie  2005, p. 7-9 
2005, aprilie  30 
Francezii  au  revenit  la  urde ti. /.../ Cu  foarte  mul i  prieteni. Ei  au  adus  
mobilier  colar, rechizite  i  vopsea  lavabil   pentru  colile  de  pe  raza  
comunei  i e ti. /.../ 
La  Pensiunea  �“AMETHYST�” ... mai  sunt  g zduite  i  dou   familii  din  
Germania, venite  s - i  petreac   Sfintele  Pa ti, dar  i  s   asiste  la  obiceiul 
�“Ud torului�”, s rb toare  organizat , luni, 2  mai. 
GRAIUL  MARAMURE ULUI, sâmb t   30  aprilie �– duminic   1  mai  2005, p. 2 
2005, iunie   4 
(Un  grupaj  de  5  poezii  ale  elevilor  din  urde ti). Un  preambul: 
�“Manifest ri  europene  la  urde ti�”. 
Vasile  Dobra, Manifest ri  europene  la  urde ti, GLASUL  MARAMURE ULUI, Sâmb t   4  
iunie  2005, p. 7 
2005, iunie  7 
La  coala  general   cu  cls. I-VIII  din  urde ti, vineri, 3  iunie, a  fost  o  
mare  s rb toare: premierea  elevilor  participan i  la  concursul  de  crea ie 
(desen, culegeri  de  folclor, poezie) �“ urde ti �– satul  meu  frumos�” /...../ 
Laud  copiilor din urde ti, dar i profesorilor i tuturor urde tenilor care i-au  
sprijinit cu toat  inima. Manifestarea, dar i marele interes  al  localnicilor, ofer   
o  raz   de  speran   pentru  p strarea  patrimoniului  cultural  din  urde ti. 
Ion  Burnar, �“Raze  de  soare�”  la  urde ti, INFORMA IA  ZILEI, mar i, 7  iunie  2005, p. 6 
2005, iunie  8 

urde tiul poate fi acum cunoscut nu  numai  ca  localitatea  din  Maramure   cu 
biserica de lemn cea  mai  reprezentativ , cu turla  cea  mai  original , dar  i  ca 
localitate care aspir  la cultura i civiliza ia lumii moderne, a lumii  universale. 
Ion  M. Mihai, Copiii  din  urde ti, GRAIUL  MARAMURE ULUI, miercuri  8  iunie  
2005, p. 1,3 
2005, iunie 
La  sfâr itul  lunii  acesteia  am  participat  la  un  seminar  organizat  de  British  
Council  în  cadrul  proiectului  pentru  patrimoniu  cultural, o  ini iativ   
sus inut   de  ASR  Prin ul  de  Wales. În  continuarea  seminarului  am  fost  
invita i  s   propunem  proiecte  specifice  i  durabile. Dintre  acestea  au  fost  
selec ionate  trei, printer  care  i  proiectul  nostru �“Sap   unde  stai�”, a  c rui  
loca ie  este  satul  urde ti. 
/.../ N scut   fiind  în  Sighi oara, ora   inclus  pe  lista  patrimoniului  
UNESCO, visul  meu  de  aur  este  s   m   stabilesc  în  satul  urde ti, care  
este  unul  din  satele  în  care  exist   o  biseric   de  patrimoniu  universal, 
oameni  i  copii  unici. 
Radu  Suciu, Sap   unde  stai, JURNALUL  DE  VINERI, 10-16  iunie  2005, p. 11 
2005, august  7 
Azi, la  urde ti, se  lanseaz   revista �“CYBELA�”... în  cadrul  S rb torii  s te ti  
organizate  de  Funda ia  social-cultural   pentru  democra ie �“i. u. g. a.�”, în  
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parteneriat  cu  British  Council  i  Prim ria  i e ti... Tema  primului  num r, 
prezentat   drept �“revist   de  memorie  cultural �”, este  �“Patrimoniul  rural  i  
problemele  sale  actuale�”. Num rul  este  realizat  special  cu  ocazia  
simpozionului  în  desf urare  la  urde ti  în  perioada  4-7  august. 
A. G., GRAIUL  MARAMURE ULUI, sâmb t   6 �– Duminic   7  August  2005, p. 2 
2005, august  8 
Cercet ri  de  arheologie  spiritual . Organizatorii  au  început  s  �“sape�”  
comorile  urde tiului  printr-un  concurs  de  crea ie  în  rândul  colarilor  din  
sat, dar  i  prin  sprijinirea  cercet rilor  de  teren  ale  studen ilor  de  la  
masteratul  de  antropologie  din  cadrul  colii  Na ionale  de  tiin e  Politice  
i  Administrative  Bucure ti, cât  i  a  celor  de  la  Universitatea  de  Nord  

Baia  Mare, Facultatea  de  Inginerie  a  Mediului. /.../ 
Supranumit �“memoria  ancestral , înc   vie, a  Europei�”, Maramure ul  a  intrat  
i  el, al turi  de  întreaga  societate  româneasc , în  vâltoarea  unor  rapide  

transform ri. Ne  afl m  la  intersec ia  a  dou   tipuri  de  mediu: acela  care  nu  
mai  exist , se  pierde, i  acela  care  înc   nu  exist . Cu  toate  acestea  la  

urde ti  este  un  început  de  drum  care  ne  poate  da  speran . /..../ 
C minul  Cultural  urde ti  a  g zduit  expozi ia  de  desene �“ urde ti �– satul  
meu  drag�”, realizat   de  elevii  colii  urde ti  i  expozi ia  de  fotografii 
�“Etnodesign �– Experiment  Extramedial�” semnat   de  arti tii  Valentin  Gan a, 
Gabriel  Blaszani  i  tefan  Bandalac. i  pentru  c   a  fost  o  zi  de  
s rb toare, micii  arti ti  ai  expozi iei  au  oferit  oaspe ilor  un  minispectacol  
cu  cântece  religioase (coordinator  Natalia  Fornvald). La  finalul  evolu iei, 37  
de  coconi  din  urde ti  au  fost  r spl ti i  de  Dumitru  Iuga  cu  câte  un  
exemplar  al  revistei �“Memoria  ethnologica�”, ei  f când  parte  dintre  cei  care  
i-au  adus  contribu ia  la  acest  num r  al  revistei, cu  ghicitori  sau  pove ti  

culese  de  la  b trânii  satului. Revista  nu  a  fost  singura  surpriz   de  care  au  
avut  parte  micii  urde teni, grupul  de  tineri  cerceta i  din  Fran a  i  
Asocia ia  Gr dinitsa  RLM, Fran a  oferindu-le  un  spectacol  de  marionete. În  
cadrul  acestei  s rb tori  a  fost  lansat   o  nou   revist   de  memorie  cultural  
�“Cybela�”, an  I, nr. 1 �– august  2005, editat   de  Funda ia  Social-Cultural   
pentru  Democra ie �“identitate. unitate. generozitate. ac iune.�”. /...../ 
Punctul  culminant  al  întâlnirii  de  la  urde ti  a  fost  Sfatul  B trânilor, 
câ iva  în elep i  ai  satului, care  au  îmbr cat  cu  mândrie  portul  lor  popular  
de  s rb toare... au  încercat  s   g seasc   solu ii  concrete  pentru  p strarea  
patrimoniului  i  transmiterea  me te ugurilor  genera iilor  viitoare.../.../ 
�“Ce e important, lucru  pe  care  s-a  pus  accentual  i  la  acest  simpozion  este  
c  oamenii locului  s   con tientizeze  de  ce  bog ii  dispun, s   tie  c   fiecare  
obiect  din  gospod rie  face  parte  dintr-un  patrimoniu  pe  care  trebuie  s -l  
p streze�”, a  concluzionat  Rucsandra  Pop, nepoata  folcloristului  Mihai  Pop. 
Alina  Andreica, La  urde ti  a  reînviat  Sfatul  B trânilor, în  GLASUL  MARAMURE ULUI, 
luni, 8  august  2005, p. 10-11 
2005, august  5  S rb toare  la  urde ti. Patrimoniul  rural  i  problemele  sale.  
GLASUL  MARAMURE ULUI, vineri, 5  august  2005, p. 6 
S rb toare  s teasc   la  urde ti. 
GRAIUL  MARAMURE ULUI, vineri, 5  august  2005, p. 2 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

162 

2005, august  9 
S rb toare  mare, sâmb t , de  ziua  Schimb rii  la  Fa , la  urde ti... /..../  
Sâmb t   lucr rile  serioase  ale  simpozionului  s-au  împlinit  cu  un  mic  târg  
de  artizanat  la  care  au  participat  me teri  populari  i  artizani  
maramure eni, cu  un  recital  de  muzic   religioas   i  un  spectacol  de  
marionette  sus inut  de  câ iva  cerceta i  francezi, cu  lansarea  a  dou   reviste, 
prestigioasa �“Memoria  ethnologica�”  i �“debutanta�” �“Cybela, cu  o  expozi ie  
de  desene  ale  copiilor  urde teni  i  una  de  fotografii  realizate  anul  trecut, 
cu  ocazia  proiectului �“Etnodesign �– experiment  extramedial�”, precum  i  cu  
Sfatul  b trânilor  urde teni... Toate  desf urate, bineîn eles, într-o  atmosfer   
de  bun   dispozi ie  i  maxim   în elegere  între  s teni  i  oaspe ii  lor... 
Anca  Goja, urde ti �– patrimonial  nostrum, al  tuturor, reportaj, GRAIUL  
MARAMURE ULUI, mar i, 9  August  2005, p. 8 
2005, august  14  Meritul  revistei �“cybela�”  este  c   se  apropie  de  
problemele  actuale  ale  zonei  rurale  i  le  valorific . Este  necesar   o  
continu   redescoperire  i  reinterpretare   a  valorilor  spirituale  din  cultura  
popular   deschis . /.../ Apropierea  de  Europa  trebuie  s   însemne  i  o  re-
apropiere de sat, pentru a con tientiza de unde venim i cine suntem în  realitate. 
N. Goja, Cultura  poporului  din  urde ti, GRAIUL  MARAMURE ULUI, Sâmb t , 13 �– 
Duminic , 14  August  2005, p. 9 
2005, decembrie  La  urde ti, în  postul  Pa tilor, cu  dou   s pt mâni  înainte 
/de  Pa ti/, feciorii  î i  aleg  doi  Crai, care  vor  organiza  întreaga  s rb toare. 
Tot  în  acele  zile  îl  aleg  i  pe  cel  care  a  ie it  primul  la  arat  i  îl  numesc 
�“ud tori�”. Ud toriul  trebuie  s   fie  om  harnic, bine  v zut  în  sat, s   aib   
copii �“pentru  ca  anul  s   fie  roditor�”. Craii  i  ceilal i  feciori  urm resc  
respectarea  regulilor  postului: s   nu  umble  la  fete, s   nu  fac   alte  fapte  
nepermise  în  post, A  doua  zi  de  Pa ti, dup   slujba  de  la  biseric , are  loc  
binecuvântarea  preotului. Tot acum se �“ridic �” ud toriul i se împart, tot prin  
ridicare, func iile. 
Ud toriul  din  urde ti, în  CULTUR   &  TURISM, romanian-english  edition, decembrie  
2005, p. 59 
2005, decembrie  Legenda  �„Cl ilor  de  piatr �”  accentueaz   importan a  chiar  
simbolic   a  fânului  pentru  localnici. Tradi ia  spune  c   Sfântul  Petru (sau  
Sfântul  Ilie �– dup   cum  este  men ionat  în  unele  variante  sau  în  diverse  
culegeri  de  folclor)  a  v zut  un  gospodar  lucrând  duminica (sau  în  ziua  de  
Sf. Ilie)  la  fân. Când  s-a  coborât  de  pe  claie, ca  s   urce  pe  cealalt , s   o  
termine, în  timp  ce  î i  astîmp ra  setea  dintr-o  cof   de  lemn, în  acest  timp  
Sfântul  a  transformat  pe  loc  cl ile (dou   la  num r)  la  care  lucrase  în  acea  
zi, în  piatr , drept  pedeaps   c   a  lucrat �„într-o  zi  oprit �” (Maria  F., 65  ani, 23  
iunie  2005). �„ i  azi  una, o  ptiatr , îi  cât  o  claie  de  fân, una  cât  o  jum tate  
de  claie�” (Victor  P., 75  ani, 25  iunie  2005). În  drum  spre  cas , b rbatul �„î i  b tea  
boii  i  le  zicea  c :  î i  mânca  piatr   la  iarn , pentru  voi  am lucrat  în  zi  
oprit ! (Victor  P., 75 ani, 25  iunie  2005). Aceste  �„cl i  de piatr �” sunt  localizate  �„în  
gr din n  la  Coroian, undeva  între  copaci, la  600  m  mai  jos  de  Piatra  
Ro ie�” (Victor  P., 75 ani, 25  iunie  2005). urde ti. Cl i  de  fân  i  cl i  de  piatr , în  
CULTUR   &  TURISM, romanian-english  edition, decembrie  2005, p. 46 
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Culegeri i cercet ri de folclor 
în ara Maramure ului 

- sec. al XVII-lea - prima jum tate a sec. al XX-lea �– 
 

1. - ara Maramure ului �– coordonate geografico-istorice 
În vremi str vechi, asemeni ca i ast zi, tradi iile p strate din t t r mni 
(str vechime), ori cele mai noi, erau perpetuate peste/prin timpuri. În �“grandul�” 
fenomen de mondializare/globalizare actual , �“când satul devine ora , iar lumea  
sat�”, comunicarea devine din ce în ce mai u oar , aflând într-o clipit  ceea ce  
se întâmpl  în nu tim care parte a lumii, mai grea fiind comunicarea  
locuitorilor din acela i bloc, unde locuim, dar i cu vecinii de pe scara vie ii  
noastre etajate; suntem mai separa i decât de la o localitate/cas  la alta, de la  o 
ar  la alta. 

Pe la 1872, la numai 22 de ani, Mihai Eminescu scria: �“în timp, to i venim 
din Maramure �”. Nu se referea numai la sorgintea Mu atinilor, ci i la puterea  
de a p stra ceea ce este mo tenit din tat  în fiu, Maramure ul fiind considerat  i 
ast zi �“memoria ancestral , înc  vie, a Europei�”. Valorile tradi ionale din  multe 
p r i ale Românimii, seam n  foarte mult între ele. Se zicea, pe vremuri, c  
România/Românimea are mai multe ri decât fosta Uniune Sovietic  i  Statele 
Unite, luate la un loc. Exist  similitudini culturale în spa iul traco-daco-
roman/valah, la fel ca i în spa iile germanice, franceze sau italiene etc., 
observate i de c tre Ovid Densu ianu, dar i de elevul s u Mihai Pop, 
participant i la cercet rile efectuate de coala Sociologic  a lui Dimitrie  Gusti, 
apoi, la rândul s u, realizând, în condi iile tiut de grele, �“ coala Mihai  Pop�”. 
Îns  nicicând nu putem separa valorile spirituale de cele geo-politice. În  acest 
context trebuie s  vedem i s  cercet m fenomenul patrimonial imaterial (cum 
este numit azi), din toate punctele de vedere, a a cum sus ine i Lucian  Blaga, 
dar i Simion Mehedin i, Ovid Densu ianu i Dimitrie Gusti, sau, mai  aproape 
de noi, Prof. Mihai Pop. 
Str veche vatr  de civiliza ie romaneasc , Maramure ul, cunoscut in Evul Mediu ca  
Terra Maramorosiensis sau Terra Marmatiae, se întindea în întreaga depresiune  
înconjurat  de Mun ii Maramure ului la est i nord-vest pân  spre Slovacia, iar, la  sud, 
Mun ii Rodnei i lan ul vulcanic al mun ilor ible , Gutâi �– Oa  (Vz. Grigore Posea, 
Codreanu Moldovan, Aurora Posea, Jude ul Maramure , Bucure ti, 1980, p. 17-31). 
Cuprins între meridianele 23gr. 40�’ �– 25 gr 3�’ longitudine estic  i paralelele 47 gr 33�’ �– 
480 gr 2�’ latitudine nordic  (Vz. Alexandru Filipa cu, Istoria Maramure ului, Cultura  
Na ional , Bucure ti, 1940, p. 10; Radu Popa, ara Maramure ului în veacul al XIV-lea, 
Bucure ti, 1970), Maramure ul se afl  chiar în centrul geografic al Europei, acest punct  
fiind marcat în dreapta Tisei, între localit ile Biserica Alb  i Rah u, azi în  
Transkarpatia (Ucraina), la câ iva kilometri de confluen a rîului Vi eu cu Tisa  Neagr . 
Având o suprafa  de 10.354 km2 (din care doar 3.831 km2 sunt în  România de azi), 
cuprinde, pe o lungime de 150 km., de la Obcinele  Bucovinei pân  dincolo de Cetatea 
Hust, întreg bazinul superior al Tisei (Tisa Alb  i Tisa Neagr ), cu afluen ii s i 
principali: Iza cu Mara i Cos u, Vi eu, Saras u, S pân a �– la sud i Cos u , S purca, 
Ap a, Taras, Teceu, Talabor, S clân a, Neaga (Iza neagr ), Husti a, Talabârjaba, 
Bârjaba �– la nord (Vz. Radu Popa, Op.cit., p. 34; Dumitru Iuga, Georgeta Maria Iuga, ara 
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Maramure ului în sec. XIV, în  LIMBA ROMÂN , Chi in u, nr. 3-5, 2000, p. 57; Mihai D ncu , 
Zona etnografic  Maramure , Ed.  Sport-Turism, Bucure ti, 1986, p. 10 i urm.; Alexandru 
Filipa cu, Op. cit., p. 16). 
Nu ne vom opri asupra tuturor datelor statistice privind popula ia din ara  
Maramure ului, mai ales c , din 1920, Maramure ul a fost desp r it de apele  Tisei. În 
acest an popula ia întregului Maramure  num ra cca. 400.000 de  suflete, locuind în 157 
comune, împ r ite în 10 plase administrative cuprinse 
în 5 districte: Iera ul de Jos pe v ile Bârjaba, Neaga, Huszt, S clân a, Talabârjaba, 
Taras i afluen ii acestora; Iera ul Sighet cu Ap ele, Ronele, S pân a-Saras u, Slatina; 
Domeniul Bocicoi în actualul raion Rah u (Transkarpatia) i satele Lunca i Bocicoiu 
Mare de azi; Iera ul de Sus, pe Iza superioar , de la S cel �– S li tea de Sus - Ieud �– 
Botiza �– Strâmtura �– Glod, pe valea Vi eului pân  la Bor a (Al. Filipa cu, Op. cit., p. 82)]; 
Iera ul Cos u (cu  centrul la Giule ti) cu satele de pe Mara, Cos u i cursul inferior al 
Izei, începând de la Bârsana. 
În 1938 Maramure ul r mas în România, având 3.381 km. , popula ia num ra �„167.177 
suflete: 97.269 romani, 4.734 ip eri, 19.864 ruteni i elemente  rutenizate, 9.880 
elemente maghiarizate i 37.430 evrei; iar dup  confesiune  sunt 107.922 greco-catolici, 
9.133 ortodoc i, 11..238 romano-catolici, 3.434 calvini i 37.430 mozaici. Popula ia 
locuie te in 58 comune rurale repartizate  în 4 plase administrative i într-o singur  
comun  urban , Sighetul�” (Al. Filipa cu, Op. cit., p. 16). 
Maramure ul, adic  Terra Maramorosiensis cum este numit în actele de cancelarie ale 
Evului Mediu, este o ar  inconjurat  i ap rat  de zidurile mun ilor Rodnei, ible , 
Gutâi, Oa , Bârjabei i, margine spre vechea Pocu ie, Gali ia i Bucovina, Mun ii 
Maramure ului�” (D. Iuga, G. M. Iuga, Lucr. cit., p. 57). Se  p streaz  i ast zi legende i 
mituri str vechi despre primii locuitori ai  acestor p mânturi �– urie ii (Vz. Legenda Roza 
Rozalina, in CALENDARUL  MARAMURE ULUI, Baia Mare, 1980, p. 103; Titus Bil iu-
D ncu , Cetatea Cingal ului, în  MEMORIA ETHNOLOGICA, nr. 14-15, 2005, p. 1513 i nr. 
11-13, p. 1187, text 3033; Al. Filipa cu, Op. cit., p. 20); despre Fata P durii i Omul Nop ii 
�– vechi fiin e 
mitologice, sau despre Romoni  (Români ) Robonban, cavaler legendar al  acestor 
locuri, care ne poate aduce aminte de legenda Roman i Vlahata, care a z b dit i în 

ara Maramure ului (Vz. i Mihai Ungheanu, Românii i �„tâlharii  Romei�”, Ed. Phobos, 
Bucure ti, 2005). 
Cele mai vechi urme de locuire din ara Maramure ului dateaz  din  paleolitic i 
neolitic (cca. 60.000 �– 8.000 î. Chr.), dar �„pu inele cercet ri de  suprafa �” efectuate la 
Sighetul Marma iei i la Câmpulung la Tisa�„ nu pot  stabili deocamdat  cronologii i 
tipologii specifice�”, de i într-o lucrare  ap rut  in Transkarpatia, 1981, �„se afirm  c  
cele mai vechi urme de locuire  din dreapta Tisei dateaz  de acum 50.000 de ani�” 
(Marian Nicolae Tomi, Maramure ul istoric în date, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p.7, nota 2). 
Sub Boerebista (70-44 i. Chr.), �„Dacia se întindea pân  la Vilna (Vilnius, capitala Lituaniei de 
azi �– n.n.), cuprinzând i Maramure ul (Al. Filipa cu, Op. cit., p. 18). Din perioada dacic  
�„semnal m cet uia de la Once ti, dar i cet uile, poate str vechi, semnalate dar nu 
cercetate, de la S li tea de Sus, Ieud, ieu etc., tezaurul de monede dacice de la Sighet; 
despre rela iile daco-romane ne  vorbe te tezaurul de la Teceu �– 1100 denari de argint, de la 
Vitellius la  Septimiu Sever, monedele izolate de la C line ti, Giule ti, Ieud, B r nica, 
Slatina, Petrova, Sighet, precum i inscrip iile romane de la Sighet i Cr ciune ti. În teritoriul 
subcarpatic i pân  la Bereg i Ugocea, s-au descoperit 107 monumente arheologice din sec. 
I-IV: 83 a ez ri, 2 a ez ri de tip urban, 2 morminte separate, 8 depozite, 4 centre de 
produc ie, precum i 1500 monede romane în 37 de localit i de pe Tisa i L turi a, 
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majoritatea din sec. II, iar o parte din secolele III-IV. Printre cele mai interesante necropole 
este cea din satul Iza, lâng  Hust, sec. I-IV�” (D. Iuga, G. M. Iuga, Lucr. cit., p. 60; vz. i M. N. 
Tomi, Op. cit., p. 9-10; Pagini din istoria Maramure ului, Lucr. cit., p. 26-36; Georgeta Maria Iuga, 
Monede din tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Teceu, în MARMATIA, nr. 7/1, Baia 
Mare, 2003, p. 229-247; V. G. Kotigoro ko, Popula ia regiunii  subcarpatice în prima jum tate a 
mileniului I al erei noastre, Kiev, 1983; V. G. Kotigoro ko, inuturile Tisei Superioare în veacurile III 
î. Chr. �– IV d. Chr., Bucure ti, 1995; I. Mihalyi de  Ap a, .Diplome maramure ene din sec. XIV i XV, 
Sighet, 1900, p. 619, nota 2). 
Davele (cet ile dacice) de la Zemplin (Slovacia), Slatina, Criva Mic  (Transkarpatia), 
Once ti, cercetate pân  acum, dar mai ales dava de la Malaia Kopania (Transkarpatia), 
�„dau posibilitatea de a elimina aceast  regiune (Tisa  Superioar  �– n.n.) din arealul de 
formare a slavilor. Adic  popula ia autohton  a Tisei Superioare au fost Traco-Dacii. 
Recent aici s-a descoperit i un cimitir dacic, sit arheologic extrem de rar. Malaia 
Kopania a fost identificat  cu Setidava din Tabula Peutingerian  a lui Ptolemeu�” (M. N. 
Tomi, Op. cit., p. 10). 
S-a p strat, pân  aproape de zilele noastre, acel �„jus valachicum�” (dreptul  valah, 
românesc), respectat i în Ungaria, Slovacia i Polonia, ca i la al i  vecini, sau amintirea 
vechilor duci, bani, sub numele de Robonbani (în limba dac : rubobostes): �„dintre 
ace tia se pream re te i azi în horile lungi viteazul Romoni  Robonban, care se pare 
s  fie identic cu Ramung Konig der Wallachen din Niebelungenlied�” (Al. Filipa cu, Op. 
cit., p.26-27). Despre n v lirea  ungurilor se spune c  Almo , tat l lui Arpad, a murit cu 
toat  oastea sa la  Cuhea, unde, mai târziu, Cavalerii Teutoni au ridicat o biseric  
închinat  Sf. tefan (Al. Filipa cu, Op. cit., p.28-29), Saint Istvan, pe numele s u adev rat  
numindu-se tefan Voic, deci evident de ce sorginte era. 
Maramure ul avea dou  voievodate: Voievodatul Superior, cu re edin a la Cuhea, care 
avea suprema ie în sec. XIV, voievodul prezidând  adunarea  cnezilor (se cunosc 13 
cnezate: Saras u, Cos u, Bârsana, Cuhea, Ieud, S cel, Moisei, Vi eu, Lipceni cu 
Horne , Co na cu Rotunda, esul cu Duleni, Nire  i Neaga); Voievodatul Inferior, cu 
re edin a la Saras u. Institu ia voievodatului a func ionat pân  la începutul sec. XV 
(1402). Sunt cunoscu i 14 voievozi (în  parantez  d m prima men ionare în documente): 
Mauriciu Vv. (înainte de 1299); Nicolae Vv., fiul lui Mauriciu Vv. (1299); tefan Vv., 
fiul lui Nicolae Vv. (1326); Bogdan Vv. Desc lec torul, fiul lui tefan Vv. (1342); Iuga 
Vv., fratele lui Bogdan Vv. (1349); tefan Vv. de S li te i Ioan Vv. de Rozavlea, fiii 
lui Iuga Vv. (1349); Codrea (Erdeu) Vv. de Saras u (cca. 1320-1330); Solov stru Vv. 
de Saras u (1345); Opri  (Oprea) Vv. de S pân a, fiul lui Codrea Vv. (1345); Drago  
Vv. al Moldovei (1336), Sas Vv. al Moldovei, fiul lui Drago  Vv.; Balc Vv. i Drag 
Vv., fiii lui Sas Vv., voievozi ai Moldovei i apoi ai Maramure ului (1365). 
Documentele din sec. XIV-XV amintesc toate satele maramure ene, nu îns  i to i 
proprietarii lor. Investiga iile nobiliare din anii 1751-1768 i 1860 constat  c , în mare 
majoritate, proprietarii din sec. XVIII-XIX  sunt descenden ii acelora i proprietari 
români din sec. XIV-XV, având acelea i  nume de familie. Între anii 1752-1758 doar 
120 de familii maghiare, din 15 târguri, i-au dovedit nobilitatea, îns  to i fiind nobili 
armali ti, nici unul  donatar; nici o familie rutean  nu i-a dovedit nobilitatea, în schimb 
351 de familii române ti, din 50 de sate, i-au dovedit nobilitatea, dintre care 310 nobili 
donatari (adic  primeau domenii nobiliare cu drept de proprietate pe veci, românii fiind, 
de fapt, investi i/recunoscu i în propriile lor domenii). 
2. - Coordonate culturale. Primele consemn ri de texte folclorice 
 �”Maramure ul este satul primordial. Nu tim precis de unde vine i 
 te cople e te pân  la urm  acest sentiment. Poate din toate, din port, 
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 din por i, din bisericu ele de lemn, din f ptura omului... ranii 
 maramure eni nu vin de nic ieri. Ai sentimentul c  au venit direct 
 din cer in Maramure . În alte ri sim i, tii c  oamenii au venit de 
 undeva, aici nu ai acest sentiment. Aici, în Maramure , este omul 
 primordial în noble ea sa princiar  �– nu primitiv  -, în frumuse ea lui 
 de înalt  civiliza ie�”.  
    MINORU NAMBARA, antropolog, Japonia 
Maramure ul este cunoscut în ar  i în lume prin originalitatea i  bog ia 
culturii sale populare, dar mai ales pentru c  în vremuri atât  de �„modernizante�” 
î i p streaz  tradi iile: muzica sa este foarte iubit   în întreaga ar , dar i peste 
hotare, îndeosebi pentru ritmurile sale, dar  i pentru frumuse ea textelor; la fel 
dansul; dar sunt recunoscute i  portul, i por ile, bisericile, casele, 
me te ugurile populare care, prin  ornamentic , perpetuat  de milenii, 
�„tezaurizeaz , cum spunea Mircea  Eliade, o întreag  serie de simboluri 
cosmologice care, de mult   vreme, sunt pur i simplu motive decorative�”. 
Cercet torul Gheorghe 
Aldea propune chiar similitudini între motivele ornamentale de pe  por ile 
maramure ene, dar i din întreaga ornamentic  româneasc , cu  vechile scrieri: 
etrusc , greaca arhaic , fenician , rune, sau pictograme  sumeriene ori hitite 
(Gheorghe Aldea, Ornamentul, simbol, element de continuitate româneasc , in IMAGINI I 
PERMANEN E IN ETNOLOGIA ROMANEASC , Chi in u, 1992, plan a VIII, p. 28). 
Aceste afirma ii nu sunt nicidecum surprinz toare, deoarece, de la faptele 
istorice i menirea de �„întemeiere�”, Maramure ul a fost ursit s - i înscrie în 
r bojul timpului i fapte de cultur  remarcabile; �“aici, în Maramure , s-a scris 
prima dat  Biblia în române te�”, spunea Nicolae Iorga, referindu-se la celebrele 
texte rotacizante r spândite apoi în toat  românimea i de care tipograful Coresi 
a trebuit s  in  seam  atunci când, la începutul sec. XVI, le-a tip rit (Vz. M. 
Iv nescu, Istoria limbii române, Ia i, 1988). 
Din Maramure , de la episcopia din Peri (rang ob inut la sfâr itul sec. al XIV-
lea de la Patriarhia Constantinopolului) au pornit aceste texte, ca i Codicele de 
la Ieud, datat 1391/1392 (in text: anul 6000 de la facerea lumii) (Vz. Vasile 
Veti anu, Cronica Codicelui de la Ieud, 1391-1991, Bucure ti, 1995 �– cu întreaga bibliografie). 
Un alt manuscris, înc  nepublicat, tot de la Ieud, numit i �„al B lenilor�”, 
consemneaz  epoca de glorie a lui Iancu de  Hunedoara, fiind datat în anii 
1448/1449 când Transilvania avea doi  voievozi: Ioan Vv.(Iancu de Hunedoara) 
i Imre Vv. (Emerich), primul  pe câmpul de lupt  din Balcani, al doilea r mas 

acas  pentru a împlini treburile administrative ale Transilvaniei. 
Într-o grea perioad  de restri te, în Maramure  apar i primele culegeri esen iale 
de folclor, aducând numero i maramure eni în prima linie a folclori tilor 
români. Profesorul i folcloristul Dumitru Pop sintetizeaz , cu mult  dreptate, 
starea Maramure ului în volburarea secolelor condi ionate de ocupan ii al c ror 
scop era desna ionalizarea românilor. Maramure ul �„pân  prin veacul al XVI-
lea a constituit o prezen  din cele mai active i mai promi toare în istoria 
noastr   politic  i cultural ... Men inându- i pân  târziu propriile-i forme de  
organizare social  (ob tile s te ti) i politic  (cnezatele ivoievodatele), 
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locuitorii lui au reu it s - i p streze mult timp  libertatea i independen a în fa a 
expansiunii feudale maghiare, care  cuprinsese tot restul Transilvaniei�” (Dumitru 
Pop, Folcloristica Maramure ului. Ed. Minerva, Bucure ti, 1970, p. 8). Toate �„se explic  
prin situa ia particular  pe  care o ocupa Maramure ul în peisajul istoric i etnic 
al poporului  român. ar  de ba tin  cu îndelungate tradi ii voievodale, ara de 
unde  au pornit spre Moldova desc lec torii, loc al primelor traduceri în  limba 
roman , inut de margine cu obiceiuri str mo e ti nealterate, ar   ce p streaz  
în biologic i cultural esen e ale romanit ii noastre, Maramure ul cap t  în 
configura ia cultural  a acelei vremi o  semnifica ie aparte, care se soldeaz , din 
deceniile urm toare pân   ast zi, cu interesul crescând pentru istoria i cultura 
lui popular �” (Mihai Pop, Cuvânt înainte la Ion Bârlea, Literatur  popular  din Maramure , 
vol. I, EPL, Bucure ti, 1968, p. V, s.n.). 
Primele consemn ri de folclor maramure ean dateaz  din cea de a doua 
jum tate a sec. al XVII-lea. Nicolae Petrovay (1650-1723), fiul prim-pretorului 

tefan Petrovay, elev fiind la Gimnaziul calvin din  Cluj �„ ine�” un caiet cu 
traduceri i consemn ri, caiet �„asem n tor celor 
din caietele de amintiri i cântece ale tinerilor din zilele noastre�” (Vasile Bologa, 
Codicele de Petrova, în CALENDARUL MARAMURE ULUI, Baia Mare, 1980, p.116). Acest 
caiet, numit Codicele de la Petrova, a fost descoperit de  profesorul i 
folcloristul Gheorghe Alexici. L-a publicat în 1912 la  Bucure ti. Erau noti e ale 
unor traduceri de cântece de lume �„aflate în  mare vog  în acea vreme, a a cum, 
dup  100 de ani (la 1768) se publicau   în voluma ul Cântece câmpene ti cu 
glasuri române ti�” (D. Pop, Op. cit., p. 13). P rerile sunt împ r ite, a a cum 
�„Codicele de la Ieud�” este considerat mai înainte de �„celebra�” scrisoare slavo-
român  a negustorului Neac u din Câmpulung, citat  în toate istoriile limbii i 
literaturii române �– fapt ce pare a fi mai mult decât îndoielnic, (este  doar  o  
chitan !) cel  pu in din punctul de vedere al istoriei culturale maramure ene. 
Caietul �– �„Codicele de Petrova�” �– scris cu litere latine i ortografie maghiar , 
cuprinde �„primele versuri laice române ti�” sub numele 
Kentetek Rumenysk de dragosti Szkrisz, 48 de versuri libere cu o apreciabil  
înc rc tur  liric . În acest timp manuscrisul trebuie  socotit ca prima culegere 
de folclor maramure ean. Interesant ni se pare faptul c  melodia acestui 
cântec se g se te în Codex Victoris din Slovacia (SloValachia??), care este 
datat pe la 1680, deci poate fi vorba de o adaptare româneasc  a unui cântec... 
La mod  în epoc !�” (M. N. Tomi, Op. cit., p.68, s.a.).  
Iat  i textul, scris cu ortografie maghiar : 
 Czi undesz kat in facze  
 Inima me envacze 
 Fata dalbenacze  
 Szare diminecze 
 Kum secz fac viacze (D. Pop, Op. cit., p. 12). 

i în grafie româneasc  (actual ): 
 Ci-unde- i cat în fa   
 Inima m -nva  
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 Fat  dalbenea   
 Sar  diminea  . 
 Cum s -  fac via  (V. Bologa, Lucr. cit., p.116) 
Aceste texte �„din Codicele de Petrova au un loc bine stabilit în  istoria literaturii 
române, reprezentând una din primele consemn ri de  poezie popular , ele fiind 
totodat  unele din primele texte în limba  român  scrise cu alfabet latin�” (V. 
Bologa, Lucr. cit., p.116). Nicolae de Petrova  nu face decât s  demonstreze 
�„vechimea obiceiului de a nota  versurile populare�”, care �„ne este indicat  de 
cele câteva manuscrise  p strate, dintre cele probabil mult mai multe ce s-au 
pierdut, în care   c rturarii ce au premers docen ilor crescu i la coala normal  
din  Sighet, mode ti cânt re i de biseric , diecii, au notat cântecele  poporului 
înainte de N. Pauletti, de Anton Pann i de Vasile  Alecsandri. A  îndr zni s  
spun c  sub aceast  form  scrisul lor continu  nemijlocit osârdia c lug rilor de 
la m n stirea Peri, care au 
pus piatra de temelie la scrierea în limba român ... /.../ Alte identific ri ne vor 
ajuta poate în viitor s  g sim verigile pierdute ale acestui lan  neîntrerupt al 
tradi iilor noastre c rtur re ti�” (Mihai Pop, Cuvânt înainte, Lucr. cit., p. VI). 
C tre sfâr itul sec. XVIII i începutul sec. XIX, diverse i numeroase 
manuscrise aduc m rturii mai sigure i mai interesante despre folclorul 
maramure ean, unele fiind �„rezultatul unor însemn ri manuscrise în corpul unor 
c r i biserice ti; altele ne apar în cuprinsul unor c r i de ver uri, foarte 
r spândite în acel timp în întreaga Transilvanie. i într-un caz i în altul, autorii 
lor sunt c rturari mode ti, oameni de o condi ie cultural  apropiat  de aceea a 
maselor de rani�” (D. Pop, Op. cit., p. 13). Enumer m cele mai importante: 
- Manuscrisul lui Ioan Coman din Moisei, 1799, având 632  pagini i 
cuprinzând peste 276 titluri, în majoritate �„ver uri�”, dar i  proze, doftorii, zile 
cu i f r  noroc, semnele vremilor, despre vânturi etc. Dintre �„ver uri�” amintim: 
�„La oameni sau la muieri de petrecanie, Tineri, Prunci�”, �„Fericirea plugarului i 
a pecurarului�”, �„A fiului între  c tune�”, �„La botejune�”, �„A unei fete în pustie�”, 
�„La masa boiereasc �”, �„A zorilor�”, �„Teiul cu bradul�”, �„A lui Constantin Vod �”, 
�„A Hotinului�”, �„Al Moldovei�”, �„A Pinti celui Viteaz�”, �„A câ legilor�”, �„A 
holteiului�”, �„La ez toare�”, �„A unui fecior la desp r ire de mândr �”, �„Cântec  
lumesc al fetelor�”, �„Ver  de dor�” etc. etc. (Mihai D ncu , Vestigii de cultur  i civiliza ie 
popular  româneasc  consemnate într-un manuscris maramure ean inedit din secolul  al XVIII-
lea, în IMAGINI I PERMANEN E ÎN ETNOLOGIA ROMÂNEASC , Ed. tiin a, Chi in u, 
1992, p. 158-165; vz. i Mihai D ncu , Obiceiuri din via a omului în Maramure , I, Na terea i 
copil ria, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2009). 
- Manuscrisul lui Onu  Dunca din ieu, 30 nov. 1814, care  cuprinde 60 de 
ver uri �„la diverse împrejur ri�” sau �„Ver  ce s  spune  la mas  pentru veselia 
boierilor, adic  la botegiune�”. Red m câteva  fragmente: 
Ochi avui i nu v zui,  
Urechi avui i n-auzii  

i minte cât  avui  
Între pro ti o pierdui.  
Când îmi aduc aminte  

Cum tr iam mai înainte,  
Tot în voie desf tat,  
F r   munc   de  r utate [?] 

i cu gândul ce gândeam. 
Eu pre toate le plineam, 
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i înc tr  m  întorceam 
Tot veselie f ceam. 
......................................... 
La boieri eram cinstit 
Cu de toate ce-am poftit 
Iar acum m-am osândit. 
Sau �„la botegiune�”: 
Întâie voi   [?] a a:  
P rinte, ... 
P rinte, sfin ia ta,  
S  fii la multe a a,  

În loc gata cu slujba, 
Al doile, voi n na i mari,  
S  custa i bine cu trai...  
A treia c  voi r spunde  
La (a)l i meseni de frunte... 
A patra, dar s  fie 
Gazdi(i) mare bucurie. 
A cincia, voi i g ta, 
Coconului voi pofti 
S  tr iasc  i s  creasc . 
(D. Pop, Op. cit., p. 14-15).

- La sfâr itul unui Octoih, copiat în decembrie 1820 de  diacul Teodor 
Uibardi din Sighet, sunt notate prescrip ii de medicin , leacuri, precum i 
colinda �„Trei Crai de la R s rit�” (D. Pop, Op. cit., p. 16). 
- Tot din aceea i perioad  se g sesc notate la sfâr itul unui  Ohtaiu descoperit 
în Corne ti prescrip ii medicale legate de na tere i un �„Ver  de mori an�”, 
alc tuit în Ungvar (Ujgorod), versuri de  factur  popular  în care �„r zbat ecouri 
vizibile din cântecul folcloric  de înstr inare: �” i am început a gândi în ar  
strein . Cum m-au l sat p rin ii; Unde eu n-am mil   de la ei plecând. I-am l sat 
plângând, C  str inul cât tr ie te  Z u,gând bun nu-  gânde te, Jele mare m-au 
luat, De r u te gr ie te. C ci de dân ii m-am dep rtat (D. Pop, Op. cit., p. 17). 
- Un alt manuscris este �„Carte de ver uri alese la prohoade i la mese de 
veselie i multe feliuri de trebi�”, datorat lui Botezat Lupul din Corne ti, datat 
iulie 1821. Con ine i balada �„Bogatu i s racu�”, fiind o variant  foarte 
asem n toare cu cea publicat  de Vasile Alecsandri, fiind cea mai veche 
m rturie a acestei piese  atestate în toate provinciile noastre istorice: 
Frunz  verde de dud u,  
Colo jos la fogod u  
Bie s racu cu bogatu.  
Ear  bogatu s  mândre[a]  

i din gur  porunce(a): 
- M i cârjmari, 
M i fog dari,  
Ad -m mie vin de-un ban  
Ca s  beu cu estu serman!  
Iar s racu înc  râde[a] 

i din gur  porunce[a]: 
- M i cârjmari,  
M i fogodari,  
Ad -mi mie vin de-un zlot,  
S  beu cu bogatu tot. 
- M i s race, s r cil , 
De ce vrei s  faci mie sil  
(D. Pop, Op. cit., p. 18).
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- Caietul lui ical  Dumitru din Dragomire ti, 1841-1843, având peste 200 
pagini, este �„mai important pentru con inutul s u folcloric�”, texte �“care par a fi 
fost transcrise direct din repertoriul curent�” (D. Pop, Op. cit., p. 19). 
Num rul acestor astfel de caiete �„va fi fost cu siguran  cu mult mai mare, dac  
ne gândim la faptul c  ele suplineau aproape în întregime cartea de literatur  
beletristic  tip rit  mai târziu... Pierdute sau nedescoperite înc  unele, ele au 
înglobat, mai ales c tre mijlocul veacului trecut, numeroase materiale 
folclorice�” (D. Pop, Op. cit., p. 20). 
- Acest fapt este adeverit i de manuscrisul diacului  Dumitru Lupu Grad 
(1855-1940) din S li tea de Sus, descoperit  recent, având 140 pagini, redactate 
între 1893-1895 i cuprinzând   ver uri (p. 43-64), ora iune de nunt  (p. 65-67), 
poesii poporale (p. 86-128), versuri scolastice (p. 68-86 i 128-140). Cântecele 
populare le  nume te: poesii poporale, doine poporale, doine i hori, fiind 
majoritatea  din S li tea de Sus, dar i din Chioaru, de pe la Ascileu Mare, din  
ienutul Bârg ului, de la Gala ii Mari în Ardealu, de pe la Runcu  Salvei, doine 
i hore de pre la Vi eu.  

- O alt  colec ie care �„vine s  imbog easc  zestrea folcloric  a Maramure ului�” 
(Iordan Datcu, Petru Bil iu alias D ncu  de Ieud, în D. Pop, Op. cit., p. 285) este cea a lui 
Petru Bil iu alias D ncu  din Ieud: �„Colec iune de hori, strig turi, glume i 
basme culese din popor, cu scopul de a compune o icoan  vie a modului de 
vie uire i cugetare a s teanului român�”, publicat  pentru prima dat  în 
�„Folcloristica Maramure ului�” de Dumitru Pop, pag. 285-392. Petru Bil iu-
D ncu  (C line ti, 1 iulie 1863 �– 28 mai 1907), înv tor în Ieud, a r spuns i la 
chestionarul  lui Nicolae Densu ianu (în 1893, mss. de 28 pag.), iar manuscrisul  
cuprinde 138 de texte grupate astfel: Lirice �– Necazurile românului  strigate la 
joc, Portul sau Costumul, Caracterul, De ale codrului, De-ale  robilor, De-ale 
strein t ii, De-a c tanelor; Balade �– Horea Bodi ei, Horea  Firulinei, Zidru i 
Zidra, Ro mon-Crai, Holteiul, Horea frunzei, Fata  ru inat , Mirii fra i dulci, 
Fata gazdei, O fat  ce o-a bl stemat maic -sa,  Nora înecat  de soacr -sa, 
Georgie, Horea lui Ion Berciu, Voinicii  codrului, Talhariul, Horea lui Vili, 
Cantorul cu dr gu a, Nevasta ce i-o  pus tiara. 
3.- Începuturile curentului folcloristic. Epoca marilor colec ii ale folclorului 
maramure ean 
În a doua jum tate a secolului al XIX-lea are loc un reviriment în  via a politic  
i cultural  a Maramure ului, începându-se i o  activitate, la inceput destul de 

sporadic , a culegerii folclorului. 
Cunoscând bine starea cercet rilor folclorice efectuate in Maramure , Prof. 
Mihai Pop, în �„Cuvânt înainte�” la reeditarea volumelor lui Ion Bârlea, 
�„Literatur  popular  din Maramure �” (vol. I-II, EPL, Bucure ti, 1968), remarca faptul 
c  �„folclorul Maramure ului n-a intrat de la început în sfera de interes a 
folcloristicii noastre�”, îns  �„în momentul în care culegerea cântecelor populare 
cap t  noi în elesuri, crea ia popular   fiind menit  s  dezv luie caracterele 
proprii psihologiei poporului  român, i s  fie documente de str veche cultur  
româneasc , folclorul  Maramure ului atrage aten ia celor grupa i în cercul 
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Orientul, i Mihai  Eminescu se preg te te s  in  în Maramure  conferin a sa 
despre  culegerea poeziei populare�” (Mihai Pop, Cuvânt înainte la Ion Bârlea, Literatura  
popular  din Maramure , vol. I, edi ie ingrijit  de Iordan Datcu, EPL, Bucure ti, 1968, p. V). 
Primele culegeri se datoreaz  lui Simion Botezan care public  unele materiale 
în revista Familia, nr. 5, 1869. 
Urmeaz  apoi s l janul Ioni  Scipione B descu, care public  �„Poezii  populare 
din patria lui Drago �” în diverse ziare ale vremii, în care  mai public  i Gr. Balint, 
Tit Bud, I. P. Coman, Florian Danciu, Ioan Doro , Basiliu Doro , Basiliu 
Michnea, Petru Mihu iu, Sie(oanul), Gavril Timi , Grigoriu Vlad. 
Dup  aceste începuturi, vine epoca marilor colec ii, publicate la începutul sec. 
XX i între cele dou  r zboaie mondiale: Alexandru iplea, Poezii populare 
din Maramure , Academia Român , 1906; Tit Bud, Poezii populare din 
Maramure , Academia Roman , 1908; Tiberiu Brediceanu, 170 melodii 
populare române ti din Maramure , ap rut  abia în 1957; Béla  Bartok, 
Volksmusik der Rumanen von Maramures, Munchen, 1923; Ion  Bârlea, 
Balade, colinde i bocete din Maramure , Casa coalelor, 1924; Tache 
Papahagi, Graiul i folklorul Maramure ului, Academia Român , Buc., 1925. 
Mai apar i unele bro uri: Petre Lenghel Izanu, Obiceiuri de Cr ciun i 
colinde din Maramure , Sighet, 1938; Gheorghe D ncu , Literatur  popular . 
Crest turi i crâmpeie, Cluj, 1945. Culegerile i cercet rile vor continua i dup  
anii 1950, fiind, pân  ast zi, un efort al cercet torilor sau pasiona ilor de folclor. 
Se a teapt , dup  dezideratul rostit de  Mihai Pop, un corpus folcloric al 
Maramure ului, dar i al celorlate ri Române ti, acest corpus trebuind s  fie 
realizat cu mare  probitate. 
Prin anii 1971, s-a i f cut un plan de realizare al Corpusului  folcloric, în XVII 
volume, de la proverbe i ghicitori, la balad , liric   etc., dar i medicin  sau 
meteorologie popular . Nu tim cine î i va  lua aceast  îns rcinare. Trebuie oameni 
de foarte mare bun tiin  i  cuviin , a a cum avem exemple în ethnologia 
româneasc , de la  Simion Florea Marian, la Tudor Pamfile, Elena Niculi  
Voronca, Laz r  ineanu, G. Dem. Teodorescu, Ovid Densu ianu, Mihai Pop, ori 
al i  cercet tori mai noi. A a cum au f cut Fra ii Grimm pentru Germania, sau, în 
Fran a, cei din sec. al XIX-lea, care, culegând i publicând  texte - în special 
muzicale - se numeau �“autori�” ai tradi iilor. La noi, în  România, transcrierea pe 
note a �“partiturilor�” folclorice, nu a fost  niciodat  revendicat  ca drept de autor. 
Poate doar �“Cantata�” lui Bela  Bartok, de inspira ie din �“Colinda Cerbului�”, 
prezent  i azi în  Maramure , S laj sau ara Codrului. 
4.- În loc de Concluzii 
N-am reu it s  d m toate numele importante privind culegerile sau  nota iile 
f cute de-a lungul timpului din folclorul maramure ean,  existente, de 
asemenea, i în alte inuturi române ti. Aducem aici aminte contribu ia D-lui 
Iordan Datcu la publicarea unor manuscrise 
din Maramure  (vz. Elena Vlad de S li te - so ia lui Ion Bârlea, dar i Petru 
Bil iu D ncu , sau reeditarea colec iei Ion Bârlea etc.). Se pare, prin compara ia 
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Ion  Bogdan  i  pictorul  Vasile  Pop  Negre teanu, 
în  atelierul  de  la  Bucure ti 

manuscriselor, c  existau unele caiete ale unor dieci/preo i care �“copiau�” alte 
caiete, le ineau �“în pas cu vremea�”. Îns  
ei interveneau în versuri, f ceau o alt  �“ordine�”. Se întâlnesc anumite �“ver uri�” 
foarte asem n toare, sau �“la mod �”, p strate de sute de ani, cam de pe la 1800 
pân  dup  1900, dar i pân  prin anii 1980/2009. 
Al turi de preo i, inv tori, aveau i au un rol mare i diecii  bisericilor din 
localitatea respectiv : tiau s  scrie frumos, caligrafic, dar, de i f r  mult  
coal , aveau mai mare influen  i cunoa tere în  comunitate, p strând astfel i 

renumele i prestan a preotului colit. 
D m, în continuare, numele celor care s-au înditruit s  ne transmit  zestrea 
folclorului maramure ean (respect m o ordine cronologic ): Nicolae de Petrova (1672), 
Nichita D nesc (1747), Ioan Voitor (1793), Ioan P. Koman (1799-1824), Iona  
Bal ianu Barsan (1802, 1808), Ri co popa Miron (1808), Onu  Dunca din ieu 
(1814), Teodor Ujbardi din Sighet (1820), Lupul Botezat, diac in Corne ti (1821), 
Dumitru ical , diac înDragomire ti (1841-1843), Ioni  Scipione B descu (1869), 
Simeon Botezanu (1869), Teodor Michnea (1871), Tit Bud (1872), Grigoriu Balint 
(1878), Florian Danciu (1886), Gavril Timi  (1887), Petru Mihu iu (1889), Ion P. 
Coman (1889), Basiliu Doro  (1889), Ioan Doro  (1889), Grigoriu Vlad (1889), 
Colec iunea docen ilor romani din Maramur  (1892), Sie/oanul/ (1892), Tit Bud 
(1893, 1895, 1908), Petru Bil iu alias D ncu  de Ieud (1893), Dumitru Lupu Grad 
(1895), Teodor Petreu  (1899), Ion Pop Reteganul (1900), Vasile Goja, înv tor în 
Dese ti (1903), Ioan Moldovan (1904), Alexandru iplea (1906), Tit Bud (1908), 
Elena Vlad de S li te (1908), Tiberiu Brediceanu (1957, culegeri f cute împreun  
cu Bela Bartok i Ion Bârlea în al doilea deceniu al sec. XX), Bela Bartok (1923), 
Ion Bârlea (1924), Tache Papahagi (1925), Petre Lenghel Izanu (1938), Gheorghe 
D ncu  (1945). 
Pentru o documentare mai am nun it , pot fi consultate lucrar rile: Dumitru Pop - 
�“Folcloristica Maramure ului�”, Editura Minerva, Bucure ti, 1970; Mihai Pop, Pavel 
Rux ndoiu - �“Folclor literar românesc�”, edi ia a II-a, EDP, Bucure ti, 1978; 
�“Maramure , ar  veche�”, Antologie de folclor de pe Cursul Superior al Tisei, 1672-
1908, Editura Cybela, Baia Mare, 2008. 
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Nunta  galopant/globalizant  
 

- Cercetarea  i  valorificarea  patrimoniului  nup ial  maramure ean 
în  contextul  globaliz rii  contemporane - 

 
1. �– Tradi ia �– o �”modalitate�”  a  globaliz rii 
Încep  cu  o  întrebare: tradi ia, riturile  i  ceremonialurile  impuse  de  tradi ie  
au  însemnat �”globalizare/ standardizare/ generalizare  într-o  comunitate?  
Probabil  c   da, deoarece  comunitatea  s teasc   impunea  anumite  
norme/reguli  ale  ceremoniei, în  cadrul  fiec rei  cutume, fie  c   erau  de  
natur   agrar /pastoral , fie  c   f ceau  parte  din  ciclul  vie ii  de  familie  etc. 
Derularea  ceremonialurilor  se  supuneau  unor  interdic ii �– �”nu-i  bine�”, �”nu  
se  cade�”, �”a a  se  cade�” - , unor  precepte  în  care  nerespectarea  lor  însemna  
o  abatere  grav , a �”nu  face  ca  to i  oamenii�”. Pe  astfel  de �”structuri�” 
tiute/perpetuate �”din  mo i  str mo i�”, �”din  t t r mni�”, se  bazeaz   tradi ia, iar  

Maramure ul  înc   mai  are/mai  performeaz   aceste  elemente, încât, în  plin  
sfâr it  de  secol  XX, ethnologul  francez  Jean  Cuisenier, care  a  f cut  
cercet ri  în  România  prin  deceniul  8  i  dup   anii  1990 �– cercet ri  ini iate  
de  Profesorul  Mihai  Pop �– î i  punea  o  întrebare  care  cuprinde, în  esen , 
viabilitatea /resorturile  actuale  ale  vie ii  tradi ionale: �”Este  posibil  într-
adev r  ca  tradi ia  oral   a  cântecului  ritual (de  nunt  �– n.n.)  s   fie  i  ast zi, 
iar  un  om (starostele �– n. n.) cu  voce  puternic   i  verbul  viu  s-o  tie  i  s   o  
p streze, s   o  poat   adapta  în  timp, s   o  fac   s   evolueze  pentru  a  o  
aplica  mai  bine  unei  situa ii  date?�” (Jean  Cuisenier, �”Memoire  des  Carpathes. La  
Roumanie  millenaire: un  regarde  interieur�”, Plon, 2000, p. 10). 
În  vremea  comunist   s-a  impus  v dit  transformarea  satului  în  ora  - ceea  
ce  se  întâmpla  cu  mai  mult  de  100  de  ani  în  rile �”industrializate�” care, 
în  ultimul  sfert  de  secol  au  reu it, în bun   parte, s   se  sustrag   acestui  
proces; ie ise  chiar  vorba: �”satul  devine  ora , iar  lumea  sat�”. Adic   
înstr inarea  din �”casele  puse  una  peste  alta�”, acestea  nerespectând  leg turile  
de  familie, de  neam  etc.; case/blocuri  în  care  un  ran  venea  la  fiul  s u  i  
se  mira  cum/de  se  închide  pe  din untru; el, când  este  acas  �”la  mine  toate  
sunt  deschise�” (De  la  Dumitru  Iuga, S li tea  de  Sus, 92  ani, 2001). 
Din  punct  de  vedere  informa ional, lumea  întreag   a  devenit �”sat�”: tiri  de  
pretutindeni, cataclisme, schimb ri  de  guverne  politice, tiri  culturale �– 
pentru  un  sistem  devenit, deja, planetar. 
George  Vâlsan, marele  geograf  român, prin  deceniile  trei-patru  ale  
secolului  XX, afirma  c , în  mediul  fizic  extern  foarte  complex, se  poate 
descifra �”via a  p mântului  în  întregul  lui, ca  glob  unitar, dar  i  pe  fiecare  
por iune  a  suprafe ei  lui�” (G. Vâlsan �– �”Studii  antropogeografice, etnografice  i  
geopolitice�”, Ed. Funda iei  pentru  Studii  Europene, Cluj-Napoca, 2001, p. 127), accentuând, 
îns , c , în  afar   de  factorul  organic/biologic, �”mai  intr   i  factorul  
sufletesc  uman, care  este  atât  de  subtil, înzestrat  cu  atâta  spontaneitate, 
încât  tiin a  nu  îl  poate  prinde  i  fixa  decât  în  câteva  din  aspectele  sale  
secundare�” (G. Vâlsan, idem). 
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Dup   aproape  100  de  ani, Alvin  Toffler  sus inea  c   omul, individul �”nu  
exist   i  nu  reac ioneaz   decât  ca  un  tot  i  într-un  context  social-
economic (în  social, ad ug m  noi, se  include  i  starea  cultural )  specific, care  i  el, 
la  rândul  lui, se  afl   în  continu   schimbare�”. (Alvin  Toffler, �”Al  treilea  val�”, 
Buc., 1983, p. 13 �– Prefa ). În  fond, toate  teoriile  globaliz rii/ 
mondializ rii/planetiz rii - i, de  aici, cosmiciz rii �– se  refer   la  modalit i  
economico-politice. Grupuri, grup ri  de  interese  etc. încearc   s   impun   o  
modalitate  de  existen   a  individului, de  integrare  într-un  grup, într-o 
�”educa ie�” pentru  grup/grupare/familie/mafie, chiar  într-o  credin   religioas , 
de  la �”iredentismul�”/ fundamentalismul  islamic  la  cre tinismul  
ortodox/catolic/baptist/etc.  
Cultura, în  schimb, se  pare  c   mai  încearc   s  �”scape�” de  mondializare. Nu  
numai  din  cauza  spontaneit ii, cum  spunea  Vâlsan, ci  mai  ales  a  
imprevizibilului  i  a  unor, s   le  numim  dogme, care  pot  înc   fascina, pot  
fi  luate, ca  nume, în  de ert, (adic   �”în  van�”), dar  pot  cauza  rena teri  i  
revolu ii. În  era  globaliz rii  informa iei (de  parc   ei  ar  st pâni  lumea!), pe  
lâng   modelele  economice  mai  exist   posibilit i  de  a  prevedea  o  
împotrivire  fa   de  uniformizarea  fiin ei  umane, în  ceea  ce  are  mai  peren, 
mai  generos, mai  viabil: cultura �– adic   identitatea  sa. Acest  proces 
�”evolutiv�” poate  fi  îns  �”zdruncinat  prin  amestecul  pripit  al  unor  elemente  
str ine�”, în  acest  fel �”întreaga  dezvoltare  cultural   i  întreaga  fiin   a  unui  
popor  poate  fi  primejduit �” (Simion  Mehedin i, �”Cultur   i  civiliza ie�”, Ed. Junimea, 
Ia i, 1986, p. 71). 
Înc   acum  peste  70-80  de  ani, S. Mehedin i  sus inea  p strarea  printr-o  
concep ie �”proprie  i  unic   a  unui  popor�”, care  înseamn   dezvoltarea  
unitar   a  tuturor  formelor  de  via . Domnia  Sa  men iona  c   un  împrumut 
�”de  forme  exterioare, amalgamate  haotic�” nu  sunt  propice  pentru  a  avea  
identitate  în  concertul  popoarelor  lumii. Credem  c   previziunile  sale, ca  i  
ale  altor  cercet tori  contemporani �– s   numim, chiar  cu  omisiuni, câteva  
nume  ale  ultimelor  decenii: Acad. Prof. Mihai  Pop, Gail  Klingman, Jean  
Cuisenier, Ioan  Cuceu, Ion  euleanu, Nicolae  Constantinescu, Grigore  Zmeu, 
Narcisa  tiuc , sau  al ii  mai  noi �– sunt, în  mare  m sur , actuale. Putem  
aminti  i  constatarea  lui  Mircea  Eliade (ar  fi  interesant   demonstrarea  
acestei  ecua ii), care  sus ine  ilustrarea  prin  echivalen   a  omologiilor  
specifice  ontologiilor  arhaice  pornind  de  la �”realitate  absolut  �– sacru 
(divin) �– spirit �– creativitate �– via  �– eros�” (Mircea  Eliade, �”Jurnal�”, vol. II, 
Humanitas, 1993, p. 96). 
În  lumea  actual   ne  putem  întreba  dac   un  popor  sau  altul  î i  caut   
înc /se  complace  în  tradi ie, sau  a  realizat  deja  rolul  tradi iei, adic   a  
dep it  faza �”influen elor�”. De  asemenea, putem  s   ne  întreb m  dac   
p strarea  unor  tradi ii  i  obiceiuri, care  vin  din �”t t r mni�” �– ar  putea  s   
individualizeze/personalizeze  un  popor/na iune  în  contextul  euro-mondial  
care  se  precipit   s   vin , s   încerce - tiindu- i  bine  istoria  i  presupunând  
viitorul �– s   fie  con tien i  de  sine  însu i, de  ceea  ce, de  fapt, sunt? 
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2. �– Nunta �– element  esen ial  al �”Treimii�” fiin ei 
Dac   o  fiin   uman   se  na te, împline te  primul  prag  al  existen ei. Dac   
moare �”nelumit�”, adic   nec s torit, se  face, în  Maramure   i  ast zi, 
�”înmormântarea-nunt �”, cu  mire/mireas , cu  joc  de  nunt   i  cânt ri  de  
înmormântare, cu  ceter . 
În  spa iul  tridimensional �– din  punct  de  vedere  fizic �– în  care  tr im, exist   
i  o  a  patra  dimensiune. Totul  trebuie  f cut  dup   aceast   stare  a  fiin ei, 

care  poate  determina  chiar  st rile  fizice. Cum  spunea, într-o  vreme, Vasile  
Deac  Mo u  din  Bogdan  Vod : �”cu  atâta  dragoste  se  încongioar   ast zi  tot  
ce  s-a  f cut  din  mo i-str mo i�” (Vz. Mihai  Olos, �”C l torie  în  Maramure   cu  
Constantin  Noica�”, Calendarul  Maramure ului, Baia  Mare, 1980, p. 71). 
La  un  moment  dat, exege i  importan i  ai  sfâr itului  celui  de  al  doilea  
mileniu  afirmau  o  stare  de  congruen   între  valorile  tradi iei  i  cele  ale  
noului �”val�”  ce  se  prefigureaz . Chiar  afirm : ne  îndrept m  spre �”un  sistem  
mondial  format  din  unit i  strâns  interrelate, în  felul  neutronilor  din  creier, 
i  nu  organizat  dup   tiparul  comportamentelor  unei  structuri  birocratice�” 

(A. Toffler, op. cit., p. 443). 
Dac   un  ethnologo-antropolog, care  a  f cut  cercet ri  în  Maramure  - dar, 
dup   p rerea  lui  Henri  Stahl, n-a  în eles  nimic �– sus ine  globalizarea  
continu /iremediabil /obligatorie �– cit m: �”ethnosul  nu  a  abandonat (??!! �– în  
contextul  mai  larg  al  sus inerii  dumisale, încearc   s   demonstreze  c   
folclorul/tradi ia  româneasc , nu  i  ale  unor  vecini  de  la  est  sau  vest, este  
o  înscenare, o �”f c tur �”, f r   nici  o  valoare, f r   identitate)  niciodat   
orizontul  universalit ii  în  favoarea  exclusiv   a  particularului�” (C. Karnoouh, 
�”Prolegomene  filozofice  i  istorice  la  tiin a  folclorului�”, în �”Antropologi  occidentali  în  
Europa  de  Est�”, Ed. Funda iei  pentru  Studii  Europene, Cluj-Napoca, 2000, p. 355) �– al i  
sociologi, antropologi, ethnologi  nu- i  permit  s   fie  tenden io i. Dimpotriv , 
încearc   s   descifreze  aceast   lume, am  spune  noi, cu  inima  curat , 
neimpregnat   de  neîmplinirile  particulare  sau  de  con tiin a  unei  
nimicnicii/spirit  m runt, pe  care  unii  îl  poart   f r   sc pare. 
Cu  mul i  ani  în  urm   A. Toffler  afirma  c  �”multe  din  inova iile  actuale  
dintre  cele  mai  radicale  ne  dau  impresia  unei  comete  cu  cozi  lungi  
formate  din  amintiri. Tocmai  aceast   bizar   senza ie  de  deja  vu  explic   
fascina ia  pe  care  o  exercit   trecutul  rural  asupra  oamenilor  din  societ ile  
care  evolueaz   cel  mai  rapid  în  direc ia  celui  de  Al  Treilea  Val. Lucrul  
cel  mai  frapant  ast zi  este  c   civiliza ia  Primului  Val  i  civiliza ia  celui  
de  Al  Treilea  Val  par  s   aib   între  ele  mai  multe  elemente  comune  decât  
au  cu  civiliza ia  celui  de  Al  Doilea  Val. Într-un  cuvânt  ele  sunt  
congruente�” (A. Toffler, op. cit., p.455  sq.). 
De i, într-un  fel, nu  suntem  de  acord  cu �”valurile�” �– foarte  generalizante �– 
ale  lui  Alvin  Toffler �– discu ia  nu- i  are  locul  aici -, nu  putem  s   nu  
prelu m  ideea  de  congruen  �”f r   a  renun a  la  valorile�”  trecutului (idem, p. 
456)  i  c , în  hyperdezvoltarea  actual , �”nu  vor  pune  accent  exagerat  pe  
economie  în  detrimentul  ecologiei, culturii, religiilor, al  structurilor  familiale  
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i  ale  dimensiunilor  psihologice  ale  existen ei. i  nu  vor   imita  nici  un  
model  din  afar �” (ibid., p. 456). 
În  acest  context  nunta  maramure ean   poate, în  stadiul  actual  al  
cercet rilor, s   releve  unele  aspecte  importante  ale  particulariz rii/ 
globaliz rii  obiceiului; despre  rolul  sau  inutilitatea  p str rii  tradi iilor, 
despre  modalit i/inven ii �”în  spiritul  tradi iei�”/ renun rii  la  tradi ie�… 
2.1. �– O nunt  maramure ean   în prima  jum tate  a  sec. al  XIX-lea 
�”Reportajul�” (Vz. Anexa  I)  descrie, cu  numeroase  am nunte, o  nunt   la  Vadu  
Izei  din  prima  jum tate  a  sec. XIX: �”nunta  lor �… se  s rb tore te  cu  
deosebit  fast�”, iar  osp ul  poate  s   dureze �”patru-cinci  zile�”, dup   care 
�”tân ra  pereche  trecute  prin  atâtea  încerc ri  începe  s   poarte  dulcile  
poveri  ale  vie ii  conjugale�” (Calendarul  Maramure ului, Baia  Mare, 1980, p. 21  sq.). 
Sunt  redate  momentele  esen iale: 
 - pe itul 
 - schimbul  inelelor  din  farfuria/blidul  cu  grâu 
 - �”credin a�” (tomala �– tocmeala/logodna, cu  o  s pt mân   înainte 
 - �”a  da  mâna�” în  fa a  preotului 
 - strig rile �– �”herdeti ul�” �– la  biseric  ( i  azi  exist   strig tura 
�”Cinstea  de  la  m riti / Se  cunoa te-n  herdeti �”) 
 - cusutul  cununii 
 - cusutul/jocul  steagului 
 - cununia  la  biseric  (descris   sumar: mireasa, la  ie irea  din  biseric   
se  uit   prin  cunun . Azi  se  uit   prin  colac, pe  care  îl  rup  în  dou : cine  va  
avea  bucata  mai  mare, va  porunci  în  cas ) 
 - nunta  propriu-zis  
 - aruncatul  grâului 
 - aducerea  miresei  la  casa  mirelui. 
2.2. �– Nunta  maramure ean   azi (dup   peste  150  de  ani) 
Nunta  maramure ean , ca  i  în  alte zone  ale  rii, mai  p streaz   elemente  
de  tradi ie  str veche, întregul  ceremonial  fiind  aproape  acela i  ca  acum  
150-200  de  ani, poate  i  mai  de  demult. 
Mai  nou, nunta  nu  se  mai  face  la  casele  mirelui  i  miresei (nunt   detilini). 
Se  face  la  C minul  Cultural  sau  la  Casa  de  Nun i (existente  în  mai  multe  
localit i, cu  vesel , buc t rie etc.), la  Restaurant. Vom  insista  mai  mult  
asupra  schimb rilor  produse  de  evolu ia �”obi nuit �”, conform  normelor 
�”moderne�”. Exist , deja, dou   categorii  de  miri: 
 a). - �”domni�” �– adic   cei  care  lucreaz , au  serviciu  în  sat/ora ; 
 b). �– nunt   r neasc  (a  acelora  care  sunt  rani, pe  p mântul  lor, 
f r   alte  servicii  în  sat  sau  aierlea). 
Unii  cercet tori  afirm   c   nunta �”sub  influen a  modern �” are �”mai  mult  un  
scop  material�”, ceea  ce  determin   durata  nun ii  i �”reducerea  schemei  
ceremoniale  la  câteva  momente  mai  importante: cererea  miresei, iert ciunea  
miresei, cununia  i  osp ul  mare�” (Petru  Mali a, �”Strig turile  de  nunt �”, Biblioteca  
revistei  Familia, Oradea, 2000, p. 9  sq.). 
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Într-un  fel  este  adev rat, cu  anumite  observa ii  privind  durata  nun ii  sau  
darurile. Era  o  vreme  când, prin  lege, nunta  în  locurile  publice  nu  putea  s   
dureze  decât  pân   la  ora  10,oo  seara, cu  aprob ri  speciale  pân   la  orele  
23,oo  sau  24,oo. Astfel, nunta  începea  în  jurul  orelor  14,oo, nerespectând  
obiceiul  de  cununie  la  biseric  ( i  acesta  interzis, mai  ales  pentru  unele  
categorii  de  salaria i/func ionari, membri  de  partid, care  preferau  s   mearg   
în  alt   parohie  i  f r   alai, aproape  pe   ascuns, s   se  cunune  la  preot). 
Alaiul  de  nunt  �– care  atrage  întreg  satul �”s   vad   mireasa�” �– s-a  reluat  în  
zilele  noastre, perpetuându-se, totu i, la  familiile  de  rani  i  nemembri  de  
partid, care  f ceau  nunt   acas   sau  la  unele  cantine (în  cazul  or enilor), 
aceasta  durând  obi nuit, f r   interdic ii. Într-o  situa ie  asem n toare  se  afl   
jocul  duminical, c ruia  i-au  luat  locul, din  ce  în  ce  mai  acerb, discotecile: 
prin  anii  1980, de i  se  construiser , într-o  vreme  în  fiecare  sat, câte  un  loc 
( opru/filigorie/�”ciuperc �”)  pentru  joc (înainte  se  inea  la  ur ), taxele  
impuse  de  prim rii  au  determinat  feciorii  organizatori  s   renun e  la  jocul  
satului. Acest  fenomen  se  perpetueaz   i  ast zi, pentru  c   sumele  taxate  de  
Prim rie, mai  ales  la  ar , sunt  destul  de  mari. 
În  ce  prive te  darurile  la  nunt , trebuie  s   observ m  c   i  nunta  
tradi ional   propriu-zis  (Vz. Simion  Florea  Marian, �”Nunta  la  Români�”, dar  i  
descrierile  mai  noi, din  Maramure   sau  din  alte  zone  ale  rii), cea  care  p streaz , ca  
în  majoritatea  satelor  din  ara  Maramure ului  sau  ara  L pu ului, un  
ceremonial  atât  de  pitoresc  i  de  complex (Vz. Ovidiu  Bârlea, �”Folclorul  
românesc�”, vol. I, Minerva, Bucure ti, 1981, p. 434)  are  valen e  materiale: darurile  
na ilor  sau  zestrea  dat   de  p rin i  în  natur  (�”peminte�”, vite  etc.)  revine, 
uneori  în  actualitate, mai  ales  dup   desfiin area  CAP-urilor  i  când  banii  
circul   mai  rar  la  ar . În  Maramure   se  duce  i  azi �”pomninoc�” �– adic   
un  dar  în  grâu  al  fiec rui  nunta /familie  i �”o  uiag   de  horinc �”, în  afar   
de  darul  în  bani  care  se  va  da  la  jocul  miresei. A  fi  chemat  la  nunt   
înseamn   nu  numai  grad  de  rudenie  sau  prietenie/vecin tate, ci  i  obliga ia  
de  participare  pentru  c   i  ei �– familiile  mirilor  au  fost/vor  merge  la  
nun ile  din  familia  chemat . Este  o  datorie  de  onoare  s   se  r spund   
invita iei, chiar  se  urm re te  s   fie  dat  acela i  dar  care, pe  Valea  Izei, se  
nume te �”r spuns�”; doar  în  caz  de  for   major  (înmormântare  în  familie, 
plecare  de  acas   în  armat /�”în  lume�”  nu  se  particip   la  nunt . Unii, chiar  
trimit �”r spunsul�” de  la  jocul  miresei  pe  vecini/neamuri  apropiate. Dac   
sunt  acas   i  cineva  e  bolnav, este  obligatoriu  s   participe  cel  pu in  unul  
din  familie, altfel  e �”mare  ru ine�”, tot  satul  îi  vorbe te  de  r u. 
Momentele  importante  ale  nun ii  se  p streaz   aproape  integral  i  ast zi, 
îndeosebi  la  nunta  r neasc . Se  merge  pe  vedere, p rin ii, rude  apropiate, 
pentru  a  preg ti  pe itul, când  poate  merge  chiar  feciorul  de  însurat. 
F cându-se �”târgul�”, mirii  merg, într-o  sear , la  preot  s   dea  mâna, urmând  
ca  trei  s rb tori/duminici  la  rând  s   se  fac   �”strig rile�” în  
biseric /vestirile/herdeti ul, pentru  a  se  evita  unele  motive  care  ar  amenin a  
c s toria. Dac   nu  exist   nici  o  piedic , cu  o  s pt mân   înainte  de  nunt   
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se  merge  la  Prim rie  pentru  cununia  civil , iar  într-o  sâmb t , seara  de  
obicei, sau  joia, avea  loc  credin a/tomala/logodna, o  petrecere  cu  cetera i, 
b utur , mânc ruri, la  care  participau  rudele  apropiate (Vz. Petre  Lenghel-Izanu, 
�”Daina, mândr , pân  Bârsana�”, Baia  Mare, 1979, p. 90). În  s pt mâna  urm toare  are  
loc  chemarea  la  nunt , sarcin   pe  care, în  satele  din  ara  Maramure ului, o  
îndeplinesc  mirii, p rin ii  sau  fra i/surori. În  alte  zone - ara  Codrului, ara  
Chioarului �– o  fac �”vilfeii�”, chem tori �”recruta i  dintre  prietenii  mirelui�” 
(Traian  Rus, tefan  Batin, �”O  vatr   româneasc   de  istorie  la  poalele  Codrului �– Oar a  de  
Sus�”, în �”Reîntregirea�”, Alba  Iulia, 2001, p. 109). 
Cu  o  sear   înainte  de  nunt   se  f cea  i  se  mai  face  cusutul  cununii  la  
casa  miresei  i  jocul  steagului  la  casa  mirelui. Aceste  momente  se  mai  
p streaz   în  majoritatea  satelor. Doar  la  nun ile  cu  miri �”domni�” (sau  
mixte: rani  i �”domni�”)  aceste  ceremonii  nu  mai  au  loc. În  foarte  multe  
sate, deja, se închiriaz   cununa, rochia  de  mireas   i  chiar  steagul  de  nunt . 
În  ziua  nun ii �”când  mirele  sau  mireasa  sunt  din  sat  str in, sunt  adu i  la  
casa  unde  se  stabilesc, cu  un  alai  format  din  c l re i  i  c ru e, cu  cai  
împodobi i�” (P. Lenghel  Izanu, op. cit., p. 91). 
Cu  câteva  ore  înainte  de  a  merge  la  cununie, invita ii �– dar  i  
�”privitorii�”/spectatori, s teni, mai  ales  femei, care  nu  sunt  chema i  la  nunt  
�– se  adun   la  mire/mireas . Mirele, sau, din  partea  miresei  veri or/frate, 
merg, din  vreme, dup   cetera ; se  vine  pe  drum  cântând  din  ceter , mirele  
închin   cu  horinc   la  to i  pe  care-i  întâlne te, chiar  dac   nu  sunt  din  
localitate. Ajun i  la  casa  mirelui/miresei, un  grup  de  feciori  i  al i  nunta i  
merg dup  n na i, cu ceter  �– care nu va lipsi  nici  dintr-un  moment  al  nun ii. 
Unul  dintre  momentele  foarte  importante  ale  nun ii  sunt  iert rile, la  mire  
i  la  mireas , care  î i  iau  r mas  bun  de  la  p rin i, rude, prieteni, ob inând  
i  binecuvântarea  din  partea  p rin ilor. Ceremonia  dureaz   i  câteva  ore, 

dup   care  se  pleac   la  cununie, în  alaiuri  diferite: al  mirelui  i  al  miresei. 
Abia  dup   cununia  religioas   mirii  vin  împreun   la  sala/casa  unde  are  loc  
nunta. La  nun ile  moderne/ �”domne ti�”  se  pleac   la  biseric   împreun . 
În  alaiul  de  nunt , la  Bârsana  ca  i  în  satele  de  pe  v ile  Cos u  i  Mara, 
�”în  frunte  merg  fl c ii  cuprin i  peste  umere, cu  sticle  de  uic   în  mân , 
jucând  în  chiote  i  strig turi. Dup   feciori  urmeaz   mirele  înso it  de  
n na i, cetera i, p rin ii  i  restul  nunta ilor�” (P. Lenghel-Izanu, op. cit., p.92). Pe  
cursul  superior  al  v ilor  Iza  i  Vi eu, feciorii  merg  jucând  i  strigând, în  
frunte  fiind  mirele/mireasa, încadra i  de  n na i, dru te (la  mireas ), stegar  
(la  mire). i  ast zi  sunt  dou   alaiuri: unul  de  la  casa  mirelui (de  obicei  
pleac   mai  devreme)  i  unul  de  la  casa  miresei. Se  urm re te  întotdeauna 
(prin �”observatori�” speciali)  ca  alaiul  miresei  s   ajung   cu  pu in  mai  târziu  
decât  alaiul  mirelui, e  mare  ru ine  s   a tepte  la  biseric   alaiul  miresei; dar  
nici  alaiul  mirelui  nu-i  bine  s   a tepte  prea  mult (prin �”observatorii�” s i, 
mirele  tie  totdeauna  la  ce  distan   este  alaiul  miresei, dac -i  departe  fac  
opriri  mai  îndelungi, cu  joc).  
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La  Strâmtura  se  urm re te  pân   i  modul  de  înstru are  al  nunta ilor: se  
poart   stru   de  verdea  (pospan, tidru)  cu  spice  de  grâu  sau  fire  de  
busuioc. De  obicei  la  nunta ii  mirelui  se  pune  grâul �– dar  nu-i  bine  dac   
i  nunta ii  miresei  poart   grâu, înseamn   c  �”neamul  mirelui  este  mai  

slab�”, c  �”nu-i  de  neam  bun�”. 
Odinioar   se  f cea, la  cei  mai  înst ri i, nunt  �”detilini�” (separat ), la  casa  
mirelui  i  la  casa  miresei. În  acest  caz, dup   ie irea  de  la  cununie, cele  
dou   alaiuri  se  desp r eau, mergeau  fiecare  la  casa  lor. Ast zi, �”pentru  c   
s-au  înmul it  oamenii�”, se  face  nunta  într-un  singur  loc. Dup   cununie, 
alaiul  devine  unul  singur, se  îndreapt   spre  sala  de  nunt , unde  mirii  i  
nunta ii  sunt  întâmpina i  de  soc ci   sau  femeie  rud   apropiat , se  arunc   
grâu  peste  nunta i, �”s   aib   noroc�”: 
 Eu  îp  grâu, nu  îp  ov s, 
 Mirele-i  de  neam  ales, 
 Mireasa-i  floare  de  es; 
 Eu  îp  grâu, nu  îp  s car , 
 Mirele-i  de  zi   rar , 
 Mireasa-i  floare  de  var   etc. etc.�” (P. Lenghel-Izanu, op. cit., p. 93).  
Nunta ii  se  învârtesc �”roat �”, de  trei  ori, cu  clopurile/c ciulile/cu mele  
ridicate  în  sus, joac , prinzând  boabele  de  grâu, pe  care, apoi, le  arunc   i  
ei  peste  miri, rostind �”Noroc, noroc, noroc!�”.  
Când  se  intr   în  cas   ori  sala  de  nunt , soacra  mare  cuprinde  mirii  cu  o  
terg toare  i-i  duce  pân   dup   mas , îi  terge  pe  obraz  cu  terg toarea  i  

îi  s rut . Înconjur   mesele  rânduite  de  trei  ori, apoi  a eaz   mirii  la  mas : 
al turi  sunt  n na ii, dru tele, apoi  ceilal i  nunta i, dup   rudenie/rangul  
fiec ruia. Fetele  stau  i  ele  la  mese, feciorii  nu: ei  trebuie �”s   duc   nunta�”, 
joac   i  strig   în  timp  ce  la  nunta i  li  se  serve te  cina: o  zam /sup   de  
g in , apoi  carne  fript , g lu ti/sarmale, pl cinte, pancove, pr jituri  etc. 
B utura  nu  lipse te, servit   de  paharnici: cu  uiaga  în  mân , toarn   cu  mâna  
dreapt   câte  un  p h rel, îl  d   tot  cu  mâna  dreapt ; sunt  câte  un  paharnic  
cam  la  10  nunta i. Feciorii  sunt  servi i  în �”buc t rie�”. Cetera ii  cânt  �”de  
b ut  i  de  mâncat�”. Mai  târziu  zic �”de  horit  i  de  jucat�”. Dup   cin , 
soc ci a  aduce  g ina; cetera ii  zic  strig tura  g inii�”. Textele  sunt  foarte  
contemporaneizate, dar  au  i  expresii  de  valoare  ironico-poetice: 
 Eu, de  nu  o-am  fript  pe  jar, 
 S   m   fac  zin  în  p har 
 i  n na u  s   m   beie, 
 N na a  de  cap  s -l  ieie. (Vz. i  Maria  Chi , �”Obiceiuri  la  nunt   în  S li tea  
de  Sus�”, în �”memoria  ethnologica�”, nr. 2-3, 2002, p. 369). 
În  unele  p r i  ale  rii  Maramure ului �– Bor a, Moisei �– se  aduc, în  afar   
de  g in , miei  din  aluat. Structura  versific rilor  este  aceea i  ca  i  la  
strig tura  g inii. �”Mieii  din  aluat�” au  început, în  ultimii  ani, s    p trund   i  
în  unele  sate  de  pe  Valea  Izei (Dragomire ti, Bogdan  Vod ), fie  prin  



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

180 

c s torii, fie  doar  ca  mod /spectacular; al turi  de  miei �”rezist �”, desigur, 
tradi ionala  g in . (Vz. Anexa  II) 
Textele, la  miei  ca  i  la  g in , sunt  i  o  oglind   a  realului, la  fel  ca  i  
strig turile  la  nunt   sau  la  jocul  duminical, la  alte  petreceri. Pe  vremea  
reformei  agrare  din  1945, au  venit  comuni tii  i  doreau  s   fac , a a  cum  
tim, colhoznicizarea  României; cei  care  nu  intrau  în  colectiv, pl teau  cote. 

O  strig tur   din  Maramure   sintetizeaz   foarte  limpede  situa ia  de  atunci: 
 Arde-l  pe  ran  cu  bota, 
 D -i  p mânt  i  ie-i  recolta. 
Mai  mult, chiar  într-un  bocet, se  v d  semnele  acestei  perioade  de  stupid   
istorie: a  murit  un �”colectivist�”, din  p mânturile  sale, din  averea  sa, n-a  mai  
r mas  nimic. Pe  vremuri  avea  o  anumit   stare, avea  chiar  i  lad   de  
zestre; dup   colectivizare, fiind  bolnav, a  murit. Nu  aveau  cu  ce  s -l  
înmormânteze, nici  chiar  covor/ ol  s -i  pun  peste sicriu/s la . Au pus pe 
mas  i peste sicriu�… ziare. i-l cânta/bocea  fiic -sa: 
O, t tuc   i  t tuc , 
O, n-ai  avut  l doi  fe tit (adic   lad   
de  zestre  ornamentat ) 
De  cu  ziar  te-o  învelit, 

i  pe  ziar  scria  Scânteie 
Vine  dracu  s   te  ieie. 
O, du-te, t tuc -n inte 

i-i  f   loc  la  pre edinte 
i- i  sap   groapa-n  p trat 

S   încap   t i  din  Sfat 
C-am  avut  10  hectare 

i  ne-o  dat  30  de  are. 
Acest  bocet  s-a �”cântat�”  prin  anii  50-52, în  
S li tea  de  Sus.

Nunta  î i  urmeaz   cursul. C tre  orele  3-4  diminea a  are  loc  jocul  miresei, 
când  se  fac  darurile, iar  c tre  diminea   se  face  îmb l uitul  miresei. Nunta  
mai  dureaz   pân   c tre  prânz, când  mirii  sunt  condu i  la  casa  lor. În  
curând  satul  va  asista  cum  se  aduce, cu  c ru a/ c ru ele, zestrea  miresei. 
Întreaga  lume  se uit   cu  mare  aten ie  câte  perini  are, câte  f oi (fe e  de  
mas ), covoare, cergi, c p tâie  de  pern , alte  haine. În  ara  Maramure ului  
se  aduce  f r   cetera i  sau  nunta i  c tre  orele  13-14, s   vad   toat   lumea  
cât  este  de  harnic   mireasa. În  ara  Codrului, zestrea  se  aduce  cu  o  zi-
dou   înainte. Prin  p r ile  Silvaniei (Cehu  Silvaniei), zestrea  se  aduce  în  
timpul  cununiei, sunt  1-2  c ru e  cu  zestre, înso ite  de  muzican i, care  
str bat  satul  în  sus  i  în  jos  pân   când  mirii  sunt  la  biseric . Dup   
cununie, c ru ele  urmeaz   alaiul  de  nunt . 
La  o  s pt mân   dup   nunt   are  loc  osp ul, la  care  particip   rudele  
apropiate. Mireasa este deja nevast , mirele este  omul  ei, adic   b rbatul  casei. 
2.3. �– Muta ii  actuale  în  ceremonialul  i  costuma ia  de  nunt  
În  momentele  importante  ale  ceremonialului  nun ii  se  observ   unele  
schimb ri, cauzate  fie  de �”transferul�”  unor  ceremonii  înspre  ceea  ce  se  
nume te �”modern�”, fie  pentru  c   unele  i-au  pierdut  func ionalitatea. Nu  
vom  intra  în  am nunte, dar  vom  sublinia, îns , c   exist   o  tendin   
unanim : nunta  s-a  transformat, în  multe  p r i  ale  rii �– poate  mai  pu in  în  

ara  Maramure ului  i  ara  Lpu ului �– într-o  petrecere  ca  oricare  alta. Se  
procedeaz , din  ce  în  ce  mai  mult, ca  la  o  onomastic   sau  întâlniri  de  
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grup, anivers ri  sportive  etc.: o  sal  �– oriunde, ca  la  restaurant �– cu  mese  
întinse, mâncare  i  b utur   dup   puteri, dans  de  orice  fel, orchestre  
angajate  la  care  lumea  se  uit   ca  la  un  spectacol  al  unui  ansamblu  
folcloric  sau  la  o  emisiune  TV  etc. Azi  i  la  nun ile  r ne ti  se  
angajeaz   2  orchestre: una  tradi ional  �– de  obicei  tarafuri �”specializate�”, 
indiferent  din  ce  zon   sunt - i  una �”nou�” tradi ional , adic   de  muzic   
u oar , în  cel  mai  s rac  caz  casetofoane. 
Un  exemplu: este  formidabil  ca  în  Valea  Jiului  sau  în  Dobrogea  s - i  cânte  la  
nunt   un  grup  din  Maramure !! Prin  anii  1977-78  am  asistat  cu  un  grup  de  
prieteni   folclori ti  la  o  nunt   în  satul  T maia, pe  Some , sub  Codru. Mirele  era  
prietenul  nostru  i  iubea  mult  muzica  de  Maramure . A  invitat  cunoscutul  grup  
de  cetera i  Stâng u  din  Bor a. Au  fost  foarte  buni: au  dat  un  concert  de  câteva  
ore, to i  nunta ii  st teau  ca  la  spectacol. La  un  moment  dat  lumea  a  început  s   se  
plictiseasc : erau  doar  spectatori. În  în elegere  cu  mirele, na ii  i  starostele, am  
sugerat  s   horeasc   horile  lor, din  sat, iar  cetera ii, care  erau  angaja i  s   cânte  ce  
vrea �”poporul�”, s   se  ia  dup   ei. Dintr-odat   nunta  s-a  înviorat, voia  bun , dan ul  
i  horile  au  continuat  pân   c tre  amiaz , târziu. 

Importante, azi, la  o  nunt , nu  sunt  riturile, cutumele, ci  lumea �”s   se  
distreze�”, s - i  fac   voia  dup   plac, nu  de  pu ine  ori  cu  excese  i 
�”izbucniri�” de  neorânduial   i  improviza ii  de  gust  îndoielnic. Dac   la  o  
nunt   tradi ional   se  afirma, prin  strig tur : 
 N-am  venit  aici  s   tac, 
 Numai  voi a  s -mi  fac, 
 Oleac , nu  tare  mult  
 S   gândea  lumea  c -s  mut , 
la  nun ile �”moderne�”  totul  se  transform   într-un  fel  de �… discotec . 
În  economia  încerc rii  noastre  de  a  surprinde  starea, evolu ia/involu ia  
ceremonialului  nup ial, vom  analiza  un  aspect  care  ni  se  pare  mai  repede  
supus  transform rilor: costumul  popular, de i, pe  parcurs, atingem  i  
probleme  privind  muzica, uneori  chiar  dansul �– toate  fiind  într-un  
sincretism  evident. Facem  de  la  început  sublinierea  c   în  func ie  de  nunt , 
�” r neasc �” sau �”domneasc �”, se  îmbrac   i  nunta ii. 
La  Rozavlea, am  participat  la  c s toria  unui  ethnolog  german  cu  o  fat   
din  sat. A  fost  mult   lume, iar  fetele  i  feciorii  au  venit  îmbr ca i 
�”domne te�”, adic   nu  în  haine  r ne ti. Spuneau  c   nu-i  nunt  r neasc , 
ci  este  nunt  �”domneasc �”. 
La  alte  nun i, cercetate  de  noi  pân   acum, costumul  începe  s   dispar . În  
unele  localit i �– Dragomire ti, S li tea  de  Sus, Bârsana  etc., feciorii  mai  
poart   doar  c ma a, cojocul (pieptarul), clopul  i  cureaua (chimirul). Fetele  
nu  mai  poart   zadii, ci �”sugn   de  p r�” (ca mir), c m i  foarte  dantelate, 
cojoc  i  n fram . Nu  mai  poart   înc l minte  tradi ional , ci, dup   mod , 
cizme albe, pantofi cu toc. Un costum nou cost , la banii de azi, 3�–4 mii de  lei. 
În �”globalizarea�” actual , costumul  este  cel  care  se  supune  mai  repede  
modei. A  fi  la  ultima  mod   într-un  sat  înseamn   a  fi  bogat, a  avea  i  alte  
câ tiguri  decât  cele  tradi ionale. Înseamn   a  fi  cineva, adic   a  avea  din  ce  
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s    tr ie ti  din  bel ug  i  s   po i  s - i  permi i  s   fii  la  pas  cu  moda  
satului, pe  care  unii  chiar  o  impun, semn  de  opulen . 
Exist   i  o  diferen   între  satele  maramure ene: în  cele  cooperativizate  nu  
mai  conta �”averea�”, adic   p mântul, ci  aprecierea  familiei  se  f cea  dup   
m rimea  casei, dup   zestrea  în  es turi  etc., dup   cum  se  îmbrac . Cu  
multe  nuan ri, desigur. Alte  sate  erau  mai  aproape  de  ora , mul i  aveau  
servicii, f ceau  naveta  i  doar  î i  completau  veniturile  din  agricultur . În  
satele  necooperativizate  starea  familiei  se  aprecia  dup   p mânturile  pe  
care  le  poseda, dup   h rnicie, dar  dup   serviciile  pe  care  le  aveau. În  
ultimii  10  ani  raporturile  s-au  schimbat, nu  îns   foarte  evident. 
Într-o  cercetare  din  1995, în  Strâmtura, am  asistat  la  c s toria  a  doi  tineri  
care  f ceau  parte  din  echipa  de  dansuri  a  C minului  Cultural. S-a  i  
filmat, cu  acordul  lor, nunta. To i, la  mire  ca  i  la  mireas , purtau  costume  
tradi ionale. S-au  luat  iert rile, dup   care  alaiul  a  plecat  la  cununia  
religioas , apoi  la  C minul  Cultural  unde  se  inea  nunta. Deodat , 
majoritatea  tinerilor  au  disp rut, c minul  era  aproape  gol. Am  fost  
surprin i. Ce  se  întâmpla?  Au  mers  s - i  schimbe  costumele  r ne ti  cu 
�”haine  domne ti�”! Îns   cea  mai  mare  surpriz   a  fost  atunci  când  au  sosit  
feciorii  i  fetele, îmbr ca i  cu  blugi, jeci  etc. i  cum  au  sosit, cineva  a  
luat, direct, mireasa  la  joc. Era  o  cutum  �”modern �” deoarece, dup   tradi ie, 
mireasa  i  mirele  n-au  voie  s   joace  decât  dup   momentul  darurilor  de  la 
�”jocul  miresei�”, pe  la  orele  3-4  diminea a. 
Poate  c   acolo, la  nunt , veri orii, neamurile, v zându-se  filma i, s-au  dat 
�”grande�”. Iar  nunta  s-a  transformat  într-un  fel  de  discotec   unde  
ceremoniile  specifice  s-au �”dizolvat�”  într-un  modernism  r u  în eles. M   
gândeam  atunci  i  la  influen a  Ansamblului  folcloric  existent  în  sat. 
Am  cercetat  i  alte  nun i, în  alte  localit i, mai  aproape  de  ora   i  cu  
numero i  studen i, liceeni, sau  salaria i  la  ora . Aici, dimpotriv , p reau  mult  
mai �”tradi ionali ti�”: de  la  p strarea  costumului  de  mire/mireas , pân   la  
p strarea  momentelor  importante  ale  nun ii, aproape  identice  cu  cele  de  
acum  150  de  ani. 
 Mirele �– Dac   acum  50-60  de  ani  mirele  era  îmbr cat  r ne te  cu  
cioareci, c ma , pulover  alb  f cut  acas , cojoc (pieptar), clop  înstru at  i �– 
semn  distinctiv: gub   alb , care  în  portul  zilnic  ie ise  din  uz �– ast zi  
poart   totul  în  afar   de  gub   i  cioareci  înlocui i  cu  pantaloni  de  tergal. 
 Mireasa �– În  fotografii  de  la  începutul  secolului  trecut  sau  de  prin  
anii  1950-1960, mireasa  purta: sugn /sumn   de �”p r�” (ca mir), c ma   
frumos  ornamentat   geometric, cojoc, pulover  alb  de  cas , cizme, iar  
deasupra  gub   alb . Cununa  era  împletit   în  sat  de  o  femeie  me ter , sau  
f cut   din  cear   alb   i, dup   nunt , o  a ezau  în  icoan , p strând-o  toat   
via a. Ast zi  cununa  o  închiriaz   sau  o  cump r , dar  nu  o  mai  pun  în  
icoan . Guba  se  mai  poart   izolat, în  unele  localit i (S li tea  de  Sus, 
Bude ti  etc.). Pot  purta, dac   plou , chiar  un  fâ . Se  poart   îns   ca mirul, 
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din  ce  în  ce  mai  scump  i  mai �”la  mod �”. Nu  de  pu ine  ori  se  închiriaz , 
de  la  ora , rochia  de  mireas . 
 Stegarul �– Se  îmbrac   la  fel  ca  mirele, doar  stru ul  din  clop  
difer . El  este, dup   denumirea �”domneasc �”, cavalerul  mirelui/domni orul  
de  onoare, ales  dintre  cei  mai  apropia i  veri  sau  prieteni. În  sarcina  lui  
r mâne  cusutul  steagului �– opera iune  pe  care  o  fac  femeile/fetele  din  
neam. Dar  sunt  i  femei  specializate, se  întâlnesc  azi  cazuri  când  steagul  
este  închiriat. Pe  o  bot   groas   de  4-7  cm. diametru, se  cos  n fr mi  de  
p r, panglici, batiste, terguri  brodate, clopo ei, plante  totdeauna  verzi 
(pospan, ieder , tidru). 
În  timpul  iert rilor  steagul  se  a eaz   în  col ul  casei, dup   mas , în  camera 
�”dinainte�”, adic   de  ceremonii. Nu  este  luat  de  acolo  decât  când  pleac   la  
cununie. Sunt  multe  strig turi  pentru  stegar, el  fiind, totdeauna, nec s torit, 
iar  fetele  îl �”curteaz �”. 
În  unele  localit i (Ap a  de  Jos, Ap a  de  Mijloc, Slatina, Biserica  Alb  �– din  
Transkarpatia), dup   îmb l uitul  miresei  se  rupe  bota  steagului �”pentru  ca mirii 
s  nu aib  o a doua cununie�”. Pe Iza, Mara, Cos u, acest obicei a  disp rut. 
Exist , de  asemenea, diferen ieri  între  steagul  de  nunt : pe  Vi eu  i  cursul  
superior  al  Izei  steagul  este  mai  mare, bota  poate  avea  2-2,5  m. lungime, 
pe  Mara  i  cursul  inferior  al  Izei  abia  dac   atinge 1,30-1,50  m. 
Pe  parcursul  nun ii, stegarul, din  pricina  greut ii  steagului, poate  fi  ajutat  
de  un  bun  prieten, ori, uneori, dac   unii  feciori  mai  tinerei  vor  s -l  joace, 
li  se  d   voie. 
Într-o  vreme, cam  prin  anii  1950-60, dup   nunt   se  f cea  o  mic   petrecere  
pentru  desf cutul  steagului, la  care  participau: stegarul, veri/veri oare  ale  
mirelui �– dar  i  ai  miresei -, care  au  dat  n fr mi  pentru  steag. Ast zi  nu  se  
mai  obi nuie te. 
 Dru tele �– Pe  vremuri  era  o  singur   dru c /domni oar   de  onoare, 
pentru  c   era  un  singur  stegar. Azi, în  ultimii  30-40  de  ani, sunt  cel  pu in  
dou   dru te. Unele  familii  numesc  chiar  mai  multe. Se  poate  obi nui, mai  
nou, i  câte  o �”dru cu �”, adic   o  sor /veri oas /nepoat   etc. mai  mic  �– o  
cocoan  �– a  miresei. Ele  poart   o  cununi  �”de  dru c �”  i  costum  diferit  
prin  anumite  elemente �– culoare, împodobire, stru  - de  cel  al  miresei. Nu  de  
pu ine  ori, dru ca  se  chiar  m rit   cu  stegarul, acesta  având, printre  altele, 
obliga ia  s   o  joace  în  timpul  nun ii. 
 N na ii �– erau  odinioar   na ii  de  botez. Azi, mai  rar. Se  
aleg/accept   rude/prieteni  mai  cu  stare, chiar  i  din  alt   localitate, chiar  
dac   nu  sunt  neamuri  ci  efi  de  serviciu, prieteni  de  familie  mai  bine  
situa i  etc. Dac   sunt  din  sat, rani, se  îmbrac   obi nuit  r ne te, cu  unele  
diferen ieri  fa   de  ceilal i  nunta i, nu  doar  prin  stru ul  ce-l  poart , ci  i  
prin  cojoc, suman  etc. O  mod   foarte  nou  �– de  câ iva  ani  doar �– în  
S li tea  de  Sus, pe  cursul  superior  al  Izei, este  ca  na a  s   poarte  cojoc  cu  
�”prime�” din  blan   de  jder, ca  în  Bucovina, care  este  foarte  scump. 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

184 

Ast zi  sunt  ale i  chiar  2-4  rânduri  de  n na i, pentru  un  fel  de  influen are  
a  câ tigului  la  nunt  (darurile), de i, dup   nunt , rela iile �”tradi ionale�”  între  
na i  i  fini  nu  mai  sunt  evidente, nu  se  mai  p streaz   decât  ca �” îfr ag�”, 
un  fel  de  mândrie: �”uit -te pe  cine  are  de  n na !�”. 
În  vremurile  de  demult, na ii  erau  chiar  sf tuitorii  noii  familii. Ast zi, dup   
nunt , noua  familie  î i  ia  pe  cont  propriu  întreaga  existen . 
În  ara  Maramure ului  n na ii  tradi ionali (na ul  mare, pentru  c   era  i  na ul  
mic, din  partea  miresei)  coordonau  întreaga  nunt : ce  hori, ce  mânc ruri, cât   
b utur , când  se  cade  s   vin   cu �”g ina�”, când  se  face �”jocul  miresei�” etc. 
Pentru  fiecare  moment  erau  consulta i. El  îndeplinea, în  Maramure , i  rolul  de  
staroste/�”impresar�” al  nun ii, care, în  ara  Codrului  i  ara  Chioarului  sunt  
angaja i, existând  chiar �”profesioni ti�”  cu  atestat  în  st rostire. 
 C l re ii �– la  nunt   se  f ceau, pe  vremuri, numai  dac   mirii  nu  
erau  dintr-un  sat. Într-o  cercetare  a  nun ii, în  1994, la  Poienile  Izei, noi  am  
întrebat  dac   au  i  c l re i. Ei  au  spus  c   erau�… acum  30-40  de  ani. Când  
am  ajuns  la  nunt , am  r mas  surprin i  s   vedem  doi  c l re i: unul  din  
partea  miresei, cel lalt  din  partea  mirelui. I-am  întrebat  de  ce  fac  nunt   cu  
c l re i, pentru  c   erau  din  acela i  sat. Au  motivat  c  �”este  mare  distan   
între  casa  miresei  i  casa  mirelui�”. Într-adev r, c l re ii  s-au  dovedit  foarte  
utili  în  desf urarea  nun ii, ei  fiind  mesagerii  care  duceau  vestea  celor  mai  
importante  momente, iar  atunci  când  s-au  întâlnit  cele  dou   alaiuri, au  
oferit  întregului  sat  un �”spectacol�” de  neuitat. De  atunci  nu  este  nunt   mai  
mare  în  sat  care  s   se  fac   f r   c l re i. 
În  alte  localit i, pe  Cos u, pe  Mara, c l re ii  la  nunt   sunt  ceva  obi nuit. 
Împodobirea  cailor  se  face  de  c tre  feciorii  proprietari  a  cailor, totdeauna  
prieteni/rude  ale  mirelui  sau  miresei. Se  pun: covoare, panglici  colorate, 
stru   de  verdea  (pospan, tidru, ieder ), ciucuri  ro ii  sau, uneori, multicolori; 
se  împodobe te  chiar  i  coada. 
Dac   în  ora , sau  la  nun ile �”domne ti�” de  pe  sate, se  folosesc  azi �”caii  
putere�” �– ma ini �– împodobi i  cu  tot  felul  de  lumini, panglici, p pu i  etc., la  
nun ile  r ne ti  c l re ii  au  reînceput  s   câ tige  teren: sunt  mai  în  
elementul  lor, privitorii �– adic  �”gura  satului�” �– vorbind  despre  ei  mult   
vreme  i  comparându-i  pe  unul  cu  cel lalt, o  adev rat   propunere  pentru  
viitoarele  mirese  s - i  aleag   ursitul. În  fond, un  mod  de  comunicare, un 
�”code, celui  de  communication  des  faites  de  folklore�”, constituit  într-un  
sistem �”par rapport a la strategie, donc une structure�…�” (Mihai  Pop, op. cit., p. 217). 
3. -  ansele  tradi iei 
Nu  vom  încerca, aici, s   facem/elabor m  un  program/proiect  de �”salvare�” a  
tradi iei. Un  cercet tor  care  n-a  în eles  nimic  din  ce  înseamn   
conservatorismul  unor  zone/�” ri�” române ti, printre  care  i  Maramure ul 
(având  scopuri/cauze/clauze  bine  determinate  social-economic, dar  mai  ales  
istoric: s   nu  uit m  c   Maramure ul  n-a  cunoscut  iob gia  i  a  dat  dinastia  
Mu atinilor  în  Moldova, st pânind  i  Voievodatul  Zambor, în  sudul  
Cracoviei, sau  voievodatul  Gali iei, unde  o  familie  urma   a  Dr go e tilor  
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se  numea  Ceaikovski!), se �”arat �”  impresionat  de  �”arhaismul  cam  
exuberant  al  Maramure ului�” (C. Karnoouh, �”Rituri  i  discursuri  versificate  la  ranii  
maramure eni�…�”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p. 12). Poate  c , doar  din  punctul  
dumisale  de  vedere, are  oarecare  dreptate. Îns   un  lucru  ni  se  pare  cert: 
p strarea  tradi iei, de  la  arhitectura  în  lemn  sau  es turi, la  datini  i  
obiceiuri, este  un  fapt, o  dovad   pentru  ceea  ce  numim  identitate  în  
contextul �”civilizatoriu�” al  globului  nostru  p mântesc, adic   o  uniformizare  
tehnic /economic /informa ional , o  aliniere  la  tot  ce  înseamn   eficien , 
necesar , a  existen ei  materiale, cuvânt  nu  foarte  departe  de  alienare; 
aproape  de  ceea  ce  S. Mehedin i  afirma, citându-l, dar  contrazicându-l  apoi, 
pe  Spengler: �”popoarele  se  înal   îndeosebi  prin  sporul  culturii  i  scad, 
apoi  cad, prin  excesul  civiliza iei�” (S. Mehedin i, op. cit., p. 75). Marele  geograf, 
analizând/definind  conceptele  de  civiliza ie (aspectul �”teluric, adic   tehnica  
material �”) i  cultur  (aspectul  ceresc, �”suma  tuturor  produselor  suflete ti, 
prin  care  omul  caut   s   intre  în  echilibru  cu  restul  crea iunii�”), sus ine, pe  
bun   dreptate  c  �”amândou   sunt  inseparabile  i  simultane�”, nu  succesive, 
conchizând  c  �”civiliza ia  se  poate  împrumuta  i  de  la  al ii, cultura  nu  se  
poate  importa  de  nic ieri, ci  ea  se  poate  numai  crea, ad ugând  cel  mult  
de  aiurea  unele  elemente  asimilabile�” (S. Mehedin i, op. cit., p. 71 �– s.n.). 
Studiul  nostru  a  încercat  s   aduc   o  modest   contribu ie  la  studierea  unor  
aspecte  generale  ale  muta iilor  produse  în  ceremonialul  nup ial  în  context  
contemporan, în  care, cu  mare  iu eal , de  neînchipuit  alt dat , se  preface  
totul. Pentru  p strarea  identit ii/personalit ii  unui  popor  în �”globalizarea�” 
deja  devenit   realitate, trebuie  avut  grij , în  principal, de �”propriul  s u  avut  
sufletesc�”, pentru  c  �”cine  porne te  pe  alt  drum (cunoscând  mai  întâi  limba  
i  literatura  altui  popor)  acela  va  deveni  altceva  decât  român  i  va  

în elege  mai  bine  altceva, decât  produsele  artei  române ti�” (S. Mehedin i, op. 
cit., p. 72 �– s.n.). 
Academicianul  i  marele  folclorist  Mihai  Pop  propunea, înc   prin  1959, 
�”cercetarea  folclorului  în  dinamica  procesului  de  dezvoltare�”, un  proces �”de  
mari  propor ii�”, dar  în  proiec ia  transform rilor  social-economice, �”în  
concep ia  despre  lume  a  oamenilor  i  luând  în  considerare  for a  creatoare  
vie  a  folclorului  român, aceste  schimb ri  sunt  fire ti�” (Mihai  Pop, �”Folclor  
românesc�”, vol. I, Ed. Grai  i  Suflet �– Cultura  Na ional , Bucure ti, 1998, p. 65 �– s.n.). 
Un  experiment  elocvent  i, spunem  noi, interesant, a  fost  f cut, în  
Maramure , de  Iordan  Datcu, îngrijitor  al  edi iei  Ion  Bârlea, folclor  cules  în  
primul  i  al  doilea  deceniu  al  secolului  XX. Cit m, f r   alte  comentarii: 
�”Pentru  a  verifica  gradul  în  care  se  mai  p streaz   cântecele  culese  de  I. 
Bârlea  în  urm   cu  peste  50  de  ani (cele  dou   volume  au  ap rut  în  1968, n.n.), am  
socotit  necesar  a  face  unele  cercet ri  în  comuna  Berbe ti, lâng   Sighet, din  
care  folcloristul  a  cules  mai  mult  de  jum tate  din  piesele  colec iei  sale�… 
Am  constatat  c   majoritatea  pieselor  culese (balade, colinde, hori, îpurituri, 
ver uri  la  mort)  au  o  circula ie  larg �”, iar �”lirica  din  colec ia  lui  I. Bârlea  
e  înc   o  prezen   masiv �” (Iordan  Datcu, în  I. Bârlea, �”Literatura  popular   din  
Maramure , vol. II, EPL, Bucure ti, 1968, p. 419  sq.). 
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Am  putea  aduce, comparativ, multe  exemple  actuale, analizând  colec iile  lui  
Alexandru  iplea (1906)  Tit  Bud  (1908),Tache  Papahagi (1924), ori  
Gheorghe D ncu  (înc   inedite  caietele  sale); Elena  Vlad  de  S li te, 
viitoarea  so ie  a  lui  Ion  Bârlea, pe  la  anii  1908, i  i  mai  înainte, nota  
hori  i  strig turi  etc. (în  1925, d ruia  un  covor  de  10m./6  m. Papei  Pius  XI, realizat  în  
Maramure   în  culori  de  plante, cu  emblemele  papalit ii); Caietele  diacului  Dumitru  
Lupu  Grad  din  S li tea  de  Sus  (Vz. �”Maramure , ar   veche�”, Antologie  de  folclor  
de pe  Cursul  Superior  al  Tisei (1672-1908), Ed. Cybela, Baia  Mare, 2008, pag. 129  sq.  i  325  
sq.). Nu  putem  uita  culegerile  lui  Petre  Lenghel-Izanu, între  cele  dou   
r zboaie  i  i  dup , dar  i  cele  realizate, cu  mare  probitate, de  Ion  
Vancea. Fiul, profesor  de  Lb. i  literatura  român , transcrie  tot  ce  î i  
amintea  m icu a  sa, Ileana  Vancea. F r   omiteri, cu  nimic  în  afar   de  ceea 
ce  spune  sau  sugereaz   c   zice/prezice. (Textul  �”Ileana  Vancea  din  N ne ti�”, 
prezentare, consemn ri  i  culegeri  de  prof.  Ion  Vancea, este  publicat  în  �”memoria  
ethnologica�”, an  I, nr. 1, decembrie  2001, Baia  Mare, p. 86-116). Exist   multe  texte  i  
ale  contemporanilor  no tri, în  mare  parte  publicate  în  diverse  
culegeri/antologii, dar  i  inedite. Îns   analiza  textelor  folclorice �– de  oricare  
gen  i  specie �– ne  duce  la  concluzia  c  �”cine  vrea  s   adauge  ceva  
literaturii  na ionale  trebuie  s   înceap   cu  intui ia  vie ii  reale  a  poporului  
i  s   cunoasc   deplin  limba  sprinten   a  satului, înainte  de  a  ajunge  la  

limba  mai  totdeauna  chioap   a  c r ilor, care  cuprind  i  fixeaz   de  multe  
ori  expresiile  neajutorate  ale  unor  condeia i  de  rând. Prostia  scris   i  
tip rit   r mâne  ve nic  la  fel; pe  când  graiul  ranului  elimineaz   mereu  
ceea  ce  e  mediocru, îmbog indu-se  necontenit  cu  imagini  i  întors turi  
fericite, create  de  geniul  rustic�” (S. Mehedin i, op. cit., p. 72). Aceste  afirma ii, de  
acum  aproape  100  de  ani, sunt, în  esen , valabile  i  ast zi, �”în  vultoarea  
schimb rilor  aduse  de  via a  modern �” (S. Mehedin i, op. cit., p. 74), adic   în  
procesul  de  globalizare/ mondializare, când  satul  devine  ora , iar  lumea  sat. 
Oricum, interdependen a  (economic , ori  de  alt   natur )  din  societatea  
modern , sper m  s   nu  distrug   în  totalitate  ceea  ce  s-a  p strat  din  
str vechime. Exist   o  ans ? 

A  N  E  X  E 
Anexa  I 

Nunt   la  Vadu  Izei  în  prima  jum tate  a  secolului  al  XIX-lea 
(în  CALENDARUL  MARAMURE ULUI, Baia  Mare, 1980, p. 21  sq.; preluare  din  
COMUNIC RI  TIIN IFICE  PE  TEME  FOLCLORICE, Baia  Mare, 1973: �”Datini  
maramure ene  consemnate într-o  lucrare  tip rit   în  sec. al  XIX-lea�”, de  M. D ncu   i  N. Katz). 
�”�… Nunta  lor (�…..)  se  s rb tore te  cu  deosebit  fast. Feciorul  devenit  matur  pentru  
via a  conjugal   î i  trimite  ruda  preferat   la  casa  cu  fata  pe  care  el  pân   atunci  a  
vizitat-o  zilnic, fiind  cavalerul  i  juc u ul  fetei  la  petreceri  i  la  hor , f cându-i  
cinste. Peste  trei-patru  zile  omul  nostru, pân   atunci  z când  pe  rând  în  n dejde  i  
dezn dejde, prime te  r spuns. În  seara  zilei  r spunsului, cinci- ase  persoane  rudenii  
apropiate  pe  linie  b rb teasc , înarmate  cu  arme  de  foc  înc rcate, împreun   cu  
tân rul  imbolit  se  gr besc  la  casa  miresei  unde  începe  pe itul. Tat l  fetei, chiar  
dac   are  mai  multe  fete, indic   una  i  din  fericire  totdeauna  pe  cea  cerut ; 
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muierile  rudenii  apropiate  ale  miresei  prezint   celui  de  însurat  patru  i  chiar  mai  
multe fete, ca eventual printre ele s - i g seasc   mireasa. Dar  aceasta  nu  se  întâmpl . 
Cea  aleas , bogat  împodobit   cu  coralier, cu  ochii  pironi i  pudic  la  zadia  de  
dinainte, se �”înal �”  pe  cuptor  unde  pref cându-se  trist   se  cufund   în  marea  
pudicit ii  sale  adânci, îns   triste ea  sa  pref cut   este  tr dat   de  aurora  bucuriei  
ce  apare  pe  obrazu-i  vestind  veselia  sufletului  s u. Eroina  serii  este  ajutat   a  se  
coborî  de  pe  vatr  (banca  de  ocar )  i  este  dus   la  logodnic. Mama  îi  aduce  un  
castron  cu  grâu  în  care  se  pune  perechea  de  inele  scoase  de  pe  degetele  mirilor. 
Lini tea  adânc   ce  a  domnit  pân   acum  în  cas   este  întrerupt   de  o  rudenie  a  
mirelui  care  sco ând  de  sub  suman  sau  brâu  sticla  cu  horinc   roste te  scopul  
s rb torii. Dup   ce  au  b ut, logodnicii  î i  schimb   inelele  în  timp  ce  afar   
detun turile  armelor  de  foc  vestesc  izbânda. În  acest  moment  pudicitatea  asaltat   
a  fetei  o  face  a  fi  i  mai  blajin , mai  atr g toare, c utat . Începe  osp ul  de  
logodn   care  se  finalizeaz   la  miezul  nop ii. A  doua  zi  diminea a  logodnicii  se  
duc  la  preot  în  fa a  c ruia  î i  dau  mâna  unul  cu  altul. 
În  intervalul  dintre  cele  trei  în tiin ri  (�”herdeti ul�”, care  se  fac  la  biseric   în  trei  
zile  de  s rb toare �– n. ed.)  logodnicii  nu  se  întâlnesc  decât  o  dat   sau  de  dou   
ori. Ziua  ce  precede  nunta  constituie  prilej  pentru  prietenele  fetei  de  a  se  aduna  
în  casa  dru cii  unde  confec ioneaz   cununa  miresei. Clipele  muncii  trec  v rsând  
lacrimi, cântând  doine  triste  i  nostalgice, acompaniate  de  vioar . Pe  urm   fiecare  
din  fetele  participante  la  confec ionatul  cununii  î i  a eaz   cununa  pe  cap  pe  rând  
pân   când  în  cele  din  urm   cununa  ajunge  pe  capul  miresei. Peste  câteva  minute  
plânsetul  cedeaz   locul  bucuriei, fetele  dansând  în  jurul  miresei. Tot  în  aceast   
perioad   rudeniile  fete  ale  mirelui  confec ioneaz   steagul  de  nunt   din  material  
ro u  împodobindu-l  cu  panglici  colorate  i  verdea   de  iarn  (b rbânoc). În  ceasul  
de �”doliu�” al  cusutului  steagului, mirele  este �”cântat�” (bocit)  cu  cântece  triste  de  
visare  i  melancolie  de  c tre  feciori �– tovar ii  s i  de  feciorit. 
Col carul  (stegarul �– n. ed.), încins  cu  sabie - inând  seama  de  necazurile �”oficiului  
s u�” -, trebuie  s   fie  un  fecior  puternic  i  curajos. Prinde  steagul  i  joac   pân   în  
miezul  nop ii (în  cerc)  durduit, tropotit�…  La  miezul  nop ii  înf oar   steagul  i  
punându-l  în  cuier  pleac   împreun   cu  tovar ii  s i. Luni  diminea a  se  face  
adunarea  darurilor  (�”pomninoc�”, d ruire  de  grâu, m lai, horinc   etc. �– n. ed.). 
Fiecare  musafir  invitat  aduce  cu  sine  ceva, cel  pu in  horinc , cei  care  aduc  mai  
mult  sunt  primi i  mai  c lduros. La  amiaz   mirele, rudeniile  lui  mai  apropiate, 
împreun   cu  stegarul  se  duc  la  biseric , iar  dup   mireas   se  trimit  muzican i. 
Casa  din  care  iese  mireasa  devine �”valea  plângerii�”. Fecioara, ca  o  floare  ofilit , 
merge  la  mirele  ei  care  o  a teapt   în  fa a  altarului  sub  steagul  stegarului  s u. 
Dup   cununare  la  ie ire  se  opresc  pe  pragul  bisericii. Pe  pragul  bisericii  tân ra  
nevast   are  grij   s   nu  treac   înaintea  so ului  ei  c ci  dac   se  întâmpl   aceasta  
ghicitoarele  prezic  suprema ia  feminin , cârmuirea  papucului, soarta  judelui  Simion.  
La  ie ire  mireasa  î i  scoate  cununa  virginal   i  uitându-se  prin  ea  în  soare, ca  
prin  ochelari, î i  terge  fa a  în  steagul  so ului  ei  pentru  ca  copiii  pe  care  îi  va  
na te  s   fie  frumo i�… Peste  prag  se  despart  f r   grai  unul  de  altul  i  se  reântorc  
la  locuin ele  fiec ruia  împreun   cu  alaiul. Peste  pu in  timp  stegarul  Hymenului  se  
transform   în  cel  al  lui  Mercur  sau  în  drapelul  sângeros  al  Zeului  Mars. Stegarul, 
ca  zeul  r zboiului, p e te  în  fruntea  prietenilor  s i  credincio i  pe  chipul  c rora  
se  pot  z ri  tr s turi  ale  hot rârii  nestr mutate  de  a  învinge. Oastea  mirelui  bate  
în  poarta  miresei. Aceasta  îns   r mâne  închis . De  la �”tulbur torii  lini tei�” se  
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pretinde �”pa aport�”. Ei  apeleaz   la  steagul  lor. Întâmpinând  rezisten   continu   s   
bat   tot  mai  puternic  în  poart   pân   ce  aceasta  se  deschide  sau  se  pr bu e te�… 
For a  reziden ilor  este  învins . Din  cas   iese  în  întâmpinarea �”asediatorilor�” dru ca  
înso it   de  doi  feciori  voinici. În  mâna  fetei  se  g se te  o  farfurie  plin   cu  grâu, 
peste  grâu  un  colac, deasupra  colacului  un  capac  pe  care  ard  c rbuni  înro i i, iar  
deasupra  c rbunelui  fumeg   t mâie. Fata  arunc   peste  adversarii  dragi  cu  boabe  
de  grâu. Viteazul  stegar  î i  face  apoi  un  nou  plan  uneltind  cu  viclenie, dar  nu  
reu e te�… Atunci  recurge  la  violen �… dac   este  posibil  r pe te  colacul  spre  
ru inea  celor  care-l  p zesc. În  casa  asediat , înainte  de  începerea  b t liei, nu  se  
poate  intra. U a  tindei  este  deschis   dar  bine  ap rat   de  un  fecior  puternic  al  
rezisten elor  peste  care  se  n puste te  viteazul  stegar  cu  sabia  scoas . Dac   a  
reu it  s   p trund   îl  întâmpin   fiin ele  cele  mai  puternice  ale  rezisten ei �– femeile  
b trâne. Învingându-le  i  pe  acestea, împreun   cu  mirele  ocup   casa  devenit   
goal . Î i  înfige  sabia  în  grind   i  atârn   steagul  în  cuier. În  r stimpul  b t liei  
mireasa  dispare�… Neamul  mirelui  pune  st pânire  pe  cas . Cel  mai  glume   dintre  
b rba ii  în  vârst   merge  în  c utarea  miresei (�”Latona�”)  care  era  ascuns   în  
apropiere  i  g sind-o  o  a eaz   lâng   so ul  ei�… G l gia  se  potole te. Oamenii  
înveseli i  beau  i  m nânc �… Col carul  miresei  insist   pe  lâng   aceasta  pân   când  
ea  cedeaz   invita iilor  sale  i  este  condus   sub  steag  la  casa  so ului  ei. Pe  pragul  
inferior  i  superior  a  od ii  se  fixeaz   i e, probabil  drept  simbol  al  ajutor rii  
reciproce. Dup   un  osp   de  patru-cinci  zile, tîn ra  pereche  trecut   prin  atâtea  
încerc ri  începe  s   poarte  dulcile  poveri  ale  vie ii  conjugale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu scriitorul i prietenul Vasile Avram i Lydia Bloch, acas  
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Anexa  II 
Strig tura  mieilor  la  nunt  

(în  CALENDARUL  MARAMURE ULUI, Baia  Mare, 1980, p. 32-34, margine  text  nr.  76: 
colec ia  Georgeta  Maria  Iuga). 
La  Bor a  exist   obiceiul  de  a  aduce  mirilor  doi  miei  din  aluat; se �”strig �” 
asemenea  ca  la  g in . 
 
Frunzuli   de  tidru 
Trage i  lin  cu  arcu u 
C   eu  zin  de  la  codru; 
C   eu  zin  cu  vo  doi  miei 
S - i  fac   mirii  botei. 
Hei, tu, surioara  me, 
Te  rog  nu  te  sup ra 
C   mi-i  micu   turma; 
C   i  eu  îs  micuru  
C-am  crescut  la  oi  descul , 
C -are  mama  patru  fete 
Nu  ne-o  luat  p puci  la  t te. 
 
Se  uit   n na ii  hâd 
C   mi-s  mieii  am râ i, 
Da�’ n na u-i  vinovat: 
De  la  munte  m-o  îpat, 
La  hotar  nu  m-o l sat; 
Eu  tare  m-am  sup rat 

i  pe  iarn   i-am  b gat, 
De  mâncare  nu  le-am  dat 
Numa  leac  de  fân  uscat: 
O  fo�’ vara  s cetoas  

i  iarba  n-o  fo�’ de  coas , 
B rbat  am, da-i  pe  domnie, 
Nu  vre  s -mi  cosasc   mie. 
 
Frunzuli   i  una, 
Cetera , eu  v-a   ruga, 
Zice i  lin  cu  cetera 
S   pot  mere  cu  turma; 
C   eu  zin  din  dep rtare 
Cu  doi  mielu i  de  vânzare; 
C   eu  zin  de  peste  dâmb 
Cu  doi  mielu ei  la  târg. 
C   -as-toamn   pe  la  noi 
S-o  strâns  o  turm   de  oi; 
Eu  atâta  am  pândit 

Pân-ciobanii-o  adurnit, 
i  ciobanii  i  cânii 

De-am  putut  fura  mieii, 
Dou   miele  oche ele 

i-am  zînit  aici  cu  ele. 
 
Se  uit   n na u  hâd 
C   mi-s  mieii  am râ i, 
Am râ i  i  f r   lân  
C   i-am  furat  de  la  stân . 
De  când  i  u ca  bdir u 
Mult   cot   mai  dau  eu: 
C -nconjur   v ile 

i  num r   oile; 
C   i  la  noi  o  zinit 

i  le-o  num rat  din  rând: 
T te  rând  le-o  num rat, 
Pe  tabel  le-o  a ezat, 
Cot   de  lân   mi-o  dat. 
Da�’ eu  tare  m-am  sup rat, 
Mielele  le-am  u nat, 
Cot   de  lân   i-am  dat: 
Ceiea  alb   de  cojoc 

i  ceiea  sur   de  roc 
i  mi-am  luat  hain   de  doc 
i-amu  nu  mi-i  frig  deloc.
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Strig tur   la  g in  
(în  CALENDARUL  MARAMURE ULUI, Baia  Mare, 1980, p. 30  sq., margine  text  nr.  75: 
colec ia  Dumitru  Iuga, S li tea  de  Sus). 
Zii, cetera , mai  cu  drag, 
S   m   pot  sui  pe  prag, 
Zii, cetera , mai  cu  dor, 
De  pe  prag  s   m   cobor. 
Frunz   verde-a  r ti ii, 
Zii, ceter , -a  g inii, 
C   g ina-i  huhuiet  

i  st -n  c mar -ncuiet ; 
Da i-mi  cheia  s-o  descui, 
S   i-o  duc  n na ului.  
Eu  m   duc  câtilina  
Cu  g ina  la  n na , 
C   n na u-i  de  la  noi, 
Ne-a  da  p   ie  patru  boi; 

i  n na a  ni-i  avut  �– 
Ne-a  da  pe  g in -o  sut . 
 
Asar   pe  îns rat 
O  scrisoare-am  c p tat 
Cu  g ina  s   m   gat, 
S   m   gat, s   siu  frumoas  
Ca  s   pot  strîga  la  mas . 
Dup   ce  eu  m-am  g tat 
În  gr dinu -am  plecat. 
G ina  era-n  edin : 
Coco u  le  critica 
C   nu  -o  f cut  norma. 
De  coco   n-am  ascultat, 
Eu  g ina  o-am  luat 

i  la  n na   am  plecat. 
 
Vai, s racu  n na u, 
De  când  vin  cu  coco u 
T t  la  mine-i  st   gându; 
Vai, s raca  n na a,  
T t  la  mine-i  st   mintea.  
De  când  vin  cu  g ina  
S raca  g ina  sur  

Asar -o  fost  pe  la  ur  
-amu-i  cu  îglarea-n  gur ; 

Câte  ou   mi-o  ouat  
De  t bac   la  b rbat,  
Da�’ i-o  duc  n na ului  

i  i-a  mai  oua  i  lui.  
 
S raca  g ina  me, 
R u  îmi  pare  dup   ie 
C-amu  n-a  mai  oua  altu, 
Nici  n-a  duh ni  b rbatu. 
 
Eu  m   duc  câtilina  
Cu  g ina  la  n na . 
Plac , n n uc, i  ie 
G ina  de-a  mâna  me 
C   vinim  de  pe  su(b)  munte, 
Ne  doare  pe  su(b)  gerunte; 
C   vinim  de  pe  su(b)  mun i �– 
Ne  doare  pe  su(b)  gerun i. 
 
Cu  banii  de  la  n na  
M-oi  duce  joi  la  ora : 

tiu  c   n-oi  lua  di le 
C   oi  lua  ruminele 

i  m-oi  rumeni  cu  ele; 
tiu  c   nu  mi-oi  lua  boi 

C   mi-oi  lua  p puci  noi, 
P puci  cu  c lcâie-nalte 
În  ciud   la  celelalte. 
 
S   tr ie ti, n na ule, 
S   suce ti  muste le, 
S   s ru i  nevestile; 
S   tr ie ti  c   i  s   de 
Ca  la  rât  cu  iarb   verde, 
Ca  la  s 
 cu  holde  verzi. 
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40  de  ani   
de  la  apari ia  primului  num r  al  revistei  SEMNAL 

 
Cenaclul 
La  16  martie  1967  s-a  înfiin at  la  coala  general   S li tea  de  Sus, azi  

coala  de  Arte  i  Meserii "Mihai  Eminescu", cenaclul  literar, numit, pân   
în  1969, cenaclul "NICOLAE  LABI ". Era  un  gând  pentru  afirmarea  
talentelor  locale, fiind, pe  atunci, profesor  de  Limba  Român , apoi  de  
Limba  Francez . 
Era  un  cenaclu  pentru  a  promova "sclipirea" inteligen ei  i  talentului.  Se  
citea  poezie, proz ; se  f ceau "critici  literare", se  culegeau  legende  i  poezii  
populare. La  câte  o  întrunire  participau  i  câte  100  de  elevi (ex.: 14  
noiembrie  1969); se  prezentau, în  afar   de  crea ii (poezie, proz ) i  referate  
despre  mari  poe i  ai  literaturii  române, f cute  de  copii. Trebuiau  s   
citeasc , s   scrie, s   înve e  cât  mai  mult. Ei, cenacli tii, s   fie  primii  în  
clasa  lor  i  pe  coal , ei  trebuiau  s   aib   imagina ie, s   g seasc   
modalit i  noi  de  expresie, s   afirme  puterea  imagina iei, dincolo  de  
lucr rile  de  fiecare  zi. tiau  deja  c   "mai  verosimil  decât  adev rul/ este  
câteodat   un  vis" - cum  rostea  Lucian  Blaga. Începeam  s   vis m! F r   
grani e  i  impuneri  politice. 
Cenaclul  î i  propunea "s   stabileasc   leg tura  cu  publica iile  centrale"  " i  
publicarea  celor  mai  bune  lucr ri  literare"  într-o  revist   proprie. De  
asemenea  cenaclul "va  c uta  s   descopere  i  s   afirme  noi  talente, s   
discute  probleme  de  tehnica  poeziei  i  prozei, s   formeze  gustul  artistic  al  
membrilor  s i; o  preocupare  deosebit   a  cenaclului  va  fi  pentru  formarea  
culturii  generale, în  care  sens  se  vor  prezenta  profiluri  ale  marilor  scriitori  
ai  literaturii  universale  i  ai  literaturii  române. De  asemenea  se  va  urm ri  
îmbun t irea  activit ii  cercului  culeg torilor  de  folclor  i  a  colectivului  
de  traduc tori". (Agenda  cenaclului, în  revista  SEMNAL, nr. 1, decembrie  1969, p. 7). 
În  1969  conduc torii  cenaclului  erau  elevii: Liviu  BINDEA, cls. a  VI-a  A - 
pre edinte; Victor  IUGA, cls. a  VII-a  A - secretar; Ion  TURLA , cls. a  VI-a  
A, Dumitru  VLAD, cls. a  VII-a  A - (prezent ri  de  anecdote, epigrame  etc.); Maria  
VLAD, cls.  a  VI-a  C, Maria  IUGA, cls. a  V-a  A, Ioana  VLAD, cls.  a  VII-a  
A, M ri ca  Vlad, cls. a  VI-a  A, Viorica  IUGA, cls. a  VI-a  A (culegeri  de  
folclor); Anu a  IUGA, cls.  a  VII-a  A, Ioana  TENTI   i  Toader  IUGA, cls. a  
VIII-a  A, Marius  IUGA, cls. a  VI-a  A (culegeri  de  date  istorice, traduceri); 
Augustin  CHI , cls. a  VII-a  A (prezent ri  de  diafilme)   
To i  erau "îndruma i" de  profesori. Prof. de  limba  român   i  limba  francez   
Dumitru  IUGA, Prof. de  istorie  Simion  IUGA, Prof. de  istorie  Grigore  
IUGA, Prof. de  limba  român   Maria  CHI . 
Întrunirile  cenaclului  se  ineau  lunar, fie  la  coal , fie  la  C minul  cultural. 
La  întrunirea  de  deschidere  din  14  octombrie  1969 "la  care  au  participat  
peste  60  elevi, au  citit  din  crea iile  din  timpul  vacan ei  elevii  Liviu  
Bindea (un  num r  impresionant  de  poezii  i  o  surpriz : povestirea "Omul  
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nop ii", partea  I), Ion  Turla  (poezie), Mariana  Bindea  i  M ri ca  Vlad 
(poezie); în  continuare  a  fost  prezentat  un  scurt  portret  liric  al  poetului  
Octavian  Goga  i  a  fost  ales  colectivul  de  conducere  al  cenaclului" 
(Agenda  cenaclului, în  revista  SEMNAL, nr. 1, decembrie  1969, p. 7). 
"La  14  noiembrie  a  avut  loc  la  c minul  cultural  a  doua  edin   a  
cenaclului  literar, la  care  au  participat  peste  100  de  elevi. Au  prezentat  
poezii  elevele  Ni a  Vlad  i  Ni a  Rus  din  cls. a  VI-a  C..... Eleva  Anu a  
Iuga  i  Ion  Vlad  au  citit  10  anecdote  traduse  din  L. francez . Un  foarte  
bun  referat  cu  tema "Mihai  Eminescu  i  folclorul" a  prezentat  Victor  Iuga, 
îmbinat  cu  recit ri  din  poeziile  poetului, dup   care  au  urmat  diafilme  
legate  de  tema  dezb tut " (Agenda  cenaclului, în  revista  SEMNAL, nr. 1, decembrie  
1969, p. 8). 
Nu  red m  mai  multe  despre  cenaclul  care, în  1969, avea  deja  o  vechime  
de... 2  ani. Important  ni  se  pare  faptul  c , în  timp, cenaclul  literar  s-a  
impus  nu  numai  prin  crea iile  proprii, ci  i  prin  participarea  în  context  
na ional  la  diverse  concursuri  sau  prin  publicarea  crea iilor  în  mai  multe  
reviste  literare.  
Poate  c   aici  este  locul  s   citez  o  poezie  prezentat   la  14  noiembrie  
1969  de  o  elev , Ni a  Vlad, din  cls. a  VI-a, publicat   în  nr.  1  al  revistei  
SEMNAL: 
            Am  un  miel 
  Am  un  miel  i-i  negru  tot, 
  De  la  coad   pân' la  bot, 
  Iar  în  frunte  are-o  stea  
  Alb   ca  un  fulg  de  nea. 
  Când  m   duc  la  el  la  stân  
  Îi  dau  brânz   i  smântân , 
  Îi  dau  nuci  i  ciocolat  
  i  bomboane  câteodat . 
  Dar  el, prostu', - i  terge  barba: 
  Tot  mai  bine-i  place  iarba. 
Timpul  nu  ne-a  permis  întotdeauna  continuarea  activit ilor. Din  1969, 
cenaclul  i-a  schimbat  denumirea  din "Nicolae  Labi " în  "Semnal", odat   
cu  apari ia  primului  num r  al  revistei  cu  acela i  nume, dorind  s   d m  un  
"semnal" c   exist   talente  i  la  noi, în  Maramure . Din  1970, cenaclul  a  
continuat  s   fiin eze, sub  îndrumarea  profesorului  i  poetului  Simion  Iuga, 
cel  care  i  ast zi  este  mentorul  cenaclului. 
 Revista  SEMNAL 
Cum  s-a  n scut  revista? 
Prin  anii  1967-1969, cenacli tii, dar  i  Cenaclul, trimiteau  tot  timpul  crea ii  
literare  la  revistele  de  pe  atunci: "Arici  pogonici", "Lumini a", "Cravata  
ro ie". Nimeni  nu  le  r spundea, nici  m car  la  po ta  redac iei. 
Prin  octombrie  1969, la  o  întrunire  a  cenaclului, s-a "hot rât"  s   se  fac   o  
revist   a "noastr ". (vz. SEMNAL, nr. 1, pag. 3). S-a  trecut  la  lucru. 
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În  decembrie  1969  a  ap rut  primul  num r, apirografiat. Cu  sprijinul  
Organiza iei  jude ene  a  pionierilor, s-a  b tut  la  ma ina  de  scris  pe  matri e  
speciale. A  fost  multiplicat   într-o  mie  de  exemplare  la  fostul  Institut  
Pedagogic, azi  Universitatea  de  Nord. Dormeam  la  atelierul  pictorului  i  
sculptorului  Mihai  Olos. Vreo  s pt mân . Când  a  fost  apirografiat , 
împreun   cu  Mihai  Olos, am  g sit  o  grup   de  studen i (printre  care  i  
Prof.  Dumitru  Chi , azi  director  al  colii)  i "le-am  adunat", adic   60  de  
pagini  într-o  mie  de  exemplare! Au  fost  capsate  i  iat ... revista  gata. A  
fost  un  singur  desen, un  fel  de  Pegas, f r   aripi, f cut  prin "acupunctur " 
cu  compasul.  
Pentru  a  face  revista  interesant , cuprinsul  trebuia  gândit  pentru  a  trezi  
interesul. În  primul  num r, în  afar   de  cuvintele  de  rigoare  din  partea  
conducerii  colii, majoritatea  paginilor  cuprindeau  poezii, proz , consemn ri  
despre  activitatea  cenaclului, coresponden   de  la  liceeni  din  S li tea  de  
Sus, pagini  cu "prima  poezie", dar  i  rubrici  ca " tia i  c ..", "Copii  
minune", Dic ionar  mitologic, Dic ionar  de poezie  contemporan  (Ioan  
Alexandru), "A  înv at  la  coala  din  S li tea  de  Sus "(poetul  Ion  Iuga - 
poezii), "S   ne  distr m", lucr ri  ale  "Cercului  micilor  traduc tori", "Poe i  
români  de  expresie  francez " (B. Fundoianu), Culegeri  ale "Cercului  micilor  
folclori ti" (cu  balade, legende, liric , strig turi), dar  i "Atelier  literar (despre  
metafor ), precum  i  lansarea  unui  concurs  de  crea ie  intern, dar  i  pentru  
al i  elevi  din  jude   i  din  ar . 
Revista, în  numerele  urm toare, a  p strat  aproape  aceea i  configura ie, 
fire te, cu  îmbun t iri. 
În  1970  apare  nr. 2. Cenaclul  era  deja "lucrativ". Pentru  acest  num r, care  a  
fost  tip rit, nu  apirografiat, s-au  adunat  borcane, sticle, fructe  de  p dure - ni  
le  cump ra  Simion  Iuga, pre edinte  la  Cooperativ , om  frumos  i  de  
veselie (a  murit, fie-i  râna  u oar ). Atunci, cu  sprijinul  s u, s-a  tip rit  nr  
2, apoi  nr. 3, în  1971 - care  a  luat  Premiul  II  pe  ar , dup  "Cutez torii"  de  
la  Palatul  Pionierilor  din  Cartierul  Prim verii!  Titlul  nostru  nu  era  decât  
un "semnal" (poate  i  de  natur   politic ). Nu  putea  s   ia  premiul  I !! Nici  
s   devin   revist   na ional   în  locul  fostei "Cravata  ro ie". Trebuia  s   vin   
altcineva, din  aceea i  structur . 
În  ianuarie  1971  revista "Tribuna"  din  Cluj, în  nr. 1/7  ianuarie  1971  
public   o  pagin   cu  titlul: "35  de  poe i  la  S li tea  de  Sus", cu poeme  i  
fotografii  ale  cenacli tilor, cu  o  prezentare  f cut   de  prozatorul  Vasile  
S l jan, pe  atunci  redactor  la  revist . Era  un  succes  pe  care  nu  tiu  care  
cenacluri  colare  le-au  avut. 
În  acea  vreme  eram  deja  la  Baia  Mare, dar  p stram  leg tura  cu  cenaclul  
c ruia  i-a  fost  mentor, pân   ast zi, Prof. Simion  Iuga. 
Ziarul  jude ean, singurul  pe  atunci, g zduia  crea iile  elevilor, desigur, cu  
multe  insisten e, dar  i  cu  mult   prietenie. Din  toamna  anului  1970, venind  
în  Baia  Mare, am  înfiin at  la  Palatul  Copiilor, cum  se  nume te  ast zi, 
cenaclul "Lira", iar, la  Clubul  Tineretului, cenaclul "Contemporan"  al  
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liceenilor, unde  m-am  reîntâlnit  cu  Liviu  Bindea, dar  i  cu "condeieri" din  
Baia  Mare: Ioan  Gro an, Mariana  Andreicu , Andrei  Virgil  Vâ , Diana  
Adamek  i  al i  elevi  trecu i  prin  cenaclurile "Semnal"  i "Lira". 
Îmi  aduc  aminte  de  întâlnirea  de  la  redac ia  ziarului  jude ean  cu  scriitorul  
prieten  Mircea  Pop (autor  a  mai  multor  c r i  pentru  copii). Noi  profitam  
de  1  martie, de  8  martie  i  de  1  iunie  s   public m  crea ii  ale  cenaclurilor  
literare (în  special "Semnal"  i "Lira"). Era  câte  o  pagin   sau  jum tate  de  
pagin   scris   de  copii. În  mai  mul i  ani. Pe  deasupra, copiii  mai  primeau, 
uneori, i  bani, drept  de  autor. Scriitorul  Mircea  Pop  ne-a  spus  atunci: am  
ni te  poezii  pentru  copii, dar  i  proz . Las -m   s   câ tig  i  eu  un  ban! 
(era  pensionar  de  boal , dar  condeiul  îi  func iona  înc ). La  în elegere  cu  
redactorii, el  î i  publica  crea iile  într-un  alt  num r. (A a  se  întâmpla, cred, 
i  la  revistele  centrale, când  noi  trimiteam  lucr ri  ale  copiilor: ei  aveau  

colaboratori  n imi i, înd tina i). La  noi, la  revista  SEMNAL, conta  valoarea. 
(Au  debutat  sau  publicat  în  revist   nume  ast zi  cunoscute: Traian  Velea, 
Petru  Dunca, Gheorghe  Moi   din  Biserica  Alb , dar  i  mul i  al ii, revista  
încercând  s   in  "suflul" contemporan  al  fenomenului  literar  românesc). 
Pe  atunci  ap reau  foarte  multe  reviste  colare: "Muguri", "Mugura ", 
"Ml di e" etc. etc. Noi  voiam  s   d m  un  nume  mai  nediminutivizat, care  s   
fie  un  semnal  pentru  considerarea  talentelor  literare  nedisimulate, inocente, 
s   fie  un  argument  pentru  creativitate  i  imagina ie. 
 Num rul  3, ap rut  în  1971, avea  în  cuprins: 
-  rubrici: "Ars  longa, vita  brevis" (citate); "Profiluri  literare": Petru  Dunca, Cornelia  
Z voianu, Diana  Adamek, Andrei  Virgil  Vâ ; "Încerc ri  literare": Ioana  Ulici, Cornelia  
Vaida, Petru  Iuga - poezie, Simion  Constantinescu, Ni a  Rus - proz   i  poezie, Liviu  Bindea - 
poezie  i  proz ; poezii  de  Sanda  T taru, Mariana  Andreicu , Dana  erban - Baia  Mare, 
Gheorghe  anta �– Rogoz - Tg. L pu , Simion  Chi , M ricu a  ical , Ni a  Vlad, Augustin  
Chi , Maria  Vlad, Ion  Turla  - S li tea  de  Sus; Axente  Voisa - Coruia; Elena  Graure, Bra ov; 
Prima  poezie": Maria  Coza, L cr mioara  Pop, tefan  Carmen, Alexandru  Costin, Susana  Pop, 
Monica  Grigora , Eugenia  Pop, Doina  Arghira - Baia  Mare; "Interviu  cu  Mihai  Olos"; 
"Teatru": "S   ne  distr m" (fabule  i  epigrame, anecdote), "science-fiction", "echivalen e  lirice" 
(traduceri  în  limba  francez   a  poeziilor  elevilor), "Lyceum" (poezii  ale  liceenilor: Traian  
Velea, Petru  imon, Lucian  Per a, Ileana  Mihai, Doina  Pop), "File  din  istoria  satului", "Din  
lirica  univerasl ", Cercul  micilor  folclori ti" (descântece, liric , strig turi, jocuri  de  copii, 
ghicitori), "Poe i  români  de  expresie  francez " (Tristan  Tzara), "Forme  fixe  de  poezie -
Sonetul". 
S-a  publicat  atunci  i  un  pliant, întitulat "Mica  bibliotec   SEMNAL, nr. 1", 12  pag., 
cuprinzând  proz   de  Liviu  Bindea  i  Victor  Iuga, precum  i  poezii  de  Ni a  Rus. În  
numerele  urm toare  nu  s-a  mai  reu it  continuarea. 
 Num rul  4  a  ap rut  abia  în  1974. În  cuprins:  
- interviuri  cu  vetereanul  de  r zboi  Vasile  Mugur, cu  primarul  Vlad  Ion  Simion  din  
S li tea  de  Sus; 
- poezii  i  proz   de  Petru  Iuga, Marius  Chi , Maria  Chi , Ni a  Rus, Maria  D. Iuga, Maria  
B rcan, Ni a  Vlad, Ion  Iuga, Ileana  Tenti   din  S li tea  de  Sus, ale  elevilor  din  S cel, ieu, 
Ieud, Vi eu  de  Jos, Bogdan  Vod , Ulmeni 
- profiluri  contemporane: Alexei  Rudeanu 
- prima  poezie: Dorina  Chi  - S li tea  de  Sus; Dorin  Marius  Petreu  - Poienile  Izei. 
- S   ne  distr m: cuvinte  încruci ate, anecdote, s   râdem  cu... 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

196 

- Lyceum: Lucia  Marilena  Per a, Liviu  Bindea, Emilia  Fodor, Corina  Bratu, Lidia  Hri an, Ion  
Drago , Gheorghe  Vidican, Mariana  Andreicu , Cornelia  Z voianu, Ion  Pantea, Gheorghe  

ical . 
- Science-fiction: Mariana  Andreicu . 
- File  din  istoria  satului. 
- Din  lirica  universal : Evgheni  Evtu enco, Rasul  Gamzatov. 
- Poe i  români  de  expresie  francez : Mihail  Steriade. 
- Cercul  micilor  folclori ti: balade, liric . 
 Num rul  5  a  ap rut  de  abia  în  iulie  1994, în  condi ii  tipografice  
destul  de  precare. Din  cuprins: 
- Interviu  cu  Liviu  Doru  Bindea. 
- Despre  Operation  villages  roumains  i  poeme  de  Yvan  Tasiaux. 
- Poe i  români  de  expresie  francez : Iulia  Hasdeu 
- Profiluri  literare: Anu a  Ioana  Iuga, Ana  Iuga. 
- Încerc ri  literare: Maria  Chi , Dorina  Chi , Viorica  Dunca, Ileana  Iuga, C t lin  Vlad, Radu  
Mihai  Chi , Daniela  Chi , Adriana  Chi , Maria  Dunca, Ileana  Chi , Maria  Chi , Adriana  
Iuga, Maria  I. A. Iuga, Iulia  Iuga. 
- Cenaclul  literar  din  Rozavlea: Ion  Tis li , Florina  Florea, Florin  Petrovan, Gheorghe  
Tis li , Lenu a  Deac, Remus  Condrat, Ioana  Grigu a. 
- Cenaclul  literar "Mihai  Eminescu"  din  Biserica  Alb , Transcarpatia: Gheorghe  Moi , Maria  
Vlad, Carolina  Moi , Ecaterina  Popescu. 
- Lyceum: Marilena  Tomoiag , Cristian  Neagu - Vi eu  de  Sus; Anamaria  Iuga - Baia  Mare. 
- Poeme  cenzurate: Ion  Iuga. 
- Nichita  St nescu: Lec ia  de  poezie  de  la  S li tea  de  Sus. 
- Zoe  Dumitrescu  Bu ulenga  despre  Ioan  Marchi . 
- Simion  Iuga:Terminologia  cre tin   la  români; Din  istoria  scrierii. 
- Cercul  de  folclor: Întâmpl ri  tr ite. Legende; Fi e  de  antroponimie; credin e  i  obiceiuri; 
descântece; liric ; strig turi; jocuri  de  copii; ghicitori. 
- S   ne  distr m, anecdote. 
 Num rul  6  a  ap rut  în  2008. S-a  facilitat  apari ia  prin  Proiectul  
mc2, din  cadrul  AFCN: "Mo tenirea  cultural   i  crea ia - factori  de  
Eurointegrare  a  comunit ilor  maramure ene  urde ti  i  S li tea  se  Sus". 
Din  cuprins: 
- Interviu  cu  primarul  tefan  Iuga. 
- Despre  copil rie: prof. Camelia  Rus. 
- Poe i  din  S li tea  de  Sus: Ion  Iuga, Simion  Iuga, Ion  Bogdan, Ion  Burnar, Florica  Iuga, 
Bogdana  Boeru, Nicolae  Iuga. 
- cenaclul  SEMNAL: Andreea  Alina  Bogâldea, Roxana  Cr ciun, Maria  Tand, Ileana  Iuga, 
Anu a  Bogâldea, Cristina  Iuga, Dumitru  Cristian  Opri , Ica  Iuga, Floarea  Chi , Ioana  
S li tean, Ioan Lupu  Vlad, Anu a  Turla , Ioana  Tenti , Alexandru  Opri , Ancu a  Suzana  Vlad,  
- cenaclul RAZE DE SOARE urde ti: Nicoleta Crina tiop, Anamaria  chiop, Emanuela  Pode. 
- din  Transcarpatia - Ucraina: Veronica  Litvinenco - Bou u  Mic, Nu u  Lauren iu  Pop - Ap a  
de  Mijloc. 
- colile  "Lucian  Blaga", "George  Co buc" i "Nicolae  Iorga"  din  Baia  Mare: basme  i  
pove ti - Andreea  pan, Andra  En oiu, Diana  Boitor, C t lin  Negrea, Carmen  Fârte, Bianca  
Pop, Alex  Iuga, imonca  Vlad. 
- S rb torile  anotimpurilor: Adriana  Buzori, Cristiana  Iosif, Marius  Palfi, Balasz  Noemi  
Melinda, Bayrakci  Emine, Andreea  pan, Iulia  Ilie, Andrei  Baranyai, Tabi a  Coza, Avram  
Anatol, Paula pan, Denisa Pocol, Cosmin Suciu, C t lin Arma , Andreea Luca, Sergiu  Timofte. 
- Tradi ii, obiceiuri, legende, etnografie: Dumitru  Cristian  Chi , Maria  Mujdar, Maria  
Alexandra  Gaga, Florina  Maria  Iuga, Ioan  Chi , Ioan  Drago   Vlad, Alexandru  Gabriel  
Opri ,Anu a  Bogâldea, Maria  Ioana  Iuga, Anu a  Turla , Ioana  S li tean, Andreea  Alina  
Bogâldea, Ancu a  Suzana  Vlad, Maria  Daciana  Vlad, Ioan  Rad, Domnica  Ioana  Chi , Ica  
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Iuga, Ileana  Iuga, Anu a  Suzana  Vlad, Maria  Mujdar, Anu a  Iuga, Grigore  Chi , Oana  Tand, 
Ileana  Grad, Cristina  Iuga, Roxana  Cr ciun, Isabela  Iuga, Ileana  Iuga, Ioana  Tenti . 
- istorie, civiliza ie  cultur  - Prof. Simion  Iuga. 
- clasele  de  patrimoniu  S li tea  de  Sus  i  urde ti. 
- Culegeri  de  folclor: Mihai  Chi , Irina  iplea, Vasile  Laz r  iplea, Ileana  Iuga, Maria  Pop, 
Maria  S li tean. 
- Monumente  i  situri  istorice; memoria  gestului - arte  i  meserii. 
 Revista  SEMNAL  a  avut  o  bun   primire  în  presa  literar   a  
vremii. Despre  nr. 2/1970, se  scria: 
"Chiar  i  titlul  revistei... este  un  semnal  înspre  ceea  ce  ar  trebui  s   fie  revistele  
colare. Nu  numai  profilul  literar  ci  i  inuta  estetic   a  lucr rilor  publicate... este  

un  argument  în  plus. De  la  poeziile  celor  mai  tineri  autori... pân   la  elevii  
folclori ti... remarc m  o  seriozitate  demn   de  aten ie  fa   de  cuvântul  scris" C. 
LASC R, "Luceaf rul", nr. 28, 1970. 
 Despre  acela i  num r  scrie  i  revista "Tribuna": 
O  revist   colar   tip rit   în  foarte  bune  condi ii  grafice, elegant  prezentat , 
constituie  o  prezen   remarcabil . Faptul  e  mai  pu in  spectaculos  raportat  la  
condi ia  i  tradi iile  locale, Maramure ul  r mânând  o  trainic   vatr   de  cultur . O  
sete  de  revitalizare  i  afirmare  a  unor  noi  valen e  spirituale, de  emula ie  
binef c toare... Revista  se  cite te  cu  pl cere, fiindc   aduce  ingeniozitate  i  
prospe ime  cuceritoare". DAN  REBREANU, "Tribuna", nr. 30, 1970. 
La  ora  actual , cenaclul  SEMNAL  î i "revitalizeaz "  existen a. Datorit   
unor  oameni - profesori - care  î i  sacrific   timpul, se  preocup   de  ceea  ce  
gândesc  cei  care  vor  fi  viitorul. 
Aici, la  S li tea  de  Sus, prin  anii  '80 - '84  au  inut  lec ii  de  poezie  Nichita  
St nescu, Ioan  Alexandru, Ion  Iuga, Gheorghe  Pitu , Ion  Gheorghe. Era  de  
fapt  o  reg sire  a  Poetului  cu  sine, o  comunicare  a  speran ei  c   mai  
suntem, c   mai  rezist m. A a  cum  revista  era  i  un "semnal"  pentru  
p strarea  identit ii  noastre.  
Noi  nu  facem  decât  s   afirm m  c , acolo  unde  sunt  oameni  loiali  i  
frumo i, se  mai  poate  vedea c  exist   valori  i  c   mai  putem  tr i  normal. 
Iar  speran a - niciodat   nu  moare.  
Revista, în  toate  numerele  editate, dar  i  în  cele  viitoare, este  deschis   
tuturor  celor  care  se  încearc   întru  Frumos, Bine  i  Adev r  în  lume. S   
tim  i  s   credem  în  tot  ce  au  avut  i  au  p strat/transmis  str mo ii  no tri; 

dar  i  ceea  ce  ducem  noi  mai  departe. 
Sper m  c   vor  veni  i  numerele  urm toare. 

Poetul  ION  IUGA  i  revista  S E M N A L 
Era  prin  prim vara  anului  1971. Veneam  la  aprob rile  de  tip rire  a  nr. 3  
din  revist . Am  avut  întâlnire  cu  inspectorul  de  specialitate (de  Lb. 
Român ), la  o  cafea  la  Barul  ce  era  la  Hotel  "Bucure ti". S-a  uitat  
tangen ial, peste  paginile  dactilografiate, îmi  tot  f cea  moral   c   nu  avem  
poezii "despre  partid", "mai  patriotice"  i  t ia  multe  poeme  printre  care  i  
o  poezie  care  rostea: "To i  copiii  se  adun / într-o  coaj   de  alun ./ 
Greiera ul, mititel/ Vrea  s   stea  cu  noi  i  el". A  t iat-o  cu  stiloul  s u  de  
inspector. M-am  dus  mai  sus, la  Inspectorul  ef, Andrei  B lan. Auzise  de  
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noi. Mi-a  spus  c   inspectorul  tie  ce  face  i  cu  ce  s   fie  de  acord  sau  
nu; i-a  dat  mân   liber .  Eu  încercam  s   demonstrez  c   inspectorul  nu  are  
dreptate. Deodat   se  deschide  u a. Intr   Poetul  ION  IUGA. Erau  prieteni. 
M   c uta  pe  mine. S-au  îmbr i at, erau "servus". Dup   vorbirile  de  rigoare, 
eu, asistent  acolo, m-am  plâns  Poetului  c   inspectorul  a  t iat  poeziile  cele  
mai  frumoase. Poetul  a  cerut  s   vad   i, dup   ce  l-a  întrebat  pe  
Inspectorul  ef  "dac   are  mam ", l-a  pus  s   semneze  aprobarea  de  
tip rire. A a  a  reu it  s   apar   num rul  3  al  revistei, care  a  luat  i  Premiul  
II  pe  ar , dup  "Cutez torii"  din  Cartierul  Prim verii. 
Nu  voi  uita  niciodat   acest  fapt. Poetul  Ion  Iuga  a  fost  un  om  generos, de  
bun   credin   i  dedicat  libert ii  de  gândire  i  înf ptuire  a  acesteia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ion  Bogdan, Mihai  Olos, 
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Tradi ii  de  medicin   popular   în  Maramure  
Numeroase  tradi ii  maramure ene  descriu  gr dina  Fetei  P durii, �„plin   de  
flori  cum  nu  sunt  pe  nic ieri�”, gr din   în  care  nimeni  nu  are  voie  s   
intre  i �„nici  s   rump   flori�”. Interdic ia  putea  fi  c lcat   doar  de  cel  care, 
la  sfatul  Omului  Nop ii �– �„un  om  cu  flori  pe  el, din  cap  pân   în  pticioare, 
cu  copite  de  cal�”  i  mare �„cât  stânjaru�” �– se  îmbr ca  într-un  �„rând  de  
haine  slujite�” la  biseric  �„nou   ai  la  rând�”; doar  astfel  putea  s   culeag   
flori i chiar s  o sileasc  pe Fata P durii s -i spun  �„de ce leac  îi  bun   fiecare  
floare�” (Calendarul Maramure ului, Baia Mare, 1980, p.105  sq., culegerile D-nei Parasca  F t). 
P trunderea  în  gr dina  Fetei  P durii  se  f cea, îndeob te, pentru  ca  oile  i  
vitele  celelalte  s   de  lapte  mult  i  s   fie  vindecate  de  diferite  boli. 
Folcloristul  Tache  Papahagi  reproduce  i  el  o  întâmplare  cu  prinderea  
Fetei  P durii (Tache  Papahagi, Graiul  i  folclorul  Maramure ului, 1925, în  Grai. Folklor. 
Etnogafie, Ed. Minerva, Bucure ti, 1981, p. 310): 
A  Fetei  P durii: O  fost  o  fântân   la  un  om  i  o  prins  omu  p   fata  p durii  la  
fântân , -o  legat-o, cu  brâu  de  tei. Dac-o  legat-o, o  prins  a  o-ntreba, c   s -i  spuie  
t t  feliu  de  buruian , de  ce  fel  de  leac  îi  bun  t t  feliu  de  buruian . i  ea  o  dzîs:: 
 S racu  tinerelu,    C   aceea  li-i  viea a. 
 De-ar  ti  el  ce  i  leacul   Câtu-i  lungu  d�’a  lungu 
 S racu  dumranicu,   Nu-i  marh   ca  i  porcu, 
 Acela  i  leacu.    Burian   ca  curechiu. 
 La  marh -i  limbari a, 
- T te  te-am  întrebat. Ioi, ard  mun ii  Galareului. D-apoi  pruncu  meu  ce-a  fa? 
- Câte  te-am  întrebat, t te  i  le-am  spus. Acum  mi-i  vremea  de  dus. 
Atunci  omu  o  slobozît-o. Da  dup   acea  omu  o  uitat  i  o  zîs  a a:- Spune-mi, zîce, 
la  oi (când  au  c lbaz  �– n.n.)  ce-i  leacu? 
- Cu îtu. (1922 �– Vad �– Ioana  Codrea, 41  ani) 
De asemenea ne descrie i cum trebuie s  faci s  nu  te  temi  de  ea (Idem, p. 320): 
Apoi  Fata  P durii  e  femeie  ca  i  femeile, numa  au  obrazu  stâng  flocos, c   
cel lalt  e  hire . 
Eu  am  me te ugu  meu, c   ea  n-are  putere  p   mine. Unde  tun   din  cer  înt-oarece  
claie  de  orz, o  de  grâu, apoi  claia  arde; apoi  ce  r mâne, apoi  ia  nou zeci  de  
gr un e  i  le  poart   la  tine  i  t mâe  care  e  slujit   de  nou   ori  la  beserec . Apoi  
acele  le  poart   în  jeb  la  tine  i  ohan  n-are  putere  Fata  P durii  p   tine. (1923. 

ug tag-Sat �– Todor  Tincu, 93  ani). 
Preocup ri  medicale  se  întâlnesc  curent  în  tradi ia  popular , iar  orice  
demers  în  cercetarea  lor  înseamn   o  încercare  de  a  îmbog i  patrimoniul  
civiliza iei  moderne, mai  ales  acum, în  avalan a  tehnicist   a  mileniului  
nostru, când  aria  culturii  populare  se  îngusteaz   cu  mare  repeziciune. 
Cercet torii  contemporani  sus in  c   tiin ele  pot  deschide  azi  un  dialog  
care  s   ne  aduc  �„într-un  sens, mai  aproape  de  natur  (physis)�”, permi ând  
s   fie  revalorizat  �„experien a  concret   a  raporturilor  omului  cu  lumea�” �– 
de  care  tiin a  p rea  rupt   definitiv �– �„ i  nu  mai  refuz   a  priori  întreb rile  
�„naive�”  ale  diverselor dialoguri  culturale  i  existen iale  dintre  om  i  
natur �” (V. Tonoiu, Ontologii  arhaice  în  actualitate, Bucure ti, 1989, p. 412). 
În  contextul  acesta  trebuie  avut  în  vedere  c  �„nu  numai  trecutul  poate  
l muri  prezentul, ci  i  prezentul  poate  l muri  trecutul, mai  ales  în  cazul  
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unei  culturi  poporane  care  nu  prezint , de  zeci  de  milenii, nici  o  
discontinuitate  integral �” (T. Herseni, Forme  str vechi  de  cultur   poporan   
româneasc , Dacia, 1977, p. 467, s.n.), iar  din  aceast   perspectiv   cercet rile  cap t   
dimensiuni  neb nuite, putând  s   ne  faciliteze  importante  concluzii  legate  
de  etnogenez , de  interferen e  etnoculturale  i �– în  cazul  etnoiatriei �– s   
eviden ieze  elemente  valoroase  pentru  medicina  i  farmacologia  modern . 
Studiile  de  etnoiatrie  sunt, la  noi  în  ar , înc   sporadice. Folclori tii, 
etnografii  i  lingvi tii  au  avut  în  vedere  doar  manifest rile  magico-
religioase  cu  implica ii  lingvistice, istorice  sau  artistice; medicii  se  ridicau  
împotriva  medicinii  empirice  i  considerau, de  multe  ori  pe  bun   dreptate, 
diagnosticul, farmacopeea  i  terapeutica  popular   nu  nmai  inutile, ci  i  
periculoase. Cenzura  comunist   f cea  i  ea �„totul�”  pentru  a  rupe  omul  de  
orice  tradi ie  care  ar  fi  putut  da  con tiin a  personalit ii. În  ultima  vreme  
îns   medici, biologii  i  farmacologii  apeleaz   din  ce  în  ce  mai  mult  la  
bioterapie, la  efectul  benefic  al  plantelor  medicinale, numeroase  re ete  
avându- i  originea  în  medicina  popular ; orice  aport  adus  azi  la  
cunoa terea  tradi iilor  medicinii  populare  cap t t  astfel  importan   atât  
pentru  medicin   i  farmacologie, cât  i  pentru  ansamblul  cercet rilor  
etnologice  generale. 

* 
În  Maramure   culegeri  de  prescrip ii  de  medicin   popular   dateaz   de  la  
sfâr itul  secolului  al  XVIII-lea. 
Manuscrisul  preotului  Ioan  P. Koman, început  în  1799, cuprinde �„versuri�”  
dar  i  proze, sfaturi, doftorii, zile  cu  i  f r   noroc, diverse  înv turi 
�„despre  an  i  ce  se  va  întâmpla�”, �„semnele  vremilor�”, �„despre  vânturi�”, 
autorul  sus inând  c  �„doftoria  s n t ii  de  la  în elept  Solomon  de  o  am  
socoti  mai  s n to i  am  fi�” (M. D ncu , Vestigii  de  cultur   i  civiliza ie  popular   
româneasc   consemnate  într-un  manuscris  maramure ean  inedit  din  secolul  al  XVIII-lea, în  
Imagini  i  permanen e  în  etnologia  româneasc , Chi in u, 1992, p. 162). 
Prescrip ii  de  medicin   popular  datând  de  la  începutul  secolului  al  XIX-
lea �– cca. 1820 �– se  afl  �„ i  la  sfâr itul  unui  Ohtaiu  descoperit  în  Corne ti�” 
(D. Pop, Folcloristica  Maramure ului, 1970, p. 16  sq.): 
Înv tur   foarte  de  folos  la  femeia  care  nu  poate  na te  prunci, s   beie  vin  veti 
(vechi)  i  untur   de  iepure, ca  s   înc lzasc   i  a e  el (îl)  du  la  n sc toare  i  a e  
va  na te  prunc. Sau  care  s   va  întâmp(l)a  a  vede  în  ce  m dulare: de  este  
dedesupt, s   le  leje  d-asupra  i  a e  va  ie i. 
Pe  un  Octoih, manuscris, aflat  la  Berbe ti, copiat �„spre  folosul  pruncilor  
celor  rumâne ti�” de  diacul  Teodor  Uibardi  la  1820, �„Dup   rânduiala  
Sâmbetelor  i-a  Duminecelor�”, se  afl   ni te  însemn ri  de  medicin   i  
descrierea  mai  multor  leacuri (Ioan  Bârlea, Însemn ri  din  Bisericile  Maramure ene, 
Bucure ti, 1909, p. 17). 
Într-o �„Carte  de  versuri  alese  la  prohoade  i  la  mese  de  veselie  i  
multe  feliuri  de  trebi�”, alc tuit   în  1821  de  cantorul  Botezat  Lupul  din  
Corne ti, �„l cuitor  în  era ul  Cosoului�”, dup   multe  versuri  se  afl , la  
cap tul  manuscrisului, �„Înv tur   de  multe  feliuri  de  boale�”, precum  i  
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�„Togmele  de  multe  treb(i)  i  liacuri  de  filosofi  împ r te ti�” (Ioan  Bârlea, 
Op. cit., p. 77-80): 
De  vei  s   cuno ti  furul: 
S   scrii  pe  pit   dospit : e a, stra, fa, ariga, eriafa  i  s   dai  aceluia  p   cine  te  vei  
c i, c   s   va  v di. 
De  alba : 
Mestec   mnere  cu  fere  de  epure, i  te  unge  la  alba . 
De  tus : 
Morariu  pisaze  cu  s mân e  de  ciap   i  orz, fierbe  cu  o et  i  vin, bei  zama. 
Când  într   vermele ( arpele)  în  om: 
O et  cu  unt  de  vac   se  picure  pre  un  fer, i  s   bee  omul, c   va  ie i. 
De  tus   cu  strânsoare, i-l  doare  în  piept: 
S   fiarb   vin  cu  smochine, i  s   beie  vinul  acela. 
Iar   de  tus : 
S   fiarb   s mân a  de  nalbe  cu  ap , i  s   beie  deminea a. 
De  ambrici: 
Corn  de  cerb  s -l  rad   cu  pila, i  s mân   de  in, s   le  fiarb   cu  ap , i  s   le  
beie  pe  nemâncat. 
De  m sele, pe  cine-l  doare: 
S   fiarb   r d cin   de  pelin  cu  vin, i  s   beie. 
Care  om  nu  s   poate  pi e: 
R d cin   de  nalb   s   fiarb   cu  pu in   sare  i  s   bei  pe  nemâncat. 
Pe  care-l  doare  inima: 
R d cin   de  rug  s   puie  la  inim   i  coje  de  naraz. 
De  ambrici: 
Fere  de  p un  s   mestice  cu  mnere, i  s -l  puie  la  buric. 
De  fulger tur : 
S   culegi  în  trei  Vineri  deminia   troscot  de  p�’âng   drum  cu  amândoue  mânile, 
i  s   te  scalzi  în  tri  Vineri. 

De  n du al : 
S   sapi  radacine  de  peri  pr sat, se  o  fiarbe  o  s pt mân   în  vin  alb, i  s   bei  în  
trei  Dumineci. 
De  v t m tur : 
R d cin   de  iarba  lui  Tatiu  i  mu t  de  corn  de  la  r d cin , s   le  fiarb   cu  ap , 
i  s   beie. 

De  turb tur : 
Vermu   de  paltin, bou  lui  Dumnezeu  i  petrijei, fierbe  bine  i  bei. 
De  se  îmfl   â a: 
R d cin   de  brusturi  fierbe  în  lapte, i  de  liag , c   se  storce. 
Buricul  â ii  de  se  va  umfla: 
Farm   tegl , cu  ap   fierbinte  ud   tegla, i  unge  pe  o  hârtie  albastr , i  o  liag , 
sau  l ptuc   câneasc , o  fierbe  în  lapte  dulce, i  te  liag , sau, de-i  cu  ran , unje  cu  
oloi  de  nuc( ). 
Pe  cie  scutur   frigurile  a  tria  zi: 
Sap   râme, i  le  usc, i  d   s   beie  cu  ud  de  a  lui. 
Cine  amor e te: 
Mnere  de  trestie  ro ie  i  cu  ofran  i  g lb nu   a  oului, i  le  mestic   în  lapte  
dulce  c ld , i  s   bei. 
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Cutremur  mâna: 
S   sape  r d cin   de  pelin  negru  cu  ruje  albe, s   le  fierbi  i  s   te  unji. 
Care-i  bure os: 
Pepini  de  p mânt  ungure t  farm -l, i  cu  apa  mestic -l, i  te  spal   de  tri  ori  
diminea , sau  sfarm  cear  i albu u oului mestic  cu o et, toate într-un loc, i  te  unje. 
De  gu : 
Sfarm   var  nestins  mânân el, i  f   cir  cu  mnere  strecurat , i  te  liag   pe  noapte. 
De  râe: 
Sâmbure  de  nuc , care-i  de  mult, pune  unt  de  vac , i-l  herbe  bine, pune  t mâe  i  
piatr   acr , i  piatr   pucioas , i  te  unge  la  foc, s   fie  can  fierbinte; sau: moare  de  
cureti, s   pui  gunoi  de  g in   i  ceap , i  s   le  fierbi, i  s   te  unji. 
De  dure(re)  de  pâncete  la  pru(nc)  mic: 
Frunze  de  tuf   s   o  fierbi  i  s -l  scalz  coconul, i  nu  l-a  dure  pîncetele. 
Betiagu  de  nu  poate  durmi: 
Semân a  de  ciap   i  mac  cu  ap , bine  s   râjne ti, i  la  cap  s   te  leji. 
De  n�’are  femeea  â   la  cocon: 
S   dee  s   culiag   bure i  de  soc, i  s -i  u te, apoi  s -i  sferme  mânân e(l)  ca  
f rina, i  vin  s   bee, c   va  ave  lapte. 
De  mu c tur   de  câne  turbat: 
O  liac  de  aluat  acru  întru  p har  de  ap   s -l  mestici, i  s -l  bee  tot, de  multe  ori. 
Coconu, de  nu  poate  pi e: 
S   înpu te  o  sarc , i  s   ee  clii  capu(lui), i  s -i  de  în (a)p   rece, s   bee. 
În  cas   nou , postav  ro u  s   co i  laolalt , s   faci  ja cov, s   pui  argint  viu, cui  de  
potcoav , o  dutc   de  argint, piperi, grâu  i  sare, pui  în  tuspatru  cornuri  a  c sii, sau  
s   pui  o  g in   i  o  mâ   s   mâie  în  tri  nop i  acolo. 
Togmele  de  multe  treb(i)...: 
Întâie: 
Vulturul  împ rat  a  pasirilor. Deci  s -l  eaei  s -l  junghi  cu  o  trestie, i  s   sco i  
fere, i  s   zici: Adam, Mihail, Babilon, i  s   eaei  criiri  capului  dintr�’însul, i  s   te  
uni  pe  cap  cu  creiri, i  nu  ti  teme  de  nicio  boal . 
A  doua: 
Ochiul  s -l  por i  cu  tine, i  sl vit  vei  fi  de  to i, când  vei  merge  c tr   împ rat, i  
i-a  vede, i  mâni(ea)  lui  iutie  vei  o  înblânzi  de  c tr   tine. 
În �„Graiul  i  folklorul  Maramure ului�”, rod  al  celor  ase  c l torii  ale  lui  
Tache  Papahagi  în  Maramure , autorul  culege  interesante  tradi ii  de  
medicin   popular , reu ind  s   surprind   i  modalit ile  de  ini iere  ale  
femeilor �„me teritoare�”: �„În  fine... b trâna  N staca  Petrovai  din  S cel..., a  
c rei  personalitate  se  reliefeaz   mai  cu  seam   în  domeniul  magiei... 
Întrebând-o  când, cum  i  unde  a  înv at  descântecele  pe  care  le  tie, ea  
mi-a  r spuns  urm toarele: înc   din  fraged   copil rie, fiind  numai  de  ase  
ani, a  luat-o  o  m tu e  a  ei  i  s-au  dus  de  mai  multe  ori  în  p dure. 
M tu a  ei, Maria, dup   ce  s-a  întors  de  la  Ierusalim  unde  se  dusese  în  
pelerinaj, i  fiind  la  adânci  b trîne e, a  luat  pe  N staca  în  p dure  pentru  
a-i  încredin a  secretul  întregii  magii. Neputând  fi  v zute  de  nimeni, ele  s-
au a ezat  lâng   un  pârâu  i  au  început  s   culeag   noi  de  p dure, de  pe  
nou   feluri  de  lemne, f când  urm toarea  opera ie: la  9  feluri  de  lemn  
înfrunzit  l sau  câte  o  f râmitur   de  pâne; pentru  fiecare  f râmitur   rupeau  
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apoi  miezul  de  la  9  frunze  de  pe  lemnul  sau  ramura  respectiv , strângând  
astfel  num rul  de  miezuri  rezultat  din  9x9. Dup   aceea, ducându-se  lâng   
apa  pârâuilui, pentru  alte  3  f râmituri  de  pâne  luau  pentru  fiecare  câte  9  
linguri  de  ap   pe  care  o  turnau  în  aceea i  oal   în  care  au  pus  i  
miezurile  de  frunz . În  urma  acestei  opera ii  i  dup   ce  îi  ar t   toate  
forma it ile  pe  care  trebuia  s   le  îndeplineasc , b trâna  îi  spunea  
descântecele, pe  care  N staca �– dup   m rturisirea  ei �– le-a  memorizat  din  
primul  moment  chiar, salvând  astfel  o  interesant   comoar   pe  care  m tu a  
ei  ar  fi  luat-o  în  mormânt. Cu  aceste  descântece  ea  a  început  s - i  
agoniseasc   existen a  înc   din  copil rie. La  întrebarea  mea  dac   tot  ce  mi-
a  spus  îl  tie  numai  de  la  m tu a  ei  i  dac   ea  a  schimbat  ceva  etc., mi-
a  r spuns �’alte  hori  le-am  înv at  de  la  al   i  eu  le-am  tomnit  mai  mult  
i  le-am  pus  oarece  p�’âng   ele  dac   s-a  v jit. Apoi  alt dat   s-o  v jit  c   

t t   horea  a  tomnit-o  eu, am  visat-o  i  am  înv at-o  din  vis�’ �„ (Tache  
Papahagi, Op. cit., p. 129). 
Multe  credin e  i  supersti ii  p strate, cum  spune  autorul, din  str vechime �– 
�„iat , prin  urmare, relat rile  scriitorilor  latini  puse  în  aplicare  i  în  secolul  
al  20-lea�” (Tache  Papahagi, Op. cit., p. 116) �– sunt  prezente  în  cercet rile  sale. 
Red m  câteva  (vz. pag. 313-328): 
Folosirea  usturoiului, leu teanului, apei  i  afumarea  cu  t mâie: 
DXI �– Alt  obicei  e  c   în  ziua  de  Blagove tenii  t te  jig niile  i  t   zermii  ies  din  
p mânt; d-apoi  pântu  asta  t t  omu  treab   a-mpu î  cu  ai  p   la  grajduri, la  staul, la  
c i, la  t te, i  afuma  cu  t mâe (1923, Bude ti - Todor  Cicio, 74). 
DXII �– În  zîua  de  Sân-Georz, pântru  strîgoile  celea, pântru  ursitorile  celea  ce  ia  
laptele  de  la  marh i, apoi  e  bine  a  afuma  vitele  cu  t mâe  i  unge  cu  ai  colo  la  
strungi, p-unde  merg  oile. 
Diminea a  le  stroptesc  cu  ap   t te  oile  i  oamenii  t   s   ud , c-apoi  în  noaptea  
de  Sân-Georz  îmbl   i  bos rc i, c   mo u  meu  le-o  v zut  înt-o  noapte, când  o  
zinit  în  grajd  bos rc ile; el  o  auzît  din  pod  când  bos rc ile  zîcea: �„ î  de  la  asta 
(vac )  un  ptic (de  lapte), î  de  la  asta  un  ptic�”. 
Da  mo u  o  zîs: �„ î  din  p...  me!�”. 
Da, apoi a a o fo�’, c  i-o m rs pti atu întuna pân  nu s-o desf cut. (1923, Bude ti - Acela i). 
DXVI �– Amu  atunci  când  fac  stânile, atunce  s   cheam   la  mulsu  m surii. Atunci  
s   m soar   laptele, care  cât  are, sau  cu  litru, sau  cu  g leata. Atunci  mere  i  popa  
i apoi  face  slujb   p   ele  i  le  stroptea  cu  ap   sfânt  (1920, Bude ti �– Ion  iplea, 77). 

DXVII �– De  Sânziene  punem  adiazm   de  la  beserec   -apoi  d m  pe  obraz. 
Adiazma  o  inem  înt-un  ciub r  mare  i-n  lontru  punem  osîioc. Apoi  sfin ea-l  
popa  i-l  ducem  acas   i  merem  i  stroptem  m laiu  i  holdele (1920, Bude ti �– Ana  
Tibil, 24). 
DXXII �– La  Sângeorz  apoi  gazda  c sî  i  p curarii  fac  cruce  în  strung   i  la  
colib   p   jos  cu  leu tean  i  cu  aiu  i  cu  c cat  de  porc. Apoi  trec  oile  p st   
crucea  ceea  s   nu  iee  ciutele  de  p dure  laptele  i  necur niile  i  acele  care  
m rg  în  p dure  dup   m tr gune (1920, Cr ce ti �– M rie  Mununari, 76). 
DXXX �– Prim vara, când  rump  sterpele, atuncea  s   strâng  laolalt   gazdele  i  fac  
stâna. -apoi  cân  gat   de  f cut, apoi  se  dau  i  iau  t mâe, apoi  un  om  ia  clopu  
din  cap  i  încungiur   stâna  cu  t te  oi  î  zîce: �„Doamne, ajut -ne�”. 
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Apoi  cân  mulg  întâia   dat , pun  crucea  i-mplânt   cu îtu  în  p mânt  sâmbra u  cel  
mare  î-l  las   a a  gios  în  p mânt  pân   de-ncongiur   târla  (1920, Cr ce ti �– Aceea i). 
Postul, ajunul, interdic ii (pentru  a  lucra, pentru  a  da  din  cas ), lucruri  benefice 
(trecerea peste lan , legarea  gurii  lupilor, stolnicul  de  Cr ciun, focurile  de  Sânziene): 
DXII �– Iarna  este  sfântu  Haralambiu. Atuncea  nu  sem  nimnica, c -  un  sfânt  cu  
prilej  p ntru  marh le, s   nu  s   vîjea  ceva, s   nu  p gubea. Aicea  e  tare  bine  a  
agiuna  în  acea  zî. 
Este  iar   sfântu  Antonie; î  aceea  o  în  tot  pântru  marh le  i  agiun  (1920, Bude ti 
�– Ilean   Ciceu, 34). 
DXIV �– Dzua  di  Sân-Nicoar , atunce  femeile  leag   foarfecile  pântru  ca  s   nu  
m nânce  luptii  oile. 
Le  leag   î  în  dzua  de-Ndrei. î  cu  ac  nu  cos, î  cu  fusu  nu  toarcem. Nu  lucr m  
nimnic, f r   numai  v ruim. (1920, Bude ti �– Ilean   Ardilean, 23). 
DXXI �– În  dzua  de  Hilipti  apoi  i  bine  a  înea  p ntru  marh le, a  nu  lucra  nimnic; 
nu-i  bine  a  s   teptîna  p   cap, nu-i  slobod; nu-i  bine  a  descâl î (1920, Cr ce ti �– Ioana  
Hotea, 50). 
DXXVIII �– Pântru  laptele  de  la  vite  nu-i  slobod  s   sco   foc  din  cas  (1920, 
Cr ce ti �– M rie  Mununari, 76). 
DXXIX �– Dac   dau  lapte  în  sat, apoi  pun  sare  în  el  î-l  dau, pân-ce  s   nu  marg   
laptele  acolo  în  sat, s   r mâe  lapetele  la  vac  (Aceea i). 
DXXXIII �– P lia  i  Foca  o  înem  p ntu  ce  s   nu  tr zneasc , s   nu  zie  foc  i  
ghia   p   bucate. Atunci  nu  trab   a  lucra  nimnica-n  zîua  ceea (Aceea i). 
DXXXIV �– Mnercurea  nu-i  dat   s   d m  lapte  i  brânz , de  dlce, dipce  fier le  a  
mânca  marha (Aceea i). 
DXXIV �– În  sara  de  Cr ciun  fac  îpoi  acela, stolnic, -apoi  îl  pun  p   mas   î  sara  
leag   masa  cu  lan ; apoi  pun  stolnicu  p   mas   î  pun  goz, -apoi  pun  stolnicu  p   
goz, -apoi  p   stolnic  pun  m soaie. Apoi  în  dzua  de  Sân-V sîi  vin  prunci  -apoi  
taie  câte-o  scrijea  i  dau  la  prunci. î  dup   aceea  taie  î  dau  la  marh ; apoi  dup   
aceea  mânc   oamenii  dac   r mâne. Apoi  dup   aceea  duc  lan u  la  grajd  î  scot  
vitele  din  grajd, da  diminea a, în  dzua  de  Sân-V sîi, s   treac   p st   lan   vitele. 
Apoi masa leag , dipce s  fie  legate  fierile  din  p dure, s   n-aib   putere  s   m nânce  
marh le  î  oile. î  vitele  trec  p st   lan , dipce  s   nu  le  m nânce  fiarele (Aceea i). 
DXXXVII �– Sacu  de  f rin   s   fie  legat, pântuce  s   nu  sar   fiara  între  marh ; s -l  
ii  legat  t tdeauna, c-apoi  i  gura  lupului  o  fi  legat   totdeauna (1920, Cr ce ti �– Ioana  

Paul, 65). 
DXLI �– Dzua  luptilor  cade-n  dzua  de  Coznean, iarna. Apoi  leag   meli a, foarfecile, 
tiapt nu; leag   o  terg toare  î  o  îp   p st   u a  case  pe  dou   noduri, pântu  lupti, 
ca  siarele  s   nu  m nânce  marh ile (1920, S cel �– N staca  Petrovai, 60). 
DXLIV �– Supre-sara  de  Sân-Zieni  apoi  feciorii  fac  f tieri  de  drani   i  pticoar   
cu  r în   i  le  aprind. Fac  f tieri  p   dealuri, p   ima uri  pântru  marh , le  în  în  
mân   î  le-nvârtea  ca  i  cum  învârtesc  steagu, -apoi  ptic   f tii. Apoi  p   
diminea a  m rg  babele  acolo  i  strâng  f tii  de-acele  î  le  pun  în  straturi  de  cepe  
î  de  ai, 

 S   n-avem  de  nime  bai, 
 S   nu  cump r m  m lai (Aceea i). 
Folosirea  armorariului: 
DXIX �– Asta-i  armorari  î-i  bun  p ntru  marh le  betege. Treab   s   sie  fiert  î  apa  
cum  ferbe  burenile  celea  s   d   la  marh   s   bea (1920, Breb �– Anu a  Sl tian, 20). 
 



Dumitru Iuga - studii i alte scrieri 
 

205 

Contaminarea  de  turbare: 
DXX �– La  gutâi  o  turbat  amu  doi  boi  î  i-o  b gat  apoi  în  p mânt; c-apoi  de-a  
sufla  c t   aceia  care-s  dint-o  lun   cu  ei, apoi  turb   î  aceia (1920, Cr ce ti �– Ioana  
Hotea, 50). 
�„Legarea�”  i  �„dezlegarea�”  feciorilor: 
DXXXVI �– Apoi  la  noi  lumea  zîce  c   dac   iei  br cinariul  de  la  oaecine  î-i  lega  
un  mort  cu  br cinariul, apoi  acela  e  legat  î  nu  s   însoar   cât  lumea. 
Apoi  î  fata  s   leag , nu  numa  holteiu. 
Apoi  s   dezleag   holteiu  o  fata  cu  peteica. Treab   ca  s   fie  o  femeie  p r sît , 
b trân , înt-o  mar   sar , s   marg   în  vale, în  râu. Acolo  acela  care  e  legat  s   sie  
acolo  în  vale  în  ptielea  goal . Apoi  cu  peteica  ceea  s-o  strîce, s-o  sparg   t t   huc  
p   capu  aceluia  ce-i  legat, c-apoi  îi  trece  î  s-a  putea  însura, o  s-o  m rita, dac -i  
fat ; atunci  s   zîce  c -i  dezlegat. De  n-o  poate  sparge  t t   în  mar a  ceea, apoi  în  
cea  mar   sar , în  întunerec  î  t t  în  lun   veche (1920, Cr ce ti �– Ioana  Paul, 65). 
În  studiul �„Cântecul  ciumei�”, publicat  în  culegerea �„Comunic ri  tiin ifice  
pe  teme  folclorice�”, Baia  Mare (1973), cercet torul  Radu  Don  aduce  date  
interesante  privind  profilaxia  practic   i  magico-religioas   împotrica  
ciumei. Autorul  merge  în  trecut  pân   în  ultimul  sfert  al  secolului  al  
XVIII-lea  i  aduce  informa ii  interesante  oferite  de  locuitorii  din  Breb �– 
Maramure  (Radu  Don, Cântecul  ciumei, p. 51  sq.): 
De  Anul  Nou: 
Se  a eaz   în  fere ti  rug  i  ai  în  form   de  cruce  s   nu  vin   în  acea  cas   
foametea  i  ciuma (Inf. Grigore  Toporan, 37  ani). 
Cum  vine  molima: 
Molima  venea  cu  vânt  puternic, iar  la  intrarea  în  sat  horea: 
 De  n-ar  fi  fost  leu tean  i  rostopasc  
 Toat   lumea  ar  fi  fost  a  noastr  (De  la  Paraschiva  Toporan, 31  ani) 
Împotriva ciumei lumea satului folosea diverse mijloace, dar i practici  magice: 
Cum  se  ap rau  de  cium : 
Fiecare  om  purta  la  gât  o  zgard   din  m ciulii  de  ai  i  se  ungea  cu  o  plant   
asem n toare  leu teanului  numit   rostopasc ... În  jurul  satului  se  tr gea  o  brazd   
cu  ajutorul  a  doi  boi  negri  sau  bivoli, în  mijlocul  brazdei  împlântându-se  din  loc  
în  loc  pari  pe  care  se  puneau  zg rzi  de  ai (De  la  Paraschiva  Toporan, 31  ani) 
C me a  ciumei: 
Se  f cea  de  c tre  apte  fete  sau  apte  femei  v duve  care  aveau  obliga ia  ca, într-
o  singur   noapte, s   toarc   i  s   coas   o  c ma   din  cânep . Odat   terminat , 
mergeau  cu  ea  la  râu  unde  o  sp lau, înconjurând  apoi  satul  pân   unde  se  adun   
trei  hotare; acolo  f ceau  un  foc  din  apte  esen e  de  lemn, dintre  care  nu  trebuia  
s   lipseasc   plopul, foc  la  care  uscau  c ma a. În  urm , c ma a  era  îmbr cat   pe  
un  par  unde  r mânea  pân   diminea a  când... disp rea. 
Autorul ne prezint  i un �„cântec  al  ciumei�”, pe care îl crede  a  fi  bocet (p. 53): 
Cântecul  ciumei: 
 Hai  dar  s racu  tân ru   Aiu  i  Popkilnicu, m , 
 Da, cum  nu  ti  ce-i  liacu   Hai, vai  s raca  maic   mia 
 Aiu  i  popkilnicu.   Vai, cum  m-ar  feri  de  ea 
 Dac   tân ru  ar  ti   Ca  s   nu-mi  ie  via a 
 Vai, de  cium   s-ar  feri, m .  Ca  s   nu  ie  via a 
 Ai, tân ru  ca  tân ra   Hai, c   am  doi  copii  micu  
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 Da, cum  mi-am  l sa  maic -sa.  C   am  doi  copii  micu  
 S-a  pus  ciuma  la  fereastr   R mân  goi  i  iei  descul  
 i  ni-am  s getat  to   pân  cas   Dac   moare  m icu a 
 Ni-am  s getat  to i  din  cas .  Dar  s racu  tân ru 
 Vai, dar  s racu  tân ru   Cum  nu  ti  ce-i  liacu 
 Cum  nu  ti  ce-i  liacu, m   Aiu  i  popkilnicu. 
Mai  de  curând, îns   f r   încercare  de  exhaustivitate, re ete, credin e  i  
supersti ii  sunt cuprinse  în �„Calendarul  Maramure ului�” (Baia  Mare, 1980). 
Red m  o  parte  din  acestea: 
Femeia  gravid : 
E  bine  s   nu  m nânce  aripi, ca  s   steie  pruncul  înf iet. (p. 110) 
Femeile  sterpe: 
S   m nânce  carne  de  iepure. (p. 110) 
Muierile  s   aib   fa   fain : 
Spele- i-o  cu  ud  de  prunc  neîn rcat (p. 114) 
Celor  apuca i  de  strop al  (epilepsie): 
Li  se  f ceau  b i  la  ezut  cu  zeam   de  iarba  fiarelor (drosera), iar  în  timpul  
apuc turii (crizei)  erau  b tu i  pe  fundul  gol  cu  m turici  de  scai (p. 114) 
La  boala  de  friguri: 
Se  scotea  suferindul  în  curte  i  i  se  arunca  pe  ne tiute  o  g leat   de  ap   rece  
peste  tot  trupul, apoi  era  acoperit  bine (p. 115) 
La  dureri  de  încheieturi: 
S   te  ungi  cu  fotoghin (petrol)  în  care  pui  flori  de  castan  uscate, dar  s   nu  ii  
compres   c   te  arde (p. 116) 
La  tusa  m g reasc : 
Se  d   lapte  de  m g ri  (p. 116) 
Laptele  mamei: 
I  bun  de  leac. Copiii  când  f ceau  conjunctivit   erau  du i  la  femei  care  al ptau  s   
le  mulg   â   în  ochi (p. 117) 
Pentru  m trici: 
E  bine  s   iei  un  mo ânoi  de  furnici, cu  p mânt, cu  g teju   cu  tot, i  s -l  pui  în  
ap   clocotit . Cu  acela  te  ungi  i- i  trec  m tricile (p. 120) 
Pentru  vindecarea  buboaielor: 
Unge huima cu scârn  de om i usca- i-s-ar bete ugul, r mânând m dularul curat (p. 120) 
Albea : 
Vitelor  bolnave  de  albea   li  se  presar   sticl   pisat   în  ochi (p. 106) 
Urciorul: 
Se  vindec   mai  ales  când  începe, dac   te  dai  din  timp  în  timp  cu  aur  la  ochi. 
Babele  spun  c -i  bine  i  cu  tin   de  pe  fundul  unui  ulcior  cu  ap , sau  cu  spum   
de  lapte (p. 126) 
Descuierea  b rbatului: 
Prin  încuierea  i  descuierea  de  nou   ori  în  ap   a  unei  l c i, se  descuie  i  un  
b rbat (p. 121) 
Bure ii  (pistruii): 
Am  auzit  c   ou le  de  broasc   vindec   bure ii (p. 106) 
Cre terea  p rului: 
Untura  de  urs  ajut   la  cre terea  p rului (p. 127) 
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Soarele  s c (insola ia): 
Se  desface  afumându-se  cu  floarea  soarelui, sau  înconjurând  capul  celui  p lit  cu  
nou   pietre  din  vale  în  timp  ce  el  se  uit   s   vad   soarele  într-un  vas  cu  ap   
neînceput  (p. 126) 
Focul  viu: 
Este  o  omid   p roas   pe  care  dac   pui  mâna  i  se  fac  eczeme, numite  tot  foc  
viu. Când  îl  vezi  trebuie  s   scuipi  i  s   spui: 
  Ptiu, foc  viu, 
  Unde  te  v d 
  Acolo  s   ptiei! (p. 110) 
Când  min e ti: 
Se  zice  c   i  se  moaie  nasul (p. 130) 
Interdic ii: 
S   nu  bagi  pieptene  în  gur   c   i  se  negresc  din ii (p. 121) 
S   nu  dai  cu  lapte  cânesc  pe  la  nas �– cârne ti. La  fel  dac   dai  cu  zema  ce  iese  
din  lemn  când  arde (p. 122) 
S  nu  faci  coco  (cucui) când  te-ai  lovit, pune  ban  sau  cu it  pe  locul  acela (p. 123) 
Nu  te  scobi  cu  acul  între  din i  c   i  se  stric  (p. 124) 
S   nu  te  ui i  prin  sit   ori  prin  ciur  c   faci  bube (p. 124) 
S   te  fere ti  s - i  sufle  câinele  în  gur  (p. 124) 
S   te  fere ti  de  broasc   s   nu  i  se  ude  în  ochi  c   po i  orbi (p. 126) 
Dac   pui  mâna  pe  broasc , s   nu  dai  pe  la  ochi, c   orbe ti (p. 126) 
Nu-i  bine  s   strici  cuib  de  rândunici  c   sângereaz   vacile (p. 104) 
S   nu  love ti  vacile  cu  lemn  de  sânger  c   slobod  sânge (p. 98) 
Ca  s   nu  faci  z bele: 
S   nu  bei  ap   din  cof   ori  din  viderea  fîntînii, sau  dup   cal 
S   nu  m nânci  cu  lingura  nesp lat  (p. 106) 
Ca  s   scapi  de  z bele: 
S   te  tergi  pe  ele  cu  sudori  de  pe  fereastr  
S   te  tergi  cu  tivitura  de  tergur   aspr  
S   te  tergi  cu  coada  mâ ei (p. 107) 
Ca  s   vezi  bine: 
Ceapa nu-i bine s-o m nânci  cu  peli   cu  tot, ca  s   vezi  bine i  la  b trâne e (p. 107) 
Ruji  în  obraz: 
E  bine  s   m nânci  coaj   de  pit  �– faci  ruji  în  obraz (p. 109) 
Orbu  g inilor: 
E  bine  s   nu  te  ui i  la  soarele  din  ap   când  asfin e te �– s   nu  cape i  orbu  
g inilor (p. 109) 
Ape  minerale: 
În  afar   de  folosirea  buruienilor  de  leac, a  în ep turilor, a  diferitelor  
unguente  cu  unsori  sau  cu  n mol, mai  exista  convingerea  în  puterea  
t m duitoare  i  de  înt rire  a  organismului  cu  ajutorul  apelor  minerale  
despre  care  mai  circul   înc   versuri: 
 Cine  vrea  s   hie  tare,   Beie  vin de  pe  rugin  
 Pun -n  scald   grunz  de  sare i  s   n-aiv -n  veci  durere 
 i  când  ias   Lun   plin   Mânce  cât  inima-i  cere. 
Aur  colbuit  cu  miere. (p. 111  sq.) 
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Turbarea: 
Cânele  dac   m nânc   cucuruz  în  lapte, semn  c   va  turba. 
Dac   m nânc   de  mai  multe  ori  mâncare  cald , câinii  turb  (p. 103) 
Aceste  culegeri  de  folclor  medical, de i  disparate  i, putem  spune, 
întâmpl toare, se  constituie  totu i  într-un  document  important  în  privin a  
mentalit ii  medicale  populare, a  c ror  valoare  este  cu  atât  mai  mare  cu  
cât, cum  spune  Mircea  Eliade, �„avem  de-a  face  cu  credin e  i  supersti ii  
care  tr iesc  de  mii  de  ani  pe  p mântul  românesc�” (Mircea  Eliade, Insula  lui  
Euthanasius, Humanitas, 1993,p. 140) 
Domeniul  a  fost  pu in  cercetat  în  România �– amintim  culegerile  lui  Tudor  
Pamfile, scrierile  dr. Valeriu  Bologa, ale  dr. Pompei  Gh.  Samarian, sau, mai  
nou, culegerile  d-nei  Ingeborg  Bogdan  sau  Dr. Alexa  Gavril  Bâle, de  pe  
Fi cula , cu  a  sa  carte �„Leacuri  pentru  vite�” (Ed. CYBELA, 1993), reeditat , cu  
complet ri  i  f r   elementele  necesare  unui  studiu �– glosar, indice  de  
termeni  etc., la  Ed. Ethnos, 2006. Nu  am  inclus  în  acest  studiu  leacurile  
descrise  de  medicul  veterinar Alexa  Gavril  Bâle (fiind  i  poet  i  prozator, 
dar  i  pasionat  cercet tor  al  tradi iilor). 
Noi  am  dorit  doar  s   atragem  aten ia  asupra  valorii  unor  practici  moderne  
în  tratarea  bolilor  contemporane, încercând  s -i �„stârnim�” pe  cei  care  mai  
vor, cu  pasiune, s   aduc   m rturii  despre  str vechimea  unor �„leacuri�”, la  
om i la animale, existente din t t r mni, adic  din  tat   în  fiu, de  când  lumea. 
 

La  întrunirile  �”m  i a s t r a�” 
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Dialoguri 
 

O  punte  de  leg tur   între  popoarele  lumii 
   - Interviu  cu  MARIE-CLAUDE  PROT (Fran a) - 
 
Între  26  septembrie �– 3  octombrie  2001, la  Biserica  Buna  Vestire (str. Agriculturii  
8), în  cadrul  Târgului  Me terilor  Populari  din  Maramure , sub  auspiciile  edi iei  a  
IX-a  a �”S rb torii  Castanelor�”, s-a  deschis  Expozi ia �”Ieslea  de  Cr ciun�”, o  tradi ie  
a  fiec rei  familii  de  a  aduce  în  cas   personajele  principale  ale  Na terii  
Domnului. Sunt  prezente: Familia  Sfânt  (Fecioara  Maria, Iosif, Pruncul  Iisus), 
Îngerii, ciobanii, cei  Trei  Magi, dar  i  personaje  mirene  actuale (s teni, func ionari, 
meseria i  etc.). Nu  lipsesc  nici  vitele, oile. Micile  figurine (santons)  au  o  
diversitate  a  formelor, ipostazelor, dar  i  a  materialelor (ceramic , sticl , metal, lemn  
etc.) care  determin   o  imagina ie  debordant   a  creatorilor  populari. 
Doamna  MARIE-CLAUDE  PROT  a  avut  amabilitatea  de  a  r spunde  la  câteva  
întreb ri. 
D. I. �– De  ce  a i  organizat  aceast   expozi ie  în  Maramure  ? 
Marie-Claude  Prot: Eu  nu  am  ales  în  mod  special  Maramure ul  pentru  
expozi ie, ci  am  fost  invitat   de  Academia  de  Arte  i  Meserii  Tradi ionale  
din  Maramure  (a.r.t.e.m.), prin  Funda ia  social-cultural   pentru  democra ie 
�”identitate. unitate. generozitate.ac iune�”, Asocia ia �”Saint-Jean  Apotre�” 
(Fran a)  i  Biserica  Buna-Vestire  din  Baia  Mare. Sunt  foarte  bucuroas   c   
aceast   expozi ie  are  loc  aici, pentru  c , într-adev r, Baia  Mare  este  inima  
unei  regiuni  unde  artele  i  tradi iile  populare  sunt  înc   vii�… 
D. I. �– Andre  Malraux  spunea: Secolul  XXI  va  fi  religios (cre tin), sau  
nu  va  fi  deloc. În  mondializarea  actual  (unde  cultele  cre tine, cele  
islamice, mozaic, buddhiste  etc.) considera i  c   aceast   idee  este  
valabil ? 
M.C.P. �– Eu  reprezint  a  Asocia ie  catolic . Are  multe  ramifica ii  în  toat   
lumea (în  Congo, Camerun, Laos, România  etc.) i  este  bazat   pe  
voluntariat. Deviza  noastr   este: �”s   facem  cât  putem, chiar  dac   este  
pu in�”. Eu  sunt  catolic . Speran a  mea  este  c , fiecare, prin  credin   în  
Dumnezeu, trebuie  s   afle, în  acest  nou  mileniu, pacea, dragostea, bucuria: 
este  un  program  al  fericirii. 
În  Fran a  am  cunoscut-o  pe  D-na  Georgeta  Maria  Iuga, am  admirat  
icoanele  sale  i, într-un  fel, am  cunoscut  Maramure ul. 
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AUGUSTIN  COZMU A  în  dialog  cu  ION  BOGDAN 
 
Augustin  Cozmu a - Pentru  orice  scriitor, începuturile  literare  i  debutul  
editorial  r mân  momente  de  referin . În  ce  împrejur ri  s-a  produs  
intrarea  ta  pe  t râmul  crea iei  literare? 
Ion  Bogdan �– Eu  sunt  de  la  ar , din  S li tea  de  Sus. O  coal   cu  
profesori  d rui i, care  ne  înv au  cu  mult   probitate. Ne  întreceam  la  note  
i  înv tur . La  note  egale, cine  era  citit  întâi  însemna  c   este  primul. 

Eram  coleg  cu  Dr. Daniel  B rcan, �”întemeietorul�” Spitalului  din  Bor a. În  
cls. a  V-a  a  fost  citit  primul (dup   alfabet), într-a  VI-a  eu  etc. Aveam  pe  
v rul  primar  Simion  Iuga, la  coala  Pedagogic   din  N s ud. Printr-a  V-a  
mi-a  dat  s   citesc  un  roman, primul  în  via a  mea (�”Tinere e�”, de  
Boicenko), de  vreo  600  de  pagini. Dup   ore, mâncam  i  scoteam  mieii  la  
p scut. Citind, am  uitat  de  miei, care  s-au  dus  unde  nu  era  voie: pe  calea  
ferat , lâng   gara  Iza. Noroc  c   n-a  trecut  vreun  tren, atâta-mi  trebuia! La  
fiecare  serbare  recitam  poezii  pe  scen : in  minte, prin  clasa  a  III-a, am  
avut o  poezie  dintr-o  revist   pe  2  pagini  i  3  coloane! Lung . Am  biruit-o! 
Am  intrat  la  coala  Pedagogic   din  Sighet, în  1956, cu  burs  (în  anul  III  
mi  s-a  luat  bursa  i  am  fost  dat  afar   din  internat �– tat l  meu  nu  voia  s   
se  înscrie  în  colectiv!). Din  32  de  reu i i, în  anul  IV  am  r mas  doar  15, 
eu  fiind  singurul  b iat. coala  avea  o  bibliotec   frumoas , fusese  coala  
Normal  �”Domni a  Elena�”; avea  c r i  dintre  cele  2  r zboaie, printre  care  i 
�”Opera  lui  Mihai  Eminescu�”  de  G. C linescu. La  un  simpozion, prin  anul  
III, am  prezentat  o  comunicare  despre  Mihai  Eminescu; cam  10  pagini, 
desigur  în  maniera  lui  C linescu, profesoara  m-a  felicitat  etc.  
M   încercam  i  în  versuri, mi-am  pus  în  gând  s   scriu  un  poem  mai  
lung  decât �”Luceaf rul�”. Am  reu it, naiv  cum  eram, un  poem  de  136  de  
strofe, în  caden ele �”Luceaf rului�”, despre  �”Omul  lup�” �– o  legend   local   
despre  dealul  Ceat eaua  care, se  spune  i  azi  c   a  fost  adev rat . Aveam  
i  un  caiet  A  5  gros, în  care  transcriam  tot  ce  mi  se  p rea  mai  împlinit. 

S-a  r m stit (fratele  meu, licean  fiind  când  eram  eu  în  armat , l-a  
împrumutat  unei  fete  de  care  era  îndr gostit, l udându-se  c  �”scriu  poezii�”. 
Nu  l-am  mai  recuperat, el  recunoscând  fapta  doar  dup   25-30  de  ani!). 
Regret, pentru  c   erau  încerc rile  mele  de  licean. 
Ale  vremii  valuri  treceau, treceau. Mai  trimiteam, nu  foarte  des, poeme  la  
reviste, ziare. Prin  1965, am  trimis  i  la �”Familia�”, care  m-a  debutat  în  nr. 
pe  decembrie. Acolo  lucra  pe  atunci  Ion  Iuga; atunci  mi-am  ales  
pseudonimul  Ion  Bogdan, s   nu  tie  c   sunt  eu. Nu  i-am  spus  decât  dup   
câteva  luni, de i  el  întreba  peste  tot, când  venea  în  Maramure , cine-i  
acela  Ion  Bogdan. 
Cu  volum  trebuia  s   debutez  în  1968; recomandat  de  Aurel  R u, am  
predat  cartea  întitulat  �”Idee  de  nord�” la  Ed. pt. Literatur  �– Filiala  Cluj. A  
fost  bine  primit, cu  referate  de  la  Victor  Felea  i  Virgil  Nistor. Dar  nu  
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dup   mult   vreme  l-am  retras  sus inând  c   nu  sunt  mul umit  de  el  i  c   
scriu  altfel. Degeaba  m-au  l murit  c   pot  schimba  poemele  pe  parcurs, am  
fost �”c pos�”! În  timp, filiala  s-a  desfiin at i eu lucram degeaba la un alt  
volum  ca  s -l  predau  la  timp. 
În  vremea  aceea  publicam  în �”Pagini  maramure ene�”, în  ziarul  devenit 
�”Graiul  Maramure ului�” (la  denumirea  c ruia  am  avut  împreun   un  rol  în  
22  decembrie, încât  sighetenii  s-au  sup rat  pe  mine  c   i-am�… tr dat, titlul, 
de  drept, trebuia  s   continue  ziarul  dintre  cele  dou   r zboaie  de  la  
Sighet!). Debutul  în  volum  a  venit  abia  în  1976, cu �”Cerb  alb�”, la  editura  
Albatros. Am  câ tigat, al turi  de  tefan  Ioanid  i  Marian  Dopcea (prin  
1996, Liviu  Ioan  Stoiciu  îmi  repro a  c   i-am �”luat�”  premiul �– el  ob inându-
l  în  1978!). În  juriu  erau  tefan  Augustin  Doina , Lauren iu  Ulici, 
Ioanichie  Olteanu, Gabriela  Negreanu. (O  întâmplare�… hazlie: am  mers  la  
Bucure ti  pentru  definitivarea  volmului. Am  dus, în  semn  de  bun cuviin   
maramure ean , ni te  castane. A  doua  zi, la  întâlnire  cu  redactoarea  c r ii, 
Gabriela  a  venit  atât  de  obosit , spunându-mi  ce  calvar  a  tr it  în  noaptea  
aceea; pusese, neîncrestate, castanele  la  cuptor, urmând, bineîn eles, exploziile  
de  rigoare. Uitasem  s -i  spun  cum  se  pun  la  foc. Dumnezeu  s   o  ierte  pe  
Doamna  care, în  afar   de  poeme, ne-a  l sat  i  cartea  despre  Paul  Valery!). 
Lansarea  volumului  a  fost  tot  cu�… explozii; la  Baia  Mare, Sighet  i  Vi eu  
de  Sus, în  prezentarea  lui  Lauren iu  Ulici (cu  care  m   întâlneam  întâia  
oar , de i  era  maramure ean), a  fost  o  Odisee  întreag : desfiin ri  de  
vitrine, alte  piedici �”activiste�” �– pentru  c   eu  reprodusesem  pe  afi   coperta  
cu  fotografie, precum  i  antologia, de  referin , scoas   de  Domnia  Voastr , 
�”Nord  statornic�” din  1972, cu  pozele  scriitorilor  maramure eni! Era  voie  
doar  o  singur   fotografie, de  trist   aducere  aminte!  Dar  se  pare  c   m-am  
lungit�… 
A. C. �– N scut  fiind  într-un  sat  maramure ean, pe  Valea  Izei, se  prespune  
c   rela ia  cu  tradi ia  popular , înc   din  copil rie, a  fost  puternic . În  ce  
fel  consideri  c   folclorul  i-a  pus  amprenta  asupra  devenirii  tale  literare? 
Dar  poezia  modern , descoperit   pe  parcurs, cum  i-a  orientat  i  modelat  
profilul  liric? 
I. B. �– M-am  n scut  dintr-un �”neam  cânt re �”, cum  ar  rosti  Lucian  Blaga. 
Copil  fiind, m   uitam  la  neamurile  mele  cum  horesc  i  joac : �”Cât  m   uit  
în  jos  i-n  sus/ Neamuri  ca  a  mele  nu-s,/ T te  mândre  i-mbr cate/ i  la  
lume  l udate�”. Înc   de  licean  eram  i  eu  nunta . Hoream  i  jucam  cu  
verii  mei (am  avut  62  de  veri  primari! D-apoi  de-ai  doilea!). Neamul  
Gâjenilor �”duceau�”  frumos  nunta. i  erau  înrudi i  cu  G vrilenii, Vl de tii 
(mama  era  Vlad), Peticenii  etc. etc. Când, prin  1964, Ion  Iuga  a  venit, un  
semestru, pân   la  licen , profesor  în  S li tea  de  Sus, participam  împreun   
la  câte  10-12  nun i! Ce  frumos  era: veneam  diminea a  de  la  nunt   spre  
coal , condu i  cu  cetera, horind; ne  salutau  copiii  i  intram  direct  la  ore. 
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Folclorul  maramure ean  este  de  o  frumuse e  poetic   unic . Am  început, ca  
licean, s   notez  texte, obiceiuri, legende. Prin  1964-1965  st team  în  casa  
b trâneasc . Familia  se  mutase  într-o  cas   ce  o  aveam  lâng   Gar , s - i  
p streze  brani tea  i  p mântul  de  acolo, altfel  îl  lua  colectivul. Sora  mea, 
vreo  2  ani, a  inut  ez toare, veneau  vreo  15-20  de  fete. Torceau, coseau, 
horeau, f ceau �”vr ji�” s   le  vin   feciori. Mai  împrumutau  c r i  pentru  
acas . Am  cules  multe  hori  de  la  ele. Întrumpticau  versuri  i  melodii  care, 
unele, deveneau  lag re  în  sat. M   mai  întrebau  i  pe  mine, nu  de  pu ine  
ori. Al turi  de  poezie, am  considerat  ca  pe  un  dar  tr irea  în  mediul  
tradi ional, în  atât  de  gr bita  schimbare  în  vremurile  din  urm . 
În  poezia  pe  care  o  scriam, am  înv at  cum  s   nu  scriu  banal; câteodat , 
chiar  azi, sim ind  c   expresia  popular   este  mai  potrivit , utilizez  versuri  
populare  i, la  petreceri/întâlniri  cu  prietenii  horim  i  corind m, chiar  
frumos (cu  Mihai  Olos, cu, fie  ierta ii  Mihai  Cupcea, Ilie  C m r an, 
Mircea  Hri c , Vasile  Avram, Vasile  Sav�…). M   gândesc  s   realizez, 
asemenea  lui  Lucian  Blaga, un  florilegiu  de  poezie  popular   din  
Maramure  (cu  traduceri  în  alte  limbi). Mi-amintesc  de  poezia  
româneasc /universal   cu  inspira ie  din  miturile/legendele/tradi iile  
populare: de  la �”Faust�” al  lui  Gothe, pân   la �”Sbur torul�” lui  Heliade  
R dulescu, �”Luceaf rul�” lui  Eminescu, �”Dup   melci�” de  Barbu, �”Me terul  
Manole�” de  Blaga, dar  i  Co buc, Sorescu, Ion  Gheorghe�… 
Despre  poezia  modern   a   spune  c   am  trecut, înc   de  pe  când  eram  
student, din  1962, prin  toate  fazele. Unele  erau  simple  exerci ii, dar  am  
f cut  i  picto-poezie, dadaism, constructivism  etc. Despre �”dodii�” sau  
poemele  absurdului, ce  s   mai  vorbim. V   redau  câteva  versuri  populare: 
�”Ast   var   la  Cr ciun/ M   suii  într-un  alun/ i-o  vinit  omu/ A  cui  o  fost  
pomu/ i  mi-o  dat  cu-un  putregai  de  piatr   într-un  picior/ De  m-o  durut  
toat   toamna  urechea�”, sau �”Frunz   verde  lapte  acru/ Trec  c tanele  pe  
trec,/ Îmbr ca i  în  ptelea  goal / i  cu  mânurile-n  jeburi�”. Mai  dori i? 

Consider  c   folclorul  are  de  toate. Experien ele  literare  moderne, pân   i  
transmodernismul  care  se  poart   azi  de  c tre  unii, se  pot  imagina  i  prin  
cele, s   zicem, �”populare�”. 
A. C. �– Prin  ce  manifest ri  i  sub  ce  forme  anii  de  coal   au  favorizat  
afirmarea  i  dezvoltarea  aptitudinilor  de  crea ie  original ? 
I. B. - coala  este  coal . Un  om  colit  înseamn   c   posed   cuno tin ele  
necesare, chiar  minimal. coala  elementar   i  coala  Pedagogic   le-am  
f cut  oarecum  politizate. Unii  dintre  profesori (m   gândesc  la  Irina  Iuga, 
de  român , sau  Teodor  Pop, de  istorie, la  S li tea  de  Sus; la  Gheorghe  
Chivu �– caligrafie  i  desen, Lucia  Varhaniovschi �– istorie, sau  Ni escu �– 
logic , pedagogie  la  Sighet), încercau  s   ne  elibereze  de  aceste �”daturi�”, ne  
recomandau  i  ne �”d deau�”  i  altceva  în  afar   de  manual. Îns , dup   
armata �”la  zi�” (2  ani, 1960-1962), am intrat la facultate, dând  admitere  în  
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haine  militare, reu ind  cu  burs   în  1962  i  sc pând  de  trei  luni  de 
�”concentrare�”.  
La  Facultate (Institutul  Pedagogic  de  3  ani)  am  avut  cea  mai  relevant   
perioad . Acolo, la  Muzic , era  student  Ioan  Alexandru; cu  vreo  2  ani  mai  
mare  era  i  Gheorghe  Pitu , aveam  acela i  dormitor  la  Cazarm , al  nostru  
al  balicilor  de  vreo  8  paturi, al  lui, cu  trecere  printr-al  nostru, de  3  sau  4  
paturi. Împreun   cu  colegul  Victor  Ilie  Cucu, igan  din  Banat, de  vreo  35  
de  ani, care  tia  i  limba  lui, dar  i  italian , francez , german , englez , 
�”fugeam�” la  Biblioteca  Central   Universitar   de  la  cursurile  de  rus , 
socialism  tiin ific, pedagogie, ori  i  de  la  unele  seminarii  �”neinteresante�”, 
mergeam  diminea a, s   prindem  loc  bun  la  Bibliotec . La  cenaclul 
�”Tribuna�”, pe  care-l  frecventam  cu  timiditate, l-am  înâlnit  pe  Ion  Papuc 
(prieten  al  noii  genera ii  poetice  clujene  care  se  afirma  pe  atunci). i  
ast zi  am  lista  (de  3-4  pag.)  de  la  Fondul  secret, cu  cotele, ce  mi  le-a  
dat, ale  c r ilor  ob inute  numai  cu  aprobare  special . Atunci  am  citit  tot  
ce  se  putea  citi  din  literatura  dintre  cele  dou   r zboaie. Citeam  câte  5-6  
c r i, sau  mai  multe, în  fiecare  zi. Dac   tiai  cota, nu  te  mai  întrebau  de  
aprobare!  
A  fost  1  an  de  foc. La  sfâr itul  primului  an, de i  ob inusem  cea  mai  mare  
not   din  anul  I, tat l  meu, colectivist  deja, mi-a  spus  c   nu  mai  are  cum  s   
m   ajute, s   merg  acas  (era  post  liber)  i  s -mi  fac  meseria, s   câ tig  pentru  
a  tr i. Cinci  studen i, cei  cu  note  mai  mari, to i  b ie i, ne-am  retras  la  f r   
frecven . Prorectorul  Prof. Nicolae  Bot  s-a  uitat  la  noi  cu  mustrare, a  spus  c   
ne  ajut , c   avem  burs , c �… Noi, cei  5, adic   eu, poetul  mort  de  tân r  Valer  
Hossu  de  la  Gherla, Victor  Ilie  Cucu  din  Banat, unul  Bojan  de  pe  la  Cojocna  
i  Mircea  Cri an  din  Cluj �– fratele  poetului  Theodor  Cri an  care  lucra  la  un  

ziar  din  Oradea (�”Cri ana�”), to i  ne-am  retras, promi ându-ne  s   revenim, dup   
un  an, la  Universitatea  din  Cluj, de  5  ani. (Scrisesem  un  fel  de  ter in   despre 
�”Sorbona�”, cum  era  numit  Institutul  din  spatele  Teatrului  Na ional: �”Printre  
boltiri  de  arcuri  triumfale/ V d  turnurile  vechii  Catedrale/ Ca  dou   bra e  
blestemând  Sorbona�”). De  la  Institut  au  reu it  s   intre  la  Universitate  doar  
Ioan  Alexandru  i  Gheorghe  Pitu , plecând  apoi  la  Bucure ti.  Gheorghe  Pitu   
m-a  testat, auzind  c   scriu  poezii. Eu  nu  tiam  prea  multe  despre  el, dar  
mi-am  adus  caietul (cel  �”de  curat�”), cu  poezii  vechi  i  noi. M-a  criticat, m-
a  l udat  unde  i  se  p rea  bine, mi-a  spus  c   poezia  nu  se  scrie  
versificând�…, trebuie  idee, trebuie  har, trebuie�… 
A. C. �– Traseul  studiilor  tale  a  inclus  ora ele  Sighetu  Marma iei, Cluj  i  
Bucure ti. Ce  atmosfer   literar   ai  respirat  la  vremea  aceea  în  fiecare  
din  ele? 
I. B. �– La  Sighet  nu  tiam, nici  nu  aveam  de  unde, c   profesorul  Gheorghe  
Chivu  era  i  poet  i  câ tigase, prin  1945 (?), premiul  cu  volumul �”Zumbe�”, 
c   era  printre  poe ii �”damna i�”, cu  Tonegaru. Nu  tiam  de  ostracizarea  din 
�”Via a  Româneasc �”, prin  1952, care  i-a  schimbat  destinul, venind  la  
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Sighet. Revela ia  mea  a  venit  doar  mai  târziu, când  am  citit  în �”Tribuna�”  
poezia  sa �”Ecce  Homo�”, dar  nu  i-am  m rturisit  c   i  eu  încerc  s   scriu. 
Sighetul, în  vremea  mea  de  imberb  i  tân r  nu  a  avut  decât  tangen ial  
influen   în  privin a  scrisului. Un  prieten  mai  în  vârst , întâlnindu-m   des  
la  bibliotec , mi-a  recomandat  s   citesc  Balzac, în  întregime. Am  reu it, pe  
atunci  i  ne  întâlneam  s   discut m. Era  din  ieu, Dunca, iar, peste  ani, când  
lansam �”Cerb  alb�” la  Sighet, el  a  venit  i  mi-a  d ruit  o  carte  de  a  mea, 
legat   frumos. Ce  surpriz ! Se  bucura  sincer  de  reu ita  mea. 
La  Cluj, cum  am  mai  spus, formarea/deformarea  mea  a  fost  esen ial . 
Acolo, prin  anii  �’62-�’63, dar  i  mai  apoi, m-am  înv at  cum �”nu�”  trebuie  
s   scriu. Vroiam  s   aduc  ceva  prin  versul  meu, printr-o  tehnic   a  
simplit ii (nu  a  simplismului!)  expresiei. Metafora  înseamn   poemul  în  
întregimea  sa, metonimia  îi  d   via   etc., totul  ca  o  (re)întregire  a  
Existen ei, a  Fiin rii  prin/pentru  Sine. 
Era, prin  vremea  aceea, Profesorul  Leon  Baconsky, fratele  poetului. Era  
profesor  de  Estetic . Ne  citea  încerc rile  noastre. Ne  sugera  încerc ri  întru  
expresivitate. Noi  discutam/disputam  i  a  rosti  i  decuprinde  cuvântul 
�”frumos�”. Trebuia  s   nu  îl  demonetiz m. Aduceam  ca  argumente  versuri  
populare: �”Nu-i  frumos  cine  se  ine,/I  frumos  cui  îi  st   bine�”. Era  o  
atmosfer   de  cenacluri, bibliotec , teatru, oper , concerte �– dar  i  cafenele: 
�”Sahara�”, �”Arizona�”, �”Trei  p duchi�”, �”Texas�”, �”Chios�” etc. 
La  Bucure ti  st team  câteva  zile. Eram  student  FF, la  Universitate, prin  
1972-1974. Dormeam  pe  unde  puteam, ba  la  c min, dac   era  loc, sau  la  
poetul  Ion  Iuga  la  Cinematograful �”Viitorul�” de  pe  Eminescu, la �”Capitol�”, 
sau  la  el  acas . Prin  Ion  Iuga  am  cunoscut  mul i  scriitori  din  Bucure ti, 
de  la  Mircea  Ciobanu, Mircea  Micu, Romulus  Vulpescu, Gabriel  Iuga, pân   
la  cei  mai  tineri  pe  atunci. Nu  am  fost  prezent  la �”spectacolul�” de  la  Casa  
Scriitorilor  când  Ion  Iuga  i-a  t iat  cravata  lui  Jebeleanu, nici  la  greva  
foamei  de  la  sediul  Uniunii  Scriitorilor  de  lâng   Ambasada  Uniunii  
Sovietice. Prin  vremea  aceea, dar  i  mai  târziu, dup   1980, frecventam 
�”boema/rezisten a�”  nivel rii  culturale. Am  i  stat  la  mas   cu  Marin  Preda, 
cu  F nu   Neagu, am  fost  acas   la  Nichita  St nescu. Ne-a  p rut  r u  c , 
prin  1980, când  a  venit  în  Maramure   i  a  citit  14  poeme  din  ciclul 
�”Toma  Necredinciosul�”, în  casa  poetei  i  profesoarei  Ileana  Zuba cu-
Cristescu, la  Sighet, am  vrut, cu  Mihai  Olos, s   le  lu m  i  s   le  public m  
în  Maramure . Ne-a  refuzat  Teodora, ea  era  regina  Bizan ului  
nichitast nescian. Nu  le-am  v zut  tip rite; atunci  erau  un  întreg, la  fel  ca  
i �”11  elegii�”; probabil  au  fost  risipite  prin  publica ii  separate  i  astfel  i-

au  pierdut  din  relevan a  întregului  ciclu�… Într-un  an (1982?)  am  fost  cu  
Mihai  Olos  s   ducem  vin  de  Pa ti  prietenilor  din  Bucure ti, Nichita  
St nescu, Gheorghe  Pitu , Mircea  Micu, dar  la  Casa  Scriitorilor  au  fost  mai  
mul i  prieteni. Nichita  mi-a  f cut  pe  loc  un  lung  poem, un �”dicteu�”  cum  
avea  obiceiul. Nu  am  notat-o, st team  uimit  în  picioare, tres ream  la  
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fiecare  cuvânt, atingere  la  Terra  Bogdana, la  Iuga  i  Bogdan. O  poem   
r mas   i  ast zi  doar  între  coloanele  s lii  de  la  Casa  Scriitorilor. 
Dar  s   r spund  mai  direct. Erau  vremuri  în care  încercam, fiecare, s   ne  
salv m  spiritul. Aveam  totdeauna  bucuria  re/întâlnirii. Parc   respiram  
acela i  aer, aceea i  dorin . Aveam, ceea  ce  pare  c   i  ast zi  mai  putem  
s   avem: triste e  i  bucurie. Puteam  plânge  cu  fric . Azi  doar  putem  râde. 
F r   fric . Ca  i  cum  am  rosti: �”Râde/ Într-un  dinte�”, sau �”Râde râsu,/Vai de 
dânsu,/ Nu tie c  el e  râsu�”. 
La  întrebare  termin  r spunsul. Mi-am  adus  aminte  de  prima  carte  a  lui  
Ioan  Alexandru, �”Cum  s   v   spun�”, eu  parafrazez �”Ce  s   mai  spun?�” Nu-i  
totul, i  nici  netotul  de  mine  nu  le  poate  concentra  pe  toate. R mâne  doar  
întrebarea (retoric ?) �”Cine  sunt? De  fapt  sunt  eu, sau  un  alt  spirit  care  îmi  
locuie te  trupul  de  lut?�” i  nu  m   scap  s   nu  citez  o  hore, ascultat   în  
Tur , cu  Nichita  St nescu, Gheorghe  Pitu , Mihai  Olos, George  Vulturescu  
i  al ii: �”Eu  de  lume  nu-s  demultu/ Numai  de  când  o  f cutu�”. Din  

t t r mni. Prin  str mo ii  str mo ilor  no tri. 
A. C. �– Ce  prietenii  literare  ai  legat  de-a  lungul  timpului  i  cum  i-au  
marcat  ele  evolu ia  propriilor  preocup ri  de  crea ie? Mai  consideri  ca  pe  
vremuri  c   Baia  Mare  are  o  �” coal   de  poezie�” (nu  doar  de  pictur )  
sau, dup   aprecierea  criticului  Cornel  Ungureanu, c   exist   aici �”o  
redutabil   comunitate  de  poe i�”? 
I. B. �– Timpul  se  m soar   în  tr iri, cele  adev rate/neadev rate, false  ori, cu  
alt  nume, pref cute/preaf cute. Depinde  de  fiecare  dintre  noi. 
Prin  anii  1965  a  venit  la  S li tea  de  Sus  Mihai  Olos. Auzise  de  mine. 
Locuiam  în  casa  b trâneasc . A  fost  o  noapte  de  poezie  i  hori. Atâta  de  
mândre! El  venea  din �”capitala�” jude ului. Eu  eram  doar �”dasc lul�” de  la  
ar . M-a  bucurat  mult  i, când  am  publicat  revista �”Semnal�”, mi-a  dat  

material  de  câteva  pagini. A a  cum �”cronicarul�”  sportiv  Ioan  P. Pop  ne-a  
d ruit  toat   hârtia  pentru  primul  num r, din  1969, al  revistei �”Semnal�” (60  
pagini  apirografiate/ 1000  de  exemplare)  i  ne-a  ar tat  Planetariul  pe  la  
ora  1  din  noapte. Câte  frumoase  amintiri. Erau  ani  tineri, frumo i. Cu  
fratele  meu  de  cruce  Simion  u tic, care  lucra  la  Rozavlea, purtam  
discu ii/coresponden   despre  c r ile/revistele  literare  ale  anilor  aceia, 
veneam  împreun   la  cenaclul �”Nord�” (cu  trenul, pe  la  Dej), odat   am  citit 
�”poeme  comune�”, scrise  împreun �… in  minte  i  acum  o  vizit , în  1968, 
de  Cr ciun. El  a  venit  s   colinde  la  S li tea, eu  am  mers  a  treia  zi  de  
Cr ciun  la  Rozavlea. Eram  singur  cu  oferul  în  autobuzul  de  ora  8. Dup   
podul  de  peste  Iza, la  intrarea  în  Rozavlea  ne-au  ie it  în  fa a  autobuzului 
�”dracii�” de  la  Viflaim. Ne-au  coborât  din  autobuz  i  l-au �”m cel rit�”. Era  
ca  revolta  împotriva  ma inilor  din  Anglia  de  acum  câteva  secole. Pe  
atunci  se  d duse  în  jude   i  în  ar   interdic ie  pentru  colindul  de  
Cr ciun, pentru �”Viflaim�”. Anul  urm tor, în  1969, s-a  înfiin at  pentru  prima  
dat  �– prin  Nicoar   Timi , un  lupt tot  pentru  tradi ie �– �”Festivalul  
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obiceiurilor  laice  de  iarn �” la  Baia  Mare, mutat  apoi  la  Sighet. De  atunci  
era  liber  i �”Viflaimul�”, precum  i  colindatul. N-a   vrea  s   insist, dar  aduc  
aminte  un  episod  de  la  Sighet, când  eful  cu  propaganda, controla  alaiul; 
nu  l sa  s   defileze  Craii, Îngerii, Maria, ci  numai  dracii (m tile). P tru  
Godja, marele  me ter  de  por i, hâtru  cum  este  a  zis: �”M i, aie tia  nu  las   
Îngerii, Maica  Domnului, Craii  s   defileze! Comuni tii-s  cu  Dracu!�”. Totu i, 
prin  1988, când  a  venit  la  Festival  Adrian  P unescu  i  a  v zut  cum  se 
�”epureaz �” îngerii, a  intervenit  i  cele  câteva �”Viflaim-uri�” au  defilat  cu  
toate  personajele. 
Am  cam  deviat  de  la  întrebare. Dar  vreau  s   r spund, totu i. tii  de  ce  am  
realizat  eu  nu  tu �”Caietele  M iastra�”? Nu  mai  erau  bani  la  Crea ie  i  a  
devenit  sarcin   de  serviciu. Oricum, dup  �”Nord  statornic�” din  1972, 
�”Caietele  M iastra�” au  fost  de  referin   în  presa  literar   na ional   i  se  
vorbea, ca  i  ast zi, despre �” coala  de  poezie  din  Maramure �”. Are  dreptate  
Cornel  Ungureanu, spunea  acest  lucru  i  prin  1977, men ionând  i  cartea  
mea �”Cerb  alb�”, dorind, de  pe  atunci, s   realizeze  o �”geografie  literar �”.  
Printre  prieteniile  literare, fie  mai  în  vârst   sau  mai  tineri  decât  mine, fie  
mai  aproape  sau  nu  de �”exerci iile�” mele  poetice, a   spune  c   to i, în  
vremuri  mai  apropiate  sau  mai  îndep rtate, aveam  acea  ardoare  de  
afirmare  prin  cuvânt/fapte. Era  i  este  loc  pentru  to i  în  literatur , fiecare, 
prin  vocea  sa, conturând  un �”spa iu  posibil�”, cum  a   parafraza  cartea  mea  
din  2002. Îmi  amintesc  de  majoritatea  scriitorilor  din  Maramure , cu  care  
m   bucuram  s   m   întâlnesc (lista  ar  fi  prea  lung , iar  unii  deja  ne  
privesc  din  în l imile  celeste); de  echinoxi tii (eu  nu  eram  la  Cluj  în  
vremea  primelor  numere)  Ioan  Moldovan, Mircea  Petean, Aurel  Pantea, de  
Ion  Mure an (care  a  luat  premiul �”M iastra�”  la  Cicârl u, iar  eu  i  Mihai  
Olos  fiind  incomozi  pentru  secret ra ul  adjunct  de  partid  de  acolo, venind, 
pe  jos, noaptea, pân   la  Baia  Mare!). Trebuie  s   amintesc  to i  scriitorii  
care  au  r spuns  invita iilor  noastre  la  întâlniri  cu  reviste  literare  sau  
Întrunirile �”M iastra�”? De  la  Ioan  Alexandru, Marin  Sorescu, Nichita  
St nescu, Gheorghe  Pitu , Ion  Gheorghe, Augustin  Buzura, Lauren iu  Ulici, 
Horia  B descu, Angela  Marinescu, Ioan  Flora, Matei  Vi niec, Sorin  Titel, 
Ion  Mure an, Radu  S pl can, Adrian  alui  Gheorghe  etc. etc., pân   la  
maramure enii  stabili i  prin  alte  p r i: Ion  Iuga, George  Boitor, Ion  
Zuba cu, A. I. Brumaru, a a  cum, mai  nou, ne  onoreaz   Ioan  Gro an, Ioan  
Es. Pop, Vasile  Gogea  etc. Ar  fi  o  list   prea  lung   s -i  amintesc  pe  to i  
cei  cu  care, într-un  fel  sau  altul, ne-am  încruci at  drumurile/destinele. Îns   
nu  uit  c , în  Maramure , au  fost  i  mai  sunt  scriitori  care  au  sprijinit/au  
participat  cu  drag  la  manifest rile  organizate  sau  sprijinite  de  noi. 
A. C. �– Stabilit  la  Baia  Mare, cum  ai  suportat  perioada  în  care  
Maramure ul  nu  avea  o  revist   de  cultur ? Dar  dup   aceea, inând  
seama  c   te-ai  implicat  în  editarea  unor  publica ii, având  chiar  editur   
proprie? 
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I. B. �– Circula  pe  vremuri  o  anecdot . Un  str in  îl  întreab   pe  un  p curar  
de  ce  poart , vara, pe  c ldur   mare, cojocul  cel  gros; acesta  îi  r spunde: �”- 
Ce  s   faci, Domnule?  Asta-i  situa ia!�”. Cam  a a  eram  nu  numai  eu, ci  i  
al ii (îmi  amintesc  de  luptele  duse  de  unicul  ziar  de  pe  atunci  de  a  
scoate  suplimentul  literar  i  artistic �”Maramure ul�”, de  revista �”Nord�” a  
studen ilor, de  revistele  liceenilor �”Speran a�”  i �”Fream t�”). Eu  m   luptam  
s   realizez, la  S li tea  de  Sus, revista �”Semnal�” care  a  ob inut  premiul  II  
pe  ar   în  1971 (îmi  amintesc  de  un  inspector  filolog  de  la  Înv mânt, 
nu-i  rostesc  numele, de i  eram  un  fel  de  prietenari, mi-a  cenzurat  cele  mai  
bune  poezii  ale  copiilor, eu  ne inând  seam   de  aceasta, dar  ob inând  
aprobarea  de  la  cenzorul  Chifor, fie  iertat; era  mai  pu in �”îndoctrinat�”). 
Venit  în  Baia  Mare, la  Casa  Crea iei  Populare, în  1970, am  încercat  i  am  
i  scos, apirografiate  pe  unde  puteam, �”Lucr rile  cenaclului  Nord�”/cu  

men iunea  dictat   de  cenzur  �”uz  intern�”, sau, în  timp, numeroase  pliante  
pentru  Festivalurile  de  poezie  cu  greu  aprobate  s   se  in  (ex.: Festivalul  
cenaclurilor  s te ti  �”Vasile  Lucaciu�”  de  la  Cicârl u, devenit  na ional  i  
interna ional - la  aprobarea  ob inut   cu  greu  la  Ministerul  Culturii  i  
Educa iei�…, m   întreab   acel  ef: �”Cine  a  fost  i  Vasile  Lucaciu  acesta?�”. 
I-am  inut  o  teorie  de  o  jum tate  de  ceas, dar  despre  Vasile  Lucaciu  s-a  
scris  prima  dat   în �”Scânteia�”  prin  noiembrie  1978! -; Festivalul-recital  de  
poezie �”Andrei  Mure anu�”, Vi eu  de  Sus; �”Colocvii  de  critic   literar �”, 
Bor a, patronat, ca i  la  Sighet, de  Lauren iu  Ulici);  dar  i  pliante  la  
întâlniri  literare  cu  revistele �”Via a  Româneasc �”, �”Astra�”, �”Luceaf rul�”, cu  
editura  Academiei, la  cartea  lui  Marin  Cârciumaru  despre  picturile  rupestre  
de  la  Cuciulat, la  descoperirea  c rora  a  fost  prezent   i  nevast -mea, 
Georgeta (neaprobat!); sau  diverse  pliante  cu  lucr ri  ale  copiilor  membri  ai  
cenaclului  literar �”Lira�” pe  care  îl  înfiin asem  în  1970  i  a  durat  pân   
prin  1984. Eu, ca  i  al ii, devenisem  incomod  prin  tenacitatea  cu  care  
încercam  s   fac  tip rituri, sau  s   facilitez  colabor ri  ale  scriitorilor  
maramure eni  în  unele  dintre  revistele  vremii. (De  vreo  3  ori  mi  s-a  
�”desfiin at�” postul  de  la  Casa  Crea iei!). Nu  mai  vorbesc  despre 
�”Calendarul  Maramure ului�”, alc tuit  împreun   cu  Mihai  Olos  i  
Nicoar   Timi ; a  fost  o  odisee; de  la  Cultur   i  cenzur   s-au  scos  
descântecele, bocetele, cuvintele  Cr ciun, Doamne, Maica  Sfânt   etc. ; dar  se  
puneau  vizele  E  i  T  doar  pe  copert   i  eu, care  f cusem  6  luni  de  
tipografie  în  2  schimburi, le-am  reintrodus; ie ind  de  sub  tipar, s-au �”crucit�” 
to i  partinicii (dau  un  exemplu  dintr-un  descântec, cum  îl �”autocenzuram: în  
loc  de �”Descântecul  de  la  mine/ Leacul  de  la  Dumnezeu�”  am  convenit, cu  
Mihai  Olos, s   fie  ultimul  vers �”Leacul  nu  fie-al  meu�”!), pusesem  la  cei  
trecu i  în  eternitate  cruci �– cât  au  mai  ters  studen ii  cele  peste  60.000  de  
cruci!. S-a  hot rât  retopirea, dar, spre  norocul  nostru, a  ap rut  în �”Scânteia�”, prin  
octombrie, un  articol  laudativ. Eu, totu i, nu  am  sc pat  f r   retrogradare. 
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Dup   1989, în  1990, am  realizat, singur, �”cearceaful�” �”M iastra�”, revist   
tip rit   în  20  de  mii  exemplare  i  având  profit  7000  de  lei  dup   vânzare 
(bani  însu i i, fiindc   era  singurul  care  avea  acces  la  contul  Asocia iei, de  
un prieten, finul  n na ului, care  a  falimentat, pe  atunci, vreo  2-3  ziare. Era, 
într-un  fel, �”vânzare  de  frate�”; azi  nici  nu-mi  place  s -mi  amintesc  cum  au  
distrus  i  revista �”M iastra�”, bine  primit   în  cercurile  i  revistele  literare  
de  pe  atunci!). Am  înfiin at  i  editura �”Cybela�”, cu  marc   înregistrat   la  
OSIM, chiar  am  tip rit, prin  Centrul  Crea iei  sau  în  regie  proprie, câteva  
c r i  premiate  la  Festivalurile  de  poezie  din  Maramure : Nicolae  Scheianu, 
Vasile  Muste, Ioan  Romeo  Ro iianu, Vasile  Drago , Mihaela  Olteanu, 
Claudia  Tomescu, tefan  Marinca. Dar  i  de  al i  autori. Neavând  tipografie, 
editura  merge  greu. Am  înfiin at, în  2002,revista �”Memoria  ethnologica�” 
(am  fost  coordonator  la  numerele  1-16; pe  4  pagini  o  citeaz   Alex  
tef nescu  în  a  sa  Istorie  a  Literaturii; este  semnalat   de  asemenea  i  în 

�”Dic ionarul  general  al  Literaturii  române�”, ca  s   nu  mai  vorbim  de  
numeroasele  cronici  laudative  din  presa literar  i cea  de  specialitate). Din  
2005  am  reluat  �”Calendarul  Maramure ului�”, din  care  au  ap rut  11  
numere. Acum  preg tesc  nr. 12, num r  dedicat, în  special, cus turilor  i  
es turilor  i  solicit, ca  întotdeauna, colabor ri  literare, dar  i  

cercet ri/culegeri  de  folclor. 
Ast zi  m   bucur, a a  cum  i  când  am  semnalat  la  primul  num r, de  
apari ia  num rului  110  al  revistei �”Nord  literar�”, deja  o  revist   impus   pe  
plan  na ional. Mul umesc  redac iei  c   mi-au  solicitat  poeme  în  câteva  
numere, nu  m   prea  înghesui  pentru  c   sunt  numero i  cei  care  doresc  s   
fie  publica i. Exist , în  timp, i  un  fel  de  decen �… 
A. C. �– În  ultimii  ani  ai  publicat  mai  frecvent, inclusiv  volume  i  antologii  
de  poeme  originale. De  scris  ai  scris  continuu  sau  te-ai  rezervat  pentru  
vârsta  împlinirilor  târzii? 
I. B. �– Nu  m-am  p strat  pentru �”antologii  târzii�”. Nu  c   nu-mi  cereau  
colaborare  unele  reviste, nici  eu  nu  m   prea  îmbiam. tiam/ tiu  c   i  azi 
�”se  mar eaz �”, ca  la  partide, pe  grupare/�”ga c �”. Eu  eram/ sunt  
independent, dar  dependent  doar  de  mine  însumi, de  sl biciunea/puterea  de  
a  depinde  doar  de  tr irea  mea, personalizat /personalizant   prin  sine. Prin 
�”serul�”= stirpea  din  care  m-am  n scut  i  format. În  unele  poeme  m  
�”prefac�”  a  fi  eu  însumi. Le  scriu  cu  un  fel  de �”inten ie�”, nu  numai  de 
�”afirmare�”, ci  dintr-o  con tiin   a  Maramure ului, unde �”s-a  scris  prima  
dat   Biblia  în  române te�”, cum  rostea, cu  rost, Nicolae  Iorga, chiar  dac   
noi  avem  unele  obiec ii  privind  influen a  exclusiv  husit   tiind  c   
Metodiu  i  Chiril  erau  meglenoromâni  din  Gr mu tea  sudului  mun ilor  
Balcani, dar  i  c , pe  atunci, slavona, al turi  de  greac   i  latin , era  admis   
ca  limb   liturgic . Daco-româna, nu. Atunci  au  înfiin at  alfabetul  numit 
�”chirilic�”, pe  care  i  românii  i  slavii  l-au  acceptat. Abia  pe  la  jum tatea  
sec. XIX  noi  am  trecut  la  alfabetul  latin! i  ce-i  cu  asta, când  i  în  
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chirilic , i  în  litere  latine  cuvintele  erau  la  fel  de  frumoase! Cât  ne-am  
bucurat, împreun   cu  Petru  Codrea  i  Corneliu  One , de  apari ia  cu  
caractere  latine  a  revistei �”Literatura  i  Arta�”  de  la  Chi in u, la  care  
Biblioteca  jude ean   era  abonat ! Era  un  miracol  pentru  noi. Începuser m, 
prin  toamna  anului  1989, s   adun m  c r i  pentru  Basarabia. Aveam  
dona ii, nu  toate  erau  ceea  ce  era  necesar, ne-a  chemat  Securitatea  pe  care  
i-am  l murit  s   doneze  i  ei  câte  o  carte-dou   valoroase, ne  chema  i  ex-
ul/ix-ul  cu  propaganda  de  atunci (de i  mi-e  prietenar)  i  ne �”recita�”, prin  
18  decembrie  1989, c   românii  din  Basarabia  au  libr rire  româneasc   la�… 
Odesa. I-am  r spuns, ca  un  supus  obraznic  celui  suspus  înc   pentru  câteva  
zile  c  �”dac   la  Timi oara  s-a  l sat  cu  sânge, sângele  cu  sânge  se  spal !�”. 
Aveam  i  martor, nu-i  spun  numele. Dar, atunci, aveam  dreptate. 
Revin  la  întrebare. Din  cauze  financiare, a  doua  carte �”Mileniu  provizoriu�” 
(1996, dup  �”Cerb  alb�”, 1976)  a  ap rut, s   parafrazez?, �”dup   20  de  ani�”. 
Cea  mai  mare  parte  a  poemelor  au  f cut  parte  din  volumul  prezentat  la  
concursul ed. �”Albatros�”. Între  anii  1968-1976  a  fost  perioada  mea  cea  mai  
relevant   întru  crea ie; c utam  s   aduc  ceva  nou  în  literatura  român , 
c utam  s   fiu  considerat  al turi  de  marile  voci  poetice  ale  deceniilor  7-8, 
voiam  ca  i  din  Maramure   s   fie  cineva  al turi  de  domniile  lor�… 
Împlinirile  de  azi, de  ieri, de  mâine �– depind  doar  de  sinele  fiec ruia. Eu  
nu  am  urm rit �”m rirea�” neap rat. Am  dorit  doar  s   încerc  s   fiu �”însumi  
eu�” (a a  zicea  i  Ciclopul  odiseic?). Cât  am  reu it, cât  nu, Cel  de  Sus  vine  
s   discearn . Cu  bune, cu  rele, cu  realiz ri  i  nereu ite, sper  c   destinul  
meu  se  va  împlini, ca  al  tuturor, prin  trecerea  din  ziua  alb   în  cea  neagr . 
Cât  tr im, sper  c   toarcem  to i  din  acel  caier  alb  al  vie ii. Ca  un  dat  care  
ni  se  d ruie  f r   preget  i  p rtinire. 
A. C. �– Ai  tr it �”în  miezul  unui  ev  aprins�”, dup   expresia  poetului  Labi   
i  ai  intrat  vertiginos  în  tranzi ia  spre  era  globaliz rii. Sim i  c   ai  

dep it  sentimentul  provinciei  i  izol rii  de  lumea  literar   sau  nu  ai  avut  
niciodat   acest  complex? 
I. B. �– S   analiz m  conceptul  de �”provincie�”. Când  veneau  marii/micii  
scriitori  din  Bucure ti, noi, împreun   cu  Mihai  Olos  sau  Mihai  Cupcea, îi  
întrebam  care  este  cea  mai  mare  Provincie  a  României. Le  r spundeam  tot  
noi: Bucure ti. Maramure ul, fiind  în  centrul  geometric/geografic  al  Europei, 
noi  spuneam  c   suntem  în  Centru (vz. i  �”Drumul  spre  Centru�”  de  Mircea  
Eliade!), nu  provinciali. Ei  luau  spuma  de  pe  lapte, acolo  erau  fondurile; 
noi  tr iam  ca  la  noi, dar  nu  eram  mai  pu in  egali. i  i  spuneam, în  
vremurile  de  atunci, c   rena terea  României  va  veni  din  Maramure , cum  
spunea  Ioan  Alexandru, parafrazându-l  pe  Nicolae  Iorga:�”Rena terea  unui  
popor  poate  veni  dintr-un  sat. Dar  Maramure ul  nu  este  un  sat�…�”. 
Ast zi  îmi  pare  c   tr im  într-un  ev  mai  aprins  decât  pe  vremea 
�”sinucisului�” mare  poet  Nicolae  Labi . Tranzi ie  perpetuat   decenii  de-a  
rândul, globalizarea/ mondializarea  actual   ne  trimit  la  
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cunoa terea/reconsiderarea  faptului  mereu  actualizant: �”Cine  suntem? Ce  
vrem  s   fim?�”. 
Tradi ia  culturii  culte/populare  ne  îndeamn   s   fim  cum  suntem, cu  
valorile i  caren ele  noastre. Important  este  c   suntem  o  voce  distinct , 
al turi  de  toate  glasurile  lumii. Dac   m   gândesc  la  Dumitru  F rca , la  
Gheorghe  Zamfir, Fra ii  Petreu , la  Ion  Boc a, la  Grigore  Le e �– dar  i  la  
Maria  T nase  etc. etc, la C lu ul/C lu arii, Grupul  Iza, la  horile  i  jocul  de  
Maramure /Oa /Some /Mure /Bucovina, Junii  Bra ovului/Sibiului  etc. etc., 
dar  i  la  vasul  din  epoci  demult  apuse �”Hora  de  la  Frumu ica�”, la  
T bli ele  de  la  T rt ria, la  Sfinxul  din  Bucegi  sau  de  pe  S rm tie  - s   
mai  enum r??; dar  i  la  Ion  Heliade  R dulescu, Eminescu, Blaga, Barbu, 
St nescu, Sorescu, Alexandru, Ion  Gheorghe, , Brâncu i, Grigorescu, 
Celibidache�…; i  la  Vorone , Bârsana, S pân a, Dese ti, S li tea  de  Sus, 
Rogoz�… Cum  s   nu  ne  izol m, ast zi, de  aproape  tot  ce  se  poart   ca  
dihonie  între  oameni/personulit i  mari  ale  zilei? Cred  c   mul i  au  
devenit �”coresponden i�” la, cum  numeam  noi  pe  vremuri �”radio  baba�”. Un  
fel  de  a  fi, a  se �”descurca�”/fura/influen a  etc. Chiar  i  în  literatur   se  
observ  �”ga ca�”/�”partidul�”, numite  grupare  sau  altfel, promoveaz   doar  pe 
�”ai  lor�”. Buni/r i �– sunt �”ai  no tri�”. Este  greu, foarte  greu  când �”micul�” se  
d  �”mare�”. Este  ca  într-o  strig tur , cam  licen ioas   de  altfel, spus   de  un  
prieten: �” ede  hâda-n  vârvu  urii/ i  gânde te  c -i  frumoas �”. 
S   vorbim  îns   de  complex. i  în  literatur   i  în  comer , to i  pare  c   au  
complexe. Pân   i �”complexul  turistic X�”. Complex m, multicomplex m, ne  
catalog m/ne  înregistr m/ne  întabul m/ne  obstin m  s   cuprindem  un  
teritoriu (chiar  literar!), suntem  60-70-80-90-ci ti, 2-3000 �– i ti. Marc m, 
topo, toposul  literar  în  care  exist m (dar  prin care  nu  ne  câ tig m  
existen a!). Este  un  fel  de  a  u ura  modalitatea  criticii  literare  de  a  ne 
�”pune�” într-un  context  plauzibil/descifrabil  de �”preten iile�”/peri iile  fiec ruia. 
Îns   valoarea  nu  are  nevoie  de �”ci ti�”/�”i ti�” �– un  fel  de  cistit   
cinstit /necinstit . Oricum, nu  suntem, fiecare, decât  ceea  ce  i  cât  suntem. 
La  vârsta  mea  de  30  de  ani  pân   la  sut , nu  mai  am  decât  complexul  
tinere ii: �”Când  eram  eu  tân r  prunc/Aveam  glasu  ca  de  cuc/ i  umbletu  
ca  de  lup;/ Da  de  când  am  b trânit/Dat-am  glasu  cucului/ i  umbleta  
lupului�”. Mai  sper  cu  disperare, cum  ziceam  cândva  într-un  poem, în  ziua  
de  azi, în  ceea  ce, în  autografele  date  pe  volumul �”Cerb  alb�”  prin  1976 
(�”mult   vreme  a  trecut�”!), scriam  credin a  mea �”întru  Bine, Adev r  i  
Frumos  în  lume�”. Dea  Domnul  Dumnezeu  s   vin   i  vremea  aceea, peste  
aceste  vremelnice  timpuri  pe  care  le  tr im. 
Baia  Mare, 2012 
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Remember 
 

                                           vreme 
 
acum  e  decembrie 
în  aceast   lun   a  plecat  în  
 eternitate 
Nichita  St nescu 
 
de  când  trupul  s u  nu  mai  este 
a  r mas  doar  stare  a  poemului 
o  deschidere  înspre  ceea  ce 
cu  adev rat  mai  suntem 
 
azi 
lumea  se  agit   se  gr be te 
p zit   de  armii  aduc toare  de 
pace  ve nic  

de  siguran   a  nefiin ei 
 
acum  m   uit  la  lume 
o 
este  lumea  cea  din  afar  
 
? cum  este 
lumea  cea  din  l untru ? 
 
? ce  este ? 
 
? de  ce  suntem  în  stare ? 
decembrie  2007

 
Despre  starea  NICHITA  ST NESCU  a  poeziei 

- Întâlnire ipotetic  i real  - 
 
Nu-l v zusem. Îl doar tiam. Era �“starea poeziei�”. O stare poetic , p rându-mi-
se, ca i azi, c  Poetul este o stare de spirit, o nou  str veche modalitate de a fi. 
Prin 1976, toamna, câ tigasem premiul de debut la editura �“Albatros�” cu o carte pe 
care, apoi, am numit-o �“Cerb alb�”, asemeni unei posibile iluzii, îns  abia, în timp, 
am citit un basm slovac (�“slo-valach�”?!!) despre aceast  fiin , asemeni cu cerbul cu 
stea în frunte din �“Harap Alb�” sau colindele Cerbului minunat atât de des întâlnite 
la românimea central european . Cerbul alb era o aderen  la vis, la ireal, sau, cum 
spunea Blaga: �“mai verosimil decât adev rul/ e câteodat  un vis�”. 
Eram îngrijorat. M  temeam de fiecare cuvânt, de mine însumi, de tot ce ar fi 
putut s  însemne �“ie irea�” mea în lume. tiam i spusele lui Mo  Pop (prof. 
ethnolog Mihai Pop) i, apoi, ale lui Lauren iu Ulici �– c  maramure enii �“se 
tem�” de perfec iunea folclorului lor, a poeziilor/horilor spuse de mo ii i 
str mo ii lor, de neamurile lor. Poezii de o discret  i �“obraznic �” (ca s  nu 
spun ironic ) privire asupra lumii: �“Doamne, nu m  bate tare/ C  i eu-s a 
dumnitale,/ Doamne, nu m  bate r u/ C  i eu-s copilu t u�”. Hori spuse ori 
horite, pe care nu le puteam dep i pentru c  totul era �“spus�”. 
Citeam din Nichita St nescu. A fost singura carte pe care am luat-o pe trenul ce 
ajungea pe parcursul unei zile la Bucure ti. Mai erau i al i poe i pentru 
�“confruntare�”, c rora nu le-am luat c r ile cu mine (de la Ioan Alexandru, 
Gheorghe Pitu , Marin Sorescu, Gelu Naum, Mihai Ursachi, Ion Gheorghe - 
lista putând continua). Nichita mi se p rea, atunci, ca i acum, c  reu ea s  
transmit  fiorul poeziei. Tr irea, starea, cea de gra ie, de pe când lumea �“gândea 
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în basme i vorbea în poezii�”. Volumul meu se numea �“Sfâr it de mileniu�”. M  
îndoiam �“de mine pân  la p mânt�”, vorba lui Marin Sorescu. Multe din 
�“îns il rile�” mele mi se p reau minore, nu le puteam schimba, trebuia s  a tept 
�“harul�” pentru a rescrie poemul. Eram în starea de negare a tot ceea ce am scris. 
Apoi, ca s  m  ogoi, citeam din �“Starea poeziei�”, abia ap rut . Citeam i m  
contraziceam cu mine însumi. i cu Poetul. La un moment dat am închis cartea 
lui Nichita i i poemele mele le-am l sat s  mearg  singure prin lume. Nici 
ast zi nu tiu cu ce ans . P ream a fi din genera ia poe ilor �“damna i�” (cum 
erau Geo Dumitrescu, Constant Tonegaru, Gheorghe Chivu...). 
Pe atunci am avut întâlnirea �“fa  în fa �” cu spiritul lui Nichita St nescu. 
Deasupra tuturor lucrurilor, mi-a dat încredere în ce am scris/gândit/imaginat, 
pentru c , de fapt, am în eles, abia atunci, c  nu poemul de cuvinte este 
important, ci starea. (Cu volumul meu de atunci s-au întâmplat lucruri ciudate. 
Redactor de carte era Gabriela Negreanu. Eu dusesem în Bucure ti ni te 
castane, un fel de �“ce aten ie s -i fac�”. Le-a pus în cuptor, nu le-a cr pat jdeauca 
�– coaja -, au început s  �“pu te�” în cuptor. A doua zi, definitivând volumul, a 
venit atât de obosit  încât eu devenisem sceptic c  îmi va mai lectura volumul 
premiat. Erau acolo poeme care au fost foarte drastic cenzurate, nepublicabile 
atunci, pe care, abia în 1996 le-am cuprins, neschimbate, în volumul �“Mileniu 
provizoriu�”, volum care a fost nominalizat, într-o anchet , printre cele 160 de 
c r i ale deceniului zece!). Mai adaug aici faptul c  volumul �“Cerb alb�” a fost 
lansat, în prezentarea lui Lauren iu Ulici, în Maramure , pe la mijlocul lui 
februarie 1977, eu, fiind un individ incomod, r mas la fel i ast zi, s-au 
desfiin at vitrinele cu cartea de la libr riile din Baia Mare i Sighet, dar nu i de 
la Vi eu unde nu tiau c  mergem, iar apoi a venit marele cutremur din martie. 
Doar Liviu Ioan Stoiciu a r mas gelos c  i-am �“suflat�” premiul la �“Albatros�” pe 
1976! Eu nu tiam de ce i cum. 
Nichita St nescu, prin poemele Domniei Sale, mi-a dat atunci încredere în ceea 
ce scriam. În vremea aceea nu prea mergeam la Bucure ti, numit  de noi �“cea 
mai mare provincie a României�” atunci când bucure tenii ne spuneau 
provinciali. Nu-l cunoscusem pe Nichita. Abia în 1980 l-am cunoscut, atunci 
când a venit în Maramure  cu un grup de poe i de la �“Via a Româneasc �”: 
Gheorghe Pitu , Ion Iuga, Petre Got. Au sosit diminea a, cu trenul. Împreun  cu 
Mihai Olos, prin Asocia ia �“M iastra�”, s-au organizat întâlniri la Satu Mare, cu 
prietenii poe i de acolo, la Tur , Apa, Finteu u Mare, Baia Mare, S li tea de Sus 
(unde Nichita St nescu a inut o lec ie de poezie), Bogdan Vod . Eu am luat de 
la fiecare poezii inedite pentru a scoate un pliant �“Via a Româneasc  �– M iastra 
- Maramure �”. Comitetul de cultur  de atunci n-a vrut s -l publice, am reu it 
prin Clubul Tineretului i, la întâlnirea cu efii de partid din Maramure , 
pre edintele culturii s-a scuzat c  timpul a fost scurt pentru a tip ri un pliant. 
Îns  pliantul era gata, Gheorghe Pitu , care nu tia cum s-a luptat pentru tip rire, 
chiar ar tându-l. �“Partinicii�” au r mas consterna i, fiind înv a i s  nu treac  
nimic f r  ca ei s  tie (am sim it dup  aceea �“consternarea�” lor!!). 
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Zilele de 21-26 martie 1980 au fost adev rate �“S rb tori literare�” - cum se i 
întitulaser  aceste întâlniri. Nichita era într-o stare de zile mari: spunea c  a mai 
fost o singur  dat  în Maramure , când era licean, într-o excursie, iar acum face 
a doua desc lecare. Totul era fantastic. Fiin a noastr  nu mai exista decât prin 
poezie i prin hori. La Tur , dup  întâlnirea cu o enii, a venit un ran hâtru, de 
statur  potrivit , iute, sub irel (�“Sub irelu-s, sub irel/ C-am mâncat carne de 
miel�”), Vasile Fabian, cam de 55 de ani i ne-a horit: 
  Eu de lume nu-s demultu 
  Numa de când o f cutu. 
  Dup  lume m-am l sat 
  Nel ut i ne timbat 
  i i ca un porc de gras 
  i de ro u la obraz.  
�“Pelerinajul�” poetic a fost totdeauna înso it de hori i poezii. Un adev rat festin. 
La Casa memorial  Vasile Lucaciu din Apa, apoi la cori tii din Finteu u Mare 
cu oameni atât de inimo i. Stindardul era bucuria metaforei. Fiecare sim ea c  
trece prin lume Poetul, care este  
  �“în lume stea de veghe 
  în clipe de grea cump n  venind 
  precum o flac r  f r  de seam n 
  s  lumineze inim  i gând  
 
  în casa lumii aripa-i semea  
  zvone te zborul nalt i pur de mâine 
  iar dac  din p mânt î i face strâmt  cas  
  de veghe steaua lui de-a pururea r mâne�”. 
Împreun  cu Mihai Olos i al i prieteni, poe i i pictori din Maramure , 
încercam �– a a cum am f cut i facem mereu �– s  întâlnim marile spirite cu 
realitatea virtual  a Maramure ului, cu oamenii vii, mereu con tien i de starea 
cosmic  a lumii i credin ei. S  poat  s  aib  încredere în ceea ce fac, s  �“vad �” 
modul ideal prin care lumea exist  în realul s u ca dat al Fiin ei (astfel au 
�“c l torit�” prin spa iul maramure ean Ioan Alexandru, Marin Sorescu, 
Gheorghe Pitu , Ion Iuga, Constantin Noica, Ion D. Sârbu, Nicolae Steinhardt, 
Lauren iu Ulici, Augustin Buzura, Ion Mure an, Ana Blandiana, Ion Gheorghe, 
Radu S pl can, Vasile Sav, George Boitor, Mihai Ursachi, Adrian Alui 
Gheorghe, Ioan Flora, Angela Marinescu �– i câ i al i prieteni i truditori întru 
spiritualitatea româneasc ). 
Într-o sear , la Sighet, în casa poetei i profesoarei Ileana Zuba cu, Dora 
St nescu ne-a citit �“14 elegii pentru Toma Necredinciosul�” (n-am v zut 
publicate aceste poeme, noi am vrut s  le public m în Maramure , îns  Poetul 
ne-a spus c  ni le va da mai târziu, mai trebuie s  lucreze. Regret m i azi lipsa 
lor). Ne-am întâlnit i cu Mo u, primarul celebru din Bogdan Vod , mereu cu 
iluzia statuii Voievodului. I-a dedicat un poem, au pus, câteva ore, ara la cale. 
Ce s rb toare a fost, cum se legau de frumos cuvintele i se dezlegau limbile! 
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În acela i an, împreun  cu Mihai Olos, în s rb torile Pa tilor, am poposit la 
Bucure ti. Ne întâlneam la Bucure ti cu Gheorghe Pitu  i Ion Iuga. A venit i 
Nichita la Casa Scriitorilor. Ne-am bucurat i ne-am omenit cu vin ro u de 
Cicârl u. Nichita mi-a �“alc tuit�” o poem , era un poem lung, de mare respira ie, 
despre Bogdan Voievod i Maramure  i Moldova, nu l-am înregistrat, nu l-am 
notat, r m sesem în uimire. Timpul, atunci, a devenit poezie i cântec.  
Spre noapte, cu Mihai Olos, am mers acas  la Nichita. Ne-au speriat tablourile 
lui Sorin Dumitrescu, iar Mihai Olos i-a spus Poetului c  sunt malefice, 
provoac  surescitare, transmit unde negative i incit  la dezechilibru sufletesc. 
Acolo am horit i horea: 
Sup rare, sup rare, 
Pune-te-a  de-a moi în vale 

-a  trage-o piatr  pe tine 
S  nu mai superi pe nime 
Cum m-ai sup rat pe mine. 
Sup ratu  cum îs eu 

N-are-n lume Dumnezeu, 
Sup ratu ca pe mine 
N-are Dumnezeu pe nime. 
Doamne, nu m  bate tare 
C  i eu-s a Dumnitale, 
Doamne, nu m  bate r u 
C  i eu-s copilu t u.

Dup  vreo doi ani, într-un interviu luat la radio de Ioan Belu, Nichita a horit 
singur aceast  hore.  
Venea, de atunci, în fiecare an, la Festivalul de Poezie de la Sighet i la Serile 
de Poezie de la Dese ti, unde poetul Gheorghe Pârja, dup  trecerea în eternitate 
a lui Nichita, a înfiin at Sala �“Nichita St nescu�” i a dat numele S u i Serilor 
de Poezie. 
Când se întâlnea cu ranii, cu înv torii i profesorii, cu poe ii din Maramure  i 
din ar , Nichita St nescu avea asemuire cu �“un zeu cu aripi la glezne/ El este cel 
care d  harul poe ilor�” - cum spunea Rilke. Moartea Sa fizic  ne-a întristat mult de 
tot: cum s  mergi la podul lui Apollodor de la trecerea celui mai mare fluviu al 
Europei i s  te întorci spre casa ta înghe at i muribund? În loc s  hore ti, s  se 
cânte cânt ri de petrecanie, adic  bocete, în loc de petrecere s  fie o trecere în 
Eternitate? Troi a de la mormânt, f cut  în Maramure , ne aduce aminte de 
cuvintele lui Mihai Eminescu: �“în timp, to i venim din Maramure �”. Iar Poetul 
Nichita St nescu rostea la lec ia de poezie de la S li tea de Sus, în 1980: �“Patria 
mea este Limba Român �”. El a dat libertate Cuvântului, l-a dezl n uit: 
 
lui Nichita St nescu, in memoriam 
 dar trebuie ucis de acum poemul 
 cuvântul va fi 
 liber asemeni florilor de cire  
 în prim vara când se na te abia 
 
 poetul s  fie 
 f r  sc pare 
 înl n uit cu lumina din stea 
 
 singuratec  asem nare 
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NICHITA  ST NESCU 
 - Poeme  comunicate de Ion Bogdan - 
 
Dalta 
 
Când m-am trezit din somn, 
cu dalta îmi cioplea genunchiul, 
o durere rotunjit  sferic  i foarte 
  mare, 
o alt  dalt  îmi cioplea 
în acela i timp tot începutul 
ca pe o umbr  mult mai mare. 
- Ce face i voi cu mine cioplitori? 
eu am r cnit în sângerare. 
- Facem sicriu de sicomori 
i-adulmecare, 

sicriu te facem pentru ce iube ti 
i pune-l-vom pe ro i 

pe care le-am sculptat 
din patru ho i 
cu spi e de tâlhari la drumul mare 
ca s  te duci spre neînduplecare. 
Maramure , martie 1980 
 
 *** 
Pu inele d i în care am avut 
privilegiul s -l ascult pe Petru 
Comarnescu, care mi-a dat respirare, 
m-au f cut s  m  mir c  la atâta 
cuvânt Domnia Sa mai avea i 
îng duin  s  aib  un trup. 
Prima impresie era întotdeauna  
ocant  i anume aceea a unui 

albatros ie it de-a dreptul 
dintr-o sond  de petrol. 
Prietenul meu Mihai Olos 
l-a v zut odat  mâncând 
un cap de oaie. 
Eu l-am v zut mâncându-mi  
capul iar cuvântul cu care 
mi-l amintesc i ast zi linge 
petrolul în elesului. 
S-a r m stit. 
Maramure , martie 1980 

Maramure  (I) 
 
Au pus prea mul i îngeri într-o  
  singur  c ru  

i ea s-a spart 
i inele de la ro i s-au întins 
i-au devenit râuri de fier 
i spi ele de la ro i 

S-au adunat în jurul osiei lumii 
i-au devenit p duri. 

Mai ninge cu câte o pan , 
Mai ne cade în cap câte un iepure, 
Mai tr im, mai murim, 
C ru a s-a risipit peste tot 

i-abia iarna când ninge dac  ninge 
Mai ne aducem amintes 
C  au pus prea mul i îngeri greoi 
Într-o c ru  ginga . 
Maramure , octombrie 1980 
 
Maramure  (II) 
 
Acele  u i  domne ti  de  lemn   
  mirositor 
Se  deschideau  în  fa a  norilor. 
 
Ploua  cu  vulturi  pe  pridvoare 
De  din  argintul  Lumii  mare 
Ce  r s rea  de  dup   ierbi 
Lucind  alerg turile  de  cerbi 
i  unde  noi  st team  sfii i 
i  sci i  i  cel i  i  i  hiti i, 

Armeni  i  per i  i  foarte  greci 
 
- Treci, timpule, odat , treci ! 
Transcris , la  dictare, 1980, octombrie 
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 Azi 
 
îmi c dea 
trupul 
ca o frunz  galben  

în toamn  
l sându-mi 
sufletul gol 
(Poem dedicat lui MIRCEA ERBAN, 1980)

 
NICHITA  ST NESCU:  

Lec ia  de  poezie  de  la  S li tea  de  Sus 
- octombrie  1980, la  cencalul  SEMNAL - 

 
Dragi copii, trebuie s   v   spun  c   noi, cei  care  st m  laolalt , avem  o  avu ie  
pe  care  nu  o  poate  avea  nimeni. Ori  c   zic  Transilvania, ori  Moldova  i  
celelalte  plaiuri  care  în  decursul  istoriei  ba  s-au  lungit, ba s-au  scurtat.  
Avem  o  avu ie  inestimabil   care  nu  se  poate  lungi, nu  se  poate  scurta  i  
ea  se  cheam   LIMBA  ROMÂN . Aceast   limb   trebuie  p strat   ca  ochii  
din  cap.  
Degeaba  se  spune  c   în  Miori a  ciobanul  este  ucis, el  este  c s torit  cu  
stelele, este  pentru  vecie. 
Noi  nu  suntem  p s ri  care  am  zburat  aiurea; noi  suntem  o  p dure  de  
gâturi  care, oricât  ai  t ia, tot  r mâne  beregat   cânt toare 
Cheltuirea  limbii  române  în  valori, noi  trebuie  s   o  facem, acum, târziu, în  
secolul  târziu  scriem  poezie  pe  portativul  sufletului  acestui  neam. 
Starea  moral   a  cuvântului  este  cântecul, cuvântul  cel  mai  frumos  este  
acela  care  poate  fi  cântat  pe  fum  de  os, ori  colind, ori  rug ciune. 
Rezemându-ne  cu  fundul  ochilor  pe  culmea  acestor  dealuri, voi  putea  
spune  c   singura  gramatic   este  gramatica  acelor  care  lucreaz   câmpul, 
gramatica  vorbirii  poporului. Eminescu  în �”Luceaf rul�” pare  mai  vetust  în  
gramatic   decât  vorbirea  popular . 
Marea  poezie  are  un  singur  autor: poporul  întreg. Dup   p rerea  mea  nu  
exist  poe i, ci numai poezie. Cuvine-se laud  moa ei i  altar  celei  care  na te. 
Consemnat   de  GHEORGHE  PÂRJA. 
 

Ion  Burnar, Poetul 
 
Era  mai  tân r  decât  mine. L-am  cunoscut  numai  când  era  licean, apoi  
profesor  la  Bor a. La  Liceu. 
Nu  prea  umblam, pe  atunci, prin  lume. Erau  alte  vremuri. 
În  vremea  aceea  la  Bor a, unde  se  ineau �”Colocviile  de  critic   literar �”  
conduse  de  Lauren iu  Ulici, era  un  cenaclu, numit �”Metamorfoze�” (am  
sprijinit  apari ia  primului  num r, realizat  de  Vasile  Dragomir; dar  mai  
profesau  acolo  Aurel  Pantea, poet  important, azi  vie uind  la  Alba  Iulia, era  
poetul  i  editorul  Mircea  Petean  care  venea  din  Moisei, era  tân rul  pe  
atunci  Ion  Zuba cu, era  i, mai  nou/vechi  afirmatul  în  fotografie, Felix  
S teanu�… Erau, la  poalele  Pietrosului  seme it  de  înalt, o  condi ie  uman   
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prolific   i  talentat . Lume  ce  gândea  în  basme  i  vorbea  în  poezii �– ca  
s   parafrazez. 
Prin  1975/6 (?), Ion  Burnar  s-a �”m ritat�”  în  Cicârl u. La  insisten ele  Prof. 
Augustin  Micu, s-a  vrut  înfiin a  un  cenaclu; el  spunea  s -i  zicem 
�”Independen a  77�”. Noi, cu  Mihai  Olos, l-am  l murit  s -i  pun   alt  nume. I  
s-a  dat  numele �”Vasile  Lucaciu�”, care  trecea  totdeauna, c tre  Apa, prin  
Cicârl u. A  devenit  un  Festival  Interna ional  de  literatur   i  folclor �„Vasile  
Lucaciu�”. Duceam  numele  i  renumele  mai  departe. Cu  gând  bun. 
Cenacli tii  din  Cicârl u, recunoscu i  ast zi  ca  prozatori  i  poe i, erau  
tineri, ba  studen i, ba  liceeni. Pre edinte  a  fost  numit  atunci  Ion  Burnar, cel 
�”m ritat�”  în  Cicârl u. Într-o  vreme  din  1977, pentru  a  înfiin a �”Festivalul  
cenaclurilor  s te ti  din  România�”, prin  Casa  Crea iei  Populare  Maramure , 
unde  lucram, am  mers  pentru  aprobarea  Festivalului, la  CNCES. Împreun   
cu  Ion  Burnar, uns  pre edinte  al  Cenaclului �”Vasile  Lucaciu�” (fac  o  
parantez : prin  ziarele  de  atunci, cenacli tii  semnau  c   sunt  membri  ai  
cenaclului �”Vasile  Lucaciu�” Cicârl u, de i  abia  prin  octombrie  1978  a  
ap rut  un  articol  în �”Scânteia�”  despre  Vasile  Lucaciu  i  se �”d dea  liber�”  
numelui). A  fost  o �”Odisee�”; eful  de  serviciu, unul  olescu (la  noi  oal   se  
spune  la  olul/covorul  vechi, învechit, care  se  pune  pe  spinarea  
vitelor/cailor, dar  mai  are  i  alte  conota ii), ne-a  întrebat: �”Dar  cine-i  
Vasile  Lucaciu  acesta?�”. Ion  Burnar  t cea. Eu  i-am  inut  o �”conferin �” de  
o  jum tate  de  or   despre  Vasile  Lucaciu; pân   la  urm   acest  func ionar a  
aprobat  Festivalul �”Vasile  Lucaciu�”. Ion  Burnar  era �”pre edintele�” 
Festivalului. S-a  comportat  bine, mai  ales  c   era  ginere  în  Cicârl u. A a  a  
devenit  Festival  Interna ional, c utat  de  to i  poe ii  frumo i  ai  micilor  i  
marilor  ora e, dar, ca  s   participe, î i  d deau  adresa  din  copil rie, de  la  
sat, pentru  c   era �”Festivalul  cenaclurilor  s te ti�”. 
A  fost  o  lucrare  de  a  avea  drept  de  participare  i  a  deruta  pe 
�”controlorii�” respectivi. A  i  fost  inclus  printre  marile  Festivaluri  de  
literatur   ale  rii. Venea  lume  bun . Au  luat  premii, modice  de  altfel, 
mul i  condeieri  din  România. De  la  Ion  Mure an (Premiul �”M iastra�”), la  
Nicolae B ciu , Adrian  Alui  Gheorghe, Nicolae  Sava, Vasile  Drago   etc. etc. 
Ion  Burnar, cu �”T nase  Scatiu�” al  lui, f cuse  vog   printre  poe ii  din  ar , 
dar  i  din  ara  Maramure ului. A  fost  i  va  r mâne  un  mare  prieten  al  
nostru, cu  glas  în  versuri, cu  drag  scriind  despre  el. 
24  octombrie  2013 

De  SâmeDru 
a  fost  i  murit  Dumitru  Rusu 

A  fost, era  totdeauna  viu, ca  profesor  la  diferite  licee  i  alte  coli, ba  din  
Baia Mare, ba  din  Baia  Sprie. Nu  tia  decât  s   î i  fac   datoria/meseria.  
Era  un  naiv. Dintr-o  bucat . Î i  rostea  ceea  ce  avea  de  zis, nu  cu  ur , ci  
cu  prietenie. 
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tia, câteodat , mai  multe  decât  noi. Numai  câteodat . Dar  vroia  s   fac   în  
lume  cele  multe  i  m runte  ale  vie ii  noastre  trecere  întru  z d rnicie.  
Exist   o  triste e  nel murit , atunci  când  întristatul  DUMITRU  RUSU, era  
un  singuratec, a  r mas  în  aducerea  noastr   aminte. A  r mas  ca  s   ne  
aducem  aminte. De  El, de  Noi, de  Lumea  dintre  noi. 
Cât  vom  mai  fi? Nimeni  nu  tie. Redau, cu  triste e, dou   catrene: 
  Pentru  Profesorul, prietenul  i  scriitorul   
  DUMITRU  RUSU  de  Ferneziu, 
  care  a  publicat  volumul �”La  cules  de  rou �” 
 MITRU, când  nu  plou , 
 Nu  ne-a  spus  i  nou  
 C   era  cu  dou  
 �“La  cules  de  rou �”. 
   * 
 Vechi  prieten, Mitru  Rusu  î i  asum  
 Un  risc  imens  în  anul  �‘99: 
 Dup   ce  scris-a �“La  cules  de  rou �” 
 Va  scrie, oare, �“La  cules  de ... brum �”? 
 

LAUREN IU ULICI 
 
Parc  vin zile din ce în ce mai triste i mai repezi prin trecerea lor. Destinul ne 
poart  prin poarta vie ii numai atât cât suntem înditrui i s  fim. Implacabil  i 
ne tiut  este trecerea din via  �“la loc cu verdea �”. Prin anii 76 Lauren iu Ulici 
m  întreba, oarecum metaforic, de ce putem corinda la Cr ciun �“O, moarte, ce 
-a  pl ti�”, cu refrenul �“Vi  verde iad ra�” - un fel de paralel  la �“Mai am un 

singur dor�” de Mihai Eminescu - �“Ci-mi împleti i un pat/ Din tinere ramuri�”. 
Intr-o zi de joi, 16 noiembrie 2000, de diminea , dar pe brum , nu pe rou ,îns  
mai ales pe cea  care s-a l sat în sufletul meu, am fost în Maramure ul istoric 
s  film m nunta - înmormântare a unui fecior din Vadu Izei - Daniel Balea, înc  
nelumit, de numai 18 ani, moarte provocat  criminal de un incon tient, i nu 
sunt pu ini din ace tia ce par a umple lumea noastr  decent , pertinent , 
îng duitoare i i chiar exemplar . M-am cutremurat i n-am putut s -mi 
st pânesc lacrimile atunci când, la plecarea spre cimitir, steagul de nunt  era 
jucat (�“Mândru joac  steagu-n cas / Nici-i mire, nici mireas / El s-o dus a 
putredi/ i nici mireasa n-a si�”), iar cetera ii ziceau mar ul de nunt . Pentru c  
între na tere i moarte, ca s  fii om la locul t u în lume, trebuie s  fii lumit, 
adic  s  fii c s torit. 
Lauren iu Ulici, originar de la noi, de aici, din Maramure  - cineva spunea:�”în 
timp, to i venim din Maramure �” - avea, prin sorginte, ceea ce se nume te 
DEMNITATE. In primul rând fa  de sine, pentru c  dac  nu e ti demn cu tine 
însu i, nu po i s  fii demn fa  de ceilal i. Venea în Maramure  acas . Am fost 
împreun  la verii lui din Rona de Jos. Cu Mihai Olos i Lauren ii - avea un v r tot 
Lauren iu Ulici - am horit mândre hori pe aceast  lume. Veneam, în satul 
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Domniei Sale, dar i la neamuri sau prieteni mai b trâni (Ce înseamn  b trân în 
Maramure ? Cam de pe la 80 - 90 de ani, sau chiar mai mult, abia atunci ies �“din 
rândul lumii�”). Mai totdeauna îi pl cea s  recite i s  cânte propria-i poezie: �“Sunt 
b trân, b trâne, via a nu ne iart �” - i, iat , la numai 57 de ani, �“b trânul�”, cum îi 
spuneam noi ca alintare, Lauren iu ne-a l sat atât de însingura i. 
Genera ia de poe i de prin anii 70 - 80 - 90 au crescut/s-au afirmat i prin 
virtutea critic  a lui Lauren iu Ulici. A avut i du mani (�“Ad , Doamne, cât de 
mul i/ S  ai cu cine s  lup i�”), dar prietenii au fost mai mul i i mai buni. Mai 
puternici prin gând i fapt . Prin talent. 
In acest Post Mare al Cr ciunului a plecat din via  �“la loc cu verdea �” un mare 
prieten. In Maramure , asemeni cum la înmormântarea lui Constantin Noica, 
Nichita St nescu, Ion Iuga, Ioan Alexandru, Marin Sorescu i câ i al ii, s-au tras 
clopote la biserici, s-au f cut parastase. Noi ne vom aduce mereu aminte de 
corinda care-i pl cea mai mult: 
 �“O, moarte, ce -a  pl ti  
 Vi  verde iad ra 
La mine de n-ai veni  
 Vi  verde iad ra 
Da- -a  aor i argint  
S  nu m  bagi în p mânt. 
 
O, Omule, ce gân(d)e ti  
Cât ai vre tu s  tr ie ti? 

Copacu-i cu r d cin   
-a lui vreme înc  vine:  

 
Usc -i-se cr ngile,  
Sac -i r d cinile,  
 
D-apoi tu c  e ti de lut  
Cum nu-i mere în p mânt?!

 
E Postul Cr ciunului. Dincolo de fiin a noastr  exist  Deasupra o alt  rânduial  
i chemare a Universului. Nu tim de ce Lauren iu Ulici a fost chemat acum. 

A plecat �“în lumina Celui Nep truns�” un mare suflet de maramure ean, de 
român, un mare scriitor, care va r mâne pentru totdeauna în inima i gândurile 
noastre. 
 

Profesorul  NICOLAE  BOT - un  folclorist  român  de  seam  
 
S-a  str mutat  întru  cele  eterne, în  25  F urar, la  78  de  ani, un  mare  i  
cunoscut  profesor  clujean, Nicolae  Bot. Multor  maramure eni  le-a  îndrumat  
calea  înspre  cercetarea  folclorului (m   num ram  i  eu  printre  ei  prin  anii  
'63, chiar  am  participat, de i  revenisem  deja  la  S li tea  de  Sus  de  câ iva  
ani, la  o  cercetare  în  ara  N s udului  despre  "buha ul" - brad  tân r - 
preg tit  pentru  înmormântarea  fastuoas   a  tân rului  nelumit). 
S-a  n scut  la  6  decembrie  1929  în  localitatea  Lumini , jud. S laj. Dup   
studii  filologice  la  Cluj, devine  asistent  la  aceea i  Universitate (1954-1961), 
apoi  lector (1961-1992), lector  la  Universitatea  din  Belgrad (1964-1965)  i  
lector  asociat (din  1993) la  Universitatea  "Avram  Iancu"  din  Cluj. A  fost  
coleg  de  catedr   cu  regretatul  folclorist  Dumitru  Pop, apoi  cu  mai  tinerii  
Ion  euleanu, Ion  Cuceu, Virgiliu  Florea... 
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Sobru, de  aleas   distinc ie, impunea  prin  vastitatea  cuno tin elor, prin  
rigoarea  i  profunzimea  abord rii  faptelor  folclorice. Lucrarea  sa  întru  
folclor "mediaz   în  chip  curat  între  tradi ionalul  tr it  i  cel  gândit, între  
universul  folcloric  i  cel  tiin ific", cum  aprecia  Mihai  Coman. S-a  aplecat  
asupra  tradi iilor  i  obiceiurilor, îndeosebi, în  tradi ia  preocup rilor  lui  
Constantin  Br iloiu, asupra  obiceiurilor  funerare. A  publicat  numeroase  
studii  în  acest  domeniu: "Obiceiurile  de  înmormântare, Cântecul  de  
priveghi  i  Bocetul  pe  Valea  Gurghiului", "Contribu ii  la  cântecul  zorilor", 
"Strigarea  zorilor  în  Banatul  iugoslav, "Rituri  funerare: vechime  i  
semnifica ie", "Buha ul - obicei  i  cântec  ceremonial  de  înmormântare" etc. 
Dar  i  alte  domenii: "Cânepa  în  credin ele  i  practicile  magice  române ti", 
"Obiceiuri  agrare  în  zona  Codrilor  S tmarului", "Cântecele  cununii" 
(antologie), "Doina - poezie  a  destinului", a  f cut  cercet ri  i  în  ara  
L pu ului  etc. etc. 
O  via   de  om  dedicat   culturii  populare  române ti. 
Mi-a  fost  un  prieten  mai  mare, mi-a  îndrumat  primii  pa i  în  cercetarea  
folclorului.  
În  vremea  din  urm , se  bucura  când  îi  trimiteam  revista "memoria  
ethnologica"  i "Calendarul  Maramure ului", îmi  f cea  aprecieri  i  
observa ii, se  bucura  mult.  
O  boal   necru toare  ni  l-a  r pit, nou   i  familiei  Domniei  Sale, dup   o  
grea  suferin . Îl  vom  p stra  mereu  în  sufletul  i  spiritul  nostru  ca  pe  un  
mare  profesor  i  îndr gostit  de  zestrea  noastr   tradi ional .  
Fie-i  râna  u oar . 

 
RADU  S PL CAN 

 
Sub  pere ii  verzi  de  brazi  încrezu i  în  acurile  lor, pasc  cai  murgi  i  albi, 
mânji  de  numai  dou -trei  luni. Sunt  liberi  iar  pe  Vaser �– Valea  Rîului -, 
poezia  este  real , critica  literar   fiind  doar  himer . 
Cine  în  afar   de  poetul  deprins  i  cu  critic   literar   mai  poate  s   
întrez reasc   susurul  monoton  al  rîului, egal  i  deschis  înspre  sine? 
Asemenea  aburului  dimine ii  printre  brazi  prefigurându-se  ca  o  dâr   de  
limpede  stea, de  raze  rezemate  de  crucea  de  cetin   a  dimine ii  de  iulie. 
Cum  vara  se  duce  din  gândurile  noastre  precum  o  lostri   prin  oglinda  
verde  a  cerului  oglindit  în  oglinda  fermecat   a  apei  de  dedesubt. 
Cum  visul  nostru  de  o  zi  zbur t cind  ca  o  mierl   printre  v ile  ce  curg  
de  oriunde, de  peste  tot. 
Mi-am  adus  aminte  de  ghioaga  Generalului  Radu  S pl can. tiam: versul  
nu  trebuie  a teptat  ca  un  mut  în  dungi; versul  trebuie  provocat, 
preîntâmpinat, ales  i  ademenit  cu  Floarea  Reginei, cea  rar , alb  de  
str lucitoare. Semn  de  noble e. Semn  unic. Ginga , str b t tor  peste  timpuri. 
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Ieri, mergând  spre  Irhoasa, pe  sub  p dure  am  aflat  o  m ciuc , dintr-o  
creang  de brad cioturoas   i  atât  de  perfect   în  (re)prezentarea  ei. Este  a a 
cum era buzduganul Generalului, mai mare, mai pe m sura lui. Chiar  ajustat. 
Noi, in  anno  Domini  2004, iulie, 24, am  revenit  la  Districtul  Nov   dup   
un  drum  de  10  km.  pe  îngusta  linie  ferat   a  Moc ni ei. Speram  s -l  v d  
în  prag, volubil  i  sever  cu  scriitorii  sosi i  aici. tiam  c   din  Brani tea  de  
lâng   Beclean, lâng   eternitate, ne  caut   i  ne  vegheaz . A a  cum, când  l-
am  cunoscut, cu  mai  mul i  prieteni  de  studen ie, mergeam  la  Cluj, pe  
Dealul  Cet ii, dup   miez  de  noapte, s   culegem  vi ine. Cu  fete, cu  poe i, 
cu  lingvi ti  ajun i  celebri. 
L-am  tiut  nu  numai  de  pe  atunci  sau  mai  târziu  în  timp. Îl  presimt  i  
azi c  este cu noi. De veghe, deasupra  noastr , steaua  lui  r mâne  de-a  pururi. 
Aici, pe  sub  peretele  terestru  atât  de  verde, pe  sub  cupola  de  deasupra  
atât  de  albastr , zboar , cât  de  elegant!, trei  l stuni. Se  joac   în  aerul  
proasp t  al  dimine ii  de  iulie. tiu  îns   c   aripile  Sale  spirituale  închipuie  
zbor  mândru. Este, cum  se  spunea  despre  Pas rea  M iastr   a  lui  Brâncu i: 
�”sunt  umbra  Zborului�”. O  închipuire  a  luminii, l sat , precum  o  dâr   
str lucitor  de  invizibil   prin  Spa iul  acestui  Univers. 
Al  acestei  Lumi  ce  simte  înc   prezen a  lui  RADU  S PL CAN. Cel  din  
Suplac, cel, ast zi, din  Brani tea  de  lâng   Beclean. 
Cel  prezent  tot  timpul  cu  noi  pe  Valea  Vaserului, pe  Nov , pe  aceast   
Lume  Alb . 
24  iulie  2004 
 
  M   cânt 
   In  memoriam  GHEORGHE  PETER 
 
La  Roni oara  i  Baia  Mare 
S-a  fost  l sat r   cea   mare, 
Nu  se  mai  vedea  nimic 
Pân   în  cea  imens   dep rtare, 
Nu  se  vedea  nici  Soare, 
Nici  luminoasa  Lun   mincinoas , 
Nici  stele  cocârstele: 
A  r mas  golul  dintru  ele! 
 
Cum  s   mai  descânt  în  diminea  
Despre  drag, despre  via ? 
 O, moarte, ce  -a   pl ti 
 La  mine  de  n-ai  zini? 
Mi-i  grea ! 

 
Gândul  cel  bun 
Cum  s -l  îmbun, 
Cum  s -l  desferic 
În  aceast   clip ? 
 
M   cânt  i  m   vaiet, 
Vai, vai, 
Peste  a  lumii  vie  arip  
S-a  f cut  întuneric: 
 
Mi-i  fric ! 
12  septembrie  2012
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Poetul  MIHAI  CUPCEA 
 
Eram  tineri  i  vis tori  pe  atunci. Prin  1968, veneam  în  Baia  Mare  la  
cencalul �„Nord�”, împreun   cu  regretatul  Simion  u tic. Atunci  l-am  
cunoscut  pe  Mihai  Cupcea. Lucra, din  1966  la  Casa  Crea iei  Populare, 
�„r spundea�”  de  literatur ,  de  cenaclurile  literare  i  de  folclor. Invita  poe i  
din întreg Maramure ul, dar i din  alte  p r i. Era  un  cenaclu  puternic, veneau  
cei  care  ast zi  a  mai  multe  c r i, unii  sunt  membri  ai  Uniunii  Scriitorilor. 
De i  i-am  v zut  fotografia  în  ziar, la  un  profil  poetic, nu-l  tiam  personal. 
Ne-am  simpatizat  de  prima  dat , de  parc   ne-am  cunoscut  dintotdeauna. Ne  
�„b team�”  în  poezii  i  în... hori. A  coordonat  editarea  mai  multor  c r i  din 
colec ia �„Pagini  maramure ene�”, mai insista s  se pl teasc  drepturi de  autor, prin 
el Casa de Crea ie devenise un adev rat centru de întâlnire a  poe ilor... 
Eu, pe  atunci, citeam, la  ar , unde  eram  profesor, �„Poezie  i  adev r�”  de  
Goethe. Avea  o  fotografie  care, sem na  mult  cu  Mihai  Cupcea, cu  fruntea  
leonin , fa a  prelung  oval , de  o  irezistibl   curiozitate  i  îndemn  spre  
filozofare. Era  pitoresc, se  avânta  în  dispute  literare  i  filosofice.  
Prin  1970  am  devenit  colegi  la  Casa  de  Crea ie. Se  f ceau  lucruri  
frumoase  pe  atunci. Nu  uit  c   prin  1970  s-a  scos  culegerea  �„Pagini  
maramure ene�”  în  care  s-au  tip rit  i  poezii  de  Cornel  Blaga; cartea  era  
la  tipar, poetul  a  plecat  în  Fran a  i  a  r mas  acolo, i  s-au  risipit  urmele. 
Cenzura, când  a  ap rut  volumul, a  hot rât  retip rirea  i  scoaterea  din  carte  
a  poetului �„fugit�”. Mihai  Cupcea  a  zis: de  ce  s   mai  cheltuim  bani, mai  
bine  s   rupem  filele  din  culegere! A a  am  f cut, dar  numai  în  exemplarele  
trimise  la conducere. Celelalte  le-am  distribuit  complete. Ceva  asem n tor  
cu  �„raderea�” crucilor  la  cei  mor i  din  �„Calendarul  Maramure ului�”, 1980 �– 
studen ii  r deau  la  cruci, noi  îi  luam  la  o  cafea, mai  puneam  câteva  sute  
de  exemplare (din  8.000!!)  cu  cruci, au  ajuns  i  în  libr rii  astfel. Mi-a  
r mas  în  minte  un  episod: un  ef  de  cultur   i-a  cerut  s -i  scrie, ca  
subordonat, un  articol  despre �„Hora  la  Prislop�”; la  scris, s-a  publicat  o  
foaie  volant   aruncat   pe  munte  dintr-un  avion  utilitar �– ce  conlucrare  de 
�„for e�”  se  realiza  atunci! -, s-a  i  pl tit  �„editorialul�”  respectiv, cu  vreo  800  
lei, dar  banii  i-a  luat  cel  care  l-a  semnat, nu  cel  care  l-a  scris. Mihai  a  
vorbit  prietenilor  despre  acest �„rapt�”, nu  i-a  dat  nici  o  bere, dar  fiindc   
toat   lumea  tia, a  devenit  incomod  i  l-a  pl tit  cu... reducerea  postului! 
Poate  se  mai  întâmpl   i  ast zi! 
Pe  atunci  nu  se  tip rea  foarte  mult. Dar  Mihai  Cupcea  devenise  incomod  
prin  lupta  sa  pentru  tip rirea  culegerilor  literare, a  unor  culegeri  de  folclor 
(�„Ceas  pe  ceas  se  alunga�”, �„Comunic ri  pe  teme  folclorice�” etc.). În  1974  
venise  o  �„reducere�”  de  personal. A  fost �„demis�”. Noroc  c   a  plecat  la  
Centrul  de  Libr rii, f cea  comenzi  de  c r i, aproviziona  libr riile, avea  
totdeauna  geanta  plin   cu  c r i  i  ne  p stra  rarit ile (pe  atunci  mai  ne  
permiteam  s   cump r m  c r i!). 
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Esen ial  în  existen a  noastr   efemer   r mâne  ceea  ce  facem. Mihai  Cupcea  
era  poet, dar  scria  i  eseuri, studii  folclorice, avea  o  cultur   de  invidiat. Ne  
bucuram  s   ne  întâlnim  mereu, aproape  zilnic. 
R mâne  poet, r mâne  o  voce  distinct   nu  numai  în  poezia  Maramure ului, 
ci  în  acest  întreg  i  infinit  univers  care  ne  înconjoar . 
Din �„Nord  statornic�”, antologie  alc tuit   de  Augustin  Cozmu a  în  1972, 
redau  un  fragment  din  poemul �„Este�”: 
 ... dar  cine-a  prevestit  atâta  piatr -n  tine 
 alt  dans  afar   în  lucruri  r t ce te 
 i-acolo  fiecare  în  felul  lui  sfâr e te 
 i  vântu-i  în  ruin   i  nimeni  nu-l  sus ine 
 
 rotund  între  rotund  doar  pa ii  stau  deschi i 
 nu-i  for   pe  aproape  în  stare  s -i  închid  
 dar  cine-a  prevestit  atâta  moarte-n  tine 
 i  mai  departe  ape  i  doruri  i  învin i. 
 Baia  Mare, 15  mai  2000 
 

IOANA, Maica  Îngerilor 
 
Ioana, Maica  Îngerilor, cum  le  spun  la  unele  cu  acest  nume, a  trecut  în  
Eternitate. S-a  numit  de  fat   Ulici, dup   c s torie  Dragot . Dar  cum  putem  
împiedica  aceast   ve nic   trecere? 
Era  prin  clasa  a  V-a, prin  anul  1971. La  Cenaclul �”LIRA�”, înfiin at  prin  
1970, semna  cu  numele  de  acas : Ioana  Ulici. Era, deja  vorbim  i  acum  la  
trecut, neam  cu  Lauren iu  Ulici, de  sorginte  din  Rona  de  Jos, care  a  scris  
o  poem   f r  �” �”-uri, ca  s   reu easc   la  Institutul  de  Teatru. N-a  reu it, 
dar  a  r mas  Mai  Marele  Critic, obiectiv, mai  mult  decât  al ii. Al i �”critici�” 
vor  s -i  doboare  probitatea, intui ia, critica  valorii.  Nu  credem  în  cei/acei  
care  nu  î i  iubesc  poporul  mai  mult  de  cât  pe  ei  însu i.  
Ce  f cea  Ioana  Ulici  prin  anii  1971, fiiind  în  clasa  a  V-a?  Scria  poezii, 
poate  ca  exerci iu  de  inteligen /sau, mai  sigur, de  talent? Ne  mai  întreb m  
dac   printre  caietele  Sale  au  mai  r mas  scrieri  dintr-o  vreme  când  lumea 
�”gândea  în  basme  i  vorbea  în  poezii�”. Poate  i  ast zi  mai  vis m  i  
vorbim  în  a a  fel. Fiii  S i, Emilian  i  Rare , sunt  atât  de  întrista i  de  
pierderea  celor  doi  p rin i. Este, peste  timp  i  spa iu  o  întristare   mult  mai  
mare: singur tatea. Dar  aceast   lume  nu  se  termin   cu  noi. A   rosti  doar  
trei  versuri, horite  i  la  Rona  de  Jos  cu  Lauren iu  Ulici: �”Jele-mi-i, lume, 
de  tine/C -oi  muri  i  eu  ca  mâne,/-Tu, p-a  cui  sam -i  r mâne?�”. 
V   red m  2  poeme, scrise  pe  atunci, publicate  în  revista �”SEMNAL�”  din  
S li tea  de  Sus, nr. 3, aprilie  1971: 
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P mânt  românesc 
 
Unde  se  ajunge 
Marea  cu  cerul  i  p mântul 
Unde-acum  nu  bate  vântul 
Unde  cerul  e  senin 
Ca  o  floare  de  cicoare 
Este  un  p mânt  sc ldat  de  grâne 
De  p duri  i  de  livezi 
De  flori  i  de  cravate  ro ii 

Acolo  unde  se  aude  azi 
Doar  cânt  de  s rb toare 
Acolo  unde-i  plaiul   
Pe  care  eu  tr iesc 
Acolo  se  întinde 
P mântul  meu  cel  sfânt 
P mântul  românesc.

 
Credeam 

 
Credeam  c   cerul  e  departe 
C   stelele  sunt  mici 
C   prin  nisipuri  i  câmpii 
Stau  doar  furnici; 
Credeam  c   sunt  tare  str in  
De  codri  i  de  flori 
i  nu-mi  p sa  c   pleac   toamna 

Rândunele  i  cocori. 
Dar  azi  sunt  altfel �– 
Cerul  e  aproape 
i  stelele  sunt  bulg ri  argintii 

i  pân   i-n  nisip  sunt  multe  
  gâze  vii, 
Acum  to i  sunt  prietenii  mei 
i  codrii  i  multele  flori 

Ce-mprumut  din curcubeu a lor culori 
i  când  pe  cerul  cenu iu 

Trec  cocori  spre  alte  ri 
O  lacrim   în  ochii  mei  apare 
C ci  m-am  schimbat 
i  am  trecut  în  lumea  plin   de  vis 

A  poeziei.  
 

GRIGORE  VIERU, poet  al  Românimii 
 
Un  gând  pios  m   determin   s   scriu  aceste  câteva  rânduri. V d  i  ast zi  
fruntea  înalt   a  Poetului, pletele  sale "eminesciene", dar  mai  ales  aud  
cuvintele  Sale - de  un  lirism  i  o  profunzime  rar  întâlnite. 
Cu  pu ini  ani  mai  vârstnic  decât  mine, nu  L-am  cunoscut  pân   în  1989, la  
comemorarea  Centenarului  trecerii  în  eternitate  a  Eminescului. Îl  tiam  
dinainte, din  citite  i  auzite. Noi, la  Biblioteca  Jude ean   primeam, prin  
acele  vremuri, revista  "Literatura  i  Arta"  de  la  Chi in u, scrise  în 
"chirili ", iar, mai  apoi, cu  litere  române ti. I-am  trimis  "Calendarul  
Maramure ului"  din  1980, prin  poetul - i  el  trecut  în  eternitate - Ioan  
Alexandru. Peste  câteva  luni  ne  aducea  vestea  c   Poetul  Grigore  Vieru  îl  
ine  la  c p tâi, c p tând, înc   de  pe  atunci, mai  mult   încredere  în  ceea  ce  

lucra  întru  Cuvânt - el  fiind, de  altfel, cel  care  a  luptat  pentru  Limba  
Român , prin  poeziile  Sale, înc   din  tinere e, în  ciuda  tuturor  opresiunilor  
dezna ionalizante. 
În  15  iunie  1989  am  "fugit"  de  la  serviciu, împreun   cu  poetul  Emil  
Florescu  din  Ulmeni, la  Comemorarea  sutei  de  ani  a  lui  Mihai  Eminescu, 
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într-un  tren  de  Bucure ti  foarte  înghesuit. Era  un  fel  de  bravad , riscant   
pentru  mine  din  cauza  lipsei  de  la "muncile"  zilnice. De  abia  ajun i  în  
Bucure ti, lâng   Pia a  Universit ii  am  comandat  o  jerb   de  flori. Când  s   
trecem  strada, pe  trecerea  de  pietoni  traversa  Ioan  Alexandru. Eram  pe  la  
jum tate, ne-am  întors  cu  Ioan  Alexandru  care  venea  de  la  priveghiul  de  
noapte  pentru  Mihai  Eminescu. L-am  întrebat  cum  îl  putem  întâlni  pe  
Poetul  Grigore  Vieru. Ne-a  spus  c   la  amiaz   va  fi, împreun   cu  ceilal i  
scriitori  români  din  Basarabia, la  Hotelul "Doroban i", lâng   Pia a  Roman . 
Dup   ceremoniile  de  la  cimitir, am  ajuns  la  hotel  i  a teptam  cu  sufletul  
la  gur   s   recunoa tem  Poetul. Îl  tiam  din  fotografii. L-am  v zut  intrând  
pe  u , cu  oarecare  întârziere. M-am  dus  direct  la  El  i  i-am  spus  cine  
sunt  i  c   vin  din  Maramure . Eu  eram  emo ionat, dar  i  Poetul  s-a  
bucurat  de  întâlnire. Am  stat, împreun   cu  Grigore  Vieru, Nicolae  Dabija, 
Mihai  Cimpoi, Matcovschi,  vreo  3  ore. Aveau  un  avion  spre  Ipote ti, ne-au  
invitat  i  pe  noi, am  spus  c   nu  putem  merge. S-au  recitat  poezii, s-a  
horit, s-a  cântat "Od   în  metru  antic"  de  Eminescu - a  fost  o  comemorare  
de  suflet, frumoas   i  esen ial :  i  ast zi, la  trecerea  Poetului  Grigore  
Vieru  în  eternitate, ne  aducem  aminte  de  Eminescu: Nu  credeam  s   înv   
a  muri  vreodat / Pururi  tân r  înf urat  în  manta-mi/ Ochii  mei  în l am  
vis tori/ La  steaua  singur t ii ... Vino-mi  iar  la  sân  nep sare  trist / Ca  s   
pot  muri  lini tit/ Pe  mine  mie  red -m ". 
M-am  mai  întâlnit, apoi, ocazional, cu  Poetul  Grigore  Vieru, de  vreo  3  ori  în  
tramvaie/autobuse, la  Bucure ti. Ne  bucuram  c   ne  recunoa tem. Câteva  sta ii  
dialogam. M   sup ram  câteodat   de  modul  cum  au  fost  primi i  scriitorii  din  
Basarabia  de  c tre  cei  din  România-Mam . Nu  erau  decât  jocuri  de  interese  
ale  unora  i  altora. I-am  spus  c   merg  acas , în  Maramure , deoarece, cum 
zicea Eminescu, "în timp, to i venim din  Maramure .  
N-am  avut  îndrituirea  i  posibilitatea  s -L  fac  s   vin   i  la  noi, în  
Maramure , de  unde, în  timp, era  i  tefan  cel  Mare, str -str nepotul  
Voievodului  Bogdan  I. 
Ast zi, la  vestea  trecerii  în  eternitate  a  Poetului  Grigore  Vieru, îmi  vin  în  
minte  versurile  Dumisale, de  prin  1980: "În  aceea i  limb / Toat   lumea 
plânge,/ În  aceea i  limb / Râde  un  p mânt./ Ci  doar  în  limba  ta/ Durerea  po i  
s-o  mângâi,/ Iar  bucuria/ S-o  preschimbi  în  cânt.// În  limba  ta/ i-e  dor  de  
mama,/ i  vinul  e  mai  vin,/ i  prânzul  e  mai  prânz./ i  doar  în  limba  ta/ Po i  
râde  singur,/ i  doar  în  limba  ta/ Te  po i  opri  din  plâns.// Iar  când  nu  po i/ 
Nici  plânge  i  nici  râde,/ Când  nu  po i  mângâia/ i  nici  cânta,/ Cu-al  t u  
p mânt,/ Cu  cerul  t u  în  fa ,/ Tu  taci  atunce/ Tot  în  limba  ta." 
Mihai  Eminescu  scria  despre  poe ii  care  se  încumetau  întru  cuvânt: "V d  
poe i  ce-au  scris  o  limb   ca  un  fagure  de  miere". Poetul  Grigore  Vieru  a  
fost  i  va  r mâne  unul  dintre  marii  poe i  ai  Românimii. Îmi  permit, cu  
îng duin a  Dvs., s   transcriu  un  poem  recitat  la  Comemorarea  din  1989  a  
lui  Mihai  Eminescu. Se  întituleaz   Poetul:  
Poetul  e  în lume stea de veghe   
în clipe de grea cump n  venind  

precum o flac r  f r  de seam n  
s  lumineze inim  i gând  
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în casa lumii aripa-i semea   
zvone te zborul nalt i pur de mâine 

iar dac  din p mânt î i face strâmt  cas   
de veghe steaua lui de-a pururea r mâne.

În  constela ia lucr rii întru Cuvânt, Poetul Grigore Vieru va r mâne o stea  
str lucitoare.  
A  fost  i  r mâne  un  gânditor, sau  cum  spunea  un  prieten  de  genera ie  a  
Dumisale, Poetul  Gheorghe  Pitu : "Cu  cât  gândim  mai  mult/ Se  face  timp  
în  plus". 
O  pioas   aducere  aminte  în  acest  timp  de  triste e  pentru  POETUL  
Grigore  Vieru, trecut  în  eternitate  în  preajma  zilei  de  na tere  a  lui  Mihai  
Eminescu, împlinindu- i  destinul  lumesc, dar  mai  ales  i  prin  Cuvânt. 
Maramure , duminic , 18  ianuarie  2008 
 

Poem  din  vis  cu  Grigore  Vieru 
 1 
am  v zut  Poetul 
i  L-am  recunoscut 

într-o  vreme  înc   necunoscut  
de  mine 
de  nimeni 
 
Poetul  exista  ca  o 
stea  de  veghe 
�”Steaua  de  Vineri�” 
 
era  lâng   Luceaf rul 
Românimii 
 
- sunt  gre elnic: 
Poetul  este  înc  
în  toate 
întâmpl rile  lumii 
 
nu  cred 
c   poate  fi  uitat 
nu  cred 
c   nu  poate  fi  adus  aminte 
în  mintea  noastr  
a  tuturor 
 
eu  cred  c   prin  fiin area  Sa 
a  rostuit 
Marele  Cuvânt 
pre  acest  P mânt 
 
  

2 
era  o  noapte  obi nuit  
o  noapte 
foarte  normal  
 
a  fost  în  vis 
 
m-a  întâmpinat  Poetul 
Poetul  Grigore  Vieru 
la  încruci are  de  str zi 
de  stradele  cu  ochii  umezi 
de  ploaia  care  se  cernea  peste  noi 
de  ploaia  de  lacrimi 
 
ne  sp la  de  toate  gre alele 
de  gre alele  noastre 
 
ne  f cea  nou-nou i 
ca  i  cum 
atunci  am  fi  fost 
nou-n scu i 
 
abia  îngânam  o  silab  
un  scâncet 
asem n tor  cu  
al  Basarabiei  plânset 
 
era  o  noapte  obi nuit  
era  foarte  normal  
ca  de  smoal  
 
Poetul  a  venit  i  a  trecut 
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numai  eu  L-am  rev zut 
dar  to i  L-au  tiut 
 
El 
Poetul 
r mâne  în  memorie 
memoria  mea  pe  care 
înc   o  mai  am 
de  prea  mul i  ani 
scris   cu  litere  de  poem 
ca  o  istorie 
a  neamului 
a  ramului  din  crâng 
 
ca  o  frunz   de  toamn  
care  cade  i  plânge 

dar  toate  frunzele  plâng 
pân   va  reveni 
o  prim var  
i  cântecul  mierlei 

care  înseamn  
lumea  de  azi 
ori  de  mâine 
 
? ce  înseamn   acest  vis 
amintind  de 
întreag   eterna  trecere? 
 
? ori  Poetul 
în  lume 
este  doar  umbra  unui  Poem? 

(se  întâmpl   noaptea  s   vin ) 
 
se  întâmpl   noaptea  s   vin  
pre tiut  
preab nuit  
 
de  ce  nu  se  face  noaptea  ziu  
s   fie  zoriori  de  zi 
cei  mai  întuneca i  în  trecerea 
dinspre  întuneric 
spre  ziua  cea  alb   a  lumii 
 
ce  ne  mai  facem  cu  sufletul 
sufletul  nostru  atât  de  obosit 
de  silnica/zilnica  lupt   pentru  
existen  
pentru  a  fi/a  supravie ui 
a  gândi  c   «mai  e  o  zi  i  mâine»  
cum 
spunea  Poetul  acum  aproape  o  sut   
de  ani 
 
nu  este  mare  Poet  cel  care 
n-a  avut  sim ul  nimicniciei 
cel  care  nu  s-a  sinucis  pentru  c  
mai  era  o  zi  i  mâine 
a  fost  ucis  de  nu  tiu  care  imbecil 
Poetul  devenise  periculos 

chiar  prin  manuscrisele  sale  
nepublicate 
vorba  lui  Nicolae  Labi   despre  
pas rea 
cu  clon   de  rubin 
sau  vorbele  lui  Maiacovski 
 atunci  când  s-a  sinucis 
ne  strealeaiat  tovari ci 
nu  trage i  tovar i 
 
a a  cum  Nichita  St nescu 
r mâne  starea  poeziei 
r mâne  coleg  cu  Nicolae  Labi  
c priorul  mort  prea  devreme 
 
acum  e  decembrie 
în  aceast   lun   a  plecat  în  
eternitate 
Nichita  St nescu 
 
de  când  trupul  s u  nu  mai  este 
a  r mas  doar  stare  a  poemului 
o  deschidere  înspre  ceea  ce 
cu  adev rat  mai  suntem 
azi   
lumea  se  agit   se  gr be te 
p zit   de  armii  aduc toare  de 
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pace  ve nic  
de  siguran   a  nefiin ei 
 
acum  m   uit  la  lume 
o 
este  lumea  cea  din  afar  
 

? cum  este 
lumea  cea  din  l untru 
 
ce  este 
 
de  ce  suntem  în  stare ? 
vineri, 21  decembrie  2007

 poem  IV 
  lui  RADU  S PL CAN 
de  ce  n-a   mai  fi 
a teptând  indecis  s   mor  s   mor 
trec  în  lumea  de  dincolo 
 
? unde  este  dincolo 
unde  sunt  eu  cel  presim itorul 
acelei  lumi ? 
 
! de  ce  n-a   fi  s   m   cheme 
de  ce  a   fi  s   nu  m   cheme 
cu  timpul  nu  te  zgârci 
nu  te  teme ! 
 
teama  este  frica  de  a  fi  mai  pu in 
mai  pu in  decât  ceea  ce  pl zuie ti 

 
este  pu inul  cel  mult 
atât  de  mult 
i  de  demult 

precum  un  singur  cuvânt 
 
a  venit  vântul  i  l-a  zburat 
l-a  zbur t cit 
 
? unde  e ti 
suflet  ve nic  al  meu 
 
unde  e ti 
de  nu  te-ai  mai  reîntrupat ? 
25  iulie  2004

 poem  cu  RADU  S PL CAN 
  în  Poiana  Nov  
   - la  sfin irea  Troi ei  întru  memorie - 
  
ascul i  brazii  de  azi 
cei  de  ieri 
de  atâtea  i  atâtea  veri 
de  atâ ia  ani 
 
parc   mai  an 
un  brad  falnic 
anume  ales 
se  numea  S PL CAN 
 
este  viu 
 
din  alt  brad 
patru  scânduri 
s-au  f cut  sicriu 
 
în  Poiana  Nov  

eu 
înc   scriu 
sub  cea  cruce  de  cetin  
a  bradului  viu 
 
vântul  o  clatin  
sub  Calea  Lactee 
Drumul  Robilor 
robii  lui  Dumnezeu 
c tre  mândrul  amurg 
 
acolo  unde 
nici  dorul  nu  p trunde 
jelea  nu  are  unde 
 
doar  soarele  este  mare  v paie 
i  pale  de  vânt 
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f r   de  cuvânt 
închipuie  risip  
a  clipei 
precum  o  flac r   de  dor 
la  noi  în  odor 
în  Poiana  Nov  
 
abia  acum 
încep  s   înv  
s   m   dezv  
de  tot  ce  tiu  c   înseamn    
via  
de  tot  ce  tiu 
c   înseamn   moarte 
totul  în  lumea  alb  

 
? ce  înseamn   s   pleci 
pe  alte  poteci 
dintru  tine 
înspre  departe ? 
 
mult  mai  departe 
 
doar  poetul  r mâne 
necuprins  de  aproape 
 
lâng   brazii  de  azi 
 
lâng   mereu  duc toarele  ape 
Anno  Domini  2005, iulie  16 

 scar  
  lui  GEORGE  BOITOR 
  autorul  volumului «Scara  de  ap » 
 
nu 
eu  nu  vreau  s   fiu 
decât  prin  al  meu  iubit  fiu 
 
nu 
eu  nu  sunt 
decât  ce  se  nume te  p mânt 
 
eu  nu 
nici nu  mai  exist 
am  sufletul  trist 
sufletul  meu  înr murat 
de  stele  pe  t râmul  cel lalt 
 
azi 
unu  noiembrie  Scorpion 
abia  m-am  n scut 
 
nu  eram  eu 
eram  Cel  care  prin  mine 
s-au  recunoscut 
 
ce  se  întâmpl  
cu  prietenii 
cu  Poetul  de  mâine 
 

cu  mine  însumi 
 
cu  Cel  Prea tiut 
Cel  de  Sus 
Preaiubitul  Iisus 
 
? cine  sunt  eu ? 
 
scriu  poeme 
trecute  prin  vreme 
 
sunt   
în  inimile  voastre 
 
eu 
entuziastul 
neaplecatul 
metaforicul  George  Boitor 
 
sunt 
cel  tân r  mereu 
care  viseaz  
imaginând  prin  lume 
mai  mult  decât  al  s u  nume 
 
sunt  inima  voastr   înc   vie 
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inima  treaz  
a  timpului  ce  va  s   vie 

«steaua  mea  str luce te-n  aceste  
  t râmuri»

    nostalgie 
    lui VASILE  AVRAM, in memoriam 

 
mi-a  fost  dor  de  Gutâi 
de  muntele  ce  are  la  c p tâi  un 
vulcan  care 
i-a  p strat  doar  demi-conul 

pe  române te  jum tate  piatr   
surpat  
jum tate  piatr   pe  picioare 
 
de i  au  trecut  doar  câteva  zile 
romantice  copile  ale  toamnei 
îmi  pare  c   un  an  i-a  întins 
înspre  zbor  aripa-i  repede 
ca  o  clip   ce  se  avânt  
i  înspre  înalturi  se  repede  i 

nu  se  mai  vede  decât 
iluzia  unui  zbor 
pr bu it  înspre  aprige 
pr p stioase  adâncuri  stelare 
 
? cum  a   mai  reu i  s   m    mângâi 
altfel decât cu muntele Gutâi cel falnic? 
 
nu-i  totul  zadarnic  în  veritabil  de   
adev rat  acest  necuprins 

care  ne-a  i  cuprins  a a  cum  de  pe  
S rm tie  
ne prive te Eternul Sfinx  cel  cu  bra e 
de piatr  din care s   ie i  nu  mai   tii 
 
de  cum  îl  vezi 
nici  nu  mai  tii  cine   e ti 
ori  s   fi   fost 
acolo  e  vreme  din  t t r mni 
i  apoi  nu  în elegem 

dac   suntem   
înc   noi  în ine 
 
dac   suntem  vii 
 
înc   suntem  copii 
înc   suntem  de  rân  
 
dar  din  dar 
numai  zborul 
sufletul  nostru  mare 
mai  vrea  s   reîntrupeze  Fiin a 
 
înc   mai  vrea  s   r mân  
decembrie 2002 

 
dedica ie  Poetului  ION  IUGARIU 

 
se surup  anotimpurile pe dealuri sunt 
precum amintirea n valnic  amintirea 
ro iaticului  cer  dinspre  B i a  spre  
  Valea  Ro ie 
vale  de  aur  i  catifelate  amurguri 
 
cum  po i  s   redai  anii  tineri 
anii  de  fier  ruginit  în  lupt  
de  fier  aprins  sub  veghea 
rostitoare  de  deasupra  lumii 
de  deasupra  Stelei  Polare 
 

i  acum  se  aude 
respirarea  metalelor 
prin  cuvântul  Poetului 
 
cuvântul  de  aur 
cuvântul  de  argint 
ca  fierul  mai  tare 
 
ca  un  poem 
izb vitorul  spirit 
i  nemuritor 
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ca  un  noroc  bun  lumin   lin  
a  plugarilor  de  sub  p mânt 
 
noroc  bun 
de  aici 
dinspre  c tu ele  greoaie 
de  piatr   i  lut 
de  dedesubt 
 

noroc  bun 
ca  o  luminoas   menire 
pe  care  o  are  numai  Poetul 
în  vremi  de  t gad  
de neînduplecare 
 
cu  moartea  Sa  pre  moarte  c lcând 

   etern  luminând 
   Poetului IOAN  FLORA, in memoriam 

 
F urar  2005 
zi  mândr   cu 
soare  curat 
ca  lumina  unei  lumân ri 
în  fo netul  timpului 
 
auriu  neclintit  decât  de  aripa 
gândului 
de  aripele  stelare  ale  universului 
înv luindu-ne 
în  netrecerea  sa  luminat  
 
este 
ca  un  Luceaf r  este 
Florea  Înfloritul  este 
Ioan  Flora 
cuvânt  rostitor  prin  lume 
 
din  Serebenia  venit 
la  Cetatea  de  Scaun 
a  Basarabilor 
neam  de  Sarabi 
i  Mu atini 

Regi  i  Împ ra i  prin  datin  
 
a  p strat  toate  vocalele 
le  rostea  demn  i  impetuos 
precum  sufletul  de uraniu  i 
diamant 
nebiruit  pe  toate  închipuirile  sale 
 
toate  consoanele  s-au  risipit 
numele  a  r mas  curat  ca  o  floare 
 

avea  rostire  anume 
luminos  chipul 
i  închipuirea 

 
au  r mas  în 
brusc   odaia  de  acas  
f r   de  gard 
f r   de  grani  
cu  doar  acoperi ul  stelelor 
în  oglinda  obrazului 
 
dar 
s-a  f cut  miezul  zilei 
s-a  f cut  miezul  nop ii 
a  venit  Zoril   i  l-a  zorit 
 
? de  ce  a  venit 
pe  nepus   mas  
i  i  gr bit? 

? prin  ce  putem  fi  dac   nu 
printr-un  vers 
printr-un  cuvânt 
mare  alint  i  deplin ? 
 
a  r mas  i  va  r mâne  în  noi 
ca  o  dâr   de  stea 
ca  un  cuvânt  rostuit  întru  sine 
 
ca  o  icoan   a  lumii 
cu  raza  ei 
etern  luminând 
 
d inuind  peste  fire 
februarie 2005 
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          m  i a s t r a 
              �”Când  acea  pas re  cânt   lumea  rîde-n  bucurie�” 
                    MIHAI  EMINESCU 
 
�” m  i a s t r a�”, Asocia ia  Tinerilor  Arti ti  din  Maramure , a  fost  înfiin at   
în  anul  1974, la  ini iativa  lui  Mihai  Olos (�†) �– pictor, sculptor, poet -, a  lui  
Ion  Bogdan (Dumitru  Iuga)  i  a  mai  multor  tineri  poe i, prozatori  i  arti ti  
plastici: Ilie  C m r an (�†), Mircea  Hri c  (�†), Mihai  Cupcea(�†), Nicolae  
Iuga, Petru  Dunca, Ion  Chi   Ster (�†), Augustin  Boti , Emil  Florescu (�†), Ion  
Burnar (�†), Leontin  Dr gan (�†), tefan  Jurc , Claudian  Cosoi (�†), Vasile  
Bologa (�†), Titus  Petrusse (�†), tefan  Bellu, Augustin  Micu (�†), Echim  
Vancea, Gheorghe  Mihai  Bârlea, Augustin  Cozmu a, Simion  u tic (�†), 
Vasile  Radu  Ghenceanu (�†), Vasile  Lati  (�†), Gavril  i  Ion  Ciuban, Ioan  
Filip (�†), Simion  Iuga, Lucian  Per a (venit  târzior!), apoi �”delatorii�” fondurilor 
�”m iastra�”, adic   Vasile  Dragomir  cu  na ul  s u  de  cununie  Boti , care  a  
r mas  de  pomin  (n-am  zis  de  poman !)  cu  vorba  celebr   a  rostului (n-am  
zis  rostire; se  face  prin  rostul  gurii  sau  rostul  cor biilor �– ca  o  rostuire  a  
lumii  ce  repede  o  tr im: �”Soarele  apare, Iliescu  r sare�”! Sau  invers: 
�”Soarele  r sare/ Iliescu  apare�”. De  rîsul  lumii  s-a  f cut �”l pu anul�” originar, 
prin  str mo i, din Bocicoielul  Maramure ului. Ne-a  luat  la �”refec�”, prin  
puterea  de  a  distruge  apele  minerale  din  Stoiceni, satul  natal, prin  proiecte  
b gate  în  buzunar  i  neutilizabile! Lumea  de  pe  acolo  spunea  c   i  el  are 
�”o  gur   i  o  gaur -n  cur�”. Ce  Senat  va  aproba  p relnicele (pr dalnicele)  
sale  �”ipoteze�”? Niciodat   realizabile  f r   ho ie. Cine  mai  este  cinstit  în  
lumea  aceasta? 

Prin  acei  ani  se  scoteau (cu  tampila �”uz  intern�”) �”Lucr rile  
cenaclului�”, apirografiate, iar  cu  ocazia  Centenarului  Brâncu i, în  
sept. 1976, s-a  editat  foaia �” m  i a s t r a�”, (cea  de  Cr ciun  1976, a  
fost  retopit   de  cenzura  vremii!). Se  publicau  cântece/descântece. Se  
publicau, cu  interdic ii, descântece �”de  deochi�”, dar  în  care  nu  
trebuia  s   fie  cuvintele �”Domnul�”, �”Dumnezeu�”. La  un  descântec  de  
deochi, ne-au  schimbat, în  M iastra  1976, textul: �”Descântecul  de  la  
mine/ Leacul  de  la  Dumnezeu�”. În  traducerea  exemplar   f cut   de  
Ana  Olos, în  englez , ap rea  corect. În  române te, c   atâta  tiau 
�”cenzorii�”, ap rea �”Descântecul  de  la  mine,/Leacul  nu  fie  al  meu�”.  

Prin  anii  1978-80  se  organizau, trimestrial, �”Întrunirile  M iastra�”, sub  egida  
Clubului  Tineretului, fostul  club �”Flac ra�”, al  Fabricii �”Phoenix�” din  Baia  
Mare. Sub  egida  CJ  UTC, (lucrau, pe  atunci, i  sprijineau, cât  puteau, cu  
bani  i  logistic, Constantin  Corni   i  Ana  Ardus tan), pl teau  cas  �– mas  
�– transport  pentru  to i  arti tii �– poe i, prozatori, plasticieni �– invita i: de  la  
Bor a, Moisei, Sighet, S li tea  de  Sus, Tg. L pu , Ulmeni, Bude ti, Ieud, dar  
i  din  afara  jude ului (Cluj, Beclean, Satu  Mare, Dej, Tg. Mure , Sibiu  etc.) 
i, mai  ales, de  la  revistele  literare: Tribuna, Steaua, Astra, Luceaf rul, 
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Familia  etc.  etc. Se  multiplicau (la  apirograf!) poemele. Din  ar , ca  
moderatori, veneau  Lauren iu  Ulici (�†), Petru  Poant  (�†), Augustin  Buzura, 
Nicolae  Breban, Teohar  Mihada  (�†), Ioan  Alexandru (�†), Gheorghe  Pitu  (�†), 
Ion  Iuga (�†). Eram, oarecum, diferi i. Au  citit  pe  atunci  maramure enii  
Mihai  Cupcea (�†), Ioana  Ileana  te co, Ileana  Zuba cu, Emil  Florescu (�†), 
Ioan  Moldovan. Aici  se  întâlneau  to i  poe ii  din  Maramure   i  
împrejurimi, vreo  40, din  care, unii, au  deja  un  nume  i  un  loc  în  literatura  
român . 
Asocia ia �”m  i a s t r a�”  a  Tinerilor  Arti ti  a  culminat  cu  antologia   
�”Caietele  m  i a s t r a�” (1983). Se  vorbea, în  presa  literar   de  atunci, 
despre  �” coala  de  poezie  din  Maramure �”. Dar  se  mai  i  tip reau, cu  mari  
lupte �”cenzurale�”, unele  pliante, cu  ocazii  în  care  erau  prezen i  în  
Maramure   Nichita  St nescu (�†), Ana  Blandiana, Ioan  Alexandru (�†), Liviu  
Damian din  Basarabia (�†), Gheorghe  Pitu  (�†), Augustin  Buzura, Ion  Iuga (�†), 
Teohar  Mihada  (�†), Ion  Gheorghe, A. I. Brumaru, Zoe  Dumitrescu  
Bu ulenga (�†), Marin  Sorescu (�†), Dinu  Fl mând, Nicolae  Dan  Fruntelat , 
Angela Marinescu, Matei  Vi niec, Ioan  Gro an, Ion  Mure an, Vasile  Sav (�†), 
George  rnea (�†) - i  câte  nume  am  mai  putea  aminti! Veneau  în  
Maramure   ca  înspre  o  existen   real , nepref cut . Au  sim it  for a  de  
Bine, Adev r  i  Frumos  a  Maramure ului. Ca  o  nou   rena tere, prin  sine  
însu i.  
S-au  tip rit, cât  se �”permitea�” pe  atunci, numeroase  pliante: �”Via a  
Româneasc  �– m  i a s t r a �– Maramure �” (1980), �”Luceaf rul �– m  i a s t r a 
�– Maramure �” (1980), �”Andrei  Mure anu �– m  i a s t r a �– Maramure �” 
(1981), �”Astra �– m  i a s t r a �– Maramure �” (1984).  
În  1990  s-a  tip rit  o  foaie �”M iastra�”  i  nr.  1  al  revistei  de  arte, apoi, 
dup   ce  for e  oculte  au  confiscat-o [au  scos  nr. 2-3 (f r   cratim !!) iunie  
1990  i  au  ratat], caietele  nr. 2  i  3, xeroxate. 
�”m  i a s t r a�”  a  durat  din  1974, aproape  clandestin,  dar  fiind  a  CJ  UTC, 
care  mai  d deau  i  bani  pentru  tip rire  i  trecere  de  cenzura �”oficial �”, 
pân   prin  anii  1990. Apoi, tinerii  arti ti  au �”b trânit�”. Nu  mai  erau  atât  de 
�”revolu ionari�” (sau  mai  sunt ?!)  pentru  schimbarea �”ordinii  prestabilite�” de  
mintea  celor  cantona i  în  proletcultism  prin  func ii, salarii  mari  etc. etc. 
In  anno  domini  2015  se  realizeaz   un  remember, o  via   de  om. De  lupt , 
cu  multe  victorii (minimale), dar  niciodat   învins. Convie uind  cu  
prieteni/du mani. Ne  aducem  aminte  de  strig tura  lui  Aurel  F t, b trânul  
din  Dese ti, Dumnezeu  s   îl  hodineasc   în  pace (cu  Mihai  Olos  am  fost  
la  înmormântare): �”S -mi  tr iasc   du manii/ Al turea  cu  mun ii;/ Mun ii  s   
se  pr hupteasc / Du manii  s -mi  t t  tr iasc !�”.  
Îmi  aduc  aminte  i  de  ceea  ce  rostea  Mihai  Eminescu: �”De  câte  ori  vom  
deschide  istoria, vom  vedea  c   statele  scad  i  mor  sau  prin  demagogie, 
sau  prin  despotism, i  c   existen a  normal   i  regulat , asigurarea  celei  
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mai  mari  posibilit i  de  dezvoltare, oligarhia  celor  drep i  prin  caracter, 
sprijini i  de  cei  înzestra i  la  minte, in  statele�”. 
În  anul  acesta  îmi  pare  c  �”m  i a s t r a�” era  o  iluzie. O  iluzie  din  via a  
unor  oameni. C   totul  poate  s   fie  posibil. Un �”spa iu  posibil�”  al  existen ei  
în  acest �”mileniu  provizoriu�”. Sub  semnul �”m  i a s t r a�”, pas re  mândr . 
Aflat   ca  un  altar, sub  semnul  lui  Mihai  Eminescu  i  Constantin  Brâncu i. 
i  a  nepieritorelor  versuri  populare: 

F -m , Doamne, ce  mi-i  face, 
F -m   pas re  m iastr  
S   zbor  la  mama-n  fereast . 
M icu a  m-a  hâ i �– 
Io  de-acolo  n-oi  fuji 
Pân   nu  i-oi  povesti 
Cum  tr iesc  cu  streinii. 
Streinii  cin   la  mas  - 
Eu  cinez  îmblând  pân  cas ; 
Streinii  la  mas   cin  �– 
 

Eu  in  sfe nic  i  lumnin . 
Dac   gat   de  cinat 
Io  am  vas   de  sp lat 
i  prunc  mnic  de  leg nat. 

Ieu  cu îtu  s -mi  tai  ptit , 
Cu  lacr mi  înv luit . 
Da  de  lacr mi  nu  bag  sam  
C   le  terg  cu  ce  n fram , 
Da  mni-i  mnil   de  obraz 
C   r mâne  fript  i  ars

m  i a s t r a  a  fost  ca  o  cupol , deasupra  capetelor  noastre  gânditoare  
f cându- i  l ca ul. Un  dor  de  libertate.  
M iestria  gândului  i  faptei  ne  urm re te  în  toate  clipele/sclipitele  acestei  
vie i  vremelnice  pe  acest  P mânt  rotunjor, ca  un  glob, cum  zic  unii, dar  în  
sclipirea/ sclipicirea  acelei  spirale  a  galaxiilor  noastre, meree/mereu  
înditruindu-se  c tre  Constela ia  LIRA.  
Este  întreaga  lume, a  noastr , doar  Cântec  i  Poezie? Cine  poate  s   ne  
r spund ? 
august, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihai  Olos,   
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