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O apariþie notabilã în arena folcloristicii maramureºene actuale

Dupã preocupãri statornice ºi de duratã, în variate domenii ale cercetãrii istorice,
literaturã, lingvisticã, istorie bisericeascã, distinsul filolog Nuþu Roºca din Sighetul
Marmaþiei îºi face intrarea ºi în arena folcloristicii maramureºene actuale, printr-un
volum întocmit cu pricepere ºi pasiune intitulat ‘’ Liricã popularã’’ din
Maramureº; Baia Mare, Editura Etnologica, 2005. Aºa cum ne lãmureºte însuºi
autorul, volumul este rezultatul dragostei ºi admiraþiei pentru creaþiile poporului,
care s-a aprins la el încã în anii studenþiei la Facultatea de Filologie a Universitãþii
clujene, graþie înrâuririi exercitate asupra sa de profesorul de folclor Dumitru Pop.
Sã mai amintim ºi de tradiþia vieþii spirituale din familie, ambii pãrinþi, dar mai ales
mama, lui, fiind înzestratã cu harul cântatului ºi povestitului. Piesele incluse în
volum au fost supuse unei selecþii riguroase, prin care autorul a eliminat
plãsmuirile ce nu i se pãreau realizate ºi nu corespundeau gustului sãu în materie
de folclor. Au fost eliminate ºi piesele publicate anterior, din nevoia de a imprima
culegerii o notã de inedit. Drept urmare, din o mie de piese ale colecþiei personale,
a inclus doar douã sute. Autorul s-a oprit la liricã ºi asta deoarece genul este nu
numai foarte prolific în spaþiul investigat, ea cunoscând o infinitã bogãþie ºi
varietate. Pe deasupra, ea reprezintã o veritabilã frescã a vieþii omului din popor,
fiind expresia ºi reflexul tuturor trãirilor, aspiraþiilor ºi frãmântãrilor omului din
popor, în trecerea lui prin vreme. Aºa cum opineazã ºi Delia Suiogan, autoarea
prefeþei, lirica este un fenomen deosebit de complex, care se subsumeazã total
mentalitãþii ºi sensibilitãþii colective. Dacã Nuþu Roºca urmeazã clasificarea în uz,
nu ezitã sã o treacã prin filtru personal, dacã avem în vedere cã materialul îl
împarte în categoriile: De dragoste, De dor, De jale, grupã pe care o subîmparte
în Cîntece: Despre înstrãinare, Despre singurãtate, Despre noroc, Despre
bãtrâneþe, Despre moarte. O grupã este rezervatã Cântecelor Despre pãstorit,
rezultat al dezvoltãrii acestei ocupaþii milenare în spaþiul prielnic practicãrii ei care
este Maramureºul. Autorul ºtie sã lucreze cu performeri de vârste diferite, dar este
atent la repertoriul pãrinþilor sãi ca performeri foarte înzestraþi, veritabili depozitari
de comori spirituale tradiþionale. Piesele volumului reprezintã stadiul de evoluþie a
liricii din satele maramureºene investigate, produsã dupã deceniul 1950 al veacului
trecut, care a generat cristalizarea cîntecului speciei în tipare cu micã întindere, dar
remarcabile prin densitate informaþionalã, cu vers fluid, bine ºlefuit, ca rezultat al
intensei circulaþii. „Jelui-m-aº ºi n-am cui/ M-aº jelui codrului/ Da codru-i cu
frunzã verde/ ºi la nãcãjit nu crede/ Codru are frunzã deasã/ ªi de nãcãjit nu-i
pasã”. Lirica dragostei ºi dorului reprezintã o parte de rezistenþã a volumului,
evidenþiindu-se ca un veritabil tratat al vieþii amoroase a omului din popor. Capãtã
importanþã lirica de cãtãnie, legatã strâns de suferinþele ostaºilor din armata lungã
ºi de pelerinajele dese ale maramureºeanului în cãutarea unei vieþi mai bune; iar
cea pãstoreascã, bogat reprezentatã, este reflexul vieþii grele a pãstorilor de la
stânele montane. În general, lirica maramureºeanã este oglinda vieþii deloc uºoare a
þãranului maramureºan, apãsat de griji, nevoi ºi greutãþi de tot felul. Lucrarea lui
Nuþu Roºca, îmbogãþeºte folcloristica actualã a Maramureºului cu o apariþie
notabilã, în nota celorlalte lucrãri cu care autorul ne-a obiºnuit pânã acum.

Pe uliþã-n jos ºi-n sus,

Pe unde mândru s-o dus.

(De la Vasile Ceh, 34 ani)
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Mamã, douã fete ai

În strãini sã nu le dai.

ªi-o vinit unu din sat 

ªi pãrinþii nu m-o dat.

ª-o vinit unu din lume

La pãrinþi le-o pãrut bine.

Douã vorbe le vorbi,

Pe mine mã ºi peþi.

În casã bine n-am intrat

Pânã m-au ºi cununat.

La vreo douã luni de zile

Vine mama pe la mine.

ªi mã prinde-a mã-ntreba

Cum trãiesc: bine au ba?

De fricã ºi de ruºine,

Spusei mamii cã mi-i bine.

Înºauã mamã ºase boi,

Du-mã, mamã, înapoi.

Decât sã mã fi mãritat,

Mai bine m-ai fi-ngropat.

Cu banii de cununie

Sã-mi fi luat, mamã, saliie.

Nici în casã, nici afarã,
Nici în cer, nici pã pãmânt.

(Fereastra)
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