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Relaþia dintre elementele de structurã ºi interior ale
casei ºi manifestãrile spirituale

Cele mai vechi case maramureºene erau monocelulare, constituite din
tindã ºi o încãpere pentru locuit. Aceastã încãpere purta denumirea de
casã. Casele maghiarilor sunt zugrãvite în alb, albul fiind culoarea
riturilor de trecere, o culoare privilegiatã. Antichitatea ne dezvãluie
faptul cã albul delimita strict clasele sociale, fiind culoarea purtatã de
preoþi ºi magi. Românii din Maramureº au tendinþa de a-ºi vopsi casele
în albastru. Se poate afirma cã albastrul este o culoare cu personalitate,
la aceasta conducând iluzia vizualã a aerului, luminii ºi apei, deci trei
din cele patru elemente care compun cosmogonia româneascã. Este una
dintre culorile cele mai populare, des invocatã în creaþiile populare
orale, dar ºi des folositã în cromatismul rural. La vechii greci, albastrul
era însemnul puterii, aici situându-se pe acelaºi plan cu albul.
Impresionante ca numãr, obiceiurile ºi credinþele performate în casã se
grupeazã în trei orizonturi suprapuse, sub forma unui uriaº arbore:
tulpina care, prin obiceiurile legate de uºã, pereþi, ferestre, vatrã, sobã,
piese de mobilier (paturi, mese, scaune, ladã de zestre, leagãn pentru
copii), face legãtura între coroana arborelui, însufleþitã de obiceiuri
dedicate podului, grinzii, cãpriorilor, acoperiºului, coºului, streaºinii ºi
ramificaþia rãdãcinilor adicã obiceiurile solicitate de a fi împlinite pe
pragul ºi podeaua casei, pe solul ºi în subsolul familial.
În locuinþele monocelulare, camera de locuit casa, îndeplinea toate
funcþiile familiei. Astfel, pentru a evita pericolele viitoare, concepþia,
naºterea, cãsãtoria ºi moartea se realizau în acest spaþiu sacru ºi intim.
Aceastã încãpere era împãrþitã în colþul cu vatra, colþul cu masa ºi colþul
cu patul, toate având funcþii bine delimitate în gândirea þãranului român.
Punctul de raportare în alegerea colþurilor era icoana. Locul patului era

I’ve had those days, I’ve had my 
time

And if I die, won’t be much 
harm.

Folks say one day I’ll be dead
Without ever taking to my bed
Can’t see death wouldn’t lay me 

down
In bed for a night before I’m 

gone
Can’t see the devil wouldn’t let 

me lie
In bed for an hour before I die
- When I’m clean mad I walk to 

the road
And, just one time, I laugh out 

loud.
Just that. Out of my head. 
Out of my head as well.
Those [the songs] that I told you
before, one could hear
them on the radio. Now all of
Breb is laughing at me.
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Mãmucã, când m-ai fãcut

Mamucã, cân m-ai fãcut
Doamne, bine þ-o pãrut.
Din pticior m-ai legânat
Cu gura m-ai mângâiat:
De-oi trãi sã n-am nãroc
De-oi muri, sã mãrg în foc
De-oi trãi, sã n-am ticnealã
De-oi muri, sã mãrg în parã.
- Draga mamii, hãi Mãri
Nu ºuiera, nu hori
Bine-n lume nu þ-a si.
ª-am horit, º-am ºuierat
Bine-n lume nu mi-o-mblat
Cã sîngurã m-ai lãsat.
Atâta-i asta. Din capu mieu.
Api m-o lãsat sîngurã, c-o murit 

ºî s-o dus.
ªî sîngurã m-o lãsat.
De la Mãria Sîma a Frunzãlesii, 

19.XII.1978

When I came into the wold

When I came into the world
Lord knows, mama, you were 

glad
With your foot you rocked my 

bed
With your voice caresses said
If I lived, no luck for me
If I died, in Hell I’d be Nu spãla curu bãrbatului cu lacrimi
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ales în aºa fel încât sã se formeze o axã magicã pe orizontalã pat –
icoanã (sã dormi cu faþa spre icoane) sau pe verticalã, capul omului –
icoanã (sã dormi cu capul sub icoanã).
Tot despre crearea unei axe magice este vorba ºi în raportul vatrã –
icoanã, în acest caz întâlnirea pe diagonalã a însuºirilor magice a celor
douã puncte extreme ale axei creând în odaia de locuit, spaþiul necesar
regãsirii securitãþii primare a vieþii fãrã probleme.

Uºa ºi pragul
Uºa simbolizeazã locul de trecere dintre douã stãri, a douã lumi, dintre
cunoscut ºi necunoscut, dintre luminã ºi întuneric, dintre bogãþie ºi
sãrãcie. Poarta se deschide spre un mister. Dar ea are ºi o valoare
dinamicã, psihologicã; cãci ea nu marcheazã doar un prag ci îl ºi invitã
pe om sã-l treacã. Trecerea prin uºã este cel mai adesea în sens simbolic,
o trecere de la profan la sacru. În tradiþiile evreiascã ºi creºtinã,
importanþa uºii este deosebitã deoarece ea deschide calea spre revelaþie,
în ea se reflectã armoniile universului.
Spaþiul familial propriu-zis începe de la uºa casei care desparte mediul
deschis extern de mediul închis intern. Aºa cum podurile simbolizeazã
trecerea, uºile ºi porþile simbolizeazã intrarea într-un spaþiu
fundamental, în sens transcendent. Uºa este cu certitudine partea cea
mai plinã de semnificaþii a unei case. O deschidem, o închidem, batem
la ea, o încuiem. Ea reprezintã un prag, un hotar. Pãºim prin ea intrând
sau ieºind. Intrãm într-un alt mod de viaþã, într-o altã stare de spirit, cãci
ea ne duce spre alþi oameni, într-o altã atmosferã.
Trecerea prin uºã se realizeazã peste pragul casei, ca simbol al spaþiului
de intrare al uniunii, dacã cel care soseºte este întâmpinat în prag ºi
introdus în casã. ªansa realizãrii se îndepãrteazã dacã cel venit rãmâne
în prag ºi nici o persoanã nu-l primeºte. A sta pe prag înseamnã a-þi
manifesta dorinþa de a îmbrãþiºa legile ºi regulile dupã care se cãlãuzeºte
o locuinþã. A te aºeza pe prag înseamnã a te pune sub protecþia
stãpânului casei: Zeu sau simplu þãran. Pragul este graniþa sacrului, care
ia parte la transcendenþa sufletului. (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar
de simboluri, volumul III, pag. 115).
O datã cu mutarea în casã nouã, se crede cã vine ºi ºarpele casei sã
vieþuiascã sub prag. El se aflã la fiecare casã, fiind aducãtor de
prosperitate ºi noroc. Moartea sau plecarea ºarpelui sunt sinonime cu
risipirea familiei, pierderea norocului, chiar cu moartea întregului neam.
Trecerea peste prag poate fi aducãtoare de nenorocire, de aceea se cer
rituri speciale mai ale în momentele cruciale ale vieþii.
Pragul poartã funcþia profilacticã împotriva strigoilor, de pãstrare a
sporului casei, de protejare a noului nãscut, a lehuzei, a mirilor.
Imediat dupã naºtere, în prima ºi uneori chiar ºi a doua zi, persoanelor
strãine le este interzisã trecerea pragului casei. Însã nici moaºei ºi
lehuzei nu le este permis sã treacã peste pragul altei case, pânã la
purificarea acestora de cãtre preot. (Bella Bacsa, 55 ani, Câmpulung la Tisa, 2003).
A doua zi dupã naºtere avem un moment de imixtiune a lumii din afarã
în interiorul casei: vecinii ºi rudele sosesc cu daruri pentru lehuzã. Viaþa
acesteia ºi a noului nãscut, deci binele gospodãriei actuale ºi viitoare
este în pericol. Pragul cere un anumit ritual în aceastã ocazie.
De aceea, moaºa are datoria de a bate în pragul de sus al casei o bucatã

If I lived, I’d never rest
If I died, in Hell I’d roast.
“Hey, Maria, mother’s pet,
Don’t you sing, nor whistle yet
Troubled days are all you’ll get.”
And I sang, I whistled on
Troubled days are all I’ve 

known:
Mama, you left me all alone.
This is it. I made it up.
She [Maria’s mother] left me
alone, for she died and
was gone. And she left me all
alone.

Colecþia JARNIK
BÂRSEANU
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Sus, la Dealu Nistrului
Da-i de lature de drum,
Ardu douã luminele,
Ziua ninge, noaptea plouã,
Sã le stingã p-amândouã,
C-acele nu-s liminele,
C-ale-s ochii ºarpelui,
Cã tot mâncã la un voinic,
Jumãtate l-au mâncat,
Jumãtate nu-l mai poate,
De cuþâte ascuþâte,
De paloºe ruginite,
De curele întinþate,
De cusãturile cele multe,
De nouã surori cusute.
Zahei Graur, Poarta, Mureº, 1863

Pãcãtuieºte cine vorbeºte mult.
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de textilã roºie pentru a feri copilul de deochi.
Lehuza nu trebuie lãsatã singurã în casã pânã la botezarea copilului; nu-
þi este permis de a-i trece pragul casei dupã culcarea acesteia.
În prima duminicã de la naºterea unui copil se crede cã e bine sã i se
dea sã sugã pe pragul uºii pentru a nu face arþar la pâns.
Mai demult, povestesc bãtrânii, am umblat ursitoarele pe pãmânt la
casele unde se nãºteau copiii. Ele preziceau cu o orã înainte sau în
momentul naºterii, viitorul celui care urma sã se nascã. Ursitoarele
intrau foarte încet pe uºa casei mergând pânã la leagãnul noului nãscut.
De aceea, se crede cã e bine sã laºi uºa deschisã în aceste momente.
Înainte de a merge cu copilul la botez, moaºa îl atinge cu creºtetul de
pragul de jos al uºii, pentru a-l feri de deochi zicând: Cum stã pragul
sub lemn, sub lume, sub þarã, aºa sã stãie deochiul la cocon.
Pentru a nu-ºi pierde laptele, lehuza îngroapã sub talpa casei câteva
picãturi e lapte de mamã mulse pe o bucatã de pâine, trei boabe de
piper, trei de tãmâie ºi puþinã sare, cãci aºa cum nu se mutã talpa casei,
aºa sã nu se mute nici þâþa.
Casa ºi implicit pragul capãtã un rol important ºi în obiceiurile legate de
nuntã. Casa devine factor delimitativ, separativ între membrii celor douã
grupuri de cetãþeni. Ridicarea interdicþiei de a pãtrunde în teritoriul
marcat al casei, delimitat prin pragul acesteia, semnificã stadiul în care
se aflã relaþiile dintre cei doi tineri ºi familiile acestora. Ea marcheazã
declanºarea conflictului dintre nuntaºii miresei ºi alaiul mirelui.
Conflictul aparent care se naºte între cele douã tabere de nuntaºi se
desfãºoarã în spaþiile prestabilite ale casei. Pe parcursul desfãºurãrii,
ceremonialul cuprinde momentul scoaterii miresei ºi aºezarea actanþilor,
în spaþiile bine delimitate ale casei, în jurul unor graniþe imaginare.
Astfel, mireasa ºi fetele care o însoþesc stau dincolo de pragul casei, în
interior, iar pãrinþii acesteia, colãcarul mirelui ºi nuntaºii sãi stau în faþa
pragului în exterior.
Simultaneitatea efectuãrii ºi rostirii unor texte rituale de cãtre mireasã,
în momentul în care iese din casã, semnificã trecerea pragului ca zonã
de frontierã între existenþa sa anterioarã ºi cea viitoare.
Importanþa casei în momentele inaugurale de ea legându-se multe
superstiþii ºi credinþe potrivit cãrora casa în întregimea ei ºi prin pãrþile
sale poate influenþa benefic sau malefic destinul tinerilor. De aceea, o
serie de acte se repartizeazã la elementele casei. Astfel, atât la români
cât ºi la maghiari, când se pleacã la peþit, la logodnã sau la nuntã, se
pãºeºte cu piciorul drept peste pragul casei ºi se rostesc formule de rugã.
Mireasa, odatã ieºitã din casã, nu are voie sã priveascã înapoi sau sã se
întoarcã, pentru ca aceasta i-ar putea aduce ghinion.
La maghiari, mireasa când intrã în casa mirelui nu are voie sã calce pe
prag, întrucât se crede cã acest gest al ei va naºte multe discordii între
soþi. (Gãvrilã Timiº, 63 ani, Baia Borºa, 2002)

În schimb la români, tinerii cãsãtoriþi când se întorc de la bisericã se iau
la întrecere, care reuºeºte sã calce primul cu piciorul drept peste prag,
acela se crede cã va fi stãpânul casei.
Tot la români, mirii erau aºteptaþi pe pragul casei de cãtre douã femei
care þineau doi þâpoi în mânã.
În momentul trecerii pragului, peste capetele mirilor se aruncau boabe
de grâu ca simbol al prosperitãþii ºi fecunditãþii. Moartea, eveniment
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Su poalã, de codru verde,
Ce parã de foc sã vede?
Dar nu-i para focului,
Cã-s ochiuþii ºerpelui.
ªede-n drum încolãcit
ªi mãnâncã la-on voinic.
Jumãtate l-a mâncat,
Jumãtate nu-l mai poate,
De curãle înþâþãlate,
De paloºe ascuþite,
De pistoale tot umplute.
Vasile Precup, Maioreºti, Mureº, 1968
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Pe drumul Sibiului,
Multã-i floarea soarelui,
Da nu-i floarea soarelui,
Cã-i un ochi a ºarpelui.
ªarpele stã-ncolãcit,
Tot suge la un voinic,
L-au supt mai de jumãtate
ªi acuma nu-l mai poate,
De curele de þintate
ªi de brâne ferecate.
Iacã-un om trece pe drum,
ªarpele din grai grãia:
Omule, cautã-þi drumul,
Cã eu de m-oi mânia,
Eu pre-acesta l-oi lãsa
ªi de tine m-oi apuca,
Cã de când maica l-o-mbãiat,
De-atunci mie mi l-o dat.

Ioan Stancu Negru

Cine-ºi þine buzele îi chibzuit.
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inevitabil în viaþa omului ºi întreg ceremonialul funerar se realiza în
casã ºi anume în camera de locuit.
În satele de pe Valea Izei, de cum a repauzat cineva, familia are
obligaþia de a deschide uºile ºi ferestrele casei. În Baia Borºa indiferent
de anotimp uºile ºi ferestrele se þin închise pânã dupã înmormântare.
(Anuþa Andreica, 48 ani, Viºeul de Sus, 2003) Mortul este orientat pretutindeni în
România cu picioarele spre uºã, de unde ºi asprul proverb Vedea-te-aº
cu picioarele înainte. Se crede cã astfel, cei rãmaºi în viaþã sunt feriþi de
o posibilã reîntoarcere a defunctului în chip de strigoi. Pe Valea Izei se
crede cã sufletul mortului stã trei zile deasupra uºii, având astfel ocazia
sã vadã cine îi regretã moartea ºi cine se bucurã de ea.
În Viºeul de Sus se crede cã sufletul mortului stã ºase zile în casã, agãþat
într-un cui imaginar al uºii. (Dr. Romulus Antonescu, Revista Ethnos, nr. 4, din

1994, Bucureºti, Simbolistica casei þãrãneºti, pag. 89)

În Sãliºtea de Sus mortul este scos din casã de cãtre nepoþii acestuia, uºa
închizându-se imediat. În Viºeul de Sus la scoaterea din casã a mortului,
cel mai mic copil al familiei trece în genunchi peste pragul casei; dupã
scoaterea mortului din casã, uºa este trântitã de trei ori, pentru a se evita
întoarcerea defunctului.
În concluzie, pragul sau trecerea dintr-o lume în alta este marcatã prin
ceremonii cu statut de normã. Secvenþele fiecãrui ceremonial respectã o
ordine consacratã ºi obligatorie. Ele înfãptuiesc trecerea din lumea
aceasta – finitã, în lumea de dincolo – infinitã.

Vatra
Vatra satului nu înseamnã doar locul central al aºezãrii, ci întreg
perimetrul aºezãrii, uneori extinzându-se pentru a cuprinde ºi
proprietãþile înconjurãtore.
Aceastã suprafaþã teritorialã trebuie mai întâi impusã, apoi recunoscutã
ºi în cele din urmã pãzitã de forþele malefice.
Vatra casei repetã în mic pe cea a satului. Casa pãrãsitã sau rãmasã fãrã
moºtenitori, de asemenea ºi satele pãrãsite, în care nu se mai locuieºte,

Colo, jos, în prundurele,
Ziorel de zori
Rãsãrit-o douã stele.
Da zo, acele nu-s ºi stele,
Cã-s ochiþî ºerpþilor.
Îl mãnâncã p-on voinic.
Jumãtate l-o mâncat.
Jumãtete nu-l mai poate,
De curãle þânþãlate,
De cuþâte ascuþâte.
Câþ’ drumari pã drum trece,
Tãþ’ acolo sã opre,
ªerpele din grai grãie:
Mereþ’, voi, în drumu’ vost’,
Nu ne-aveþ’ voi baiu nost’!
Nouã mº-sa ni l-o dat,
Înt-o zî de sãrbãtoare,
Când o fo’ zua mai mare.
Mã-sa aºe l-o blãstãmat:
Sugã ºerpþî carnea ta,
Cum mi-ai supt tu inima.
Sugã ºerpþî trupu tãu,
Cum mi-ai supt tu piptu’ meu.
Maria Andreicuþ, 49 de ani, Gârdani, 

Maramureº, 1974

Colecþia PAMFIL BILÞIU
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Boala fetei

Mã ducei pã lângã râu
Sã sãcer holda de grâu.
Mã plecam ºi sãceram,
Videm frunza di pã plai,
Mã-trebam c-aceie ce-i?
Videm tri pãcurãrei,

Dupã ploaie chepeneag.
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sau în care nimeni nu mai face foc, capãtã semnificaþii magice ºi sunt
numite în popor locuri rele. Dacã primele douã vetre a satului ºi a
gospodãriei necesitã într-un sistem de credinþe bine închegat, ritualuri
care sã le fereascã de imixtiunea duhurilor necurate, fiind deci situaþia
de a primi dar nu ºi de a oferi, în schimb vatra casei, ca deþinãtoare ºi
purtãtoare de foc permanent îndeplineºte ºi rolul de a oferi. De aici ºi
bogata simbolisticã pe care i-o adjudecã.
Din cele mai vechi timpuri vatra este întruchiparea ºi sufletul casei, un
loc sacru, pus sub incidenþa divinitãþilor feminine ºi a strãmoºilor
familiei, a neamului. Vatra este legatã de foc ºi pregãtirea hranei, este un
centru vital, un adevãrat sanctuar. Simbol al vieþii în comun, al casei, al
unirii conjugale, al dragostei, al îngemânãrii focului cu ceea ce-l
conþine, vatra reprezintã un centru al lumii.
Vatra reprezintã comunicarea oamenilor cu forþele supranaturale. De
aceea lângã vatrã se fãceau vrãjitorii, se spuneau poveºti. Sacralitatea
vetrei e reflectatã în numeroase credinþe ale poporului: Vatra e mama
noastrã, ne hrãneºte ºi ne încãlzeºte.
Cuvântul vatrã cuprinde radicalul indo – european at(e)r, care are
semnificaþia foc. Este unul dintre cele mai vechi cuvinte din fondul
principal al lexicului românesc. (Lidia Dinu, Revista Ethnos nr. 4, din 1994,
Bucureºti, Casa – Loc ºi timp al trãirii familiale, pag. 98)
Alãturi de pãmânt, aer ºi apã, focul este al patrulea element din care se
compune lumea în toate credinþele omenirii. Este considerat sfânt, fiind
creaþia zeului Vulcan, zeul focului; focul este un dar al lui Dumnezeu,
fiind reprezentat ca un zeu viu ºi gânditor, un erou civilizator înrudit cu
Ghilgameº sau Prometeu, purtând la creºtini numele lui Hristos.
Vatra casei înseamnã ºi miezul locului, fiind un loc bun, curat ºi cu rod.
Importanþa focului este egalã cu cea a apei. Fântâna ºi vatra au
semnificaþii identice, dar situate la poli opuºi. Prima în jos, în pãmânt, a
doua în sus spre cer.
Vatra este sinonimã cu pãmântul care poate fi strãbun, deci benefic sau
strãmoºesc, deci transmisibil de moºi la urmaºi.
Consideratã loc curat, privitã cu bunãvoinþã de duhurile pãdurii, pentru
cã pe vatrã se ard lemne, dar ºi de cele ale vântului, vatra prin hornul ei,
este loc de circulaþie pentru o serie întreagã de întruchipãri mitice. Pe
aici intrã zmeul sau zburãtorul, care pot fi opriþi înfigând un cuþit în
vatrã. Sã nu mãnânci pe vatrã cãci mãnânci norocul ºi tragi a sãrãcie; sã
nu dai foc seara cã dai somnul celor din casã; sã nu dai foc din casã
când ai copil mic, cã plânge copilul, sã nu scuipi în foc pentru cã faci
beºici pe limbã. Dar dacã vuieºte focul în vatrã e semn cã te vorbeºte
cineva de rãu ºi atunci poþi scuipa spre a alunga duhul necurat de acolo.
Dar vatra ºi dã pentru cã se iau nouã cãrbuni ºi se sting în apã pentru
deochi, sau ajutã la descântecele pe care le însoþeºte.
Se spune cã atunci când pleci de acasã e bine sã pui tãciuni sau spuzã
sub pragul uºii ºi apoi sã treci, pentru ca farmecele sã nu se atingã de
tine. Naºa întoarsã de la botez, loveºte copilul cu capul de cuptor de trei
ori ca sã fie bun aºa cum e cuptorul. Mireasa intrând în casa socrilor
trebuie sã îmbuneze sufletul strãmoºilor. Ea strângea în braþe cuptorul.
În ajunul Crãciunului se cunoaºte obiceiul aprinderii în vatrã a unei
buturugi întregi care era pãzitã sã nu se stingã întreaga noapte.

Cu oile dupã ei.
Sta în bote rãzâmaþ.
ªi negri de supãraþ.
Nu-odatã-am iuit,
Mândru, la mine-o zânit.
ªi-atâta m-o drãgostit,
Pânã soarele-o sfinþât
ªi-atâta m-o sãrutat,
Pânã luna-o scãpãtat.
-Lasã-mã, de drãgostit,
C-amu soarele-o sfinþât.
Lasã-mã de sãrutat,
Vã ºi luna-o scãpãtat.
Acasã, dac-am sosât,
Mãmuca m-o întrebat:
Gãtat-am de sãcerat?
- Io, mãmucã, n-am gãtat,
- Durere m-o spurcat,
Durere, de inimã,
De când am fost mitite.
Du-te, sie ºi te culcã,
În pãtuþu tatã-tãu.
Ba acolo nu m-oi duce,
Patu-i aºternut cu dreþã,
M-oi împle de bãtrâneþe.
- Du-te, sie, ºi te culcã,
În pãtuþu frate-tãu.
Ba acolo nu moi duce.
Patu-þi aºternut cu brad,
Multe curve s-o culcat.
- Du-te sie ºi te culcã,
În pãtuþu sorã-ta.

Nu da cinstea pã ruºâne.
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Obiectul este legat de semnificaþia solarã a sãrbãtoririi Crãciunului,
vatra constituind actul ceremonial al arderii butucului, liantul dintre om
ºi Cosmos în momentel de crizã cosmicã (solstiþiul de iarnã).
Scormonitul în foc vizeazã aceeaºi funcþie solarã a focului prin
potenþarea forþelor lui. Arderea  lemnului are ºi o funcþie sacrificialã,
distrugerea totalã prevestind regenerarea. Practica butucului aprins în
noaptea de Crãciun capãtã ºi o funcþie fertilizatoare.
Astfel, în satele maramureºene obiceiul este de a arde o creangã groasã
în noaptea Crãciunului, întrucât se crede cã fãrã ea rãmâne sãracã tot
anul. Pentru a cunoaºte ce belºug va fi în bucate în anul ce vine, în seara
de Anul Nou pe Valea Izei, femeile iau pe o tavã cãrbuni aprinºi din foc,
pe care îi lasã sã se stingã. Fiecare cãrbune reprezintã un anume fel de
cereale, zarzavat sau alte produse agricole. Cãrbunele care are, dupã ce
s-a stins, cea mai multã cenuºã reprezintã bogãþia viitoare a plantei pe
care o simbolizeazã. (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit.,pag. 53).
Focul, tot cu rol purificator, este folosit ºi în scopul de a înfãþiºa
oamenilor puterea sa demonicã. Dacã apa, primul element al existenþei
universului, revine sub formã de potop pentru a anula o lume ºi a face
loc alteia aºezatã pe temelii mai drepte, sau pentru a da drept de
existenþã ºi altor forme neafirmate, atunci focul este cel din urmã
judecãtor ºi cel mai aspru. Dupã el urmeazã judecata de apoi.

Pamfil Bilþiu

ªarpele antropofag, variantã maramureºeanã, baladã
sau baladã colind

Piesa comunicatã  de cãtre performera noastrã Todosia Tomoiagã, 71  
de ani, din Sãcel, având ca miez ºarpele antropofag, se evidenþiazã ca
document antropologic de mare însemnãtate ºi rarisim, nemaifiind
atestat pânã acum în repertoriul zonei denumite Maramureºul Istoric.
Trebuie sã subliniem cã denumirea de cântec bãtrânesc, folositã de cãtre
performerã, pentru a defini specia, ne întãreºte convingerea cã am fi în
posesia unei balade, cu toate cã, aºa cum aratã cercetãrile, termenii de
baladã ºi de cântec bãtrânesc nu sunt cunoscute în acest spaþiu ºi nici
altor zon transilvãnene. Maramureºeanul peste tot defineºte balada,
oricãrei grupe i-ar aparþine, cu termenul de hore, nediferenþiind-o de
cântecele lirice. Pânã ºi baladei, narând bravurile eroului haiduc Pintea
Grigore Viteazul, i se spune de cãtre performerii ei Horea lui Pintea. O
astfel de denumire derivã din funcþia îndeplinitã în acest spãþiu a
baladei, apoi din caracterul ei de cântec epico-liric ºi specificul
interpretãrii ei în sfera liricului.
În repertoriul transilvãnean balada a fost atestatã cu denumiri felurite:
Fiuþu ºi ºarpele, ªarpele ºi feciorul, Cântecul voinicului, dominantã fiind
denimirea ªarpele. Balada, catalogatã de Al. Amzulescu la grupa celor
fantastice, sub indicele 6 (7) este de largã rãspândire în toate regiunile
locuite de români, fiind înregistratã sub variate denumiri:
ªarpele,Cântecul ºarpelui, Balaurul, Cânticu lui Iorgovan,Iovan
Iorgovan, Voinicul Iortoman, dominantã fiind denumirea Cântecul
ºarpelui.

- Ba acolo nu m-oi duce.
Patu-i aºternut cu flori,
Nu-ncãpem douã surori.
- Du-te sie ºi te culcã,
În poduþu grajdului,
Pã fânuþu murgului,
Pã braþele mândrului.
- Bine-ai dzâs, mãmucã, dzãu,
Aldui-te-ar Dumnezãu,
C-aºe mi-o foast gându meu.
Ileana Iepan, 84 de ani, Rona de Jos,

2005

Colinde

4046

Cerbul vrãjit
(varianta I)

Mândru-ºi cânt-on cerb în 
codru,

Nime-n lume nu-l aude,
Num-o dalbã – mpãrãteasã,
Di p-o tablã de ferastã,
La-mpãrat, de ºtire-o dat,
ªi-mpãratu’ s-o sculat,
Puºca-n mânã o luat 
ªi la cerb o d-alergat.
- Mãi fãrtaþ’, fãrtaþî mei !
Pã mine nu mã-mpuºcaþ’,

Bota are douã capete.
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