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Calendar popular pentru prevestirea vremii 
în Poienile de sub Munte – Valea Viºeului

De vremea favorabilã sau nefavorabilã, depindeau nu numai condiþiile
în care þãranul agricultor îºi desfãºura lucrãrile pe câmp sau lângã casã.
De condiþiile climaterice ºi de fenomenele naturale depindea însãºi
viitoarea recoltã iar o datã cu aceasta ºi bunãstarea familiei.
Locuitorii acestor meleaguri, cu care am avut prilejul sã stãm de vorbã
pe teme meteorologice locale, (astãzi, aceºti informatori nu se mai aflã
printre cei vii), au fost specialiºti populari în prevederea vremii pentru
anul în curs sau anul urmãtor, ºi pe aceastã bazã, prevederea recoltei
pentru cele câteva zeci de plante ce se cultivau în zonã, pentru hrana
locuitorilor ºi a animalelor.
Datoritã acestor oameni, enciclopezi populari, cum îi poreclisem, am
reuºit sã reþinem nu numai câteva aspecte ale acestei îndeletniciri
populare dar am ºi creionat unele din ziceri pe hârtie. Aºadar, pe scurt
despre un calendar – etalon prevestitor al vremii valabil pentru
comunele Poienile de sub Munte, Ruscova ºi Repedea. Acest calendar
putea servi ºi altor sate din vãile de mai sus. Asemenea calendare
existau ºi în posesia altor sate precum Leordina, Petrova, Bistra, Crasna
ºi Valea Viºeului. Calendarul din Poienile de sub Munte  l-am vãzut
personal, pe strada Horb, la numãrul 855, la numitul Vasile Buciuta, zis
Vasile Marfen. Pãrinþii acestuia, bunicul ºi tatãl, de-a lungul secolului
XIX erau slujitorii bisericii – cantori, clopotari la biserica greco –
catolicã din sat. Erau bãrbaþi cu ºtiinþã de carte (4 clase primare) ºi
cunoscãtori de limbã slavã ºi bisericeascã veche. Calendarul era
încrustat cu cuþitaºul pe uºa unui grajd central, uºa având dimensiunile
de 140/90 cm. Pe dinafarã, uºa era frumos lucratã ºi ornamentatã. Pe
dosul uºii, erau o sumedenie de semne încrustate în formã de cerculeþe,
cruciuliþe, X-uri, liniuþe. Atunci când am avut discuþia pe tema acelor
hieroglife, pe dosul ºi nu pe faþa uºii, bãtrânul Vasile Buciuta ne-a spus:
Pobratemcicu! Aººie ies molodey! Adicã Frãþiorule! Încã eºti tânãr!
Aceastã uºã este foarte veche ºi este din lemn de frasin. Uºa a fost unsã
cu seu de berbec. Este o comoarã... Uºa a fost construitã de cãtre
bunicul meu care a fost ºi mare meºter lemnar ºi cantor la bisericã.
Bunicul iar apoi tatãl meu s-au priceput la prevestirea vremii pentru un
an întreg, pentru o lunã sau pentru o sãptãmânã, chiar ºi pentru o doba
(24 de ore). Uite, aceste semne care nu se mai vãd, întocmesc toate un
calendar al timpului numit Pohoda. Acest calendar era condus cu mare
precizie de bunicul meu, pânã aproape de anul 1900. Apoi conducerea
acestui calendar a fost preluatã de cãtre tatãl meu. Dupã moartea tatãlui
meu, am rãmas eu sã conduc ºi sã urmãresc vremea dupã însemnele de
pe el. ªtiu doar sã citesc sau sã rãstãlmãcesc câte ceva de pe uºã. ªtiu cu
precizie care va fi vremea pentru anul viitor, 1965. Iar în fiecare toamnã
pot ghici care va fi vremea pentru anul urmãtor ºi mai departe. Pentru cã
am aflat ºi am constatat cã vremea la noi în zona montanã, se repetã din
30 în 30 de ani. Vremea anului 1860 s-a repetat ºi în anul 1890. Iar acea

Marþi l-o prins, miercuri l-o 
dus

Joi în temniþã l-o pus
Vineri pe la înserat
Tãt în hiere l-o legat
Sã spunã cã-i vinovat
Vindeþi tu, mândruþa mé
Vindeþi partea de avere 
ªi mî scoate de la rele

4114

Fã-te, mamã, ce ti-i fá
Între strãini nu mã da
Cã strãinu’ n-are leac
Numai tri scânduri de brad

4115

Du-te, mândrã, du-te tu
Trii zîle cu ghezãºu
Sã nu-þi mai aud graiu
Du-te, mândrã, duce-te-ai
Unde-a sta apa sã stai.
Du-te mândrã, sã te duci
Pânã-n graniþã la turci
ªi-acolo sã te usuci.

4116

Hai Irincã, la pãdure 
Cu hiris ºi cu sãcure
Cã pãmântu îi al lor
Noi cu forþa pãlmilor

4117

Hai, mândrã, ºi mã petré(ce)
Jumãtate cãrare
De-acolo ºti-oi io mé Nu te întinde numa cât þi-i dricariu.
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vreme care era în anul 1890 s-a repetat în anul 1920. Un alt calendar
popular fãcut de mâna unor poienari, l-am vãzut (parþial), în vara anului
1972 la locuinþa fostului învãþãtor – suplinitor, din anii ‘50 – ‘54,
Senuca Dumitru poreclit Klonþ. Încerca sã reconstituie  unele  din
însemnãrile  strãbunilor  sãi, niºte  semne – hieroglife ºi care pe mai
multe porþiuni ale caietului erau de asemenea ºterse. Primele înscrisuri
erau fãcute cu creionul chimic ºi încã mai aveau culoare violetã. Dar
erau ºi semne scrise cu cernealã neagrã, fãcutã din coajã de arin era un
fel de tuº negru. Pe foile caietului erau orânduite simetric ºi elegant
anumite semne: cerculeþe, cruciuliþe, liniuþe, chiar ºi unele litere sau
cifre în slava veche (?). Din pãcate, nici blajinul învãþãtor Klonþ nu le
putea descifra sau reconstitui. Dupã spusele învãþãtorului Senuca: acest
Lebeluº parþial distrus ºi pierdut, l-a moºtenit de la tatãl meu bãtrânul Klonþ F. Iar
acele semne de pe caiet corespundeau unor momente dintr-un an ºi arãtau cum va
fi vremea în toatã zona Ruscovei ºi Viºeului. 
Printre altele învãþãtorul ne-a spus:
Ziua de 14 septembrie o împãrþim aºa:
I – orele 05 – 10 dimineaþa ne va indica cum va fi vremea primãvara;
II – orele 14 – 17 ne prevestesc vremea din timpul toamnei;
III – orele 18 – 22 ne prevestesc vremea de iarnã.
Longevivul Cuth Procop zis Kliuceak din Ciovnãº (1878 – 1972), ne-a
relatat ºi dânsul câte ceva despre calendarul popular din Poienile de sub
Munte: Panciucu! (Domniºorule!), mai demult, noi ãºtia din munte, nu am ºtiut
carte ºi nu am citit, doar i-am ascultat pe mai bãtrânii noºtri ºi pe preoþii de atunci.
Eu am vãzut ºi calendare bisericeºti care erau tipãrite la Ujgorod ºi erau în limba
ruteanã (uhro – rusnaca = ucraineana cu un dialect zacarpatic). Dar noi muntenii nu
am avut încredere în aceste calendare, pentru cã acele cãrþi conþineau ºi
neadevãruri. Cât despre pohoda? Nu prevesteau corect cum putea fi vremea în
munþii noºtri. De aceea, noi am avut din moºi strãmoºi calendarele în memorie ºi le
consideram sfinte. 
Am cunoscut câþiva þimbori din Ruspolyana, din Ruskrevey, din Ruscova, care se
pricepeau de minune la calendarele noastre þãrãneºti, fãcute de strãmoºii noºtri cu
cãrbunele pe peretele casei sau al grajdului, sau sculptate cu cuþitaºul. Aceºti
bãrbaþi se pricepeau la prevestirea vremii în munþi, ºi prevesteau mai bine ºi mai
corect decât orice calendar scris la Ujgorod. Aceºti znahari ºtiau ºi aveau totul în
memorie. Acest calendar nu minte, cã este bazat pe o practicã de sute de ani.
Pentru cã nu era un bun butinar, un bun gospodar sau un bun bocoraº acela care nu
cunoºtea calendarul nostru din munte. Sã nu fi ºtiut sã prevadã cum va fi vremea

Hai mândrã pânã la cruce
Sã vezi trenu cum mã duce
Mã duce din garã-n garã
Pânã mã scoate din þarã

4118

Rãsai, lunã, ºi sui sus
ªi dã-i la mândra rãspuns
Cã di-paicea m-am dus
N-am ogradã, n-am pãmânt
Tete le-o mânat un vânt 

4119

Mãi Pãtru ºi mãi Pãtru
Dusu-þi-am destul doru
Cât o fost de lung anu
Du-te dor ºi iarã vinã
Nu ºãde o sãptãmânã
Du-te dor ºi iarã-ntoarnã
Nu ºãde pânã la toamnã.

4120

Lasã-mã doruþ pe lin
Pânã ce-s în sat strãin 
Dac-oi mé în þara mé
Fã dorule cum oi vré

4121

De cine mi dor ºi jele
Nici îl vãd nici nu mã vede
Doru meu ºi cu-al mândrii
Nu se poate despãrþi
Nici noaptea pân’ oi durmi

4122

Vai, mâncatu-s de strãini
Ca iarba de boi bãtrâni
Cine m-o fãcut pribeag
Între strãini sã mã bag
Sã n-am liniºte nici prag
Mânce-i corbii ochii-n cap 
Sã nu vadã lumea asta 
Dacã mi-o adus nãpasta

4123

Io mã duc, mândrã, mã duc
În cãtane, nu la plug
Decât slugã la-mpãrat
Mai bine-n codru pribeag
De la Morar Ofrima, 35 ani, Racºa 1969Cãlicu’ te cãliceºte.
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Fotografie  din colecþia Lucian Comºa:Perechi de tineri din Lisa, 1940.



pentru ziua de mâine, pentru o sãptãmânã, lunã sau chiar an. Erau unii care puteau
ghici vremea ºi pentru cele patru pãrþi ale dobey (24 de ore). Pânã la Kosuth, noi
cei de la munte aveam Anul Nou pe data de 14. septembrie pe stil vechi, dupã
Biblie. Dar vedeþi, cineva a schimbat calendarul ºi azi e altfel. Calendarul nou nu
corespunde celui vechi, dat de cãtre Dumnezeu. Pe 14. septembrie s-a sãrbãtorit Sf.
Simnium – Stovp (Stâlp). În acea zi începea adevãratul An Nou la creºtini. ªi
strãbunii mei s-au orientat dupã acel An Nou. Acel calendar era bun ºi adevãrat
pentru noi cei de la munte. Noi l-am þinut minte ºi l-am transmis ºi urmaºilor, celor
care au vrut sã ºtie din tainele Domnului. Dupã 14 septembrie urmeazã cele 12 zile
– etalon care prevestesc vremea pentru întregul an al Domnului. Fiecãrei zile din
cele 12 care urmeazã dupã 12. septembrie îi corespunde o lunã din anul urmãtor.
Se poate prevesti vremea pentru fiecare lunã în parte. Chiar ºi zilele pot fi împãrþite
în patru perioade. Aºa vom afla vremea nu numai pentru fiecare lunã, dar ºi pentru
intervale mai scurte, de câte 7 dobe.
În toatã zona ucraineanã Ruscova ºi Valea Viºeului dãinuia un obicei
vechi ºi tradiþia cã înaintea unor sãrbãtori ale anului, omul credincios
putea cere de la Dumnezeu harul de a prevesti vremea. Asemenea
sãrbãtori cu semnificaþii deosebite au fost: 
- Anul Nou 14 ianuarie;
- Boboteaza 19 aprilie.
Unele sãrbãtori de o mai micã semnificaþie religioasã dar pline de

speranþã pentru un viitor bun, pace, viaþã:
- Sf. Kuzyma (Kozmnyana) – 14 noiembrie;
- Sf. Mihail (Mihaila) – 27 noiembrie;
- Sf. Andrey (Andriya) – 13 decembrie.
De Sfântul Kuzyma era noaptea pentru prevestirea recoltei anului. Cu
nouã zile înaintea sãrbãtorii, bãrbatul casei (cap de familie), se ducea în
pãdure ºi acolo lega un turºuk, adicã un fag, vlãstar de 3 – 6 ani. Din
acel vlãstar se tãiau lemne (care erau împrumutate ºi altor vecini sau
rude, pentru ceremonial). Lemnele se puneau la uscat în hornul casei,
pânã la vremea ceremonialului, adicã în seara de Sf. Kuzyma. Gãzdoaia
alegea seminþele pe care dorea sã le cultive în urmãtorul an ºi le lega în
punguliþe. Înainte de miezul nopþii se fãcea focul lui Kuzyma. Focul
trebuia sã ardã foarte domol iar pe plitã nu era voie sã se aºeze nimic.
Acel foc se numea ºi Vatra na jertvu Bohu adicã jertfa Domnului. Exact
la miezul nopþii, gãzdoaia alegea ºi scotea cu mare grijã atâþia cãrbuni
încinºi câte punguliþe cu seminþe avea pregãtite. Cãrbunii se aºezau pe
cuptor ºi lângã fiecare cãrbune încins se punea punguliþa cu zbijya (cu
seminþe). Dupã aceastã ispravã toatã lumea se culca, pentru ca spiritul
Sf. Kuzyma sã poatã veni în voie ºi sã isprãveascã prevestirea cerutã de
gazde. Dimineaþa, acel cãrbune care era ars, nelãsând multã cenuºã albã
în jurul sãu, arãta cã pentru sãmânþa din punguliþa respectivã nu va fi
vremea favorabilã. Cãrbunele care era ars mocnit ºi lin, iar în jurul lui
rãmânea un fel de cuibuºor alb arãta cã seminþele ce erau orânduite
lângã cãrbune vor avea noroc la creºtere ºi prevesteau o recoltã bogatã.
Acel cãrbune se lega cu aþã roºie ºi se ascundea în klity pânã la
momentul semãnãrii de primãvarã. (Nateaca Simoneac, n. 1910, Horb).

De Sf. Ignaþiu (Ihnatea), 02. ianuarie se tãiau porcii pentru Crãciun. De
aceea aceastã zi se numeºte ºi Ziua porcilor sau Necazul porcesc. Cu
acest prilej, în gospodãria fericitului gospodar se petrece un ceremonial
demn de o descriere separatã. Printre altele, gospodarul ºi mai ales
tãietorul de porci riznek, poate prevesti ce fel de iarnã urmeazã dupã

4124

Trimis-o-mpãratu carte
La feciorii de pe sate
Sã nu poarte struþ cu clop
Cã la Boznea-i mare foc
Nici fetele sugne late
Cã la Boznea-i mare moarte.

4125

Atâta îs de strãinã
Cã nici apa nu mã mânã,
Mã aruncã unde-i linã;
Atâta-s de supãratã
Cã nici apa nu mã-neacã
Mã arucã unde-i sacã
ªi apa de m-ar mâna 
În mijloc m-aº arunca
Sã mã ducã-n þara mea

4126

Mama me când m-o fãcut
N-o avut ce da-mprumut
Numai pe mine rãcrut
N-o avut ce da pomanã
Numai pe mine cãtanã

4127

Mie mi-o cântat cucu
Sã mã duc sã-mi vãd satu 
ªi pe mândra la altu
Mie mi-o cântat mierla
Sã mã duc sã-mi las casa
ªi pe mândra altuia

Fere-te de bãtaia orbului.
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splina porcului. Dacã splina porcului tãiat este lungã ºi subþire, acest
semn aratã cã iarna în continuare va fi rece ºi lungã. Dacã splina este
curatã, acest semn aratã cã restul iernii va fi curat, fãrã prea multe ploi
sau ninsori, deci o iarnã blândã. Dacã splina are ºi câteva semne aºa
numite poroha adicã praguri, acest semn vesteºte multã zãpadã. Slãnina
proaspãt tranºatã, caldã, dacã nu primeºte sarea ºi nu lasã ropa adicã 
apa sãratã, acest semn vesteºte o iarnã uscatã ºi rece. Invers, dacã
slãnina primeºte sarea ºi lasã zeamã, aratã cã iarna va fi umedã.
(Ivan Beuka Kuºnyry, 1908 – 1962).
În noaptea de Anul Nou, 14 ianuarie, se ia o ceapã ºi se taie în patru.
Din fiecare sfert se detaºeazã câte trei cãuºuri, coveþi, având în total 12
coveþi. Acestea se þin la loc uscat, de obicei, într-un colþ al laviþei. Se
aranjeazã cu vârfurile cãtre rãsãritul soarelui, în rând de la 1 la 12,
pentru fiecare lunã a anului câte o covãþicã. La miezul nopþii, în fiecare
covãþicã se pune o puºcã de sare mãcinatã, adicã un vârf de cuþit de
sare. În dimineaþa de Anul Nou se face observaþia. Covãþica în care
sarea s-a topit ºi a lãsat ropa, aratã cã luna respectivã a anului va fi
ploioasã ºi umedã. Dacã sarea a rãmas uscatã, covãþica aratã cã luna
respectivã a anului va fi uscatã. Cu ajutorul semnelor cepei, se poate
prevesti vremea ºi pentru o jumãtate de lunã a anului ºi anume: dacã
sarea s-a topit de la rãsãritul soarelui ºi numai pe jumãtate, aratã cã luna
respectivã va avea douã feluri de vreme, prima jumãtate va fi umedã,
ploioasã iar a doua jumãtate va fi uscatã ºi invers. (Personal am vãzut
însemnate cu cãrbune, pe un perete al coleºnei de lemne, aceste semne
cu ceapã, la numitul Nicolae Mareniuc Svintyi (1890 – 1969). Bãtrânul
Mareniuc, ne-a spus cã are acest calendar foarte vechi.
Bãtrânul învãþãtor Senuca Dumitru spune cã ceapa se pune pe cuptior cu
multã sare. Covãþica plinã cu apã sãratã aratã cã luna respectivã va fi
ploioasã ºi umedã ºi invers. ªi rãposatul învãþãtor la vremea lui þinea o
evidenþã ºi cu ajutorul cepelor,
asupra felului vremii din anul
respectiv ºi pe care o compara cu
anii precedenþi.

IOAN  CORBESCU

Consideraþii despre lirica
popularã de 

înstrãinare din Maramureº

Înstrãinarea prin cãsãtorie
Întotdeauna folclorul a constituit
obiectul preocupãrilor ºi stãrilor
sufleteºti ale creatorilor anonimi.
Numai aºa ne putem explica vasta
gamã de sentimente care constituie
tematicile folclorului nostru. Iarna
sau vara, primãvara sau toamna, la
bucurie sau la necaz, poporul ºi-a exprimat sentimentele de care era

4128

Cântã cucu-n vârf de nuc
Vine-mi vreme sã mã duc
Cântã cucu pe fântânã
Cã mai am o sãptãmânã.

4129

Bate, Doamne, ce-ai mai bate
De la gheizeº douã roate
Pe mândru sã nu îl poarte
Bate, Doamne, gheizãºu
Sã nu-mi ducã drãguþu

4130

Vut-o bate Dumnezãu
Lemnu din leagãnu meu
Sã nu se legine nime
Cum m-o legãnat pe mine
Din picior m-o legãnat
Din gurã m-o blãstãmat
Sã plec, sã nu am sat 
Sã n-am Paºti, sã n-am
Crãciun
Sã le fac mãrgând pe drum 

4131

Haide, cucule, sã-mi cânþi
Pânã sunt fagii-nfrunziþi
Mie mi-o cântat cucu
Sã mã duc sã-mi las satu 
Sã n-am pãmânt, nici avere
Sã lucrez fãrã plãcere
Taci, cuce, nu mai cânta 
Cã n-am vreme a te-asculta
Cucule panã galbânã
Cântã codrului de-l leagânã

Dehãmatu-i dehãmat, 
ªi când la cinste-i mânat.
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Foto din colecþia Lucian Comºa:Miri, Comana de Jos, 1936.


