
botezul, deoarece atât naºterea materialã, cât ºi cea spiritualã (botezul)
sunt la fel de sfinte ºi deci se pot confunda. Însã, cu timpul , alegoria
naºterii n-a mai fost înþeleasã de credincioºi, fapt pentru care
sãrbãtoarea a fost mutatã la 25 decembrie (sec. al IV-lea). Existã o
explicaþie a acestei alegeri. Coincidenþa cu sãrbãtoarea naºterii lui
Mithra denotã faptul cã Iisus este înþeles ca Sol Invictus. Sãrbãtoarea
Crãciunului are loc concomitent cu cea a Anului Nou pânã prin secolul
al XVI-lea când acesta din urmã este mutat pe 1 ianuarie. “Mobilitatea
iniþialã a sãrbãtorii Crãciunului, alãturi de faptul cã înlocuieºte mai
multe sãrbãtori pãgâne ce erau fixate la date diferite, face explicabilã
circularea aceloraºi obiceiuri, datini ºi credinþe în intervalul întregului
ciclu creºtin (25 decembrie – 6 ianuarie)” 17. Lupta bisericii n-a avut ca
rezultat o înfrângere a unui potrivnic, ci o “înfrãþire între elementele
combatante ºi o contopire a lor într-un product nou în care e foarte greu
de distins ce este creºtin de ce este necreºtin. De fapt, luptã nu e un
termen potrivit. Relaþia este, mai degrabã, de îndelungatã adaptare
reciprocã ce nu s-a sfârºit nici astãzi” 18. În acelaºi sens, Tache Papahagi
defineºte Crãciunul ca fiind “cea mai caracteristicã sãrbãtoare în care se
oglindeºte altoiul creºtinismului într-un trunchi al pãgânismului”, altoi
în care cea mai mare parte a fondului pãgân a rezistat în timp 19. S-ar
putea distinge totuºi douã tipuri de colindat: cu mãºti, care este strãvechi
ºi precreºtin, ºi modern, cu cântece de stea ºi teatru religios, care 

este creºtin 20.
Note:

1. Mihai Pop, De la obiceiuri strãvechi la ceremoniale ºi spectacole contemporane, în
Comunicãri ºtiinþifice pe teme de folclor, Baia Mare, 1973, p. 8 
2. vezi I. Chiº ªter, Gh. Pop, op. cit., p. 349
3. informator Iuliana Lupºe, 78 ani, Valea Chioarului
4. Octavian Buhociu, Folclorul de iarnã, zorile ºi poezia pãstoreascã, Editura Minerva,
Bucureºti, 1979, p. 48
5. vezi Mihai Pop, Obiceiuri tradiþionale româneºti, Consiliul Culturii ºi Educaþie Socialiste,
Institutul de  cercetãri etnologice ºi dialectologice, Bucureºti, 1976, p. 34-35 
6. informator Vasile Lupºe, 53 ani, Valea Chioarului
7. informator Ioan Cosma, 73 ani, Valea Chioarului
8. informator Iuliana Lupºe, 78 ani, Valea Chioarului 
9. idem
10. idem
11. idem
12. idem
12. informator Aurelia Cosma, 68 ani, Valea Chioarului
13. idem
14. vezi O. Bârlea, Folclorul românesc, Editura Minerva, Bucureºti, 1981, p. 268
15. vezi P. Caraman, Substratul mitologic al sãrbãtorilor la români ºi slavi, Buc.,1978, p. 17
16. ibidem, p. 20
17. ibidem, p. 31
18. ibidem, p. 31
19. vezi Tache Papahagi, Mic dicþionar folcloric, Minerva, Bucureºti, 1979, p. 173
20. vezi Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 267

IOAN CHIORAN POMIANU

Ex libris

Începând cu acest numãr, publicãm  ex librus-uri cu tematicã folcloricã ºi
etnologicã (artã popularã, etnografie ºi folclor). Ex-libris-urile fac parte din 

În strunguþa oilor,
Lângã þarcul mneilor.
În vârfuþul muntelui,
În mijlocul muntelui,
În mijlocul plaiului.
ªi sã-mi puneþi pe mormânt
Fluieraºul cel de vânt.
Când vântuþul a sufla
Tilinca a tilinca,
Fluierul a fluiera
Oile tãte-or zdera,
Dacã mni-o vãzut moartea.
ªi-n locul de prãporei
Mni-þî tãie patru nuiele.
În loc de pânzã pã obraz
Pune-þi scoarþã de buhaº.
ª-o zini zâna crucii
Voi la þarã-þi scoborî,
Mãmuca va întreba:
- Unde i-aþi lãsa slujba?
O-am lãsat pe cele vãi
Cu cele bãtãi de oi.
O-am lãsat pe cele groape
Cu oile cele ºtioape.
Mãmuca m-a agodi
Cu cana caldã pã masã
ªi cu apa rece-n vasã
Sã-i zie slujba acasã.
Cana-n masã s-a rãci
Apa-n vasã s-a-ncãlzi
Slujba ei n-a mai zini
Cã s-o dus a putrezi
Alãturea cu morþii.
De la Pãlãguþã Codrea, Berbeºti, 1964

Variante: I. Bârlea  op. cit. p. 92
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Cucu de tri luni tãt vine
Dar nu-i strãin ca mine.
Cã de când m-am mãritat
Tare m-am înstrãinat.
Mi-a trimis mãmuca carte
De-acasã, de departe
Pe doi pui de rândunea
Sã mã duc pânã la ea.
ªi eu i-am trimis-napoi
Pe frunza de la noi
Pe-un puiuþ de cuc
Cã nu pot sã mã duc
Mãmucã m-am mãritat
Am coconi ºi am bãrbat
ªi-s departe de-al meu sat.

Grãieºte numa sã zîcã oarice.
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colecþia  ec. Ioan Chioran Pomianu din Baia Mare.
Aºteptãm materiale de la colecþionari din judeþ ºi din þarã. 
Coordonatorul acestei rubrici este Ioan Chioran Pomianu.

Festivalul datinilor ºi obiceiurilor de iarnã din Sighetul Marmaþiei
oglindit în plicuri filatelice 1970-1991

Asociaþia filateliºtilor din România, filiala Maramureº a marcat numeroase
evenimente semnificative culturale, economice, sportive, filatelice din
judeþul nostru, prin plicuri filatelice, ºtampile, publicitare, o ilustratã
supermaximã. Între realizatorii materialelor filatelice sunt de remarcat:
Constantin Preda, artiºtii membri ai Uniunii Artiºtilor Plastici 
din România, Ilie Cãmãrãºan, Vasile Naºcu, Dan Aurel, Gheorghe Makara 
ºi alþii. Pentru Festivalul Datinilor ºi Obiceiurilor de Iarnã din Sighetul

Marmaþiei s-au realizat cinci serii cu nouã plicuri, cinci ºtampile publicitare
câte una pentru fiecare serie. Prima serie, formatã din patru plicuri color a
fost realizatã cu prilejul celei de a doua ediþii a festivalului din 1970. Douã
plicuri realizate de Ilie Cãmãrãºan: primul, o tânãrã cu sorcova, al doilea,
trei tineri cu Pluguºorul, acest plic realizându-se în douã culori maro ºi
portocaliu iar celelalte douã au fost realizate de graficianul Vasile Naºcu.
Primul plic reprezintã capra, al doilea plic, un tânãr cu buhaiul. Toate
plicurile au urmãtoarea inscripþie: Festivalul Datinilor ºi Obiceiurilor de
Iarnã din Sighetul Marmaþiei, 27 - 28.12.1970. Este de remarcat lipsa
cuvântului laic din titlul  festivalului.
Cu acest prilej a fost realizatã ºi o ºtampilã publicitarã de formã
dreptunghiularã ºi ºtampila de zi a poºtei din Sighetul Marmaþiei; ºi
ºtampila rotundã A.F.R. Filiala Judeþeanã Maramureº. Cele trei ºtampile
sunt aplicate numai pe plicul cu tema Sorcova.
Cu prilejul ediþiei din anul 1981 al festivalului, au fost realizate de cãtre
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Eu plec satule, din tine
La duºmani le pare bine.
Numai mie-mi pare rãu
Cã mã duc din satul meu.
Satule grãdinã dulce
Din tine eu nu m-aº duce
De mirosul florilor
De dragul fetiþelor
De mirosul la o floare
De dragul la ºezãtori
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Bulgãraº de gheaþã rece
Hai, mamã ºi mã petrece.
Dragul mamii nu pot merge
Strãinii te vor petrece.
Haida mamã dumata
De strãini m-oi sãtura.
De strãini e plinã lumea
Dar mãmuca-i numai una.
De strãini e plin pãmântul
ªi mãmuca-i de urâtu.
ª-am plecat singur la garã
Fãr’de mamã, fãr’de tatã
Fãr’de fraþi, fãr’de surori
Dacã sunt crescuþi din flori.
Când am pus picior pe scarã
Mi-o cãzut o lãcrimioarã.
Când am pus ºi celãlalt
Am cãzut º-am lãcrimat
Delegatul m-o luat
ªi-n cazarmã m-o bãgat
În cazarma cea de piatrã
Unde n-am fost niciodatã.
În cazarmã sub pãmânt
Unde n-am fost de când sunt.
Strãinã, strãinãtate
Mult avui de tine parte
Vai mîncatu-o de strãini
Ca iarba de boi bãtrâni.

Liricã de înstrãinare
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Miresucã, miresucã
Binele de la pãrinþi
Cât îi putea sa nu-l vinzi.
Binele de la mã-ta

Laudã-l pã mut cã-i place.
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Ex libris-uri relizate de artistul Dan Aurel, 1987, tehnica silogravurã.



A.F.R. Filiala Maramureº, Cercul Filatelic Sighetu Marmaþiei, preºedinte
dr. Toma Hanciuþã, un plic în tiraj de 500 exemplare ºi o ºtampilã ovalã
publicitarã având în mijloc o caprã ºi o mascã cu urmãtorul text: Festivalul
de Datini ºi Obiceiuri Laice de Iarnã Sighetu Marmaþiei, 21 –  27.12.1981.
Grafica plicului ºi a ºtampilei au fost realizate de binecunoscutul artist
plastic Dan Aurel. 
Cercul Filatelic Sighetu Marmaþiei a realizat ºi în 1983 un plic ºi o ºtampilã
puplicitarã, cu prilejul celei de-a 15 - a ediþii a Festivalului Datinilor ºi
Obiceiurilor Laice de Iarnã 21 – 27.12.1983 Sighetu Marmaþiei, grafica
fiind realizatã tot de pictorul Dan Aurel. 
În anul 1990, dupã Revoluþia din 1989, cu prilejul celei de – a 31- a ediþii a
Festivalului Datinilor de Iarnã din Sighetu Marmaþiei, Asociaþia
Filateliºtilor din Maramureº a realizat un plic dupã macheta constantului
colaborator Dan Aurel. Este de remarcat cã pentru prima datã în ilustraþie
pentru acest festival apare o bisericã de lemn iar colindãtorii au o stea cu
chipul Maici Domnului ºi Pruncul Isus . 
Plicul omologat de A.F.R. Filiala Maramureº s-a editat într-un numãr de
400 de exemplare. Din informaþiile pe care le deþin pânã în prezent, se pare
cã setul de douã plicuri editate în anul 1991 cu prilejul celei de a 22 - a
ediþii a festivalului din Sighetul Marmaþiei au fost realizate de inimosul
filatelist Ion Vernescu, care a folosit pentru prima datã tehnica 
de calcul modernã.
Festivalul s-a dovedit în timp o prestigioasã manifestare cultural ºtiinþificã,
uneori cu participare internaþionalã contribuind la promovarea  tradiþiilor
noastre populare autentice. În încheiere aº sugera organizatorilor  realizarea
unor plicuri ºi ºtampile filatelice ºi publicitare pe cont propriu ºi mai
sistematic; formele de realizare sunt mai simple ºi cu costuri rezonabile.

Cât îi putea nu îl da.
Pâinea de la mama ta
Neagrã a fost ca ºi tina
ªi dulce ca ºi mierea.
Dar pâinea de la strãini
Galbenã-i ca bulbucu,
ªi amarã ca pelinu.

Doinã de înstrãinare
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Zis-o mama cãtre tine
Sã þi-i zile pentru mine,
Sã mã dai în sat cu tine.
ªi dumãta ai þinut
Miercurea ºi vinerea
Sã mã poþi înstrãina.
Hei, mãmucã te-ai temut
C-oi zini dupã-mprumut,
ªi nu þi l-oi de mai mult.
La strãini de-aº fi lucratã,
Împrumutul l-aº fi datã
Sã nu fiu înstrãinatã
ªi n-aº trãi cu bãnat.
Hei tu mama miresii
Ieºi în gura uliþii
ªi te roagã cãtre soare
Sã fie ziua mai mare
C-are o fatã cãlãtoare,
ªi-napoi n-are-nturnare.
Mamã tânãrã mã dai
Cã am doar ºaisprezece ani.
Altã mamã nu m-ar da,
Raiul de l-ar câºtiga.
Altã mamã nu m-ar vinde
ªi raiul de l-ar cuprinde
Pân-am fost în sat la mine,
Mãicuþa m-o-ngrijit bine
Dacã sunt înstrãinatã

Nu lãsa laptele pe ominia viþelului.
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