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Aspecte ale familiei tradiţionale din satul
maramureşean Văleni

Statutul femeii şi al bărbatului în familia tradiţională se deose-
bea şi după muncile pe care le aveau de făcut. Pretutindeni, în satul
maramureşean, femeia şi bărbatul aveau responsabilităţi bine defi-
nite, care se cunoşteau şi se învăţau înainte de căsătorie. Fetele tre-
buiau să cunoască toate responsabilităţile unei femei. Deprinderea
acestora se făcea treptat. Un exemplu în acest sens este ţesutul
hainelor. Începând cu vârsta de 7 ani, fetele erau învăţate să toarcă.
„I-ai dat căieraş şi fus să torcă, după put‘erea ei. Ai tors, ai lucrat,
aşă m-o învăţat mama mé. Api pă când am fo mare, d‘e 16 ai, să
făcé şezătore. În şezătore, torcé câte 10-15 fet‘e...Api după ce t‘e-
ai căsătorit, t‘e-ai gând‘it să-ţi îmbreci bărbatu şî copt‘iii. „ (Inf.
Nemeş Ileana, Văleni) Rolul de a le învăţa pe fete muncile şi
responsabilităţile specifice femeilor îl aveau femeile din neam, în
special mama şi bunica.

În familie, muncile care necesită efort fizic mare le făcea băr-
batul iar restul treburilor femeia. Astfel, „lucrul femeii, femeia o
trebuit să-l gospodărească. Şi lucrul bărbatului, să margă cu boii în
câmp, să cosască, bărbatul trebuia să-l facă. Eu aşa am ştiut în fa-
milia me: bărbatul să-l înaintezi să potă pleca la lucru, că-i lucru
bărbătesc, femeia nu-l pot‘e lucra. Api rămân‘ei cu gospodăria căsî:
marhă, porci, familie, ai făcut mâncare şî îţi luai traista şî merei la
el în câmp. Luai d‘e-aumăr d‘esajî, oala cu mâncare-n mână şî merei
la câmp.” (Inf. Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

Dacă fata mergea de noră, trebuia să prindă rădăcini în noua
familie. „Dacă te-ai dus de noră, te-ai dus cu toată nunta la casa
mnirelui. Api până la tri zâle nu te-o lăsat să meri d‘in livada lui
afară c-apoi îi si ducătoare, nu-i si stătătoare d‘e casă. „ (Inf. Nemeş
Ileana, Văleni)

Femeia prindea rădăcini în noua casă după ce avea copii. Ceea
ce-şi dorea cel mai mult omul în viaţă era să aibă „prunci mândri,
buni şi ascultători.” Iar care nu aveau copii „ îşi luau din niamurile
lor, pă când or fi bâtrâni să-i doicească.” (Inf. Nemeş Ileana, Văleni)

Fata trebuia să deprindă obiceiurile din casa în care urma să
locuiască, dând dovadă de iscusinţă şi ascultare (supunere). „Ai în-
trebat: «Ce să fac socră ori mătuşă? Ce să lucru?» Ş-apoi şi dacă ai
ştiut lucra, da’ ai întrebat. Pă min‘e aşă m-o învăţat a mé mamă:
prima dată să întrebi şî să asculţi d‘e bărbat întâie şî d‘e părinţî
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Mireasa moartă

31.

La fogodău Ievi
Beu-şi voinicii ţării
Tăt îşi beu şi-şi mulătesc
Şi pă Eva o peţăsc.
Sâmbătă di cătă sară
După Eva veneau cară.
Iesă mama Evii afară:
Face-ţi bine şi-nturnaţi
Pă Eva n-o căutaţi.
Ieva care-o fost mireasă
Amu-i moartă după masă.
Îmbrăcată-n haine verzi
De nu crezi, haida şi vezi
Cu zadie de mătasă
Să ştie c-o fo mireasă.
Atunci strigă mirele
- Dă-mi socruţă cheile
Să descui boldurile.
Să-mi aleg un jolj cu şire
Să ştiu c-am fost şi io
mire.
Jolju-n mână l-o luat
Inima-n el o crăpat.
Şi-mpreună i-o-ngropat
Din Ieva o ieşit o ruje
Din el un ruguţ plin.

De la Emilia Achim, 66
ani, Asuaju de Sus, 1989

Cântec

32.

Pe un drum ce merge
Spre munţii Balcani



lui...Cin‘e ţ-o fo în casă, acela ţ-o fo mai apropiat. Ori socru şi socra
că ţ-o fo în casă. Şî dacă ai avut ceva scârbă, n-ai dat la cel străin.”
(Inf. Nemeş Ileana, Văleni)

Cel mai important rol pentru formarea noii familii îl aveau părinţii
şi bătrânii din casă întrucât rareori tinerii nu locuiau în aceeaşi casă cu
bătrânii. Cei care se înstrăinau, băiatul sau fata care îşi părăsea casa
părintească pentru a se duce de ginere sau de noră, trebuia să înveţe
rându din noua casă, familie. „Dacă o mărs de jinere în satu cutare
zâce că s-o înstrăinat. Api dac-a put‘e să înveţe cum îi în casa ceie
bin’e, d’e nu apoi să d’espărţă, vin’e înapoi în satu lui. Dacă n-ai
ascultat d’e bătrâni mai d’emult und’e te-ai dus, ţi-ai făcut a tău ori t’e-
ai tras d’et’ilind’i. Dacă ai fost bun şi ascultător, ţ-o rămas după părinţi
ţâie.” (Inf. Nemeş Ileana, Văleni)

Nora îi spunea soacrei mătuşă. „D‘emult s-o zâs, pă timpu mneu,
mătuşă. Zâcem: «Mătuşă, arată-mi cum îţi place dumitale? Ce să-ţi
lucru?» Io aşă am învăţat.” (Inf. Nemeş Ileana, Văleni)

Despre cei care rămâneau necăsătoriţi, se spunea că sunt legaţi.
Se credea că magia are o putere deosebită, chiar de a schimba destine.
Mulţi dintre feciorii şi fetele care nu se puteau căsători mergeau la o
femeie din sat care ştia să facă d‘e preursâtă. „O fo on vecin care
poveste că mama lui o mărs cu mai multe femei la vraci care o şt‘iut
să facă d‘e preursâtă. Ele nu s-o putut mărita. O zâs că o dus o cămeşă
fiecare ca să le facă vraciu să se poată mărita. Şî le-o legat cuţâtu în
gura cămeşii şi l-o bătut cu o mătură părăsâtă. Şi la capăt i-o zâs la una
dintre ele că a ei ursâtă are femeie. «Îi bărbat însurat. Dacă vrei, o
omori, da’ are cinci prunci.» Aceie o zâs: «Dă înaint‘e.» Şî vraciu i-o
zâs: «Când îi mere acasă, îi găsî o broscă cu cinci pui. Dacă-i omorî
brosca, îi omorî mama pruncilor.» Ş-o rămas cinci prunci. Api pă ie o
luat-o omu acela şi o crescut cinci prunci.

La un fecior care tăt nu să putea însura i-o zâs: «Du-te şî ie apă de
la izvor d‘in Călineşti că ţ-a ieşi femeia ta înaint‘e şi ţ-a da mâna să
meri. Îi vid’e-o acolo.» Ş-o văzut-o. Da s-o spăriet ş-o fujât. Api tăt
s-o însurat, tăt cu aceie da pă când o mai îmbătrânit că ie i-o fo ursâta.„
(Inf. Nemeş Ileana, Văleni)

Poveşti cu Fata Pădurii şi Omu‘ Nopţii

O fo tri feciori şi o mărs a cosî în Runc. Şi dacă o mărs a cosî în
Runc şi-o dus merind‘e pântru tătă săptămâna că o avut iarbă mare. Şi
ei o cosât până la ujână ce-o dat a sfinţî Sorile. Şi o zâs ei: „Amu hai
că ne-om face d‘e mâncare tocană cu brânză”. Apoi s-o înţeles ei ca
unu să aducă apă, unu lemn‘e, unu să facă foc şi să facă tocana. Şi o
zâs că odată o zân‘it un vântuc şi Fata Pădurii la ei. Şi o zâs Fata

memoria ethnologica nr. 32 - 33 * iulie - decembrie 2009 ( An IX )

138

Se-ntâlneşte-o mândră
Cu un căpitan.
- De unde vii oare
Domnu’ căpitan?
- Vin din bătălie
Din Munţii Balcani.
- N-ai văzut tu oare,
Domnu’ căpitan?
- Pe un sergent ce poartă
Numele de Dan?
- Ba io l-am văzut
Chiar el mi-a servit
În câmpu’ de luptă
Cu cinste a murit.
Nu voieşti mândruţă
Să fii a mea mireasă?
- Că în cinci ori şasă zile
- Te fac căpităneasă.
- Chiar împărăteasă
Dac-aş şti c-aş fi,
Altuia mireasă nu doresc
Să fii.
Dacă ieu de june noroc
n-am avut
Plec la mănăstire la
călugărit.
Oare nu cunoşti mân-
druţă
Pe sergentul Dan
Căci din crunte lupte
S-a-ntors căpitan?
- Tu eşti dragă, Dane?
Scumpul meu bărbat,
Al tău nume-n lume
Fie lăudat.

De la Rozica Petcaş, 48
ani, Asuaju de Sus, 1989



Pădurii cătă ii: Să nu spuneţi c-am trecut p-aici că umblă Omu d‘e
Mniazănopt‘e. D‘e tri ai (ani) umblă după mine şî m-a omorî, m-a
d‘ejd‘ina.

Cum o gătat d‘e trecut ie, o şî sosât Omu d‘e Mniazănopt‘e. O
zâs: „Nu aţi văzut-o pe Fata Pădurii p-aici?”

Api dacă ie o zâs să nu spună, ei o dat din cap că nu. Da el o şî
plecat în Cornu Pt‘etrii în pădure ş-o şî prins-o ş-o d‘ejd‘inat-o. O
adus-o de-a umăr, cu un pt‘icior p-on umăr şi unu pă celălalt.
O dus-o acolo la acei tri feciori.

Când o văzut bdeţî feciori c-o adus-o ...Omu d‘e Mniazănopt’e
o zâs: Aduceţi lemne c-om mânca pecie din ie. Un pt‘icior l-o ţâpat
d‘incoa şi celălalt în ceie part‘e. Şî o zâs: Aduceţi cât d‘e mult‘e
lemne. Ei s-o dus şi-o adus lemne, unu o adus apă, unu tăt o ţâpat
lemn‘e pă foc să aibă la ce o frije. Şî s-o-nd‘emnat ş-o fujât acasă.
Şi n-o mărs una săptămână la fân. O lăsat coasele acolo, fărina,
brânza şî ei o fujât acasă că s-o spăriet. N-o mai întors înapoi.

Pă când o mărs pă la o săptămână, Fata Pădurii o fo tătă mâncată,
numa ciont‘ile o rămas d‘in ie.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

Fet‘e de-a pădurii o fo la Breb oriund‘e. Să zâce că un fecior
mere pă o cărare şi l-o furat Zân‘ele d‘e Pădure. Şî dacă l-o furat,
l-o băgat acolo la ele. Tare slab o ajuns. Înt-o zî o auzât pă glas pă
oarecine din satu lor. Şî i-o zâs fecioru la omu cela: „Să-i spui
mamei să zie cu zgardă d‘e ai d‘in vârvuri şi să-mi mai aducă
brăcinari d‘e t‘ei”. Da numa pă la amniazăţ să margă că atunci să
duc cele tri zân‘e.

Mama lui s-o dus şi i-o dus zgardă d‘e ai şi brăcinaru d‘e tei.
Zânele o fo mai ziind şi i-o ţâpat zgarda în grumaz la fecior. Şi
brăcinaru d‘e tei i l-o pus pă lângă el. Şi cu atâta l-o putut scot‘e.
L-o adus mama lui acasă înapoi. Zânele nu o avut put‘ere să
s-apropt‘ie de el pântru brăcinaru d‘e t‘ei şî pântru aiu d‘in vârvuri.
Nu să pot apropt‘ie de bărbaţi dacă au ai d‘in vârvuri că d‘e babe nu
s-apropt‘ie, numa pă lucruri bărbăt‘eşt‘i.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

Iară acolo la Fântâna Rece, zâce că o fo doi fraţ care şid‘eu la
oi. Tăt auzăm pă bătrâni grăind. Zâce că o ven‘it Fet‘ile Pădurii la
ei. Şî o fo musai să aibă d‘e lucru cu ele până d‘imin‘eaţă. S-o
spăriet şi ei şî o spus la o femeie bătrână ce-o păţât. O zâs femeia
bătrână: faceţi-vă brăcinari d‘e t‘ei, luaţ zgardă d‘e ai şî voi şî vă
culcaţ unu încolo cu capu şi unu în ceie part‘e, lângolaltă, şî vă
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Moşneagul

33.

- Bună zâua moş bătrân
Ce strângi duminica fân?
- Du-te-n drumu’ tău, că-
tană
Că nu strâng de doru’ tău,
Că strâng
de-a fecioru-meu.
- Ce hiru-i-i în sat la voi?
- Hiru-i bun şi nici nu pé
Să mărită noru-mé
Ţâpă furca şi grebla
Şi-mi arată casa ta.
Şi cătana-o alergat
Şi în casă s-o băgat.
Tăţi mesenii i-o-nchinat,
Tăt cu vin şi cu pălincă.
- De la nime eu n-oi bé
Pân’ mi-a închina mireasa
Acela păhar l-oi bé
Că-i de la nevasta mé.
Mirele s-o supărat
Şi din gură o cuvântat:
- Luaţi feciori sama bine,
Şi nu vă-nsuraţi ca mine.

De la Victor Nemeş, 55
ani, Asuaju de Sus, 1989

Pă sub poale de pădure

34.

Pă sub poale de pădure
Mere-o nevăstucă-n lume
Poale albe de bumbac



îmbrăţişaţ. Şî pă când o vin‘it Fet‘ile Pădurii, Milostivele, că aşe le
zâce, şî i-o căutat, o dat numa d‘e pt‘iciore că ii s-o încoleşcat şi nu s-
o lăsat d‘i cătolaltă. O fo învârt‘iţ în cergă. Ele când i-o văzut aşă
învârtiţi o zâs: „Amu nu ni-i trebe că n-au capuri!” O dat numa de
pt‘iciorele lor. Ei o avut brăcinari d‘e t‘ei ş-o avut zgardă d‘e ai la ei.
Şi nu o putut să îi ieie să-i ducă. Ele i-o putut lua d‘e-a umăr că o fo
fet‘e d‘e pădure. Da ele s-o văietat că le-o mâncat capurile.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

O fo oricând în deal o şezătore d‘e fet‘e. Şî tăt o zân‘it 12 feciori
la ele în şezătore. O fo şezătore acolo sus în D‘ialu Babelor. Şî fet‘ile
o zâs: „Ioi ce feciori ne zin! Feciori străini ne zin.” Da orice babă o
zâs: Scăpaţ fusu una pă gios şi cătaţ cu ce-s încălţaţi.” Că d‘emult o
fo on opaiţ şi cu opaiţul o cătat pă gios. O fată o zâs: „Îs încălţaţi cu
cizme”. Şî femeia o zâs: „Da, în cătaţ voi cu ce cizme.” Ei o avut
pt‘iciore d‘e cai, potcove. Femeia o zâs: Vai d‘e min‘e şi d‘e min‘e,
aceia atâta or sta acolo cu voi până pă tăt‘e huc v-or mânca şî v-or
omorî”.

Apoi o dus fet‘ile ai d‘in vârvuri şi tămâie ş-o făcut p-acolo.
Feciorii o răcn‘it ş-o strâgat ş-apoi o fujât de-acolo. Nu o mai mărs
altu acolo. Şi nicio fată nu o mai mărs în şezătorea ceie altu.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

D‘emult, pe timpurile d‘e d‘emult, bărbaţî purtau zgardă cu ai d‘in
vârvuri la ei. Şi dacă o mărs la colibă, la oi, i-ai pus zgardă d‘e ai d‘in
vâruri şî cruce d‘e t‘ei pă care o ţân‘e în jăb. Că d‘e-acela nu să pot‘e
apropt‘ie.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

Când avei copt‘il mnic şi când ieşăi din casă, ne-o învăţat părinţî,
pun‘ei o săcere peste leagăn ori un t‘eaptăn ori îi pun‘ei ai d‘in
vârvuri în legănuţ. Îi punei 9 grăunciore d‘in ai d‘in vârvuri înt-o
batistă. Numa pântru băieţi, că pă fet‘e nu le-o dus n‘ime.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)

Zân‘ele sau Fet‘ile d‘e Pădure înşt‘imbau şî copt‘iii. Ele zin‘eu ca
on vânt, nu le-ai văzut, numa ţî l-o-nşt‘imbat, îţi dăd‘eu un n‘imuric.
Da dacă o avut ai d‘in vârvuri, apoi n-o zân‘it după ei, n-o avut put‘ere
să vie, s-o t‘emut.

(De la Nemeş Ileana, 83 ani, Văleni)
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Fugită-i de la bărbat.
Poale albe de fuior,
Bărbatu-i-i băutor
Mere dimineaţa-n sat
Vine sara mort de bat,
Nu mă-ntreabă ce-am
cinat
Da’ mă-ntreabă ce-am lu-
crat?
Şepte deme (gheme) am
depănat.
Şepte deme şi mai bine,
Pot mere cu badea-n
lume
- Întoarnă nevastă-napoi,
Că-ţi rămân tuspatru boi
Rămân haine-mpăturate
Săcrii pline de bucate.
- Mănânci-vă câinii boii
Şi pă cine duceţi voi!
Ardă focu’ hainile
Şi para bucatele!
(Dacă nu ne-am fost
dragi)

De la Ştefan Bancoş, 55
ani, Asuaju de Jos, 235

În ce verde grădiniţă

35.

În ce verde grădiniţă
Este-o dalbă coconiţă
Coconiţa pă ce şede?
P-on scaon de bozoniţă
Cu faţă cătă uliţă.
Câţi drumari pă drum
trecea
Tăţi pă ea o întreba:
- Fată eşti, nevastă eşti?
- Nici îs fată, nici nevastă
Că io-s floare di pă mare



S-o întâlnit on om cu o femeie şî pă când o prins-o d‘e spat‘e, o
văzut că are scobă în spat‘e şi apoi o ştiut că-i Fata Pădurii.

(De la Bontoş Parasca, 86 de ani, Plopiş)

Fata Pădurii o fo aşă ca orice femeie, numa că o fo Fata Pădurii.
Aşă o fo îmbrăcată ca şi femeile. Umbla mai pân păduri şi pă
drumuri.

D‘e Omu’ Nopţî zâce că trebe să t‘e t‘emi că acela t‘e-a omorî.

(De la Bontoş Parasca, 86 ani, Plopiş)
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Bat voinicii la-nchisoare.
- Stau cu tine mândră
floare
Până mâni în prânzu’
mare
Nu te teme, de închisoare.
Haida, lele după mine
După mine ţi-a hi bine
La lucru nu te-oi mâna,
De nu-i mere nu-i mânca
Desculţă nu te-oi purta
Numai vara şi iarna
Că tu sângură-i umbla.

De la Iluţ Rozalia, 89 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Strâgături la joc

36.

Nu te uita la cojoc,
Ci te uită cum mai joc.
Nu te uita la căciulă
Ci te uită la făptură.

Fost-am puiul pădurii
Şi nu m-o mâncat lupii.
Fiul pădurii voi fi iară
Şi nu m-a mânca
nici-o fiară.

Cé rămasă-n gura şurii
Gândeşti că-i
mama pădurii.
Şi să uită roată, roată
N-a juca batăr o dată.

Pă fetile cele bătrâne
Nu le joacă în veci nime

Aspecte din biserica din Deseşti; foto: Felician Săteanu


