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Meșteri și meșteșuguri din Maramureș  
 

 

 

Maria Zapca, meșter popular din Săpânța. Cergi și cămeși 
(In memoriam) 

 
 

Maria Zapca a fost în primul rând femeia simplă din comuna Săpânța, județul 
Maramureș, care a practicat o activitate veche de sute de ani transmisă din generație în 
generație, pe care a învățat-o de la mama sa: aceea de țesătoare. S-a născut în această          
localitate cu o tradiție milenară, chiar și numele ei face trimitere la denumirea veche a 
satului Săpânța, sat ce apare în documente încă din 1373, cu numele Zapancha.  

Maria Zapca a participat activ, încă din copilărie, de la vârsta de 8 ani, la prelucrarea 
materiei prime necesare acestui meșteșug casnic, începând cu prelucrarea cânepei, a inului, 
a lânii, materia primă, respectiv prelucrarea lânii și țesutul pânzei. 

În lumea satului tradițional, torsul, țesutul, cusutul erau ocupații exclusiv feminine. 
Toate fetele erau învățate de mici cu această activitate. Dar costumul popular de sărbătoare, 
precum și textilele de interior cu rol decorativ necesită îndemănare, tehnică, originalitate, 
nemaifiind o simplă activitate casnică, iar realizarea lor devine artă populară, meșteșug. 
Maria Zapca a fost de-a lungul anilor un reper în domeniul acestei arte. A primit numeroase 
distincții pentru autenticitatea artei pe care a promovat-o, ultimul care i-ar fi încununat       
activitatea de zeci de ani ar fi fost titlul de Tezaur Uman Viu. Din păcate, acest lucru nu a 
fost posibil deoarece Maria Zapca a decedat la scurt timp după ce dosarul a fost trimis               
spre evaluare. 

Redăm în cele ce urmează interviul cu Maria Zapca pe care l-am realizat în anul 
2022 în vederea depunerii dosarului de candidatură pentru titlul de Tezaur Uman Viu.  
„Mă cheamă Zapca Maria și in (vin) la dumneavoastră din comuna Săpânța, județul 
Maramureș. Aici m-am născut, aici am crescut. M-am născut în 14 februarie 1962 într-o 
familie de oameni nici tare bogați, nici tare săraci, așă de mnijloc. Îmi spunea mama că o 
fost o iarnă așă de mare când m-am născut, că era să-ndețăm în casă de frig, într-o casă 
mică de lemn cu o t’indă și o cameră, da în t’inda ceie nu ședem defel, numa în casă stam 
toți 5: mama, tata, eu, o soră și-on frate. De când mă știu eu, la noi în casă s-o țesut și s-o 
cusut. Stativele le scotea mama afară numa de Paști și de Crăciun. D’i la ie am învățat tăte 
lucrurile. Le-am învățat așă de ușor și cum mi-o arătat ie și numa cum am văzut și am putut 
face sângură. Mi-aduc aminte cum m-o luat cu ie primăvara să tundem oile în deal. Eram 
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tare mnică și când am vădzut că o prins oaia, așă de tare am zdierat că io m-am gândit că 
pă oaie o doare când o tunde și o zăhăiem pă mama și scăpa oaia. Apoi trebuia prinsă o 
oaie de 2-3 ori, mai mult am încurcat-o până m-o lămurit că oaia de-abdia așteaptă să scape 
de lână că i-i cald, că ine (vine) vara. Mi-o spus că trebe să tundem oaia și să ducem lâna 
acasă, s-o spălăm și să lucrăm cu ié. Apoi dacă am crescut o lecuță mai mare, am înțeles 
altfel lucrurile. Așă o fo atunci, așă îi și astăzi: primăvara să tund oile, aduc lâna acasă, o 
pun de-amoi o dzî în apă călduță de vară, afară, fără sopon sau detergent, numa așă în sucul 
ei că tare bine să spală șî aceie lână-i bună mai ales pentru cergi că le ducem la vâltoare și 
trebe tare bine să să-nteagă. Dacă lucru altecele, de exemplu ștrimfli, sfetăre, atunci la final 
o fac scul și o hierb pă șpori. Apoi o limpezăsc bine și așă lucru cu ié. Pă hirile care vreu 
să-mi rămâie albe, pun sopon, da numa tăt așă în apă călduță că dacă să hierbe hiru alb,               
să-ngălbiné. Da prima dată o spăl cu apă călduță de la soare. O las la muiét o zî și apoi mă 
duc cu ié la vale, o limpezăsc bine, o aduc acasă și o usc. O aleg separat, ceie care-i tare 
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albă o pun de-o lăture, ce-i mai gălbinete iară de-o lăture și ceielaltă neagră iară separat. O 
scarmân, o aleg bine de scai, de paie, ce-i pân ié și o duc la voșălăi unde mi-o face caier. 
Apoi o duc acasă și o torc. Hiru subțâre îl torc cu fusu, cela mai gros ce-i de bătătură îl           
îndrug cu druga. Lâna care îi tare albă o las de alb, negru îl las pântru negru șî ceie mai   
gălbinet’ică o fărbuiesc. Tăt primăvara îmi adun tăt feliu de scoarțe: de arin, de gorun, tăt 
feliu de frunze și de flori, care cum ies la timpu lor, urdzâci, nintă, frundză de nuc, frundză 
de pomnițar, boabe de soc, sunătoare, coajă de nucă, cojile de ceapă nu le arunc niciodată, 
îs tare multe flori pă care le folosăsc la fărbuit, fiecare floare are culoarea ei și tăte-s bune 
și tăte-s de folos. Le culeg, le tau mânânțăl, le pun a hierbe, apoi le străcor de buruienile 
cele și pun sculurile acolo și le pun a hierbe. Pun în apa ceie ca să nu să ducă și să le-mptie-
tresc, pun dzama di pă curet’i, ori dzamă d’i pă pepini, di pă gogoșari, niciodată aieste nu 
le-arunc, le țân anume păntru fărbuit. Mai folosăsc sare, oțăt, ptiatră acră, sare de lămâie. 
Așă fac lâna vopsâtă. 

Să țăs am învățat de mică, la 8 ani am știut țăsă. Tare am ibdit când o vidém pă mama 
cum calcă pă ponuși, cum i să mișcă hirile. Pot să spun că m-am învățat mai mult sângură 
a țăsă că nu m-o vrut lăsa mama și nu mi-o vrut arăta, tot dzâcé că îs pé mnică, că m-a duré 
spatile când oi hi bătrână. Când mama ișă afară ori mere de-acasă la oricé boreasă, mă 
băgam și țăsăm. Apoi rupém hire, nu le știém lega bine, nu știem cum să face. Când mama 
iné și vidé, căpătam bătaie. Da mie tot acolo îmi stătea capu. Șî așă câte-o lecuță din greșeli 
am învățat a țăsă. Țân minte pă veci prima t’iară în care am învățat o fo în 4 iță, o t’eară de 
cânepă cu câlți, făcé mama saci la corompei (cartofi). Crescând așă lângă ié, am învățat de 
tăte: să țăs, să cos, să-mplitesc. Ié era cunoscută în sat de tăte boresăle ca o bună săboiță. O 
avut mânuri tare scumpe, batăr n-o avut școală. Nu o știut citi, noi, coconii, am învățat-o. 
Știa tot feliu de țăsături, da numa drept, nu știa face alies. Io am învățat de la școală în clasa 
a IV-a de la o coconă care o știut aliegiă și așă de la ie am învățat. Apoi am venit acasă și 
am învățat-o și pă mama să pună flori în țăsătură. Tare am ibdit a țăsă și ibdesc și astăzi. 
Modelele ce le fac pă ștergători, pă fățoi, pă cergile aliesă, modelele cu rugu, cu sanhiu, cu 
coarne, brăduțu, tăte îs moștenite din generație în generație, io am învățat de la mama, mama 
îmi spuné că o rămas orfană de la 8 ani de mamă și o învățat de la o babă de păste uliță și 
îi spuné baba ceie că ie o învățat de la o mătușă de-a ei. Drag de a coasă, tot așa, am avut 
de mnicuță. Mama mă punea s-o agiut la lucruri simple, la dupăcit, îi băgam hirile la-ncrețât 
șî tăt așă. Șî tare am vrut să fac lucru aiesta. La noi când inéu boresăle și-i aducéu mamei 
să coasă, când îi plăteau  îi aduceu oriceva și d’i pân casă. Dacă știau că ni-i a făta vaca, ne 
aducéu lapte, groșt’ior, ori ouă, fărină, mai ales fărină de mălai de nou. Ioi, ce tare o ibdiém 
că atâta de tare mninosă în casă când o hierbé, tătă casa mninosă. O bătrână iné și ne aducea 
pere cu mniedzu roșu. De-abia așteptam să îi coasă mama iară oricé să vie femeia ceie                  
să ne-aducă pere. Io atunci mă gândeam că oi fi mare și oi face așă, oi coasă în sat la boresă 
că niciodată casa nu mi-a hi flămândă. Io m-am gândit că dacă ai ce mânca, nu îți              
trabă nimnică. 

Am umblat 8 ani la școală, apoi m-am dus la liceu în Sighetu Marmației. Da atunci 
s-o deschis la noi o cooperativă și să dădé lână de făcut. Lâna era caier și tu trebuia s-o 
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torci, s-o țăși. Io am luat prima dată pântru 5 cergi și am vrut să le fac sângură, fără niciun 
ajutor, să am banii mnei. Le-am gătat, le-am predat și boreasa ceie ce-o fo șefă tare m-o 
lăudat și-o fo multe borese în ocol și io atâta de tare m-am bucurat și am luat iară lână pentru 
dzăce cergi. Stam nopțâle târdzâu, lucram șî la școală. Mă duceam neînvățată, o dată, de 
două, de tri ori și dup-aceie mi-o fost rușâne, m-o oprit diriginta  și m-o întrebat cum de 
umblu așă neînvățată și tare mi-o fost rușine și nu m-am mai vrut duce la școală. Am vădzut 
că pot să trăiesc dint-asta și că orice vidém la boreasă în sat lucru pe care îl face, io una-
două îl învățam și dacă nu-mi explica, numa dacă mă uitam. Am văzut că pot să îmi câștig 
traiu cu mânurile și m-am lăsat de liceu. Apoi așă am trăit tătă viața, lucrând cine ce mi-o 
cerut, ori la t’iară, ori la cusut. Nu am făcut avere, da nu-i bai. Cos cămeși de boreasă și de 
om cu modelele noastre din sat, nu am șt’imbat nimnică. Cămășile le fac pă pândză țăsută 
în casă din bumbac, cusută numa pă două hire, numa încrețât și ici-colo ce iei mai multe 
hire. Colțî de pândză și amu pentru mine îs mai gingași și amu îi fac cu grijă, tăt mă tem să 
nu să strice la spălat, îi tare greu. Restu le-am învățat tare ușor, cruciuliță, rubățu di pă fudrii 
de sus, bumbdii, încordatu t’etorilor, slederile de la ciucalăi, trăsura di pă umăr, tăte, numa 
la colțî de pândză, acolo mi-o fo on ptic greu.  

La noi se poartă cămașă neapărat. Când te însori ori te măriți, o îmbraci chiar și pen-
tru două ceasuri, mergi la biserică îmbrăcat așa iar la întoarcere dacă vrei te schimbi. Dar 
dacă mori, nu mai poți scăpa, orice fel de om ai hi, orice pregătire ai avea, când mori tre să 
te duci țărănește că altfel te râde tăt satu. Trebuie să fie făcut de mână, autentic, tre să ai 
săcuț țăsut, tre să ai costum tăt țăsut, nu cumpărat. Așă că tătă lumea își face costum chiar 
dacă nu îl poartă în tinerețe, se gândesc că atunci când tre să moară, tre să-l aibă. 

Cu cergile și cămeșâle am cutreierat lumea în lung și-n lat. Mă bucur că pot arăta la 
lumea-ntreagă meșteșugul mneu moștenit și că pot să îi învăț și pe alții. 1 
 
 

Cioplitorul Ștefan Jula din Berința, Țara Chioarului 
 

Am avut o viață cam grea. La 6 ani am fost slugă, am cotat de vite. Am făcut 4 clase 
și școală de tractoriști la Negrești. Am lucrat mult în agricultură. Să sculptez am învățat 
singur că ai mei, din partea lui taică-meu nu o știut pune coadă la săcure, nu am avut ce 
învăța de la ei.  

Ce m-o făcut să mă apuc de sculptat o fo o poartă din Mănăștiur. Să lucra acolo la o 
poartă, cum  e piața ceie mare din Mănăștiur. Am mai fo văzută sculptură până atunci, da 
nu m-o atras. Cum am văzut-o, m-am gândit: asta-i făcută de om, io nu pot judeca să fac 
una? M-am gândit ce daltă mi-ar trebui și m-am dus să dau comandă la un om din sat              
să-mi facă 6 dălți. După ce mi le-o gătat, m-am dus în pădure, am îmbrudat on stânjar, l-am 
bârdălit, am luat și-o frunză și după frunza ceie cu ghindă am început să cioplesc. Și am 
văzut că iese. Am fo surprins că mi-o ieșit dintr-o dată. Apoi m-am gândit cum să le contu-
rez, să aivă o estetică. La început am făcut niște rame pentru tablouri. Apoi am început să 

1 De la Maria Zapca, 58 ani, Săpânța, 2020.
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desenez modele. Trebe să ai și inspirație că fără inspirație nu faci nimic. Și o ieșit cam ce 
am gândit io. Și am început să lucrez. Da nu mi-o plăcut așă mult acele ca atunci când am 
dat de figuri geometrice. Mi-am făcut un model pă hârtie, am decupat-o și am desenat pe 
lemn. Modelele pe care le-am luat din natură au fost frunza de stejar, frunza de vie și stru-
guri, frunze de carpen, trandafir, flori cu patru petale. Am făcut și funii. Tot sângur am 
învățat numa cum am văzut când am fo pân Maramureș. Am făcut porți la biserica mică, 
cruci, ușile de la altar la biserica mare de la noi, rame, stâlpi de terasă.  

În luna noiembrie e cel mai bine de tăiat lemnu din pădure, ca să nu-l mănânce ca-
riile, după ce-i căzută frunza. Să mai poate și către iarnă, da de-i ger mare și nu pornește 
seva în el, că de pornește, îl mănâncă cariile orice ai face. Singurul care nu prea e atacat de 
carii, îi bradu că are rășină și nu tare intră cariile în el, acela îl poți tăia și vara. Da tăt îs 
unele locuri unde dacă să uscă on pic pé tare și dacă are sevă să bagă cariile și-n el. Acuma 
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mai sunt tratamente pentru carii, da eu încă nu am folosit. Stejaru dacă-i verde, crapă dacă 
nu îl lași la uscat. Teiu și nucu nu creapă, nu ai probleme. Mai mult lucru cu stejar că îi mai 
rezistent. Lemnu de toacă (din care se face toaca), de exemplu, când îl alegi are o caracte-
ristică, trebe să-l ciocănești, dar nu cu fier, cu degetu. Dacă cântă și are on pic de ecou, ăla 
are glas. Și lemnu de vioară se alege tot așa.  

Aveam on bătrân aici în sat, moșu Pantelimon, el făcea cozi de grablă, greble, 
toporâște de săcure, din astea și io de la el am învățat cum să procedează cu lemnu. 

Mai demult la cei care lucrau cu lemnu li se zicea sărmămani. Mai erau și astălâși 
care lucrau cu astălășia. Aceia făceau geamuri, uși, paturi, mobilier, lăzi de zestre. Am avut 
pă unu, badea Cornilie, care o lucrat cu astălășia. Fiecare era pă partea lui cu lemnu. Erau 
câțiva oameni la noi în sat care se ocupau cu cioplitu, ciopleau grinzile și le bârdăleu. Și io 
am bârdălit. Prima casă pă care am făcut-o, numa din săcure și din bardă, tăte grinzile le-
am bârdălit. Dălți am de mai multe feluri, este în formă de V, în U, în funcție de model. Eu 
iubesc lemnu și lucrez cu el cam de 20 de ani. Nu mă consider atâta de priceput, am făcut 
numa ce mi-o trebuit. 2 

 

 
Cununa de mireasă din Maramureșul istoric 

 
Muntean Maria s-a născut în anul 1936, în Ieud și face cununi de mireasă din tinerețe, 

de peste 60 de ani. 
„Am învățat de la soacra. Ié o învățat de la o jâdă. O rămas jâda sângură că pă jizi        

i-o dus, așă o fo lumea. Am fo sângura pă tătă Iza care o făcut cununi. Ziné fata, mireasa, 
la mine cu mama ei, cu mirele să dea comandă și eu făceam cununa. Îi un  pic de lucru la 
ele. Te prinzi cu bună vreme și faci mai multe. Așă o lăsat Dumnezău, să tăt lucrăm. Mo-
delele le fac din cap, nu le fac la fel.  

Ca să le fac, folosesc droade, hârtie creponată, mătasă, staniol. Amu-i bine că poți 
cumpăra orice, da o fost când am strâns staniolul cela de la bomboane de la coconi. Pă la 
Crăciun, umblam după coconi să ne deie staniolu. O fo și mai greu. Amu poți fa cum vrei 
că este cum. Îmbrac doradele cu hârtie creponată. O cumpăr de la magazin. Miresele cer să 
fie cât de mult alb în cunună. Așă am făcut dintotdeauna, cu mai mult alb. Foloseam și ha-
rast, cum vopsăm zadiile, apoi făceam roșu, albastru. Făceam bumbuști din harast, pă sârmă 
subțirică făceam din harast, una roșie, una albastră, frunză verde făceam din hârtie crepo-
nată. Le băgam în clei ca să se-ntărească. Foloseam clei de lemn. Era la magazin și la mais-
tării care făceau ferești, ei aveau clei de-acela. 

Pun lumânarea într-un vas și vasu acela îl pun pă șpori. Apoi să topté lumânarea, da 
nu o las până îi fierbinte că să înnegré, nu mai îi mândră, albă, ori îi dau pace să steie un 
pic și apoi fac bobuțăle. Întâie le bag în ghips, da trebe să aleji ghipsu să fie alb apoi le bag 
în ceară și ceara să nu sie sierbinte.  

Nu numa miresele din Ieud purtau cununi de aieste, în orice sat te-ai dus erau, și-n  

2 De la Ștefan Jula, 80 de ani, Berința, 2022. 
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Dragomirești, Săliștea, Săcel, Borșa și altele. În Dragomirești îs numa albe, în Borșa să fă-
ceau cu mai multe culori. Tăt cunună de asta am purtat și eu. Io am avut cunună albă întâie 
în Ieud. Făceam multe cununi iarna că era multe nunți, Ieudu ista-i mare. Făceam o cunună 
și în schimb îmi aducea on ștraf de lemne de la pădure sau fânu di pă câmp. După nuntă, 
care vre și-o ține, care nu, o vinde. Nu tăte huc își fac.  

Când fac câte-o cunună mă gândesc să m-ajute Dumnezău s-o găt și să fie cu noroc. 
Este-on ptic de noroc pentru orice, cine îl cere. Trebe să-l ceri și trebe să nu-l batjocorești 
pă Dumnezău. Ăsta îi cel mai mare păcat. Că Dumnezău care-o făcut pă fața pământului 
de tăte nu și-o adus aminte că L-a batjocori omu. Așă că merem înainte cu ce ne dă 
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Dumnezău și să nu-L batjocorim că-i păcat, totuși ne-o făcut creaturi pă pământ. Trebuie 
să te gândești că te-o creat și ți-o dat tot ce ți-o trebuit. Când îl batjocorim, El vede și se 
supără, da Dumnezău iartă, îi iertător. Mai tare să supără pă „copilașii” care abdie-și poartă 
„păpucii” și greutățile și știu să Îl înjure.  

Destinu îi cum și-l face omu. Omu bun și omu credincios și omu care nu-i zgârcit, 
el își face binele, da omu rău nu iese din răutate veci, tăt în răutate rămâne. Trebe să te 
gândești la Dumnezău.3 

 
 
 

3 De la Maria Muntean, 86 de ani, Ieud, 2022.
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