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DORIN ªTEF

Mioriþa s-a nãscut în nordul
Transilvaniei

Pânã spre mijlocul secolului al XX-lea,
interpretãrile textelor mioritice vizau, cu mici
excepþii, studii de caz, substratul unor teme ºi
episoade, contaminãri în spaþii restrânse.
Monografia fochianã din 1964 (A. Fochi, Mioriþa,
Editura Academiei, Bucureºti, 1964) se pãrea cã
va închide definitiv acest capitol al interesului
pentru variantele locale ºi va impune abordãri
globale ale fenomenului mioritic, fapt confirmat ºi
de intervenþia eliadianã din 1970 (M. Eliade,
studiul Mioara nãzdrãvanã, în De la Zamolxis la
Genghis-Han, Paris, 1970). Însã unul din efectele
secundare ale celebrei monografii a fost relansarea
discuþiilor privind rolul decisiv pe care variantele

transilvãnene l-ar putea juca în ceea ce s-a numit
mai târziu «istoria ºi geneza Mioriþei». Studiile lui
Ovidiu Bîrlea, Ion Taloº, Al. Amzulescu, Monica
Brãtulescu, Vasile Latiº, Pamfil Biþiu ºi Mihai

Pop au relevat arhaismul Mioriþei-colind, aceste 
lucrãri devenind totodatã ºi indirecte procese de  
paternitate în condiþiile în care pânã în anii ’60
versiunea-baladã monopolizase interesul
cercetãtorilor, iar þinutul Vrancei era singurul spaþiu
de obârºie acceptat. O exegezã a textelor mioritice
care au circulat exclusiv în spaþiul nord-
transilvãnean reprezintã, fãrã îndoialã, o necesarã
întoarcere la obârºii ºi se întemeiazã pe argumente
care apropie þinutul Maramureºului de însãºi
spaþiul de genezã al Mioriþei.

Þarã de margine...

Maramureº. Iatã o regiune, o zonã renumitã,
consideratã ºi de români ºi de strãini ca de neegalat
sub raportul pãstrãrii obiceiurilor, folclorului
tradiþional, portului, care sunt vii ºi importante în
viaþa locuitorilor (J. Marrant, 1982). Despre acest
fenomen s-au întreprins studii competente de-a lun-
gul vremii, reliefându-se în mod deosebit douã
aspecte determinante ale specificului zonei: unul is-
toric ºi unul geografic. Stând în cetatea munþilor 

timp îndelungat, nepermiþând poate infuzia romanã,
maramureºenii au pãstrat straturi adânci pentru a
forma în cele din urmã un cadru antropogeografic
individualizat. Deci triburile libere de daci de aici,
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ferite mai târziu de invazia masivã a migraþiilor,
«viaþa grea» din Maramureº, care a solicitat munca
ºi inteligenþa omului ºi, poate, în primul rând,
sentimentul de neam ºi solidaritate – aceºtia ºi alþi
factori au impus Maramureºului o continuitate
distinctã (Vasile Latiº, Pãstoritul în Munþii
Maramureºului, Baia Mare, 1993, p. 45).
Referindu-se la perioada feudalã, istoricul Nicolae
Iorga a fost de pãrere cã în regiunile nordice din
Ardeal regii unguri au avut o stãpânire numai
nominalã, iar în Maramureº fãceau voievozii ce
voiau (Nicolae Iorga, Viaþa româneascã în Ardeal,
1926). O autonomie de fapt care a facilitat
menþinerea identitãþii culturale în acest spaþiu, iar
mai târziu a generat un export de identitate naþio-
nalã spre alte regiuni, cãci Maramureºul a fost
odatã o þarã care a pus temelie la o altã þarã (Nico-
lae Iorga, Pagini alese din însemnãrile de cãlãtorie
prin Ardeal ºi Banat [1906], Editura Minerva, Bu-
cureºti, 1977, p. 73). Rolul jucat de elementul 
geografic în procesul de conservare a tradiþiilor
sociale, politice ºi culturale, a conferit þinutului un
statut de enclavã. Maramureºul este  delimitat spre
nord de Carpaþii Pãduroºi ºi de fluviul Tisa, este
strãbãtut, ca o ºirã a spinãrii, de Pietros, Þibleº ºi
Gutâi ºi se deschide în sud, spre Lunca Someºului.
Unitatea lui de astãzi este formatã din ceea ce
numim Maramureºul istoric – jumãtatea de sud a
vechii Þãri a Maramureºului – din Þara
Lãpuºului, Þara Chioarului, o parte a Codrului
ºi zona minierã a Bãii Mari” (Mihai Pop, prefaþã la
Antologia de folclor din judeþul Maramureº, Baia
Mare, 1980, p. 5). Regiunea a fãcut dovada unei
statornicii a tradiþiilor, unor germinãri de producþii
culturale capabile sã iradieze alte zone, calitãþi
graþie cãrora poate fi socotitã ceea ce Ernest
Gammilscheg numea teritorii nuclee, Nicolae
Iorga ºi Ion Cornea – romanii populare, iar Nico-
lae Dunãre – vetre etnoculturale ( Nicolae
Dunãre, Þara Maramureºului, vatrã etnoculturalã
de continuitate, în Acta Musei..., Sighet, 2002, p.
23; vezi ºi N. Dunãre, Curbura Carpaticã  Nordicã,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1984, p. 10-
32.) În opinia  acestuia din urmã, din cele 25 de
zone sau subzone etnografice a Curburii Carpatice
Nordice, doar ºapte au statut de vatrã etnoculturalã,
deoarece se evidenþiazã printr-un pronunþat
caracter tradiþional, sunt mai conservative ºi mai
bogate în relicve ºi reminiscenþe, printre acestea
numãrându-se Maramureºul Istoric (cu subzonele

Tisa, Mara, Iza, Cosãu, Viºeu, Talabor, Bârjava) ºi
Þara Lãpuºului. Credem cã prima versiune a Mio-
riþei s-a nãscut în zona de Nord Est a Transil-
vaniei, în regiunea dintre Munþii Rodnei ºi Munþii
Cãlimanului, unde ºi astãzi circulã cu destulã
intensitate în forma sa cea mai simplã aprecia Adrian
Fochi în 1964 (p. 539). Douã sunt argumentele care
stau la baza acestei afirmaþii surprinzãtoare ºi puþin
valorificatã. Primul vizeazã o variantã din comuna
Romuli (judeþul Bistriþa Nãsãud), pe care o considerã
versiunea daco-românã a vechiului cântec liric
anterior fuziunii (p. 257), redusã tematic la un
incipient testament: Ciobanul cel credincios / Spune
fraþilor duios:/ - Eu numai când oi muri / Pe mine mã
îngropaþi / În staulul oilor ( Ibidem, p. 257 ºi 571). Iar
al doilea are în vedere tipologia mioriticã. 
Analizând harta tipologicã (nr. 2) din monografia
fochianã, constatãm cã autorul împarte versiunea -
colind, specificã Transilvaniei, în douã cicluri, în
funcþie de regimul metric. Colindele în regim metric
de 5/6 silabe (ciclul II), din sudul Transilvaniei, ar
putea fi socotite o simplã verigã de legãturã cu ver-
siunea-baladã. De aceea avem ºansa sã retrângem
cercetãrile în zona de circulaþie a colindelor cu regim
metric de 7/8 silabe. Variantele-colind din ciclul I
sunt divizate de A. Fochi (p. 389) în patru tipuri dis-
tincte: Tipul 1. Clasic. Centrul ºi nordul
Transilvaniei; Tipul 2. Tema frica de a fi îngropat.
Câmpia ardeleanã; Tipul 3. Tema mamei. Nordul
Transilvaniei; Tipul 4. Tema conflictului erotic.
Sãlaj – Nãsãud – Cluj. Dintre acestea, doar tipul 3
conþine o particularitate deosebitã: dezvoltã nu mai
puþin de patru subtipuri (oºan, maramureºean,
lãpuºean ºi nãsãudean), ceea ce l-ar fi îndreptãþit pe
A. Fochi sã indice o altã zonã geneticã: aliniamentul
munþilor Gutâi – Þibleº – Rodna, corespunzând
zonei de nord a propagãrii tipului clasic, respectiv
spaþiul unde oieritul se practica în mod tradiþional. 
Dar A. Fochi ºi-a cenzurat aceste concluzii, desprinse
din propriile analize ºi totalizãri, deoarece se
declarase oponent al caracterului pastoral al Mioriþei,
iar pe de altã parte urmãrea sã desãvârºeascã teza lui
D. Caracostea privind circulaþia testamentului ca ºi
cântec epic independent, iniþial momentului fuziunii
cu alte motive folclorice. Pentru cei familiarizaþi
exclusiv cu versiunea-baladã a Mioriþei (programa
ºcolarã e generoasã în acest sens), mai precizãm cã
din cele patru nuclee tematice reprezentative (cadrul
epic iniþial, episodul testamentar, episodul oiþei
nãzdrãvane ºi episodul mãicuþei bãtrâne), în
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versiunea transilvãneanã se regãsesc doar primele
douã. Episodul oii nãz drãvane ºi a maicii bãtrâne
nu sunt caracteristice decât pentru zona baladei,
adicã Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea ºi o
micã fâºie din Transilvania, în interiorul 
cotului Carpaþilor. Ponderea temelor din versiunea
transilvãneanã o reprezintã: 1) Cadrul epic iniþial
(locul dramei – 249 variante, tema ciobanilor – 320
variante, hotãrârea ciobanilor - 267 variante); 2)
Testamentul (locul îngropãrii – 301 variante,
obiectele îngropãrii – 288 variante, plângerea oilor
– 259 variante). Am putea spune cã aceasta ar fi
formula cea mai restrânsã a Mioriþei, respectiv
prototipul versiunii-colind. Dar nu toate vari-
antele din Transilvania corespund acestui ºablon.
Singura zonã care pãstreazã aproape nealterat
aceastã formulã-matrice este nordul Transil-
vaniei. O investigare a textelor mioritice din nor-
dul Transilvaniei se impune ºi din raþiuni de
cercetare a ariilor laterale care, se ºtie, conservã
formulele cele mai vechi. Teoria lingvisticã
formulatã de Matteo Bartoli se poate aplica cu suc-
ces ºi în folclor. În fine, un alt motiv solid al
cercetãrii acestei zone este susþinut de istori-
ografia mioriticã: cea mai veche variantã (Zona
Bistriþa Nãsãud, 1792-1794; vezi Manuscriptum,
nr. 2-4 (83-84), 1991, p. 8-11) cunoscutã pânã
acum prezintã similitudini cu tipul sud-
maramureºean, subtip lãpuº, la fel ca ºi prima
variantã-colind publicatã (M. Marienescu, Poezia
popularã. Colinde, Pesta, 1859 -„Judecata pãsto-
rilor”).Concluziile fochiene, teoria ariilor laterale,
istoriografia mioriticã, statutul de vatrã
etnoculturalã, la care se adaugã conservatorismul
etnofolcloric local ºi arhaismul variantelor, nu doar
cã îndreptãþesc, ci ºi reclamã necesitatea realizãrii
unor studii sistematice a textelor mioritice din
aceastã zonã. Avem suficiente motive sã credem
cã variantele maramureºene aparþin unui strat
incipient peste care, ulterior, s-au aºezat alte
straturi, rostogolind cântecul mioritic spre zona de
baladã, pânã în Vrancea, de unde Alecu Russo l-a
cules (1846), iar V. Alecsandri l-a ºlefuit (înainte
de 1850), transformându-l într-o nestematã a
folclorului românesc ºi european.
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Mioriþa Was Born in the North of 
Transylvania

Until towards the end of the 20th century, the

interpretations of mioritic texts were, with rare

exceptions, case studies, an analysis of some

themes and episodes, contaminations in 

restricted spaces. Fochi’s monography in 1964

(A. Fochi, Mioriþa, Bucureºti: Editura

Academiei, 1964) seemed to be closing forever

this chapter of interest regarding local variants,

and to impose global approaches to the mioritic

phenomenon, a fact which was confirmed by

Eliade’s intervention in  1970 (M. Eliade, the

study „The Magical Sheep”, in From Zamolxis

to Genghis-Han, Paris, 1970). Nevertheless, one

of the secondary effects of the famous

monography, was the re-launching of 

discussions regarding the decisive role that

Transylvanian variants could play in what

would be later called „the hsitory and genesis

of Mioriþa”. Studies belonging to Ovidiu Bârlea,

Ion Taloº, A. Amzulescu, Monica Brãtulescu,

Vasile Latiº, Pamfil Bilþiu, and Mihai Pop have

revelaed the archaism of Mioriþa-carrol, these

studies becoming, at the same time, indirects

suits for paternity, in the circumstances in

which till the 60’s the balad-version had 

monopolized the interest of researchers, and the

ladn of Vrancea was the only space of origin

generally accepted. An analysis of mioritic texts

that have circulated exclusively in the 

North-Transylvanian space represents, no

doubt, a necessary going back to origins, and

relies on arguments that identify Maramureº

county as Mioriþa’s very space of origin. 
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