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15.

- Spun’e-m’i, tu, măi-
culiţă,
Und’e-i sora mé cea mică?
Ieri fusese aşezată
Înt-o ladă colorată,
Cu jolj alb acoperită
Şî cu flori împodobită.
Ot’ii fără d’e viaţă,
Trupu’ rece ca de d’eaţă.
Şt’iu c-o dus-o alaltăieri,
Cu prapori şî cu cântări.
Şî de-atuncia
nu să-ntoarce.
Spune-mi, maică, ce mai
face?
- Vezi, tu, sus în
albăstrime,
Unde-i ceriu cu lumn’in’e,
Îi un loc dumn’ezeiesc,
Unde înjeri dănţuiesc.
Ea acolo să d’esfată,
Sora ta cé răposată,
Cu înjerii dimpreună,
Păntru in’ima-i cé bună.
Roagă-t’e, tu, dragu’
mamii,
Roagă-te lu’ Dumn’ezău,
Ca să meri şî tu la ea,
Când viaţa a înceta.

De la Haristina Bud, 84
ani, Boereni, 2009

Priceaznă din Ţara
Lăpuşului

16.

Păntru ce t’e zbaţi în
patimi şî-n păcat,
Că Iisus s-o răstign’it

Colecţia ILEANA GRAD

Săcelul şi sărbătorile lui de odinioară

Şezătoarea era un aspect important al vieţii tradiţionale
din Maramureş, fără de care cunoaşterea mentalităţii specifice
locului nu ar putea fi întru totul desăvârşită. Aceasta era un loc de
întâlnire pentru comunitatea satului, în timpul nopţilor lungi de
iarnă, mai precis de prin 15 octombrie până pe la 1 martie. În
trecut, în aceleaşi şezători se adunau oameni care au trecut de
pragul căsătoriei, cei care intenţionau să îl treacă, precum şi cei
care erau mai tineri.

Treptat, şezătorile au început să se diferenţieze în funcţie
de componenţa membrilor, astfel încât avem două tipuri de
şezători: şezătoarea pentru femeile căsătorite şi şezătoarea pentru
fete şi feciori.

Dintre cele două tipuri de şezători, şezătoarea tineretului
se impune într-un mod pregnant, şi asta nu doar datorită
diversităţii obiceiurilor, practicilor şi ritualurilor, ci şi statutului
celor care participă: tineri, plini de viaţă, dornici tot timpul de a
încerca ceva nou. Şezătoarea este locul unde munca este doar un
pretext, locul unde legi supreme par să fie cântecul, jocul şi voia
bună.

Locul de desfăşurare era, de obicei, la casa unui om mai
înstărit din sat. Două din fetele care se ocupă de organizare merg
şi tratează cu gazda preţul pentru care le lăsa în casa ei. În general,
plata era în natură, astfel încât fetele trebuiau să meargă la munca
câmpului (secerat, fân, prăşit etc.) şi să aducă lemne pentru toată
iarna pentru a le fi cald în casă.

Fetele veneau în şezătoare însoţite de caiere din care
torceau. Această muncă reprezenta o garanţie atât pentru părinţi
(semn că fetele lor nu mergeau în zadar acolo) cât şi pentru feciori
(fata care devine nevastă trebuie să fie înainte de toate harnică
pentru a putea întreţine casa). Pe parcursul serilor de şezătoare se
fac diverse practici ritualice, care nu pot decât să demonstreze
fundamentul gândirii simbolice şi credinţa celor prezenţi în
puterea lor de a influenţa destinul şi evenimentele ce vor urma.
Peste tot este o magie care învăluie atât oamenii cât şi locurile. Nu
trece mult de la începutul şezătorii şi fetele încep a striga:
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şî o-nviat?
Să-l primim că El îi mare,
Şî îi bun cu fiecare,
orişâcând,
El n’e caută pân lume
sust’inând.

De ce fugi de rugăciune şî
d’e post,
D’e beserică, d’e slujbele
cu rost?
Vino-n beserica sfântă,
În altar înjării cântă
Lui Iisus.
Heruvimi cu aripi mult’e
vin d’e sus,
Şî tăţi cântă cu părint’ele
în cor,
N’evăzuţ d’e ot’ii noşti-ai
tuturor.
Ca n'işte fiinţă alesă,
Ce le-o dat Domnul,
Domnul Sfânt,
Ca să-ntărească cred'inţa
pă pământ.

Cin'e trupu' Lui primeşt'e,
Cu Dumn'ezău să-
mpărtăşeşt'e,
Dragul meu,
Şî trăieşt'e cu năd'ejd'ea-n
Dumn'ezău.

Să nu te laşi amăjit iubitul
meu,
D'e Satana ce-l zmint'it,
vrăjmaşu' tău.

De la Măriuca Benedec, 61
ani, Lăpuşul Românesc, 2009

Şezătoarea nu-i deplin
Fete îs, feciori nu vin,
O venit, da s-o şi dus
La o casă mai în sus.
Acolo-i casa de bârne
Şi fetele îs mai bătrâne,
La noi casa-i de nuiele,
Şi fetele-s tinerele.1

După această strigătură, fetele recurg la o practică
magică, ele fac ,,De-a feciorii”, şi fiecare are posibilitatea să îşi
cheme indirect drăguţul. Una dintre fete o întreabă pe cealaltă ce
face, dacă toarce şi răspunsul este: ,,Nu torc, că-ndrug / Pă tăţi
feciorii aduc.”

Astfel, se toarce un fir lung din caierul fiecărei fete pe
care se fac mai multe noduri cu numele fiecărui fecior, după care
mai leagă încă o aţă de un ciur sau o sită (aceeaşi dacă este mai
mare, dacă nu, ea se leagă de sită şi se pune alta), iar în perechi
de câte două, una situată la uşă şi una la masă sau la fereastră,
spate în spate, dau sita sau ciurul printre picioare. Dacă ciurul /
sita nu nimereşte printre picioarele fetei, este semn sigur că
persoana chemată nu va merge în şezătoare în acea seară, ele
zicând că nu vine pentru că este măreţ. În rest, vorbele rostite sunt
simple aparent: ,,Feciori, feciori, feciori ... turduluc, butuc pe X
(nume şi poreclă) să mi-l aduci”. Dar ele se gândesc şi la faptul
că feciorii ar putea să nu vină chiar şi după această primă parte a
descântecului, aşa că urmează o parte mai dură, cu note de
blestem, unul însă cu note umoristice: ,,De n-or veni/ I-a stropşi,/
De n-or apărea/ I-a agămba,/ Surcele în obiele,/ Furnici în opinci,/
Şoareci în cioareci..../ Turduluc, butuc,/ Pănă-n coaie,/ Trabă
să-l doaie.” Fetele răspundeau în cor: ,,Vinăăă, vinăăăăăă!”.2

De asemenea, dacă gospodăria era situată lângă o punte
sau pe o uliţă, acestea se legau cu sârmă, aţă mai groasă pentru ca
feciorii să se împiedice sau să îşi rupă ceva şi să fie nevoiţi să
intre în şezătoare.

O altă practică care ţine de sfera magicului este mersul la
soc, considerat în mentalul colectiv o plantă a diavolului, dar care
are puterea de a îndeplini cele cerute. Chiar dacă socul nu era
aproape, ele mergeau până găseau unul, iar ajunse acolo îl
hurducau şi îi spuneau:

Ieşi băsoc din soc,
Cu pipă şi cu cojoc,

1 Performer Ileana Mecleş, 76 ani, Săcel, 2007;
2 Performer Ileana Peter, 91 ani, Săcel, 2007;
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Colecţia NICOLAE POP
(DINU)

Plugul

17.

Bună seara, gazdă aleasă,
Cred că ne primiţi în casă
Să ne dăm pe lângă sobă
Ca să stăm puţin de vorbă.
Că aşa-i în seara asta
Să urăm la toată casa
Şi de n-o fi cu bănat
Să strârnim câinii din sat
Şi femeile din pat
Să ne-asculte la urat.
Refren...
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi
Şi sunaţi din zurgălai
Să se audă peste văi.

18.

Aho, aho, copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi:
S-a sculat mai an
Bădiţa Traian
S-a încălecat
P-un cal învăţat
Cu nume de Graur,
Cu şaua de aur,
Cu frâul de mătasă,
Cât viaţa de groasă,
Şi-n scări s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat

Sie orb, sie şchiop
Numa să sie cu clop.
Păru’ din clop să-i iasă
Numa să mă văd mireasă.3

Nu trece mult timp şi feciorii încep să îşi facă apariţia în
şezătoare prin cântece şi strigături, după cum urmează:

Mândră cu ochii tăi cei dragi,
De pe uliţă mă tragi
Şi-n casă la voi mă bagi!

De pe uliţă m-aduci
Tu, mândruţă, cu ochi mici
Când îi sui, când îi rădici,
La inimă rău mă strici;
Când îi sui, când îi cobori,
La inimă mă dobori.

- Haidaţi, preteni, să strigăm,
Una tu şi una eu
Ca să nu ne pară rău,
Haidaţi, să ne veselim,
Cu tăţi bine să trăim,
Să giucăm şi să horim
Că doar o viaţă trăim.
Dragă mi-i veselia
Într-o casă cu badea;
Dragu’ mi-i la veselie,
Cu oameni de omenie.
Dragu’ mi-i unde-am zinit
Cu cine m-am întâlnit.
Tot cu floarea di pă şăs,
Cu bădiţa mneu ales.
Aicea mă veselesc
Şi-acasă bine-mi trăiesc,
Cu badea dacă-l iubăsc.
Aicea voinţa-mi fac
Şi-acasă-mi trăiesc pă plac,
Cu badea dacă mi-i drag.
Unde-aud strâgând Văsî’,
Tăt acolo mi-s ochii
C-aşa-i numele badii;
Unde-aud strâgând Ioa’,

3 Performer Maria Bizău, 35 ani, Săcel, 2008;
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Să aleagă un loc curat
De arat şi semănat.
Şi s-a apucat într-o joi,
Boi, bourei,
În frunte ţânţărei.
Refren...

19.

Ziua toată a lucrat,
Brazda neagră a răsturnat.
Şi prin brazdă a semănat
Grâu mărunt şi grâu de
vară,
Deie, Domnul, să răsară..
Refren...
Şi când lucrul s-a sfârşit,
Iată, mari s-a stârnit
Un vânt mare pă pământ
Şi ploi multe după vânt,
Pământul de-a răcorit
Şi sămânţa a-ncolţit.
Refren....

20.

La lună, la săptămână,
Îşi umplu cu apă în mână
Şi se duse ca să vadă
De i-a dat Dumnezeu
roadă
Şi de-i grâul răsărit
Şi de-i spicul aurit.
Era-n spic cât vrabia
Era-n oai cât trestia.
Refren....

Tăt acolo mi-i mintea
C-aşă-l cheamă pă badea.4

Fântâna reprezintă un alt joc care se face în şezătoare
dacă toată lumea cade de acord. Astfel, un fecior se aşază pe un
scaun aproape de uşă şi feciorii îl întreabă ce face acolo, iar el
răspunde că a căzut într-o fântănă. Feciorii îl întreabă pe care fată
o vrea ca să îl scoată şi el rosteşte numele fetei pe care doreşte să
o sărute, căci aşa se iese din fântână - cu un sărut. Fata rămâne în
locul lui, în făntână, şi trebuie să rostească ea numele unui băiat.
Alternanţa aceasta continuă până ce toţi membrii şezătorii ajung
pe acel scaun.

Birăile, un joc care se leagă de lucrul fetelor, reprezintă
un moment în care fetele sunt obligate să sărute feciorul, dacă nu
vor să piardă lucrul din acea seară. Un fecior se aşază după masă,
asemeni unui birău (primar) - de unde şi numele jocului, iar
ceilalţi strâng fusele, dacă nu, cujelcile fetelor sau ce lucru au şi
le duc la birău pe masă. Fiecare fată trebuie să îşi răscumpere
lucrul printr-un sărut, în caz contrar, fata riscă să îi fie rupt fusul,
să i se deşire cipca, să i se rupă acele etc. Au fost semnalate cazuri
când unele fete, mai îndrăzneţe, aveau un lucru de rezervă şi după
acela nu le părea rău, chiar dacă le era luat. Se zice despre birău
că ar fi ales tot timpul datorită faptului că este mai urât şi că fetele
nu îl găsesc atrăgător, astfel încât să le fie greu să îl sărute; cu cât
era mai urât, cu atât era distracţia mai mare. Dar sunt şi cazuri
când birăul refuză să sărute fata, şi atunci fata aceea rămâne
ruşinată toată seara5.

Butinul este un joc care mimează într-un fel dragostea
fizică şi care nu este făcut prea des. Se pune jos un suman,
feciorul ia fata şi se pune peste ea pe suman. Fata nu scapă până
ce nu se sărută cu acel fecior. Care nu merge la butin, nu are
dreptul să joace în acea seară.

Printre uşi / Petrecutul feciorilor este un ritual de
petrecere a feciorului care pleacă mai repede. Astfel, dacă feciorul
are o fată care îi place, el cere unui prieten să o scoată afară ca să
îşi poată lua rămas bun unul de la altul. Se spune că nu era
recomandat să iasă afară după fiecare fecior care cere acest lucru,
pentru că feciorii îşi fac o impresie proastă despre fata respectivă.
Alţii cheamă fata, pentru că doresc să se răzbune pentru o ruşine
ce le-ar fi adus-o şi care nu este uitată de colectivitate.

4 Performer Maria Tomoiagă, 81 ani, Săcel, 2007;
5 Performer Ileana Grad, 62 ani, Săcel, 2007;
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21.

Traian iute s-a întors
Şi din grajd pe loc a scos
Un alt cal mai năzdrăvan,
Cum îi place lui Traian,
Negru ca corbul, iute ca
focul
De nu-l prinde locul,
Cu potcoave de argint
Care-s iute la fugit.
Refren....

22.

El voios a-ncălecat
La Lăpuş a apucat
Şi oţel a cumpărat
Ca să facă seceri mari
Pentru secerători tari
Şi să facă seceri mici
Pentru copilaşi voinici
Ş-altele mai mărunţele
Cu mănunchi de floricele
Pentru fete tinerele
Şi neveste ochişele.
Refren....

23.

Ei cu stânga apuca
Şi cu dreapta secera
Şi prin lan înainta
De părea că înotau.
Alţii-n urma lor legau,
Znopţii înalţi îi adunau
Şi clăi mândre ridicau
Ce la soare se uscau.

Sârii este o petrecere a celor care au mers frecvent într-o
anume şezătoare. Ea se ţine în serile de Crăciun şi de Anul Nou.
Fetele trebuie să aducă mâncarea (cozonac, gogoşi, găluşte,
cârnaţi, coaste, brânză), iar feciorii aduc băutura şi muzica.
Distracţia este ca şi la nuntă, urmând ca a doua zi să se facă
rămăşiţa.

Vergelul este printre ultimele petreceri de anvergură în
cadrul şezătorii. El se ţine de Bobotează, de Sântion. Ca şi la
Sâri, fetele aduc mâncarea şi feciorii muzica şi băutura. Dacă un
fecior nu are drăguţă, el nu are voie să mănânce din bucatele de
pe masă. Spre deosebire de Sâri, acum feciorul trebuie să meargă
cu o jumătate de horincă acasă la părinţii fetei, ca să o ceară
pentru a merge împreună în vergel şi tot el îşi ia angajamentul că
o va aduce şi înapoi. Bineînţeles, că sunt cazuri când fata bea
jumătate şi refuză să meargă cu feciorul în vergel, dacă nu e pe
placul ei. De obicei, sunt cerute la părinţi acele fete cu care doresc
să se căsătorească, arătându-şi astfel intenţiile. Se fac o serie de
strigături cu această ocazie:

Mândra păntr-un colăcel
N-o vrut a veni-n vergel;
Mândra păntr-o cocârstacă
N-o vrut vergelu’ să-l facă
S-o temut c-a si săracă.

Luaţi seama, feciori, bine
Că şi-a mé drăguţă vine
Cu suman şi cu opinci
Şi cu sânul plin de nuci.
Câte fete-s cu teptare,
Tăte-s strâmbe la picioare.
Numai mândruliţa mé
E dreaptă ca secerea.

S-o t’eptănat mândra-n frunte
În ceafă te poţi ascunde;
Şi-o făcut mândra bucla,
Capul îi cât doniţa.

Ce te ţâi, bade, măreţ
Cu o raţă în coteţ?
Dacă raţa ţi-a peri,
Cu ce dracu ti-i făli?
Să ţine badea fălos
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Apoi carăle încărcau
Şi la moară se duceau.
Refren....

24.

Iară hoaţa cea de moară
Când văzu atâtea cară,
Încărcate cu povară,
Puse coada pe spinare
Şi fugi în lunca mare.
Iar morarul, meşter bun,
Zări moara prin cătun
Şi-şi luă cojoc miţos
Şi îl înturnă pe dos
Şi-şi luă ciocanu-n brâu
Şi mai luă şi un frâu.
Apoi iute alerga,
Moara cu frâul o lega.

25.

Traian mult se bucura,
Zeciuiala morii da,
Pe morar îl dăruia.
Apoi călare încărca
Şi spre casă se întorcea
Cu flăcăii ce mâna
Iar boii se opintea
Şi roţile scârţâia.
Refren....

Da la gură-i zăbălos.
Ia-ţi, bădiţă, batista
Şi-ţi şterge guriţa!
Bădiţă de peste apă,
Te-ai ţinut măreţ odată
D-acum timpu ţ-o trecut,
Nu mai eşti cum ai si vrut!

Înainte de Postul Mare se face Despărţitul. Ca şi la
celelalte întruniri, fetele aduc mâncare, iar feciorii horincă şi
muzică. Fiecare fecior aduce câte un litru de horincă.

Din cele prezentate mai sus se poate observa cu uşurinţă
frumuseţea acelor seri şi câtă importanţă aveau acele întâlniri
pentru comunitatea sătească. Şezătoarea pare a fi o agora a
tinerilor, locul unde defectele ies la iveală la fel de bine ca şi
calităţile, locul unde seriozitatea de om matur se împleteşte cu
spiritul copilăriei.

Şezătoare Săcel; foto: Felician Săteanu




