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Capitolul I.

PROIECTUL ”COOPERARE INSTITUȚIONALĂ  
INTERACTIVĂ. ISTORIE, TRADIȚII ȘI CULTURĂ 

FĂRĂ FRONTIERE” – HUSKROUA/1101/140

”Parteneriat fără frontiere”

 Muzeul Judeţean Satu Mare,  în parteneriat cu Universitatea de Stat 

”Universitatea Națională”- Ujgorod, au implementat în perioada 01.01.2014 

– 30.09.2015  proiectul ”Cooperare instituțională interactivă. Istorie, tradiții 

și cultură fără frontiere” (HUSKROUA/1101/140),  în cadrul Programului de 

Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina  ENPI 

– CBC - 2007 -  2013,  Prioritatea 4. „Suport people to people cooperation”,  

Măsura 4.1. „Institutional cooperation”.

Asociați în implementarea proiectului au fost: Uniunea Ucrainenilor din 

România – filiala Satu Mare şi Muzeul Regional din Ivano-Frankivsk,Ucraina, 

iar colaboratori: Consulatul General al României la Cernăuți; Ambasada 

Ucrainei în România; Primăria Tășnad, Primăria Certeze, Primăria 

Micula, Forumul Democrat German Satu Mare, Casa Corpului Didactic 

Satu Mare, Școala Gimnazială Tășnad, Centrul Cultural Tășnad, Școala 

Gimnazială Certeze, Școala Gimnazială Micula,  Asociația ”Mara Oaș” 

Negrești, Ansamblul ”Cununița năzdrăvană”, Academia de Arte și Meserii 

Tradiționale Baia Mare, Fundația Social-Culturală pentru ”Democrație, 

identitate, unitate, generozitate, acțiune” Maramureș,  Grădinița ”Guliver” 

Satu Mare.

Ucraina: Primăria Orașului Slatina, Primăria Biserica Albă, Primăria  

Apșa de Jos, ONG ”Nadia-Speranța”, Școala Generală Biserica Albă, 

Școala Generală Apșa de Mijloc, Școala Generală Apșa de Jos.

Ungaria - Muzeul Mátészalka. 
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Obiectivul general al programului HUSKROUA-ENPI-CBC  este acela 

de intensificare şi adâncire a cooperării sociale, economice, îmbunătăţirea 

calităţii mediului, creşterea eficienţei managementului în zona de graniţă, 

sprijinirea cooperării “people to people” şi a cooperării instituţionale.

Aria eligibilă de implementare a programului este: România, judeţele 

Maramureş, Satu Mare şi judeţul Suceava; Ungaria, judeţele Szabolcs-

Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén; Slovacia, regiunile Prešov şi 

Košice; Ucraina, două regiuni: Zakarpatia și Ivano – Frankivsk. Regiunile 

adiacente sunt: România - judeţul Suceava, Ucraina – parțial regiunea 

Cernăuți.

Obiectivele  şi activităţile proiectului ”Cooperare instituțională 

interactivă. Istorie, tradiții și cultură fără frontiere” (HUSKROUA/1101/140),  

sunt  menite să contribuie la conştientizarea populaţiei ce trăieşte în 

zona transfrontalieră despre importanţa cunoașterii originilor comune, 

însemnătatea patrimoniului istoric şi cultural comun, valoarea creației 

tradiționale. De asemenea, cercetările pluridisciplinare (istorie, arhivistică, 

etnografie, patrimoniu material şi imaterial), seminariile, colocviile, 

publicaţiile multilingve, expoziţiile şi  concursurile pentru tineret ce au 

fost organizate, marchează specificul multicultural al judeţului Satu Mare, 

evidenţiind concomitent și cultura minorității ucrainene din România, 

implicit pe cea a minorității românești din Ucraina, ambele multă vreme 

marginalizate. Chiar şi azi românii din Ucraina (Transcarpatia) au drepturi 

limitate în manifestarea identităţii entice, a tradiţiilor specifice, şi mai ales 

în editarea publicaţiilor în limba maternă, limba română. 

 Obiectivele proiectului și-au propus să reflecte relaţiile dintre etnii, 

multiculturalitatea regiunii, dar şi modul în care etniile pot să-şi manifeste 

identitatea şi valorile patrimoniale în ţările în care sunt minoritare. 

Cunoaşterea comună, promovarea şi protejarea vestigiilor istorice, a 

obiceiurilor, tradiţiilor şi potenţialului turistic, sunt modalităţi de cooperare 

şi susţinere reciprocă atât între specialiştii în domeniu, dar mai ales între 

comunităţile mixte ce convieţuiesc de o parte şi alta a frontierei, şi care 

de-a lungul veacurilor au trăit împreună, o bună perioadă de timp fiindu-le 
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însă interzisă cooperarea şi mai ales accesul la documentele istorice. 

Activităţile proiectului au o importanță deosebită pentru munca 

muzeistică, ele reprezentând în acelaşi timp continuarea şi aprofundarea 

activităţilor realizate în comun cu partenerii ucraineni, încă din anul 

1992, devenite un exemplu al colaborării transfrontaliere, menite să 

promoveze valorile istorice, culturale, turistice ale judeţului Satu Mare şi 

ale Transcarpatiei. 

Rezultatele proiectului implementat de Muzeul Județean Satu Mare 

(lider) și Universitatea de Stat ”Universitatea Națională”- Ujgorod (partener) 

se  concretizează prin: tipărirea a 13 publicații multilingve, organizarea a 

6 colocvii de diseminare, 6 seminarii și 6 concursuri pentru tineret, două 

expoziții, două sesiuni științifice internaționale, un workshop, sintetizate în 

10 activități principale.

1.Diseminarea şi vizibilitatea  proiectului.
Colocvii informative în 3 localităţi din România (Certeze, Micula, Tășnad) 

şi 3 localităţi din Ucraina (Apşa-Dibrova, Biserica Albă-Bela Tserkva, 

Slatina-Solotvino), de popularizare a proiectului, precum şi a potenţialului 

cultural, turistic, al regiunii transfrontaliere Satu Mare – Transcarpatia.

2.Protejarea şi valorificarea moştenirii culturale comune în 
regiunea de graniţă. 

2.A. Cercetări de teren. 

2.B. Tipărirea a 6 Ghiduri cultural-istorice multilingve – inclusiv DVD-

uri, pentru 3 localităţi din România – Certeze, Micula, Tășnad şi 3 localităţi 

din Ucraina - Apşa, Slatina, Biserica Albă – 3.000 bucăţi Ghiduri şi 3.000  

DVD-uri.  

2.C. Organizarea a 6 concursuri pentru tineret, cu tema “Locul meu 

natal”, cea mai bună lucrare fiind publicată în Ghidul cultural – istoric al 

localităţii respective. 

2.D. Organizarea de conferinţe şi seminarii pentru tineret cu tema 

“Implicarea tineretului în cunoaşterea şi promovarea valorilor transfrontaliere 

şi a cooperării internaţionale”, cu rolul de a informa şi educa tineretul în 
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spiritul cunoaşterii şi protejării valorilor istorice, culturale, etnografice, 

turistice ale regiunii transfrontaliere Satu Mare – Transcarpatia.

2.E. Publicarea volumului ”Centenar Iuliu Andrei Pop” – 300 bucăți.

3. Identificarea  istoriei comune din regiunea transfrontalieră.
3.A.Cercetări arhivistice la Arhivele de Stat din Transcarpatia. 

3.B. Tipărirea cărţii “Episcopia Greco-Catolică de Mukacevo. 

Documente. Vol. III” – 500 bucăți.

3.C. Sesiunea internaţională “Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi 

contemporaneitate”, ediţia a VI-a (Tășnad, 2014).

3.D. Publicarea volumului “Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi 

contemporaneitate”, volumul VI – 500 bucăți. 

3.E.  Publicarea volumului „Satu Mare. Studii şi comunicări” (seria 

istorie-etnografie-artă) – 500 bucăți.

3.F. Publicarea volumului ”300 de ani de la nașterea episcopului greco-

catolic Grigore Maior” – 300 bucăți.

4. Susţinerea creaţiei contemporane şi tradiţionale meşteşugăreşti.  
Încurajarea şi expunerea noilor  creaţii. Implicarea tinerei generaţii în 
cunoaşterea şi practicarea meşteşugurilor.

4.A.Cercetări de teren. Identificarea creatorilor tradiţionali şi 

contemporani din zona transfrontalieră Satu Mare, Ucraina, Ungaria.

 4.B. “Târgul meşterilor şi creatorilor contemporani” (Satu Mare, 2014) 

cu participare internaţională, meşteri și creatori din România, Ucraina, 

Ungaria.

4.C. “Parada  costumelor tradiţionale şi contemporane” – “HUSKROUA-

PARADE” (Satu Mare, 2014), cu participare internaţională.

4.D. “CBC Party - Cultura care ne uneşte” (Satu Mare, 2014), dansuri, 

cântece, reţete culinare şi tradiţii comune din regiunea transfrontalieră 

România, Ucraina, Ungaria.

4.E. Publicarea broşurii “Creaţia tradiţională – creaţia contemporană. 

Ghidul meșterilor și creatorilor contemporani” -  500 bucăți.

5. Cercetarea şi protejarea patrimoniului imaterial transfrontalier. 
Obiceiuri tradiţionale şi contemporane. 
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5.A. Cercetări de teren.

5.B.Tipărirea cărţii şi Dvd-ului “Patrimoniu imaterial transfrontalier. 

Tradiții și ritualuri” - 1000 bucăți. 

6. Workshop, Ucraina, Beregovo, 2015 - “Istorie, tradiţii şi cultură fără 

frontiere. Cooperare instituţională interactivă”.

7. Conferinţă internaţională, Ucraina, Beregovo, 2015 – „Problems 

and perspectives of the transborder collaboration: experience of the 

Carpathian Euroregion”- şi publicarea volumului cu acelaşi titlu -100 buc.

8. Expoziţia de fotografii “Împreună fără frontiere”, 2015, România 

şi Ucraina.

9. Digitizarea patrimoniului transfrontalier şi postarea pe pagina de 

internet a Muzeului Județean Satu Mare şi a Universităţii Naționale din 

Ujgorod.

Realizarea obiectivelor proiectului a presupus  popularizarea istoriei, 

culturii și obiceiurilor sătmărene în spaţiul larg transfrontalier, dar şi o 

dotare tehnică deosebit de necesară pentru muzeul nostru, efectuată prin 

intermediul fondurilor europene.

 Campaniile cercetărilor de teren s-au desfășurat în numeroase localități 

din județele Satu Mare, Maramureș și regiunea Transcarpatia, dintre 

care amintim: Micula, Micula Nouă, Bercu, Tășnad, Blaja, Raț, Certeze, 

Huta Certeze, Moișeni, Bixad, Boinești, Turț, Negrești, Tur, Trip, Halmeu, 

Racşa, Orașu Nou, Vama,  Sărăuad, Săcășeni, Cehal, Cehăluț, Socond, 

Carei, Căpleni, Petrești, Beltiug; în județul Maramureș: Botiza, Sighet, 

Bârsana, Șișești, Călinești, Șurdești, Săcel, Săpânța; iar în Ucraina: 

Slatina (Solotvino), Slatina Mică (Ocna Slatina), Apşa de Jos (Dibrova), 

Apşa de Sus (Verkhnje Vodyane), Apşa de Mijloc (Serednje Vodzane), 

Biserica Albă (Bela Tserkva), Plăiuţ (Plazuts), Peri (Hrushovo), Stâmtura 

(Glubokiz Potok), Dobrik, Mukacevo, Beregovo etc.

Dorim să adresăm mulțumiri pentru sprijinul acordat la implementarea 

proiectului, Excelenței Sale, doamna Eleonora Moldovan, Consulul 

General al României la Cernăuți; domnului Ionel Ivan, ministru-consilier, 
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adjunct al şefului de misiune; domnului Mihai Macioca, președintele Uniunii 

Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare; domnului Petre Prodaniuc, 

Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare; doamnei cercetător 

dr. Doina Ișfănoni, expert Comisia Națională pentru Salvgardarea 

Patrimoniului Cultural Imaterial; doamnei Maria Erdei, director Școala 

Gimnazială Tășnad; domnului Vasile Mitrașca, primarul orașului Tășnad; 

domnișoarei Anca Deaconu, Centrul Cultural Tășnad; domnului Josef 

Hölczli, Forumul Democrat German, filiala Satu Mare.

 Alese mulțumiri adresăm colaboratorilor noștri din Ucraina: domnului 

Mihai Misiuk, director Arhivele Statului Transcarpatia; doamnei Kutassy 

Ilona, director adjunct Arhivele Statului- Beregovo; domnului prof. Mihai 

Tocar, președintele ONG ”Nadia-Speranța”; doamnei prof. Anuța Dan, 

Școala Generală din Apșa de Mijloc; doamnei Elena Popovici, director 

Grădinița din Biserica Albă; doamnei Maria Migali, director Școala 

Generală din Biserica Albă; domnului Vasile Migalca, deputat raional; 

domnului Ioan Botoș, președintele Uniunii Regionale a Românilor din 

Transcarpatia  ”Dacia”; domnului dr. Taras Datio, profesor Universitatea 

Națională Ujgorod.

 Suntem recunoscători pentru tot sprijinul primit din partea domnului 

Dumitru Baltă, profesor la Școala Gimnazială Certeze, care ne-a fost 

deseori alături în campaniile de cercetare, dovedind o reală pasiune față 

tot ceea ce înseamnă tradiție, istorie și cultură românească.

La implementarea proiectului am fost sprijiniți de foarte mulți colegi, cărora 

le adresăm mulțumirile noastre sincere: Valentin Busuioc, Dinu Capotescu, 

Mărioara Capotescu, Roxana Cobusceanu, Doina Dragoș, Gindele Robert, 

Kocsis Agnes, Diana Iegar, Ana Marc, Gabriela Paul, Aglaia Șimon,Toth 

Zoltan, Varga Emeșe, Vik Tiberiu. Aducem un ultim  omagiu fostei noastre 

colege, Cristina Pavel, care a pleca mult prea devreme dintre noi!

De asemenea, mulțumim tuturor celor care ne-au primit în casele lor, cu 

multă amabilitate, pentru a realiza înregistrările audio - video, fotografiile 

și ghidurile de interviu.

Iar la final, mulțumim din tot sufletul familiilor noastre!
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Echipa de implementare a proiectului HUSKROUA/1101/140.
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Capitolul II.

COMUNITĂȚI ROMÂNEȘTI DIN 
TRANSCARPATIA

 ”Să fiți râul. Râul ține minte izvoarele din care s-a născut”

În regiunea Transcarpatia, Ucraina, pe malul drept al râului Tisa, lângă 

frontiera româno-ucraineană limitrofă cu judeţele Maramureş şi Satu Mare 

din România, locuiesc peste 45.000 de români, în ținutul Maramureșului 

istoric. Conform recensământului din 5-14 decembrie 2001, în Transcarpatia 

au fost înregistrați 32,1 mii de români, ceea ce constituie 2,6% din întreaga 

populaţie a regiunii, în care convieţuiesc peste 100 de etnii, cea românească 

fiind a treia ca mărime, după cea ucraineană şi cea maghiară. 

Din totalul românilor 96% au declarat limba română ca limbă maternă. 

Majoritatea acestora locuiesc compact în doua raioane situate în dreapta 

Tisei, ce au făcut parte din Maramureşul istoric, respectiv în raionul Teceu 

–Teaciv: 21,3 mii persoane (în localităţile: Apşa de Jos, Slatina, Strâmtura, 

Podişor, Peştere, Bouțu Mic, Bouțu Mare, Carbuneşti şi Topcino) şi în 

raionul Rahău – Rahiv: 10,5 mii persoane (în localităţile Apşa de Mijloc, 

Biserica Albă, Plăiuț şi Dobric). Slatina (Solotvino) este cea mai mare 

localitate cu populație românească din Transcarpatia.

În jur de 10000 de români denumiţi ”volohi” locuiesc în raioanele 

Velicoberzeniaschi (în localitatea Mircea),Ujgorog (în localităţile Kamianţa 

și Antaloviți), Perecin (în localităţile Simer, Turia, Remeta, Turia Pasica, 

Poroscovo și Svaliavchi), Mukacevo (în localităţile Obava și Verhnia 

Vajnița) și Irsava (în localitatea Dolga).

 În Transcarpatia funcționeaza 11 școli cu predare în limba română 

și 2 școli mixte, iar Școala nr. 2 din Slatina a fost transformată în “Liceul 

românesc”, în anul 2003. La Universitatea Naţională din Ujgorod 
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funcţionează secţia de filologie - limba și literatura română, din doi în 

doi ani sunt repartizate 10 locuri pentru români. Învățământul românesc 

se confruntă însă cu numărul mic al cadrelor didactice, al manualelor și 

cărților tipărite în limba română, dar entuziasmul dascălilor este mai presus 

de toate opreliștile, învățându-și elevii să păstreze viu spiritul identității 

românești.

În plan cultural, pentru comunitatea românească din regiune există 7 

cămine culturale cu 1.100 de artiști amatori, 2 școli de muzică, 8 biblioteci 

cu un fond de carte în limba română de cca. 12.500 de volume. Asociațiile 

culturale desfășoară numeroase activități prin care promovează valorile 

identitare românești, prin tradiții, port popular, cultură și mai ales prin 

limbă, românii din Transcarpatia  simțindu-se puternic legați de frații lor din 

România. De altfel, rar ne-a fost dat să vedem, să simțim ”mândria de a fi 

român”, atât de puternic cum o simt românii din Transcarpatia! Dragostea 

față de limba română, cultura și tradițiile românești este la fel de puternică 

precum tristețea omniprezentă în sufletele românilor din Transcarpatia, 

profund afectate și azi de deciziile istorice nedrepte prin care ”au fost 

despărțiți de Țara mamă România, iar Tisa a devenit râul care desparte 

frate de frate!”

Comunitatea românească din Transcarpatia are mai multe asociații 

culturale: Asociaţia Social-Culturală a Românilor din Transcarpatia ”George 

Coşbuc”,  ce a militat pentru introducerea grafiei latine în şcolile cu predare 

în limba română, contribuind la deschiderea Liceului românesc din Slatina 

și înființând  ziarul „Maramureşenii” (din păcate nu se mai publică, din lipsă 

de fonduri).  Societatea culturală “Ioan Mihaly de Apsa”- Apșa de Mijloc; 

Uniunea Regională a românilor din Transcarpatia “Dacia” – Apșa de Jos;  

Organizaţia Non-Guvernamentală “Speranţa-Nadia”, Slatina.

Activitățile culturale ale comunității românești sunt sprijinite de 

Consulatul General al României la Cernăuți (impresionantă fiind implicarea 

Excelenței Sale, doamna Consul General Eleonora Moldovan), și de 

Guvernul României, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni.

Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia “Dacia”, condusă 
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de dl. Ioan Botoș, organizează numeroase activități culturale dintre 

care amintim: Festivalul Mihai Eminescu; Ziua Naţională a României; 

simpozioane dedicate unor personalităţi  născute în Transcarpatia, 

spectacole consacrate limbii materne și valorilor culturii populare, expoziţii 

tematice sau documentare. La Apșa de Jos, familia Botoș a deschis, în 

propria casă, Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, 

structurat pe mai multe secţii: Secţia de Etnografie, Secţia Carte Veche, 

Secţia Documente Vechi, Numismatică, Ceramică şi Secţia Ţăranului 

Român. Pentru prima oară acest muzeu a fost prezentat într-un catalog 

științific dedicat muzeelor din România și Transcarpatia, tipărit de Muzeul 

Județean Satu Mare, din fonduri europene (vezi D. Bălu, I.L. Horvat, O. 

Svyezhentseva, I. Vovkanych, Muzee și patrimoniu transfrontalier, Satu 

Mare, 2012).

O activitate deosebit de laborioasă o desfășoară Organizaţia Non-

Guvernamentală “Speranţa-Nadia” din Slatina, înființată în anul 2008,  

avându-l ca președinte pe dl. prof. Mihai Tocar. Câștigătoare a 4 proiecte 

transfrontaliere finanțate din fonduri europene, Organizația “Speranţa-

Nadia” a înființat  ”Centrul de Informare Turistică Transfrontalieră”, ce 

promovează atât turismul local, cât și întreaga regiune, inclusiv prin 

tipărirea a numeroase publicații de popularizare. 
Dintre realizările ONG-ului amintim: caravanele folclorice în Romania și 

Ucraina;” Festivalul Folcloric din Slatina”; înființarea Centrului Etno-Folcloric 
care se ocupă de  conservarea, promovarea și dezvoltarea tradițiilor și 
folclorului românesc din dreapta Tisei; înființarea  Ansamblului  Folcloric 
„Speranța”, format din 50 de persoane; participarea la Concursul Național 
de Datini și Obiceiuri de Iarna “Cum e datina strabună”, din Ucraina; la 
”Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă” din  Negrești-Oaș, jud.Satu 
Mare; la ”Reuniunea Tinerilor Ortodocși”, Baia Mare; ”Zilele Cooperării 
Europene”, Satu Mare, obținând numeroase distincții, diplome și premii.
ONG-ul ” Speranța-Nadia” sărbătorește anual Ziua Națională a României, 
organizând spectacole impresionante.

Remarcabilă este pasiunea și implicarea doamnei profesor Anuța Dan, 
care, în cadrul Cercului ”Euro-Info” de la Școala Generală din Apșa de 
Mijloc, precum și a Cercului ”Izvoare”, organizează numeroase activități 
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cultural-educative, străduindu-se să mențină viu spiritul românesc, să-i 
învețe pe copii să vorbească corect limba română, aceeași dăruire fiind 
evidentă și cazul doamnei Elena Popescu, directoarea Grădiniței din 
Biserica Albă, unde micuții români învață să vorbească în limba maternă, 
”căci, dacă granița ne desparte, limba ne unește!” 

Toate aceste manifestări, dar și numeroase alte încercări de păstrare a 
identității românești, reprezintă o zbatere necontenită pentru drepturi ce sunt 
firești într-o societate normală, democratică. Românii din Transcarpatia se 
confruntă însă zilnic cu problema obținerii vizelor pentru trecerea frontierei 
spre Țara mamă!, cu problema cetățeniei, cu cea a lipsei publicațiilor în 
limba română,  cu greutățile economice și, din nefericire, cu un război care 
nu este al lor! Cu totă istoria zbuciumată pe care au trăit-o sub cinci state: 
România, Austro-Ungaria, Cehoslovacia, Ungaria, Uniunea Sovietică, iar 
acum în Ucraina”, românii din „România Mică” şi-au păstrat graiul neamului 
şi conştiinţa identităţii naţionale, azi dorindu-și să nu fie daţi uitării (vezi I. 
Botoș, La nord de Tisa în “România Mică”, Cluj-Napoca, 2006). Oamenii 
din Maramureșul istoric, din drepta Tisei, numit ”cununa României”, mai 
speră într-o viață demnă, liberă, prosperă, în care tradițiile străbune și 
valorile identității românești să le încununeze viitorul.
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Cercul ”Izvoare” - Școala din Apșa de Mijloc - Transcarpatia
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Grădinița din Biserica Albă – Transcarpatia

Delegație de elevi și profesori din Transcarpatia, în vizită la Colegiul 

”Mihai Eminescu” din Satu Mare
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Muzeul de Istorie și Etnografie al Românilor din Transcarpatia

– loc. Apșa de Jos

Muzeul de Istorie și Etnografie al Românilor din Transcarpatia
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Muzeul Școlar – localitatea Bouțu Mic – Transcarpatia

Muzeul din Biserica Albă - Transcarpatia
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Capitolul III.

PATRIMONIU IMATERIAL. TRADIȚII ȘI 
RITUALURI

Cap. III. 1. Structura cercetării aplicate în zona 
transfrontalieră

Cercetarea patrimoniului cultural imaterial impune abordarea unor 

strategii axate nu doar pe teritorialitate (chiar și în cazuri delimitate de tip 

”cross - border ”), ci și pe o rază amplă de cunoaștere ce implică introspecția  

”manifestărilor umane, confruntându-se cu riscurile permanente ale 

dispariției unor comportamente, mentalități și, implicit, a formelor pe care 

acestea le-au  generat” (Repertoriu național de patrimoniu cultural imaterial. 

Patrimoine Culturel Immatériel de Roumanie, I, coord. S. Ispas, 2009).

Perisabilitatea acestui tip de creativitate, frecvent asociată cu cea a 

”oralității”,  a condus la coalizarea mondială a specialiștilor din domeniu, 

politica de salvgardare a patrimoniului imaterial fiind susținută atât de 

organisme internaționale precum UNESCO, cât și de forurile legiuitoare 

naționale.  România s-a alăturat și ea acestor demersuri concrete, fie prin 

cercetările de salvare implementate, fie prin legislația adoptată. Astfel, 

România, prin Legea nr. 410/29.12.2005  aderă la Convenția pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris în 17 

octombrie 2003, iar  Legea 26/2008 , Legea patrimoniului imaterial, definește 

creațiile ce compun acest tip de patrimoniu. Prin Ordinul Ministerului  

Culturii nr. 2236 din 12 aprilie 2008  a fost înființată Comisia Națională 

pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, manifestând  ”o reală 

preocupare pentru păstrarea unui teren de siguranță în supraviețuirea 

faptelor de patrimoniu cultural imaterial” (Repertoriu național de patrimoniu 

cultural imaterial, 2009).
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În metodica studierii creativității imateriale cercetătorul  „trebuie să 

cuprindă în câmpul de observațiune și actualitatea și trecutul [...], pentru 

că nimic nu poate fi pătruns în toate tainele lui dacă e izolat în timp, ca 

și în spațiu [....]. Nu trebuie să uităm că imaginația poporului nu rămâne 

inactivă, e stimulată mereu de ce se întâmplă în anumite împrejurări” (O. 

Densusianu,1909).

Cercetările de teren aplicate în cadrul proiectului ”Cooperare   

instituțională interactivă. Istorie, tradiții și cultură fără frontiere” 

(HUSKROUA/1101/140), au dovedit  o dată în plus faptul că reprezentările 

patrimoniului imaterial se află într-un continuu proces de transformare, în 

care acționează două forțe: cea tradițională și cea contemporană, ultima 

exprimându-și deseori supremația în cadre de manifestare organizate, 

festivaluri, spectacole folclorice, și mult mai puțin în habitatul arhaic, 

originar. Această cultură ”de consum” are la rândul ei adepți  sau adversari, 

cu propriile argumentații pro sau contra, ea fiind deseori singura formă 

prin care patrimoniul imaterial  mai aduce în contemporaneitate câte 

ceva din valorile sale tradiționale. ”Ne aflăm în fața unei restructurări, a 

reformulărilor, revalorizărilor și resistematizărilor datelor și valorilor care 

alcătuiesc existența, sub toate aspectele ei, prin care se identifică un grup 

uman, un segment de populație, după normative comune, acceptate din 

interior și din exterior” (S. Ispas, 2003).

Demersul nostru etnologic certifică permutări atât sub aspect structural 

cât și spațial, ce creionează reorientările spre noi habitate, deseori regizate, 

în care chiar și actanții, performerii creației imateriale contemporane, nu 

mai fac parte din comunitatea tradițională, rurală, ci sunt componenți ai 

unor formații artistice, ansambluri folclorice, care ”țes” în jurul obiceiul 

strămoșesc noile modalități de exprimare artistică.



- 21 -



- 22 -

Se remarcă însă, tot mai frecvent, încercările de reînviere a obiceiurilor, 

de recuperare a ritualurilor ce păreau uitate, înscrise însă mai mult în 

agenda unor instituții sau organizații, și mai puțin în sânul unei comunități 

autentice. Asistăm astfel la o instituire a unui nou centru ritual, la modificarea 

performărilor spațiale și a comportamentelor socio-culturale, oamenii  

adaptându-și  preferinţele în funcţie de evoluţia societăţii, orientându-și 

interesul către valorile actuale ale mediului în care trăiesc.  Colectivitățile 

sunt cele ce-și creează, susțin sau abandonează (din considerente multiple) 

cutumele, credințele, tradițiile care dau un sens existenței lor comune.

Dinamica  comportamentului ritual este puternic oglindită în comunitățile 

din Țara Oașului (precum și în cele românești din Transcarpatia), unde 

fenomenul migrațional a generat mutații nu doar în habitatul tradițional ci 

și în praxisul ritual, producând schimbări de mentalitate sau performare,  

vechile rituri îmbinându-se cu acte ceremoniale spectaculoase sau ”de 

spectacol”,  importate din noile medii de viață, occidentale.  Este evidentă 

o dublă  relaționare dintre ”tradiția de acasă” și cea ”din străinătate”, se 

duc ”dincolo”  obiceiuri ce devin mărci identitare, se preiau de la ”ceilalți”  

acte rituale valorizate pozitiv, un dialog dintre ritul tradițional, moștenit, și 

cel experimentat prin conviețuirea  cu o nouă comunitate. 
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Un exemplul concludent îl constituie ceremonialul ritual specific 

Sfintelor Paști, când străzi întregi din orașele Europei se umplu de românii 

ce-și duc coșurile la biserică, la sfințit, pline de alimente destinate special 

celebrării acestei sărbători, ce au, alături de calitățile gastronomice, și valori 

cultural-identitare. Dar tot la nivel gastronomic se percepe disponibilitatea  

modificării comportamentului ritual, astfel încât alimentele și băuturile 

”franțuzești” și-au făcut loc alături de pălinca și boacele oșenești. Relațiile 

interetnice dovedesc acceptarea diversității culturale, dialogul dintre 

identitate și alteritate, expresivitatea dinamicii rituale fiind evidentă, 

potențând paradigma păstrării tradiției pe care oşenii nu o pierd definitiv, 

ci o readaptează sau o reinventează.

Chiar dacă habitatul în care sunt performate este cel tradițional 

sau, dimpotrivă, unul modificat fie prin modernizare, fie prin emigrare, 

desfășurarea actelor rituale s-a păstrat în genere în structura obiceiurilor 

din ciclul vieții, preluate și actualizate de fiecare generație, ceea ce conferă 

un sentiment de continuitate și solidaritate, de raportare și legitimare 

identitară.

Obiceiurile de familie, cea care este în fond matca comunității, 

păstrează încă etapele structurale originale, evidențiindu-se și de data 

aceasta ceremonialul nunții, în special cel din Țara Oașului, unde riturile 

ce-l  însoțesc sunt performate și azi, chiar dacă nu întotdeauna actanții 

cunosc semnificația lor. La nivel gestual ceremonialul tradițional a fost 

păstrat, esențială fiind în această cazuistică relaționarea dintre actanți și 

ritualuri, prin intermediul cărora aceștia își manifestă mândria de a păstra 

un obicei tradițional care le pune în valoare propria identitate. 

Coeziunea socială este remarcabilă, la nunta oșenească participând 

chiar și peste 1000 de oameni, marea majoritate reveniți de peste hotare, 

astfel că în perioada verii au loc nunți în fiecare zi, numărul lor depășind 

lunar câteva sute! Mutarea habitatului acestui ritual este de neconceput, 

oșenii făcând nunta numai acasă, în Țara Oașului. Obiceiul tradițional 

se încarcă puternic cu afirmarea prestigiului social, devenind prilej ”de 
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fală”, de a arăta lumii, consătenilor, bogățiile acumulate, etalate începând 

cu hainele mirilor (costumele lor valorând mii de euro), și continuând cu 

paradă mașinilor scumpe, ce înlocuiesc alaiul tradițional de nuntă.

Realitatea constatată pe teren a dovedit că actele rituale ce însoțesc 

obiceiurile de familie (botez, nuntă, înmormântare) păstrează paradigmele 
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tradiționale, adaptate însă la forme contemporane, dar se manifestă mai 

puțin sau chiar deloc în cazul altor obiceiuri, cu excepția celor de peste an, 

aflate în directă dependență cu cele religioase.

În cercetarea patrimoniului cultural imaterial întreprinsă pe teritoriul 

județelor Satu Mare (comunități multietnice: români, ucraineni, șvabi, 

maghiari), Maramureș, precum și în comunitățile românești din 

Transcarpatia, au fost aplicate ghiduri de interviu, selectându-se o tematică 

care să surprindă atât obiceiul în sine cât și practicile culturale, ritualurile 

care-l  însoțesc.

Structura ghidurilor de interviu 

I.Obiceiurile de familie.

Naşterea: 
- pregătiri(acte augurale, acte magice protectoare, interdicţii, 

ursitoarele);

- locul naşterii; unde se aşează femeia pentru a naşte (pat, lângă 

vatră-sobă, pe jos etc.);

 - moşitul, alegerea moaşei, darurile aduse de moaşă;

- botezul, alegerea numelui, obiceiuri speciale (petrecerea);

- alegerea naşilor şi atribuţiile lor;

- obiceiuri la împlinirea unui an de viaţă;

- relaţia fin - moaşă - naşi, în anii copilăriei şi la maturitate.

Nunta: 
- relaţii premaritale (locuri de întâlnire ale tinerilor, şezători, clăci, 

participare la petreceri); 

- peţitul (cine merge în peţit, când, ce daruri sunt oferite, rolul zestrei 

în stabilirea perechii, care erau şi sunt obligaţiile de nuntă ale fiecărei 

familii?); 

- logodna (unde, cine participă, cum se desfăşoară?);
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- anunţarea nunţii (unde, cum se face în sat şi biserică?);

- alegerea naşilor şi invitarea nuntaşilor (cine face invitaţia, cu cât 

timp înainte se face, există formule  versificate/ce se spune, cum sunt 

numiți cei ce fac invitaţia, cum sunt îmbrăcaţi, ce însemne distinctive 

poartă?);

- pregătirea nunţii (de către cine, cum, unde se prepară mâncărurile, 

ce sortimente se pregătesc; unde se aşează masa de nuntă - 

mobilier, veselă, ţesături; cine serveşte?);

- gătitul miresei şi al mirelui (când, unde, cine participă, cum se 

desfăşoară în eşalonare temporală şi spaţială?), veşmintele mirilor 

(cine le făcea/face, de unde sunt procurate/cumpărate?), simboluri 

şi însemne specifice mirilor, naşilor, nuntaşilor); există un steag, 

pom sau brad de nuntă? cine îl face, când, cine îl poartă şi cum se 

numeşte respectiva persoană? unde se aşează?);

- căsătoria (religioasă şi laică), structura alaiului, ordinea 

participanţilor, muzica; interdicţii rituale şi semne pe drum;

- despărţirea de părinţi şi de prieteni (oraţii, cântece, dansuri 

ceremoniale);

- darurile de nuntă: cum au evoluat în decursul timpului?;

- petrecerea: dansul cu mireasa, dansurile şi jocurile pentru oaspeţi, 

cântece şi oraţii adresate mirilor;

- darurile pentru miri: cine le strânge, când şi cum se petrece această 

secvenţă? (daruri în trecut şi în prezent);

-gastronomie tradiţională şi contemporană: mâncăruri şi băuturi 

prezentate în evoluţia lor;

- ritualul de integrare a miresei în statutul de nevastă (înlocuirea 

coroniţei miresei cu baticul femeii măritate: când, unde, cum, cine 

face acest act şi cine participă?); texte şi melodii folclorice specifice, 

rolul fecioriei/virginitatea miresei în mentalitatea tradiţională şi 

contemporană.
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Zestrea: 
- când se dă (logodnă, nuntă?) şi în ce constă zestrea fetelor şi a 

feciorilor ? 

- despăgubirea fiului plecat din casă, în ce proporţie se împarte 

zestrea?

- cum sunt înzestraţi copiii orfani, vitregi, adoptaţi ?

- ajunge părinţilor rezerva păstrată? ce se întâmplă cu aceasta după 

moartea părinţilor?

- care dintre copiii se ocupă de îngrijirea şi înmormântarea părinţilor?

Moştenirea:
- se face prin testament sau conform dreptului cutumiar (limbă de 

moarte, semne de hotărnicie, altfel? succesiune legală după moarte);

 -  se aplică regulile obiceiului cu privire la moştenirea casei?

- care este relaţia dintre moştenirea lăsată soţului văduv şi partea 

copiilor?

- drepturi şi obligaţii de moştenire, de întreţinere, de folosire a 

alimentelor, mobilierului comun etc.

Relaţiile de natură juridică în familie.
- Situaţia ginerelui, a nurorii şi a copiilor adoptaţi în familie.

- Drepturile şi îndatoririle rudeniei spirituale (a naşilor) la botez, nuntă 

etc.

- Ce interdicţii de căsătorie există între naşi şi fini şi copiii acestora?

Moartea.
- Semne de prevestire a morţii, semnificaţia lor, practici de anulare a 

efectului malefic;

- anunţarea decesului în comunitate: semnele de doliu la casă şi în 

localitate;

- tragerea clopotelor pentru bărbat, femeie şi copil;

- pregătirea şi îmbrăcarea corpului defunctului (rituri de separare a 

celor vii de cei morţi);
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- locul aşezării mortului; pregătirea sicriului (cine îl face, din ce lemn, 

forma, îmbrăcatul acestuia cu ţesături şi aşezarea diverselor obiecte 

cu valoare simbolică); 

- priveghiul (desfăşurare şi participanţi);

- ceremonialul funerar în casă-preot, familie şi participanţi-

în curte/stradă; 

- rituri de despărţire: structura/ordinea convoiului funerar în drumul 

spre cimitir; numărul opririlor şi ce acte ceremoniale religioase şi 

precreştine sunt oficiate;

- intrarea în cimitir;

- ceremonialul îngropării: oficieri religioase, cântări/bocete, acte 

rituale;

- ce particularităţi există la înmormântarea unui copil, tânăr/tânără 

necăsătoriți, la sinucigaş?

- pomana şi pomenirile: câte, când, cum se desfăşoară? (masa de 

după îngropăciune, parastasul, pomenirile de peste an şi cele de 

integrare în rândul strămoşilor);

- doliul (cât timp?);

-  îngrijirea mormântului;

- credinţe în strigoii, morţi neobişnuiţi.

II. Obiceiuri de peste an.

Obiceiuri  de muncă (legate de ocupaţii)

Agricultură
- Ceremonii de primăvară (la arat şi semănat).

- Armindenul: ce lemn se foloseşte, unde se pune, la ce dată, cui se 

pune, cât timp rămâne, ce se face cu lemnul Armindenului?

Ceremonii de peste vară: 

- rugăciuni şi procesiuni pentru căderea ploii;

- apărarea holdelor şi recolte bogate;
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- seceratul holdelor/păioaselor; rituri de fertilitate: cununa de spice, 

ospăţul la gazda, petrecerea, hora recoltei.

Ceremonii de toamnă: 

- rituri practicate la coacerea primei pâinii frământate din făina noii 

recolte etc.;

- zilele recoltelor,  recoltatul viilor, sărbătoarea/balul strugurilor. 

Păstorit:

- forme tradiţionale de asociere pentru păşunatul ovinelor şi 

bovinelor: stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor ce revin proprietarilor şi 

păcurarilor; 

- constituirea stânelor: acte de protejare a locului şi animalelor;

- sărbătoarea urcatului oilor la munte/a primului lapte muls la stână.

Clăci:

- de recoltat, de construire a caselor, de despănuşat porumb, de 

despicat pene, de tors şi cusut, tăierea porcului etc.

Obiceiuri şi sărbători calendaristice

Primăvară.
Farşangul, fărşang (germ. Fasching “carnaval”).

Aprinderea focurilor.  

Mărţişorul /Baba Dochia.

Sfinţii 40 de Mucenici.

 Floriile. 

Săptămâna Mare.

Sărbătoarea Sfintelor Paşti. 

Ispasu.

Rusaliile.

Vara.
Sânzienele.

Sfinţii Petru şi Pavel.

Sfânta Marie Mare(15 august).
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Hramuri/Nedei/Zile ale satului.

Toamna.
Sfânta Marie Mică (8 septembrie).

Ziua Crucii.

Sfântul Dumitru. 

Târguri.

Iarna.
Sfântul Andrei – Noaptea strigoilor, practici de protecţie a casei, 

oamenilor şi animalelor.

- Sfântul Nicolae (formarea cetelor de colindat).

- Datini şi obiceiuri practicate în Ajunul Crăciunului (cine practică, 

când, cum se desfăşoară, ce daruri primesc?).

- Colindatul de Crăciun ( ”pe stil vechi” – ”pe stil nou”, cine practică, 

când, cum se desfăşoară, ce colinde se cântau în trecut, dar astăzi? 

ce daruri primesc?).

- Sărbătorirea Anului nou, rituri augurale ( ”pe stil vechi” – ”pe stil nou”).

- Sărbători religioase (suprapuse sărbătorilor păgâne).

Obiceiuri augurale:
- colindatul;

- pluguşorul şi sorcova (cine umblă? îmbrăcăminte, ustensilele 

folosite);

- urările de Anul nou, de zile onomastice şi de naştere;

- cunoaşterea ursitei (la Anul Nou, Boboteaza, Sf. Maria, Sf. Andrei).

Rituri de construcţii: 
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 - la punerea temeliei (îngroparea unor obiecte);

 - la ridicarea şarpantei (gesturi, însemne, versuri, formule de 

consacrare, cadouri la meşteri, ospăţ);

 - la inaugurarea casei (sfinţirea cu preot, masă/ospăţ cu familia şi 

neamurile etc.);

- rituri inaugurale: la punerea în folosire a unei unelte, la aducerea 

unui animal nou în casă, etc.

Toate aceste obiceiuri sunt însoțite de numeroase  practici culturale 
specifice sau diferite repertorii ritual-ceremoniale, așa numitul ”folclor 
ritual”, dar și de un instrumentar ceremonial sau de o gamă largă de plante 
și alimente cu destinație specială. Amintim cele performate în obiceiurile 
de familie: la nuntă (țâpuriturile, strigăturile, orațiile); la înmormântare 
(bocetele, ”iertăciunile”, ”cântarea mortului”);  în obiceiurile de iarnă  
(orații, versuri, scenetele din teatrul popular de Crăciun și Anul Nou: Viflaim, 
Irozi, Chiraleisa, Sorcova, Plugușorul). Instrumentarul ceremonial utilizat 
în actele rituale (sau recuzita) este diversificat: pânză albă, colac, steag, 
farfurie, oală, ștergură etc., la fel și plantele cu funcție  magico-religioasă: 
nuielușe de alun, ramuri de salcie, mâțișori, ramuri de tei, grâu, flori de 
sânziene, sau plantele cu funcție apotropaică: usturoi, busuioc, urzică, 
pelin, ș.a.

Aplicarea ghidurilor de interviu, pe parcursul cercetărilor de teren 
efectuate în localitățile județului Satu Mare, Maramureș și în comunitățile 
românești din Transcarpatia, Ucraina, a generat rezultate aflate într-o directă 
dependență fie cu actanții actuali, fie cu cei care doar le-au rememorat, 
aceștia din urmă realizând și o paralelă între trecut și prezent, aplicând 
o adevărată scară de valori ce încadra obiceiul sau ritualul în categorii  
temporale (”azi nu se mai face”, ”azi nu se mai știe”, ”din moși - strămoși”) 
sau calitative (”eram mai săraci”, ”era mai frumos”, ”erau mai mulți”, ”e mai 
bogat”, ”e mai bun”, ”sunt mai multe”). 

De asemenea, semnificația actului ritual este deseori necunoscută, 
fiind justificată totuși printr-o retorică ce demonstrează perpetuarea 
tradițiilor: ”așa o făcut strămoșii”, ”așa se face”,  ”așa-i tradiția”, sau chiar 
prin afirmația imperativă ”așa o lăsat Dumnezeu”!
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III.2. Obiceiurile de familie – rituri de trecere

III.2.1.Nașterea – botezul

„A liu... puiu cucului,
Adă somnu pruncului...”
(Țara Oașului, jud. Satu Mare)

Conturarea tabloului obiceiurilor de familie a debutat firesc cu cele 

specifice nașterii și botezului. Sarcina femeii sau aducerea pe lume a 

copilului făceau parte din firescul cotidian, botezul constituind evenimentul 

”în sine” al acestui prag al vieții. Interdicțiile femeii însărcinate se raportau 

mau mult la superstiții, vizând în genere viitorul și binele copilului: ”să nu 

se apropie de foc căci copilul va sta tot pe lângă foc și o să se ardă”, să 

nu țină secretă sarcina ”că se naște copilul mut”, să nu ”poftească fructe” 

căci copilul va avea ”pete pe față sau corp”, să nu se uite ”la ce-i urât” că 

o să fie prunca ”năturlie”, ș.a. (inform. Florica Finta, a lui Ghița Irincarului,  

62 ani, Bixad, jud. Satu Mare). 

Nașterea se făcea acasă, cu moașa satului, sau uneori chiar pe câmp, 

dacă femeia era la muncă. Moașa era cea care săvârșea și primele 

ritualuri de separare a copilului de mamă, și de integrare a acestuia în 

”noua lume”, în noua viață  (tăierea cordonului ombilical, prima baie rituală, 
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înfășatul).Tot moașă ducea copilul la botez alături de nașă, moșitul fiind 

o adevărată instituție a comunității rurale (inform. Ileana Șiman, 67 ani, 

Slatina, Transcarpatia).

În Oaș, copilul era dus la biserică de o rudenie iar în ușa bisericii 

îl aștepta nașa, cu un ol și o lumânare. Copilul păstra olul toată viața.

Nașa ducea ”crijma”, un material alb, nou, acuma duce haine scumpe, 

4,5 costumașe, prosop, păturică! Acuma sunt 4-6 nași, pe vremuri era o 

singură nașă, din partea tatălui, de obicei care a fost și nașa lui de botez. 

După botez de la biserică mergeau acasă, la părinți, unde se făcea masa. 

Nașa intra cu copilul în brațe și saluta ”Lăudăm pe Iisus!”, și zicea: ”v-am 

adus creștinul”, și prima dată punea copilul pe masă, ca să fie văzut, să 

fie tot în față, apoi îl pune în ladă, ca să nu plângă, cum tace lada, așe să 

tacă și copilul. Apoi dădea copilul mamei, care nu participa la botezul de 

la biserică, că ieșea din casă numai după 6 săptămâni, după ce-i făcea 

preotu molifta (molitva, rugăciunea făcută după 40 de zile de la naștere). 

La 6 săptămâni de la naștere, sau la 1 an, copilul se descumpără, nașa 

merge la casa copilului și mama îl descumpără de la ea, și-i dă un colac 

mare, un prosop, acum se dă un tort și multe cadouri. Dacă copilul are 6 

nași, mama dă 6 torturi! Se face petrecere, se joacă colacii, se face cinste, 

în mijloc nașile, joacă numai femei (Inform. Florica Finta, Bixad).

În satele codrenești, la femeia lăuză se duceau scoverzi (clătite) și 

ratută cu clisă (omletă cu slănină). Când vizitatorul ieșea din casa lăuzei 

își lua un fir de păr sau o scamă de la haină și-l punea lângă copil, ca să 

nu-i fure somnul. Nu era voie ca oaspeții să stea pe patul mamei sau al 

copilului, ca să nu-i ia laptele. 

La botez copilul era pus de nașă pe pragul bisericii de unde îl lua 

preotul, iar după ce era botezat îl punea pe jos sub ușile împărătești, de 

unde îl lua mama. Nașii duceau 2 canceuri de vin și palincă, lumânare și 

o turtă rotundă. Dacă era sărbătoare, la ieșirea din biserică turta se rupea 

deasupra capului copilului și se împărțea copiilor de la biserică, pentru a 

aduce noroc pruncului botezat (inform. Sofia Văsăliuț, 62 ani, Cehal – jud. 

Satu Mare). 
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Ritualul adormirii copilului, însoțit de cântecul de leagăn, caracterizat 

prin afectivitatea mesajului și muzicalitate, creau o legătură intimă între 

mamă și copil, cu rol protector și benefic.

”Nani, nani puișor,

Ți-a cânta mama cu dor,

Ca să-mi adormi mai ușor!

Ți-a cânta mama cu foc,

Ca să îmi adormi pe loc!

Nani, nani, 

Puiul mamei,

Mama îți aduce flori,

Să dormi frumos până-n zori!

Flori frumoase îți aduce,

Ca să-ți fie somnul dulce!

Nani, nani,

Puiul mamei!

Nani, nani, puișor,

Dormi și fă-te mărișor!”

(Cf. Stelian Popescu Segarcea, Mss., Cântec de leagăn, com. Căuaș, 

-raion Tășnad. Culeasă în 1950. Informator Potroviță Maria, 22 ani).

”Nani, nani,

 Puiul mamei!

Vino, somn,

De mi-l adormi.

Și tu pește, 

De mi-l crește,

Frumușel și voinicel!

Vino, știucă,

De mi-l culcă,
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Și să-mi doarmă mai ușor,

Dragul mamei puișor!

Nani, nani,

Puiul mamei,

Mama mi te-a legăna

Să-mi adormi și mi-i visa!

Dormi în pace, puișor,

Dragul mamei scump odor!” 

(Cf. Stelian Segarcea, Mss., Cântec de leagăn, com. Ianculești - raion 

Carei. Culeasă în 1950. Informator Todea Agafia, 30 ani).

Ceremonialul botezului a devenit și el în comunitățile contemporane un 

prilej de etalare a avuției, părinții și bunicii organizând petreceri fastuoase, 

ce se desfășoară fie în restaurante, fie în corturi de lux, cu meniuri sofisticate 

importate din țările unde muncesc, cu băuturi ce ”să cumpără doar din 

Franța”, dar care se îmbină armonios cu pălinca și cetera oșanului! (inform. 

Ana Corzan – ”mătușa Țuca”, 57 ani, Certeze, jud. Satu Mare).

Se poate afirma că valorizarea ritualului religios a pierdut rolul 

predominat deținut în mentalul colectiv, fiind frecvent eclipsat de cel laic, 

ce potențează valorile materiale. 
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III.2.2. Căsătoria – nunta

„Noi mergem după mireasă,
De nu ne-or lăsa în casă,
Noi om intra pe fereastră.”
(Turț, Țara Oașului, jud. Satu Mare)

Prin multitudinea actelor rituale săvârșite, scenariul nupțial reprezintă 

cel mai complex ceremonial din cadrul riturilor de trecere. Performarea 
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acestui obicei deosebit de important din ciclul vieții însumează un melanj 

în care valorile tradiționale se alătură celor contemporane, o alianță între 

sacru și profan, între mentalitățile celor două neamuri ce se unesc, un șir de 

performări cu caracter magico-religios, dar și numeroase  practici culturale 

însoțite de repertorii ritual-ceremoniale. Limbajul verbal este completat de 

cel non-verbal (gestică, mimică, mișcare), deseori însoțit de muzică sau 

orații, precum și de un instrumentar bogat cu rol precis în scenariul ritual 

(steag, cunună, colaci, șterguri, batic, busuioc, grâu, bani).

În comunitățile cercetate (atât din România cât și din Ucraina), dinamica 

practicilor cutumiare este evidentă și în performarea acestui rit de trecere, 

actanții asociind deseori vechiul cu noul, tradiția cu obiceiurile moderne 

(așa-i moda la oraș), rezultatul neavând întotdeauna valori pozitive! 

Reconstituirea narativă a respondenților evidențiază modificările survenite 

în timp, dar și faptul că obiceiul și-a păstrat în cadrul comunității rolul și 

locul deosebit de important, chiar dacă unele semnificații originare sunt 

pierdute.

La Cehal (județul Satu Mare) se făceau nunți lunea și joia. Cu o seară 

înainte de nuntă se organiza un eveniment numit ”siratău” – o petrecere 

cu tineret ce ținea până la 1 - 2 noaptea (azi ”petrecerea burlacilor”).

În ziua nunții, la ora 10 dimineața, tineretul se aduna la casa mirelui și 

a miresei împreună cu muzicanții, horeau și jucau până pe la ora 1-2 după 

masă, fiecare la casa lui, grupați în oastea mirelui și oastea miresei. După 

ce se așezau la masă, doi velfei ai mirelui și un ceatarâș mergeau după 

nași (o singură pereche). Nașii se pregăteau cu mâncare și mergeau apoi 

împreună la mire. Mirele trimitea un velfei la mireasă, pentru a întreba de-i 

gata mireasa. Mirii porneau fiecare cu oastea lui, de la casă spre biserică. 

Mirii se întâlneau în curtea bisericii. Mireasa era dusă la biserică de 2 

băieți și mirele de 2 fete. Mirii intrau împreună cu nașii în biserică. O parte 

din nuntași rămâneau afară și dansau în drum, în fața bisericii, cât timp 

dura cununia. 

Apoi ieșeau miroii din biserică și toți nuntașii (în special tineretul) 

mergeau la mireasă acasă și îi așezau la masă (se servea carne cu cartofi 
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piure – felul I, leveșe (supă) – felul II, piroște (sarmale) – felul III și prăjituri: 

chifle (cozonac) și mălăieș (prăjitură din făină de mălai).

Când terminau de mâncat, oastea miresei juca ”dansu miresei”. Mirele 

cu oastea lui luau mireasa și megeau la casa mirelui, iar oastea miresei 

rămânea la părinții miresei acasă și jucau. Muzicanții le cântau marșul 

tinerilor și aceștia mergeau acasă. Veneau apoi bătrânii la masă (pe la ora 

11 noaptea). La mire acasă se puneau la masă, jucau mireasa, se cânta 

și se dansa. Tinerii plecau acasă și veneau la masă bătrânii din partea 

mirelui. Bătrânii mirelui dansau mireasa până pe la 12 –1 noaptea.

La mireasă, noaptea mergeau bătrânii acasă și dimineața veneau 

înapoi. Când se adunau toți mergeau la mire acasă – la cuscrii – mergeau 

cu prânzul miresei – iar mama miresei, cu oastea lor, îi duceau haine de 

schimb. Mergând pe drum se ”iuia”, oamenii ieșeau la poartă și se mai și 

hulea sau batjocoreau (versuri satirice, licențioase).

La mire se pregătea masa și se așezau cu toții la masă. Socrii dansau și 

ei dansul miresei și petreceau până seara ( inform. Măriuța Aciu – ”Măriuța 

Pepii”, 83 ani, Cehal, jud. Satu Mare).
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Nuntă în Cehal, județul Satu Mare

Весілля в Чегал, повіту Сату-Маре

Wedding in Cehal, Satu Mare county

Orațiile tradiționale de nuntă în zona etnografică a Codrului (atât în 

județul Satu Mare cât și în județul Maramureș) se regăsesc uneori și în 

ritualul contemporan, prin intermediul starostelui mirii luându-și rămas bun 

de la părinți, frați, acest ritual având rolul premergător al pregătirii tinerilor 

pentru trecerea într-o altă stare socială, cea a oamenilor căsătoriți.

”Faceţi bine şi iertaţi,

Şi pe mine m-ascultaţi,

Că am de grăit un grai,

De la un mare crai,

Tocmai de la Sfântul Soare,

Că mireasă

Zână îşi ia 
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Ca să poată pleca,

Unde-i este azi soarta.

Rămas bun acum îşi ia

De la tată,

De la mamă,

 De la fraţi, 

De la surori,

De la grădina cu flori,

De la veri şi verişoare,

De la fete domnişoare,

De la fete din vecinele,

Că a holtăit cu ele!

De la fir de busuioc,

De la feciori, de la joc,

De la struţ de lămâiţe,

De la fete fecioriţe.

Veniţi toţi a mă ierta,

Că eu nu pot cuteza!”

(Cf. Stelian Segarcea, Mss., Orație la nuntă, com. Tiream - raion - Carei. 
Culeasă în 1950. Informator Silaghi Iuliana, 63 ani).

La despărțirea mirelui de părinți și rude, starostele rostea în numele 

acestuia cuvintele versificate de rămas bun, un adevărat  ”maraton”  al 

creativității populare, un ritual de trecere ce  simboliza puntea de  legătură 

dintre trecutul și viitorul mirelui:

”Iubită și multă adunare,

Vă cer un pic de iertare,

Pentru un crai nou să vorbim,

Că acum ne despărțim,

Și la drum ne-arăduim!
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Astăzi, zi de sărbătoare,

O răsărit sfântul soare,

Sfânt soare pe cer înalt,

Că io astăzi mă despart,

Și la drum am de plecat!

Da’ nainte de-a pleca,

M-aș ierta cu tătuca,

Și cu dulcea măicuța!

M-aș ierta cu ai mei părinți,

Dulci surori și frați iubiți!

-Vino, mamă, vino tată,

Ca să vă sărut o dată,

Dacă v-am greșit vreodată,

Ia acum vă cer iertare,

Și vă dau o sărutare!

În căsuța părintească,

În grădina cea frățească,

Io acum îmi cer iertare,

Printr-o dulce sărutare!

Dar multe nu  cuvântăm,

Vreme multă nu avem,

Vreau mai bine a vă ruga,

Mai degrabă a vă găta,

Că și mireasa se gată,

Ca să merem toți deodată,

Că popa ne-o cununa,

Precum și Dumnezeu vrea!

-Iubit Crai noi și cinstit,

Iacă vremea ți-o venit,

Să te lași de feciorie,

Și să pleci la cununie!

- Veniți unchi, veniți mătuși,
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Veniți veri și vere-acuși,

Veniți neamurile mele,

În aceste clipe grele,

Să-mi treceți acuș prin față,

Să vă pot cuprinde-n brață,

Trăind în lume laolaltă,

Poate v-am greșit vreodată!

Io acum îmi cer iertare,

Printr-o dulce sărutare!

Io vă rog să mă iertați,

Și dulce mă sărutați!

Vino, mamă, vino, tată,

Dacă v-am greșit vreodată,

Io vă rog a mă ierta

Și o sărutare a-mi da!

Dumnezeu ne-a ajuta,

Și la toți  noroc ne-a da!

Dumnezeu cel alduit,

Face pe om fericit!

Veniți, frații mei iubiți,

De mine vă despărțiți,

Printr-o dulce sărutare,

Să ne fie de iertare!

Veniți și voi, dragi surori,

Să ne dăm o sărutare, 

Să ne fie de iertare!

Fratele ce vă iubește,

Astăzi se căsătorește,

Io plec azi la cununie,

Să-mi leg capul pe vecie!

Dragi prieteni, feciori și fete,

De voi mă despart cu sete!
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Trăind în lume laolaltă,

Poate v-am greșit vreodată!

Dar acum vă cer iertare,

Și pe urmă o sărutare!

Domnul vă va ajuta,

La toți noroc vă va da!

Cât îi vorba despre mine,

Io la toți vă doresc bine!

Din inimă veseloasă,

Să aveți viață frumoasă!”

(Cf. Stelian Segarcea, Mss., Orație rostită de către staroste. Despărțirea 

mirelui de către părinți și rudele apropiate, com. Sătmărel - raion Satu 

Mare. Culeasă în 1947. Informator Groza Gheorghe, 74 ani).

Despărțirea miresei - iertăciunile
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”Onorată adunare,

Rogu-mă să-mi dați iertare

Și fiți buni și m-ascultați,

Iubite surori și frați!

A noastră mândră mireasă,

S-o-mpodobit ca o crăiasă,

Și s-o gătit de cununie,

Ca să fie pe vecie!

Cu al său soț mult iubit,

De Tatăl Sfânt rânduit!

Sfântul Petru așa spune:

La Corinteni cu-nțelepciune:

”Omul trăind va lăsa

Pe tatăl, pe maică-sa,

Se va lipi de soțul său,

Și în bine și în rău”!

Așa cum Petru glăsuiește,

Mireasa se despărțește,

Cu jele și dulci cuvinte,

De către iubitul părinte!

Părinților ce-i iubește,

Mireasa le glăsuiește.

Și le glăsuiește așa,

Părinților prin gura mea:

- O, prea dulce a mea măicuță,

Care m-ai hrănit cu țâță,

Și m-ai strâns la sânul tău,

Și m-ai ferit de orice rău!

Știu eu și cunosc prea bine,

Că ai răbdat mult pentru mine!

Dacă ți-am greșit vreodată,

Te rog, fă bine și  mă iartă!
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Și știu ce mult m-ai iubit,

De foc, de apă m-ai ferit!

Întinde-mi mâna de iertare,

Cu o dulce sărutare!

- O, tătuță al meu iubit,

Ce cu pâine m-ai hrănit!

La tine-n casă am stat,

Numai bine m-ai învățat!

Vino, întinde-ți mâna dreaptă,

Și din inimă mă iartă!

Și acum dându-mi iertare,

Dă-mi și-o dulce sărutare!

Iar voi, frați și dulci surori,

Cu care de multe ori,

Petrecut-am zile bune,

Fără-a ști de-amărăciune!

Noi laolaltă am trăit,

Și cumva de v-am greșit,

Mă rog vouă de iertare,
Cu o dulce sărutare!
Io astăzi mă duc de-acas’,
Și cu Dumnezeu vă las!
De noroc să aveți parte
Și de multă sănătate!
Veniți, verișori și vere,
Veniți neamurile mele!
Veniți toate împreună,
Să ne luăm ziua bună!
Veniți și voi dragi vecini,
Că  mă duc între străini!
Cu voi am fost tot voioasă,
Cât am stat la mama acasă!
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Între voi dacă-am trăit,
Și cumva de v-am greșit,
Veniți și să-mi dați iertare,
Cu o dulce sărutare!
Iar voi, fete și feciori
Cu care adeseori
Mi-am petrecut zile bune,
Fără a ști de-amărăciune!
Acuma, fără necaz,
Am cugetat să vă las!
Azi, din rândul fecioresc,
Trec în rândul femeiesc!
Veniți cu toții împreună
Să ne luăm ziua bună!
Și veniți să-mi dați iertare
Cu o dulce sărutare!
Iar la oaspeți le doresc,
Din sufletul meu tineresc,
Voie bună, bucurie,
Și ani plini de fericire!”

(Cf. Stelian Segarcea, Mss., Despărțirea miresei - Iertăciunile, com. Săuca 

- raion Tășnad. Culeasă în 1950. Informator Pop Luiza, 65 ani).

Din succesiunea orațiilor de nuntă fac parte și cele adresate  soacrei 

mari, pe care starostele (sau ”chemătorul miresei”) le aclamă în momentul 

în care alaiul de nuntă ajunge la poarta sa, conținând un mesaj plin de 

umor și ironie ce vizează relațiile viitoare dintre soacră și noră:

”Deschide-ne, soacră, poarta

Că de-acum ți-aducem nora,

Dar n-o deschide prea tare,
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Că nici nora nu îi mare,

Că-i în forma dumitale!

Îi ‘năltuță și frumoasă,

Numai de un metăr groasă!

Tot de-un metăr îi și-n spate,

Mai voinică nu se poate!

Bucură-te, soacră mare,

Că ți-aducem noră tare!

Să-ți ajute la ciubăr,

Să te scuture de păr!

Și te bucură mai tare,

Că ai și scărpinătoare!

Pielea dacă te-a mânca,

Noru-ta te-a scărpina,

Până mori nu îi uita,

Șohănit(niciodată) nu te-a mânca!”

(Cf. Stelian Segarcea, Mss., Orație rostită de chemătorul  miresei, când 

mireasa a ajuns cu nunta la poarta soacrei, com. Turț - raion Oaș. Culeasă 

în 1947. Informator Maior Gheorghe, 46 ani).

În ritualul contemporan rolul starostelui s-a transformat în cel al unui 

maestru de ceremonii, responsabil cu întreținerea atmosferei de bună-

dispoziție pentru nuntași, asumându-și uneori și rolul de ”DJ”, asigurând 

ambianța muzicală a petrecerii.

Din  ceremonialul nupțial tradițional au dispărut însă, în totalitate, atât 

ritualul cât și orațiile performate cu prilejul invitării la nuntă. Azi invitațiile 

sunt tipărite în forme grafice moderne, conțin mesaje scurte menite să 

ofere informații mai ales despre locația de desfășurare a evenimentului. În 

satul arhaic, invitația la nuntă era un ritual premarital prin care cele două 

familii, ale fetei și feciorului, își invitau oaspeții la nuntă prin intermediul 

”velfeilor”. Din partea mirelui mergea ”velfeiul mare”, iar din partea miresei 
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”velfeiul mic” (în corespondență cu ierarhia clasică, cutumiară, prin care 

familiei băiatului îi revenea rolul principal: ”socrii mari”, ”nașii mari”, ca 

simbol al supremației patriarhale, familiei fetei revenindu-i rolul secundar: 

”socrii mici”, ”nașii  mici”). 

Velfeiul umbla  prin sat îmbrăcat în costum popular împodobit cu 

panglici tricolore, cu struț cu flori în piept, cu o sticlă cu vin sau țuică în 

mână. Velfeiul cel  mic striga:

”Aflăm pe Dumnezeu cu dumneavoastră în casă!

Pentru aceasta avem un grai mândru și frumos,

De la Domnul nost Iisus Hristos,

De la cei 12 apostoli sfinți cinstiți,

De către bunii noștri părinți!

De la crăiasa noastră care vă dorește
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Și pe dumneavoastră vă poftește,

Să veniți la nuntă la noi,

Pe ziua de joi!

Să fim cu toții împreună,

La un scaun de odihnă,

La un pahar de băutură,

Și la mai multă voie bună!

Cum dumneavoastră sămăluiți,

Vă rugăm să osteniți,

De la lăcașul lui Dumnezeu și-al dumneavoastră,

Până la lăcașul nost și casa noastră:

Un ceas, două, pân la nouă,

Câte veți binevoi,

Și cât milostivul Dumnezeu v-a îngădui!

Astea mi-s cuvintele de la gazdele din loc,

Și de la Velfeiul cel Mare, deie-i Dumnezeu noroc!

Iar eu, Velfeiul cel Mic,

După cum mi s-o ordonat vă zic!

Și o zis Maica Sfântă,

Să veniți cu toți la nuntă,

Că se-nsoară ....

Și ia pe fata lui....!

De-ți veni,

De nu-ți veni,

Niciun bai mare n-ar fi,

Că tot joi se-n soară 

Și feciorul lui Nicoară.

Și ia pe sluta

Și pe muta,

Și tot joi le-a fi nunta!

Și dumneavoastră îți veni,

Unde mai bine îți sămăli!” (socoti).
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(Cf. Stelian Segarcea, Mss., Invitație la nuntă, com. Săuca, raion Tășnad, 

culeasă în 1950. Inform. Pop Luiza, 65 ani).

Invitație la nuntă din parte mirelui rostită de ”Velfeiul cel Mare”:

”Dumnezeu să alduiască

Cinstita dumneavoastră casă!

Este slujbă și-nchinare,

De la împăratul cel mare!

Să faceți bine să osteniți

Și cu toții să poftiți,

La un scaun de odihnă,

La un pahar de băutură

Și la mai  multă voie bună!

Că dumneavoastră știți bine,

Cum știe oricine,

Că aiasta nu-i cale de călătorie,

Că-i cale de căsătorie,

Și nu se face, precum se știe,

Fără oameni de omenie!

Că aveți fete și feciori

Și or fi trebuitori,

Să joace și să ospăteze,

Ca nunta și ei s-o serbeze!”

(cf. Stelian Segarcea, Mss. Invitație la nuntă, com. Cehăluț, raion Carei, 

culeasă în 1947. Inform. Horotan Gheorghe, 30 ani).

”Tânărul nostru crăișor,

Plin de pară și de dor,

Dimineața s-o sculat,

Fața albă și-o spălat.
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Părul și l-o pieptănat,

Lui Dumnezeu s-o rugat

Și din grai și-o cuvântat:

Am avut și io în lume,

Dar nu pot spune pe  nume...

Am avut o rujă plină,

Sădită într-o grădină.

Ruja crește

Și-nflorește,

Dar de rodit nu rodește!

Ne-om duce cu toții într-un gând,

Să o săpăm din pământ,

S-o mutăm într-o grădină,

Tot la soare și lumină!

Să o mutăm într-o zi bună,

Unde apa este mai bună,

Pământul mai gras,

Cum îi grădina noastră de-acas’!

Și zice tânărul nost mire,

La față curat și subțire,

Că nu se poate bine veseli,

Dacă și d-voastră n-ați veni,

La un scaun de odihnă,

La un pahar de băutură,

Și la mai  multă voie bună!

O zis Maica Sfântă,

Să veniți cu toți la nuntă!

Și-o zis Maica Prea Curată,

Să veniți cu toți deodată:

Un ceas – două,

Până seara la nouă,

Și ba mai mult, dacă vă este voia vouă!”
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(cf. Stelian Segarcea, Mss. Invitație la nuntă, com. Moftinu Mic, raion Carei, 

culeasă în 1950. Inform. Șerini Vasile, 20 ani).

În unele sate codrenești ”velfeii” (chemătorii) purtau și ”palțăul”, steagul 

de nuntă – o botă, pe care se coseau batiste cusute de fete, panglici 

colorate, mărgele, în vârf se punea bărbânoc (verdeață) sau rozmarin. 

Palțăul se juca tot timpul în ziua nunții, și la mire acasă și pe drumul 

către casa miresei, și în alaiul mirelui în drumul spre biserică, și în timpul 

cununiei, până la intrarea mirilor la masă” ( inform. Măriuța Aciu – ”Măriuța 

Pepii”, 83 ani, Cehal, jud. Satu Mare).

La Bixad (Oaș, județul Satu Mare) în ziua nunții  mireasa  se urca în 

căruță împreună cu vreo 20 de druște (domnișoare de onoare) care stăteau 

toate în picioare și încercuiau mireasa, care stătea și ea tot în picioare, în 

mijlocul căruței. Mergeau în tot satul să invite la nuntă (chiar dacă erau 

invitați și înainte), căruța și caii erau împodobite, zurgălăii făceau un 

zgomot imens, anunțând venirea alaiului. Aveau cu ele prăjituri și pălincă, 

cu care serveau  oamenii. În căruță era și un ceteraș, și toate țâpureau, 

oamenii ieșeau în stradă strigând: <<vine mireasa>>. Toți erau serviți cu 

prăjituri și pălincă. Unele mirese stăteau în haine oșenești toată nunta, 

altele își schimbau rochia, după cununia religioasă. Bărbații nu erau în 

costum oșenesc, eventual cămașa. Azi nu se mai duc cu căruța, că nu au 

timp, se duc la coafor, la manichiură...și cu mașini străine! (inform. Oros 

Ana, 70 ani – ”de-a Sânii”, Bixad, jud. Satu Mare).
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Miri din Țara Oașului, județul Satu Mare

Весілля в Цара Оашулуй, повіту Сату-Маре

Grooms from Oaș Country, Satu Mare county 
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Modificările ceremonialului nupțial sunt clar conștientizate de 

respondenți, fapt evidențiat inclusiv prin comparațiile pe care aceștia le 

fac, prin raportările temporale și afirmațiile ce conchid: ”nu-i cum o fost....

că acuma-i altfel...”!

Relaţiile premaritale, locurile tradiționale de întâlnire ale tinerilor, 

şezătorile, clăcile,  la danț la ciupercă, și-au schimbat și ele habitatul, azi 

nu se întâlnesc la danț că se întâlnesc la Paris. Codurile semantice, prin 

care comunitatea era vestită despre viitoarea căsătorie, s-au modificat și 

ele. La danț, la ciupercă, părinții asistau de pe margini, supraveghind și 

urmârind cu mare atenție cu cine joacă coconu lor, câte danțuri o jucat cu 

fata lui Petru a lui.... dar și cum e îmbrăcată fata. După cine cu cine juca 

mai mult, se cunoștea care cu care s-a lua.... care cocon a luat fata  mai 

mult la danț arăta că-s tomniți (înțeleși) să se cunune. Dacă înainte, de 

aici, de la danț se ducea vestea cununiei, azi vine de la Paris!

Când mergeau la miruit, la biserică, coconu o lua în fața lui pe fata 

cu care urma să se cunune, și știa tot satul că ei se vor căsători. Lumea 

zicea: se însoară coconu lui Petru....cu Măricuța, fata lui...(Inform. Maria 

Baltă, Măria lui Văsâii lu’ Baltă, 46 ani, Moișeni, jud. Satu Mare).
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Dacă nunta arhaică, tradițională, semnifica nunta ”cerului cu glia”, azi 

ritualul nupțial (atât în România cât și în Transcarpatia) a căpătat tot mai 

evidente valori materiale, transformându-se într-un spectacol de lux, direct 

proporțional cu mândria actanților, cu puterea lor financiară şi cu lumea 

occidentală în care trăiesc. În Oaș nunta a ajuns să coste chiar și 50.000 

de euro, participă chiar și  peste 1000 de invitați, sunt câte 6-10 perechi 

de nași, 30 de domnișoare și domnișori de onoare, se adună cca.100.000 

de euro. Nunta oşenească reprezintă cel mai important eveniment din 

zona noastră. Oșenii nu se uită la bani atunci când vine vorba de nuntă. 

E concurenţă mare la oşeni, la fel de mare ca ”fala” – mândria (inform. 

Dumitru Baltă, 38 ani, Certeze, jud. Satu Mare). 

Deși în trecut  nunțile se făceau toamna sau iarna (mai ales de câșlegi - 

perioada de după sărbătorile de iarnă și până la postul Paștilor), azi, imediat 

după postul Sfintei Marii, au loc chiar și 20 de nunți într-o săptămână. 

August e perioda concediilor în occident și atunci revin oșenii acasă, pentru 

nunți. La începutul lunii septembrie se încheie sezonul  nunților, oșenii se 

reîntorc la muncă prin străinătate (inform.  Dumitru Baltă, Certeze). 

Pentru ceremonialul căsătoriei civile mirii, dar și unii nuntași, îmbracă 

costume oșenești (mult îndepărtate de la modelul tradițional!), cântărind 

zeci de kilograme ce se regăsesc în greutatea numeroaselor broderii 

din mărgele și cristale de tip ”swarovsky”, dar și a pânzei din care sunt 

confecționate, dublată la fustă (pindileu) și mâneci de un material de ”rafie”, 

aplicat cu scopul de a ”sta înfoiate” (inform. Ana Corzan, Certeze).
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Ce mai grea povară o poartă mireasa,  găteala capului şi cununa 

transformându-se într-un conglomerat de mărgele policrome și pietre  

”swarovsky” de diferite dimensiuni, numeroasele șiruri de mărgele din 

jurul gâtului completând ”găteala miresei”. Greutatea cununii este de 4-5 

kg, mărgelele sunt cusute cu multă muncă, una câte una, mii de mărgele, 

numărul lor fiind proporțional cu bogăția miresei! (inform. Floare Malanca, 

50 ani, Certeze). Rochia miresei cântărește și ea vreo 20 de kg, fiind 

obligatoriu confecționată din materiale cumpărate din occident. Acestora 

li se mai adaugă încă vreo două kg de mărgele, încolăcite în jurul gâtului 

devenit astfel imobil!

Comanda hainelor se face din timp, căci ele necesită foarte multă  

muncă iar miresele sunt tare multe. În Certeze, costumele de mireasă 

sunt confecționate de Ana Corzan – ”mătușa Țuca”,Floare Malanca, Maria 

Mihoc, Maria Ciorbă (numită și ”Maria mireselor”).

Spre deosebire de femei, mai puțini bărbați îmbracă costume populare, 

purtând  pantaloni din stofă neagră, cămașa respectând croiul tradițional, 

dar preluând cromatica ornamentală a costumului feminin. Ceea ce 

contrastează total cu portul tradițional este prezența mărgelelor și a 

pietrelor de tip ”swarovsky”, inclusiv pe cămășile bărbătești. 
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..
Nuntă în Țara Oașului, județul Satu Mare

Весілля в Цара Оашулуй, повіту Сату-Маре

Wedding in Oaș Country, Satu Mare county
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Actele rituale din ceremonialul nupțial oșenesc respectă și azi, în 

genere, structura  acestui important obicei din ciclul vieții, dar dinamica 

ce caracterizează performarea patrimoniului imaterial este evidentă,  

generațiile actuale adaptând  tradiția la modernitate, însușindu-și doar 

acele simboluri pe care le consideră esențiale. Se păstrează încă ritualurile 

străvechi: ”gătitul steagului”, ”găteala miresei”, ”bulciugul  mirelui”, ”bulciugul 

miresei”, ospățul de nuntă, strângerea darurilor. Dar și aceste ritualuri au 

suferit modificări, exemplificând nu doar prin schimbările costumului ci 

și prin pierderea rolului riturilor de trecere dintr-o stare socială în alta, a 

tinerilor miri. Gătitul steagului de nuntă, roata feciorilor sau găteala miresei, 

ritual împărtășit de aceasta și prin acel superb joc cu toate fetele din sat 

(ce semnifica desprinderea miresei din lumea fetelor și trecerea ei în 

lumea femeilor măritate), au fost reduse nu doar ca durată de desfășurare, 

dar, mai ales, și-au pierdut sensul inițial. Azi miresele se duc la coafor și 

cosmetică, nu au vreme de danț...( inform. Florica Finta, Bixad).

Riturile de fertilitate (exprimate în nunta tradițională și prin dansul 

colacilor, colacii mirilor, colacul puiului miresei) sunt dispărute, păstrându-

se doar un singur act ritual, ruperea unui colac deasupra capului mirilor. 

Recuzita tradițională (busuioc, grâu, șterguri, ”palțău cu perț”, ”talgerul  

miresii”) a fost frecvent înlocuită de fastul ceremoniilor urbane, chiar 

occidentale (aranjamente florale, decorațiuni din mătase, sfeșnice din 

sticlă, baloane, porumbei albi, artificicii etc.). Alături de ceteră și țâpurituri 

se aud adesea ritmuri moderne, în ton cu gustul și preferințele mirilor. 

De altfel, se poate afirma că oșenii fac două nunți, nunta tradițională (cu 

evidentele transformări specificate) și nunta modernă, care are loc seara 

la restaurant, renunțându-se la costumele populare, înlocuite de ținute 

elegante, sofisticate, inspirate desigur din moda occidentală!

Modificări asemănătoare se remarcă și în ceremonialul nupțial al 

comunităților românești din Transcarpatia. Riturile premaritale, cele de 

trecere dintr-o stare socială în alta sau costumul tradițional (clar delimitat 

identitar prin afirmația haine românești ) sunt înlocuite cu  numeroase 

simboluri ale societății de consum actuale, ale valorilor materiale în 
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detrimentul celor spirituale. În scenariul ritual se păstrează orațiile de 

rămas bun rostite la casa mirelui, casa miresei, cântece și dansuri ca la 

noi în Maramureș (o altă raportare și delimitare identitară), iar la sfârșitul 

nunții, dimineața, are loc ritualul integrării tinerilor miri în noua comunitate, 

cea a oamenilor căsătoriți: se prind femeile într-o ,,roată” și se mișcă în 

cerc cântând:

"Veselește-te nevastă,

Că petreci boghete-acasă,

Veselește-te muiere

Că petreci boghete rele…."

Apoi se alătură bărbații la această roată. Unul dintre ei ia o uiagă de 
palincă și un păhăruț cu care îmbdie, pe rând, pe fiecare dintre jucători, 
iar o femeie ține în mâini un platou cu aperitive, căci după ce se servește 
câte un pahar se ,,îmbucă” câte ceva… Așa se ajunge la sfârșitul nunții, 
horindu-se:

"Zori de zâuă să revarsă,

Hai,hai,hai,

Vremea-fi de mărs acasă,

Hai,hai,hai,

Vreme-o fost și mai demult,

Numai nu ne-am priceput

Măi dorule, măi!”

(inform. Ileana Șiman, 67 ani, Slatina, Transcarpatia).
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Nuntă în Bouțu Mic, Transcarpatia

Весілля в с. Малий Боуц, Закарпаття

Wedding in Bouțu Mic, Transcarpathia

Nuntă evreiască, Rahiv, Transcarpatia

Єврейське весілля, Рахів, Закарпаття

Jewish wedding, Rahiv, Transcarpatia
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Ținând cont de faptul că documentarea pentru una din cele mai 

complexe lucrări despre nunta din Țara Oașului, avându-l ca autor 

pe Gheorghe Focșa, a fost făcută în localitatea Moișeni (cuprinsă și în 

arealul de implementare al proiectului nostru), am încercat să regăsim 

peste ani familiile despre nunțile cărora scrisese celebrul etnolog. Prima 

nuntă descrisă în detaliu de Gheorghe Focșa a fost ce a lui Finta Dumitru 

a lui Gheorghe, cu Moiș Mărioara a lui Tămașu Bocșii, ce a avut loc la 

Moișeni în perioada 29 - 31 ianuarie 1988. Soacra mare, Finta Cecilia, a 

solicitat chiar implicarea directă a cercetătorului, șervețelele de nuntă fiind 

cumpărate chiar de Focșa din București, pe vremea aceea   găsindu-se 

foarte greu în comerțul sătmărean.

A doua nuntă a fost cea a lui  Moiș Grigore - Griga lui Văsâiu Musteții, 

cu Finta Mărica, în 1 – 2 mai 1988 (vezi Gh. Focșa, Spectacolul nunții din 

Țara Oașului, Ed. Muzeului Sătmărean, 1999).

Cunoscând toate detaliile cărții, în calitate de editor și prefațator, ne-a 

fost stârnită curiozitatea aflării unor informații noi, ”la zi”, despre acele 

familii în mijlocul cărora Focșa poposise de atâtea ori și care l-au găzduit 

și primit alături, în momentele importante din viața lor. Demersul nostru 

nu a avut succesul scontat deoarece, așa cum de altfel presupuneam, 

întreaga familie, chiar și cei mai în vârstă, sunt plecați în Franța! Au rămas 

să-i aștepte casele mari, ce prind viață mai ales de sărbători! 

Am obținut însă, cu generozitate, câteva fotografii ale lui Mitică Grigoruț, 

cel care cântase la nunta din 1 – 2 mai 1988 (Gh. Focșa, 1999, p. 285), 

pe atunci avea 20 de ani, era elev la seral la Liceul industrial din Negrești 

Oaș, și încadrat ca muncitor lăcătuș la întreprinderea ”Oșana”. Dar azi, 

și el este plecat în străinătate, tocmai în SUA! Această stare de fapt nu 

reprezintă altceva decât realitatea satelor contemporane, la care încă se 

mai face raportarea identitară, prin intermediul ritualurilor devenite liantul 

dintre tradiție și modernitate, dintre comunitatea arhaică și cea actuală, cu 

toate influențele mentalitare, sociale, economice sau culturale.
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Cap.III.2.3. Moartea – înmormântarea

"Pentru aceasta, iubiţi fraţi,
Totdeauna vă gătaţi,
Că nimeni nu poate şti
Când bate ceasul morţii!"
(Tătărăști, jud. Satu Mare)

Înmormântare – loc. Breb, jud. Maramureș

Похорон – с. Бреб, повіту Марамуреш

Funeral, Breb, Maramureș county

Unul din cele 3 mari ”praguri” pe care omul le are de trecut, moartea, 

reprezintă și el un întreg univers al mentalităților transpuse în cotidian printr-

un complex de rituri de trecere. Moartea însuma, în accepția comunității 

tradiționale, nu doar un final de drum, ci și grija față de viața de apoi, 

demonstrând concepte arhaice potrivit cărora ”fiecare sfârșit înseamnă un 

nou început”. Scenariul ritual presupune implicit acte ce pregătesc defunctul 
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spre ”marea călătorie”, spre viața veșnică, o expresie a credinței creștine 

în înviere, ritualurile tradiționale performate oglindind aceste percepte ale 

societății ancestrale. 

Pregătirile pentru această călătorie debutau chiar în timpul vieții: așa-i 
rânduiala, să ne pregătim de moarte, să facem fapte bune pentru iertarea 
păcatelor, să lăsăm toate cele pregătite: ștergurile pentru biserică, pentru 
popă, pentru Cruce, pentru prapori, pentru coșarca cu colaci, pentru 

neamuri, să ne spovedim, că nu să știe când vine ceasul....(inform. Valeria 

Jolțan, ”Lela”, 82 ani, Blaja, județul Satu Mare).

Primul gest ritual al recunoașterii morții era aprinderea lumânării 

la căpătâiul celui decedat, urmat de vestirea comunității prin tragerea 

clopotelor și punerea steagului negru în turnul bisericii, alături  de o ștergură 

țăsută. Priveghiul la casa mortului era ritualul de separare dintre momentul 

decesului și cel al înmormântării. Participarea la întregul ceremonial, 

însoțirea decedatului pe ultimul drum, masa de pomană (realizată prin 

sprijinul comunității care contribuia cu diferite alimente, ajutând și la 

prepararea acestora), simbolizau solidaritatea socială.

Ritualul vestirii decesului se mai face și azi în Oaș (Moișeni, Bixad) 

prin suflatul din trâmbdiță  (un tulnic lung de 2,5 m), alături de tragerea 

clopotelor de trei ori la bărbați, trei sticuri mici, și două la femei. Dacă 
o murit spânzurat, se clopotește numai cu clopotul mic. Din trâmbdiță 
suflau și la casa mortului, de trei ori, în ziua înmormântării. Mai demult 
suflau numai la cei ce aveau oi, apoi la toată lumea. La Bixad mai suflă 

din trâmbdiță Gheorghe Țope și Petre Birtoc (inform. Gheorghe Finta, 62 

ani, Bixad). La Moișeni mai suflă din ”trândiță” Dumitru lui Ghergheț și 

Gheorghe a Pleapului.

Semnul de doliu al casei este steagul negru așezat la poartă (ce se 
ține 6 săptămâni, mai demult să țâne un an) și la biserică în turn se pune 

tot steag negru, care să țâne până îl pune popa în groapă (inform. Florica 

Finta, Bixad).

În comportamentul ritual primul gest al separării este cel prin care 
mortu se punea în casa dinainte, pe jos, iar din seara priveghiului în sicriu, 
pe masă. La priveghi bărbații jucau cărți, stăteau până dimineața. Toată 
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noaptea ardeau lumânările sau curentu (inform. Gheorghe Finta,  Bixad). 

În riturile ceremonialului funerar actele separării sunt ambivalente, fiind 

performate atât pentru cei care rămân cât și pentru cel care pleacă. Se 

întorceau oalele cu fața în jos (ca să nu intre în ea sufletul mortului, să 

poată mere în ceie lume; se acoperea oglinda ca să nu se vadă în ea 

mortul și să nu poată merge în lumea cealaltă; după scoaterea sicriului 

din casă se trântea ușa de trei ori și numai după aceea ieșeau din casă 

și ceilalți participanți, că altfel cine iese primul moare, îl duce mortul cu el 

(inform. Valeria Jolțan, 82 ani, Blaja).

Ritul trecerii era performat și prin punerea bănuților în sicriu, pentru ca 

mortul să-și plătească în ceie lume vămile (cele 20 de vămi ale văzduhului 

prin care trece sufletul, vămile corespunzând, fiecare, unei anume patimi, 

unui anumit fel de păcate). 

Un ritual special era performat în cazul decesului unui tânăr necăsătorit. 
La groapă, după ce s-a pecetluit mormântul și a plecat preotul, alți tineri 

dansează în roată, zice cetera și  joacă steagul, ritual care, într-o situație 

normală, ar fi trebuit să se desfășoare la nunta tânărului. Dacă moare fata 
nemăritată, o îmbracă în haine de mireasă. Dacă o purtat straie oșenești, 

o îmbracă în costum popular, dacă nu, o îmbracă în haine domnești (inf. 

Gheorghe Finta, 62 ani, Bixad). 

În ceremonialul funerar tradițional actele magico-religioase de separare 

sau trecere erau respectate cu strictețe, semnele de doliu având și ele 

caracter obligatoriu: la Cehăluț mortul era spălat și îmbrăcat de membri 
familiei și era așezat în sicriu și pus în camera cea mai frumoasă din casă. 
Se punea în sicriu lângă mort: un piaptăn, o carte de rugăciuni, 24 de 
monede (să plătească vămile văzduhului), o crenguță de rug (trandafir), fire 
de in pentru a-și mătura calea (sau paie de la mătură), un colac, un prosop, 
o cruce făcută din lumânare de ceară. Mortul era acoperit cu urzicuță (voal), 
care era tăiată în dreptul feței sub formă de cruce. Cu o seară înainte de 
înmormântare se făcea priveghiul. La înmormântare se puneau șterguri de 
pânză la preot, cantor, la caii care duceau mortul, la cruce și la prapori, se 
făceau colacii mici în care se punea câte un bănuț, erau puși în 6 străiți și 
împărțiți de femei copiilor și femeilor care aveau copii. Femeile apropiate 
își lăsau părul desfăcut, iar bărbații lăsau să le crească barba și părul (cel 
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puțin 6 săptămâni). 
În groapă rudele aruncau câte o bucată de pământ și 9 bănuți. După 

înmormântare se făcea pomana mortului. Seara, în casa mortului se 
punea pe o farfurie făină și un pahar cu vin și erau lăsate pentru mort – se 
spunea că mortul vine să mănânce și să bea. Dimineața următoare, după 
înmormântare, se făcea prânzul mortului la care erau chemate 7 persoane 
văduve (în funcție de sexul mortului). După 6 săptămâni se ridica paus 
la biserică și erau împărțite lucrurile mortului – se spunea că până la 6 
săptămâni mortul stă la streașina casei și abia apoi pleacă în ceie lume.

(Inform. Paraschiva Savo,78 ani, Cehăluț, jud. Satu Mare).

Înmormântare – loc. Cehal, jud. Satu Mare

Похорон – с. Чегал, повіту Сату-Маре

Funerals, Cehal, Satu Mare county

Din ansamblul ritualurilor funerare fac parte și versurile de ”rămas 

bun”, de despărțire, prin care se deplânge plecarea celui decedat. Aceste 

versuri erau compuse și rostite sau cântate, în cele mai dese cazuri, de 

către ”diacul” bisericii (cântăreț-cantor). Numite și „cântarea mortului” 

sau ”iertăciunile”, versurile reprezentau un adevărat necrolog în memoria 
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celui decedat. Prin strădania d-lui Voicu Șichet, a văzut lumina tiparului o 

adevărată culegere de versuri funerare, compuse între anii 1980 - 2002 

de băciucu Ioani – Silaghi Ioan, ”dyiacul ” din Tătărăști, județul Satu 

Mare. Ceea ce a caracterizat totuşi, până de curând, înmormântările din 
Tătărăşti, a fost acea „cântare a mortului”, cântată de „dyiac” în timp ce se 
băteau cuiele în sicriu şi se făceau pregătirile pentru „ultimul drum”. Am 
spus că până de curând, deoarece, în ziua de Crăciun a anului 2002 l-am 
condus pe acel ultim drum şi pe băciucu Ioani Îndreicuţî, „dyacul” care a 
servit biserica şi satul de când mă ştiu, un cântăreţ neîntrecut în întocmirea 
acestor cântări, printre ultimele create fiind cea pentru mama, stinsă şi ea 
din viaţă în aprilie, acelaşi an. După mine, deşi am participat şi la alte 
înmormântări la care se practica acest obicei, cântările lui băciucu Ioani 
au avut ceva deosebit, un farmec aparte, atât prin conţinutul versurilor şi 

linia melodică, cât şi prin timbrul inegalabil al vocii autorului (vezi Voicu 

Șichet, Cântări pentru ultimul drum, Baia Mare, 2013).

Importanța „dyiacului” în viața comunității a fost cu atât mai mare cu 

cât, prin misiunea sa, era alături de fiecare om al satului, în fiecare din cele 

3 mari rituri de trecere: naștere-căsătorie-moarte (fii satului au avut parte 
de vocea sa la botez, cununie sau înmormântările celor apropiaţi, ca să 

nu mai vorbim de slujbele religioase regulate din duminici şi sărbători (vezi 

Voicu Șichet, 2013; Voicu Șichet, Dicţionar de tătărăştisme, Baia Mare, 

2011).

Cântarea mortului

Şichet Vasile 17.XI.1990 (”Moşu Lupu”)

”Frunze veştede pe jos,

În aer un cer noros:

Ăsta-i decorul atare

Azi, în zi de înmormântare.

Clopotele bat a jale

La a lui ultimă cale,
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Când îl ducem la mormânt

Pe Loaţi Lupului, plângând.

Că omul cât îi pe lume,

Lucră şi iubeşte anume:

Face bine, face rău,

Până îl ia Dumnezeu.

Loaţi dragă, ce-ai fost tu

Pân-ai călcat pământu?!

Ai fost un tată iubit,

În familie îndrăgit.

Ai fost un tată sub soare,

Crescând 6 mândre odoare:

Patru băieţi, două fete,

Care azi te plâng cu sete.

Acum patru ani de zile,

Tot din asta familie,

L-am petrecut noi pe Gyuri,

De-atunci mult ne-am necăjit.

Şi eu plec imediat

La el, la casa din deal.

I-oi povesti ce-i pe-aci,

C-are patru nepoţi mici.

Nu pot ca să plec din lume,

Ca să nu-mi iau iertăciune:

De la frunza cea de fragă,

De la soţia mea dragă.

Cu care-am trăit în lume

Şi prin rele şi prin bune.

Şi-am muncit tot împreună

Să avem o viaţă bună.

Zi şi noapte ai vegheat

Aici lângă al meu pat,
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Gingaş, blând ai îngrijit

Trupul greu îmbolnăvit.

Nu pot  ca să plec la drum,

Ca să nu-mi iau rămas bun:

De la frunza cea de tei,

De la dragi feciorii mei.

Mulţumescu-vă acum

Loaţi, Valer şi Mitru,

Mult v-aţi îngrijit de mine

Să mă fac şi eu mai bine.

Rămas bun, vă zic şi vouă,

Dragi fete la amândouă:

Mărioară şi Liţucă,

Iată, de azi n-aveţi tătucă!

Doamne, mult m-aţi căutat,

De când am picat bolnav!

Nu treceau 2-3 zile

Până iar veneaţi la mine.

Voi, dragi nurorile mele,

Ce vă las cu multă jele,

Vă rog şi pe voi acum:

Daţi-mi merinde de drum!

Nu-mi daţi pită, nu-mi daţi sare,

Daţi-mi cuvânt de iertare,

Dacă ceva v-am greşit,

În lume cât am trăit!

Şi voi, gineri, care odată

M-aţi iubit ca pe un tată,

M-am mândrit oricând cu voi,

Cu voi, gineri, amândoi.

Dragi nepoate, dragi nepoţi,

Iată plec, vă las pe toţi!
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De v-am făcut supărare,

Rogu-vă să-mi daţi iertare!

Rămas bun, nu mă uitaţi, 

Pentru mine vă rugaţi!

Dumnezeu ne dea iertare

În îndurarea lui mare!

Dragi nepoţi şi strănepoţi,

Veniţi şi voi azi cu toţi:

Mâinile vi le sărut,

Că eu din lume mă duc.

Şi acum, sălaşul sus,

Cu florile ce-aţi adus!

Şi cu ochii lăcrimând,

Mă conduceţi la mormânt!”

  ***

Sorian Vasile 29.IV.1999 (”băciucu Sorianu”).

”Of, lume frumoasă eşti,

Dar nimica nu plăteşti!

Omu câte adună în tine,

Sunt numai deşertăciune.

Omu adună ca furnica,

Dar toate nu ajung nimica!

Când de moarte eşti chemat,

Nime nu-ţi mai dă de leac.

Căci moartea acolo grăbeşte,

Unde nime nu gândeşte!

Cum şi aci e arătat,

Despre acest repausat.

În viaţă cât am muncit,

Nime nu zice că mint:

Aproape la toţi în sat,
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Câte ceva le-am lucrat.

Furtuna ce s-a abătut

În vara anului trecut

În construcţii ne-a afectat

Dar el pe mulţi ne-a ajutat

Până în anul trecut,

Am lucrat cât am putut.

Dar din toamnă, mai devreme,

Mă apuca câte o durere.

De doctori când auzeam,

Parcă nu-mi nici convenea.

De la un timp, n-a fost încătrău,

Boala s-a agravat mai rău.

Medicamente, internare

În spital, la Satu Mare

Am stat un timp, nu prea mult,

Până când ne-am dus la Cluj.

La doctori specialişti,

Unde-am fost bine primiţi.

Şi bine m-o consultat,

Dar trebuiesc operat.

Operaţia am răbdat

Şi aceie s-o vindecat,

Dar durere de pe mine

Nu o putut lua nime!

Pruncii erau lângă mine,

Ori Delia, ori Vasile.

Dacă am văzut că mai e de stat

Pe Liţuca am chemat.

Ea a stat tot lângă mine,

Vreo trei săptămâni de zile.

Vai şi amar de-a ei hodină,
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În spital tot lângă mine!

Acasă câte-o lăsat,

Paştile s-au apropiat.

Loţica o zis să stau aci,

De nimic nu te-ngriji!

Liţucă, îţi mulţumesc,

Zile bune îţi poftesc,

Pentru tot ce-ai îndurat,

Cât am fost pe tristul pat!

Laolaltă cât am trăit,

Doamne, bine ne-am cinstit!

Eu la lucru mă duceam,

Tu toate le îngrijeai.

Tot ce trea-n gospodărie,

Alea nu îmi lipsea mie!

Bani şi lucruri multe bune,

Le găseai la mine în curte.

Dar înainte de a mă duce,

Mă-ntorc către-al meu fiu dulce.

Mă întorc ca să îi spun,

Un cuvânt de rămas bun:

În câte părţi ai umblat,

Boala a mi-o vindeca!

Dar oricât ai alergat,

De boală tot n-am scăpat.

Loţică, îţi mulţumesc,

Zile bune îţi poftesc!

M-am mândrit oricând cu tine,

Dar am şi avut cu cine.

Delişoară, şi tu vină,

Rău mă doare la inimă!

Când gândeam că mai trăim,
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Iată că ne despărţim.

Şi cât am fost în spital,

Acolo cu mine-ai stat,

Până a venit mă-ta

Şi apoi v-aţi tot schimbat.

Dragă ginere, Marcel,

Ai fost ca şi pruncul meu.

Multă grijă mi-ai purtat,

Până am fost internat.

Dragă noră, Marcelucă,

N-ai nici socru, nici tătucă!

Căci pe care i-ai avut,

Se duc şi nu vin mai mult.

La ultima mea plecare,

Soră dragă, îmi cer iertare!

Ţi-am fost frate adevărat,

Astăzi eu pe toţi vă las.

Surioara mea iubită

Şi de mine despărţită,

Tu şi cu al tău bărbat,

Vă rog ca să mă iertaţi!

Nepoţel şi nepoţele,

Ca trei scânteieri de stele,

Bunicu vă dă pupica

Şi rămâneţi cu bunica!

Veniţi şogori care odată,

Mi-aţi fost mângâierea toată!

Daţi-mi mână de iertare,

La ultima mea plecare.

Vino cuscre, dragul meu,

Astăzi plec şi-mi pare rău!

Noi mereu ne-am omenit,
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Niciodată nu ne-am sfădit”.

  ***

Saroz Vasile 5.V.1987 (”Loţica lui Frumos Gyulă”), un tânăr care şi-a pierdut 

viaţa la doar 19 ani, după ce a paralizat în urma unui atac cerebral.

”Floarea crudă ce răsare
În grădină-n desfătare,
Până-i fragedă, subţire,
E supusă la pieire.
Orice vânt, orice răceală,
Orice mică abureală
O face de-ngălbeneşte
Şi de tot se veştejeşte.
Grădinarul se sileşte
Zi şi noapte de-o scuteşte.
Şi orice dacă-i lipseşte,
A împlini se străduieşte.
Bucură-te cimitir
Că primeşti un trandafir!
Nu-l capeţi ca să-nflorească,
Că-l capeţi să veştejească!
Când, acum, încet creşteam,
Pe părinţi că-i ajutam,
A venit moartea la mine
Pe furiş, n-a ştiut nime.
A venit, m-a năvălit,
Cu totul m-a veştejit.
Nu i-a fost de mine silă,
M-a luat cu mare milă.
M-a luat ca pe o floare
Şi nimica nu mă doare!
Până nu vă părăsesc,

Vreau puţin să vă vorbesc.
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Barem să-mi iau ziua bună,

De la tată, de la mumă:

Of, iubiţii mei părinţi,

Nu vărsaţi lacrimi fierbinţi!

Căci Hristos îmi este tată

Şi Sfânta Fecioară maică!

Şi Sfinţii Îngeri, împreună,

Mi-au pus pe cap mie cunună.

Cunună neveştejită,

Pentru mine împletită!

O, iubiţii mei părinţi,

Mult de mine necăjiţi!

Dulce tată ce mă plângi,

Sicriul în braţe-l strângi,

Ai fost tare şi voinic,

Dar nu a ajutat la nimic!

Maică dulce şi iubită,

Maică, inimă rănită, 

Vino lâng-al meu sicriu,

Că azi plec şi nu mai viu!

Nu mă lăsa mamă dragă,

Căci e rece groapa-ntreagă!

Nu e caldă ca sânul tău,

Căci pământul nu-i al meu!

Aş vorbi, nu pot mai mult,

Trebe să merg în mormânt!

Rămâneţi, pragul păşesc,

Şi de toţi mă despărţesc!

Rămas bun, tată şi mamă,

Rămas bun, voi naş şi naşă!

Şi-mi daţi acum fiecare

Cea din urmă sărutare!”
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În cercetarea de teren aplicată în comunitățile românești din 

Transcarpatia, am descoperit o altă colecție de cântece funerare, scrise 

de către cantorul din Apșa de Jos, Vasile Dan (nepotul lui Mihai Dan, 

participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 

1918), care a învățat singur să scrie în limba română, în timpuri dominate 

de regimul comunist, când singura limbă recunoscută oficial era limba 

rusă! 

Mesajele cântărilor compuse de Vasile Dan sunt asemănătoare cu  

cele transmise de băciucu Ioani, diacul din Tătărăști, județul Satu Mare, 

dar retorica celui din urmă, limbajul metaforic, talentul liric vin să confirme 

aprecierea: „un cântăreţ neîntrecut în întocmirea acestor cântări” (vezi 

Voicu Șichet, Cântări pentru ultimul drum, 2013).

 Din caietele deținute de Vasile Dan am selectat două cântece funerare, 

scrise la decesul unei mame (plecată dintre ai săi la 81 de ani) și la decesul 

unui tată.

Pentru Anuța a lui Mihai a lui Vasâle.

”O! ceresule Părinte,
Prea minunate și sfinte
Iartă-mă Doamne acum
Când mă duc pe acest drum.
De ază toamnă încoace mereu,
Zi de zi mă simțiam rău.
Cu liacuri, cu doctorii.
Nu m-am putut lecuii!
Da fata me' și feciorii!
Nurorile mele trii!
Bine m-o putut grijii,
Nu le mai pot mulțumii!
Ca mamă adevărată,
De a mei fii am fost cătată,
De fată și de feciori
Și de-amele tri nurori.
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De nepoate și nepoată
Toți venea și mă întreba!
Șesă săptămâni pă pat,
Cu plâns și cu mult bănat!
Mă rugam lui Dumnezău,
Ziua, noptea tot mereu!
Că din coconia mea 
Am fost învățată așa.
La biserică a umbla
Domnului a să ruga!
Și am  țânut cu tărie
Părințî din temelie.
Domnului au lăsat în lume,
Biserica de rugăciune!
Acolo să ne adunăm
Rugăciune să înălțăm.
Numai este alta cale 
Lăsată sub acest soare,
Cât în scriptură cetim,
Numai biserică găsim.
Și nu mă duc supărată,
C-am păzât lejia ce dreaptă,
De două mii de ani pusă,
De Cristos și nu să mută.
Inima s-o rupt în două,
Jumătate v-o las vouă,
Iar ceie jumătate,
La cei doi și la a vost tată.
Optzăci și unu de ai,
Am trăit pe acest plai,
Trizăci și cinci căsătorită,
Douăzăci și șesă văduvită.
De când soțul m-o lăsat,
Multe mi s-o dat de cap,
Cu cinci coconi de crescut,
Cu trudă și bănat mult!
Au venit ca pe vâlce
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 Bănatu la casa me'
Cu patru copilași mici,
Care-o trăbuit grijiți,
Numai mama pote ști
Ce-i iubirea de copii!
Ai crește ș-ai îmbrăca,
A le împlini dorința.
Când rămân fără părinți,
Să pun la masă plângând.
După un timp și a lor mamă,
Casa întreagă îi orfană.
Fără mamă ,fără tată!
Toate rămân p-a mele brață!
Mult am plâns ș-am lăcrămat
Și Domnului m-am rugat,
Ca și  cela din pustie
Cu jale mă rog eu ție.
Astăz toate s-au gătat,
Crucea vieții de purtat,
Părăsesc traiul lumesc,
Mă duc să ma hodignesc!
Avut-am și zile bune,
Numărate le pot spune,
N-am avut ce mă fa'
Dacă așa mi-au fost soarta!
Soră dragă, cumnată, cumnate,
Nepoată și nepoate tăte,
Cuscrii mei și veri și vere,
Tote neamurile mele,
Neamu meu din Apșe toată,
Veniți la al  meu prohod,
Veniți toți a mă petrece
În pământul acela răce!
Și voi surori de o credință
Împletiți ca mai-nainte,
Cunună de rugăciune,
Pentru al meu răposat nume”.
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Pentru Pop Văsâi a lui Bumbuțu.

”Onorată adunare,

Putem privi orișicare,

Ce-i viața pământească

Și ce-i sorta omenească.

Când se naște plânje tare, 

Cât trăiește și oftează,

Când din lume încetează.

Praf, pământ cenușe-i omul

Ca și roua ca și pomul,

Astăzi bucurie nu-i

Pă fața pământului!

Nu-i dragoste nici iubire,

După cum scriptura scrie.

Să citesc scripturile

Pe la tote casele!

Și se duce o-nvățătură

Că biserica nu e bună.

Două mii de ani trecuți

De când biserica s-a pus!

De Isus Cristos lăsată.

De apostoli predicată,

Nouă creștinilor dată

Și nu să poate schimbată.

Da în lume o venit proroci,

În numele lui Cristos

Și umblă din casă în casă

Și spun că lejea e falsă!

Cristos a lăsat în lume,

Biserica de rugăciune,

Acolo să ne adunăm,
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Domnului să ne rugăm.

Cu lacrimi de pocăință

Și cu inime smerite,

La rugă adevărată

De însuși Cristos lăsată.

Nu lăsăm fala lumii,

Cum ne putem mântuii.

Nu să-ncrede om în om,

Nici tata în a lui cocon!

După scripturi a scris,

Omu e praf și pământ,

Ce la domnul iară mere,

Mere să ducă răspuns,

Pentru timpul petrecut,

Pentru bine, pentru rău,

La prea bunul Dumnezău!

Șasă luni acum o trecut

De când bola m-o ajuns,

I-am văzut că tot mereu

Zi ce trece tot mai greu!

Două săptămâni pe pat,

Cu durere și bănat.

Durerile m-au lăsat,

Luni cam pe la nouă ceas!

Cu ce doctori n-am probat

Să-mi găsesc la bolă leac!

Dacă zile n-am avut

Să mă vindec n-am putut,

Că zilele omului,

Îs  în mâna Domnului!

Am trăit pe acest plai

Saptezăci și 5 de mândri ai.
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46 în căsătorie,

La a me scumpă soțâie

Rămas bun scumpă soțâie,

Ne despărțim pe vecie!

Eu mărg pa morții cărare,

Mai mult întorcere n-are!

Draga tati, scumpă fată

Te las tare supărată,

Nu ai soră, nu ai frate

Numai soț bun cu dreptate,

Jinere drag și iubit,

De tine am fost grijit,

Mânele țî le sărut,

Pentru binele făcut!

Nopțile nu le-ați durmit,

De mine bine ați grijit.

Nu vă pot a mulțumi

Scumpii și drajii tatii.

Și vă las cu multă jele,

Scumpe neamurile mele,

Da vă las o rugăminte

Să țineți sfânta credință.

Frate, surori și cumnate, 

Șogor, veri și cumnate

Veniți la a me-înmormântare

Și-mi dați cuvânt de iertare!

Ază ziua duminicii

Eu las valea plânjerii,

După lungi și grele lupte,

Firele vieții rupte.

De on timp tot cu durere,

Zile fără mângâiere,
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Zece săptămâni am stat 

Pe a spitalului pat.

În Zalău și la Ungvar

Unde sunt profesori mari.

Am avut zile întristate,

Cu dureri și întunecate,

Rob am fost durerilor

Și supus răbdărilor.

Greu mă despărțesc de lume

Cu dureri și nu pot spune,

Dacă zile n-am avut

Să mă vindec n-am putut!"
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Cap.III.3. Obiceiuri de peste an - calendaristice (religioase și  
profane) 

Obiceiuri  de muncă (legate de ocupaţii)

Păstoritul, una din cele mai vechi ocupații ale locuitorilor din regiunea 

transfrontalieră româno-ucraineană, a generat practicarea unui străvechi 

obicei săvârșit în consonanță cu renașterea naturii – sâmbra oilor. Numită 

de localnicii din Oaș și „ruptul sterpelor”, sâmbra semnifică o înţelegere, o 

reglementare gospodărească între crescătorii de oi.

Începând cu sărbătoarea de  Sfântul Gheorghe şi până la sărbătoarea 

Sfinților Constantin şi Elena, crescătorii de oi din satele oşeneşti se adună 

în fiecare localitate, pentru a stabili împreună unde vor face stânele în acel 

an, cine le va fi baci şi pe cine vor angaja să le păzească.

La începutul lunii mai toate mioarele din sat sunt duse la stână. Înainte 

însă, pentru ca animalele să fie sănătoase şi să dea lapte mult, sunt 

binecuvântate de preot. După primul muls ciobanii cântăresc cantitatea 

de lapte dată şi o împart la numărul de proprietari, astfel încât se va şti cât 

caş, câtă brânză şi câtă urdă va primi fiecare pe parcursul unui an.
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Primul muls – Sâmbra oilor

Перше доїння – Симбра овець

The first milking - Sâmbra oilor

O stână este formată din 200 - 400 de oi, o stână înseamnând o 

sâmbră, proprietarii de oi numindu-se “văjnicari”. O dată ce stânele erau 

constituite, ciobanii aleși, măsurișul finalizat și consemnat pe ”răboj” (o 

bucată de lemn pe care erau încrustate linii ce semnificau cantitățile de 

lapte obținute), toate reprezentând atribuții exclusiv masculine, intrau în 

rol femeile, ”boresele”, ajutate de “prunce”, aducând în desagi bunătățile 

așezate apoi pe șterguri ce împodobeau câmpul verde, devenit o masă 

mare de familie.

Această petrecere s-a transformat peste ani într-o celebră serbare 
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câmpenească, Sâmbra oilor, un spectacol folcloric devenit tradițional 

(prima ediție a fost organizată în anul 1957), care are loc an de an, în luna 

mai, pe dealul de la Huta - Certeze din Țara Oașului, județul Satu Mare.
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 Folclorul cu tematică pastorală s-a păstrat foarte puțin în comunitățile 

sătmărene, drept pentru care am selectat câteva variante ale celebrei 

balade Miorița, culese de Stelian Segarcea Popescu, aflate în formă de 

manuscris în colecția Muzeului Județean Satu Mare.

Trei păcurărei

Varianta I-a.

”Trei păcurărei

 C-o turmă de oi

 S-or suit pe munte

 La pășune multe.

Unul mi s-o dus 

Tăt pe munte-n sus,

Și cum și-o umblat,

Singur și-o aflat

Lângă un izvor,

O fată de maior.

Dacă o afla,

Cu ea

Vorovea

Și se-nțelejea

Ca să mi se ia,

Să fie amândoi

Pe munte la oi,

Să fie-mpreună

Pe munte, la stână.
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Când se înturna,

La ortaci grăia :

-Ortăceii mei,

Frățiorii mei,

Eu m-oi însura

Și la nunta mea,

Cu drag vă voi chema,

Că pe munte-n sus,

Când singur m-am dus,

Și când am umblat,

Singur am aflat

Lângă un izvor,

O fată de maior.

Dacă-l ascultau

Ortacii-i grăiau :

-Tu la nunta ta,

 Nu ni-i chema,

 De ti-i însura,

 Noi te-om împușca !

Păcuraru așa

Le grăia:

-Ba, m-oi însura !

 De mi-ți împușca,

 Voi mi-ți îngropa

 În strunga oilor,

 În țarcul mieilor.

Fluierul cel dulce

Mi-l puneți de cruce ;

Campăul cel drag,

Mi-l puneți de steag !
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Vântul a sufla, 

Fluieru-a cânta,

Oile-or juca,

Ca la nunta mea !”

(Cf. Stelian Segarcea, Mss. Inform. Borza Mihai 53 ani. Satul Blaja, com. 

Tășnad, raion Carei, 1957).

Trei păcurărei

Varianta a II-a.

”Trei Păcurărei

Cu trei

Turme de oi

Mi s-or dus la munte

Că-s pășune multe.

Dacă or sosit,

Mi s-or întâlnit

Pe un plătișor

C-o fată de maior.

Cel mic se oprea,

Cu ea

Vorovea

Și se-nțelejea,

Cu ea,

Să se ia,

Și apoi venea

La ortaci spunea:
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- Ortăceilor,

Frățiorilor,

Eu m-oi însura

Și vă voi chema

La nuntuța mea,

Că mâine mă-nsor

C-o fată de maior.

Dacă-l ascultau,

Ortacii îi grăiau :

De ti-i însura,

Noi te-om împușca.

Cel mic, așa

Grăia :

- De mi-ți împușca,

Mi-ți și îngropa

În strunga oilor,

În jocul mieilor.

Lancea mea cea luce‘

Mi-o puneți de cruce,

Fluierașul drag,

Mi-l puneți de steag.

Vântul de-a sufla,

Fluieru-a cânta,

Oile s-or strânje,

Și tăte m-or plânje”.

(Cf. Stelian Segarcea, Mss. Inform. Hodaș Ion, 42 ani. Satul Cig, com. 

Tășnad, raion Carei 1956).
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Trei Păcurărei

Varianta a III-a

"Trei

Păcurărei

Cu trei

Turme de oi

Or plecat la munte

Că-i iarbă mai multă.

Dacă mi s-or dus,

Dacă mi-or ajuns,

Cel mai tinerel

Și mai voinicel

S-o dus singurel

Să coate iarbă bună

Și loc pentru stână.

Și cum o umblat

Și o colindat

Singur și-o aflat

O fată de-mpărat,

Fată necăjită,

Că o fost gonită,

C-o fost vinuită,

C-o fost necinstită

Și aceluită.

Dacă mi-o vedea,

La ea

Se ducea,



- 95 -

Și se-nțelegea,

Cu ea

Să se ia,  

Să fie amândoi,

Pe munte la oi.

Când mi se-nturna,

La ortaci grăia :

-Frățiorii mei,

Dragi păcurărei,

Când singur m-am dus

Pe munte în sus,

Să cot iarbă bună

Și loc pentru stână,

Pe munte am aflat

O fată de-mpărat,

Fată necăjită

Că o fost gonită,

C-o fost vinuită,

C-o fost necinstită

Și aceluită.

Și eu mi-oi lua,

Să fie a mea,

Să fim amândoi,

Pe munte la oi.

Dacă auzeau,

Ortacii îi grăiau :

-Dacă îi lua

Și ti-i însura,

Noi te-om împușca !
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Păcurărelul așa

Le grăia :

-De mi-ți împușca,

Mi-ți și îngropa !

Fluierul cel dulce

Mi-l puneți de cruce;

Campăul ce drag

Mi-l puneți de steag”.

*Aceluit, aceluită, celuit, celuită = amăgit, înșelat, păcălit.

(Cf. Stelian Segarcea, Mss. Inform. Corondan Iuliana 45 ani, com. Doba, 

raion Satu-Mare, 1947).

Pe fețele munților

Pe fețele munților
Pasc oile domnilor
Și îs trei
Păcurărei
Cu trei
Turme de oi.

Cel mai mare, li-i primar,
Celălatu-i cărturar,
Cel mai mic
Îi străinic,
Mai frumos și mai voinic.

După oi când îi mânau
Tăt de străinic vorbeau :
“Să-i ciuntească zilele,
“Să-i împartă oile.”
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Străinicul pricepea 
Și tăt așa
Le grăia :
- Știu eu bine,
Vai de mine,
Că mi-ți omorî pe mine !

Și dacă mi-ți omorî,
Oile mi-ți împărți,
Voi numa’ să mă-ngropați
Și gropița sa-mi săpați.
În strunguța oilor,
În jocuțul mieilor,
S-aud mieii ciocotind,
Și gălețile sunând.

Campăușul meu cel drag
Mi-l puneți la cap de steag;
Fluierașul meu cel dulce
Mi-l puneți la cap de cruce.

Și acasă când îți mere,
Spuneți-i măicuței mele
C-am rămas să mă însor,
Să iau fată de bujor,
Și mireasa mea a fi
Inima gorunului
Din fundul pământului”.

*Ciocotind = Sărind, zburdând, timp în care fac și zgomote.

 (Cf. Stelian Segarcea, Mss. Inform. Ciordaș Dumitru 17 ani, satul Cehal, 

com. Cehăluț, raion Carei, 1947).
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Obiceiuri şi sărbători calendaristice

Ținând cont de faptul că în colecția Muzeului Județean Satu Mare se 

află manuscrisele culegerilor de folclor pe care profesorul Stelian Segarcea 

Popescu le-a adunat între anii 1947 – 1967 pe teritoriul județelor Satu 

Mare și Maramureș (doar parțial publicate), vom utiliza în cele ce urmează 

această sursă documentară inedită, pentru a reflecta modalitățile de 

performare a ritualurilor ce însoțeau obiceiurile tradiționale.

Din comuna  Pișcari - raionul Satu Mare. 

<< Obiceiuri la Crăciun ”în ajun”.

În ajunul Crăciunului, copii așteaptă cu nerăbdare, să bată clopotul 
bisericii că este ora 12 adică amiază. Cum bate clopotul bisericii, bătrânul 
,,amiază”, copii pornesc  cu trăistuța la gât, umblând din casă în casă,  pe 
ulițele satului cu ,,colindele”.

 Când  ajung la ferestrele omului ,,colindătorii” întreabă: ,,veseli - te-
om gazdă” ? Din casă, li se răspunde ,,da” sau  ,,nu” – dacă li se răspunde 
,,nu”- ,,colindătorii” încep să-și bată joc de acei ce îi refuză, strigându-le: 

,,Drele pe podele,
Bureți
pe podeți.
Câte pene pe cocoși,
atâția copii burduhoși!”

Dacă li se răspunde ,,oloi”, colindătorii încep să cânte ,,colindele” în 
legătură cu nașterea Domnului și după terminare, primesc nuci și bani.

De la orele 7 seara, încep să colinde feciorii și chiar oamenii maturi, 
umblând din casă în casă, la cunoscuții cei mai apropiați sau prieteni ai 
colindătorilor. Băieții umblă la casele unde sunt fete, prietene cu ea, iau 
bărbații  de la casele lor  şi pleacă pe  la alţi prieteni mai apropiaţi. Colindă 
în cor de la poartă, şi merg cântând până în casă unde terminau cântatul 
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colindei. Fata sau nevestele, pun pe masă farfurii cu prăjituri şi băutură. 
Cel care a intrat primul în casă ia paharul cu vin şi închină cu fata sau cu 
gazda casei, care la rândul ei închină cu cel de-al doilea, cu al treilea şi 
apoi cu toţi împreună. 

Colindele se continuă la alţii, toată noaptea. Acest obicei este în multe 
sate din raionul Satu Mare şi chiar în raionul Carei. Seara copiii umblă şi 
cu ,,steaua”. 

Obiceiuri la Anul Nou ,,în ajun”.

În seara ajunului ,,Anului nou”, copii şi feciorii pornesc pe uliţele satului 
cu clopote, felinare şi bice, pocnind şi hăulind cu credinţa că ,,îngroapă 
anul vechi” şi aşteaptă cu bucurie Anul Nou.

Oamenii nu se culcă decât după miezul nopţii ca să nu-i găsească 
Anul Nou ,,dormind” şi să nu fie somnuroşi tot timpul noului an care vine. 
Femeile casei ştiu care lună va fi ploioasă şi care for fi secetoase în anul 
viitor, pun de cu seară, pe fereastră, 12 coji uscate de ceapă în ordinea 
lunilor anului şi în fiecare coajă de ceapă pune sare. În dimineaţa Anului 
Nou, când se scoală constată cu atenţie cojile de ceapă. În care coajă de 
ceapă sarea este umedă, în acea lună va fi ploaie în timpul anului viitor, 
iar în care foi de ceapă sarea va fi uscată, în acea lună va fi secetă. În 
dimineaţa ,,Anului Nou” copii umblă cu sorcova ,,sorcovind” pe toţi membrii 
familiilor, primind în schimb nuci şi bani de la ,,gazda casei”.

Cu pluguşorul se umblă seara în ajun, cu boi şi pluguşor făcuţi din 
cartoane şi hârtii colorate. În dimineaţa zilei de Anul Nou, ţiganii lăutari 
pornesc să cânte la ferestrele celor ce îi cheamă Vasile şi la salariaţii 
satului unde ştiu că vor primi bani şi băutură. Aceste obiceiuri sunt şi în 
raionul Carei.

Superstiţii.
Dacă te mănâncă mâna stângă, vei primi bani, iar dacă te mănâncă 

mâna dreaptă - palma, vei da bani - fie datorii, fie că vei cumpăra sau vei 
plăti ceva.

Când sughiţi, te pomeneşte cineva. Dacă îţi ard obrajii, te vorbeşte 
cineva de rău. Când îţi iese cineva ,,cu plin” în cale, îţi merge bine. Dacă îţi 
trece un iepure pe dinainte, când mergi undeva, nu-ţi va merge bine. Când 
îţi iese cineva în cale cu ,,gol” sau cu ,,sec” nu-ţi va merge bine.
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Visuri.
Când visezi apă tulbure, vei avea necaz.
Dacă visezi peşte, noroc înseamnă.
Când visezi ţigan vei avea noroc la drum.
Dacă aduci o pisică străină în casă, se cutremură casa sau la 
cutremurse dărâmă.
Când îţi trece calea o pisică neagră n-ai noroc.  
Dacă iei oul de la barză, te blestemă sau ţi se aprindă casa. Blestemul 
berzei se prinde  şi casa ţi se aprinde - de asemenea e bine să nu 
strici cuibul sau să-i strici ouăle berzei. Dacă strici cuibul rândunelelor 
din grajd îţi sângerează vaca sau animalul ce îl ţi în grajd. Dacă dai 

jarul din casă nu ai noroc (culese în 1947 de la Bonea Avram,  24 ani ).

Din comuna Săcăşeni şi satul Cheja

Obiceiuri şi datini de Paşti.

Cu o săptămână sau două cu mult înainte de Paşti, este obicei ca 
tineretul să meargă în fiecare seară la o cruce, la biserică sau alta din 
răscrucile de uliță ale satului. Aici cântă cântece religioase în legătură cu 
viaţa si patimile lui Iisus sau cu Fecioara Maria. 

În Joia Mare este un obicei ca toţi care au pe cineva mort să-i facă de 
pomană câţiva cozonaci şi ouă roşii pe care le împart peste mormântul 
răposatului, la copii mici sau la alţi săraci. În comuna Săcăşeni, acest 
obicei se face în zorii zilei, pe când în satul Cheja, se face toată ziua. 
Satul Cheja are populaţie românească, pe când în satul Săcăşeni domină 
populaţia maghiară.
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În Duminica Floriilor. Clopotarul (fătul) aduce la biserică mâţişoarele 
purtate în luna martie, care se sfinţesc în această zi. După sfinţire oamenii 
îşi aduc acasă mâţişoarele sfinţite.

În Joia şi Vinerea mare se fac slujbele patimilor iar prohodul de 
îngropare vineri. În Vinerea mare se ţine toată ziua post, se ajunează, iar 
mamele fac copiilor cocoşi sau floricele din boabe de porumb. Acesta este 
un alt obicei vechi.

Din Joia Mare nu se mai trag clopotele, iar la biserică se bate toaca 
pentru a venii oamenii la slujbă. Toaca este făcută dintr-o bucată de 
scândură care se bate cu ciocanele.

În ziua de Paşti se face slujbă Învierii, de la orele 3-4 noaptea, iar la 
orele 9 dimineaţa se face liturghia după care se face sfinţirea  paştilor. 
Păştile sunt alimentele ospătării în ziua de Paşti: șunca sau picior de porc 
fiert, vin, ouă, Pasca propriu zisă este un colac mare în formă de pâine 
făcută din făină albă ,,nulaşă”. Ardelenii îl ştiu de cozonaci. Ei fac colaci 
care sunt făcuţi din făină ,,nulaşă”, în vase sub formă de cozonaci, făcuţi 
fără zahăr, lapte şi ouă. Numai se unge pe deasupra cu ouă, ca să iasă 
culoarea galbenă. Păştile le sfinţesc şi le mănâncă acasă. La biserică vin 
oamenii nemâncaţi. În alte sate din jurul Careiului sfinţirea păştilor se face 
după orele 10 dimineaţa, când sa terminat liturghia.

Un obicei vechi care se crede că este împrumutat de la unguri 

este udatul fetelor cu parfum a doua zi de Paşti dimineaţa. În unele 
sate udatul fetelor începe din prima zi de Paşti, care se foloseşte şi la 
Sf. Gheorghe,  udându-se pe cei ce-i cheamă Gheorghe. Şi sunt stropiţi şi 
de fete şi băieţi. În ziua de Paşti când se începe ,,udatul fetelor”, udatul se 
face de feciori şi chiar de copii de şcoală primară care umblă pe la casele 

cu fete, ca să le ude cu parfum, zicându-le această poezie:

Într-un coş cu viorele
cântă două păsărele, 
amândouă ciripesc,  
îmi daţi voie să stropesc?

Dacă fetele se lasă udate li se va da celor ce udă, ouă şi vin, cozonaci 
şi chiar bani mărunţi.

Începând din prima zi de Paşti copii şi cei maturi ciocnesc ouă roşii 
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zicând ,,Hristos a înviat şi Adevărat că a înviat”. Seara, a doua zi de Paşti 
se fac ,,baluri” şi petreceri adevărate. Din prima zi de Paşti în loc de bună 
dimineaţa se spune ,,Hristos a înviat”, dar acum 10-15 ani se continua 
salutul până la ,,Înălțare”. Astăzi, în prima zi şi a doua zi de Paşti unii mai  
bătrâni spun ”Cristos a înviat” doar a treia zi, şi restul zilelor trebuie să 
spună şi ei bună dimineaţa, la fel ca majoritatea oamenilor.

După Paşti încep căsătoriile şi nunţile oprite de biserică în timpul 
postului. Rămas doar cu numele, fiindcă oamenii nu mai ţin post decât în 

Vinerea mare a Paştelui.

Superstiţii
Când porneşte omul înainte la târg şi îi trece sau îi iese în cale o femeie, 

zice că n-are să aibă noroc să-şi vândă din produse sau să cumpere cei 
trebuie.

La fel dacă îi iese cineva în cale cu vas gol.
Dacă te întâlneşti pe drum cu o ţigancă cu coşarcă, se zice că ai 
noroc.
Popa sau călugărul dacă îţi iese în cale îţi merge rău. 
Dacă din podeaua sau tavanul casei se coboară păianjen, îţi vin musafiri.
Dacă îţi cântă pe casă cucuveaua, prevesteşte moartea cuiva din 
familie.
Copii care pasc vitele pe locuri păzite de  paznici, dacă le iese în faţă 
un iepure atunci vor fi prinşi de paznici, adică nu le merge bine.
La băieţi şi fete când le ard obrajii zic că-i vorbesc cineva de rău.
Când clopotele bisericii răsună cu jale atunci se zice că o să moară 
cineva care a fi jelit de toată lumea.
Când îşi ia cămaşa întoarsă, zice că se schimbă timpul în vânt.
Când se spală pisica se zice că va ploua în curând.
Dacă te mănâncă palma dreaptă se zice că vei primii bani.
Când îţi iese în cale un coşar se zice că ai noroc în aceea zi.
Când îţi iese în cale un iepure şi-ţi taie calea se zice că n-ai noroc.
Când îţi vine de dimineaţă la casă un bărbat se zice că toată ziua îţi 
merge bine.
Dacă ţi se zbate ochiul se zice că primeşti veşti.



- 104 -

Din comuna  Căuaş - raionul Tăşnad.

Obiceiuri de Crăciun. 

În seara de Crăciun, copii merg a ,,colinda” la casele oamenilor atât 
băieţi cât şi fete, cântând cântece în legătură cu Naşterea Domnului, 
Băieţii mai mari umblă cu ,,Steaua” sau cu ,,Viflaimul”. Feciorii colindă pe 
la rudele lor din sat, apoi pe la prieteni şi în grupuri colindă ,,fetele mari”, 
unde petrec cu băutură, prăjituri şi cozonaci. Oamenii în vârstă petrec şi 
ei până către miezul nopţii şi apoi merg la biserică unde, după terminarea 
slujbei religioase, pornesc la colinde în grupuri pe la cunoscuţi, unde 
continuă petrecerea.

De Anul Nou.
Copii mai mici umblă cu pluguşorul şi cu sorcova şi urează la oameni 

,,la mulți ani şi sănătate”. Adolescenţii şi feciorii umblă cu oale sparte, 
oale de fier pe care le bat pe la ferestrele oamenilor care au fete mari 
de măritat. Feciorii se îndreaptă apoi pe la familiile care au în casă câte 
un Vasile, unde petrec aducând cu ei şi câte un lăutar. Aici vin şi fetele 
din vecini pentru ca petrecerea să fie mai plăcută. Ziua de Anul Nou se 
petrece pe la cei cu numele de Vasile şi după amiază tineretul petrece la 
horă. Dimineaţa tineretul, ca şi oamenii şi femeile, merg la biserică unde 

asistă la slujba religioasă. 

La Bobotează.
În ziua de Bobotează preotul, fătul şi cantorul pornesc să ,,sfinţească 

casele, dar încep și cu o zi sau două înaintea de Bobotează”. În ziua de 
Bobotează sfinţitul caselor se continuă după slujba de la biserică unele se 
sfinţesc şi în ajun.

Câşlegile.
Ţin de la Crăciun când încep să se mănânce de ,,dulce” şi durează 

până la postul Paştelui. În acest timp se însoară feciorii şi se mărită fetele. 
Din această cauză ,,câşlegile” sunt foarte mult aşteptate de tineri.
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Șezătorile.
Se obişnuiesc în serile de pe la sfârşitul toamnei şi în timpul iernii. 

Şezătorile se organizează de obicei de către fete, acolo unde sunt fete 
mari. Fetele vin cu furca, de obicei cu torsul cânepei sau lânii. La şezători 
organizate încă din timpul zilei, vin şi feciorii prieteni cu fetele care 
organizează şezătorile. La şezătoare se spun poveşti adevărate, ghicitori 
şi se cântă cântece populare. Feciorii apucă fusele ,,drăguţelor” lor şi nu 
le dau înapoi, până nu se lasă să fie sărutate.

Feciorii pleacă de obicei, câte unul sau doi, mai înainte spre casă, dar 
nu merg acasă ci se ascund pe la colţuri de uliţă pentru a speria fetele care 
se întorc de la şezătoare. Unii se îmbracă cu costume albe spre a speria 
fetele că sunt ,,stafii” sau ,,strigoi”. Dacă întâmplător, femei sau oameni îi 
întâlnesc pe la colţuri de uliţă, mascaţi în astfel de costume colorate, sunt 
luaţi întradevăr drept ,,stafii” sau ,,strigoi”.

De Paşti.
În noaptea de Paşti, de la orele 12, până la unu sau două noaptea 

se face ,,litia” sau liturghia învierii Domnului. Dimineaţa, pe la orele 9, se 
face slujba Învierii şi liturghia. După slujbă este mare veselie în mijlocul 
copiilor şi a tineretului care se duc pe ,,ciocată”, adică ciocnesc ouă ,,pe 
luate”. Oul care este mai tare, câştigă pe cel spart. După amiază, tineretul  
petrece la horă sau seara la ,,bal” în sat sau în satele vecine, unde balul 
este organizat.

De Sf. Gheorghe.
În ziua de Sf. Gheorghe, dimineaţa, feciorii, adolescenţii şi copii mai 

mărişori, pornesc ,,după udat” la cei cu numele Gheorghe şi pe fetele 
întâlnite pe uliţă. Udatul se face cu apă păstrată într-o mică căldăruţă. Unii 
feciori udă cu sticla de parfum pe fetele întâlnite. Când udatul fetelor se 
face acasă la fată, feciorii sunt trataţii cu ouă roşii, vin şi prăjituri.

De Rusalii.
Dimineaţă se merge la biserică şi după slujbă, preotul însoţit de mulţi 

oameni veniţi la biserică, pornesc la câmp spre a ,,sfinţii” holdele ca să fie 
roditoare şi ferite de secetă sau de grindină.
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Tăşnad – Silvaş.

Câşlegile.
La Anul Nou se slobod ,,câşlegile” sau ,,chişlegile”. În seara zilei de 

Anul Nou, feciorii colindă satul pocnind cu bicele şi se opresc la casele 
unde se află fete mari de măritat şi le strigă la fereastră:

Slobozim chişlegile,
Se mărită fetele!
Umblaţi peţitori,
Vă-nsuraţi feciori,
Că şi popa aşa vrea,
Pentru cununie,
Să capete simbrie.

La Bobotează.
Se îmbracă doi copii în haine albe de obicei, cămăşi albe lungi şi umblă 

cu preotul şi cu cantorul şi ,,fătul” sau clopotarul în toate casele să le 
,,sfinţească”. Se cântă: ,,În Iordan botezându-te tu Doamne”. Sfinţitul apei 
se face fie la fântână, fie în biserică cu apa scoasă de la fântâna.

La Paşti.
Aceleaşi obiceiuri ca în celelalte sate: ,,ciocată” sau ciocnitul ouălor pe 

luate.

La Înălţare.
Se merge în procesiune cu preotul la vii, să le sfinţească şi a le ferii 

de grindină şi ,,rodie” sau mână. Se merge apoi la mormintele eroilor de 
război.

La Rusalii
Se merge de asemenea în procesiune în frunte cu preotul, la ţarină 

spre a se sfinţii holdele să fie bogate şi ferite de grindină.
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La Sf. Mărie.
Sătenii, bărbaţi, femei, fete şi feciori merg în procesiune la mănăstirea 

de la Bixad din raionul Oaş.

La înmormântări.
Se împart colaci la copii. A treia zi după înmormântare se face pomană 

şi se dau la copii care vin ,,la pomană” diferite articole de îmbrăcăminte. 
Acest  obicei a devenit tot mai vechi şi obiectele de îmbrăcăminte nu se 

mai dau. Se fac mese copioase la copii şi mai ales la săraci (culese în 

1950. Informator Pop Livia, 65 ani).

Din comuna Săcăşeni – raionul Tăşnad. 

Obiceiuri la Paşti
În comuna Săcăşeni, unde aproape trei sferturi din populaţie este 

maghiară, obiceiurile de paşti sunt asemănătoare atât la români cât şi la 
maghiari. 

Începând din ,,Joia Mare” toţi gospodarii se pregătesc de Paşti, căutând 
ca fiecare să termine cu munca câmpului. În ,,Joia Mare” gospodarii tau 
lemne pentru tot timpul sărbătorilor şi fac tot lucru în curte, pe care o 
matura şi o curăţesc. În acest timp, gospodinele fac curăţenie prin casă, 
văruiesc, spală şi pun casa la punct pentru sărbători.

În această zi, toată lumea lucrează, atât în casă cât şi în curte, începând 
de la copil şi până la cel mai bătrân om. Lucrul se termină odată cu lăsarea 
nopţii. După cină, se spală, se curăţa, şi se pregătesc pentru a merge la 
biserică, unde preotul citeşte ,,cele 12 evanghelii” din ,,Joia Mare”.

Vinerea Paştilor sau ,,Vinerea Mare” este considerată ca o mare 
sărbătoare. Dimineaţa, familiile cu copii merg la biserică. În această zi 
nimeni din cei în vârstă nu mănâncă nimic. La fel şi tineretul. Ţin post 
negru, bătrânilor şi copiilor li se admite să mănânce ,,de post”, mâncărurile 
fiind preparate cu ulei. În această zi toată lumea se îmbracă în haine de 
sărbătoare şi nu lucrează nimeni nimic, ci fac rugăciuni de mai multe ori 
pe zi. După ieşirea din biserică, toată lumea se înapoiază în casă unde 
fetele şi femeile fac un foc mic în mijlocul casei şi fac ,,cocoşi şi floricele” 
din boabe de porumb pe care le mănâncă. După ce mănâncă ,,floricelele 
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şi cocoşii” lumea merge iarăşi la biserică pentru vecernie. După ce iese de 
la biserică, lumea merge acasă, şi dau mâncare la vite, porci, păsări etc., 
pregătindu-le pentru noapte. După ce şi-au terminat treburile de seară 
merg din nou la biserică, unde preotul le vorbeşte despre patimile lui Isus 
Cristos. Urmează prohodul îngropării, după care oamenii vin acasă.

Sâmbăta Mare.
Femeile se scoală ,,până în ziuă” şi încep să pună aluat pentru cozonaci. 

În acelaşi timp se scoală şi bărbaţii şi toţi ai casei. Bărbaţii hrănesc vitele, 
curăţă grajdurile şi încep lucrul în curte, în timp ce femeile şi copii curăţă 
nuci pentru a le pune în cozonaci.

Pe la orele opt dimineaţa are loc ,,prânzul” cu mâncări de post. După 
ce ,,prânzesc” bărbaţii merg de-şi văd de treburi prin curte iar femeile 
fac cozonaci şi prăjituri: se taie păsări, le curăţă de pene şi pregătesc 
mâncărurile de Paşti. La amiază iau ,,gustarea” şi se începe pregătirea 
pentru a merge la ,,Înviere” la biserică. 

La Paşti.
Învierea începe la orele trei noaptea. După ieşirea din biserică, rudeniile 

se sărută şi îşi spun ,,Hristos a Înviat” . După ,,Înviere” femeile aduc la 
biserică pentru ,,sfinţit”, ouă roşii fierte, șuncă fiartă, vin şi pască. După 
ce preotul ,,sfinţeşte”, femeile merg acasă şi pun masa să mănânce cele 
,,sfinţite„  la biserică. După mâncare iară merg oamenii la biserică pentru 
,,Sfânta Liturghie”. După liturghie oamenii merg acasă, iau masa şi iar 
merg la biserică pentru ,,vecernie”. Tineretul merge şi el şi după ieşire de 

la ,,vecernie” petrec la ,,balurile” organizate în comună" (culese în 1947, 

inform. Medeșan Gheorghe, 72 ani)>>.

Completând observațiile și informațiile culese de Stelian Segarcea, 

vom apela la ghidul de interviu aplicat în cercetarea de teren efectuată în 

anii 2014 – 2015, evidențiind praxisul ritual specific comunității etnicilor  

maghiari de confesiune reformată, din județul Satu Mare. Realizând o 

introspecție comparativă asupra performării ritualurilor, respondenții au 

catalogat calitativ și temporal păstrarea obiceiurilor: ”și acum se face dar...
lasă de dorit”, ”atunci într-adevăr era frumos!” 
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Sărbătoarea de Paști a fost și este în continuare considerată ca una 

din cele mai importante sărbători religioase. Ritualurile specifice debutau   
”în Săptămâna Mare, când în fiecare dimineață se mergea la biserică, și 
seara la slujba de la ora 19. Acum merg cam 50% din săteni. În vinerea 
de Paști, când eram copil, mama zicea: <<să nu mâncăm uns!>> până pe 
la ora 18, când se trăgeau clopotele (după legea mozaică, după apusul 
soarelui...). În dimineața de Paști ne cuminecam. După slujbă, tinerii peste 
14 ani, adică băieții care au trecut ”confirmarea”, au dreptul de a merge 
la colindat fetele, colindatul de Paști (kántálas). Ne adunam la căminul 
cultural, la noi în Vama, și ne împărțeam pe străzi: Valea Măriei, Ulița 

Mică, Csonka Szer, pe toate străzile unde stăteau maghiari. Băieții mai 
mari își alegeau gașca, trupa, se zicea: ”tu n-ai voce, nu te luăm cu noi...!” 
Cel mai mic căra coșarca în care se adunau ouăle.

Se mergea la colindat la toate fetele, chiar și dacă avea doar un an și 
găzdoaia ne dădea ouă, și fierte, dar mai ales crude. Ne bucuram când 
primeam fierte, că le mâncam, ne era foame după atâta umblat și colindat...
Se primeau 10 ouă pentru fiecare fată, dacă în casă stăteau două fete, 
primeam 20 de ouă! Fata dădea ouăle pe geam, le punea într-o farfurie, 
căci băieții o udau cu apă și ea fugea, închidea repede geamul ca să nu 
o ude! După ce primeau ouăle un singur băiat spunea o urare, un fel de 
strigătură, în care se făcea referire la munca gospodarului casei, dacă era 
agricultor se zicea: <<barba mi s-o legat de plug!>> Dacă lucra la cariera 
de piatră, <<pe cornet>>, se zicea: <<mi-o înghețat barba pe piatră!>> 
Toți erau curioși că oare ce-o să se strige? Se râdea, se distrau de urări! 
Și acum se mai spun urările.

Dacă nu intram la kántálas în vreo casă, era o mare rușine pentru fata 
care stătea acolo, și dacă avea doar 3-4 ani! Pentru că n-a fost colindată. 
Dacă era o fată mai mare ce a rămas necolindată, când să făcea bal, după 
Paști, zicea:<<nu dansez cu tine că nu m-ai colindat!>>

 La fata preferată, iubita unuia dintre noi de obicei, mergeam la finalul 
colindatului, acolo ne făcea ratotă din ouăle primite, și ne dădea un canceu 
cu vin! Până pe la 6 dimineața tot colindam, dar la ora 9 trebuia să fim la 
biserică!

A doua zi de Paști, băieții mai mici mergeau la stropit cu parfum, cei mari 
nu mai mergeau, că au fost la kántálas. În general se mergea la rudenii, 
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chiar dacă erau femei bătrâne.Se începea de la ora 7 dimineața, până 
la ora 9, apoi toți la biserică, și după slujbă sau după masa iar umblau la 
stropit, dacă n-au terminat dimineața. Dacă se termina parfumul...luau apă 
din vale!  Fiecare copil avea poezia lui, deci dacă erau trei băieți, spuneau 
trei poezii....Primeau ouă roșii. După slujba de la biserică de după masa, 
mergeau la stropit și bărbații, dar numai la rudenii și ei nu ziceau poezii!

Acum, din ce în ce lasă de dorit, de abia se mai duc...eventual la fata 
pentru ratotă (adică la fata preferată, la iubită)....se pierde tradiția. Băieții 
români nu umblau la stropit cu parfum, doar târziu au început, de prin anii 
1980, se zicea <<nu-s prunci de unguri>>, sau <<umblăm și noi amu...
numa la mătușe...>>.

La una – două săptămâni după Paști se făcea bal. Dacă românii erau 
în post, nu se făcea, se amâna balul după Paștile lor, ca să nu fie supărare! 
Balul se făcea la căminul cultural, mergeau și unguri și români. Acum nu se 
mai face, cam de 4-5 ani. Balul începea pe la ora 7 seara, prima dată era 
balul fără bani...erau aduși să cânte țiganii din Orașu Nou, cu gordonă. Se 
mergea după muzicanți cu căruța, cu zurgălăi. De la 7 la 9 seara cântau 
gratis (potya), după aceea se plătea. La 9 se închidea căminul cultural, 
muzicanții erau duși la cină de cineva din sat, cam cine i-a invitat, apoi 
reîncepea balul cu bani.

La bal veneau și mamele fetelor, care pândeau: <<fata mea cu cine 
joacă?!>> Cam pe la 3-4 dimineața balul se termina, ne culcam în hoborc 
că tata dimineța striga: <<hai la coasă!>>

Baluri se făceau cam o dată pe lună. La Orașu Nou (satul vecin), se 

făcea szűreti  bál (balul de după recoltarea strugurilor), mergeam și cei 
din Vama. Băieții de acolo ziceau: <<ai venit să-mi iei fata?>>. Dar nu era 
o problemă prea mare, că erau tare multe fete în Orașu Nou. Atâtea fete 
erau că se zicea că, dacă băiatul din Vama își trimite clopu la Orașu Nou, 
pe când ajunge și el, clopu îi era plin de rozmarin!

La noi, în Vama, se mai ținea Május nap, ziua de 1 mai. Unde era fată 
de măritat, prietenul ei îi punea mesteacăn la poartă. Avea vreo 2 metri, să 
se vadă bine! Fetele se lăudau cu cât era de mare mesteacănul! Băieții îl 
puneau noaptea, ca să nu se știe cine l-a pus! Dar toți cam știau...Obiceiul 
s-a pierdut, cam de prin 1970. La oraș se făcea Májusi kosár (coșul de 
mai), băiatul îi ducea un coș de flori iubitei lui, și ea îl punea în fereastră, 
să-l vadă toată lumea.
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De Crăciun băieții umbalu cu ”Viflaimul”, și ungurii, și românii. Fetele 
cu ”Peștera” iar cu ”Steaua” cei mici. Anul trecut la maghiari, a fost un 
singur Viflaim în tot satul...sunt mai pasivi.

După Anul Nou și până la Paști se făceau șezătorile. Fetele se adunau 
cam o dată, de două ori pe săptămână, la cusut goblen, brodau, coseau 
tot felul...Cam 15 fete se adunau, se înțelegeau între ele:<< azi mergem 
la voi, poimâne la voi>>. Mergeam și băieți, noi le distram, ne îmbrăcam 
de ”ciume”, ca să le speriem...ne făceam pe față cu cremă de ghete, ne 
puneam țâțe din ziar sau din mere, ne mascam ca să nu ne recunoască! 
Eram tare urâți! ”Ciumele” luau fetele la dans, și ele încercau să ne tragă 
masca jos, ca să vadă ce băiat îi după mască. Noi nu ne lăsam! După 
ce plecau băieții mascați în ”ciume”, fetele se întrebau: << oare cine o 
fost >>? Tinerii stăteau singuri în cameră, fără părinți, mai cântau și cu 
muzicuța, care știa. Azi nu se mai practică, doar până prin 1975 -1978 se 

țineau șezătorile.” (inform. Istvanfi Géza, 58 ani, Vama, jud. Satu Mare).

Dinamica comportamentului ritual este vădită și în cazul minorității 

ucrainene din județul Satu Mare. Apropierea de zona urbană (municipiul 

Satu Mare), dar și conviețuirea cu etnicii români majoritari, face evident 

fenomenul aculturației, preluarea anumitor rituri și obiceiuri fiind 

considerată un fapt firesc, într-o societate multiculturală. Specificul 

comunității ucrainene, în ansamblul performării tradițiilor și ritualurilor, este 

dat de ”dubla sărbătorire”, în special a principalelor praznice religioase: Sf. 

Nicolae, Crăciunul, Sf. Vasile cu Anul Nou, Sf. Maria, Sf. Apostoli Petru și 

Pavel. Această ipostază bivalentă este generată de utilizarea celor două 

calendare (iulian și gregorian), sărbătorile fiind ”ținute mai ales pe stil vechi, 

dar și pe stil nou” (inf. Vasile Buciuta, 39 ani, Micula, jud. Satu Mare).

Asumarea caracteristicilor etnice se face prin raportarea la valorile 

identitare ale locului de origine, Maramureș, acest reper identitar al 

teritorialității regăsindu-se și la etnicii români din Ucraina, inclusiv teritoriul 

la care se face raportarea fiind identic: Maramureș. Se poate afirma că, 

în regiunile transfrontaliere, legitimarea etnică are un statut propriu, de 

tip ”cross - border identity”, în care memoria culturală a comunităților 

își găsește originile în teritorii pierdute sau părăsite, din considerente 

multiple, ce țin de factori istorici, politici, sociali. Indiferent de motivul ce 
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a determinat îndepărtarea de teritoriul strămoșesc, comunitățile etnice 

minoritare (cazul ucrainenilor din județul Satu Mare sau a românilor din 

Transcarpatia) îl consideră drept unul din codurile identitare, etnice și 

culturale: tradițiile se păstrează, ca în Poienile de Sub Munte, de unde au 

venit bunicii...(inform. Vasile Buciuta, Micula, jud. Satu Mare); noi umblăm 

în haine românești, ca la noi în Maramureș (inform. Ileana Șiman, 67 ani, 

Slatina, Transcarpatia).

Ucrainenii din județul Satu Mare, cea mai mare comunitate trăind în 

localitatea Micula, afirmă că s-au acomodat și cu sărbătorile românilor, 
de aceea țin Crăciunul de două ori. Copiii umblă la colindat, cu Viflaimu, 
Capra, Ursul, Sorcova de Anul Nou. Colinda ”Cerul și pământul” o cântăm 

și în ucraineană și în română (inf. Dumitru Holdiș, 87 ani, Micula, cel mai 

bătrân ucrainean din sat). 

Interferențele culturale sunt date și de căsătoriile mixte în special cu 

românii, empatia etnică reflectându-se și în respectul față de tradițiile 

celuilalt, contactele și interacțiunile reciproce ducând la acceptarea 

diferențelor, alteritatea caracterizând conviețuirea în familiile multietnice. 

Prin urmare, în sistemul de tradiții și ritualuri se asistă la permanente 

reconstrucții identitare, la un dinamism iteractiv identitate – alteritate, în 

care imaginea despre sine se formează într-un contact permanent cu 

imaginea despre celălalt.
Intervenția cea mai puternică în dinamica comportamentului ritual, implicit 

în cea a valorilor patrimoniului imaterial, o are însă religia, un procent mare 
de ucraineni din Micula fiind adepții unor culte neoprotestante, schimbare 
ce generează renunțarea la anumite tradiții strămoșești. Comunitatea își 
exprimă identitatea mai ales prin activitățiile școlare și extracuriculare, 
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prin intermediul cărora copiii sunt angrenați în cunoașterea și promovarea 
culturii ucrainene, participând la diverse manifestări ”prin care se încearcă 
menținerea vie a spiritului ucrainean” (inf. Nicoleta Tcaci, profesor de limba 
ucraineană, Școala Gimnazială Micula). 

La școala din Micula, 90 de copii învață în limba maternă, recită din 

creația poetului național Taras Sevcenko, unii participă la olimpiadele de 

limba ucraineană, la serbările naționale dedicate limbii materne ucrainene, 

iar prin grupul folcloric ”Miculeanca”, sprijinit de Uniunea Ucrainenilor din 

România, filiala Satu Mare, își promovează tradițiile în cadrul unor festivaluri 

județene, naționale și internaționale: ”Festivalul Datinilor și Obiceiurilor 

de Iarnă” de la Sighetu Marmației, de la Negrești Oaș,”Serbările de la 

tripla graniță România-Ucraina-Ungaria” (organizate de Liga Pro-Europa), 

”Zilele Cooperării Europene” (organizate de Muzeul Județean Satu Mare 

în anul 2014, în cadrul proiectului transfrontalier HUSKROUA/1101/140).

Patrimoniul imaterial, ca expresie și formă de manifestare a identității 

etnice, a contribuit substanțial și la reactivarea unor obiceiuri sau ritualuri ce 

păreau uitate în comunitățile șvăbești sătmărene și maramureșene. După 

anul 1990, mai ales prin spectacolele organizate în cadrul Zilelor Șvabilor 

Sătmăreni, portul tradițional, dansurile sau muzica de fanfară și-au reluat 

locul în șirul tradițiilor abandonate în vremea regimului comunist. Carnavalul 

– Fasching, Funka, sărbătoarea recoltei și a secerișului - Ertendankfest, 

ritualul împletirii cununii de seceriș, Ziua lui Martin și defilarea cu felinare, 

sunt revalorizate ca elemente de comuniune, în contexte rituale de grup.

Prin Forumul Democrat German, filiala Satu Mare, se organizează 

cursuri de învățare a limbii materne, inclusiv la Liceul German din oraș,  iar 

alături de organizaţia de tineret „Gemeinsam”- ”Împreună”, se  militează 

pentru păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor șvăbești. De altfel, 

aproape în fiecare localitate cu etnici șvabi, activează un grup folcloric, o 

fanfară sau un cor (celebru fiind corul Maestoso din  orașul  Tășnad).

În ansamblul obiceiurilor calendaristice, cele religioase au 

reprezentat, pentru comunitățile ancorate în sistemul valorilor tradiționale, 

adevărate repere existențiale, ciclul vieți raportându-se integral la acestea. 
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”Între Crăciun și Paști”, ”de la Sf. Gheorghe la Sf. Ilie cu tunul”, ”de la Sf. 

Maria Mare la Schimbarea la Față” etc., semnificau perioade ce ”măsurau” 

trecerea timpului, impunând ritmul vieții cotidiene, cu muncile de zi cu zi 

sau cu evenimentele de factură laică.

Sacralitatea și spiritualitatea creștină erau atribute incontestabile în  

comunitate, generând principiile și valorile morale în jurul cărora se clădea 

coeziunea socială. Marile sărbători religioase erau și ele prilejul performării 

unor scenarii rituale, devenite tradiție. În această categorie putem înscrie 

unul din cele mai vechi rituri religioase din județul Satu Mare, pelerinajul la 

mănăstirea de la Bixad (Țara Oașului), ce are loc an de an, la 15 august, 

cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului,  ”Sfânta Marie Mare”.

Păstrat cu sfințenie chiar și în perioada comunistă când, teoretic, 

manifestările religioase ce adunau mase mari de oameni erau interzise, 

pelerinajul la Bixad a fost un  prilej de exteriorizare a solidarității colective, 

subsumat valorilor creștine, imperative în societatea tradițională. 

Plecarea la mănăstire era pregătită în perioda postului Sfintei Marii 

(1 – 15 august), când seara, după slujba paraclisului, se discuta despre 

constituirea  ”norodului” ce urma să plece la Bixad. Ritualul  presupunea 

formarea unui grup de credincioși care se adunau la biserica satului încă 

din noaptea de 13 august, sau din dimineața zilei de 14 (depindea de 

distanța pe care o aveau de parcurs până la Bixad), luau din biserică 
praporii și Crucea, preotul le făcea o rugăciune de binecuvântare, de drum 

bun, și porneau pe jos spre Bixad (inform. Paula Dărăban, Apa, jud. Satu 

Mare, 87 ani).

Rugăciunea de binecuvântarea a călătoriei spre mănăstire era rostită de 

preot: ”Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care de la călătoria Ta 

în Egipt până la calea dureroasă a crucii pe Golgota, atât de grele drumuri 

ai făcut pentru mine, primește cu bunăvoință călătoria mea ce vreau să 

o fac, ca dar de pocăință și ispășire pentru păcatele mele și ale altora, 

și pentru câștigarea darului Tău. Îndreptează pașii mei după voia Ta cea 

sfântă și dă-mi adânci simțiri și lacrimi de pocăință, ca să fie bineprimită 

călătoria mea înaintea Ta. Sunt gata să rabd orișice greutăți și suferințe ce 
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m-i  s-ar întâmpla pe cale; vrednic sunt eu, Doamne, de pedeapsă; bine 

este mie să sufăr pentru păcătoșenia mea. Sub semnul Sfintei Tale Cruci 

călătorind, voi purta și eu crucea mea cu răbdare din dragoste către Tine.

O, preaiubită Maică a lui Iisus și a mea, Preasfântă Fecioară Marie 

roagă-te acum când pornesc la sfântul Tău locaș de la Bixad, ocrotește-

mă în această cale de pocăință. Scoate-mă din mocirla păcatelor, smulge-

mă din mocirla obiceiurilor rele și-mi câștigă atât mie cât și alor mei, și nouă 

tuturor, lumii întregi, iertare și darul lui Hristos. Amin” ( rugăciune obținută 

prin bunăvoința Arhm. Emanuil Rus, starețul Mănăstirii ”Sf. Apostoli Petru 

și Pavel” de la Bixad, județul Satu Mare).

Apoi preotul citește rugaciunea ”Născătoare de Dumnezeu” și, înaintea 
Bisericii, le dă credincioșilor Sfânta Cruce să o sărute, stropindu-i cu apă 
sfințită, și pornesc spre mănăstire cântând pricesne in cinstea Maicii 

Domnului” (Arhm. Emanuil Rus).

Chiar dacă era interzis, și înainte de anul 1989 ”norodul” străbătea 

tot drumul cântând cântece religioase, dedicate Fecioarei Maria. Acest 

repertoriu era bine pregătit, deoarece în perioada celor două săptămâni 

ale paraclisului (slujbele dedicate Sf. Fecioare Maria, ce se oficiează în 

perioada 1 – 15 august) în fiecare seară ”norodul”, format majoritar din 

femei, mergea spre casă cântând toate cântările Fecioarei Maria. Astăzi și 

dacă e voie, nu mai cântă nimeni! (inform. Paula Dărăban, Apa).

Până în 1918 mergeau la Bixad pelerini chiar și din Mukacevo, Ucraina, 
de dincolo de apă (dincolo de Tisa), și azi vin ucraineni, dar mai ales 
din Maramureș, vin în 21 septembrie, că pe stil vechi atunci e Nașterea  
Maicii Domnului. Vin câte 2000-3000 de ucraineni. Vin și românii noștri din 
Ucraina.

Din anul 1954 icoana Maicii Domnului și clopotele au fost coborâte la 
biserica din sat, și mănăstirea închisă. Pelerinii mergeau acolo. Mănăstirea 
s-a redeschis în 1989, dar înainte de revoluție. După 1990 până prin 
2000 pelerinajul era foarte mare, veneau și 100.000 de oameni, și din 
județele învecinate Maramureș, Sălaj, Bihor. Au fost ani când veneau și 
90 de procesiuni (”noroade”), pe jos, cu trenul, cu mașini, cum puteau. 
Procesiunile se știu după numărul paraporilor cu icoana Adormirii Maicii 
Domnului. Când ajung la mănăstire o înconjoară de trei ori și se trag 
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clopotele, și așa se știe câte procesiuni sunt. Slujbele încep în data de 14  
la orele 18, și se țin fără întrerupere până a doua zi, la  Liturghia Mare, 
pe la prânz. Pelerinii participă la toate slujbele de nopte, dimineața se 
spovedesc, se împărtășesc și cam pleacă pe la casele lor. Dar apoi vin cei 
de la oraș și din satele de prin jur. Aici sunt toți preoții, din toate satele de 
prin jur. Aici vin în ziua de 15 august și câte 6 – 7 perechi de miri, îmbrăcați 
în straie populare, că după postul Sf.Marii încep căsătoriile. Unii de aici 
se duc la starea civilă. Mai avem și pelerinajele de hramul mănăstirii ”Sf. 
Apostoli Petru și Pavel” și de 8 septembrie ”Nașterea Maicii Domnului”, 

dar sunt mai mici, vin mai puțini pelerini ( Arhm. Emanuil Rus).

Acest ciclu ritualic dedicat Sfintei Fecioare Maria, săvârșit cu speranța 

pe care creștinii o au în puterea Icoanei Maicii Domnului și în binefacerile 

pe care poate să le aducă, este însoțit de pricesne, cântece religioase cu 

tematică specială, profund spirituală.
La Bixad, colo-n deal

La Bixad, colo-n deal,
În frumosul nostru Ardeal,
Șade Maica Domnului 
În marginea satului. 

Șade Maica și așteaptă 
Căci spre mila ei se-ndreaptă 
Tot poporul credincios 
 Și cu trenul și pe jos. 

Vin cu toții, tot cântând, 
 Pe Preasfânta lăudând, 
Vin să-i spună Maicii Sfinte 
Ce necaz le stă-nainte.

Vin să-i ceara ajutor 
Pentru tot necazul lor, 
Vin să-i facă prăznuire
La cinstita Adormire.  
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Iar Preasfânta, ca o Mamă
Tot suspinul îl înseamnă   
Și-l roagă cu glas duios
Pe iubitul Fiu Hristos.

Pe noi să  ne izbăvească

De ispita diavolească,

De foamete și război

De cutremur și nevoi.

Iară Domnul o ascultă

Căci îi dă cinstire multă

Ruga Maicii o primește

Și de rău ne mântuiește.

Dă-ne, Maică, sănătate

Și iertare de păcate,

Dă-ne, Maică, izbăvire

De-orice fel de pătimire.

Maica milei, te  apleacă

 Și spre ruga mea săracă,

 Dă-mi să-ți văd preasfânta față

 Când nu voi mai fi în viață.

Marie, Sfântă Fecioară

Marie, Sfântă Fecioară,

 Gândul meu la tine zboară. 

Refrenuri:

 O, Marie, frumos nume,

 Lăudat e peste lume. 
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O, Marie, frumos nume, 

Astăzi te-ai născut în lume. 

(pentru 8 septembrie) 

O, Marie, frumos nume, 

Astăzi te-ai mutat din lume. 

(pentru 15 august) 

Ruga mea la tine pleacă,

 Să-mi fii milostivă maică. 

Cererile să-mi primeşti, 

Tu dulce să mă-ngrijeşti.

 În toată clipa cea grea, 

Tu să fii lumina mea.

 Când voi fi în zile grele, 

Tu să mă fereşti de rele. 

Şi întru a mea viaţă, 

Tu să-mi fii mie povaţă. 

În osteneli şi-n lucruri, 

Cu darul tău să mă-nbucuri. 

Când voi fi-n călătorie,

 Fii cu mine, o, Marie. 

Scuteşte-mă, zi şi noapte, 

De la pagubă mă scoate. 

Nu lăsa ca-n paşii mei, 

Să întâmpin oameni răi. 

Fereşte-mă de duşman,

 Că tu eşti al meu liman. 

De moarte neaşteptată, 

De boală necugetată. 

De primejdii stricătoare, 

De gând rău şi de-nchisoare. 

Şi de orice supărare, 

De pizmaş, de zile amare. 
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Marie, lăudat nume, 

Cel mai dulce de pe lume. 

Ascultă a mea rugare, 

Şi cere-mi ascultare. 

De la Hristos, Fiul Tău, 

Şi veşnicul Dumnezeu. 

Sănătate să ne deie, 

Scârba de la noi s-o ieie. 

De iad să ne mântuiască, 

De chinuri să ne ferească. 

Ascultă-ne, dar, Marie, 

De-aceia ne rugăm ţie. 

Ruga noastră o înălțăm,

La a lui Dumnezeu faţă. 

La tronul lui Dumnezeu, 

Şi unul Sfănt Fiul Tău. 

Fii, dar, Maică iubitoare, 

Pentru noi toţi rugătoare. 

Cari pe tine te rugăm, 

Şi-ntr-ajutor te chemăm.

Cu cântare de mărire,

Cu cântare de mărire,

Plecăm azi la mănăstire. 

Refren: 

Ajută-ne, Măicuţă,

 Să ne rugăm mereu, 

Să credem totdeauna 

Că este Dumnezeu. 

Lăudăm pe Maica Sfântă, 

Pe Fecioara cea mai blândă. 
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Pe Fecioara minunată, 

Ce din veci e lăudată. 

Cerând mila ei cea mare, 

Preasfânta-i ajutorare. 

Când în cale ostenim, 

Din suflet la ea gândim

Inima la ea ne zboară, 

Cei ce suntem în povară. 

Cu greutăţi, cu păcate, 

Şi cu suflete pătate. 

Unde-i loc de odihnire, 

Cerem a ei stăpânire. 

Căci ea-i care ne-ntăreşte 

Când soarta ne prigoneşte. 

Maica Sfântă ne ridică 

Când ne aflăm în ispită. 

Când l-al ei loc sfânt sosim, 

Cu toţii întinerim. 

Osteneala grea uităm,

Pe Fecioara lăudăm.

O, Măicuţă Sfântă

O, Măicuţă Sfântă, 

Te rugăm fierbinte 

Să ne-asculţi de-a pururi 

Marea rugăminte. 

Refren: 

Nu lăsa, Măicuţă,

 Să pierim pe cale 

Căci noi suntem fiii

 Lacrimilor tale. 
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Când plângeai sub Cruce, 

Maică-ndurerată, 

Te-am primit de mamă 

Noi şi lumea toată. 

Călători pe-o mare 

Veşnic tulburată, 

Noi ne-am pus in tine 

Şi nădejdea toată.  

Tu eşti steaua mării 

Şi ajuţi să treacă, 

Dintre cari te roagă 

Nimeni nu se-neacă. 

O, Măicuță Sfântă,

Cea mai scumpă floare,

Fă din fii de lacrimi

Dalbe lăcrimioare. 

Fă să-ți batem zilnic

La miloasa-ți poartă,

Câtă vreme-n lume

Valuri ne mai poartă.

Iar când nori şi ceaţă

 Înnegri-vor zarea 

Vino tu, Măicuţă, 

Să ne-araţi cărarea.  

Să conduci luntriţa 

Printre stânci şi valuri, 

Să ne scoţi în portul 

Veşnicelor maluri. 

Să ne duci cu tine

 Unde calea-ţi duce, 

Să ne dai în ceruri 

Fiului tău dulce. 
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Şi să-i spui, Măicuţă,

 C-astea-s floricele 

Ce-au făcut să crească 

Chinurile grele.  

Căci sunt ale tale 

Lacrimi de sub Cruce, 

Că ne eşti, Măicuţă, 

Mama cea mai dulce.  

Inima-ţi prea sfântă 

Mângâind ne strânge, 

Vom uita de chinuri 

Mai mult nu vom plânge. 

Noi cuprinşi de-o pace

 Fără de hotară 

Lăuda-te-om veşnic 

Pururea Fecioară. 

   *     *     *    *
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Procesiune la Mănăstirea din Bixad, jud. Satu Mare

Процесія у Монастирі в Біксад, повіту Сату-Маре

Procession at Bixad monastery, Satu Mare county
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Pe parcursul implementării proiectului ”Cooperare instituțională 

interactivă. Istorie, cultură și tradiții fără frontiere”, respectiv a cercetării 

de teren aplicate pe teritoriile României (județele Satu Mare, Maramureș) 

și Ucrainei (în Transcarpatia), s-a constatat că patrimoniul imaterial este 

perceput ca o componentă a valorilor identitare menite să definească 

caracteristicile etnice, culturale, realitate conștientizată atât în comunitățile 

rurale, cât și în cele urbane. Drept urmare, este evidentă încercarea 

revitalizării unor tradiții și ritualuri, chiar și în condițiile modificărilor 

structurale, de habitat sau de performare. 

Asumarea identității etnice, mai ales pentru comunitățile ”dezrădăcinate” 

(cu precădere prin migrația în străinătate), a devenit codul ce conferă 

individualitate, într-o societate globalizată. Probabil că tocmai efectele 

acestei globalizări, uniformizări, impuse sau liber acceptate, au determinat 

ca la ora actuală să revină ”moda” manifestării valorilor tradiționale, 

exprimate fie prin reapariția costumului popular, nu doar pe ulițele satului 

ci și în vestimentația urbană (cazul iei românești), sau prin numeroasele 

festivaluri folclorice, serbări ale cântecului și dansului popular, zilele satului 

etc.  Cu toate mutațiile suferite, cu accente pe latura spectacolului și mult 

mai puțin pe semnificația ritualului, având uneori calități îndoielnice, toate 

aceste forme actuale de performare a vechilor obiceiuri, vin să susțină 

ipotezele cercetătorilor, confirmând o dată în plus faptul că reprezentările 

patrimoniului imaterial se află într-un continuu proces de transformare.

 Paradigma ce definește dinamica patrimoniului imaterial, distinge   

strânsă interdependență dintre acesta și procesul actual al reconstruirii 

identității, al performării tradițiilor și ritualurilor.
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РОЗДІЛ III – НЕМАТЕРІАЛЬНА СПАДЩИНА. 
ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ

Дослідження нематеріальної культурної спадщини вимагає підхід 

до стратегій орієнтованих не тільки на територіальність, але й на 

широкий спектр знань, які  включають самоаналіз ” людські прояви, 
які стикаються з постійними ризиками зникнення певної поведінки, 
менталітету і таким чином форм, які вони створили” ( Національний 
довідник нематеріальної культурної спадщини. Patrimoine Culturel 

Immatériel de Roumanie, I, коорд. С. Іспас, 2009).
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Спад цього типу творчості, яка дуже часто асоціюється зі спадом 

усності,  привів до світової коаліції фахівців у цій галузі, а політика 

захисту нематеріальної спадщини підтримувалася, як міжнародними 

організаціями, такими як ЮНЕСКО, так і національними законодавчими 

органами. Румунія також приєдналася до цих конкретних кроків, 
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шляхом впроваджених досліджень по збереженню, але й завдяки 

прийнятому законодавству. Таким чином, Румунія, завдяки Закону № 

410/29.12.2005 приєднується до Конвенції з охорони нематеріальної 

культурної спадщини, прийнятої в Парижі 17 жовтня 2003 року, а 

завдяки Закону 26/2008 , Закон нематеріальної спадщини, визначає 

творчість, яка складає цю спадщину. Наказом Міністерства культури 

№ 2236 від 12 квітня 2008 року, була створена Національна комісія з 

охорони нематеріальної культурної спадщини, проявляючи „справжню 

турботу про збереження безпечного середовища для виживання 

нематеріальної культурної спадщини” (Національний довідник 

нематеріальної культурної спадщини, 2009 р.).

Дослідження на місцевості в рамках проекту „Інтерактивна 

інституційна співпраця. Історія, традиції і культура без кордонів”, ще 

раз довели, що відображення нематеріальної спадщини знаходяться 

у безперервному процесі перетворення, в якому діють дві сили: 

традиційна та сучасна, остання з яких часто виражає свою перевагу у 

таких середовищах як фестивалі, фольклорні виступи, і набагато менше 

в архаїчному, оригінальному середовищі. Ця „споживча” культура, у 

свою чергу, має послідовників або супротивників, з їх аргументами за 

чи проти, тому що вона часто являється єдиною формою, завдяки 

якій нематеріальна спадщина приносить у сучасність деякі зі своїх 

традиційних цінностей. „Ми знаходимося перед перевлаштуванням, 

переформулюванням, переоцінкою та перевпорядкуванням даних 

та цінностей, які входять до складу існування, з усіх точок зору, за 

допомогою яких ідентифікується група людей, сегмент населення, за 

загальними нормативами, прийнятими всередині і на зовні” (С. Іспас, 

2003).

Громади є ті, які створюють, зберігають або відмовляються (з 

різних причин) від звичаїв, вірувань, традицій, які дають сенс їх 

спільному існуванню. Тому дослідник „повинен включити в своє поле 

спостереження і сучасність і минуле [...], тому що ніщо не може увійти 

у всі його таємниці, якщо ізольовано у часі та просторі. [....] Не потрібно 
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забувати про те, що уява народу не остається неактивною, вона 

безперервно стимулюється тим, що відбувається в певних обставинах 

„(Овід Денсушану, 1909).

У новому часто режисованому середовищі, навіть діячі, виконавці 

нематеріальної творчості, вже не входять до складу традиційної сільської 

громади, а являються компонентами деяких художніх колективів, 

фольклорних ансамблів, які „плетуть” навколо прадідівського звичаю 

нові способи художнього вираження. Однак, все більше і більше 

відмічаються спроби відродити звичаї, обряди, які, здавалося, що 

були забуті, але вони часто включені в порядок денний установ чи 

організацій, а все менше і менше у колі автентичної громади. 

Проте, сімейні звичаї, які по суті являються маткою громади, досі 

зберігають оригінальні етапи. І на цей раз виділяється церемонія 

весілля, особливо в Цара Оашулуй, де і тепер можна зустріти обряди, 

які  її супроводжують, хоча не завжди діячі знають їх значення. Дуже 

важливими в цих випадках є взаємовідносини між діячами та обрядами, 

за допомогою яких вони висловлюють свою гордість зберігати звичай, 

який підвищує їх самобутність. 

Соціальна згуртованість є чудовою, на весіллі у ошанів, беруть 

участь понад 1000 людей, більшість з яких повернулися з-за кордону, 

так що у літній період весілля грають щодня, їх кількість перевищує 

кілька сотень на місяць! Традиційний звичай набирає сили завдяки 

відображенню соціального престижу, і таким чином стає приводом для 

„гордості”, щоб показати світові, односельчанам, накопичене багатство, 

яке виставляється починаючи з одягу молодих (їх вбрання вартістю в 

кілька тисяч євро), і продовжуючи з парадом дорогих автомобілів, які 

замінюють традиційний весільний кортеж.
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У проведеному дослідженні на території повітів Сату-Маре 

(багатоетнічні громади: румуни, українці, шваби, угорці), Марамуреш,  

а також у закарпатських румунських громадах, були застосовані 

плани інтерв‘ю, вибравши тематику, яка би охоплювала, як самий 
звичай, так і культурні звичаї, обряди, які його супроводжують. 
Основними дослідженими категоріями були:

I. Cімейні звичаї;

II. Звичаї протягом року.

Структура планів інтерв‘ю 
I. Сімейні звичаї

Народження 

- підготовка (віщування, захисні магічні дії, заборони, віщунки);

- місце народження; де лягає жінка, щоб народити (на ліжко, 

поруч з каміном-піччю, на підлогу і т.д.)

- родопоміч – вибір повитухи - подарунки, принесені повитухою;

- хрещення, вибір імені, спеціальні звичаї (гулянка);

- вибір хрещених та їх обов‘язки;

- звичаї, коли дитина досягла 1-річного віку;

- відносини хрещених- повитухи- хресних, в дитинстві та в зрілому 

віці

Весілля 
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- дошлюбні відносини (місця зустрічі молоді, вечорниці, гуртові 
праці, участь у гулянках); 
- сватання (хто йде в свати, коли, які подарунки пропонуються, 
роль приданого у встановленні пари, які були та є весільні 
обов‘язки кожної сім‘ї); 
- заручини (де, хто бере участь, як проводяться);
- оголошення весілля (де, як це робиться в селі та в церкві);
- вибір хрещених батьків та запрошення гостей (хто ходить 
запрошувати, скільки днів до весілля, чи існують віршовані 
формули / що вони говорять, як називають тих, хто ходить 
запрошувати, як вони одягнені, який особливі відмітні знаки 
носять);
- підготовка до весілля (ким, як, де готуються страви, які види 
готуються; де ставлять весільний стіл - меблі, блюда, тканину – 
хто подає на стіл);
- виряджання молодої та молодого (коли, де, хто бере участь, як 
проводиться у часі та просторі), одяг молодих (хто його виконав, 
звідки його дістали / купили), специфічні символи та відмітні знаки 
молодих, хресних батьків, весільних гостей); чи існує прапор, 
дерево або весільна ялинка?; хто її прикрашає, коли, хто її несе 
та як називають ту особу? де її ставлять?);
- шлюб (релігійний та світський), структура котеджу, порядок 
учасників, музика; ритуальні заборони та знаки, які робляться в 
дорозі;
- розставання з батьками та друзями (промови, пісні, 
церемоніальні танці);
- весільні подарунки: як вони розвивалися з часом;
- весільна гулянка: танець з молодою, танці та ігри для гостей, 
пісні та промови до молодих;
- подарунки для молодих: хто їх збирає, коли і як проводиться цей 
епізод ( подарунки в минулому і сьогоденні);
- традиційна та сучасна кухня: страви та напої, представлені в їх 
еволюції);
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- обряд інтеграції молодої у статус дружини (заміна весільного 

вінка наміткою заміжньої жінки - коли, де, як, хто це робить і хто 

бере участь?), специфічні народні тексти і пісні, роль діви/ дівочої 

честі молодої у традиційному і сучасному мисленні.

Придане 

- Коли дають (на заручинах, на весіллі) і в чому полягає придане 

дівчат та парубків? 

- Відшкодування сина, який покинув рідну хату, як ділиться 

придане?

- Як обдаровують дітей-сирот, зведених, прийомних дітей?

- Стає батькам збережений запас? Що відбувається з ним після 

смерті батьків?

- Котра дитина займається опікою та похоронами батьків?
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Спадок
- Робиться за заповітом або за звичаєвим правом (мова смерті, 

знаки розмежування, іншим чином?  правонаступництво після 

смерті).

 - Застосовуються правила звичаю стосовно спадкування 

будинку?

- Які відносини між спадком овдовілого чоловіка та частиною, яка 

належить дітям.

- Права та обов’язки спадкування, зберігання, використання 

харчових продуктів, спільних меблів і т.д.

Правові відносини в сім’ї
- Стан зятя, невістки і усиновлених дітей в сім’ї.

- Права та обов’язки духовної родини (хресних батьків) на 

хрещенні, на весіллі і т.д.

- Які шлюбні заборони існують між хресними батьками і 

хрещеними та їхніми дітьми?

Смерть
- Ознаки, що передвіщають смерть, їх значення, дії по 

припиненню згубного наслідку;

- оголошення про смерті в громаді: ознаки жалоби в хаті і в селі;

- дзвоніння для чоловіків, жінок і дітей;

- підготовка та одягання тіла покійного (обряди розділення живих 

від мертвих;

- місце де ставлять покійного; підготовка труни (хто її виробляє, 

з якого дерева, форма, її обшивка тканиною і розміщення різних 

речей з символічним значенням); 

- пильнування біля померлого (як проводиться та учасники);

- похоронна церемонія в хаті - священик, сім’я та учасники - на 

дворі / на вулиці; 

- прощальні обряди: структура/порядок похоронного ходу 
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по в дорозі на кладовища; кількість зупинок та проведені  

дохристиянські та релігійні ритуальні дії;

- вхід на кладовище;

- церемонія поховання: богослужіння, пісні/голосіння, обрядові дії;

- які особливості існують при похороні дитини, неодруженого 

парубка, солдата павшого на полі бою, самогубця;

- милостиня та поминки: скільки, коли, як проводяться (обід після 

похорону, панахида, поминки впродовж року та для інтеграція між 

предками);

- траур (скільки?);

-  Догляд за могилою;

- віра в упиря, померлих незвичайно (поки?).

II. Звичаї протягом року - календарні

Робочі звичаї (пов’язані з заняттями)

Землеробство
- Весняні церемонії (під час оранки та сівби):

- Травневе дерево: яку деревину використовують, де ставлять, 

якого дня, кому ставлять, скільки залишають, що роблять з 

травневим деревом?

Церемонії протягом літа: 

- молитви та процесії для дощу, 

- захист полів та багатого урожаю;

- жнива полів /колосових культур: ритуали плодючості: вінок з 

колосків, обід у господаря, гулянка, танець гора урожаю.

Осінні церемонії: 

- обряди після випічки першого хліба, замішаного з борошна від 

першого урожаю і т.д.

- дні урожаю, збирання винограду, святкування / бал винограду. 
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Пастухування:

- традиційні форми об‘єднання для випасу овець та великої 

рогатої худоби; визначення прав та обов‘язків власників і пастухів; 

- створення кошар: дії для захисту місця та худоби;

- свято вигону овець на полонину / перше надоєне молоко у 

кошарі.

Гуртові праці:
- для збирання урожаю, будівництва будинків, відокремлення 

оболонки кукурудзи, коління клинами, прядіння та шиття, різання 

свині і т.п.

 Календарні звичаї і свята 

Весна:
Фаршанг (в угорців.), фиршанг
(по-німецьки Fasching “карнавал”);

Запалення вогнів  
Мєрцішор /Баба Докія
40 Святих мучеників
 Вербні свята 
Страсний тиждень
Пасхальні свята 
Спас
Дінь Святої Тройці
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Літо:
Свято Івана Купала
Святі Петро і Павло
Вознесіння Діви Марії (15 серпня)
Храми / Дні села

Осінь:
Народження Пресвятої Діви Марії (8 вересня)
Воздвиження Чесного Хреста Господнього 
Димитрій Солунський 
Ярмарки.

Зима:
- Святий Андрій - Нічні примар, практика для захисту будинка, 

людей і худоби.

- Святий Миколай (формування груп колядників).

- Звичаї та обряди на Святвечір (хто їх застосовує, коли, як вони 

виконуються, які подарунки отримуються).
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- Різдвяна коляда (хто колядує, коли, як проводяться, які колядки 

колядували в минулому, а сьогодні, які подарунки отримують).

- Святкування Нового року, віншування.

- Релігійні свята (які покривають язичницькі свята).

Віншування:

- колядування;

- пісня, яку виконують під Новий рік та соркова (хто ходить, одяг, 

яке знаряддя використовують);

- Новорічні привітання, на іменини та день народження;

- знання доль (на Новий Рік, Водохреща, Св. Марії, Св. Андрія).

Обряди, пов´язані з будівництвом:: 
 - при закладці фундаменту (закопування предметів);

 - при підніманні остову даху (жести, знаки, вірші, присвячені 

формули, подарунки для майстрів, бенкети);

 - при урочистому відкритті будинку (освячення священиком, 

гулянка / бенкет з сім‘єю та родиною, і т.д.);

- інавгураційні обряди: при наданні для використання 

інструментів, при принесенні нової тварини в хату, і т.д.

Всі ці звичаї супроводжуються численними специфічними 

культурними практиками або обрядово-церемоніальними 

репертуарами, так званий обрядовий фольклор, але й 
церемоніальними інструментами або різними продуктами 
спеціального призначення. 

У традиційних громадах звичаї створювали важливий розділ, все 

життя людини, його роботу протягом року та його різні заняття, стосунки 

з ближніми та міфологічними втіленнями, які перепліталися з багатьма 

звичаями. Вони одягали широкі форми розгортання, де обряди 

змішувалися з церемоніальними діями, з захоплюючими проявами, 

які часто супроводжувалися фольклорними. Вони піддавалися 

безперервного процесу адаптації до нових соціально-культурних 
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умов, що забезпечувало їх довге існування. Але громади створюють 

нові звичаї, пристосовані до сучасного життя, а якщо в минулому вони 

об‘єднували громаду та зберігали традиційні форми суспільного життя, 

сьогодні вони є приводом для соціалізації, особливо під час різних 

фестивалів, днів населених пунктів або навіть тематичних конкурсів.

Нові матеріальні можливості завдяки відкриттю кордонів, еміграція 

до зарубіжних країн, привели до змін на рівні самобутності, в тому 

числі шляхом прийняття звичаїв специфічних для інших громад, 

змішуючи цінності їх самобутності з цінностями іншого, природний 

процес акультурації в нових умовах життя. Але ті, які поїхали, також 

находять самі себе, переоцінюють забуту або покинуту самобутність, 

навіть шляхом порівняння з цінностями самобутності інших, від яких 

навчаються, що виражати свою самобутність зберігаючи традиції та 

звичаї не є щось немодне, а навпаки, це найоригінальний спосіб не 

заблукати у суспільстві, яке все більше і більше набуває одноманітності 

та глобалізованого характеру. 
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Chapter III

Immaterial heritage. Traditions and Rituals

The Research of immaterial cultural heritage requires the approaches 

of some strategies not only focused on territoriality but also a broad range 

of knowledge involving the introspection of „Human events, facing the 
permanent risks of disappearance of behaviors, mentalities and therefore 
forms that they have generated” (National repertory of intangible cultural 

heritage. Patrimoine Culturel Immatériel de Roumanie, I, coord. S. Ispas, 

2009).

The perishability of this type of creativity often associated with the orality 

one, led to the global coalition of experts in the field, the policy of saving the 

intangible heritage is supported both by international companies such as 

UNESCO and the national legislative bodies. Romania also joined these 

concrete actions, either by the implemented saving research and also by 

the adopted legislation. Thus, Romania, by the Law no. 410 / 29.12.2005 

accedes to the Convention for the saving of immaterial cultural heritage, 

adopted in Paris on October 17, 2003 and the Law 26/2008, the Law of the 

Intangible Heritage,  defines the creations that compose this heritage.  By 

the Minister of Culture no. 2236 of April, 12, 2008 was established the 

National Committee for the Saving of the Intangible Cultural Heritage, 

showing „a real concern for keeping a safety ground for the survival of  the 

facts of intangible cultural heritage” (National Repertory of Intangible 

Cultural Heritage, 2009). 
The field researches applied within the project „Institutional interactive 

cooperation. History, tradition and culture without borders „, proved once 

again that representations of the intangible heritage are in a continuous 

process of transformation, two forces acting: the traditional and the 

contemporary one, the last one often expressing supremacy  in events 

such as festivals, folklore shows, and much less in the archaic, the original 
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one. This “consumer” culture also has followers or adversaries, with their 

arguments for or against, it is often the only form in which the intangible 

heritage brings in contemporary world something of its traditional values. 

„We are facing a restructuring, a reformulation, a revalorisations and a 

resystematization of data and values that make up the existence, in all its 

aspects, identifying a human group, a segment of the population, under 

the common norms accepted inside and outside” (S. Ispas, 2003).

The communities are what create, support and drop (multiple reasons) 

the customs, the beliefs, the traditions that give a sense of their common 

existence. Therefore the researcher „shall include in his observation field 

both the timeliness and the past [...] because nothing can be broke through 

in all his secrets if isolated in time as in space. [....] We must not forget that 

people‘s imagination is not failing, it‘s always driven by what happens in 

certain circumstances" (Ovid Densusianu, 1909).

In the new habitats often conducted, even the actants, the performers 

on intangible creation, do not belong to the traditional community, the rural 

one, but they are the components of artistic groups, folkloric assemblies, 

that „weave” around the ancestral custom the new ways of artistic 
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expression. It is noticed, however, more frequently, the attempts to revive 

the customs, rituals that seemed to be forgotten, but included more on 

the agenda of some institutions or organizations, rather than within an 

authentic community.

However, the family customs, that is basically the importance of the 

community, still keeps the original stages, highlighting again the wedding 

ceremony, especially in Oaş, where rituals that come with are being 

performed even nowadays, although not always the performers know their 

meaning. In this case it is essential the relationship between the performers 

and the rituals, through which they express their pride to keep a habit that 

highlights their own identity.
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The social cohesion is outstanding, to the wedding in Oaş attend even 

more than 1000 people, most of them returning from abroad, so that during 

summer weddings take place every day, the number exceeds a few hundred 

per month! The traditional custom leads to the powerful affirmation of social 

prestige, becoming occasion of „pride” to show to the world, to villagers, 
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the accumulated wealth being displayed, starting with the bride and groom 

outfits  (that cost thousands of euros), and continuing with the parade of 

the expensive cars, which replace the traditional wedding procession.

In the research conducted on the territory of Satu Mare (multiethnic 

communities: Romanians, Ukrainians, Swabians, Hungarians), Maramureş, 

and also in the Romanian communities of Transcarpathia, there were 

applied interview guides, by selecting a theme that captures both the 

custom in itself and cultural practices, rituals that accompany it. The main 

categories that have been studied:

I. Family habits;

II. Yearlong habits.

The structure of interview guides:

I. Family habits.

Birth:
- preparations (auspicious acts, magic protective acts, prohibitions, 

women fates);

- lace of birth; where sits the woman to give birth (bed, next to 

fireplace-stove, on the floor etc.);
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 - midwifery - the choice of  the midwife - the gifts brought by the 

midwife;

- baptism, choosing the name, specific habits (party);

- choosing the godparents and their responsibilities;

- habits of one year old birthday;

- relationship kid - midwife - godparents, in childhood and adulthood

Wedding:
- premarital relationship (meeting places for young people, evening 

events, cultural meetings, attending parties);

- woo the woman (who does it, when, gifts that are offered, role of 

the dowry  in relationship,  which have been each family wedding 

responsibilities);

- engagement (where, who participates, how to host);

- wedding announcement (where, how is being done in village and 

church);

- choosing godparents and inviting the guests (who makes the 

invitation, how long before it’s being done, there are specific lyrics / 

what to be told, how are chosen those who do the invitation, how they 

are dressed, which are the characteristic signs they wear);

- preparing the wedding (by whom, how, where are prepared the 

meals, what dishes are prepared, which sits the wedding table - 

furniture, tableware, soft goods - who serves the food);

- getting ready the bride and the groom (when, where, who 

participates, how takes place in temporal and spatial scaling), bride 

and groom outfits (who made them, where they are acquired / 

purchased from), symbols and signs specific for bride and groom, 

godparents, guests); is there a wedding  flag, tree or pine tree?; who 

makes it, when and who carry it and what is that person name? where 

is its place ?);
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- marriage (religious and nonreligious), the structure of the 

procession, the order of participants, music; ritual prohibitions and 

road signs;

-  separation from parents and friends (orations, songs, ceremonial 

dances );

- wedding gifts: the way they evolved over time;

- party: dancing with the bride, dances and games for guests, songs 

and orations addressed to the couple;

- gifts for bride and groom: who collect them, when and how does it 

happen (past and present gifts);

- traditional and contemporary cuisine: food and drink provided in their 

evolution);

- integration of the bride ritual as wife (replacing of bride’s wreath with 

the married woman scarf - when, where, how, who does it and who 

participates?), specific texts and folk songs role of virginity / virginity 

of the bride in traditional and contemporary mentality.

Dowry.
- When  is given (engagement, wedding) and what is the dowry of 

girls and boys?
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- Compensation of the son that left the house, what is the percentage 

that  dowry is divided in?

- How are gifted the orphan children, stepchildren, adopted children?

-Is is enough for the parents the leftovers? What happens to the 

dowry after the death of the parents?

- Which one of the sons and daughters take care of parents  and their 

funeral?

Heritage.
- It is by will or under customary law (language of death, judgement 

signs, something else? legal succession after death).

 - Can you apply  the custom rules on inheritance of the house?

- What is the relation between the heritage of widowed husband or 

wife and the children.

- Rights and obligations of inheritance, maintenance, use of food, 

common furniture etc.

Legal relations in the family.
- Situation of the son and daughter in law, and adopted children in the 

family.

- Rights and responsibilities of spiritual family (godparents) to baptism, 

wedding etc.

- What  marriage interdictions are between the couple, godparents 

and their children?

Death.
- Signs of foreshadowing of death, their meanings, cancellation 

practices of evil effect;

- announcement of death in the community: signs of mourning at 

home and in the village;

- drawing bells for man, woman and child;

- preparing and getting dressed the body of the deceased (rituals of 
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separation of the living people from  the dead one;

- place the settlement of the deceased; preparation of coffin (who 

makes it, what kind of wood, shape, dressing it with soft fabric and 

placing various objects with symbolic value);

- wake (ongoing and participants);

- funeral ceremony in the house - priest, family and participants -in the 

yard / street;

- rituals of separation: structure / order of the funeral procession on 

the way to the cemetery; number of stops and what kind of religious 

and  pre-Christian  ceremonial practices are being celebrated;

- entrance to the cemetery;

- ceremonial burial: celebration of the funeral mass, songs/wailings, 

ritual acts;

-what particular features are for the funeral of a child, unmarried 

young person,  dead soldier on the battlefield, person committing 

suicide;

- charity and commemoration: how many, when, how does it work 

(after burial food, memorial service, year long commemorations, and 

integration among the ancestors);

- mourning (for how long?);

- taking care of the grave;

- belief in ghosts, unusual dead  (until when?).

II. Yearlong customs - calendar year.

Work habits (related to occupations).

Agriculture.

- Spring Ceremonies (plowing and seeding):

- Maypole: what kind of wood, where is its place, what day, to whom, 

for how long, what to do with the maypole wood?

- Summer Ceremonies.

- prayers and processions for the rain to come,
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- protection of the fields and rich harvests;

- harvest the fields/grain cereals: fertility rituals: the crown of wheat 

ear,  feast of the host, party, harvest dance.

- Fall Ceremonies.

- rituals for  baking the first kneaded bread with flour of  new harvest 

etc.

-  days of harvest, harvesting wine grapes, holiday/prom grapes.

Shepherding.

- traditional forms of association for grazing sheep and cattle; 

determining the rights and obligations of owners and Păcurarilor; 

determining the rights and obligations of owners and shepherds;

- construction of sheepfold: measures to protect landscape and 
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animals;

- celebration of the sheep climbing the mountains/first milk that is 

milked to the sheepfold.

Peasants work.

- Harvesting, building houses, picking the corn, splitting feathers, 

sewing, sacrificing the pig etc.

Yearlong customs and celebrations.

Spring.

Farşang (and Hungarian), fărșang (German Fasching “carnival”).

Lighting the fire.

Mărţişor/Dochia the old woman.

40 Holy Martyrs.

Palm Sunday.

Holy week.

Easter.

Ascension of Jesus Christ.
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Descent of the Holy Spirit.

Summer.
Goldenrod.

Saints Peter and Paul’s Day.

Saint Mary’s Day  (August 15).

Patron’s Days/fair.

Fall.
Nativity of Virgin Mary (September 8).

Cross Day.

Saint Dumitru’s Day.

Fairs.

Winter.
- Saint Andrew - Night of spirits, protection of house, people and 

animals.

- Saint Nicholas’ Day (organizing bands of caroling).

- Customs and traditions practiced on Christmas Eve (who 

participates, when, how it is organized, gifts involved).

- Christmas Caroling (who participates, when, how does it take place, 

what are the carols that were sung in the past, nowadays carols, 

offered gifts).

-  Celebrating New Year, auspicious rituals.

-  Religious holidays (overlapping pagan holidays).

 

Auspicious customs:
-caroling;

- pluguşor and sorcova (who participates, outfit, used tools);

- New Year, birthdays and name celebrations greetings and wishes;

- knowledge of Fate (New Year, Epiphany, St. Mary, St. Andrew).
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Construction rituals:
- laying the foundations (burial of some objects);

- raising the roof structure (gestures, signs, lines, forms of 

consecration, the craftsmen gifts, feasting);

- inauguration of the house (the consecration of a priest, food/ feast 

with family and relatives, etc.);

-  inaugural rituals: using a certain tool,  bringing a new animal in the 

house, etc.

 All these habits are accompanied by numerous specific cultural 

practices, or different ceremonial ritual repertoires, the so-called folk 

ritual, but also a ceremonial instrument or a variety of food with a 

specific destination.

In traditional communities the customs used to be an important chapter, 
because the whole life of person, his work during the year and its various 
occupations, relationships with peers and with mythological embodiments 
were interwoven with many customs. These ones took the shape of wide 
ways,  when the rituals were mingled with ceremonial acts, with spectacular 
manifestations often accompanied by the folk ones. They were subjected 
to a continuous process of adaptation to new socio-cultural contexts, which 
ensuring their continuance. But the communities create new habits, that fit 
the contemporary life, and if in the past they solidified the community and 
kept the traditional forms of social life, nowadays they are the reason of 
socializing especially to the festivals, fairs or even themed contests.

The new material opportunities facilitated by borders openings, 
emigration to foreign countries, have generated changes in the identity 
including by adopting specific customs of other communities, causing a 
mixture between identity values and the other values, a natural process of 
acculturation in the new living environment. But those who left come back, 
they revalue their forgotten or abandoned identity, even by comparison 
with the identity values of the others from which they learn that expressing 
your own identity by preserving the traditions, the customs, it is not out of 
fashion but, contrary, it is the most original way to not get lost in a society 
increasingly standardized and globalized.
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