
Povestea coșului de nuiele 
 

’’Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, 
mai altruiști, mai iubitori de om și de viață.’’ 

                                                                Nicolae Iorga 
 

Cultura este elementul principal, prin care se identifică un popor. Totodată 
reprezintă şi o carte de vizită a unui neam. La Vorona, tradiţiile nu numai că sunt 
păstrate, dar sunt vii şi sunt practicate. Aici oamenii practică meşteşuguri vechi de 
câteva sute de ani. Unul dintre oamenii care păstrează cel mai bine tradiţiile la 
Vorona este și Valentin Matraș care lucrează împletituri de nuiele. El este din 
Vorona, județul Botoșani, localitate cunoscută în țară și străinătate prin bogăția și 
valoarea folclorului local, prin meștugul popular și prin cele două vestigii istorice 
aflate în mijlocul codrilor seculari.  

Turiștii străini și români pot colecționa produse turistice de artă populară care 
reflectă tradițiile moștenite din batrâni. Este locul în care poate fi admirat portul 
popular local, pictura religioasă, sculptura în lemn, țesături tradiționale, goblenuri, 
măști populare, împletituri de nuiele. 

Valentin Matraș este unul dintre membrii fondatori ai Asociației Meșterilor 
Populari din Moldova, încă din anul 2004. 

Mesterul popular Valentin Matraş a învăţat meşteşugul împletirii nuielilor de 
răchită de la unul dintre bunici. 

Nea Valică, cum îi spun cunoscuții,  lucrează de la coșulețe pentru ouă 
încondeiate până la piese de mobilier, ajungând la realizări deosebite (mese rotunde,  
cuiere, polițe, coșuri de rufe, scaune mari cu spătar, etc). Fiecare piesă are câte o 
perioadă de timp diferită pentru realizare. Astfel,  un coșuleț mic se poate realiza în 
30 de minute, un coș de dus la biserică se poate confecționa în 45 de minute, pe când 
un set de fotolii poate să dureze chiar și două zile. Arta împletiturii constă în faptul 
că trebuie să ai rabdare și timpul necesar. 

Împletiturile din nuiele de răchită presupun procedee tehnice complexe și o 
mare îndemânare. 

 După ce nuielele sunt sortate, sunt puse într-un cazan la fiert, în jur de 8 ore, 
deoarece acestea trebuie să fie fierte pentru a se decoji ușor, apoi nuielele se despică 
în patru și se scoate miezul. Nuielele fierte se usucă imediat la soare ori în încăperi 
încălzite şi se trec în depozitul de păstrare. Pentru împletire se folosesc atât nuiele 
întregi, cat si şine. Ele rezultă în despicarea nuielelor mai groase în 2-3-4 părţi egale, 
după care se curăţă miezul. Înainte de împletire materialul trebuie înmuiat ăn apă. 

 Se începe cu fundul coşului, de unde pornesc în sus beţele ce alcătuiesc scheletul 
pentru partea de sus, iar ultimul se pune mânerul. Meșteșugul solicită multă 
răbdare, îndemânare și finețe în execuție. Colectarea materiei prime se face în lunile 
de toamnă primăvară. Meșterul îmbină armonios utilul cu frumosul, rezultând 
obiecte de utilitate casnică, valoroase din punct de vedere estetic. Nea Valică, este 
de asemenea preocupat de transmiterea artei sale, generației tinere. De aceea  
familia Matraș, pentru cei interesați să afle mai multe sau doresc să se inițieze în 
tainele împletitului, pentru cei dornici în a-și realiza singuri un coș împletit, nea 
Valică le oferă instrucțiuni, precum și materiale necesare (nuiele de răchită). 



Reîntoarcerea la tradiţie, la meşteşugul bunicilor care împleteau coşuri din răchită  
a devenit un mod de viaţă pentru familia Matraș din comuna Vorona. Alături de el 
lucrează și soția sa , Lucia Matraș, creatoare de mărtisoare autentice. Preocuparea 
lor este să promoveze produsele tradiționale românești, îndeosebi coșurile 
împletite de răchită. 

Un  impediment legat de acest meșteșug este că materia primă  se găsește mai 
greu, pentru că sunt puțini cei care cultivă răchită, iar munca de pregătire are de fapt 
un an de zile în spate, respectiv de la creșterea răchitei până la pregătirea efectivă, 
pentru a deveni obiect finit. Nea Valică conservă modelul tradițional de coș, iar, pe 
lângă coșul utilitar de altădată, el merge spre decorativism, fiindcă de multe ori așa 
cere piața, dar nu renunță la modelul și formele tradiționale, la materia primă 
naturală, cu un colorit natural, în încercarea de a duce mai departe meșteșugul 
autentic. 

Ca formă de încurajare a împletitorilor Uniunea Meşterilor Populari din 
Moldova organizează expoziţii şi tărguri anuale specializate.  

La Vorona este participant activ la ,,Târgul mesterilor populari,, organizat la 8 
septembrie  cu ocazia Hramului Mănăstirii si al Festivalului folcloric international 
,,Serbările Pădurii ,, si  la Târgul de mărțisoare ,, Semn de primăvară,, organizat de 
Centrul de Informare Turistică. 

 A participat la diferite târguri ale meşterilor populari organizate la Botoşani, 
Iaşi, Bucureşti, Bacău,  Piatra Neamt, Bârlad. Campulung Moldovenesc, Suceava, 
fiind apreciat pentru talentul şi priceperea sa si răsplătit cu numeroase diplome si 
premii. 

 
                                                                                                           Text 
                                                                                     Ramona Pancu – CIT  Vorona 
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