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Colindatul în zona Codrului ºi Sãlajului

Obicei strãvechi, colindatul s-a pãstrat pânã astãzi puþin alterat la
românii din aria Codru - Valea Sãlajului. Având funcþia de urare pentru
începutul unui nou an, colindatul este un obicei specific comunitãþilor
rurale patriarhale, locuite de crescãtori de animale ºi de agricultori.
Fiindcã datina s-a practicat ºi se practicã în seara de Crãciun, adicã în
preajma Anului Nou – moment din viaþã de care oamenii îºi leagã multe
speranþe, întreaga ei desfãºurare capãtã aspect sãrbãtoresc ºi solemn iar
conþinutul textelor performate – colinde ºi mulþãmite – este în totalitate
optimist. În satele zonei, seara de Crãciun, mult aºteptatã ºi minuþios
pregãtitã, este un minunat spectacol care se desfãºoarã direct pe scena
cea vie ºi mare a vieþii, cum, firesc, vieþuiau toate creaþiile folclorice.
Satele freamãtã. Colindãtorii, rânduri dupã rânduri, trec de la o casã la
alta, corindã, mulþãmesc, adicã ureazã, se ospãteazã, joacã, fac glume ºi
merg mai departe. Rar casã la care sã nu fie luminã pânã dimineaþa. Toþi
membrii colectivitãþii trãiesc o mare bucurie, cãci visele lor de mai bine
sunt cântate în corinzi ºi sunt spuse în mulþãmite.
De-a lungul vremii, aici ca pretutindeni, desfãºurarea obiceiului are loc
dupã niºte reguli nescrise, dar cu atât mai strict respectate.
Cum datina are loc o singurã datã pe an, o pregãtire prealabilã este
necesarã. În cadrul acesteia se organizeazã cetele de colindãtori ºi are
loc învãþatul colindelor. Colindatul este organizat în grupuri mici de
patru pânã la cel mult zece inºi, numite rânduri sau cete de corindãtori.
Cetele se formeazã dupã criteriul vecinãtãþii, dar mai ales al vârstei, care
aratã ce rol are fiecare vârstã ºi generaþie în viaþa comunitãþii sãteºti.
Copiii mici, fete ºi bãieþi, de la 3-4 ani pânã la 6-7 ani, nu colindã, ci
doar umblã a cocuþa în dimineaþa zilei de Crãciun ºi merg numai în
vecini ºi la rude. Ei nu au o colindã anume, ci intrã în casã, dau bineþe ºi
sunt dãruiþi cu coci din fãrinã de grâu, special fãcuþi ºi împodobiþi
pentru ei. Când pleacã, ureazã gazdei fericire, spunând scurte urãri
glumeþe:

Copiii mãriºori, fete ºi bãieþi, de la 6-7 ani la 11-12 ani, umblã a corinda
cu straiþa, mergând de-a rândul, adicã la fiecare casã. Fecioraºii, de la
11-12 ani la 15-16 ani, umblã de regulã cu Steaua sau cu Viflaimul,
fetele de vârsta lor rãmân acasã. Se colindã în toate satele zonei, dar nu
peste tot se umblã cu Steaua sau cu Viflaimul. În Corund se umblã cu
Viflaimul, dar nu ºi cu Steaua (CD. I), în Chelinþa se umblã numai cu
Steaua (CL. I), în Giurtelecu Hododului sunt prezente ambele (GH. II), în
Odeºti, pe lângã acestea, se practicã umblatul cu Capra (OD. II).
Feciorii sunt organizaþi în cete separate ºi colindã pe la fete; vârstnicii se
adunã dupã rudenii ºi prietenii ºi colindã numai între ei. Fetele de peste
15 ani, cele intrate în danþ ºi scãpate de ºcoalã, nu participã direct la
colindat. Ele sunt pregãtite sã primeascã acasã rândurile de feciori care
le vor colinda.
Cu 60 de ani în urmã, în aceastã arie, colindatul se desfãºura la fel,
dovadã a trãiniciei datinei ºi a respectului comunitãþii rurale faþã de
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Sus pângã fânaþã
Cu rotia creaþã
Jos pã lângã râu
Cu secera-n brâu
La holdã de grâu
Mã plecai, plecai,
La holdã sã tai
Mândrã floare-aflai
Florice de rai
Floricica darã
Prins-a trâmbdiþarã
Nime n-o aude
Un pãcurar din munte
Cu uãile multe
Acela uã aude
ªi vinirã-ndatã
S-o prinserã-n braþã
Meri voinic de-aici
C-a vini mama
ªi n-am gãtat holda. 
Clariþa Voicu, 67 ani, Finteuºu-

Mic, 1983
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Pî nainte iestor curþ
Dai drãguþã, dai
Sînt trii rânduri de pomuþ
Pî naintea pomnilor
Sînt paturi de-a domnilor
Darã-n pat cine-i culcat
Ia Crãciunu uãrb de bat
Cât cã moarte-ai stã la cap

Omul prost tãt de nãcaz o fost.
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Câte aºtii la tãietor,
Atâte fete dupã cuptor!

Câþ cucurijori,
Atâþa peþâtori! (AS. I)



legile nescrise ale lumii patriarhale. Autorii: Dr. Dionisie Stoica, ºi I.P.
Lazãr, în Schiþã monograficã a Sãlajului, ªimleu Silvaniei, 1908, descriu
în felul urmãtor cum se desfãºura colindatul pe la anul 1900: La Crãciun
feciorii colindã în grup, iar unde e fatã la casã sunt poftiþi înlãuntru. Acolo joacã ºi
se ospãteazã. Colindatul acesta, precum ºi al bãrbaþilor, se face în unele pãrþi sara,
în altele dupã miezul nopþii de la douã – ºapte ceasuri, iar copiii, cocuþatorii umblã
la colindat în ziua de Crãciun, toatã ziua. Cei din urmã intrã în casã ºi ureazã
belºug:

Iar dacã stãpâna casei nu-i cinsteºte cu cocuþa, continuã:

Organizarea cetelor de colindãtori se face dupã ce se opreºte danþu ºi
începe postul Crãciunului. (CL. I) De la aceastã datã, ceata feciorilor, care
s-a ocupat de organizarea jocului din dumineci ºi sãrbãtori, preia
pregãtirea ºi desfãºurarea colindatului. Dupã ce sã înþãleg care umblã
împreunã, încep învãþatul corinzilor. Aceastã activitate constituie
pregãtirea de bazã în vederea participãrii la frumosul obicei tradiþional.
(BJ. I) Învãþatul colindelor se integreazã în procesul general de
transmitere pe cale oralã a creaþiei populare de la o generaþie la alta,
având câteva elemente proprii, determinate de împrejurarea cã acest gen
de cântec se cere a fi performat numai o datã pe an cu ocazia
Crãciunului. Învãþarea se face în prezenþa întregului grup care va
colinda. Transmiterea concretã a textului ºi a melodiei are loc între
membrii cetei: sã adunã mai mulþ la un loc ºi învaþã (SU. I); sã adunã sara ºi
corindã (SG. I); în postu Crãciunului sã adunã într-o sarã la unu, într-o sarã la altu ºi
învaþã unu de la altu (GH. I); s-adunã în grup ºi învaþã unu de la altu (CL. I); dar
acest unu de la altu însemneazã cã cei mai mici sau/ºi fãrã experienþã
învaþã de la cei ce ºtiu aºa cum spune ºi informatorul Simion ªtef din
Ortiþa: Cel mic învaþã de la cel mare. Învãþarea unor colinde noi,
necunoscute în grup se face în familie de la pãrinþi, dar mai degrabã de
la bunici, seara, fiind prezenþi cei mai mulþi din viitorii colindãtori.
Asupra acestui mod de transmitere a colindelor se opresc toþi cei
întrebaþi: învaþã corinzi de la bãtrâni ori pãrinþi(TH. I) ; sã adunã în grup ºi învaþã
de la cei mai bãtrâni(BS. I). Acest fel de învãþare e vechi, pãstrat prin tradiþie
ºi impus de necesitãþi. Bãtrânul Ioan Þop din Nadiºu Român zice: De la
bãtrâni, pruncii aºa le învaþã; de la pãrinþî noºtri am învãþat, iar tânãra Aurelia
Bran din Bârsãu de Jos spune cã copiii învaþã de la oamenii bãtrâni. Când se
apropia Crãciunul, bunicu cânta cu mine pânã le ºtiam.
Din cele de mai sus ºi din alte relatãri se poate reconstitui sumar
procesul concret de transmitere a colindelor în aria la care ne referim.
Cel care ºtie zice înainte ºi ceilalþi îl urmeazã. Melodia este însuºitã mai
uºor ºi mai repede. Cunoaºterea ei uºureazã învãþarea textului.
Informatorul Augustin Cudan din Oarþa de Jos redã succint acest proces.
El spune: Copiii s-abat laolaltã ºi întreabã unu pã altu: Mãi, care ºtiþi o corindã?
Care ºti începe ºi ceilalþi zâc dupã el pânã învaþã.
Colindele vechi pentru copii se caracterizau printr-o mare simplitate,
prin naivitatea construcþiei imaginilor, umor, scurtime ºi un registru
melodic foarte îngust. Azi între copii se observã tendinþa de a pãrãsi
repertoriul specific lor ºi de a învãþa colinde de care cântã cei mari. 

ªi cucu-i stã la pticioare
Zice cucu cãtre moarte:
Taci, moarte, nu cleveti
Cã tu pã une te duci
Iei maicile de la prunci,
Da io pã unde mã duc
Ies plugari cu plugurile
Neveste cu gustãrile. 
Clariþa Voicu, 67 ani, Finteuºu-Mic, 1983
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Colo jos pã prundurele
Sîntu-ºi douã turturele
Florile dalbe
Una râde, alta plânge
Ce ce râde mese-ntinde
Ce ce plânge mese strânge
Taci sorucã nu mai plânge
Cã pã noi mama ne-a da
Pã una la rãsãrit
Cã acolo-i locu-sfinþit
Pã una la scãpãtat
C-acolo-i locu curat
Noi atuncea ne-om vide
Când a face plopu pere
ªi rãchita diºinele
Sã mâncãm sorã din ele. 
Clariþa Voicu, 67 ani, Finteuºu-Mic, 1983Traista goalã mã omoarã,

Traista plinã mi-i hodinã.
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Câte paie pe coteþ
Atâtea fete-n ungheþ,

ªi câte scoarþe-n tãietor
Aâtea fete dupã cuptor.

Câþi cãrbuni în vatrã
Atâþa boi în poiatã,

Câþi piþiguºi
Atâþa viþãluºi.



De aceea adesea colindele religioase la modã în zonã: Ce vedere
minunatã, Trei pãstori se întâlnirã, Fluierul cel pãstoresc ºi chiar
variante ale colindei mioritice ca subtipul 36C Fata de maior sunt
preluate de cãtre copiii mãriºori de la feciori. Considerãm cã amestecul
de repertoriu se datoreºte pierderii funcþiei magico-rituale a colindatului
ºi pieselor cântate. Rãmânem deci cu încheierea cã copiii învaþã
colindele între ei, de la feciori, de la pãrinþi, dar în special de la bãtrâni
între care primul loc îl deþin bunicii.
Oamenii în vârstã nu prea manifestã dorinþa de a învãþa colinde pentru
cã ei le ºtiu. Aceºtia pregãtesc colindatul repetând piesele cunoscute
seara în ºezãtori sau când se adunã mai mulþi vecini ºi prieteni
împreunã. Ioan Þop din Nadiºu Român aratã cã în tãtã sara era strânsurã de
oamini în postul Crãciunului ºi acolo se colinda. La Odeºti în ultimele
sãptãmâni dinainte de Crãciun, mãrg în tãtã sara, sã grupeazã vecinii de
colindã (OD. II), iar la Corni colindã sara când lucreazã.(CN. II). Rãspândirea
ºtiinþei de carte a fãcut posibilã transmiterea colindelor ºi pe calea
scrisului. La Corund aceºtialalþi mai mari le scriem de la alþii ºi le învãþãm.
Femeile aud ºi învaþã ori le scriu.(CD. I)

Ziua de 24 decembrie ºi noaptea ce urmeazã sunt destinate colindatului.
Dupã vârstã, se colindã din dupã-amiaza zilei de 24 pânã în dimineaþa
zilei de 25 decembrie. Copiii încep pe înserate ºi se lasã dupã ce au
trecut pe la toate casele, dar nu se admite sã depãºeascã orele 23-24. Nu
în toate satele colindã la fiecare casã. În Chelinþa nu mãrg la toate
casele(CL. I); în Bârsãu de Jos încep dupã-masã pe la 4 ºi stau pânã intrã
în bisericã(BJ. I) pentru cã, de regulã, în seara de Crãciun se oficiazã
liturghia; în Oarþa de Jos încep de cu searã, dar nu stau tãtã noapte(CJ. I); la
Giurtelec încep seara pe la 7-8 ºi corindã care cât.(GH. II). Vârstnicii colindã
numai la rudenii, vecini ºi prieteni. Ei încep dupã liturghie, pe la orele
23-24, ºi continuã, dupã caz, pânã dimineaþa. Uneori se colindã ºi în
cele trei zile de Crãciun când sã duc pã uspãþ. Dupã Crãciun nu corindã.(CD. I).
La Anul Nou nu se colindã. (OD. I, II). Colindãtorii îºi anunþã sosirea
printr-o formulã consacratã, corespunzãtoare solemnitãþii actului
împlinit. În tot cuprinsul zonei, copiii îºi vestesc prezenþa ºi cer gazdei
permisiunea de a colinda. Pentru celelalte categorii de colindãtori,
anunþarea prezenþei nu este obligatorie, dar se practicã totuºi în câteva
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Colinda rãzboiului, 1942

Noi umblãm sã împlinim
Obiceiul din bãtrâni
Obicei de colindat
Pe Iisus de cãutat.

Pe Iisus îl cãutãm
Dar foarte greu îl aflãm
Cã Iisus nu se aratã
Numai inimii curate.

Aºe cum scriptura scrie
Iisus iarãºi va sã vie
În peºtera cea sãracã
Vine Iisus sã se nascã.

Da nimenea nu-l aºteaptã
Cã toþi s-au dus sã se batã
Craii-s duºi toþi la bãtaie
Unde om pe om sã taie

Pãstorii încã nu vinirã
Sã sã-nchine-n Viflaim 
Plâng ca îngeru-n ger
Vãzând pasãrea de fier.

Ce face prãpãd ºi omor
Multã jele-i în popor
neputând omul serba
Iisuse naºterea ta.

Iisuse când te-ai nãscut
ª-atunci jale s-au fãcut
Paisprezece mii de prunci
Au fost omorâþi atunci.

Dar acuma-s mii de mii
De bãrbaþi ºi de copii
Mulþi rãniþi nenorociþi
Chinuiþi ºi necãjiþi.

Un tiran era atunci
ªi-au ucis doar bieþii prunci
Dar astãzi se ucid toþi
Ai lui Adam strãnepoþi

O, ce Crãciun plin de sânge
Astãzi toatã lumea plânge
ªi cãminu-ºi pãrãseºte
ªi în lume pribegeºte.

Cã fraþi pã frãþi sã omoarã
Pentru a lumii comoarã

Când chemi pã altu la lucru, sã sii tu cu sapa-n mânã întâi.
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Fotografie  din colecþia Lucian Comºa: Grup de tineri, Comana de Jos, 1937.



sate. Formula prin care rândul de colindãtori se anunþã ºi îºi cere voie sã
colinde este: Veseli-ti-i, gazdã?, la care gazda, dacã primeºte ceata
rãspunde: Veseli! În Bârsãu de Jos se întreabã: Gazdã bunã,
veseloasã,/Slobozâ-i rându-n casã? ºi se rãspunde: Slobozî!(BJ. I). La Oarþa de
Jos se întreabã: Slobozî-mã, gazdã,-n casã? ºi gazda rãspunde: Slobod!
Cetele de colindãtori vârstnici, fiind alcãtuite din ai casei ºi cunoscuþi,
nu-ºi anunþã sosirea, ci intrã în casã ºi cântã.(OJ. II)

Din relatãrile unor informatori în vârstã am aflat cã mai demult toatã
lumea colinda la jam(ND. I, II) pe când astãzi se colindã la fereastrã, la uºã
sau în casã. Copiii ºi oaminii mari corindã la jam ºi la uºã, da pã timpuri corinda
numa la jam.(GH. I, III). E interesant cã chiar dacã se colindã la uºã sau la
fereastrã toate rândurile sunt poftite în casã pentru a fi dãruite. La
intrarea în casã, colindãtorii dau bineþe utilizând ºi de data aceasta o
formulã consacratã, salutând cu: Bunã sara lui Crãciun! sau Bunã dimineaþa
lui Crãciun!, dupã momentul zilei.(BJ. I, MT. I).
Colindele se cântã la unison de cãtre întreg grupul. Deºi nu în mod
obligatoriu totuºi adesea unul dintre colindãtorii mai pricepuþi
îndeplineºte rolul de conducãtor al cetei atât în chestiuni de organizare
cât ºi în ceea ce priveºte execuþia corectã a cântãrii. El face semne
celorlalþi, începe, este urmat, anunþã prin gesturi apropierea sfârºitului ºi
îl atenþioneazã pe cel care trebuie sã spunã mulþãmita daca n-o declamã
el însuºi. Chiar în casã fiind, se cântã o singurã piesã, stând în picioare.
La cererea gazdei se poate cânta colinda preferatã de aceasta.
În mod obiºnuit, dupã cântarea colindei se spune o urare numitã în zonã
mulþãmitã sau mulþãmiturã. Aceste texte au un pronunþat caracter
augural ºi prin acesta, contribuie în mod determinant la realizarea
funcþiei principale a colindatului de ritual de fertilitate. Urãrile sunt de
mai multe feluri: urãri-finaluri de colinde, mulþãmite la colinde ºi
mulþãmite la colac. Existã deosebiri între sate ºi în ceea ce priveºte
prezenþa mulþãmiturii. În unele localitãþi: Oarþa de Jos, Odeºti ºi
Giurtelec toate categoriile de colindãtori spun mulþãmituri, în altele:
Corund sau Chelinþa numai copiii practicã acest obicei pe când în
Bârsãu de Jos el nu este cunoscut. (OJ. II, OS. II, OD. I, II, CD. I, CL II, BJ. I).

Gazda dãruieºte pe toþi colindãtorii. Darurile sunt obligatorii, fiindcã ele
constituie ofrande pe care gospodarii le oferã Divinitãþii, trimiþându-le
prin colindãtori, oficianþii ritualului ºi intermediari sacri între Pãmânt ºi
Cer. Daruri, în înþelesul strict al acestui cuvânt, se dau numai copiilor.
Peste tot, ele constau din: coci, mere, nuci, foarte rar bomboane sau
bani. Ceilalþi colindãtori sunt mai degrabã ospãtaþi decât dãruiþi. Sunt
poftiþi la masã ºi cinstiþi cu mâncãrurile, prãjiturile ºi bãuturile care se
pregãtesc special de Crãciun: colaci, mai nou prãjituri, pãlincã, vin etc;
unde se stã mai mult, se servesc carne ºi cârnaþi fripþi ºi chiar sarmale.
Din sumara prezentare fãcutã mai sus am omis descrierea modului de
organizare ºi desfãºurare a colindatului feciorilor. La aceºtia obiceiul
pare cã se pãstreazã în forme apropiate de cele strãvechi. Explicaþia o
gãsim în rolul deosebit jucat de ceata feciorilor, instituþie tradiþionalã,
bine organizatã, având o conducere formatã din chezaºi, care avea
misiunea de a se ocupa de toate formele de activitate specifice vieþii
tineretului sãtesc din trecut. Dupã 1965 aceastã instituþie s-a trezit fãrã
obiect, fiindcã, treptat, tineretul, în primul rând partea bãrbãteascã, a
pãrãsit satele ca urmare a desfiinþãrii vechii forme de proprietate

Dar la comoara cereascã
Nici nu vor sã se gândeascã.

O, Iisuse preaîndurate,
Vino cu a ta bunãtate
Vino ºi te naºte-n noi
ªi ne scapã de nevoi.

Vino, Doamne, vino iar
ªi ne scapã din amar
De amar ºi de durere
De nãcaz de multã jele

De rãzboaiele ce sînt
Peste-ntregul tãu pãmânt
ªi de sângele vãrsat
De duºmanul ne-mpãcat.

Colecþia IOAN

CHIOREANU OAº
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Doamne, nu bate lume
Bate oaminii din ie
Care-s cu credinþã re
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Doamne, nu bate omu’
Iei-i mintea ºi pãmântu’
Bate-s-a el, sãracu’

Cui îi urâtã lume
Puie gard pe lângã ie
Cã mie nu mi-i urâtã
Poate fi ºi dezgrãditã

Decât sã te scoli dator, mai bine sã te culci flãmând.
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funciarã. În majoritatea satelor din zonã, feciorii pãstreazã încã obiceiul
de a colinda în cete, mergând la toate fetele fecioare din sat. Grupele de
colindãtori se numesc rânduri sau cete. Se pare cã la Sãlsig, sat aºezat
chiar la vãrsarea râului Sãlaj în Someº, obiceiul e încã destul de bine
pãstrat, de aceea ne ocupãm de acesta, fãcând mereu referiri ºi la
celelalte sate. Aici rândurile de feciori se organizeazã ºi încep pregãtirea
repertoriului de colinde când se opreºte danþu, la 15 noiembrie odatã cu
începutul postului Crãciunului. Criteriul de organizare a rândurilor este
vecinãtatea. Dupã tradiþie, satul este împãrþit în patru pãrþi ºi în fiecare
se înfiinþeazã câte un rând care poartã nume dupã loc, dar colindã fetele
din întregul sat. La Sãlsig rândurile se numesc: sãtenii – cei din centrul
satului; sãlãjenii – cei de pe râul Sãlaj; beltenii – cei dinspre baltã ºi
pãdurenii – cei dinspre pãdure. La Oarþa de Jos rândurile de feciori
colindãtori sunt organizate dupã criteriul vârstei: fecioraºi adicã
adolescenþi, recrutaþi ºi liberaþi. (OS. II).
La Bãiþa de sub Codru, rândurile sunt organizate ca în Sãlsig, pe
criteriul vecinãtãþii ºi se numesc: vãlenii, delurenii ºi pãstãvãlenii. (BC. I).

În Sãlsig fiecare rând învaþã corinzile ºi face repetiþii la casa de corinzi
pe care ceata o închiriazã de la un om veselos numit gazda cãsii de
corinzi cãruia i se plãteºte în ultima sâmbãta din post chiria numitã
aldãmaºu cãsii. Acesta constã din câte un litru de vin ºi ºapte lei pentru
fiecare membru al rândului. Banii rãmân gazdei. Înainte de electrificarea
satului aceºtia erau banii petrolului, constituind contribuþie pentru
iluminat. Vinul este folosint pentru organizarea unei petreceri colective
cu caracter de comuniune în ultima searã de repetiþii. Învãþarea
colindelor se face de la acei membri ai cetei care le cunosc ºi ºtiu cânta
bine. Gazda cãsii de corinzi se amestecã numai daca-i om popular ºi ºti.
În mod obiºnuit rândurile nu au un conducãtor oficializat de instituþia
cetei feciorilor, a cãrui autoritate sã fie întemeiatã pe niºte atribuþii
recunoscute de comunitatea satului. Se zice cã mai demult exista unul
care organiza activitatea rândului de la constituire pânã la încheierea
colindatului printr-o petrecere. La Sãlsig ºi astãzi fiecare rând este
condus de cãtre un fecior mai bãtrân cu armata fãcutã, care cheamã
feciorii la repetiþii, anunþã felul de desfãºurare a colindatului: de unde
vor începe, la ce orã etc.
Colindatul feciorilor în cete se practicã în toate satele zonei. Existã însã
unele deosebiri de la o localitate la alta. În multe sate rândurile sau
cetele de colindãtori nu au nume speciale fiindcã, datoritã felului
concret de organizare n-a fost necesar. Colindele nu se învaþã la o casã
anume, ci la întâmplare. În satele mici se formeazã o singurã ceatã 
iar în cele mari, douã-trei. La Bârsãu de Jos feciorii învaþã colindele 
la bisericã. (BJ. I).

La Sãlsig, înainte de începerea colindatului, toate rândurile din sat se
întâlnesc la bisericã, unde, dupã liturghie, fiecare rând cântã cea mai
frumoasã colindã, ca la un fel de concurs. În acelaºi sat, rândurile încep
colindatul fiecare din partea lui de localitate. Prima corindã o cântã
gazdei cãsii de corinzi. Deºi sunt împãrþiþi în cete, feciorii colindã toate
fetele din sat. Rândul de feciori îºi anunþã sosirea spunând colacu:  prin
care fata este înºtiinþatã sã punã pe masã colacul rândului.
Iatã versurile:

4070

Lume asta-i cu de toate
ªi trãi cine cum poate
Lume asta-i cum o vezi
La nime nu poþi sã crezi

4071

La dor ºi la supãrare
Trebã om cu minte mare
Supãrarea ºi doru’
De-ale mânâncã omu’
ªi pã mine m-o mâncat
Pãrãsindu-mi al meu sat.

4072

Supãrare, supãrare
Pune-te-oi de-a mai în vale
ªi-oi pune pietroi pe tine
Sã nu te mai surpi pe nime
Cum m-ai supãrat pe mine
Omu’ supãrat nu moare
Numa la inimã îl doare

4073

Duce-m-oi ºi n-oi veni 
Sã vãd cine m-a dori
De m-a dori om pe plac
Am nãdejde sã mai trag.

4074

Nu mã da mamã-m Prilog
Nici în apã, nici în foc
Nici fãrinã de un coc
Lemne nu-s, moara-i departe
Tete le purtãm în spate

Dacã respiri, mãnânci.
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Ajungând la fereastrã, feciorii nu spun formula cunoscutã: Veseli-ti-i,
gazdã? La Giurtelecu Hododului spun: Daþi voaie la loampã? Pentru cã
corindã-n casã ºi, când intrã, unu face loampa micã ºi apoi corindã.(GH.

II). La Sãlsig dacã se întâmplã ca la aceeaºi casã sã se întâlneascã douã
rânduri de feciori, cei de afarã îi anunþã pe cei din casã pentru a se grãbi
sau sã le facã ºi lor loc. ªi în aceastã împrejurare se utilizeazã versuri:

La Bârsãu de Jos, dacã în casã este alt rând de corindãtori, cei viniþi zâc: Da-mni-i
masa jumãtate? ceea ce însemneazã cã îºi cer voie sã fie primiþi ºi sã
rãmânã împreunã în casã. Câtã vreme colindã, toþi feciorii stau în
picioare ºi alcãtuiesc un semicerc pe lângã masã. Tinerii sunt serviþi de
bãrbatu cãsii cu pãlincã ºi vin. La primul pahar, unul dintre bãieþi,
adesea drãguþul fetei spune mulþãmitura sau tarostea colacului, veritabilã
oraþie cuprinzând povestea colacului de la aratul pãmântului ºi pânã în
momentul în care fata gazdei oferã acest dar colindãtorilor. Apoi
feciorul se adreseazã direct fetei cu o închinare specificã ritualului ºi o
provocã sã-i rãspundã:
Închinarea feciorului:

Închinarea de rãspuns a fetei:

De la Rozalia Cupºe, 39 ani, Asuaju de Sus, 1967

Ritualul colacului continuã. Acelaºi fecior cu un gest solemn taie o
bucatã potrivitã de formã prismaticã din mijlocul vetrei colacului,
arãtând prin acest semn cã obiectul ritualic a fost început ºi nu mai
poate sã fie prezentat ºi altui rând de colindãtori. E posibil ca, în trecut
într-o vreme când colindatul se încheia obligatoriu cu un ospãþ ritualic,
fetele sã fi avut sarcina de a duce aceºti colaci însemnaþi pentru a fi
consumaþi la petrecerea comunã a tuturor feciorilor colindãtorilor ºi
fetelor colindate din sat. Se ºtie cã în aproape toatã Transilvania
colindatul aºa se termina. În 1960 am sãrbãtorit Crãciunul la niºte rude

4075

Cine naºte-n zîle rele
Tãt cu ele-i pânã piere
Cine naºte-n zîle bune
Tãt cu ele-i pânã-i lume.
De la Tyoran Mihai, aug 1962, Prislop

4076

Mânce-te amaru’ lume
ªi pe cine þ-o pus nume
De ce nu þ-o pus picioare
Sã fii lume miºcãtoare
Dragã mi-i mie lumé
Ca lupului pãduré
Când sã capãtã la ié

4077

Toatã lumea m-ar mânca
Dumnezãu nu m-a lãsa
Cã mi bunã credinþa
Toatã lumea tot cu rãu
Deasupra capului meu
Nu le-ajute Dumnezãu.

4078

Dumnezãule-ndurate
Doamne, rãu m-ai putut bate
Nu ºtiu d’ipt  a mele fapte 
Ori d’ipt a mândrii pãcate
Dumnezãu îi tare bun
Cã nu stã cu paru-n drum

4079

Bate doamne ce-ai mai bate
Bate þinta-n cãlãmar
ªi pe domni de la Sãtmar
Cã au suflet înrãit
De toate ne-o cotropit

Dacã nu risipeºti, trãieºti în belºug.
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Îþ închin dumneatale, cuconiþã,
C-on struþ mândru de bãniþã.
Nu-þ închin cu mâna stângã
Sã te batã strâga,
Da-þ închin cu mâna dreaptã
Sã te batã sãcreata.
Dumnezãu te ducã-n Rai

Cu tãt neamu cât îl ai
ª-acolo sã trãim bine!
De mni-i ºti mulþãmni
Tri ºi patru-i dobândi.
De nu mni-i ºti mulþãmni
Lasã pãhãrelu-aci,
Cã l-a be cine mni-a ºti!

Di pã scaun mã sculãi,
Dumneavoastrã mã-nchinãi
Cu struþurile de flori
Aleasã dintre feciori
Ieu îs struþ de bãniþã
Aleasã dintre fetiþã,
C-on pãhar galbân
Pântr-on vârv de paltin.
Paltinu sã clãtinarã,
Pãhãrelu jos picarã.
Vine-o ruicã, pãsãruicã,

Nu-ºi-ºi treacã ºi-ºi petreacã
ªi mnie bai sã nu-mni facã,
Da aruncã pãharu cu picioru
ªi sã duce-n câmp cu doru,
Unde înfloreºte bujoru.
Înflorit cu struþ,
Închinai ºi la a mneu drãguþ.
Câþ îs roatã pângã masã
Tãþ îs cu struþ de mãtasã,
Numa ieu cu struþ de lânã
ªi cu pãhãrelu-n mânã.

Unde corindã sãtenii
N-au ce cota pãdurenii

Pãdurenii ºi beltenii
C-or sãri ca ºi cocenii.

Pune colacu pã masã
Hai Mãriuþã-ntr-aliuãr,

ªapte flori dalbe de mãr,
Cinci în Rai, Rai,
Cã vã vin colindãtori.



în satul Beica de Sus, judeþul Mureº, undeva nu departe de Gurghiu, pe
valea paralelã – Valea Beicii. Acolo în a treia zi de Crãciun dupã masã
s-a organizat o petrecere la cãminul cultural. Au participat feciorii care
au colindat în frunte cu vãtafii lor, fetele intrate în joc ºi câþiva vârstnici
de vazã ai satului. Fiecare fatã a adus câte un colac iar feciorii câte un
litru de vin. S-a petrecut cu multã bucurie pânã cãtre miezul nopþii la
lumina unor lãmpaºe.
Pânã în prezent se pãstreazã în câteva sate din zona în discuþie obiceiul
ca fetele sa pregãteascã pentru fiecare ceatã câte un colac – colacul
rândului. În majoritatea satelor obiceiul s-a pierdut. În locul colacului
ritualic care în vechime, în desfãºurarea ritualului era frânt cu mâna ºi
consumat în comun, au apãrut prãjiturile care nu mai au funcþia
strãvechiului colac.
Prezenþa colindãtorilor este consideratã obligatorie la fiecare casã   cu
fete mari. Cu aceastã ocazie sunt uitate eventualele neânþelegeri de peste
an ºi nici o casã nu e ocolitã. A ocoli pe cineva înseamnã o mare ruºine
pentru cei uitaþi ºi lipsã de bunã-creºtere pentru cei care au încãlcat 
obiceiul necolindând.
Colindatul în ceatã sau rând ca instituþie strãveche, astãzi mult
simplificatã, dar prezentã în toatã aria, ne aminteºte de ceata feciorilor
din Drãguº, descrisã de Traian Herseni în Ceata feciorilor din Drãguº,
Bucureºti, 1936. E de remarcat faptul cã aceastã instituþie a putut
cuprinde toatã Transilvania, deosebirile de la o regiune la alta fiind
neînsemnate. Autorul observa cã în organizarea ºi funcþiile cetei
feciorilor din Drãguº are loc o zdruncinare a tradiþiei ºi o simplificare a
ei. (Idem, p. 125). Acest proces, la românii din aria Codru-Valea Sãlajului s-
a identificat în condiþiile de dupã al doilea rãzboi mondial astfel cã
astãzi activitatea cetei feciorilor se limiteazã la organizarea danþului,
unde ºi când acesta mai poate sã aibã loc, ºi la cea a colindatului, cât se
mai pãstreazã acest vechi obicei.
Cu toate cã încã se pãstreazã viguros ºi cu destule elemente strãvechi,
colindatul prezintã ºi aici ca ºi aiurea semnele dezagregãrii. Încã din
1935, Emil Petrovici constata Cu toate cã e aproape de necrezut, se poate
afirma cã în Almãj nu se colindã. (Folklor din Valea Almãjului, în Anuarul Arhivei de

4080

Doamne nu da nimãrui
Ca mie ºi codrului
Codrului i-ai dat verdeaþã
Mie amar pe-a mé viaþã
Codrului i-ai dat negurã
Mi-e amar peste mãsurã

4081

Creºte-or pruncii tatii mari
ªi-or da pe boieri cu pari
Creºtea-oþi voi pruncii tatii
ªi-þi bate bocotanii

4082

Mãi codrule, nu mã vinde
Cã-s tânãr ºi te-oi aprinde
De nu te-oi aprinde eu
Þi-a da foc coconu mnieu
ªi te.a aprinde plângând
De-i arde pânã-n pãmânt 

4083

Jindarii de la Borcut
Zâs-o  cã m-or bãga-n lut 
De m-or bãga-n stan de piatrã
Tãt oi mai ieºi odatã
Cu jãndarii-s prietin bun
ªi cu parii d’ingã drum

4084

Bate-l, Doamne, pe ãla
Ce mi-o luat ograda
Sã piarã sãmânþa lui
Cã-i blãstãmu neamului.

4085

Creºti, codrule, ºi te-ndeasã
Numai loc de-o casã-mi lasã
Loc de-o casã ºi-o cãrare
Sã mã duc la mândra-n vale.

4086

Codrule frunzã rotundã
Ptice bruma, nu te-ajungã
Cã mi-ai fost casã ºi umbrã
Cu mândra când era pruncã.

Soarta are multe pã cap.
Dã-i o mânã de ajutor.
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Fotografie  din colecþia Lucian Comºa:Tineri din Feldioara, 1936.



Folklor, III, Bucureºti, 1935, p. 40). Peste 66% dintre informatorii care au
rãspuns la întrebarea despre extinderea sau restrângerea colindatului
susþin cã prezenþa obiceiului se îngusteazã pe zi ce trece. Bãtrânii
regretã mutaþia: nu sã corindã ca mai demult, s-alege cine corindã (GH. II);
corindã tãt mai puþini oamini (CN. II); obiceiul aproape cã dispare (OS. I); în trecut
sã corinda mai mult ca acuma (SU. I). Rãspunsurile vin lanþ aproape identice.
La oaminii strãvechi colindatul era un ritual cu adânci elemente magice
prin care se credea cã se poate obþine bunãstarea visatã de crescãtorii de
animale ºi de agricultori, prin sporirea fertilitãþii pãmântului ºi a
fecunditãþii animalelor. În urma schimbãrilor petrecute de-a lungul
istoriei credinþele vechi au dispãrut. Colindatul ºi colindele au încetat
sã-ºi mai îndeplineascã funcþiile pentru care au fost create, treptat
fenomenul destrãmãrii se impune ce ceva firesc.
Accelerarea procesului de dezagregare a colindatului la codreni ºi
sãlãjeni este influenþatã puternic de schimbãrile petrecute în viaþa satului
în ultimele douã-trei decenii. Astãzi, vechea colectivitate ruralã a cãrei
coeziune se baza pe legãturile de familie, pe interese economice
comune, pe factura spiritualã de naturã folcloricã specificã, închisã în
tradiþiile ei impuse de legi nescrise, se desface. Plecarea multora dintre
sãtenii de vârstã mijlocie la lucru în oraºe sau pe ºantiere, a tineretului
la ºcoli ºi în meserii neagricole determinã rãrirea majorã a populaþiei
sãteºi tocmai în segmentele menite sã preia tradiþia, accelereazã ruperea
legãturilor strãvechi ºi schimbarea totalã a mentalitãþii patriarhale.
Aceste mutaþii profunde în viaþa comunitãþilor sãteºti au repercusiuni
drastice ºi asupra culturii populare, în cazul nostru, asupra colindatului,
contribuind la destrãmarea lui ºi uitarea pânã la pierdere a repertoriului
de colinde.

Lista informatorilor
1.- Ardelean Sofia, 44, Sãlsig = SG. I
2.- Beºe-Dumuþa Maria, 21,
Bãiþa de sub Codru = BC. I
3.- Blidar Terezia, 17, Odeºti = OD. I
4.- Boitor Maria, 67, Asuaju de Sus = AS. I
5.- Bojan Dumitru, 17, Corund = CD. I
6.- Boldan Vironicã, 57, Corni = CN. I
7.- Bota Rodica, 15, Oarþa de Jos = OJ. I
8.- Bran Aurelia, 17, Bârsãu de Jos = BJ. I
9.- Budea Ana, 74, Asuaju de Sus = AS. II
10.- Chiº Ioan, 45, Sãlsig = SG. II
11.-Chiº Rozalia, 76, Tohat, = TH. I
12.-Conea Marta, 39, Someº-Uileac = SU. I
13.- Cudan Augustin, 46, Oarþa de Jos = OJ. III
14.-Cupºe Rozalia, Asuaju de Sus, 39 = AS. III
15.-Dragoº Ioan, 15, Babþa = BB. I
16.- Fãlãuº Catiþa, 78, Nadiºu Român = ND. I
17.- Fechete Ioan, 17, Chelinþa = CL. I
18.- Fechete Liviu, 9, Chelinþa = CL. II
19.- Ghiþ Veronicã, 36, Corni = CN. II
20.- Gros Maria, 59, Bãseºti = BS. I
21.- Lung Aurelia, 15, Bãiþa de sub Codru = BC. II
22.- Mare Gheorghe, 28, Odeºti = OD. II
23.- Mãrieº Doina, 15, Bãseºti = BS. II
24.- Moldovan Mãrie, 54, Motiº = MT. I
25.-Mota Ana, 40, Giurtelecu Hododului = GH. I
26.- Perºe Onuþ, 38, Giurtelecu Hododului = GH. II
27.- Perºe Maria, 66, Giurtelecu Hododului = GH. III
28.- Tãmãºan Maria, 37, Oarþa de Sus = OS. I
29.- Þop Ioan, Nadiºu Român, 73 = ND. II
30.- Zaharie Mãrioara, 15, Oarþa de Sus = OS. II
31.- Suciu Vasile, 16, Corni = CN. III

4087

Crapã-te, pãmânt sub mine
Sã mã bag de viu în tine
Crapã, pãmânt, sã mã bag
Altã, nu ºtiu ce sã fac

4088

Supãrare, du-te-n târg
Sã te ieie cel urât 
Nici aicea nu-mi faci rând

4089

Supãrare, du-te-acasã
Batãr aicea mã lasã
N-am avere, n-am nici casã
Numai o inimã arsã.

4090

Câte rele-s pe pãmânt
Tete m-o mâncat pã rând
De m-o fi mâncat odatã
De când cer, m-o fi gãtatã

4091

Mult mã-ntreabã iedere
Dipt ce nu-s verde ca ie
Iedere poate fi verde
Cã numai la umbrã ºede

4092

Raiul vost’ bocotãroi
N-aveþi minte ca ºi noi
Cã mintea sãracilor
Lucrã bine, arã-n zor

Paserea poate iubi un peºte, dar unde-ar trãi?
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