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Obiceiurile toamnei ºi ale iernii

Întreaga activitate a omului este marcatã de obiceiuri ºi ritualuri care
pãstreazã urme ale mentalitãþii arhaice, unele funcþii ºi forme strãvechi.
Ele reprezintã “fapte culturale complexe menite, înainte de toate, sã
organizeze viaþa oamenilor, sã marcheze momente importante ale
trecerii lor în lume, sã le modeleze comportãrile”, fapte care se
asambleazã într-un sistem în cadrul cãruia “fiecare obicei este un semn
cu semnificaþie proprie ce se poate descifra numai în legãturã cu
celelalte semne ale sistemului”1. 
În decursul timpului, sistemul obiceiurilor cunoaºte o evoluþie în trepte,
care începe cu mitul ºi se încheie cu spectacolul.
Pe prima treaptã se aflã realitatea mitologicã ce se întâlneºte, pe o a
doua treaptã, cu mitologia creºtinã. Pe cea de-a treia treaptã a evoluþiei,
obiceiurile îºi pierd valenþele rituale accentuându-li-se valenþele
ceremoniale, artistice. Se produce astfel un fenomen de demagizare a
obiceiurilor populare cu intervenþia elementelor sacrale creºtine care
rãmân, însã, în umbra fondului popular2. Un exemplu în acest sens sunt
obiceiurile de Anul Nou. Ele sunt în fond obiceiuri de propiþiere pentru
anul ce vine, obiceiuri pentru care momentul fundamental, în concepþia
popularã, este momentul începutului cu caracter augural: “Cum îþi mére
d’e Anu’ Nou, aºé îþi mére tãt anu’3.“ Manifestãrile de Anul Nou
contribuie deci, la crearea unei atmosfere de optimism pusã în legãturã
cu anul urmãtor. ªi atunci se poate spune cã urmele încãrcãturilor mai
vechi, magice nu s-au ºters cu totul.
Evoluþia obiceiurilor de peste an a fost, prin urmare, de la ritual la
ceremonial ºi spectacular. Ele au un caracter de repetabilitate ºi se
imprimã în conºtiinþa individului cu putere, primind un statut de lege.
Materialele tradiþionale româneºti dezvãluie douã deschideri de an nou:
una la solstiþiul de iarnã, 21 decembrie, ºi una la echinocþiul de
primãvarã, 21 martie. Aceasta din urmã pare mai importantã, ea
“atrãgând, mituri, rituri, cânturi orale cosmogonice, cum sunt colindele,
totul fiind învãluit în sacralitatea începutului de an ºi de lume nouã”4.
Ziua Dochiei ºi Zilele Babelor de la începutul lunii martie sunt urme ale
începerii noului an primãvara. Explicaþia acestei datãri o aduce legãtura
permanentã a omului cu natura. Începutul anului la 1 martie coincide cu
începutul unei noi perioade de vegetaþie. Mutarea lui s-a fãcut printr-o
mãsurã administrativã a romanilor, 1 ianuarie fiind pentru statul roman o
datã importantã a vieþii politice. Dupã cãderea imperiului roman,
biserica creºtinã a încercat înlocuirea sãrbãtorii cu ziua naºterii lui Iisus,
stabilitã la 25 decembrie. Însã Anul Nou a continuat sã se menþinã în
formã popularã tot la începutul primãverii pânã târziu. În Europa
Occidentalã se introduce oficial data Anului Nou la 1 ianuarie abia la
1691, iar la noi în 1701.5

În satele chiorene de azi sãrbãtorile de peste an nu mai sunt o
manifestare a întregii comunitãþi ºi nici poezia ce le însoþeºte nu mai
este atât de bogatã, dar manifestãrile ceremoniale ºi rituale din sãrbãtori
se bazeazã tot pe credinþe ºi sunt legate în continuare de vegetaþie, deºi

Când aude o frunzã
Iacã-tã mortiþa me.
Când aude-o frunzuliþã
Iacã-tã a me mortiþã.
ª-o scãpat de-o adurnit
ªi-un glas slab c-o auzât:
-Dã-te pribege legat 
Cã de nu vei si-mpuºcat!
El atuncia ºi-o strigat:
-Rãmâi, codre lung ºi lat
C-amu eu mã dau legat,
De mânuri ºi de pticioare
ªi m-or duce la-nchisoare.
La–nchisoare, la Doftana
Nu ºtie tata nici mama.
Vinde, mândrã, pã Joiana
ªi mã scoate din Doftana!
Vinde, mândrã, boii tãi
ªi mã scoate dacã vrei.
De la Ion Roman, 73 de ani, Berbeºti, 

1964
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Cântece de haiducie

Vai sãracu pribeagu !
-Unde focu doarme el?
Sub fagul cel mititel
Periniþa de sub cap
Rãdãcina unui fagu
ªi crenguþa de mãlin,
Crengile unui molid.
Pribeagul a adurnit
ªi jãndarii l-o pândit
ªi din gurã o strâgat
-Dã-te pribegel legat!
Cã de nu vei si-mpuºcat.
El aºã o cuvântat:
-Cã eu legat nu m-oi da
Cã nu-s femeie cu nãframã
Sã mã tem de bunã samã.

Înþelege-te pã tine ca sã-i poþi înþelege pã alþii.
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li s-au suprapus ºi li s-au adãugat o serie de sãrbãtori creºtine. De aceea
ele pot fi grupate astfel: obiceiuri ale Anului Nou, obiceiuri ale
primãverii, obiceiuri ale verii, obiceiuri de toamnã, obiceiuri de iarnã ºi
obiceiuri nelegate de date fixe, evident toate fiind legate de diferite
sãrbãtori ale anului.

Obiceiuri ale toamnei

Probajii / Schimbarea la faþã este þinutã în 6 august ºi marcheazã
începutul toamnei pentru cã de acum plantele ºi-au încheiat ciclul de
creºtere începându-l pe cel de îmbãtrânire. Ca semn al toamnei, din
aceastã zi începe sã se întoarcã frunza unor copaci precum teiul.6 Tot 
de acum se slobod pãºunile pe râturi (fâneþe) ºi se poate face frunza
pentru oi.7 Sãrbãtoarea apare ºi în calendarul creºtin sub numele de
Schimbarea la faþã ºi se referã la episodul cu Iisus pe muntele Taborului.
Sfântã Mãrie Mare are loc în 15 august ºi comemoreazã Adormirea
Maicii Domnului. Sãrbãtoarea este precedatã de douã sãptãmâni de post
în care se face slujbã - paraclis - la bisericã, în fiecare searã. În vechime
creºtinii mergeau la mãnãstire pe jos, cu prapore ºi cu diecii, cântând.
Cel mai des se duceau la Rohia ºi la Nicula.
Tãierea împrejur a capului Sfântului Ioan Botezãtorul este o
sãrbãtoare din calendarul creºtin serbatã la 29 august ºi  închinatã Sf.
Ioan Botezãtorul. Ziua este ºi post.
Sfântã Mãrie Micã serbeazã Naºterea Maicii Domnului la 8
septembrie. Azi în sat aceastã zi reprezintã hramul bisericii sfinþite în
1994. Este ziua în care rudenii ºi prieteni din alte localitãþi vin la
bisericã ºi “pã uspãþ” în sat.
Ziua Crucii face parte tot din calendarul creºtin ºi se serbeazã la 14
septembrie. În aceastã zi nu se lucreazã. Se poate lua însã “pepene de
leac”8.
Sfânta Paraschiva este sãrbãtoritã la 14 octombrie ºi e numitã Vinerea
Mare indiferent în ce zi a sãptãmânii ar cãdea.9

Vara lui Sânmihai nu este o sãrbãtoare propriu-zisã. Este vorba de 2-3
zile mai cãlduroase care apar în luna octombrie, în apropierea sãrbãtorii
închinate Sf. Mihail ºi Gavril. Se spune cã pânã la aceastã datã se poate
usca fânul sau otava10. 

Obiceiuri ale ierni

Lãsata de sec era sãrbãtoritã în 14 noiembrie. La fel ca înainte de
postul Paºtilor, ºi înainte de postul Crãciunului se spãlau vasele cu
“leºie” ºi cu nisip pentru cã în perioada premergãtoare Crãciunului se
postea. În aceastã perioadã, pe lângã interdicþia legatã de mâncare, nu
era voie sã se facã danþ, nunþi ºi alte ospeþe. Se fãceau doar pregãtiri
pentru datina colindatului de Crãciun.
Indreiul fetelor, sãrbãtorit la 30 noiembrie, marcheazã începerea ºirului
practicilor de ursit caracteristice perioadei de trecere de la un an la altul.
În aceastã zi fetele ajunã ca sã-ºi vadã orânda. Ele nu mãnâncã nimic
toatã ziua. Abia seara mãnâncã o turtã cu sare coaptã pe sobã în speranþa
cã cel care le este ursit va veni în vis sã le aducã apã. 11

Da-s fecior cu pãlãrie
Nu-mi este fricã de nime!
Jãndarii s-o-nfuriat,
Pã pribegej l-o legat
ªi la-nchisoare l-o bãgat.
-El de-acolo ºi-o strigat:
-Vinde, mamã, boii toþi,
ªi mã scoate de la hoþi.
-Vinde, mamã, pe Joiana
ªi mã scoate din Doftana.
De la ªtefan Barz, 86 ani, Berbeºti, 1964

Baladã
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Oareunde-n colþ de þarã

Oareunde-n colþ de þarã,
Mândru fecioraº se-nsoarã,
Mândrã nevastã-ºi luarã
Dar mã-sa de cãþe mare
S-o luat pe sate-a cere,
Nu cerea ptitã ºi sare
Dar cerea fermecãtoare,
Ca sã poatã fermeca,
ªi pã ei sã-i despãrþea.
-Vasalii, mã Vasalii
Dacã cu mã-ta-i aºa,
Azi îi luni ºi mâine-i marþi
ªi-i târguþ lângã oraº.
ªi-om mere la boldurele
ªi ne-om cumpãra curele.
Curele cu tri florici
Ca sã ºtie cã mã vinzi.
Un câne de turc bãtrân
Nu sã zacã ºi sã treacã
Dar pe el îl întreba:
-De vândut þi-i nevasta?
-De vândut îi soacra !
-Cât îi preþul pe dânsa ?

Nu bãga pisica-n sac cã i sã vãd ghearele.
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O altã practicã presupune adunarea unui grup de fete la o casã. Aici ele
fac “moºuþi” din caierul de cânepã din furcã, îi pun pe sobã numindu-i
fecior ºi fatã. Dacã se apropie unul de altul, înseamnã cã cei doi se 
vor cãsãtori12.
Tot în aceastã zi fetele puneau bucãþi de slãninã pe maiul de lãut haine,
numindu-le ca fete. Apoi chemau pisica. Se credea cã fata a cãrei bucatã
este mâncatã mai întâi se va mãrita prima 13.
Tãiatul porcului are loc cam în jurul datei de 15 decembrie. Era
singura zi din post în care se mânca de dulce. Porcul se tãia dimineaþa
devreme. Pentru aceasta erau chemaþi în ajutor vecinii care trebuia sã
þinã porcul ºi un mãcelar al uliþei sau al zonei respective din sat, care se
ocupa nu numai de înjunghiere, ci ºi de prepararea diferitelor produse.
În timp ce porcul era înjunghiat, gazda oprea sângele într-un vas. Apoi
porcul era “pârjolit” cu paie, frecat cu cenuºa formatã ºi spãlat cu apã
caldã. Era momentul de bucurie a copiilor care se ospãtau cu ureche ºi
coadã. În continuare porcul era “bonþãlit”, luându-se intestinele care
sunt date în seama femeilor spre a fi curãþate ºi separându-se slãnina de
muºchi ºi “cioante”. Se fãceau cârnaþii, cartaboºul, jumãrile, rãciturile.
Restul de “cioante” ºi slãnina se aºezau într-o covatã din lemn, cu sare,
ca sã se “moreze” pentru a putea fi duse, dupã vreo douã – trei
sãptãmâni, în pod la afumat.
Colindatul este obiceiul cel mai bine reprezentat, deºi a devenit azi
doar o practicã legatã de marea sãrbãtoare creºtinã a Crãciunului
(cherciun = butuc ce se aprindea în noaptea solstiþiului de iarnã pentru a
ajuta lumina sã învingã întunericul), care este o ambiþie a bisericii de-a
integra datina strãveche legatã de întâmpinarea Anului Nou în cadrul
sãrbãtoririi naºterii lui Iisus. 
Originea obiceiului. Începutul de an este sãrbãtorit de omul primitiv cu
cel mai mare fast. Sãrbãtorile sunt legate de sfârºitul recoltelor ºi
începutul semãnatului. Ciclul sãrbãtorilor precreºtine începea la 17
noiembrie cu Dionisiacele câmpeneºti care marcau sfârºitul recoltatului.
Acestea erau urmate de Brumalia care dura din 24 noiembrie pânã în 17
decembrie. În continuare era sãrbãtorit zeul semãnãturilor, Saturn, ºi
soþia sa Ops, o personificare a rodniciei pãmântului. Sãrbãtoarea se
numea Saturnalia ºi þinea cam 5-7 zile între 17 ºi 28 decembrie 14.
Sãrbãtoarea cea mai veneratã era Kalendae Januarii care avea loc la
începutul lui ianuarie ºi marca începerea noului an roman. Ciclul
sãrbãtorilor se încheia cu Vota, la 2 ianuarie, când se fãceau urãri pentru
sãnãtatea ºi fericirea împãratului. Cu mai puþin fast, cu caracter intim ºi
familiar, sunt Compitalia ºi Larentalia care aveau loc la sfârºitul lunii
decembrie ºi care se þineau în cinstea sufletelor morþilor 15.
La începutul erei creºtine, legionarii romani au adus o sãrbãtoare
asiaticã numitã Dies Natalis Solis Invicti (Ziua Soarelui Invincibil) care
îl cinstea pe Mithra, zeul soarelui. Aceasta a fost fixatã, în secolul al III-
lea, la 25 decembrie, între Saturnalii ºi Kalendae 16.
Perioada sãrbãtorilor creºtine de iarnã corespunde cu cea a sãrbãtorilor
precreºtine, cea mai mare sãrbãtoare creºtinã fiind Crãciunul. La început
acesta n-a avut o datã definitivã. Pãrinþii bisericii l-au fixat la 6 ianuarie
prin analogie cu creaþia celor dintâi oameni, deoarece Iisus venea pe
lume ca om. Se sãrbãtoreau deodatã douã evenimente: naºterea ºi

-Cât vom putea numãra
De-amu pân-a însera
ªi de-acolo pe-atâta.
Banii când i-o numãrat
El acasã ºi-o plecat
Cu mã-sa ºi-o cuvânta:
-Ce-ai fãcut, maicã, de cinã?
-Cureti verde din grãdinã,
Laºte-n zamã de gãinã.
-Vasalii ºi Vasalii
Dacã cu tine-i aºa
Du-te-napoi dupã ea.
El de-acasã o plecat
Cu nevasta s-o-adunat.
-Du-te, Vasalie, acasã
Sã-þi sie mã-ta nevastã,
Cã ºi eu þ-am fost vreodatã.
ªi eu-am fost odatã a ta

N-o trebuit a mã da
Sã faci voia mamã-ta.
De la Pãlaga Codrea, 59 ani, Berbeºti, 

1965
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Colinda pãcurarului

Sus la verdele de munte
La iarbã pânã-n gerunte,
Mãrgu-ºi tri pãcurãrei
Cu oile dupã ei.
Cei mai mari,
Îs veri primari.
Cel mai mnic
Îi strãinic.
Tãt îl mânã ºi-l adunã
Cu oile la fântânã.
Tãt îl suie ºi-l scoboarã
Cu oile la izvoarã,
Facu-i legea sã-l omoarã.
- Fraþilor, fârtaþilor,
Voi dacã mi-þi omorî
Pã mine sã mã-ngropaþi:

Grãieºte numa sã nu tacã.
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botezul, deoarece atât naºterea materialã, cât ºi cea spiritualã (botezul)
sunt la fel de sfinte ºi deci se pot confunda. Însã, cu timpul , alegoria
naºterii n-a mai fost înþeleasã de credincioºi, fapt pentru care
sãrbãtoarea a fost mutatã la 25 decembrie (sec. al IV-lea). Existã o
explicaþie a acestei alegeri. Coincidenþa cu sãrbãtoarea naºterii lui
Mithra denotã faptul cã Iisus este înþeles ca Sol Invictus. Sãrbãtoarea
Crãciunului are loc concomitent cu cea a Anului Nou pânã prin secolul
al XVI-lea când acesta din urmã este mutat pe 1 ianuarie. “Mobilitatea
iniþialã a sãrbãtorii Crãciunului, alãturi de faptul cã înlocuieºte mai
multe sãrbãtori pãgâne ce erau fixate la date diferite, face explicabilã
circularea aceloraºi obiceiuri, datini ºi credinþe în intervalul întregului
ciclu creºtin (25 decembrie – 6 ianuarie)” 17. Lupta bisericii n-a avut ca
rezultat o înfrângere a unui potrivnic, ci o “înfrãþire între elementele
combatante ºi o contopire a lor într-un product nou în care e foarte greu
de distins ce este creºtin de ce este necreºtin. De fapt, luptã nu e un
termen potrivit. Relaþia este, mai degrabã, de îndelungatã adaptare
reciprocã ce nu s-a sfârºit nici astãzi” 18. În acelaºi sens, Tache Papahagi
defineºte Crãciunul ca fiind “cea mai caracteristicã sãrbãtoare în care se
oglindeºte altoiul creºtinismului într-un trunchi al pãgânismului”, altoi
în care cea mai mare parte a fondului pãgân a rezistat în timp 19. S-ar
putea distinge totuºi douã tipuri de colindat: cu mãºti, care este strãvechi
ºi precreºtin, ºi modern, cu cântece de stea ºi teatru religios, care 

este creºtin 20.
Note:

1. Mihai Pop, De la obiceiuri strãvechi la ceremoniale ºi spectacole contemporane, în
Comunicãri ºtiinþifice pe teme de folclor, Baia Mare, 1973, p. 8 
2. vezi I. Chiº ªter, Gh. Pop, op. cit., p. 349
3. informator Iuliana Lupºe, 78 ani, Valea Chioarului
4. Octavian Buhociu, Folclorul de iarnã, zorile ºi poezia pãstoreascã, Editura Minerva,
Bucureºti, 1979, p. 48
5. vezi Mihai Pop, Obiceiuri tradiþionale româneºti, Consiliul Culturii ºi Educaþie Socialiste,
Institutul de  cercetãri etnologice ºi dialectologice, Bucureºti, 1976, p. 34-35 
6. informator Vasile Lupºe, 53 ani, Valea Chioarului
7. informator Ioan Cosma, 73 ani, Valea Chioarului
8. informator Iuliana Lupºe, 78 ani, Valea Chioarului 
9. idem
10. idem
11. idem
12. idem
12. informator Aurelia Cosma, 68 ani, Valea Chioarului
13. idem
14. vezi O. Bârlea, Folclorul românesc, Editura Minerva, Bucureºti, 1981, p. 268
15. vezi P. Caraman, Substratul mitologic al sãrbãtorilor la români ºi slavi, Buc.,1978, p. 17
16. ibidem, p. 20
17. ibidem, p. 31
18. ibidem, p. 31
19. vezi Tache Papahagi, Mic dicþionar folcloric, Minerva, Bucureºti, 1979, p. 173
20. vezi Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 267

IOAN CHIORAN POMIANU

Ex libris

Începând cu acest numãr, publicãm  ex librus-uri cu tematicã folcloricã ºi
etnologicã (artã popularã, etnografie ºi folclor). Ex-libris-urile fac parte din 

În strunguþa oilor,
Lângã þarcul mneilor.
În vârfuþul muntelui,
În mijlocul muntelui,
În mijlocul plaiului.
ªi sã-mi puneþi pe mormânt
Fluieraºul cel de vânt.
Când vântuþul a sufla
Tilinca a tilinca,
Fluierul a fluiera
Oile tãte-or zdera,
Dacã mni-o vãzut moartea.
ªi-n locul de prãporei
Mni-þî tãie patru nuiele.
În loc de pânzã pã obraz
Pune-þi scoarþã de buhaº.
ª-o zini zâna crucii
Voi la þarã-þi scoborî,
Mãmuca va întreba:
- Unde i-aþi lãsa slujba?
O-am lãsat pe cele vãi
Cu cele bãtãi de oi.
O-am lãsat pe cele groape
Cu oile cele ºtioape.
Mãmuca m-a agodi
Cu cana caldã pã masã
ªi cu apa rece-n vasã
Sã-i zie slujba acasã.
Cana-n masã s-a rãci
Apa-n vasã s-a-ncãlzi
Slujba ei n-a mai zini
Cã s-o dus a putrezi
Alãturea cu morþii.
De la Pãlãguþã Codrea, Berbeºti, 1964

Variante: I. Bârlea  op. cit. p. 92
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Cucu de tri luni tãt vine
Dar nu-i strãin ca mine.
Cã de când m-am mãritat
Tare m-am înstrãinat.
Mi-a trimis mãmuca carte
De-acasã, de departe
Pe doi pui de rândunea
Sã mã duc pânã la ea.
ªi eu i-am trimis-napoi
Pe frunza de la noi
Pe-un puiuþ de cuc
Cã nu pot sã mã duc
Mãmucã m-am mãritat
Am coconi ºi am bãrbat
ªi-s departe de-al meu sat.

Grãieºte numa sã zîcã oarice.
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