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Colindatul în ªomcuta Mare

Obiceiurile calendaristice au un caracter de repetabilitate care se
imprimã în conºtiinþa individului contribuind la stimularea predispoziþiei
lui la actele de bunãvoinþã. Obiceiurile calendaristice sau din ciclul
vieþii au un caracter colectiv general.
Cele legate de sfârºitul anului vechi ºi începutul anului nou sunt încã
destul de vii ºi pitoreºti.
Colindatul este o datinã de bun augur “de rãbufnire pe plan mistic a
marilor nevoi ale omului, a nevoilor lui materiale ºi spirituale cãrora
acesta nu le putea afla soluþii pe cãile obiºnuite” (Mihai Pop, Obiceiuri

tradiþionale româneºti, Bucureºti, 1976, p. 40). Colindatul era pregãtit încã de la
începutul Postului Mic (al Crãciunului), de la Lãsatul secului. Atunci
începea organizarea cetelor de colindãtori care în tot timpul postului îºi
împrospãtau repertoriul de colinde. În cadrul cetelor nu s-au pãstrat 
nici un fel de funcþii, iar conducãtor era cel care ºtia mai bine colindele
ºi mulþãmitele.
Întâlnirile aveau loc la început în casa conducãtorului de ceatã, iar apoi,
pe rând, la toþi ceilalþi membri ai cetei. Grupele de colindãtori se
constituiau dupã vârstã, grad de rudenie, prietenii.
Ca ºi în alte sate din Chioar, ºi aici registrele colindatului sunt:
-colindatul copiilor de 6 – 9 ani;
-colindatul copiilor de 10 – 15 ani;
-colindatul însuraþilor (în cete mixte).
Grupurile constituite poartã numele de colindãtori.
Pregãtirea sãrbãtorilor Crãciunului în gospodãriile ºomcutenilor începe
cu o sãptãmânã – douã înainte de data de 24 decembrie. Se taie ºi se
pregãteºte porcul, în casã se face curãþenie mare.
Mai demult se gãta în casã cu ºtergurile dupã blide, aºternând patul cu
mai multe rânduri de perini învãscute, acum se împodobeºte bradul.
În Ajunul Crãciunului se pregãteau cocii ºi colacii pentru colindãtori,
cozonacii, pâinea, sarmalele (purceii), se punea horinca în oiagã.
Bãtrânii spun cã dacã în seara de Crãciun nu forcoteºte pe sobã oala cu
purceii, sãrbãtoarea nu-i întreagã. (Ioan Butean, 86 de ani, ªomcuta
Mare, 1992). Spre searã, sub un colþ al feþei de masã se punea þâpou, o
mânã de fân ºi sare. Acestea toate se þineau acolo pânã în Ajunul
Bobotezei când se amestecau în hrana animalelor. Din þâpou mâncau ºi
oamenii ca sã fie tot anul sãnãtoºi. Colindãtorii se îmbracã în haine de
sãrbãtoare (nu mai poartã costumul tradiþional).
Cei mici purtau o traistã din pânzã þesutã în casã a cãrei aþã era
petrecutã pe dupã gât, în care puneau cocii, colacii ºi celelalte daruri 
pe care le primeau. Acum s-a renunþat la traistã ºi nu se mai dau 
(ºi primesc) decât bani.
Cei mai mici porneau la colindat spre searã ºi începeau de la vecini.
Când intrau în casã spuneau “Bunã ziua (seara) lui Crãciun”, apoi
colindau, spuneau mulþãmita ºi dupã ce-ºi primeau darurile, la plecare,
salutau “Sãrbãtori fericite”. Era ºi este ºi acum de bun augur dacã primii

Dragostea din doi iubiþi
Îi pãcat ca sã le-o strici
Dragostea dintre doi dragi
Îi pãcat sã o desfaci.
De la Anuþa Canta, 47 de ani, Berbeºti, 

1973
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Horea lui Vãlean

Frunzã verde de susai
Asta-i horea lui Vãlean
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Când Vãlean valea trecea 
Asta hore o cânta
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Frunzuliþã foi de fagi
Dragi îmi sînt fetele dragi
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
ªi mai dragi mi-or pãrea ele
Dac-aº ºti c-ar fi a mele
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
El cânta ºi fluiera
Fetele îl asculta
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Numa Leana cea frumoasã,
Scoate capul pe fereastrã,
Strigã pe Vãlean prin casã
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Haida mãi Vãlean, prin casã
Vinu þi-i gata pã masã
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Când pãharu l-o bãut
El moatea cã ºi-o vãzut
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Acasã o înturnat
Cu mã-sa s-o adunat
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Spusu-þi-am, Vãlene, spus,
Mândrele te-or pune-n lut.
Nu m-or pune cã m-o pus

Gândul capãtã putere, la durere.
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colindãtori sunt bãieþi pentru cã ei aduc noroc. De multe ori mulþãmita
celor mici este doar un mod hazliu de a cere darurile:

(Ion Butean, 86 de ani, ªomcuta Mare, 2002)

sau:

(Ion Butean, 86 de ani, ªomcuta Mare, 2002)   

Copiii mai mari organizaþi în cete porneau la colindat la fereastrã sau în
casã, apoi spuneau mulþãmita prin care se fãceau urãri gazdei pentru
belºug ºi prosperitate:

(Alexandru Pop, 51 de ani, ªomcuta Mare, 2002)
sau vorbesc despre vitregiile drumului:

(Ion Butean, 86 de ani, ªomcuta Mare, 2002)

Colindãtorii primeau cocuþi, colaci, mere, nuci. Oamenii mai bãtrâni, îºi
amintesc de colindãtorii cu Steaua sau cu Viflaimul.
Dupã slujba de Crãciun de la bisericã, porneau la colindat cetele de
feciori. Aceºtia îºi organizau cetele dupã prietenii. La ªomcuta Mare
fetele fecioare nu umblau la colindat. 
De obicei începeau a colinda de la preot ºi învãþãtor apoi colindau pe la
casele lor ºi la fetele fecioare. Conducãtorul grupului era feciorul care
ºtia bine colindele ºi mulþãmita. Nu colindau la toate casele aceeaºi
colindã fiindcã aveau pregãtite mai multe. Când ajungeau la o casã
întrebau: “Gazdã bunã ºi frumoasã / Slobozi colinda în casã”. Dupã
rãspunsul afirmativ al gazdei colindau la fereastrã, apoi spuneau
mulþãmita, dupã care erau invitaþi în casã ºi ospãtaþi cu horincã, pancove
ºi cozonac, iar mai nou cu felurite prãjituri ºi chiar cu aperitive.
Feciorilor nu li se dãdeau colaci.
Dacã într-o casã se întâlneau douã grupuri de colindãtori, la intrarea
celui de-al doilea, primul grup ieºea chiar dacã stãtuse foarte puþin.
Mai demult, când într-o casã unde existã o fetiþã (de 12 – 13 ani) veneau
feciori a colinda, familia arãta cã fata lor e micã ºi “n-aºteaptã feciori”
punând pe masã traista cu cocii pe care fetiþa i-a adunat la colindat.
Feciorii erau omeniþi ºi aici dupã datinã doar cã la plecare erau conduºi
de altcineva din familie decât de fata gazdei.
La plecare, pe lângã urarea de “Sãrbãtori fericite”, se mai adaugã ºi
altele, unele ce se potriveau peste tot, altele ce se potriveau la casele cu
fetele de mãritat sau feciori de însurat:

Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Desfã, mamã curaua
Mi se gatã viaþa
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Când o fost pe la ujânã
Lui Vãlean þineau luminã
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Când o fost la miazã – noapte
Vãleanul trãgea de moarte
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Când o fost aproape-n zori
Era-nconjurat de flori
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Cântã cucu-n vânf de spin
Lui Vãlean, luminã-i þân
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Cântã cucu-n vârf de fag
Lui Vãlean clopote-i trag
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Cântã cucu-n vârf de salcã
Lui Vãlean îi sapã groapã
Ce sã-þi fac vãlene, drag.
Peste zi l-o îngropat
La o margine de sat
Ce sã-þi fac, vãlene, drag.
Ce oameni pe-aici trecea
Între ei se întreba
Cine -  aicea a murit?
Vãleanu cel otrãvit
Ce sã-þi fac, vãlene, drag.
ª-o vãzut toatã lumea
Cum l-o otrãvit mândra
Ce sã-þi fac, vãlene, drag.
De la Vasile Batu, 23 de ani, Berbeºti, 

1964

Variante:

Al. Þiplea, Poezii populare din

Maramureº, Bucureºti, 1906, p. 28;

T. Bud, Poezii populare din Maramureº,

Bucureºti, 1908, p. 17;

Bârlea, Poezii poporale din Maramureº,

1924, p. 31;

Frumuseþea îi atrage pã hoþi mai tare ca tãt auru.
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Colindiþã cu codiþã
Hoalbã ochii la poliþã

Cã-i vede cârnaþ ºi pitã
ªi-un cârnaþ ºi-un cãlbaº
Ai de mine mânca-l-aº. 

Dã-mi cocuþu’ de mi-i da
Cã mi-i scurtã gubuþa

ªi mã tem c-oi îngheþa
Dã-mi cocuþu, de pe grindã
Cã de nu rãmân în tindã.

Mulþãmim jupâne gazdã.
C-am ajuns aista praznic luminat
Ce cu drag l-am aºteptat
S-auzim îngerii în cer cântând
Dupã stea cãlãtorind
Bunã veste aducând

La tot neamul împreunã
ªi mnetali gazdã bunã
Struþ de busuioc
Sã aibã gazda noroc
Struþ de nintã creaþã
Sã aivã gazda lungã viaþã.

Struþurele de mãtasã
Slobozi-mã gazdã-n casã
Cã de-asarã-s tãt p-afarã

Tot mã ninge ºi mã plouã
De nu crezi,
Crapã uºa ºi mã vezi. 



Câte paie pe casã
Atâtea bãncuþe pe masã.

Ori:
Câþi cãrbuni în vatrã
Atâþia peþitori la fatã.

Sau:
Câte oale ºi ulcele
Atâtea fete pe vedere.

(Ion Butean, 86 de ani, ªomcuta Mare, 2002)

Dupã miezul nopþii colindau
cei însuraþi, în cete mixte. Ei
procedau la fel ca tinerii.
Colindele sunt diverse. Prin
desfãºurare,  conþinut ºi
performatori, colindele se
grupeazã în colinde de copii
ºi colinde de ceatã. (Mihai
Pop, Obiceiuri tradiþionale
româneºti, Bucureºti, 1976, p. 40)

Repertoriul de colinde la
ªomcuta a fost bogat
cuprinzând atât colinde laice
cât ºi colinde religioase, din
care în ultimii ani se colindã
mai mult cele religioase ºi
acestea în numãr destul 
de restrâns.
Colindele copiilor sunt
scurte, vestesc sãrbãtoarea,
ureazã, gazdelor belºug ºi 
cer în versuri hazlii daruri (Astãzi noi sãrbãtorim).
În colindele de ceatã urarea este indirectã, explicitã este doar mulþãmita.
ªi dintre acestea unele vestesc sãrbãtoarea (De trei luni de când venim)
sau se adreseazã familiei ºi membrilor sãi.
Poezia colindelor este de mare frumuseþe ºi se caracterizeazã prin
optimismul în care sunt formulate dorinþele ºi nãzuinþele oamenilor.
(Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradiþia poporului român, Editura Dacia, Cluj, 1989, p. 6).

În colinde ca ºi în alte creaþii populare, creatorii ºi-au exprimat
predilecþia pentru anumite îndeletniciri precum: creºterea: În cornuþu
mesii, În grajd murgu se-ngraºã; vânãtoarea: Mândru-ºi cânt-un cerb în
codru. Unele surprind aspecte mai dureroase ale vieþii: cãtãnia: Sub tufã
de litãr verde, rãzboiul: Joi pânã-n Sfântã Mãrie.
Colindele religioase formeazã repertoriul actual de bazã la ªomcuta
Mare. Prezintã momente legate de Maica Sfîntã ºi Iisus: naºterea,
cãutarea ºi rãstignirea lui Iisus ºi vestea sãrbãtorii Crãciunului.
Oricare dintre sãrbãtorile religioase din cursul anului este o ocazie ca
sãtenii sã se întâlneascã cu gânduri bune, sã se ospãteze ºi chiar “sã-ºi
uite” certurile anterioare. Se pare cã aceste întâlniri îi fac pe oameni mai
buni ºi mai concilianþi.  
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Soacra ºi nora

Pe cea coastã mândrã arsã,
Mândrã ploaie se revarsã
Dar aceea nu-i ploiþã
Ce-s lacrãmi de-o coconiþã.
De-o coconiþã sãrãcuþã
Ce-i în curte slujnicuþã.
Doamna a avut fecior
ªi-o slujit cât o slujit
Cu fecioru s-o iubit,
ªi doamna i-o strãjuit
Cã ea bine o ºtiut
Cã se iubesc ei de mult
ªi-n grãdinã i-o mânat,
Sã plezeascã busuios,
Sã rãsarã bãrbânoc.
O plezit cât o plezit,
ªi-o prins ºi s-o drãgostit,
ªi doamna i-o strãjuit.
-Vasãlii, dragul mamii
Zin-a mamii pânã-n casã,
Grea carte-o picat pe masã.
Grea carte cã s-o picat
În cãtane de plecat.
-Hãi, tu, mãmuleana mea,
Du-te fuga la bdirãu
ªi-i fãgãdui patru boi
ªi nouã ne lasã doi.
Doarã ne-o lãsa pã noi.
-Fost-am fost dragu mamii
Boii nu i-o vrut primi
Numai tu cãtanã-i fi.
-Hei, tu, mãmuleana mea
Dacã-i aºã ºi aºã:
Din cãmaºã româneascã
Fã-mi cãmaºã cãtãneascã.
Pe mâneca de-a dreapta,

Dumnezãu îþi dã, da’ nu-þi bagã-n taºcã.
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Foto din colecþia Lucian Comºa: Femei, Grid, 1937.


