
RODICA SIBIAN

Colindatul ºi sãrbãtorile de iarnã în Finteuºu Mic

În contextul sãrbãtorilor tradiþionale de iarnã colindatul ocupã un loc
primordial, prin gradul înalt de complexitate, reprezentând o sãrbãtoare
amplã, la care participã întreaga colectivitate sãteascã.
Colindatul reprezintã acea formã de urare, apoi de petrecere comunã pe
care o practicã ceata de feciori pe alocuri de feciori ºi maturi. (Ovidiu
Bârlea, Colindatul în Transilvania, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii
1965 – 1967, pag. 247)
Obiceiul de-a sãrbãtori începutul anului este întâlnit pretutindeni, la
toate popoarele cu intenþia de-a asigura belºugul material ºi prosperitate
colectivitãþii umane.
Crãciunul a fost serbat, e drept scurtã vreme, o datã cu Boboteaza (6
ianuarie) iar treptat începând din secolul al IV – lea la 25 decembrie, dar
concomitent cu Anul Nou, de care a fost separat abia mai târziu
începând din secolul al XV – lea, când Anul Nou a fost fixat la 1
ianuarie (Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc I, Ed. Minerva, Bucureºti, 1981, pag. 168)

Aceasta a dus la amalgamarea obiceiurilor româneºti din aceastã
perioadã. Ca urmare, o serie de obiceiuri sunt practicate când de Anul
Nou, când de Crãciun sau Boboteazã.
Însãºi denumirea transilvãneanã Crãciunul Mic sau cea bãnãþeanã
Fratele Crãciunului, datã zilei de Anul Nou indicã aceastã extindere prin
contaminare pânã la confuzia globalã. (Ibidem, pag. 169)

Privitor la terminologia sãrbãtorilor de iarnã au fost emise o serie de
ipoteze, Monica Brãtulescu (Monica Brãtulescu, Colinda româneascã, Ed. Minerva

Bucureºti, 1981, pag. 21) considerã cã termenul mai vechi provine direct din
latinescul calendae. Slavul coleda provine tot din termenul latinesc, însã
pãtruns în limba românã, coleda a devenit colindã ºi a început sã
concureze cu vechiul termen corindã. Calendele marcau zilele de
început ale fiecãrei luni, iar sãrbãtoarea calendae ianuarii marca
începutul noului an administrativ. Sãrbãtoarea calendelor avea un
puternic caracter augural – se practicau urãri de sãnãtate ºi belºug, se
ghicea viitorul. Gheorghe Muºu (Traian Herseni, Forme strãvechi de culturã

popularã româneascã, Studiu de Paleoetnografie a cetelor de feciori din Þara Oaºului, Ed.
Dacia, Cluj Napoca,1977, pag. 91, apud Petre Caraman, Substratul mitologic al sãrbãtorilor
de iarnã la români ºi slavi, pag. 42), vede în Crãciun o sãrbãtoare a solstiþiului
de iarnã legatã de cursa anualã a soarelui ºi combate etimologia
cuvântului din creationem, justificând sensul de solstiþiu de iarnã prin
faptul cã în limba rusã cuvântul Karakum avea sensul de solstiþiu de
iarnã, iar în albanezã ºi aromânã Kerkun denumeºte buturaga arsã de
Crãciun care are o legãturã puternicã cu focul soarelui.
Obiceiurile de iarnã se caracterizeazã prin amploarea lor ºi prin bogãþia
ºi varietatea valorilor artistice integrate în formele de desfãºurare.
(Nicolae Bot, Contribuþii la cunoaºterea funcþiei colindelor, în Anuarul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei pe anii 1971 – 1973, Cluj, 1973, pag. 474).

Societatea tradiþionalã concepe anul ca un ciclu marcat prin diferite
etape, prin diferite obiceiuri, unele legate de viaþa agrarã, altele privind
realizarea destinului individual. Sãrbãtorile de iarnã dureazã douã
sãptãmâni. Încep la 24 decembrie ºi se terminã la 6 ianuarie. Pregãtirea
colindatului începe la lãsatul secului (13 noiembrie). Crãciunul

Scrie-mi, mamã, drãguþa;
Pe mâneca de-a stânga
Scrie-te pã dumãta.
Pe lãtuþul din-napoi
Scrie-mi carul cu patru boi.
Numai el când o plecat
Mamã-sa s-o supãrat
Pe slujnicã o bãgat
I-o dat ptitã de-o conunã
Ca sã-i sie pe o lunã.
ªi mâncare de un ban
Ca sã-i sie pe un an.
ªi de-acolo o luat
În Dunãre o þâpat.
Fecioru când s-o-nturnat
Pe din jos de orãºel
S-o-ntîlnit cu-n porcãrel:
-Bunã ziua, porcãrel
-Ce hirui în orãºel?
-Hiru-i bun, dar nici îi tare
Numai doamna Iuliºcare
ªi-o-necat o slujcare
Unde-o fost Dunãrea mai 

mare.
Feciorul când o-auzit
În Dunãre o sãrit
De lume el s-o urât.
Doamna când o auzât,
Patru sate º-o-nãmnit
ªi Dunãrea o stârtit
ªi pe ei cã i-o gãsit
Pe-amândoi îmbrãþiºaþi
Pe nisip galben culcaþi
Amândoi senini la faþã
De credeai cã-s în viaþã.
ªi pe el l-o îngropat
Într-o sfântã dumincã
Într-un prag de bisericã.
ªi pe ea o îngropat
Într-o zi de sãrbãtoare
Într-un prag de altar mare.
ªi din ea a rãsãrit
O violã mândrã, plinã.
ªi din el o rãsãrit
Un ruguþ mândru-nflorit.
ªi-atâta rugu s-o-ntins
Pe violã o cuprins
Maicã-sa aºa o zis:
-Cine despãrþe doi dulci
Ducã-i carnea corbii-n ciunci
Cioantele pe sub butuci;
Ducã-i corbii carnea-n fagi

Trebe sã te ajuþi ºi singur.
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înlocuieºte, de fapt, calendele lui Ianuar, adicã cele mai importante
sãrbãtori din ciclul pãgân.
Pregãtirile de Crãciun încep cu o sãptãmânã înainte. Este perioada când
se pregãteºte fãina, se curãþã curtea, gospodãria. Pregãtirile culmineazã
în cele douã sãptãmâni anterioare colindatului, când se cocea în cuptor,
se pregãteau cocii, colacii, mâncãrurile de Crãciun.
Un loc central în cadrul pregãtirilor premergãtoare colindatului îl deþine
împodobirea interiorului locuinþei. Pe pereþi se pun ºterguri, blide, pe
masã faþã de masã brodatã sau cu ciur, pe pat perini.
Obiceiul împodobirii are un caracter ritualic, deoarece se ºtie cã în
noaptea de Crãciun au loc numeroase vrãji ºi farmece pentru cele mai
variate scopuri.
Acum se urzesc destinele pentru anul viitor. Acest obicei al împodobirii
caselor apare ºi în poezia colindelor:

(Ioan Sibian, 52 ani, Finteuºu – Mic, 1983)

Elementele vegetale folosite la împodobirea interiorului casei sunt ºi ele
o marcã a ritualului ºi magiei vechi, ele intrând în componenþa struþului
colindãtorilor din ceata feciorilor. Larga reprezentare a elementelor
vegetale în folclorul obiceiurilor noastre þine de o veche mitologie a
vegetalului. Elementul care imprimã strãlucire interiorului casei pe
timpul sãrbãtorilor de iarnã este pomul de iarnã foarte frumos împodobit
cu: nuci, mere, biscuiþi, lumânâri, bomboane, panglici colorate.
Nu poate fi omisã legãtura cu pomul vieþii, întruchipând fie visul
irealizabil al “tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte”, fie un
vechi mit ce întruchipeazã legendele ºi credinþele multor popoare,
constând dintr-un copac al cãrui fructe minunate sau a cãrui sevã
miraculoasã sunt elixiruri ale vieþii.
Ca ultim act ce se petrece înaintea apariþiei colindãtorilor era pregãtirea
mesei cu daruri. Se puneau: vin, þuicã, prãjituri. Preparatele din porc
(cârnaþi, cartaboºi, chifteluþe) se puneau numai dupã miezul nopþii, pânã
atunci durând interdicþiile de carne ale postului creºtin.
Deºi colindatul în forma sa tradiþionalã este performat numai de ceata de
feciori cãreia Traian Herseni îi atribuie un rost iniþiatic, în satul Finteuºu
-Mic acest obicei cunoaºte ºi forme ale cetei mixte (ceata cãsãtoriþilor).
Existã trei tipuri de cete: ceata copiilor; ceata feciorilor; ceata
cãsãtoriþilor. Toþi colindãtorii sunt cuprinºi sub denumirea de
corindãtori, iar grupul se numeºte rând de colindãtori. Învãþarea
colindelor începe la lãsatul secului. O importantã ocazie de-a învãþa
colindele erau ºezãtorile. O. Bârlea crede cã acest fenomen ar fi
contribuit la rãspândirea repertoriului de colinde printre fete ºi femei.
În cadrul rândului de colindãtori nu s-au pãstrat nici un fel de funcþii,
doar unul din ei, de obicei, cel mai vârstnic, sau cel care cunoaºte mai
bine obiceiul, are rolul de-a cere permisiunea intrãrii în casã pe rânduri,
se bazeazã pe criterii de vecinãtate ºi prietenie.
Ajunul Crãciunului reprezintã ultima etapã a pregãtirilor. O grijã

Cioantele pe sub copaci.
De la Ioana Codrea, 41 de ani, Berbeºti, 

1964

Variante:

Ion Bârlea, Poezii poporale din

Maramureº, vol. I, Bucureºti, 1924, p. 38;

Al. Þiplea, Poezii populare din

Maramureº, 1906, p. 21.
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Frunzã verde leuºtean

Frunzã verde leuºtean
Feciorul lui Dãmian,
Vineri mã-sa l-o fãcut
Sâmbãtã l-o botezat
Duminicã l-o însurat.
Pe luni carte i-o picat,
În cãtane de plecat.
Numai el ºi-o rupt ºi-o zâs:
-Þine-mi mamã nevasta,
Pânã eu m-oi înturna
Cu colac în lapte dulce,
Doarã de-aici nu s-a duce,
Þine-o cu turtã ºi miere
Doarã de la noi n-a mere.
Ea atâta o aºteptat
Pânã ce-o ieºit din sat.
Numai cã ºi-o rupt ºi-o zâs:
-Tu de când te-ai mãritat
În casã n-ai mãturat,
Blidele nu le-ai spãlat,
În cãmarã n-ai intrat
Sã vezi ce bine-ai lucrat.
Nevasta s-o supãrat,
Mâneci albe-o sufulcat
ªi-n casã ºi-o mãturat
ªi blidele le-o spãlat.
Soacrã-sa de curvã mare,
Pe uºa de cãtre vale
Pus-o lãcata cea mare.
Pe uºa de cãtre deal,

Spune-mi cu cine meri pã drum, sã-þi spun cine eºti.
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Sã hii gazdã veselos
C-ai ajuns Crãciun frumos
Si gãzdoaie veseloasã
C-o ajuns zile frumoasã
Mândru º-o gãtat pân casã

Pe blide ºterguri multe
Pã la pat panã de brad
Pã la uºe cu brânduºe,
Pã la masã ruje grasã
În cornu cuptorului
Pana peþîtorului.



importantã a colindãtorilor este pregãtirea îmbrãcãmintei pentru ziua de
Crãciun. Începutul colindatului în Finteuºu Mic este lãsat în seama
copiilor mici de vârsta preºcolarã ºi ºcolarã. Inocenþa vârstei oferã
garanþia sigurã a eficienþei urãrilor. Rãsplãtirea lor se face cu coci, mere,
nuci. Colãceii sunt oferiþi pentru implicaþiile lor strãvechi – aducãtori de
belºug, de fertilitate iar merele ºi nucile sunt oferite pentru dulceaþa lor.
Ei nu au însemne deosebite, poartã strãiþi albe de pânzã. Colindã în
grupuri destul de mici, de-a lungul satului, pe la fiecare casã. Ei colindã
în faþa uºii, mai rar intrã în casã. Textul colindei e scurt, redus la câteva
versuri. Adeseori colinda celor mici se reduce la formula: “Bunã ziua lui
Ajun.” Mulþãmita lor e scurtã: “Sã petreceþi sãrbãtori fericite”, alteori e
adecvatã gazdei pe care o colindã. Astfel, la o casã cu fatã de mãritat
întâlnim urmãtoarele urãri:

În alte mulþãmite apare dorinþa celor mici de-a ura belºug gazdei
colindate:

La o casã cu doi tineri recent cãsãtoriþi, mulþãmita:

Locul principal în sãrbãtorile de iarnã îl deþine colindatul cetei de feciori
ºi maturi într-un cadru mult mai complex. Dacã cei mici colindã ziua,
aceºtia din urmã colindã noaptea. Pregãtirile efectuate de feciori înaintea
pornirii la colindat puneau un accent sporit pe învãþarea repertoriului ºi
pregãtirea costumaþiei. Straiele purtate cu aceastã ocazie erau cele de
sãrbãtoare, din portul tradiþional. Se îmbrãcau în cioareci, gubã, cãciulã
ºi cizme. Astãzi aceastã costumaþie a dispãrut. Colindatul începe la ora
11 – 12 de la preotul satului, apoi sunt luate în ordine casele unde se
aflã fete de mãritat.
Gazdei colindate i se cere acordul de-a primi corinda prin urmãtoarea
formulã:

Spune gazdã ce doreºti
Vrei ca sã te veseleºti?

La care gazda rãspunde “vrem”. Formula este relevantã pentru sensul de
petrecere a obiceiului. Se colindã la fereastrã, mai rar în casã. Odatã
sfârºitã colinda, datina cerea ca sã se mulþãmeascã. Poezia muþumirii o
zicea unul cu aptitudini artistice:

Pus-o lãcatã ºi zar.
Ea de foame ºi de sete
S-o fãcut pãianjen verde
ªi s-o-ntins pãstã perete.
Numai ea ºi-o rupt ºi-o zâs:
Nãpaste, Doamne, þãrile
Sã zie cãtanele,
Sã zie ºi-al meu bãrbat,
Sã mã nãpoaste din iad.
Dumnezeu a ascultat 
ªi þãrile le-o-mpãcat
ªi-o zinit ºi-al ei bãrbat.
Când acasã o sosit,
Pe mã-sa o întrebat:
-Unde-i mamã nevasta?
Vasalii, dragul mamii,
De-acasã când ai plecat
Multe ploi cã ºi-o trecut
ªi nevasta ta-i în lut.
-Hai, aratã-mi mormântul
Ca sã-mi stâmpãr sufletul. 
-Vasalii, dragul mamii
De-acasã când ai plecat,
Multe vânturi o suflat
ªi cruciþa o stricat.
-În dã-mi mamã, cheile
Sã descui cãmãrile
Ca sã-i vãd halubele.
-Vasalii, dragul mamii
De-acasã când ai plecat
O zinit coconi din sat
ªi cheile le-o furat
ªi cheile-o fo de-argint
ªi s-o topit fãrã rând.
ªi cheile o fo de-aramã
ªi s-o topit fãrã seamã.
El la uº-a alergat
Cu picioru-n uº-o dat,
Uºa-n patru s-o crepat
Pe navastã o aflat.
Întinsã peste perete

Îi greu sã arunci cu picioru napoi în vârvu þãruºului.
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Câþi dinþi în spatã
Atâþia peþîtori la fatã

Câte pietri pã ulicioarã
Atâþia domniºori la domniºoarã

Câte cupe pã casã
Atâtea bãncuþe pã masã

Câte pietri pã râu
Atâtea stoguri de grâu

Câte pene pã cucoº,
Atâþa copii frumoºi

Câte aºchii la tãietor
Atâþa copii dupã cuptor

Înaintea acestor curþ
Sînt tri ºiruri de pomuþ
La capãtul pomnilor
ªede gazda curþâlor
C-on pãhar galbân în mânã
Tãt întinã ºi sustinã
ªi de unde þîi cu mâna
Scris îi soarele cu luna
La fundul pãharului
Scris îi numele Domnului.
Plata noastrã nu-i nimnica

Numa o fele de horincã
Nici aceie nu om cere-o
Numa îndulcitã cu mnere
Îndulcitã, tipãratã

Câte cinci pãhare odatã.
Te gândeºte gazdã bine
Sã nu-l pui mai gol la mine
C-apoi îi trãi gazdã mai mult,
Pânã-i hi la cap cãrunt
Sã trãiascã ºi gazdoaia
Pânã a hi la cap ca uaia.”
(Aurel Pavel, 23 ani, Finteuºu Mic, 1983)



Dupã intrarea în casã colindãtorii sunt invitaþi la masã ºi serviþi de fatã
ºi pãrinþii ei cu horincã, prãjituri. În casã se spun glume, se colindã. La
Finteuºu Mic feciorii nu sunt dãruiþi în nici un fel, decât cu ceea ce se
aflã pe masã. N-au corindã de ieºit, ci numai formule: “Sã petreceþi
sãrbãtori fericite”, “Haidaþ a corinda”. Fata îi conduce ºi rãmâne în tindã
cu unul care o place. Pe drum de la o casã la alta cântã, corindã.
Colindatul antreneazã ºi persoane în vârstã. Spre deosebire de copii ºi
de feciori aceastã categorie nu “corindã” decât pe la vecini, prieteni,
rudenii. Colindatul îndeplineºte rolul de urare. Urarea se adreseazã fie
unui membru din casã, fie întregii familii. La Finteuºu Mic predominã
colinda religioasã, repertoriul fiind destul de sãrac.
Întâlnim colinde familiale – descriind incestul dintre frate ºi sorã. Apare
colinda “La poartã la Þarigrad”:

Colinde de gazdã, pe tema gazdei trezite de cãtre colindãtori:

Colinde având ca temã vânãtoarea cãprioarelor:

Colinde pe tema rãzboiului:

Colinda cerbului:

Fãcutã-n pãianjen verde.
Numai el ºi-o rupt ºi-o zis:
Soacrã-ta ce-i trebe-i da?
-Ori de puºcã împuºcatã,
Ori de sabie dãmnicatã?
-Dã-i pa-n lume sã trãia
ªi mie nu-mi poruncea.
De la Ioana Codrea, 41 de ani, Berbeºti, 

1964

Variante:

Ion Bârlea, Poezii poporale din

Maramureº, vol. I Bucureºti, 1924, p. 38

Al. Þiplea, Poezii populare din

Maramureº, Bucureºti, 1906, p. 21.
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Toma

Bate Toma la fereastrã
-În casã eºti tu nevastã?
Acasã ºi ºed pe vatrã,
Sunt neagrã de supãratã.
-Tu de vrei sã-þi fie bine
Gatã-te ºi hai cu mine.
-Mãi Toma cu drag m-aº duce:
Afarã nu pot ieºi
Focu-n vatrã-mbobote,
Pruncu-n ciupã-mi þâpure
Uºa case-mi scârþâie
ªi câinele rãu gârde,
Bãrbatul mi-e mort de beat
Doarme cu puºca la cap.
Oarecum de s-o scula
P-amândoi ne-a împuºca.
Oarecum de s-a trezi
P-amândoi ne-a omorî.
-Hei, tu mândruliþa mea
Unge uºa cu slãninã
ªi la cãþã dã fãrinã,
Uºile n-or scârþâi
ªi câinele n-a gârdi
ªi noi om hãlãdui

Are urechi sã audã ºi nu aude.
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La poartã la Þarigrad
Zuãrel de zuãrel
ªede-un fecior de-mpãrat
Tãt roagã pã maicã-sa
Sã-i deie pã soru-sa
Sorã, sorã Solomnie
Hai cu mine-n cununie
Ba io frate nu m-oi duce,
Pânã tu mnie mni-i aduce

Sfântul soare nãnaº mare
Sfânta lunã nãnaºa
Nici atunci ºi nici atunci,
În bisericã uãm intrarea
Iconile-or lãcrãma
Din gurã uor blãstãma:
Nu ieºti popã cu dreptate
Cã cununi sorã cu frate. 
(Valeria Denuþ, 58 ani, Finteuºu Mic, 1983)

Sculaþi gazde nu dormiþi
Flori de mãr
Cã nu-i vremea de dormit

Cã-i vremea sã vã treziþ
Cã vã vin colindãtori
Noaptea pe la cântãtori.
(Ioan Sibian, 52 ani, Finteuºu Mic, 1983)

Au plecat la vânãtoare
Sã vâneze cãprioare
Cãprioare n-au vânat

ªi-au vânat un iepuraº
Sã facã din pielea lui
Veºmânt frumos Domnului.
(Ana Sibian, 52 ani, Finteuºu Mic, 1983)

Ce Crãciun de veselie
E pe câmp de bãtãlie
Ei petrec iarna p-afarã
Nu ºtiu înturna-our iarã

Sã se-ntoarcã-nvingãtori
La dulci cãsuþele lor.
(Livia Mociran, 50 ani, Finteuºu 

Mic, 1983)

Mândru-ºi cântã on cerb în codru
Mândru, mândru de nu-i modru,
Nime-n lume nu-l aude
Numa-o dalbã împãrãteasã
Di p-o cruce de fereastrã
Ea în cas-o alergat
La-mpãrat de ºtire o dat.
Împãratu l-o-mbrãcat
Puºca-n umãr º-o legat
Dând în sus ºi dând în jos

Dând în urma corbului
Aflãi pã cerbu durnind
În tufã de rozmalin
Întinsã puºca sã-l împuºte
Ho, ho, nu mã împuºca
Cã nu-s io ce gândeºti tu
Cã-s fecior de diecaº
ªi m-o blãstãmat maica

Nouã ai ºi nouã zile
Sã hiu hiarã de pãdure. 
(Ana Sibian, 52 ani, Finteuºu Mic, 1983)



Colinda nevestei fugite de acasã:

Aproape în fiecare colindã se revine asupra unuia ºi aceluiaºi refren.
Unele refrene se referã la: etapele zilei: “Zuãrel de ziuã”, “Sara lui
Crãciun”, la flori: “Florile dalbe de mãr” ; refrene pãtrunse pe calea
creºtinismului: “Domn, domn sã-nãlþãm”, În Gana Galilea”.
Colinda se cântã de obicei, noaptea, pentru cã textul colindei abundã în
interpretãri prin care gazdele sunt trezite din somn: “Sculaþi gazde nu
durniþi”. În colindele religioase se amestecã legendele biblice cu
credinþele pãgâne. O mare parte din colindele religioase sunt create la
Finteuºu Mic de cantori. Atât la Crãciun cât ºi la Anul Nou se
performeazã colindatul cu Steaua ºi Irodul, forme de teatru popular
religios care scenarizeazã misterul Naºterii Domnului.
Ceata de stelari era formatã din cinci membri: trei crai, un înger ºi
dracul. Îngerul este cel care poartã steaua simbol al stelei biblice care a
vestit naºterea lui Iisus. Era îmbrãcat în alb ºi cu un brâu tricolor pe cap,
avea coif din hârtie împodobit cu steluþe de staniol. Cei trei crai erau
îmbrãcaþi în alb. Dracul se îmbrãca în haine rupte, avea faþa ascunsã, pe
picioare ºi braþe avea lanþuri de care erau fixate clopote, în mânã avea
furcã cu trei coarne. Ei mergeau din casã în casã. Dracul intra în casã
numai dacã gazda îi dãdea voie. Intrat în casã juca fãcând astfel sã sune
clopotele. La ieºire primeau bani. Cu Steaua umblau numai copii. Cetele
de irodeni sunt alcãtuite din mai multe personaje:
Irod – purta uniformã de împãrat, sabie, coif, fãcut din carton ºi acoperit
cu hârtie coloratã. Cei trei crai: Gaºpar, Melchior ºi Baltazar. Aveau o
hainã albã lungã ºi încinºi pe la mijloc cu tricolor. Ciobanul – avea
gubã, în mânã purta un frumos zdici înstruþat, în cap cuºmã neagrã cu
plantici, la picioare avea dronji. Soldaþii erau la dispoziþia lui Irod. 
Dracul: era îmbrãcat în roºu. Petrecerea cea mai îndrãgitã a chiorenilor
la Crãciun era numitã Vergel. Vergelul este un fel de horã þãrãneascã
organizat de un grup de feciori a doua zi de Crãciun. Aceºtia se ocupau
de angajarea muzicanþilor, cãutau o gazdã pentru Vergel. Feciorii
umblau prin sat ºi invitau fetele la Vergel. Fetele care n-au fost chemate
nu participã. El þinea douã zile ºi douã nopþi. Fetele mai mari ºi mai
dãnþãuºe fãceau colaci. Ele aduceau horincã, vin, prãjituri ºi nu plãteau
muzica. În timpul celor douã zile ºi douã nopþi puneau la masã, jucau,
cântau. Muzicanþii primeau bani ºi 10 – 15 colaci. Vergelul avea o
funcþie de iniþiere – erau bãgate fete în joc – ºi o funcþie prenupþialã – se
puteau stabili legãturi în vederea cãsãtoriei.
Astãzi la Finteuºu Mic vergelul e doar un joc simplu, obiºnuit care þine
o singurã zi ºi nu se mai fac colaci.
Credinþele ºi obiceiurile legate de Anul Nou aveau la bazã trei
componente mari:
1. potrivit unei concepþii vechi, se credea cã în aceastã perioadã de

ª-apoi în lume-om fugi.
Ea pe el l-o ascultat
ª-o uns uºa cu slãninã,
La cãþea o dat fãrinã.
Fãrinã la câine-o dat
Cu drãguþul o plecat.
Când o fost pã la un loc:
Nevasta l-o întrebat?
-Hei, tu, Toma fãtul meu.
De nevastã m-ai luat
De slujnicã m-ai bãgat,
Ori mintea mi-ai încercat?
-Hei, tu, mândruleaua mea:
Nevastã nu te-am luat
Slujnicã nu te-am bãgat,
Fã, mintea eu þi-am cãtat.
C-am ºtiut cã minte n-ai.
Ca pruncu de ºapte ai.
Ea atunci s-o supãrat
ªi-napoi o ºi-nturnat
La pruncuþ ºi la bãrbat.
ªi pe ºatrã o ºezut
Pe bãrbat ºi l-o vãzut,
Cum pruncul ºi-l legãna
ªi din gur-aºa-i zicea:
Haia, haia, puiul tatii
Mã-ta de-acas o plecat 
Ca sã-ºi facã ea de cap.
Mã-ta o fugit asearã
Ca sã fie curvã-n þarã.
-Mãmuca nu-i curvã-n þarã,
Cã ºade pã ºatrã afarã!
Ea atunci o ºi strigat:
-Bunã seara am rãmas
Lasã-mã-n casã de mas!
-Dar nevasta unde-þî?
Prin pãdure cu hoþii.
Oarecum de-ar înturna
-Ce pedeapsã tu i-ai da?
-Eu nimica nu i-aº fa
Ce cu asta aº ierta.
Aº învârte-o în fuioare,
De la cap pân la picioare.
În casã când o intrat
Drept la leagãn o alergat
ªi pe el cã s-o lãsat
Þâþã la cocon i-o dat.
-Hei, tu, curvuþã de câine
Din ce-þi vrei tu mortiþa?
Din rãºinã picuratã,
Ori de puºcã împuºcatã.
El grumazii i-o tãiat 

Are ochi sã vadã ºi nu vede.
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N-ai vãzut, vãzut
Hai Linoi Leanã
O dalbã nevastã
Fugitã de acasã
ª-o lãsat, lãsat
Bãrbat cât on brad

ªi s-o mãritat
ª-o lãsat, lãsat
Hire pã rãzboiu
ªi cãmeºi de-amoi
ªi-on pruncuþ beteag”
(Margareta, Dragoº, 55 ani, Finteuºu 

Mic, 1983)



tranziþie capitalã de la un an la altul omul poate influenþa prin anumite
procedee, desfãºurarea ciclului naturii pentru a ºi-l face favorabil;
2. aceastã perioadã apare în concepþia strãveche deosebit de propice
tuturor spiritelor ostile omului. O mulþime de practici încearcã sã
îndepãrteze aceste spirite nocive;
3. se credea cã la aceastã sãrbãtoare se întorc morþii din locaºurile lor
pentru a participa ºi ei, în formã nevãzutã, la veselia generalã a celor vii.
Ca urmare, sãrbãtoarea Anului Nou era un mijloc de comunicare între
cele douã lumi.
Colindatul de Anul Nou se deosebeºte de cel de Crãciun pentru cã e mai
selectiv, fiind felicitate anumite categorii de vârstã sau onomastice, iar
darurile sunt mai modeste, reducându-se fie la bani, fie la o tratare cu
bãuturã ºi prãjituri.
Sãrbãtoarea începutului de an a fost întotdeauna cea mai mare
sãrbãtoare a omului primitiv cu toate eforturile bisericii de-a promova
Paºtile pe locul întâi. 
Cu toatã opoziþia bisericii, amestecul de elemente precreºtine ºi creºtine
va dãinui, nestingherit, ajungându-se la o sintezã atât de organicã, încât
cele douã componente se vor influenþa reciproc, marcând astfel,
confuzia dintre ele.
Fiind începutul ciclului calendaristic, Anul Nou e caracterizat printr-o
serie de credinþe, credinþe menite sã asigure trecerea fãrã primejdii a
anului. Este perioada deciderii dorinþelor râvnite, când omul devenea
oarecum stãpânul cosmosului, întrucât îi dicta împlinirea unui ºir de
fapte dorite. Tonalitatea primordialã a tuturor practicilor din aceastã
perioadã este urarea. Urarea materializatã în colinde tradiþionale, pe cât
de arhaice în structurã, pe atât de vechi ºi de anacronic persistente în
ciuda tuturor opreliºtilor.
Anul Nou este considerat ziua cea mai potrivitã pentru pronosticuri
meteorologice. Se face ºi azi la Finteuºul Mic calendarul din ceapã. Se
ia (la miezul nopþii) o ceapã de mãrime potrivitã ºi se taie în douã. Se
iau pe rând foile de la mijloc ºi se aºazã pe rând un numãr de
douãsprezece – corespunzãtor lunilor anului. În aceste foi se pune sare
în cantitãþi egale ºi se lasã pânã a doua zi, când se controleazã. Care în
ce mãsurã sunt umede aºa va fi luna respectivã de bogatã în precipitaþii.
Tot ce se întâmplã acum e luat drept augur pentru anul care vine:
– dacã prima persoanã pe care o întâlneºti este femeie îþi va merge rãu
tot anul, de aici interdicþia femeilor de-a face vizite în ziua de Anul
Nou;
–  dacã nu e zãpadã va ninge primãvara;
–  dacã e timp însorit va fi an bun;
–  dacã e ceaþã, viscol, vor fi rãzboaie;
Anul Nou având un caracter augural e ºi sãrbãtoarea potrivitã pentru
practici magice, în vederea ghicirii ursitului.
În ziua de Anul Nou se fãcea balul coriºtilor. Þine o singurã zi, se ducea
mâncare, bãuturã.
Boboteaza þine tot de ciclul sãrbãtorilor de iarnã. Astãzi se mai practicã
Chiraleisa. Un grup de copii merge înaintea preotului strigând de rãsunã
uliþele satului:

ªi coconu s-o-necat
În sângele mamã-sa
Care-o fugit cu Toma.
De la Maria Perþar, 45 de ani, Berbeºti, 

1964
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Foaie verde trei aginþi

Foaie verde trei arginþi
Fost-am douã la pãrinþi,
Pãrinþii o avut avere
M-au crescut în mângâiere.
M-au crescut, m-au înzestrat
Pân-am fost de mãritat.
La o lunã ºi trei zile
Vine mama pe la mine.
-Ea din poartã m-o-ntrebat:
-Cum îi fatã cu bãrbat?
De urât ºi de ruºine
-I-am spus mamii cã mi-e 

bine.
-Tu, fatã dacã þi-e bine,
Unde-i carnea de pe tine?
Carne-o fost ºi s-o uscat
Mamã, când m-ai mãritat.
Carne-o fost ºi s-o topit
De când eu m-am credinþit.
De vrei mamã sã mã ai
Prinde la cãruþã cai
ªi pe-aceia patru boi
ªi mã du, mamã-napoi
Sã se mire pietrele
Ce noroc au fetele
Sã se mire satul meu
Ce noroc am avut eu.
De la Iliºca Codrea, 29 de ani, Berbeºti, 

1964

4266

Înt-o gurã de uliþã

Înt-o gurã de uliþã
Jâb îºi plânge-o coconiþã

Tu care-i înveþi pã alþii pã tine di ce nu te înveþi?
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Preotul cu un struþ de busuioc stropeºte pe cei
ai casei ºi întreaga gospodãrie. Sunt serviþi cu
bãuturã ºi prãjituri, iar la plecare ureazã
familiei vizitate “Sãrbãtori fericite”, “An Nou
fericit”. Noaptea de Boboteazã este ºi ea
favorabilã practicilor magice. Fetele iau fire de
busuioc din pãmãtuful cu care stropeºte popa ºi
dorm cu ele sub pernã ca sã-ºi viseze ursitul. ªi
la Boboteazã se continuã colindatul. Sunt
colindaþi cei cu numele Ion, un colind cu
funcþie onomasticã.
Caracterul funebru al sãrbãtorilor de iarnã este
justificat prin prezenþa colacului, a travestirilor,
prin veghea de Crãciun în aºteptarea 
colindãtorilor ca ºi prin mâncãrurile de 
Crãciun specifice practicilor de pomenire a morþilor.

GHEORGHE IOSIP 

Iluminaþia la Budeºti

În cele douã sate Budeºti ºi Sîrbi care alcãtuiesc comuna Budeºti are loc
la cele douã biserici ortodoxe din Parohia Budeºti, la data de 25
octombrie, seara în ajunul sãrbãtorii sfinte de Sânmedru (Sf. Dumitru).
Iluminaþia reprezintã ceremonialul sfânt de comemorare a duhurilor
morþilor din lumea cealaltã de cãtre cei vii, prin slujbe ºi rugãciuni sacre
fãcute de preot ºi credincioºi la biserici ºi pe urmã la mormintele celor
plecaþi dintre noi într-o lume nouã. Aceastã sãrbãtoare de toamnã începe
cu câteva zile premergãtoare cu lucrãri de refacere a mormintelor.
Credincioºii vin în sintirim (cimitir) cu unelte de lucru ºi pregãtesc glii
pe care le aºeazã pe marginea mormintelor, stabilind mai bine conturul
acestora ºi dându-le o înfãþiºare nouã.
Se reparã crucile ºi se împodobesc mormintele cu flori ºi vegetaþie nouã.
În ajunul Sânmedrului credincioºii vin la bisericã cu lumnini (lumânãri),
le pun pe morminte ºi le aprind în respect pentru cei morþi. Aceste
lumini aprinse mai reprezintã ºi lumina pentru cei plecaþi dintre noi fiind
o sãrbãtoare practic a lor. Totuºi, celor vii le este binevenitã, deoarece
acolo în sintirim se întâlnesc oamenii laolaltã, neamurile între ele ºi cei
care sunt duºi în cele patru zãri. Aceºtia din urmã vin cu aceastã ocazie
în locurile natale, fiind împreunã cu cei dragi ºi punând o luminã ºi o
floare penru cei care nu mai sunt pe aceastã lume; pãrinþi, fraþi, surori,
copii ºi prieteni. Iar pentru copii este o bucurie cînd aceºtia vin la
sintirim ºi aprind ºi ei lumini.
Dintre toate sãrbãtorile de peste an, iluminaþia de pe aceste meleaguri
este cea mai importantã sãrbãtoare din anotimpul toamnei.

Nime-n lume nu o vede.
-Ce plângi cocoan-aºa tare?
-Cum focuþu nu mi-oi plânge
Slujnicuþã m-aº bãga
De m-ar primi cineva
-Slujnicuþã te-aº bãga
D-am un fecior frumuºel
Mã tem te-i iubi cu el.
-Eu doamnã, nu m-oi iubi
De-aceea samã, n-oi fi.
Dupã ºapte zile de când a luat-o pe
fatã, doamna i-a trimis împreunã în
grãdinã:
În grãdinã i-o trimis
Sã pliveascã bãrbânocul.
Una, douã îºi ciunta
Trei ºi patru sãruta.
Mamã-sa de la fereastrã i-o vãzut
ºi l-o chemat pe bãiat:
Mãi, Gheorghe, dragul mamii
Numai þie þi-o sosit
Carte de la împãrat
În cãtane de plecat.
Þine-mi mamã slujnica
Pânã când m-oi înturna
Cu colac întins în miere
Da de-ai n-o mai mere.
Cu colac în lapte dulce
Da de-aici nu s-a mai duce.
Când cei doi tineri s-au despãrþit
ºi-au dat o batistã ºi un inel:
Ia inelu de pe deget
De li-i vedea cu piatra-n jos
Sã ºtii cã eu nu-s voios
Iar batista de la mine
De-i vedea-o destizitã,
Destizitã-n mãrginele
Sã ºtii cã mie mi-i jele.
Bãiatul când a vãzut batista
destrãmatã a plecat înapoi:
Mamã, unde mi-e fata?
Mãi Gheorghe dragul mamii
Numai de când tu te-ai dus

Judecând pã alþii te osândeºti singur.
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Gãsâþ grâuþ de primãvarã
ªi-n pod ºi-n cãmarã
ªi pe prispã afarã

Chiraleisa-i Doamne.
Puneþ lemne-n uºã
Cât de multe,
Chiraleisa-i Doamne.

Foto din colecþia L. Comºa: Costum
femeiesc, Sona, 1937.


