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A. 63

Leagânã-sã fagii-n codru

Leagãnã-sã fagii-n codru
Da-i, liu, liu, liu,
Leagãnã-sã fagii-n codru
Leagânã-sã da nu-i modru,
Vin feciori de la Braºeu
Cu sãcuri late la brãuã
Cu sãcuri ºi cu topoare
Pãdurea sã ne-o doboare
Uite ºi la mândru mneu
Cum þâne murgu de frâu
Cum þâne murgu de aþã
ªi pã mândra pãstã braþã.

De la Ludovica Pop, Codru, 
54 de ani, 1973

Proºtii sã trec, prostia rãmâne.

Prof. AUGUSTIN MOCANU

Formulele oralitãþii în colinda Fata de maior

O particularitate esenþialã a creaþiei populare orale o constituie 
“anumite cliºee, formule închegate, reproduse la locul potrivit.”
(Bârlea, p. 21). Ovidiu Bârlea considerã cã “opera folcloricã se vãdeºte
a fi în genere o îmbinare dialecticã între formulele puse la îndemâna
interpretului de tradiþia oralã sub forma unor prefabricate artistice ºi
restul structurii, izvoditã pentru a oglindi tema popularã.” (Ibidem).
Formula este o expresie invariabilã a unui conþinut artistic: idee, 
imagine etc. pe care performerul o poate utiliza ori de câte ori crede cã
se potriveºte cu ceea ce el intenþioneazã sã comunice. Toate genurile
creaþiei populare beneficiazã de avantajele oferite de acest procedeu,
dar nu în mod egal, ci diferit ºi specific în fiecare formã a folclorului.
Formulele caracteristice colindelor sunt: incipit - urile, urãrile în
finaluri-de-colinde ºi refrenele. În cele ce urmeazã, studiem prezenþa
formulelor oralitãþii în cele 185 de texte ale colindei Fata de maior,
cunoscute la noi, ºi ne strãduim sã arãtãm sub ce forme concrete apar,
ce frecvenþã au ºi ce funcþie îndeplinesc.
Incipit - uri. Deschizându-se ex ab rupto cu versul Trei pãcurãrei, cele
mai multe variante, 140 din 185, nu au un început caracteristic speciei
ritualistice a colindei. În general, funcþia incipit - ului este de a localiza
evenimentele narate, scenele prezentate ºi tablourile descrise. Dupã
cum s-a vãzut, majoritatea variantelor colindei noastre are incipit - ul
zero. În cuprinsul acestora, spaþiul este redat printr-un vers aflat pe
locul al treilea sau chiar mai jos. Locul întâmplãrilor din aceastã 
colindã este muntele-areal mitic, fundamental al spaþiului românesc de
locuire, al vieþii ºi istoriei noastre, motiv esenþial al creaþiei folclorice
ºi al culturii române în general. Aproape toate versurile  cu rol de
incipit conþin ºi termenul munte. Reproducem câteva astfel de formule
de început:
a. Susu, sus la munte (45)
b. Într-un vârf de munte (125)
c. Pe munþii cei mari (165)
d. Pe feþãle munþâlor (3)
e. Pe-un picior de munte (160)
f. Pe cel plai de munte (161)
g. Pe-un picior de plai (157)
h. Sus, sus, sus, colo la munte (137)
În astfel de versuri ºi în alte câteva asemenea lor se construieºte 
imaginea staticã, frumoasã ºi calmã, idilicã în esenþa ei, a pãcurarilor
care: se aflã, sunt, ºed cu turmele la pãscut într-un peisaj montan sau
submontan românesc. Contrastând puþin cu aceastã icoanã, în trei 
pãtrimi din variante descoperim imaginea dinamicã a curgerii neostoite
a turmelor spre munte, însã ea nu mai þine de incipit, ci de  naraþiunea
simbolicã propriu-zisã.
Urãri finaluri de colinde. În practica datinei colindatului din spaþiul
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A. 64

Colinde

În vârvuþu muntelui
Sînt vo’ tri turme de oi
Refr.: Mândrã-i sara lui
Crãciun
ªi vo opt pãcurãroi
Zâce unu’ cãtã altu’
Tu, mãi frate, mãi fârtate
Spune-mi ce moarte-þ voieºti.
Altã moarte nu-m’ voiescu
Numa capu’ mni-l tãieþ’
ªî pã mine mã-ngropaþ’
În stauru’ oiloru’
În þãrcuþu’ mneilor.
Fluieraºu’ mneu cel dragu
Sã mni-l puneþ’ voi la capu

O ajuns oul mai cuminte ca gãina.

românesc intercarpatic se folosesc douã categorii de texte: colindele,
piese poetice cântate în grup, ºi urãrile, texte rituale declamate 
individual. Atât colindele cât ºi urãrile constituie expresia idealului de
fericire a celui colindat. (Caraman, p. 174). Textele recitate, având conþinut
ºi funcþii identice sunt de trei feluri: urãri finaluri-de-colinde, urãri de
mulþumire ºi urãri sau mulþãmite la colac. Primele, care 
intereseazã în aceastã discuþie, ca formã, fac parte din colinde, însã nu
au o legãturã intrinsecã cu subiectele textelor colindate, dupã care sunt
aºezate ºi spuse. Ele nu sunt poezie, ci formule stereotipe care pot
migra cu uºurinþã de la o colindã la alta. (Idem, p. 145). Cu sau fãrã aceste
finaluri, colindele rãmân creaþii poetice complete  ºi de sine stãtãtoare.
Pot exista arii întinse din care urãrile finaluri - de - colinde sã lipseascã.
Aºa e zona Codru-Valea Sãlajului. În Maramureº sunt prezente, dar nu
ºi obligatorii. În sfera destul de largã a motivelor 
tematice ale urãrilor finaluri-de-colinde, o mare frecvenþã o au cele de
sãnãtate ºi viaþã lungã, de pace ºi de frumuseþe fizicã. Aceste texte 
rituale sunt scurte, întinzându-se pe spaþiul a 1 pânã la 4 versuri. În cele
185 de variante ale colindei Fata de maior am identificat numai cinci
urãri de acest fel. Toate au ca motiv urarea de sãnãtate închinatã gazdei
ºi familiei acestuia. Le reproducem:
1. Vã-nchinãm dalbã sãnãtate. (Cernuc, SJ, 1942)
2. ª-o hi sãnãtoasã
Gazda jupâneasã
Cu câþ ai în casã. (Bãniºor, SJ, 1970)
3. Trandafir floare frumoasã
Rãmâi gazdã sãnãtoasã. (Nucºoara, HD, 1957)
4. ªi noi ne-o-nchinãm
Dalbai sãnãtate. (Nucºoara, HD, 1962)
5. ªi vã veseliþi voi,
Ceºti doi veri primari,
Cã noi vã-nchinãmu,
D-alba-i sânãtate. (Ilteu, AR, 1925)
Numãrul extrem de redus al urãrilor finaluri-de-colindã ºi scurtimea lor
nu sunt specifice creaþiei pe care o discutãm, ci tuturor categoriilor de
colinde cel puþin pentru perioada de când existã culegeri. Aceastã 
situaþie s-ar putea explica prin aceea cã în istoria colindatului a sosit o
vreme în care performarea unor astfel de texte cu funcþie 
ritual-ceremonialã n-a mai fost simþitã ca necesarã în desfãºurarea 
obiceiului, deoarece funcþia pe care o îndeplineau a fost preluatã uºor
de urãrile de mulþumire, veritabile oraþii în care se pot prezenta mai
multe motive. Pentru a da cititorilor posibilitatea comparãrii celor douã
feluri de urãri reproducem o astfel de creaþie:
Gazda bine ne-a cinsti,
Dar ºi noi i-om mulþãmi.
ªi i-om mulþãmi frumos,
Sã trãiascã sãnãtos
Cu gãzdoaia împreunã
Sãnãtoºi, cu voie bunã!
Iar la fetile gazdii
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Când fluieru-a prinde-a zîce
Oile tãte m-or plânje
Oile cele cornute
Plînje-m-or umblând pã
munte.
Oile cele bãlai
Plînje-m-or îmblînd pã vãi
Oile cele bdiþate
Plânje-m-or umblând pã
coaste.

De la Maria Marchiº, 65 de
ani, Berinþa, 1978

A. 65

Copil micuþ cu ochi cãprâi

Copil micuþ cu ochi cãprâi,
Ce tã’ plânji ºi spui oricui
Cã ieºti copilu nimãnui?
A nimãrui pe-acest pãmânt
A mei pãrinþ sunt în 
mormânt
La Mãrãºeºti tãticu meu
Cu arma-n mânã a murit ºi el
Iar maica dac-a auzit
De plâns ie s-a îmbolnãvit
Sãrmana dupã douã luni
Murii-ntr-o casã de nebuni

A cãra apa cu ciurul.

Sã le vie peþâtori,
Peþâtori, feciori frumoºi,
Sã nu fie zdrãnþuroºi.
De-are gazda vrun fecior
Margã ºi iel peþâtor
ªi sã umble cu dobândã,
Sã capete norã blândã,
ªi frumoasã ºi bogatã,
La fecior de ea sã-i placã.
Sã trãiþi, sã nu boliþi
Ani mulþi, buni ºi fericiþi.
(Aluniº, SJ, 1970)
Refrenul. În colinde, refrenele sunt legate mai puternic de melodii
decât de textele poetice. Referindu-se la aceastã chestiune, Gheorghe
Gh. Pop scrie cã “refrenul cel de pânã la 8 silabe cu trãsãturile metrice,
ritmice ºi chiar intonaþionale face parte integrantã din unitatea strofei
melodice. Textele fiind în majoritate uniforme metric ºi neorganizate în
strofe, pot adapta refrene de 2-4-6-8-12 silabe.” (Bilþiu Pop, p. 66). De aici
am reþinut douã constatãri: prima este cã refrenele pot deveni 
formule cãlãtoare, de mãsuri variabile, fiindcã se pot adapta unui mare
numãr de colinde; a doua e cã specificul melodic a asigurat refrenelor
o mare rezistenþã în timp chiar ºi dupã ce partea de text s-a 
desemantizat. Acelaºi autor afirmã cã un însemnat numãr de colinde
din judeþul Maramureº, dar ºi din Sãlaj ºi Bihor “prezintã înrudiri cu
ritmul dansurilor, ceea ce se datoreºte faptului cã odinioarã  
interpretarea colindei era însoþitã, probabil, de un dans ritual, care se
desfãºura dupã melodia de colindã.” (Idem, p. 65). Se înþelege cã ºi
acest fapt a putut ajuta la perpetuarea versurilor-refren ºi dupã ce n-au
mai fost înþelese aºa cum dansul ritualic mai trãieºte ici-colo în 
obiceiul de a colinda cu muzicanþi ºi de a dansa. (Ibidem). Acest fel de
colindat cu muzicanþi ºi dans se practica în vechiul Sãlaj pe la
începutul secolului trecut ºi l-am cunoscut ºi noi în satul Boju din
judeþul Cluj, în deceniul 1940-1950.
Piesele colindei mioritice Fata de maior de care dispunem au fost
culese relativ târziu, de la 1885 încoace, majoritatea abia dupã 1950,
când colindatul se gãsea într-un adânc proces de dezagregare. Acestei
situaþii i se adaugã împrejurarea defavorizantã a înregistrãrii dupã
dictare ceea ce a putut duce la nesocotirea multor refrene, considerate
cuvinte în plus, greu de înþeles fiindcã nu au o legãturã logicã cu 
textul. Numai în acest fel se poate explica faptul cã din 185 de variante
cercetate numai 42 au refren. Existã ºi trei piese care posedã câte douã
refrene. (7/b, 12/c, ºi  91). Cele mai multe versuri-refren din textele
acestei colinde au o structurã formatã din trei elemente lexicale 
distincte iar câteva au numai câte douã componente. Astfel: ca termen
iniþial apare aproape întotdeauna una dintre interjecþiile: hai, ai, hei, ei,
hoi, oi, ho, o ºi ioai, ioi, unde se poate observa cã am inclus atât
formele de bazã cât ºi variantele fonetice ale lor; ca termen de bazã,
aºezat de regulã în poziþie medianã, se aflã o formã a unuia dintre
cuvintele: ler, lin, domn, corindã, colindã; ca termen final e vocativul
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ªi de-atunci tã’ zic mereu
Mãmica mea, tãticu meu
ªi de-atunci tã’ spui oricui
Cã sunt copilu nimãrui.

De la Terezia Marchiº, 65 de
ani, Berinþa, 1979

Colecþia 
IOAN CHIª ªTER

Colinde

A. 66

Tânãru’ dacã  porneºt’e

Tânãru’ dacã porneºt’e
Christos domn a nost’
Depart’e cãlãtoreºte

A tãia firul în patru.

Doamne. Luând drept criteriu termenul de bazã, am ordonat refrenele
identificate în patru grupe. Prima grupã cuprinde refrene construite din
variante fonetice ale strãvechiului ºi mult disputatului ler, care deþine
locul principal prin 23 de apariþii, jumãtate din total, în 15 formule
diferite:
-Hai lerui Doamne (61, 63/b, 91, 92)
-Hai lãru-i Doamne (52)
-Hai lerui, lerui Doamne (150, 153)
-Hai leroi, leroi Doamne, fatã de maior (143)
-Ai leroi, leroi Doamne (141)
-Hai leru-i Doamne (3)
-Ho-ho, lãrui, lãrui Doamne
Ho-ho, lãrui Doamne (12/c)
-Hoi lãrui, Doamne (58, 52/b)
-Hoi, a, lãrui Doamne (11)
-Hoi, a lerui Doamne (56, 81, 89)
-Lerui, ler (8)
-Lãrui, lãrui Doamne (14)
-Lãrui lãr, Doamne lãr (13)
-Oi lerui Doamne (104, 144)
-Hai lelui, lelui Doamne (94)
Grupa a doua conþine zece versuri-refren structurate în tot atâtea 
formaþii având ca bazã cuvântul lin:
-Lini, lini, lei (129)
-Lino, lino, lei (130)
-Lino-i, lino, Doamne (142)
-Ei, linoi, linoi, Doamne (117)
-Hei linui, linui, Doamne (146)
-Oi lino, lean (145)
-Oi, lino, lino (20)
-Oi linu-i, Doamne (103)
-O, linu-i, Doamne (102)
-Oi linuþ, linuþ, Doamne (139)
Grupa a treia este alcãtuitã din ºase combinaþii bazate pe termenul
domn ºi vocativul religios Doamne:
-Doamne (7/b)
-Domnului, Doamne (91, 167)
-Domnului ºi Doamne (159, 160)
-Dãi domnului, Doamne! (154)
-Ioai, domnului, Doamne (164)
-Ioi, domnule, Doamne (157)
Grupa a patra este formatã din trei refrene pe tema cuvântului colindã
în forma lui arhaicã cu -l- rotacizat: corindã:
-Dai, corinde! (82), -Hai, corinde (5), Hai, colinde (7/b)
Multe dintre refrenele ajunse pânã la noi par sã nu aibã nici o legãturã
cu versurile tematice ale colindelor. În vechime, situaþia va fi fost alta,
refrenele erau integrate în þesãtura textelor tot aºa de firesc, de bine ºi
de logic cum latura muzicalã a lor este parte integrantã a melodiei 
colindei. Colindele cu refren (credem cã în vremuri îndepãrtate toate îl
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Mere sângur ca º-o slugã
Rugând lui Dumn’ezo rugã
El cu cin’e sã-ntâlneºte?
Tãt c-on om c-on ochi în
frunt’e
I-a pãrut cã-i cât on munt’e
Ce t’e-aº întreba, fârtat’e,
N-ai vãzut n’eagra-n cetat’e?
El d’e cum sã-i ºti’e spun’e
I-o pãrut mare mn’inune
Ia, p-aci mn’i s-o dus doru’
Pã un’e mn’i-am rupt 
pt’icioru’.
Cu cânt’ec aºa cum îi 
obiceiu la noi la Prelucã,
und’e umblã vântu’ tãt de
fugã, de nu-þ þâi clopu cu
mâna, nu-l ajunji cu sãp-
tãmâna, apoi o cântat aºe:
Ieºi, afarã, tu, mn’ireasã,
ªi te uitã prin in’el,
Cã vin’e mn’irele tãu
ªi te uitã prin colac
Cã vine cine þî drag.

De la Ana Bodea, Preluca
Veche, 1974

A fi cu minte îi o avere.

aveau) sunt compuse din douã texte paralele: textul tematic format
dintr-o naraþiune simbolicã sau dintr-un tablou cu înþelesuri simbolice
ºi textul-refren alcãtuit din versuri rituale imuabile, intercalate la 
intervale egale în corpul celuilalt. Exemplu: Textul nr. 58 cules din
Tohat, Maramureº, în 1967, este organizat în zece strofe 
melodico-textuale complete, compuse fiecare din câte patru versuri:
primul, al doilea ºi al patrulea sunt versuri tematice iar al treilea e
vers-refren. Schema ei este: VS + VSR + VS. Ca urmare a repetãrii
fiecãrui vers tematic par ºi a refrenului, un text de 21 de versuri 
tematice diferite ºi un vers-refren ajunge sã aibã un total de 43 de 
rânduri care se cântã.
În desfãºurarea colindatului ca obicei cu funcþii magico-rituale, unde
cântecul ºi jocul se îmbinã, refrenul-muzicã ºi cuvânt-întãreºte sensul
versurilor tematice ºi contribuie la provocarea forþelor tainice sã
împlineascã dorinþele celor implicaþi în ritual: oficianþi ºi adresanþi
deopotrivã. Poate cã refrenele au constituit partea specialã a textului,
destinatã celui colindat. Fiecare refren se va fi adresat unei anumite
categorii de beneficiari ai colindatului, lor le va fi spus ceva mai direct
ºi mai concret despre întruparea dorinþelor a cãror împlinire o aºteptau
odatã cu sãrbãtorile. În aceastã viziune, e posibil ca la început toate
refrenele sã fi fost inteligibile. Formulele de refren bazate pe ler,
frecvente în colindele pãstoreºti ºi dominante în Fata de maior, se
pare cã vorbesc despre oi: oile lui, oile lor, ceea ce intereseazã mai
mult pe pãstorul colindat. (Vezi, Popescu-Sireteanu, p. 193-168). Unele refrene
din colinde pot fi puse în legãturã cu formulele specifice liricii orale.
Refrenele dezvoltate din tema lin ºi-ar putea avea originea în formule
ca  lin, dorule, lin, care în anumite creaþii lirice, au funcþia de refren
sau pe cea de silabe complementare, folosite pentru echilibrarea
mãsurii textului cu cea a melodiei. Formaþiile de la cuvântul domn se
adreseazã gazdei, domnului, boierului iar cele de lae corindã evocã
spectacolul obiceiului îndrãgit mult ºi cultivat de toate categoriile de
vârstã.
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