
Lăsaţi tot lucrul deoparte
Şi haideţi ca să luaţi parte
Cum îi obicei la noi
Să-i cununaţi pe miroi
Văd că sunteţi îmbrăcaţi
Haideţi cu noi, nu mai
staţi
Frunză verde busuioc
Să vă dea Domnul noroc
Într-un ceas bun şi cu
noroc să fie
Această Sfântă cununie
Să vă fie bucuria deplin
Şi să aveţi noroc la fini.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Bună ziua dumneavoastă
Cinstite gazde de la
această casă
Lăsaţi tot lucru deoparte
Şi haideţi ca să luaţi parte
La a noastă nuntă aleasă
Lângă ceilalţi naşi şi naşe
Lângă mire şi mireasă
Astăzi ei se vor lega
Şi-o familie vor întemeia
Precum şi Sfântul
Dumnezeu vrea
Să-i duceţi precum doresc
Şi e firesc
Înaintea Sfântului altar
Pentru a primi
binecuvântare şi har
Şi pe miroi să-i iubiţi
Părinţi spirituali să fiţi
Frunză verde busuioc
Să vă dea Domnul noroc
Într-un ceas bun şi cu
noroc să fie
Această Sfântă cununie.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa
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Colecţia IRINA BENZAR

Obiceiurile toamnei şi ale iernii şi elemente
mitologice din viaţa satului în

Poienile de sub Munte

Obiceiurile toamnei şi ale iernii
Faptul că multe din ideile şi mentalităţile din trecut se mai păstrează
în Poienile de sub Munte, se datorează oamenilor, care transmiteau
cunoştinţele, credinţele şi ideile ştiute de ei urmaşilor lor. Astăzi se
mai păstrează câteva credinţe populare, dar de multe ori ideile capătă
o altă semnificaţie în contextul actual. Ernst Gellner afirma faptul că
,,ceea ce la un nivel reprezenta o credinţă puternică şi înfloritoare, la
nivelul următor devine superstiţie”1.
O tradiţie este o realitate dată care nu poate fi nici părăsită şi nici
modificată după voia sau gustul oamenilor, „ea are un caracter
obiectiv foarte pronunţat şi nu poate fi mânuită decât tot după criterii
obiective, ca orice realitate exterioară celor care operează cu ea”2.
În ceea ce priveşte practicarea obiceiului de Crăciun sunt deosebiri.
Copiii: „în timpurile vechi scopul principal al colindatului nu
adunarea darurilor era, de aceea toţi umblau a colinda, indiferent de
starea lor socială”3, afimă Marcel Mauss. În zilele noastre obiceiul de
a colinda a căpătat alt sens şi anume acela de a câştiga cât mai mulţi
bani prin colindă. De fapt, acesta este şi scopul colindei, de a primi
bani în schimb.
La schimbarea culturilor specifice în cadrul unei comunităţi au
contribuit şi alţi factori, după cum remarcă Emilia Martin: „în
dispariţia creaţiilor populare, a obiceiurilor, credinţelor, riturilor au
avut un rol însemnat şi căsătoriile mixte. Dispariţia endogamiei a
cauzat şi schimbarea limbii materne”4.
Un alt aspect pe care îl observă autoarea şi care a contribuit şi el la
schimbarea culturii şi a valorilor este depărtarea de biserică, deoarece
oamenii crescuţi în spirit religios cinstesc şi respectă tradiţiile, le

1 Gellner, Ernst, Cultură, identitate şi politică, Iaşi, Institutul European, 2001, p. 92
2 Herseni, Traian, Sociologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982,
p. 583
3 Mauss, Marcel, Manual de etnografie, Institutul European, Iaşi, 2003, p. 30
4 Martin, Emilia, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003, p.
168



16

Invitaţie la dans

Zii vals lăută mică
Să-l vedem pe ginerică
Cu drag invitând mireasa
Lângă el naşul şi naşa
Şi-ncep cu toţii a juca
Să-i aplaude lumea
Să-i aplaude mai tare
Hai, la joc nănaşă mare.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Mai gustaţi şi din bucate
C-ascultând cu guri căscate
Au rămas cam nemâncate
Şi-apoi să pornim la joc
Să răsară busuioc
Busuioc şi-o floare albastră
Pentru miresica noastră
Busuioc şi-o viorică
Pentru al nostru ginerică
Mirii, naşii, să trăiască
Şi ca pomii să-nflorească
Şi noi ca ei să trăim
Sănătoşi cu toţi să fim.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Zii lăută mai cu foc
Să pornim jocul din loc
Că în fruntea jocului,
Saltă struţul mirelui
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păstrează în forma lor cunoscută şi nu introduc schimbări sau
elemente noi.
Autoarea mai adaugă că: nu mediul străin sau influenţele interetnice
sunt motivele principale ale dispariţiei tradiţiilor vechi, ci acel
model de viaţă care corespunde lumii moderne, deoarece nu pot să
fie viabile acele tradiţii, care ţin de altă formă de civilizaţie”5.
Esenţial este faptul că trăinicia culturii ucrainene depinde în primul
rând de populaţia de naţionalitate, de atitudine şi de grija pe care o
poartă fiecare faţă de cultura proprie. Este important ca fiecare să
lupte pentru păstrarea diferenţelor culturale şi de asemenea pentru
respectarea lor.
Este importantă voinţa de a păstra trăsăturile şi obiceiurile care
marchează identitatea colectivă.

În luna septembrie “serpeni” (Răpciune), se sărbătoreşte Tăierea
Capului Sf. Ioan Botezătorul adică „Holovisika” (11 septembrie).
Este o sărbătoare, în care se posteşte, iar pentru a nu tăia „nimic cu
cuţitul în acea zi”, acesta este ascuns din ajun.
La 21 septembrie se serbează Sf. Maria Mică denumită „Mala
Bohorodiţa”. La această dată coboară oile de la munte, sunt „plătite
slujile şi ies din slujbă”.
Finalul lunii aduce cu el sărbătoarea Sf. Cruci – 27 septembrie -
denumită „Hresta”, fiind o zi marcată de post. Postul Sf. Cruci se
respectă ca şi cel de Crăciun şi Paşti cu sfinţenie.
La data de 14 octombrie “jovteni”, „Brumărel” se sărbătoreşte
„Acoperământul Maicii Domnului”, sărbătoare denumită
„Pocrova”.
Cu o sâmbătă înaintea Sf. Dumitru are loc iluminaţia „Subota
pamneatna”. Este o sâmbătă cu bogate implicaţii religioase, zi în
care se fac parastase, familia şi prietenii mergând la mormintele

Viflaim; foto: Felician Săteanu

5 Martin, Emilia, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003, p.
170



Zii lăută, zii mai tare
Şi să joace fiecare
Şi naşul şi nănaşa mare.

Zii lăută, zii voinică
Să joace şi naşa mică
Să să ducă vestea-n sat
Că feciorul s-a-nsurat
Şi fata s-a măritat.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Să se ducă-n lumea toată
Că nu-i nuntă ca ş-a
noastră
Nici nu este, nici nu a fi
Cât pe lume om trăi.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Nunta-i mare cu alai
Vin flăcăi pe şapte cai
Şi frumos împodobiţi
Pentru nuntă sunt gătiţi.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Cel din frunte-i pintenog
Printre lume-şi face loc
Iar feciorul mi-l opreşte
Şi pe nuntaşi îi cinsteşte.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa
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celor dragi care au trecut pe tărâmul celălalt. Se duc flori şi lumânări,
astfel încât mormintele se transformă în covoare multicolore printre
care strălucesc lumânările aprinse.
În data de 8 noiembrie “lestopad”, se sărbătoreşte Sf. Dumitru
„Dmetria”. La 21 noiembrie este serbat Sf. Mihail „Mihaila”.

Sfântul Andrei
Ultima lună a anului „hrudeni” aduce cu sine la 13 decembrie
sărbătoarea Sf. Andrei denumit „Adria”. Este ocazia cu care „se
caută de ursit”. Feciorii trezesc porcii şi numără steagurile.

Sfântul Nicolae
Sf. Nicolae „Necola” este aşteptat în data de 19 decembrie. Cu
această ocazie copiii îşi pun ghetuţele în geam pentru ca moşul să lase
la fiecare din ei câte ceva.

Crăciunul
Postul Crăciunului este prima obligaţie morală care face parte din
ritualul sărbătorii. În seara de Ajun a Crăciunului cei care colindă sunt
copiii. Feciorii îşi reîmprospătau repertoriul de colinde prin repetiţii
în cadrul Postului Mic şi mergeau la colindat în cete mai mari. De
multe ori ceata de colindători era însoţită de muzicanţi „hegheduşii”.
Se spune că, primul care ar trebui să intre în casă e un băiat. Dacă
primele care colindă ar fi fetele, se crede că acestea nu sunt aducătoare
de noroc la casă. De obicei, flăcăii sau copiii merg în cete organizate,
iar la intrarea în casă va avea prioritate întotdeauna un băiat, care se
spune că e aducător de bunăstare şi linişte. Tot în noaptea de Ajun,
tinerii obişnuiesc să meargă cu Viflaimul, teatru popular care descrie
Naşterea Mântuitorului.
Viflaimul era alcătuit din 10–15 băieţi care mergeau în fiecare seară
de la un membru la celălalt pentru repetiţii. Un loc special îl ocupau
hainele şi pregătirea acestora. Viflaimul mergea să colinde în întreg
satul. În cadrul Viflaimului, băieţii interpretează o scenetă, vestind
naşterea Mântuitorului, la sfârşit urând gazdei sănătate şi belşug în
anul ce urmează. Îmbrăcămintea lor este una specifică portului din
Poieni. „Obiceiul, textul şi melodia corinzilor s-a transmis de la o
generaţie la alta, astfel s-au format diferitele variante locale, care au
pricinuit schimbarea treptată a obiceiului”6 susţine M. Mauss. Feciorii
se străduiesc să ajungă pe la casele gospodarilor până la miezul nopţii,
deoarece după această oră, oamenii merg la biserică pentru a participa
la slujba dedicată Naşterii Domnului, care ţine până spre ora 03.00 a
dimineţii. Cele 9 sau 12 feluri de preparate care se pun pe masă în
Ajun constă în fructe de pădure, ciuperci, pâine coaptă pe vatră, fructe
uscate, mere sau pere şi alte alimente, de post.
6 Mauss, Marcel, Manual de etnografie, Institutul European, Iaşi, 2003, p. 26



Haideţi, oameni buni,
cinstiţi,
La nuntă, vă rog, poftiţi,
Să petreceţi într-o seară
Cum n-aţi petrecut de-o
vară.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Haideţi, socrul vă pofteşte
Avem tot ce ne trebuieşte
Fripturică de berbec
Şi vin de Săgarcea rece
Şi cinci lăutari vestiţi,
Faceţi bine şi veniţi.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

17

Intrare în sală

Frunză verde, foaie lată,
Şi pe margine crestată
S-a dus vestea-n lumea
toată
Că-ntr-un sat frumos ca un
soare
S-a făcut o nuntă mare
Un fecior floare de crin
Cu o floare din vecini
Ţine-i Doamne sănătoşi
Mult sunt tineri şi frumoşi
Să trăiască naşul nune,
Să fim veseli ca şi-acuma
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Abia în prima zi de Crăciun, după ce se întorc de la biserică se
mănâncă preparate din carne, prăjituri ori supe din carne, deoarece
noaptea de Ajun în care s-a născut Mântuitorul e considerată o
noapte sacră.
Colindătorii care trec pragul casei sunt omeniţi cu ţuică, cozonac şi
vin. Cozonacii şi pâinea se coc în cuptorul din curtea gospodăriei.
Lemnele de brad întreţin un foc mic, ca bucatele să aibă prospeţime
şi o crustă rumenă. Mirosul acestora se răspândeşte în toată casa şi
aduce aminte că sărbătoarea Crăciunului a sosit. În seara de Ajun,
sunt oameni care păstrează un ritual care întruchipează Naşterea
Domnului şi ocrotirea familiei de rele. Sub faţa de masă se aşază
fân sau otavă, din cea strânsă în vară de pe câmp. Apoi se întinde
faţa de masă şi se pun mâncărurile. Masa este legată cu lanţuri de
cele patru picioare pentru a proteja casa şi gospodăria de rele.
Dintre obiceiurile calendaristice un rol deosebit îl au obiceiurile de
iarnă, mai ales cele de Crăciun. La români această sărbătoare se ţine
pe 25 decembrie, în schimb toţi ucrainenii din Maramureş o
sărbătoresc după două săptămâni adică în 6 ianuarie “siceni”.
„În tradiţii legate de Crăciun se suprapun mai multe straturi de
datini, ceea ce dovedeşte abundenţa acestora în cadrul sărbătorii
Crăciunului”7 susţine Emilia Martin.
Unul dintre cele mai aşteptate obiceiuri de Crăciun este colindatul,
tradiţia care se păstrează nealterată până în ziua de azi.
În comuna Poienile de sub Munte ,,Ruzdvo”, se ţine după calendarul
Iulian (pe stil vechi), aşa cum se făcea până în secolul al XV – lea,
peste tot. În data de 6 ianuarie, Crăciunul deschide seria obiceiurilor
spectaculoase ale sărbătorilor de iarnă. Colindatul deschide de
obicei ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de Anul Nou. La colindat
participă tot satul.
Bătrânii satului povestesc că aşezarea fânului sub faţă de masă
semnifică Naşterea Mântuitorului, iar legarea mesei cu lanţuri
înseamnă legarea gurii animalelor sălbatice ca să nu poată ataca
stânile de oi şi vaci care sunt urcate, primăvara, la păşunat pe
golurile de munte. Tradiţiile de Crăciun ale satului au fost mult mai
bogate, dar, odată cu trecerea anilor, o parte din obiceiuri s-a pierdut.
Puţine familii mai sunt în Poienile de sub Munte care respectă
tradiţiile vechi şi obiceiurile populare legate de naşterea lui Isus.
Cel mai reprezentativ colind din comună este ,,Preseata Diva” (Prea
Sfântă Fecioară). Acest colind are peste 50 de strofe, relatează viaţa
lui Iisus Hristos de la naştere până la moarte. Este cântat mai ales de
bărbaţi şi acompaniat la vioară, este cântat în fiecare an de Crăciun
şi este transmis din generaţie în generaţie.
Printre datini trebuie amintit şi Anul Nou „Vaselea” care are loc în

7 Idem, p. 24



Să trăiască socrii mari
Şi noi toţi trei mii de ani!

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Cruciuliţă de argint
Ce bine v-aţi potrivit
Şi la ochi şi la sprâncene
Ca doi porumbei la pene
Şi la joc şi la sărutat
Nu mai sunt ca voi în sat.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Mirilor să ne trăiţi
Ani frumoşi şi fericiţi
Să ne trăiască socrii
S-aibă grijă de copii
Să ne trăiască şi naşii
Să boteze copilaşii.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

La mulţi ani cu fericire
La mireasă şi la mire
La mulţi ani cu sănătate
La nănaşi şi la nănaşe
Sănătate, mult noroc,
Şi la anul un boboc.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa
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data de 13 ianuarie. Toate credinţele legate de această sărbătoare sunt
menite să asigure noroc şi prosperitate pentru întreaga comunitate în
anul care vine. Momentul de trecere de la un an la altul şi începutul
unei noi perioade este un moment foarte important, când la miezul
nopţii era obiceiul să se tragă clopotele iar oamenii ziceau că atunci
se deschid cerurile.
Tinerii umblau prin sat cu sunete de tobă şi mare zarvă. Făcând glume,
mulţi scoteau uşile de la garduri şi schimbau porţile fetelor.
„Caracteristicile principale ale acestei sărbători sunt bucuria, veselia
şi confidenţa, deoarece cu noul an începe o nouă perioadă în viaţa
omului”8, afirmă Emilia Martin.
Comunităţile ucrainene au dus o viaţă izolată în zona de nord a ţării,
păstrând astfel timp îndelungat trăsăturile specifice ucrainene, în
special conservând specificul dialectal. În Poienile de sub Munte,
păstrarea tradiţiilor a avut un rol însemnat, fiindcă pe lângă limba
maternă, tradiţia a fost elementul distictiv şi semnificativ al conştiinţei
de naţionalitate. Datorită tradiţiei, fiecare generaţie este în măsură să
beneficieze de cunoştiinţele strămoşilor, având obligaţia să le
transmită mai departe urmaşilor. Acest lucru este „un mecanism social
dintre cele mai eficiente pentru păstrarea a ceea ce s-a dobândit şi
pentru îmbogăţirea neîncetată a patrimoniului socio-cultural”9, susţine
Herseni Traian „Obiceiurile nu sunt instinctive, nici arbitrare, ele au
fost făurite de oameni după nevoile vieţii, în decursul timpului,
verificate şi readaptate mereu în funcţie de noile împrejurări, încât de
fapt au fost instituite tot de oameni după anumite idei ale lor şi sunt
instituţii social-istorice foarte precise”10, susţine Herseni.
Obiceiurile transmise de strămoşi devin cu timpul stabile şi contribuie
la coeziunea colectivului pe care îl caracterizează. Renan spunea:
„cultul strămoşilor este, dintre toate, cel mai legitim; strămoşii ne-au
făcut ceea ce suntem”11.
În privinţa sărbătorilor calendaristice de peste an, o trăsătură
importantă la ucraineni este că toate sărbătorile au loc cu două
săptămâni mai târziu decât cele româneşti, iar aceasta se explică prin
faptul că ucrainenii se ghidează după calendarul Iulian. Obiceiurile şi
credinţele legate de viaţa religioasă „au trecut prin mai puţine
transformări, ceea ce se explică prin puterea conservatoare a bisericii
şi mentalitatea oamenilor crescuţi în spirit religios”.12

8 Martin Emilia, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003,
p. 95
9 Herseni, Traian, Sociologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p.
528
10 Idem, p. 535
11 Thiesse, Anne-Marie, Crearea identităţii naţionale în Europa, Iaşi, Poilirom, 2000,
p. 8
12 Martin Emilia, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003,
p. 21



Toate obiceiurile care se ţin au simbolistica lor specifică.
Schimbările implicate în ritmul vieţii sunt investite cu semnificaţie,
după cum afirmă Mircea Eliade.
Tradiţia ucraineană se diferenţiază prin caracterul unic şi specificul
care o reprezintă.
Rolul sărbătorii în viaţa publică, „aceasta este noţiunea de târg, de
bucurie, de joc”13 susţine Marcel Mauss. Mai nou este este specifică
inovaţia, prin multe adaptări sau transformări mai profunde. Multe
din obiceiuri din trecut nu se mai ţin astăzi şi tind să se uite cu
uşurinţă.
„În tradiţii legate de Crăciun se suprapun mai multe straturi de
datini, ceea ce dovedeşte abundenţa acestora în cadrul sărbătorii
Crăciunului”14 susţine Emilia Martin.

Cultura spirituală a obiceiurilor de iarnă
,,Obiceiul este un fapt îndelung repetat, ca un act tradiţional şi
social, care dă viaţă şi actualizează datinile, în sensul nevoii de
întreţinere a vieţii sociale “15.
Crăciunul reprezenta pentru omul tradiţional şi de asemenea
reprezintă pentru omul din contemporaneitate, un prilej de bucurie,
momentul reîntâlnirii cu persoanele dragi.
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, şi nu numai, este însoţită de o
serie da datini, de credinţe, care încă mai sunt păstrate prin
intermediul tradiţiei. ,,Prin camuflare omul s-a integrat în peisajul
natural, în mediul înconjurător în care trăia. Această integrare a
prezentat iniţial un caracter concret, real, un fel de cameleonism.”16

Un preot venit acum 25 de ani în comuna Poienile de sub Munte a
interzis practicarea acestui obicei deoarece spunea că: ,,nu este
frumos ca omul făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu să
pună masca pe faţa lui şi să facă din om drac şi aşa mai departe.”17

Acelaşi preot susţinea faptul că un om s-a identificat cu masca pe
care a purtat-o : ,,omul şi-a pus masca de drac şi când a dat jos
masca, a rămas omul drac, schimbându-i-se înfăţişarea.” Obiceiul
acesta a fost înlocuit astfel, cu ,,Viflaimul Mare”.
Cu Viflaimul, mergeau doar copiii trecuţi de 10 ani, ,,li se făceau
haine, erau consideraţi deja mari.” Primii care anunţau Naşterea
Mântuitorului erau copiii, care-şi începeau colinda doar după

Ştii măicuţă cum lucrai
Şi de mine te-ngrijeai
Cum lucrai ziua şi noaptea
Să fiu şi io ca şi alta
De frumoasă şi de gata.
Foaie verde mărăcine,
Haide, tată lângă mine
Să-mi dai binecuvântare
Şi o dulce sărutare.
Că nu-i nime pe lumea asta
Să se nască şi să crească
La părinţi să nu greşească
Căci binecuvântarea
părinţilor
Întăreşte temelia caselor
pruncilor.
Draga, tatii, dragă, fată
De-ai ştii cum îi măritată
Ai şedea acasă fată
Ai şedea şi-ai mai fetii
N-ar fi cine-ţi porunci
Lasă, mamă, lasă, tată,
Că de aia eşti măritată
Lasă fraţi, lasă surori
Lasă grădina cu flori
Că tu singură ai să fii
Cu-o grămadă de copii.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Nu mai am multe de zis
Tu, mireasă de ce-ai plâns?
Ai plâns că îţi pare rău
După sora sau fratele tău,
Că laolaltă aţi stat
V-aţi bătut şi v-aţi jucat
Şi-apoi iar v-aţi împăcat
Frumos le cere iertare
Şi o dulce sărutare.
Gată-te mireasă bine,
Că merem la cununie
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13 Mauss, Marcel, Manual de etnografie, Institutul European, Iaşi, 2003, p. 102
14 Idem, p. 24
15 Creţu, Vasile, Tudor, Existenţa ca întemeiere, Editura Facls, Timişoara, 1988.
16 Vulcănescu, Romulus, Măştile populare.
17 Informator Holdiş Dumitru



răspunsul dat de gazdă la întrebarea: ,,Slobut veselete?”(Slobod a
colinda).
Fiecare tip de mască are o semnificaţie proprie şi de asemenea un rol,
s-a emis cel mai adesea ideea conform căreia măştile reprezentau
spiritele moşilor şi stămoşilor care transmiteau prin tot ceea ce făceau
,, principiul fertilităţii în noul an”18. Dar jocurile cu măşti care au loc
de Anul Nou nu sunt numai legate de moşi şi strămoşi, ci şi de un fel
de refulare a tensiunilor sufleteşti ascunse de-a lungul anului, adică în
spatele unei măşti omul se ascunde pentru a face ceea ce nu-i este
permis sau ceea ce nu poate să facă în cotidian.
Anul Nou reprezintă reactualizarea cosmogoniei, el implică reluarea
Timpului de la începuturile sale, adică refacerea unui nou Timp
primordial, unul care a existat în momentul Creaţiei. Timpul trebuia
ocolit deoarece era unul profan, distrugător care învechise fiinţa
omenească, societatea şi Cosmosul, pentru a se reveni la timpul în
care începuse lumea să existe – un Timp sacru, pur şi puternic.
Abolirea timpului se făcea cu ajutorul unor ritualuri care întruchipau
un fel de ,,sfârşit al lumii”, rituri care în fapt duceau la renovarea
simbolică a lumii.
În momentul îmbătrânirii anului se anulează ordinea firească a
lucrurilor, iar timpul şi spaţiul se degradează până la starea primitivă
de haos. Asta explică stingerea focurilor, revenirea simbolică a
morţilor printre cei vii. Lumea se întorce periodic la o stare haotică.
Lumea era nimicită şi re-creată, la fel şi omul, era creat din nou şi
renăştea. ,, Cu fiecare An Nou, omul se simţea mai liber şi mai curat
pentru că scăpase de povara greşelilor şi păcatelor sale.”19

Elemente mitologice din viaţa satului
După ce apunea soarele, dintre toate fiinţele răufăcătoare strigoii,
ielele, ocupau primul loc, atât prin numărul lor cât şi prin răutatea ce
îi caracteriza.
“Povestirile despre strigoi au fost dintre cele mai frecvente povestiri
din satul tradiţional, întunecându-i orizontul spiritual, prin momentele
de groază pe care le produceau, mai ales în lungile seri de toamnă şi
iarnă”20, susţine Dumitru Pop.
Autorul susţine că: „povestirile cu strigoi care înainte semănau groaza
în rândurile ascultătorilor s-au transformat treptat în povestiri
anecdotice, luând adesea în derâdere însăşi superstiţia din care au
crescut”21.
Bătrânii din comuna Poienile de sub Munte, povestesc despre strigoi
şi iele.

Noi de mână te-om lua
Şi la mire apoi te-om da
Şi-nainte la preot
Unde cu mire cu tot
Îţi îngenunchea amândoi
Şi popa a da har peste voi
Şi vă veţi întoarce acasă
El mire şi tu mireasă
Şi-ţi trăi în bine şi-n rău
Cum v-a ajuta Sfântul
Dumnezău.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Foaie verde mărăcini
I-oi cere-un pahar cu vin
La mireasă să-i închin
Şi dacă a fi cu horincă
La noi nu ne-a fi nimică.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Frunză verde busuioc
Mirii să aibă noroc
Cu nănaşii la un loc
Într-un ceas bun şi cu
noroc
Această sfântă cununie
Să vă fie bucurie deplină
Naşii să aibă noroc la fini.
Noroc să dea Dumnezeu.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa
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18 Ghinoiu, Ion, Sărbători şi obiceiuri româneşti. Editura Elion, 2002
19 Eliade Mircea, Sacrul şi profanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 148
20 Pop, Dumitru, Crepusculul unor valori şi forme ale vechii noastre culturi şi civilizaţii,
Editura Studia, Cluj Napoca, 2004. p. 123.
21 Idem, p. 124.



Şi-nainte de plecare
Cereţi frumos iertare
Că vei fi mai iertătoare
Şi-acuma şi-n viitor
Şi-n ceasul de ajutor
Lămâiţă înflorită
Aşa e fata ursită
Ca să-şi urmeze bărbatu’
Şi să-şi părăsească satu’
Să-şi lase fraţi, surori
Să meargă la dregători
Să-şi lase fraţi şi vecini
Să trăiască printre străini.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Zii, mireasă, zii că zici
Că tu azi te duci de-aici,
Iar de crezi că nu-i putea
Vorbeşte prin gura mea
Iar de crezi că-ţi pare rău
Vorbesc eu în locul tău
Înainte ca cea de a şaptea
taină
A Sfintei căsătorii s-o
împlinească
Nu poate pleca din această
casă
Fără ca la părinţi să le
mulţumească.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa
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Ielele “ lisne”, erau nişte tinere foarte frumoase, aveau un picior de
găină şi unul de bărbat, îmbrăcate în alb. Trăiau în molidul cu un
singur trunchi şi cu patru vărfuri. Aici aveau război de ţesut şi ţe-
seau, cântau, dansau.
Iarba verde :trava zelenenika”
Să se găsească acea ruscă : “n-ai sa naide ta rusca”
Cum îs tinerică: “iac ia molodenica”
Dacă nu ar fi niciunu: “cobe neu dolean”
Aşa că şi tămâia:”ta ne temnean”
Toţi să fie ai mei, Ioan:” neuden be mui Ivan”

„Sahastriuche”, jumătatea feţei era cu păr, cealaltă jumătate era
ca la bărbat. Aceştia spun bătrânii că zburau în aer, şi se vedea
când zburau. La muntele Roşuşnei, sahastriuche au prins o „lisna”,
ielă. A luat-o şi piciorul de găină îl tăia şi îl prăjea după aceea îl
mânca. Ielele veneau la colibe, unde ştiau că sunt bărbaţi cu oile la
stână. Sahastriuche veneau la colibă şi cereau ca să pună foc
ciobanii, că ei se vor întoarce de la vânat de iele. După cum îmi
povestea bătrâna aceştia se hrăneau cu iele.
Un om din sat cu numele „Cubaş”, tânăr ciobănaş, umbla cu oile.
Ştia să cânte în fluier. În timp ce stătea cu oile la păscut, cânta în
fluier iar ielele veneau şi dansau în jurul ciobănaşului. Tatăl
ciobănaşului spunea că dacă îi place de una din fete atunci să ia o
năframa în timpul dansului, deoarece aceste fete aruncau baticurile
în timpul jocului. Feciorul a urmărit cea mai frumoasă fată,
aşteptând-o să arunce năframa să o ia şi să şi-o bage în pantaloni,
aşa cum l-a învăţat tatăl lui. După terminarea dansului, ielele au
mers sub acel molid, rămânând doar acea fată, al cărei batic a fost
luat de ciobănaş, fiindcă aceasta nu mai avea putere să plece cu
celelalte. Flăcăul luând aceea năframă a încuiat-o în ladă, purtând

Copii colindători; foto: Felician Săteanu



Ia-ţi mireasă ziua bună,
Nu gândi că zic a glumă
De la tată, de la mamă,
De la fraţi, de la surori
De la grădina cu flori
De la fir de lămâiţă
De la fete din uliţă
De la fir de busuioc
De la feciorii din joc
Ia-ţi mireasă rămas bun
De la fetele din drum
Şi de la vecinii tăi
Că ai copilărit cu ei
Azi mai eşti cu fetele
Mâine cu nevestele
Poimâine cu babele
Alea cocoşatele.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa

Miresucă cu părinţi
De ce vrei să te măriţi?
Că mila de la părinţi
Anevoie ai s-o uiţi
Iar mila de la bărbat
Îi ca umbra de nuc uscat
Te grăbeşti la măritat
Ca floarea la scuturat.
Floarea mai înfloreşte o
dată
Da’ tu nu te mai vezi fată,
Ştii când te-i mai vedea
fată?
Când a cânta ştiuca-n
baltă.

De la Ioan Cetăţean, 37
ani, Dumbrăviţa
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apoi cheia la el, ca să nu poată fura baticul. Rămânând cu acest fecior
un timp, au avut trei copiii. Într-o seară ciobănaşul a adormit, fata
luând cheia, a descuiat lada, şi-a luat năframa şi a fugit.
Ciobănaşul a început să o caute, trecu o săptămână, trecură două,
hoinări prin munţi ca să o găsească. Într-un final a găsit-o, a
rugat-o să revină acasă de dragul copiilor, aceasta refuzând să se
mai întoarcă acasă, feciorul a rămas cu copiii şi cu amintirea
dansului ielelor, povestea Anna Diduşeana.
Încă o întămplare adevărată despre iele este: „Kozecinek” de la
Hlenişcea; având 10 ani, l-au luat ielele, l-au dus într-o peşteră, acolo
spunea el că erau de toate, era raiul pe pământ, începând de la
mâncare, până la cel mai scump lucru, povestea omul. Ielele furau
doar băieţi, acestea îl pofteau să mănănce din toate bunătăţile, el
refuzând să mănănce, l-au dus înapoi ielele”, spune Disuşeana.
O altă poveste adevărată. Bătrâna îmi povestea că ,,un om din sat a
plecat la muncă în butin şi a fost omorât. Nu l-au adus acasă ca să-i
facă înmormântarea cu ritualuri. După o lună a început să i se arate
la soţia lui, aceasta îl primea noaptea în casă. Femeia a început să
meargă cu el în cârciumă, era invizibil, nimeni nu putea sa-l vadă,
doar ea. Cârciumăriţa întreba de ce cumpăra trei pahare de băutură?
Ea răspunzând că pentru ea şi pentru soţul ei. Lumea din sat a început
să vorbească, că ea a înnebunit ori s-a întors soţul ei. A trecut timpul,
strigoiul mergea în pădure, aducea lemne ca să aibă soţia lui la iarnă.
Au observat neamurile că se întâmplă ceva cu această femeie. După
asta au învăţat-o babele din sat ca să spună la strigoi că dacă este de
acord ca să se mărite cu fratele lui. Acesta era de acord. Dar când
i-a propus ca naşu să se însoare cu fina, acesta nu vroia nici să audă
de aşa ceva. Supărat strigoiul a plecat în pădure, ea i-a spus că merge
la nuntă. L-a minţit pe acesta, ea rămânând acasă şi au învăţat-o
bătrânele să întoarcă toată casa, era cu faţa către livadă, a întors-o
către drum, toate obiectele, lucrurile din casă să le întoarcă pe dos,
uitând un singur lucru să întoarcă un „kiţek”(o caniţă).
Se apropia seara, el o striga de afară ca să vină sa-i deschidă uşa, ea
nu mai răspundea, pentru că aşa au învăţat-o babele. El furios i-a zis
<Teper es nea ezila>, (acum m-ai mâncat). „Kiţek” acela a fugit
către uşă ca să-i deschidă, ea văzând s-a repezit către „kiţek” şi l-a
spart. Şi aşa a scăpat aceasta de strigoi. După toate astea, femeia a
trebuit să cheme 7 preoţi din diferite localităţi, ca să facă maslu. Pe
femeia la care i s-au întâmplat toate acestea o chema Maria, iar pe
strigoi Fedor”22.

22 Anna Diduşeana, informator. Poienile de sub Munte.


