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CUVÎNT ÎNAINTE

Volumul Colinda românească se adresează atît .specialiştilor
celor interesaţi de poetica folclorului şi de mitologie în general.
Partea întîi a volumului cuprinde un studiu care îşi propune
să analizeze colinda în contextul ceremonialelor româneşti şi din
perspectiva unor date comparative.
Partea a doua a volumului include un index conceput ca un sistem
de clasificare şi ca un inventar. bibliografic al colindei.
Deşi distincte prin orientare şi modalitatea tratării, cele două
părţi ale volumului se întregesc reciproc. Indexul tipologic şi bibliografic al colindei oferă lectorului studiului repere şi date de refe'inţă, iar motivaţia mai adîncă a sistemului de clasificare îşi găseşte
un punct de sprijin în studiu, cu deosebire în capitolul „Repertoriu, tipologie, stratul de bază al colindei".
Din dorinţa de a introduce colinda într-un circuit ctt mai larg
de cultură, prezentăm o parte însemnată a acestui volum într-o versiune

cît

şi

bilingvă, română şi engleză.
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FOREWORD

The Romanian Colinda is addressed to students as well as to
those interested in mythology and folklore poetics in general.
The first part of the volume comprises a study meant to analyse
the Colinda in the context of Romanian rituals and from the angle
of comparative data.
The second part includes an Index conceived as a classification
system and as a bibliographic inventory of tize Colinda.
Although distinct in their /rame and manner of treatment, tize
two parts of the volume elucidate and complete each other. The Typological and Bibliographical Index of the Colinda provides the reader
of the study with referential data, while tize deeper grounds of tize
classification are brought to light by the study, especially in tlte
chapter "Repertoire, typology, the basic stratum of the Colinda".
Aiming to introduce the Colinda to a larger cercle of students,
I give important sections of thi"s book in a bilingual version, Romanian and English. The English reader will thus be enabled to estimate the importance of the Colinda in the study of folklore and mythology and at the same time, owing to the English 'i}ersion of the Romanian texts included in the American edition of Bart6k's Rumanischen Colinde, will remain in touch witlt the concrete material.
As concerns the part of the volume which 1·s only in Romanian version, the English reader may find a gut"de in the analytical table of contents.
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COLI~DA ROMÂNEASCĂ

În tradiţia poeziei populare româneşti, colinda reprezintă
categoria cea mai masivă şi mai diversificată de texte ceremoniale.
Cunoaşterea colindei justifică şi în acelaşi timp depăşeşte interesul
etnografic; capitol de seamă al mitologiei şi mărturie a unor tradiţii culturale statornice, colinda se impune deopotrivă atenţiei
ca tezaur de limbă şi ca preambul strălucit al poeziei scrise româneşti.

Colinda poate fi apropiată de cîntecele occidentale de Crăciun
doar în privinţa prilejului execuţiei şi cu totul incidental sub
raportul unor tangenţe tematice. Spre deosebire de „Christmas
carols" şi „Noels", redacţiuni de inspiraţie creştină care au circulat
mai ales prin manuscrise şi tipărituri 1 , colinda perpetuează pe
calea oralităţii vechi tradiţii populare.
Cele mai numeroase corespondenţe 2 se pot constata în zona
sud-estului european; atestat la sloveni, moravi, croaţi, sîrbi şi
poloni în forme sărace, activ încă în anumite regiuni ale Greciei,
colindatul cunoaşte o mare dezvoltare la români, bulgari s şi
ucraineni 4 •
MENŢIUNI

ISTORICE

Asupra colindei au ajuns pînă la noi doar mărturii sporadice
tîrzii. Datorăm luptei bisericii împotriva vechilor practici „pă
gîne" un document datînd din anul 1647, memorialul pastorului
Andreas l\lathesius din Cergăul Mic, jud. Alba 6 • Pastorul surprinde
şi
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obiceiul ca o practică înrădăcinată. „Ei arată- afirmă pastorul referindu-se la îndărătnicii săi enoriaşi - că din părinţi şi strămoşi
au obiceiul să colinde în noaptea de Crăciun". încercarea zelosului
pastor de a discredita şi izgoni colindele întîmpină o dîrză opoziţie
din partea comunităţii săteşti care ameninţă că se va plînge craiului. Memorialul cuprinde şi alte date deosebit de importante prin
implicaţiile lor cu privire la practica obiceiului şi repertoriul genului
în secolul al 17-lea, date asupra cărora vom stărui în cursul expunerii noastre. Din aceeaşi perioadă posedăm o altă atestare a colindatului, de astă dată din Muntenia. În notele sale de călătorie,
arhidiaconul Paul de Alep 6 menţionează răspîndirea obiceiului
insistînd asupra colindatului lăutarilor, care constituiţi în cete
umblau în noaptea de Ajun şi Crăciun prin tîrgurile Munteniei.
Şi Dimitrie Cantemir pomeneşte colinda atît în Descriptio Jl.1 oldaviae cît şi în Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor. Din păcate,
menţiunile sale nu cuprind indicaţii concrete asupra colindei, ci
doar unele puncte de vedere ale autorului. Astfel, bazîndu-se pe
o legendă comunicată indirect 7 , Dimitrie Cantemir emite ipoteza
unui raport de filiaţie între refrenul Leru-i Ler şi numele împăra
tului Aurelian. Deşi eronată, deducţia lui Cantemir prezintă un
anume interes: atestă circulaţia refrenului Leru-i Ler cu aproape
trei secole în urmă sub aceeaşi formă - coruptă şţ obscură - sub
care este cunoscut şi astăzi.

CULEGERI

ŞI

STUDII

Colinda a stîrnit de timpuriu interesul culegătorilor. Meritele
acestora sînt deosebit de mari; datorită lor putem cunoaşte repertoriul muntean şi transilvă,nean dintr-o etapă cînd genul era mai
puţin supus influenţelor, ceea ce implicit ne ajută la reconstituirea
stratului comun. Trebuie de asemenea relevat că zelul vechilor
culegători a scutit de uitare tipuri deosebit de preţioase prin
implicaţiile lor mitologice şi puritatea stilului (v. de ex. tipul nr. 33,
„Naşterea din piatră", consemnat doar de Al. Yiciu şi B. Bart6k,
sau tipul nr. 32, „Rodirea pomilor iarna" atestat de C. Rădulescu
Codin), tipuri astăzi dispărute din circulaţia orală.
Unele culegeri sînt masive, altele au dimensiuni foarte modeste,
cele mai multe cuprind doar texte, relativ puţine prezintă şi melodia
colindelor. De nivele diferite şi aparţinînd unor generaţii cu puncte
8
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de vedere distincte, autorii colecţiilor au dat desigur rezultate inegale. Astfel, uneori, printre textele de colindă s-au publicat şi
dntece de stea; aceasta fie din pricina absenţei unor criterii clare
ale limitelor de gen 8 , fie din pricină că autorul - atunci cînd a
fost muzicolog - a avut în vedere melodia, care pe alocuri păs
trîndu-şi neştirbită vechea structură, vehiculează texte recente
.din repertoriul cîntecului de stea. Mulţi dintre vechii culegă
tori s-au bizuit în bună parte pe contribuţiile corespondenţi
lor şi elevilor. Sistemul a fost curent cîndva, şi judecat în perspectivă istorică nu este reprobabil. Pentru cercetarea riguroasă
a repertoriului zonal însă, sistemul are consecinţe regretabile.
Iată doar unul din dezavantajele acestei metode: corespondenţii
(învăţători, preoţi), mutaţi din raţiuni de serviciu din locul lor
de başti:aă în alte regiuni ale ţării, au putut da drept colinde ale
zonei în care se aflau, texte aparţinînd repertoriului natal. Pe
această cale au fost consemnate aşadar în vechile colecţii unele
date derutante. Chiar şi atunci cînd au adunat materialul direct,
.culegătorii au omis foarte des să consemneze titlul respectivei
.colinde în terminologia populară. Aceasta constituie poate lacuna
.cea mai importantă a vechilor colecţii pentru că titlul colindelor
nu este fortuit - conţine aproape totdeauna o indicaţie ceremonială importantă pentru interpretarea textului. Şi cum aceste
titulaturi folclorice au dispărut astăzi din multe regiuni ale ţării,
neconsemnarea lor la o dată cînd ele erau încă frecvente poate fi
considerată ca ireparabilă. Mult mai puţin decît s-ar putea bănui
păcătuiesc vechile colecţii prin modificarea textului popular,
metodă folosită cîndva cu avînt şi bună credinţă de către elevii ~i
epigonii şcolii romantice; caracterul arhaic al colindei, formulistica sa bine consolidată au fost în general refractare tentativelor
folclorizante. Colindele au rezistat chiar şi impetuosului Anton
Pann, care, după cum se ştie, publicînd folclor l-a marcat prin
propria sa individualitate artistică. Lui Anton·Pann îi revine cinstea
de a fi publicat pentru prima oară colinde - inserate în volumul
său Versuri musiceşti 9 • Volumul nu prezintă numai un interes
documentar prin data timpurie ( 1830) a apariţiei; cuprinde, pe lîngă
un material desigur eterogen, şi colinde în forma lor autentică,
printre care semnalăm colinda juni cu juni se întîlniară, tip rar
atestat în repertoriul muntean 10 • O colecţie masivă de colinde
publică At. Marienescu (în 1859 şi 1867), făcînd şi pentru acest
capitol al folclorului operă de pionierat. Colindele publicate de
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At. Marienescu, „culese şi corese", după cum se mărturiseşte cu
franchete în titlu, au fost obţinute prin bine-cunoscuta metodă a
autoruli'.ii: sudarea mai multor variante în cîte un singur exemplar
a cărui multiplă origine se indică la sfirşit. S~ar putea deduce că
utilizarea acestui procedeu ar compromite definitiv valoarea textelor publicate de Marienescu. Dacă însă reuşim să depăşim reacţia
de neplăcere pe care ne-o produce contorsionarea limbii române
în spiritul şcolii latiniste, sau prezenţa uşor ilariantă a unor insolite
Sabinioare, putem constata că Marienescu n-a modificat în esenţa
lor motivele de colindă pe care le-a folosit. Colecţia sa rămîne şi
astăzi un instrument util de lucru, iar prin consemnarea titulaturii
colindelor în terminologia populară, autorul vădeşte o anumită.
rigoare ştiinţifică, meritorie la data publicării volumului.
Dintre culegerile care se succed după At. l\Iarienescu, ne vom
mărgini să amintim doar pe cele mai însemnate.
Volumul lui Teodor Burada, O călătorie în Dobrogea, prezintă
interes nu numai prin data timpurie a apariţiei - 1880 - ci şi
prin inserarea - pentru prima oară - a unor colinde din Dobrogea. Un număr important de colinde aparţinînd repertoriului
muntean publică G. Dem. Teodorescu în marea sa colecţie Poezii
populare române. Culegerea lui Alexiei, cuprinzînd Texte din literatura poporană română, adunate din zona Aradului şi Banatului.
se remarcă printr-o înaltă ţinută ştiinţifică. Autorul consideră ca
ilicită orice intervenţie în text, iar colindele, ca şi restul materialului, sînt publicate în transcriere fonetică. Colecţia lui Gr. G.
Tocilescu apărută la numai un an (în 1900) după cea a lui Alexiei.
are un caracter mai puţin riguros decît aceasta; materialul, strîns
în majoritatea sa prin corespondenţi, prezintă interes mai ales
pentru cunoaşterea repertoriului muntean. Colecţia lui A. Bîrseanu
aduce un material interesant pentru reconstituirea vechiului repertoriu din zona Braşov, repertoriu care includea la acea dată şi
unele colinde cunoscute azi doar în Muntenia. Colinde tipice Munteniei, însoţite cu destulă consecvenţă de notarea titulaturilor
populare, publică N. Păsculescu în volumul său Literatură populară românească, tipărit în 1910. Tipuri inedite şi în general un
material selectat cu mult gust din repertoriul Transilvaniei cuprinde colecţia lui Al. Viciu tipărită la Bucureşti în 1914. O menţiune specială merită colecţia lui T. Bălăşel, Versuri populare
române, „Ceremonioase", una din rarele colecţii timpurii ilustrînd
prezenţa colindei în Oltenia 11 • O antologie fundamentală pentru
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cunoaşterea colindei publică S. Drăgoi în 1931. Rod al unor culegeri întreprinse în Transilvania şi Banat, colecţia lui S. Drăgoi
prezintă un număr masiv de colinde (303) însoţite de notaţie
muzicală. În 1936 apare colecţia lui Gh. Cucu, editată postum de
Constantin Brăiloiu. Volumul, cuprinzînd un material însoţit de
notaţia muzicală şi cules de autor între anii 1924-1927, ilustrează
vechiul repertoriu muntean. De proporţii reduse, volumul lui Gh. I.
~eagu apărut în 1946 aduce un material interesant din Ialomiţa
şi Dobrogea. Melodien der Rumănischen Colinde tipărit de Bela
Bartâk la Viena în 1935 doar în notaţie muzicală din pricini independente de voinţa autorului, apare postum însoţit de textele
colindelor, abia în 1968 (ediţie maghiară) şi în 1975 (ediţie americană). Textele, adunate cu extremă rigoare ştiinţifică de către
Bela Bartâk, ating un număr impresionant - 444. Prin marea sa
diversitate tipologică precum şi prin includerea unor exemplare
azi dispărute din circulaţia contemporană, volumul poate fi considerat ca un instrument indispensabil pentru studierea genului
de care ne ocupăm.

Colinda· nu a suscitat interes numai sub aspectul culegerii;
autori, şi în primul rînd înşişi culegătorii, au contribuit
prin date etnografice şi ipoteze istorice, analize sau principii clasificatoare la cunoaşterea genului. O evaluare a celor mai de seamă
contribuţii se impune de la sine.
Exceptînd unele etimologii sau aserţiuni istorice arbitrare,
prefaţa lui At. l\farienescu din 1859 îşi păstrează şi azi actualitatea.
Autorul determină genul în raport cu celelalte practici prilejuite
de sărbătorile de iarnă, precizează funcţia colindei în exerciţiul
viu al obiceiului şi observă cu deosebită sagacitate analogia dintre
ospăţul colindătorilor şi petrecerilor saturnalice precum şi îmbinarea elementelor mitologice cu motive creştine. l\fai ponderat
<lecit predecesorul său, Iohann Karl Schuller se apropie în studiul
său de adevărata etimologie a cuvîntului colindă. Ca şi At. Marienescu, de la care preia dealtfel numeroase date şi idei, I. K. Schuller
subliniază vechimea colindei, raporturile sale cu mitologia precum
şi importanţa genului pentru problemele originii poporului român 12 •
Studiul lui G. Dem. Teodorescu 13 cuprinde pe lingă date etnografice (titulaturile populare ale colindei şi modul de execuţie-)
şi cîteva observaţii pătrunzătoare cu privire la raportul dintre
unele texte şi evenimente istorice. Contribuţia lui G. Dem. Teodo-

numeroşi
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rescu la cercetarea colindei se întregeşte şi prin clasificarea pe careacesta o propune în prefaţa volumului său din 1885, Poesii populare române. Autorul include în aceeaşi categorie (categoria a„
Solare şi superstiţioase) tipuri cu caracter mitologic şi creştin„
depăşind prin aceasta modul convenţional - atît de frecvent şi
azi - de divizare a colindelor în laice şi religioase. Studiul lui
S. Mangiuca 14, publicat în 1882 prezintă un deosebit interes,.
nu prin contribuţia teoretică a autorului -.destul de îndoielnică
dealtfel - ci prin ineditul informaţiilor etnografice. O admirabilă
rezervă ştiinţifică faţă de aserţiunile unor înaintaşi prea înflăcă
raţi, ca şi o fină înţelegere a raporturilor complexe dintre tt:xtul
scris şi folclor, vădeşte Al. Rosetti în lucrarea sa Colindele religioase la români. Printr-o solidă argumentaţie filologică autorul
stabileşte căile de filiaţie ale termenului colindă şi pune capăt unor
eresuri privind originea refrenului Ler 15• Sprijinindu-se pe un bogat
material comparativ ca şi pe numeroase date istorice, Petru
Caraman .deschide în .studiul său Substratul mitologic al sărbătorilor
de iarnă la români şi slavi 16 o largă perspectivă asupra interacţiu
nilor dintre păgînismul greco-latin, creştinism şi stratul autohtoa
la noi şi la .popoarele învecinate. Studiul acesta poate fi considerat
ca un. preludiu la lucrarea sa amplă privitoa,re la colindatul slavilor şi românilor 17 • Lucrarea, publicată în limba polonă şi din.
păcate netradusă la noi, cuprinde un bogat .material etnografic
comparativ, precum şi punctele de vedere ale autorului cu privire
la geneza, evoluţia şi raporturile colindei cu alte genuri populare.
Numeroase date etnografice privind desfăşurarea colindatului,.
varietatea obiceiului şi a terminologiei legate de acesta aduce Traian.
German în articolul Tovărăşiile de Crăciun ale feciorilor romdni
din Ardeal 18 • în J.11onografia judeţului Tîrnava Mare Ilar ion.
Cocişiu 19 face o descriere nuanţată a obiceiului şi a evoluţiei sale
locale; cele mai multe din observaţiile sale referitoare la refren,.
repertoriul local Şi raporturile acestuia cu cîntecul de stea pot fi
aplicate colindei în întregimea sa.
Informaţii inedite aduce O. Bîrlea în lucrarea sa ColindatuC
în Transilvania 20 , sinteză făcută de autor cu o remarcabilă rigoare
ştiinţifică. Prin îmbrăţişarea unor probleme largi privind metoda.
de cercetare, funcţia, semnificaţia şi vechimea colindei, autorul.
dcp[tşeşte cu mult .sfera circumscrisă în titlu.
Pentru orientarea cercetărilor privind structura textului colin-·
dei, \·alorificarca unor .metode moderne de investigaţie, caracterul
12
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de sistem al colindatului şi evoluţia sa în stadiul contemporan,
contribuţiile aduse de l\Iihai Pop 21 sînt deosebit de stimulatoare.
Pornind de la cercetări de teren efectuate în Ţara Oltului şi
bazîndu-se pe o vastă documentaţie, Traian Herseni 22 subliniază.
relaţia colindatului cu ritul şi indică unele influenţe survenite
relativ recent în practica sud-ardeleană a obiceiului.
Lucrarea lui Octavian Buhociu Folcloru! de iarnă, Ziorile şi
poezia păstorească 23 abordează dintr-o largă perspectivă comparatistă cîteva din aspectele de bază ale colindatului: cea ta flăcăilor,
repertoriul vînătoresc şi păstoresc al colindei.
Dintre contributiilc elaborate în trecut, dar care au cunoscut
relativ recent o largi difuziune, atragem atenţia asupra prefeţelor
lui Bart6k la ediţiile postume ale volumului Rumci;iische Colinde 2 ~.
Bart6k înfăţişează principiile de clasificare a textelor manifestîndu-şi cu o exemplară probitate ştiinţifică unele ezitări. Această
dasificare se adaugă aporturilor hotărîtoare ale autorului în p::-oblema versificaţiei şi refrenului colindei.
COLINDA, ::\:IOŞ AJUNUL PIŢĂRĂILOR,
CÎNTECUL DE STEA - DEMARCAŢII

în ciuda acestor eforturi multiple de culegere şi studiere a
colindei, genul a rămas aproape necunoscut marelui public. Se
confundă în mod curent colinda cu Moş Ajunul copiilor sau cu
cîntecul de stea, iar părerea că genul ar avea o obîrşie creştină este
<> prejudecată stăruitoare. Aceste erori se datorează parţial faptului că genul a fost uneori cunoscut, mai ales în mediul citadin,
sub formele sale degradate sau de împrumut.
Considerăm deci necesar să facem cîteva demarcaţii preliminare. Moş Ajunul copiilor, practică denumită în Oltenia subcarpatică „Colindeţi", „La colindeţi", iar în Banat şi Transilvania
„Piţărăi", „ ln piţărăi", are ca şi colindatul un sens augural. Spre
deosebire de adevăraţii colindători - flăcăi, oameni maturi, bă
trîni, fete sau neveste - obiceiul piţărăilor antrenează doar copii,
de la o vîrstă fragedă pînă la 10-15 ani. Ceata piţărăilor, care în
unele regiuni ia forma unui cortegiu impunător 25 , îşi exercită
prerogativele doar în seara de 23 spre 24 decembrie, Crăciunul
(uneori şi Anul Nou) fiind rezervat colindatului propriu-zis. Distincţia esenţială dintre cele două genuri ţine în primul rînd de alt
aspect; colinda, gen amplu şi diversificat tipologic, se cîntă, în
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timp ce textele piţărăilor, reduse ca întindere şi cu un pronunţat
caracter formulistic, se recită. Formulele piţărăilor prezintă analogii
izbitoare cu urările practicate de romani cu prilejul Calendelor
lt.;.i Ianuarie 26 • Dealtfel obiceiul cunoaşte o mare răspîndire în
zona celei mai intense romanizări (în Banat şi Oltenia).
Cîntecele de stea se cîntă de către copiii care merg cu steaua
•n perioada care începe cu Crăciunul şi se încheie cu Boboteaza.
În opoziţie cu colinda, gen popular cu o ,·eche obîrşie, cîntecele
de stea au o origine semicultă, un stil modern influenţat de muzica
bisericească orientală şi de muzica şi poetica vest-europeană, iar
textele dez,-oltă o tematică exclusiv religioasă; lipsesc urările de
încheiere şi refrenele atît de răspîndite în colindă. în ciuda acestor
mari diferenţe, s-au produs totuşi unele întrepătrunderi - ca de
pildă adaptarea unor texte recente de cîntec de stea la vechi melodii de colindă. 21
FILB.ŢL\ TER?llE:NlTlJI COLI:l\DA, CICLl"L RO)IAK ŞI CREŞTI:\

AL SARBATORILOR DE U.R:\A

Descoperit de şcoala romantică, folclorul a fost abordat multă.
neme nediferenţiat, cu metode şi concepte împrumutate literab.:.rii. Această orientare - ale cărei ecouri nu s-au stins complet a fost discreditată treptat prin sporul continuu de date, prin progr.::sele teoretice şi metodologice obţinute în cercetarea culturilor
populare. Abordînd folclorul înarmaţi doar cu cunoştinţe generale
de literatură, riscăm a ajunge la interpretări eronate; numeroase
imagini percepute de dttre literaţi ca produsul mirabil al fanteziei
populare au o bază concretă etnografică iar pasaje aparent confuze
se luminează brusc prin conexarea la date furnizate de studiul
obiceiurilor, lingvisticii sau istoriei. Poezia populară, şi cu deosebi;.-e stratul ei vechi, se integrează unui sistem cultural, ceea ce
presupune norme specifice, raporturi şi interacţiuni cu rituri.
credinte si institutii manifeste pe o anumită treaptă a istoriei.
Conte~plÎnd un ve'stigiu arheologic ne simţim datori să cunoaştem
întregul din care a făcut parte, împrejurările care i-au dat naştere.
roh1l său în cult. Un efort analog îl reclamă şi analiza colindei,
gen cu adînci rădăcini traditionale.
'
Pentru a lua în consideraţie toate ipotezele privind constituirea stratului de bază al colindei, ne vom referi la două coordonate
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elementare ale genului: obîrşia termenului colindă şi data desfă
şurării obiceiului.
Terminologia populară aplicată colindei se diferenţiază regional. Termenul transilvănean dominant care s-a adoptat şi de către
folcloristică este cel de colindă; partea de nord-vest a Transilvaniei
utilizează termenul corindă, care se mai întîlneşte încorporat doar
refrenului şi în Zărand, ~lunţii Apuseni, ba chiar şi în jud. Sibiu ~ 8 •
I. Cocişiu 29 şi O. Bîrlea 30 semnalează prezenţa termenului colindră 31 pe valea Buii p:Iihăileni, Şalcău, Ştenea) şi în Săliştea
Sibiului. Termenul colind cunoaşte o mare răspîndire în .Muntenia şi Dobrogea. Ţara Lm·iştei foloseşte pe alocuri termenul
colindec, variantă locală formată prin sufixarea muntenescului
colind. După cum s-a demonstrat 32 , termenul mai vechi corindci
provine din Calendae. Slavul coleda, derivat şi el din calendae ~i
pătruns la noi prin adoptarea ierarhiei bisericeşti slavo-bizantine,
a influenţat forma moştenită de români direct din latină. Termenul astfel obţinut, „colinda", a restrîns aria de circulaţie a formei mai arhaice, căreia în bună parte i s-a substituit.
Romanii numeau calendae primele zile ale fiecărei luni. Calendae Ianuarii, care marcau şi începutul noului an administrativ,
se sărbătoreau de către romani cu un fast deosebit. Foarte populară
şi în Imperiul de Răsărit, sărbătoarea Calendelor avea un puternic
caracter augural: se practicau urări de sănătate şi belşug, se scruta
viitorul prin divinaţii, se schimbau daruri. Tot la Calende, şi cu
deosebire în Imperiul de Răsărit unde cultul lui Dionisos, zeitate
greco-tracică, era atît de răspîndit, se practicau travestiri. Calendele încheiau un întreg ciclu de sărbători greco-romane şi orientale.
Dintre acestea, Saturnalia şi Dies Natalis Solis invicti merită o
menţiune specială. Saturnalia, serba tă la 17 decembrie 33 , se caracteriza printr-o libertate fără oprelişti şi petreceri îmbelşugate; la
răspîntii se înjunghiau porci, iar ospeţele se desfăşurau sub autoritatea unui „rege" ales cu acest prilej. Un document din sec. IV 3.i
consemnînd martiriul unui soldat creştin ales împotriva voinţei
sale ca rege al Saturnaliilor la Durostorum, atestă răspîndirea
datinii în ime::liata noastră vecinătate.
Dies N atalis Solis invicti intră în calendarul oficial roman în
secolul III cînd i se fixează şi data - 25 decembrie. Oficializînd
sărbătoarea soarelui invincibil, Aurelian 3 s recunoştea implicit popularitatea pe care o dobîndise în Imperiu cultul solar al lui i\:lithra.
Adus din Orient 36 cu un secol înaintea erei noastre şi răspîndit
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prin intermediul legiunilor romane, cultul lui Mithra 37 a constituit
pentru un răstimp al istoriei rivalul cel mai de temut al creştinis
mului. Că mitracismul s-a practicat şi la noi o dovedeşte prezenţa
pe teritoriul ţării noastre a numeroase lăcaşuri şi altare, reliefuri
şi inscripţii dedicate zeului Mithra. 38
Ciclul crestin al sărbătorilor de iarnă se bazează, fără îndoială„
pe calendarul' păgîn din ultimele secole ale antichităţii tîrzii. 39
înlocuirea ciclului păgîn de sărbători prin cel creştin nu a constituit însă un moment de ruptură. Sub acest raport este semnificativ faptul că în ceea ce priveşte data sărbătorilor creştine de
iarnă, biserica s-a arătat ezitantă multă vreme. Fixat la începutul
erei creştine pe 6 ianuarie, Crăciunul a fost mutat în secolul IV
la 25 decembrie, dată care coincidea cu Dies Natalis Solis invicti.
Crăciunul devine totodată şi începutul anului ecleziastic menţi
nîndu-se cu acest rol secole de-a rîndul 40 • Ca efect al forţei de
remanenţă a tradiţiilor păgîne, dar şi printr-o strategie abilă a
bisericii, Crăciunul se substituie aniversării Soarelui invincibil„
preia de la Calendele lui Ianuarie rolul de An nou, se asociază.
petrecerilor saturnalice şi practicilor augurale.
Procesul acesta de absorbţie şi substituire a fost ;desigur
complex şi îndelungat. Primele secol~ ale erei noastre se desfă
şoară într-o atmosferă de confuzie religioasă. Creştinismul coexistă.
cu datini transmise prin tradiţia greco-latină şi intră în competiţie
în campania de prozelitism cu numeroase culturi orientale - cultul
lui Attis şi al Cibelei, cultul lui Isis, cultul lui Mithra - „religii
de mîntuire" 41 implantate cu succes în Imperiul roman. Chiar şi
după oficializarea creştinismului, păgînismul continuă să-şi exercite secole de-a rîndul puterea de seducţie, în afara ca şi înlăuntrul
bisericii. Pentru mulţi din adepţii noii credinţe conştiinţa incompatibilităţii dintre creştinism şi practicile păgîne rămîne încă
tulbure; papirusurile creştine consemnează rugăciuni tangente
exorcismelor, 42 iar mirenii secolului V, de-a valma cu clericii, nu
se sfiesc uneori a asocia oficiului liturgic amuletele şi incantaţiile
magice. 43 După cum rezultă din repetatele proteste ale părinţilor
bisericii, tradiţiile păgîne nu şi-au istovit vigoarea nici în perioada
de mare expansiune şi triumf al creştinismului. Înfierarea sărbă
torilor păgîne de iarnă de către conciliul trulan 44 demonstrează.
practicarea lor activă la finele secolului VII în Constantinopol, centru prestigios al creştinismului. Şi totuşi, în pofida luptei vehemente
duse de către biserică pentru eradicarea păgînismului, acesta se
lG
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insinueaza m noua credintă 45 ; sacralitatea duminicii „ziua soarelui", cum o numesc şi a.'stăzi limbile germanice (Sunday, Sonntag) provine din Mitracism 46 , iar atributele de Mater dolorosa,
Mater salutaris, Regina coeli, aplicate cîndva Cibelei şi lui Isis 47 ,
devin în tradiţia menţinută de catolicism prerogativele Madonei.
Dacă în mediul citadin, creştinismul izbuteşte treptat să
combată practicile păgîne, să şi le încorporeze şi să le şteargă
amintirea, la sate victoria sa este mai incertă si mai tardivă 48 •
Etimologia cuvîntului păgîn (pagus > paganu~) dovedeşte că
multă vreme pentru lumea creştină a oraşelor, noţiunea de ţăran
s-a confundat cu cea de păgîn. Această forţă de remanenţă tipică
ariilor laterale 49 , explică în bună parte de ce la noi, ca şi la slavii
din vecinătatea noastră, amintirea stratului păgîn s-a conservat
în terminologia şi datinile sărbătorilor de iarnă mai bine decît
în Occident. În estul Europei perpetuarea filonului antic se datorează poate şi unui alt factor: populaţia tracică romanizată şi
parte din slavi au intrat - mediat sau direct - în zona de influenţă
a Bizanţului. Evanghelizînd Europa răsăriteană, Imperiul bizantin,
continuator glorios al culturii greco-latine, a contribuit totodată
şi la menţinerea tradiţiilor antice.
Primele vestigii arheologice probînd introducerea creştinis
mului pe teritoriul ţării noastre datează din secolul al !V-lea 50 ,
perioadă care coincide cu oficializarea creştinismului şi cu cucerirea vremelnică de către Constantin cel Mare a malului stîng al
Dunării. Creştinismul nu a fost propagat la noi de către misionari
oficiali - a pătruns prin infuzie, pe baza legăturilor directe dintre
populaţiile romanizate de pe cele două maluri ale Dunării. Exceptînd Dobrogea şi malul stîng al Dunării, care au fost incluse ierarhiei romano-bizantine, creştinismul s-a practicat de către dacoromani în comunităţi mici, nesubordonate vreunei jurisdicţii bisericeşti. Acest creştinism de factură populară se menţine la noi
pînă tîrziu, biserica română căpătînd un caracter strict instituţional abia în secolul al XIV-lea. Se poate presupune că în aceste
circumstanţe, tradiţiile populare locale, ca şi datinile şi credinţele
aduse de către romani în Dacia, au continuat să se perpetueze
paralel cu creştinismul, sau în strînsă legătură cu acesta.
Desigur, în timp, biserica a cîştigat autoritate asupra maselor
şi influenţa ei s-a făcut simţită.
11
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Europei însă, lupta bisericii împotriva practicilor
păgîne a avut un caracter. mai puţjn meto?i~ decît. î.1:1 Occi~ent.
N edistantaţi de popor pnn cultura teologica, clencn noştn de
tară nu s~au situat pe poziţia unor adversari intransigenţi ai păgî
~ismului; ei înşişi au contribuit uneori - fără voie - la supravieţuirea datinilor păgîne sau fa simbioza acestora cu creştinismul.
în ce măsură colinda poate fi raportată la un strat autohton
sau la filonul greco-roman, ponderea influenţei creştine, iată doar
cîteva din problemele a căror complexitate ne-am mărginit doar
să o sugerăm. Abia analiza obiceiului, a motivelor şi repertoriului
colindei ne va permite să tragem cîteva concluzii sau să emitem
unele ipoteze.
în

răsăritul

PR..\CTICAREA OBICEIULl!I,

PRESCRIPŢII

CEREl\IONIALE

Textele de colindă reprezintă doar unul din elementele constitutive ale unui ceremonial care se bizuie pe puterea reunită a cuvîntului, muzicii, gestualităţii, dansului, uneori şi pe cea a reprezentării plastice. Toate aceste sisteme de comunicare se întrepătrund, se determină şi se completează reciproc, asumîndu-şi
concomitent, succesiv sau alternativ sarcina susţinerii mesajului
exprimat de colindă ca limbaj global. Asemenea altor ceremoniale
româneşti, colindatul tradiţional comportă aplicarea unor prescripţii şi permite cu intermitenţă stabilirea unor conexiuni cu
reprezentări şi credinţe deduse dintr-o axiologie colectivă. Prescripţiile menţionate care au în vedere relaţiile dintre agenţii şi
destinatarii ceremonialului precum şi desfăşurarea acestuia se
reflectă în grade variabile de coerenţă la nivelul terminologiei
populare.
Desigur, observaţiile privitoare la formele tradiţionale ale
colindatului, la credinţe de obîrşie mitologică şi prescripţii ceremoniale sînt valabile pentru un stadiu astăzi depăşit al satului
românesc. Ca reflex al schimbărilor produse în mentalitatea populară - schimbări simţitor accelerate în ultimele decenii prin revoluţia socială, eradicarea analfabetismului, angrenarea satului la
reţeaua de învăţămînt, sanitară şi la radio-televiziune - colindatul a pierdut în bună măsură pentru purtătorii săi semnificaţia
sa ceremonială, comutîndu-se treptat într-un protocol al relaţiilor
cordiale dintre generaţii, prilej de regrupare a comunităţii rurale
18
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parţial dispersate în fabrici, în mine sau pe şantiere. Fie că s-au
disociat pentru practicanţii moderni ai obiceiului de prescripţii
şi credinţe, fie că sînt cunoscute prin intermediul literei tipărite
ca nişte simple poezii, textele de colindă continuă să păstrezt>
marca apartenenţei lor la un sistem unitar; versificaţia se explică
prin interacţiunea sa cu melodia, iar anumite porţiuni ale textului
nu pot fi elucidate fără sprijinul unui material aperceptiv pri,·itor
la angrenajul intern al colindatului şi la funcţia sa în comunitatea
satului românesc tradiţional.
Analiza colindei presupune deci restabilirea acelor corela ţii
adînci care au unit cudntul cn celelalte semne implicate în practica
ceremonială.

Dat fiind procesul involuti\· al colindatului modern, ne vom
sluji de date cu valoare retroactivă - secvenţe, termeni sau prescripţii ceremoniale ieşite din uzul tinerilor colindători contemporani, dar care au mai putut fi surprinse de către culegători
într-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat.
\"om lua în considerare datele publicate şi cele de arhivă,
obserYaţiile de teren, dar şi o sursă adeseori neglijată de descrierile etnografice - respectiv informaţiile privitoare la obicei, informaţii care se pot deduce din analiza versurilor colindei. Sub acest
raport, textul colindei - în virtutea rolului său de coordonator şi
protector al gestualităţii ceremoniale - aduce indicaţii preţioase.
Desigur, textul nu ofer~ în întregimea sa ~i în mod direct o amprentă a obiceiului; canoanele poeticii colindei, alegoria şi hiperbola au ascuns uneori sau au redimensionat datele etnografice.
La o analiză atentă a colindei, şi prin confruntare cu etapele
obiceiului, cu mărturiile de teren şi datele de arhivă, baza etnografică a unor numeroase imagini şi simboluri devine evidentă.
Se poate chiar afirma că sub presiunea exercitată de schema versificaţiei şi de tiparul melodic, 51 textul colindei s-a menţinut,
într-o anumită măsură, mai coerent decît obiceiul, care în stadiul
contemporan a suferit mutaţii sensibile şi parţial s-a dezagregat.
Apreciem aşadar că pentru analiza unor secnnţe sau prescripţii
ceremoniale devenite confuze, eliptice sau regresin, atestarea lor
la ni\·el lingvistic reprezintă un mijloc de întregire a sensului şi
o probă a practicii lor în trecutul unor regiuni din care astăzi au
dispărut.

Anumite aspecte nu pot fi însă explicate doar prin referinţă
la angrenajul intern al colindatului. De aceea, oridecîteori va. fi
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necesar, vom raporta colinda la practici complementare, la prescripţii şi reprezentări _din con~extul c~turii :populare rox:ziâneşti
considerate în perspectiva larga a unui material etnografic comparativ.
Dăm în prealabil cîteva date generale privitoare la modul şi
prilejul de execuţie şi la agenţii colindei.
Integrată obiceiului, colinda se practică sub formă de cîntec;
doar formulele finale de urare se recită. Cu unele rare excepţii 52 ,
se poate afirma că textul fuzionează deplin cu melodia. încercările
de a obtine de la colindători dictarea textului se izbesc de dificultatea iz~lării celor două limbaje indisolubil legate prin tradiţie;
„mai greu vine să le spun din gură decît să le cînt" 53 , mărturi
seşte un colindător din Lupşanu - Ialomiţa. Iar un alt practicant
al obiceiului exprimă şi mai limpede conştiinţa acestei condiţio
nări reciproce: „Cînd o cînţ' mai bine-ţ vine vorba, că au legă
tură" 54 •

Execuţia colindelor se diferenţiază în raport cu coordonatele
şi cu stadiul de evoluţie al obiceiului. Acolo unde obiceiul
şi-a păstrat vigoarea, execuţia antifonică cunoaşte o mare răspîn
dire; colindătorii divizaţi în două (mult mai rar trei) grupuri cîntă
alternativ cîte-o strofă muzicală 55 • Ascultarea pe viu a colindelor
antifonice înlătură definitiv ideea de cîntec sfios intonat cu glas
firav, idee generată de confuzia cu stilul de execuţie al copiilor;
vocile tunătoare ale bărbaţilor irup alternativ, inundă uliţele,
impunînd colinda ca expresia plină de energie a întregii comunităţi
săteşti. Tradiţia execuţiei antifonice, activă în Transilvania, se
menţine încă şi în anumite zone ale Munteniei; o întîlnim în Loviştea sau centrele de colindat din Ialomiţa şi Brăila şi a mai fost
înregistrată de cercetările din deceniul al patrulea în Bragadiru

locale

- Teleorman 56 , în Budeşti şi Plătăreşti - Ilfov 57 • În unele regiuni ale ţării, părăsirea execuţiei antifonice reprezintă, după cum
s-a putut constata, un proces relativ recent. În alte zone, cum ar fi
l\Iaramureşul de ex., stilul antifonic ori n-a existat niciodată,
ori, abandonat de multă vreme, s-a şters din memoria populară.
Buna execuţie a colindelor şi stăpînirea repertoriului genului
constituie în zonele de colindat tradiţional din Transilvania şi
Muntenia o condiţie esenţială a obiceiului. Gazdele îşi manifestă
dezaprobarea faţă de „zmintirea" 58 colindelor, iar colindătorii
nu pot nesocoti cenzura exercitată de comunitatea sătească. 59
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Colindatul cu întregul său complex de manifestări se înscrie
perioadei sărbătorilor de iarnă oscilînd ca dată şi durată între
extremele: începutul Postului Crăciunului ( 15 noiembrie) şi începutul Postului mare. Singura abatere de la acest termen se înregistrează incidental în legătură cu colindele „de zăurit" care se
execută mai ales de zilele sfintilor din calendarul sărbătorilor de
iarnă, dar pe alocuri şi cu pril~jul zilelor unor .sfinţi serbaţi peste
an, de Sfîntul Gheo;rghe (23 aprilie) de pildă, sau de Sfîntul Mihail
şi Gavril (8 noiembrie) 60 • Excepţiile citate sînt neconcludente ca
probă a oscilaţiei datei de execuţie a obiceiului; colindele „de zău
rit" cuprind un material eterogen, atipic genului, ceea ce indică
adaptarea relativ recentă a urării tradiţionale la funcţia de felicitare onomastică. Dealtfel mărturiile obţinute de la generaţia
vîrstnică infirmă posibilitatea disocierii colindei de perioada sărbă
torilor d.e iarnă. Conform acestor mărturii, cîntarea colindelor
peste an ar fi atras ponoase: „Spunea lumea că se face tăciune-n
grîu dacă corinzi pînă la postu lu Crăciun şi dacă trecea Crăciunul
nu iera voie să corinzi". 61 Nu numai recoltele, dar şi sănătatea
oamenilor ar fi avut de suferit; credinţa că execuţia colindelor
la date care transgresează perioada sărbătorilor de iarnă ar provoca
bube a fost atestată atît în Transilvania 62 cît si în l\fontenia. 63
Cu totul alt statut avea colindatul în cadrul te~enului prescris
prin tradiţie. Colindatului i se atribuiau în trecut efecte binefăcă
toare: sporul recoltelor de grîu şi cînepă, belşug, sănătate, prăsirea
vitelor. 6 ' ln anumite regiuni, pe durata sărbătorilor de iarnă.
colindatul excludea cîntecele. „Care horea în vremea Crăciunului.
se considera uşuratic" 65 sau mai ferm alt informator precizează că
„ ln postul Crăciunului nu horea de cîn' ştiu eu" .66 Opoziţiile fastprohibitoriu, nefast-prohibit, condiţionate de respectarea sau nerespectarea termenului prescris prin tradiţie evidenţiază stricteţea
coordonatelor temporale ale _colindei, tangenţa obiceiului cu sfera
sacrului. Sacralitatea colindei nu derivă însă din prilej ul creştin
al obiceiului, deşi coincidenţa ca dată a creat asociaţii şi substituiri ale motivaţiei.
Colindatul tradiţional se exercită prin intermediul unui grup
denumit frecvent „ceată". Cetele se diferenţiază în raport cu componenţa şi modul lor de organizare: ceata tinerilor necăsătoriţi,
ceata alcătuită din flăcăi şi maturi, ceata feminină. 67 Cea mai bine
cunoscută şi structurată organizatoric este ceata flăcăilor. Menţio
nat de S. FI. Marian 68 şi B. Bart6k 69 şi surprins încă sub forma
21
https://biblioteca-digitala.ro

unor grupări laxe în nordul Transilvaniei, în l\faramureş şi Xordul
::\Ioldovei, colindatul feminin are un caracter organizatoric marcat
în Muscel, unde cetele ele fete şi ne,·este îşi asumă rolul de agenţi
principali ai obiceiului.
Analiza globală a colindatului, a limbajelor care-l. susţin, a
etapelor şi protocolului său. ridică probleme numeroase. In stadiul
în care a fost surprins de cercetările moderne, obiceiul cunoaşte o
răspîndire teritorială inegală; viguros încă în Transilvania şi anumite zone din Muntenia şi Oltenia, colindatul lipseşte, îmbracă
forme sărace sau de împrumut în Moldova, rndul Olteniei, Banat.
Ca urmare a unor împrejurări social-istorice şi a unor condiţii
diferite de evoluţie, colindatul include forme arhaice şi mutaţii
relativ recente, prezentînd pe plan local numeroase particularităţi.
Şi cum aceste particularităţi aduc adesea date extrem de preţioase,
descrierea colindatului sub multiplele sale forme devine fatalmente stLfoasă.
Un alt aspect al obiceiului constă în faptul că pe alocuri
colindatul se îmbină cu practici din alte ceremoniale, etnografului
revenindu-i obligaţia de a distinge ceea ce aparţine unui vechi
sincretism de ceea ce are un caracter recent sau fortuit.
De asemenea, trebuie să menţionăm că informaţiile referitoare
la colindat se situează la nivele diferite de adîncime; dacă asupra
anumitor regiuni dispunem de un stoc de informaţii riguros culese,
despre altele, datele - mai ales cele privind stadiul vechi al obiceiului - sînt relativ sărace şi fragmentare.
Cu aceste rezerve, si tinînd seama de factorii menti~nati mai
sus, abordăm descriere~ f;rmelor regionale ale colindatului.'
În ceea ce priveşte colindatul în Transilvania ne aflăm într-o
situaţie privilegiată: contribuţiile· lui Tr. German, I. Cocişiu,
O. Bîrlea şi Tr. Herseni
prin bogăţia materialului informativ aproape au epuizat latura etnografică a colindatului. Ne vom referi
aşadar la aspectele esenţiale descrise de aceşti autori, adăugind
unele date culese direct sau consemnate în Arhiva Institutului
de cercetări etnologice şi dialectologice.
::\1enţionăm de la bun început că prin Transilvania înţelegem
o zonă etnografică depăşind hotarele geografice ale acestei regiuni;
includem în descrierea noastră şi anumite date legate de colindatul
de pe \'alea Mureşului pînă la Lipova, de pe Valea Crişului Alb
pînă la Gurahonţ precum şi din Bihor, Sătmar şi Maramureş.a

•o -

22
https://biblioteca-digitala.ro

În Transilvania, practica obiceiului are un caracter sincretic
marcat; foarte frecvent, colindatul comportă instrumente muzicale.
execuţia dansului, măşti şi travestiri.
Cetele de colindători transilvăneni sînt însoţite de instrumentişti, fluieraşi, viorişti. Acompaniamentul la cimpoi, atestat
astăzi doar într-un singur punct 72 , a cunoscut desigur în trecut
o mare răspîndire.
În partea vestică a regiunii Hunedoara, în Beiuş, Zărand şi
Valea Mureşului pînă la Lipova, colindătorii folosesc mici tobe
numite „dube" 73 • În ritmul dubelor, colindătorii, care sînt
acompaniaţi şi de un instrumentist (fluieraş, viorist etc.), străbat
uliţele satului executînd „zicala dubii". Pe fondul acestei melodii.
colindătorii scandează de obicei o suită de strigături. Parte din
aceste strigături au un caracter specializat, se referă la obiceiul
dubei sau la obligaţia imperioasă de a oferi daruri colindătorilor:
„Dă pe dubă cît de tare/ Să răsune ghiaţa-n vale/ ... Vină, nană.
dă cîrnaţii /Dacă nu te joacă dracii" 74 • Zarva spectaculoasă iscată
de alaiul colindătorilor, bubuitul tobelor şi chiuiturile slujesc
astăzi în primul rînd la vestirea gazdelor. Se poate presupune
că în trecut, prin acest mod gălăgios de manifestare, se urmărea
a neutraliza spiritele cărora li se atribuie pe o arie europeană largă
o influenţă nocivă în perioada solstiţiului de iarnă. Foarte probabil
că acelaşi scop îl vizau şi zăngăniturile provocate de alaiurile
carnavaleşti din Făgăraş în cadrul obiceiului numit „a bate tufa" 75 ;
astfel, la desfacerea cetelor. colindătorii făgărăşeni obişnuiau să se
năpustească travestiţi în curţile oamenilor izbind cu putere obiecte
metalice şi permiţîndu-şi a provoca nepedepsiţi mici pagube gospodăriilor. Instrumentele zgomotoase şi în general vacarmul ca mijloace magice de protecţie şi de stabilire a unor contacte cu lumea
spiritelor joacă un rol important în numeroase practici tradiţionale:
toba de exemplu, ca element esenţial al recuzitei şamanilor finougrici 76 , zăngăniturile şi strigătele menite a contracara efectul
dezastruos atribuit eclipselor solare 77 sau folosirea în riturile de
iniţiere a bull-roarer-ului 78 , instrument analog buhaiului nostru.
Semnalăm că bull-roarer-ul, în uz la triburile australiene, la indienii celor două Americi şi parţial la africani, a fost cunoscut şi
tracilor şi grecilor antici 79 • După toate indiciile, pocnetele din
bici şi mugetul buhaiului care însoţesc mai ales în Moldova şi
Muntenia Pluguşorul şi măştile de Anul Nou, ca şi zăngăniturile
şi tobele colindătorilor ardeleni, se înscriu într-un ansamblu de
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manifestări

destinate a asigura trecerea fără primejdii a perioadei
de iarnă.
·
Asocierea colindei cu dansul cunoaşte o mare răspîndire în
Transilvania. Foarte generalizat este obiceiul ca înainte de a părăsi
gazdele colindătorii să joace fetele din casă, uneori şi nevestele
tinere. în Zărand şi Ţara Moţilor, colindătorii joacă şi fetiţele mici
<lin leagăn „ca să le aducă bucurie şi sănătate pe anul viitor" 80 •
In zonele unde colindatul se îmbină cu dansul căluşarilor, jocul
acestora se execută după cîntarea colindelor 81 •
O strînsă corelaţie de limbaje se poate constata în legătură cu
măştile. Acestea comportă execuţia unui dans, iar jocul cu măşti
are loc fie deodată, fie după cîntarea colindelor. În unele regiuni
din Transilvania, jocul cu măşti zoomorfe, cu Turca sau Cerbuţul,
ia forma unui mic spectacol care antrenează şi alte personaje.
Atragem atenţia că Turca şi Cerbuţul nu se slujesc de mîini - apucă
.cu botul măştii banii sau darurile azvîrlite de asistenţă pe jos ceea ce indică faptul că personajul mascat adoptă nu numai atributele, dar şi comportamentul animal. Jocul cu măşti aparţine
fără îndoială unui substrat precreştin şi denotă prin împletirea
sa cu colinda un stadiu arhaic .în modul de execuţie al acesteia.
Incotnpatibilitatea măştilor cu sfera creştină se vădeşte şi în faptul
că pe durata sărbătorilor de iarnă, colindătorului care susţine
rolul Turcii sau al Cerbutului (se interzice accesul în biserică. 82
Prin referinţă la statutul şi prerogativele agenţilor colinda:...
tului se pot distinge mai multe tipuri de ceată.&:J. în nordul Transil-'
vaniei întîlnim cete eterogene alcătuite din flăcăi, bărbaţi, femei şi
copii, dar şi un colindat care se exercită pe grupe separate în funcţie
de vîrsta, sexul şi statutul civil al agenţilor. Astfel'în unele sate din
Maramureş 84 colîndatul se desfăşoară pe registre. Colindatul adulţilor este precedat de colindatul „pruncesc" care constituie foarte
probabil o extensie a formelor practicate de maturi şi o modalitate
de şcolire a copiilor. Colindatul propriu-zis se execută de către
flăcăi - care se adresează exclusiv caselor cu fete, - de către
neveste, şi separat de către bărbaţii însuraţi. Deşi, cel puţin în
stadiul contemporan, repertoriul cel mai amplu aparţine femeilor,
iar flăcăii, în majoritatea lor muncitori, se distanţează de fondul
tradiţional, aceştia din urmă par a fi deţinut funcţia de agenţi
principali ai obiceiului. Flăcăilor le revine rolul de a deschide
colindatul, iar grupul lor are un caracter relativ structurat şi se
conformează unor norme privind destinatarii şi relaţiile cu aceştia.
solstiţiului
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ln Transilvania de vest din ceată fac parte atît flăcăii cit şi maturii, uneori chiar şi bătrînii. Atribuţiile acestor cete ample se limitează la organizarea şi executarea colindatului precum şi a petrecerii colective de la sfîrşitul acestuia. O coeziune mult mai mare,
o disciplină riguroasă şi o ierarhizare complicată a cetei întîlnim
în Cîmpia Transilvaniei, în ţinutul Tîrnavelor, Sibiului şi Făgăra
şului; aci ceata constituia în trecut apanajul strict al tinerilor
neînsuraţi. Prerogativele acestora depăşeau organizarea colindatului şi a petrecerii finale, se extindeau şi asupra jocului, prelungindu-se uneori pe o durată mare, un an întreg chiar. În mod
paradoxal, ceata din sudul Transilvaniei comportă un sistem
relativ evoluat de organizare şi în acelaşi timp perpetuează elemente arhaice. Astfel se poate constata că sub raportul statutului
şi ierarhiei sale interne, ceata sud-ardelean3. permite descifrarea
unor influenţe exercitate de organizaţiile tinereşti ale saşilor85 •
Ceata alcătuită din tineri neînsuraţi prezintă însă sub numeroase
aspecte analogii cu secvenţele şi prescripţiile riturilor de trecere
de la copilărie la bărbăţie. Impunitatea de care dispuneau colindătorii sudici în timpul sărbătorilor de iarnă constituie o replică
~ desigur atenuată - a acelui „droit de rapine" recunoscut odinioară neofiţilor în riturile de pubertate 86 • •Ca şi aceştia, colindă
torii din sudul Transilvaniei trebuiau să se supună unor prescripţii
privind ·coabitarea şi comportamentul. · În Ţara Oltului; flăcăii
din ceată erau obligaţi pe perioada ·care începe cu Crăciunul şi se
încheie 'cu ospăţul să locuiască laolaltă la o gazdă anume aleasă.
Pe alocuri, au funcţionat şi unele interdicţii vizînd păstrarea
castităţii; în: Voivodeni-Făgăraş 87 'de exemplu, pe durata coabitării,
relaţiile flăcăilor colindători cu fetele se penalizau de către ceată.
Prin acest ultim aspect, ca şi prin rolul flăcăilor colindători în
organizarea ·jocului, ceata din sudul- Transilvaniei prezintă unele
asemănări cu ceata căluşarilor munteni.
Modul de organizare a cetelor' decu'rge din însăşi componenţa
lor. Cetele alcătuite din flăcăi se instituie mai devreme decît cde
ale maturilor, spre a oferi celor tirieri un răgaz suficient pentru
învăţarea repertoriului. Data organizării cetei variază între
15 noiembrie (începutul postului) şi o săptămînă înainte de Crăciun.
Cu acest prilej se împart deobicei şi funcţiile. Dacă în nordul şi
vestul Transilvaniei distribuirea de roluri se reduce la numirea
unuia sau a doi conducători, în sud - ca reflex al ierarhiei complicate - împărţirea multiplelor funcţii se înconjoară de un oare25
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care fast. Astfel, după cum ne încredinţează Tr. German 88 , numirea în anumite funcţii se marchează pe alocuri prin săltarea la
grindă a celui ales. Alteori, ca efect al creşterii influenţei bisericii, aceasta, sau autorităţile comunale patronează alegerile din
cea tă' 8J. ~ u ,·om insista asu pra termenilor foarte diversifica ţi,
mai cu seamă în sudul Transilvaniei, termeni prin care se desemnează funcţiile din ceată. Aceste denumiri reprezintă formaţii
proprii sau împrumuturi din terminologia ierarhiei feuda~e, din
cea administrativă modernă, din vocabularul armatei 110 etc. Considerăm însă important pentru descifrarea sensului obiceiului să
stăruim asupra atribuţiilor ce revin celor aleşi de ceată în diverse
funcţii. Şeful cetei, numit adesea vătaf sau jude, reprezintă autoritatea nediscutată; el răspunde de comportarea colindătorilor pe
care în zona sudică are dreptul de a-i pedepsi cu asprime, el conduce şi organizează ospăţul final şi tot el joacă adesea rolul de
chezaş al diviziunii echitabile a darurilor. Petru Caraman atrage
atenţia asupra analogiei dintre rolul jucat de regele Saturnaliilor
şi atribuţiile vătafului 91 • Bizuindu-se şi pe faptul că la croaţii
dalmatini şi insulari datina alegerii regelui s-a contaminat cu cea
a colindatului, Caraman presupune că la noi, la bulgari şi ucrainieni, conducătorul cetei continuă, măcar în parte, tradiţia regelui
Saturnaliilor. Analiza textelor pe tema alegerii unui domn al
oastei (v. tip. 131) ne îndeamnă să credem că în trecut acest tip
de colindă se referea la investitura vătafului. Semnalăm de asemenea că într-unul din răspunsurile la chestionarele lui Hasdeu,
conducătorul cetei este numit „împărat" 92 • În cetele ardelene.
pe lîngă vătaf se mai numeşte adesea şi un alt colindător cu rolul
de casier. Funcţii şi denumiri multiple apar în legătură cu purtarea
darurilor căpătate de colindători precum şi în legătură cu obţinerea
alimentelor şi băuturii necesare pentru ospăţ. În vederea organizării jocului se dau însărcinări speciale; cu un protocol analog
nunţii, trimişi ai cetei poftesc fetele la joc şi ospăţ 93 , iar în sudestul Transilvaniei, un colindător anume, „fetelar", „trăgătoriu
de fete" - distribuie cuplurile la dans şi oficiază un mic ceremonial cu prilejul primei participări a fetelor satului la horă 94 • Una
din preocupările importante ale cetei este alegerea unei gazde;
în casa acesteia se vor întruni colindătorii pentru a-şi împrospăta
repertoriul şi tot aci va avea loc ospăţul. Gazda, numită pe alocuri
şi „tata feciorilor" 95 , îndeplineşte şi rolul de sfătuitor şi patron
al cetei. Aceasta compensează eforturile gazdei printr-o zi muncă
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(daruri sau alte sarcini) şi o cinsteşte adresîndu-i-se cu o colindă
anumită, „Colinda gazdii". Repetiţiile, care se îndeseau în preajma
Crăciunului, aveau loc la gazdă. Colindătorii însă cîntau frecvent
şi la şezători, ceea ce a sporit înrudirea repertoriilor celor două
specii, înrudire care corespunde dealtfel unor analogii funcţionale
adînci ~ 6 •
Colindatul propriu-zis cu întreaga sa desfăşurare ceremonială
are loc în majoritatea satelor ardelene la Crăciun, colindele cîntîndu-se cu predilecţie noaptea. Practica nocturnă a obiceiului are
desigur o veche tradiţie. O confirmă faptul că textul colindei
abundă în interpelări prin care gazdele sînt trezite din somn:
„Sculati, boieri, nu dorniti. /De dornit încă sculati. /Că nis junii
n-or d~rnitu / De-asară,-de -alaltă sară" ii7 sau „Scoaiă, scoală,' gazdă
bună/ Că nu-i vremea de durnit /Că-i vremea de-mpodobit" 18 •
Pe alocuri, colindătorii poartă anumite însemne. unele din
acestea asemănătoare cu podoabele nuntaşilor 99 • :'.\Iai demult, din
recuzita colindătorilor făceau parte şi beţele de alun după cum
rezultă din răspunsurile la chestionarul lui Hasdeu 100 • Alunul,
element folosit în practica descîntatului, este menţionat şi în
textul colindei sub formă de epitet: „Juni aluni, juni albuni" 101 •
Cetei îi revine obligaţia de a colinda toate casele satului. Sînt destul
de rare cazurile cînd gazdele refuză să primească ceata. Aceasta
reacţionează de obicei paşnic. Pe alocuri însă, s-au semnalat şi
unele forme de protest: colindătorii bat toba pe dungă, adresează
gazdei strigături blasfematoare, smulg chiar porţile din ţîţîni.
Vehemenţa acestor manifestări numite global „descolindat" aruncă
.o lumină asupra caracterului imperios al obiceiului şi asupra prerogativelor cetei.
·
Colindatul propriu-zis se desfăşoară în Transilvania afară (la
uşă, sau fereastră), afară şi în casă, sau numai în casă. La revărsat,
.cetele din sudul Ardealului execută pe drum o colindă anume, a
zorilor. Gazdele răsplătesc cîntarea colindelor, care se încheie
totdeauna cu o urare, prin felurite daruri dintre cari vom semnala
pe cele mai semnificative. Lumînările pe care Caraman 102 le consideră vestigii ale unui ceremonial funebru, se dăruiesc azi foarte
rar 103 • Menţionarea lor în finalul unor colinde („Şi-o lumină de
.stupină /De la Dumnezeu să ţină") ne îndeamnă să credem că în
trecut lumînările constituiau un dar curent. Cu totul izolat, fetele
.dăruiesc colindătorilor cununi 104 • Simbol feminin binecunoscut,
.cununa apare frecvent în colindele dedicate fetelor precum şi în
0
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refrenul „cunună de vinecioare".. Darul nelipsit după datină este
colacul. Atestat şi în memorialul pastorului .Mathesius, colacul
reprezintă .o constantă __a col~nda~ului. Numeroa:e credinţe privitoare la sănătatea· copulor .ş1 ammalelor se leaga de consumarea
colacului ~a noi 10 ~, precum şi la slavi 106 • Pentru darurile oferite.
colindătorii mulţumesc prin oraţii tradiţionale; dintre acestea „a
colacului", o oratie înrudită cu Pluguşorul, se axează pe o tematică
agrară. În. legăt~ră cu colacul O. Bîrlea 107 semnalea.ză un mod
aparte de colindat; astfel, în T~maşa-Sălaj şi în Lucăceşti-Mara
mures, ceata colindă doar fetele care pregătesc un col~c de <;limensiuni 'mari. Precizăm că obiceiul colindatului fetelor la colac a fost
practicat de către generaţia vîrstnică şi î~ Oarţa de Sus, în 'Băiţa
de sub Codru şi în Remeţi pe Someş.ll 8
.
I. Cocişiu consemnează obiceiul pomului din Jina-Hunedoara 109 • Aci gazdele împodobesc o cracă bogat ramificată cu mere.
podoabe şi lumînări. ;,Pomul" se îrriplîntă în colac şi se oferă
colindătorilor. Aceştia cîntă colinda p'e tema merelor şi a omului
bun (v. tip nr. 159) doar în casele unde li .se face „pom". Colinda
cu merele, ,;Colinda pomului", cum se intitulează în Jina, are
aşadar o relaţie cu obiceiul pomului, obicei atestat no dealtfel şi
în alte sate.
·
·
Din unele mărturii sporadice ni rezultă că şi ceata la rîndul ei
avea îndatorirea de a oferi daruri gazdelor sau fetelor, ceea ce
descifrează sensul unor colinde protocolare (v. tipurile nr. 12, 13)
şi ·pune în lumină o latură pragmatică a obiceiului.l1 2
Colindatul include şi unele elemente caracteristice nunţii.
Se.mnele distinctive purtate pe alocuri de către colindători, unele
oraţii 113 , precum şi „steagul" iu. cetelor prezintă analogii cu nunta„
analogii relevate adesea de înşişi practicanţii obiceiului.ns
Colindatul se încheie cu un ospăţ care. în majoritatea satelor
transilvănene are loc de Crăciun între 25-28 decembrie. Spre
deosebire de zona nord-vestică unde ospăţul reuneşte dintr-o dată.
întreaga colectivitate, în sudul Transilvaniei petrecerea se desfă
şoară pe etape şi categorii de vîrstă prelungindu-se uneori pînă la.
8 ianuarie 116 • După cum s-a mai subliniat, prin sensul său augural
ca şi prin unele vestigii funebre, ospăţul colindătorilor prezintă.
analogii cu Saturnaliile.
Deosebit de semnificative sînt practicile la desfacerea cetelor..
Astfel în Tiur-Blaj, după cum ne încredinţează Tr. German l17 ,.
se simulează moartea şi prohodirea unui colindător. Mimarea îngro28
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părilor, frecventă şi în
raportată la cultul lui

alte obiceiuri ale ciclului de iarnă, poate fi
Dionisos, dar şi la ritualuri vegetaţionale
anterioare sintezei cultice operate de greci. 118
Fără a izbuti să-i zdruncine străvechile temeiuri, biserica
transilvăneană a influentat totusi colindatul. în Transilvania,
datorită circumstanţelor i~torice di'n trecut, biserica a jucat pentru
români rolul de instituţie naţională, cîştigînd prin aceasta o autoritate sporită asupra maselor. 119 Astfel, după cum am mai menţio
nat, în Transilvania biserica patronează uneori ceata şi destul de
frecvent colindatul este precedat de o slujbă religioasă. Pe alocuri
în Ţara Oltului, la miezul nopţii ceata se urcă în turnul bisericii
de unde cîntă patru colinde.
Judecat în ansamblul său, colindatul transilvănean se menţine
viguros: a tît ceremonialul cît şi repertoriile sîn t încă bogate 120 •
Pe alocuri însă se ivesc şi simptomele declinului; complexul de
manifestări se reduce, iar repertoriul sărăceşte progresiv.
În Muntenia, regiune supusă prefacerilor prin configuraţia
sa geografică şi prin condiţii social istorice, procesul de disoluţie
al colindatului este mult mai avansat decît în Transilvania. Aceasta
este probabil cauza pentru care colindatul muntean a stîrnit un
interes relativ redus, fiind cercetat intensiv doar în anumite centre.
Cercetările şi sondajele efectuate în mai multe zone ale Munteniei
- arie etnografică căreia îi includem şi Oltenia şi Dobrogea şi
sudul Moldovei 121 - ne duc la constatarea că şi aci, ca şi în
Transilvania, colindatul este un ceremonial de veche obîrşie.
Sub raportul limbajelor implicate, colindatul muntean este
mai sărac decît cel al Transilvaniei; doar în Ialomiţa (Lupşanu,
Călăreţi, Săpunari), prin împletirea obiceiului cu Brezaia, colindatul se asociază mascării şi jocului.
Acolo unde obiceiul şi-a păstrat caracterul tradiţional, în
Ţara Loviştei, pe alocuri în Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Teleorman
şi Ilfov, întîlnim ceata constituită pe criteriul vîrstei, tip foarte
asemănător cu cel din sudul Ardealului. În Lovistea, unde colindatul se perpetuează cu deosebită vigoare, ceata, numită local
„preucă", cuprinde toţi flăcăii satului. Participarea la ceată constituie o obligaţie socială: „toţi flăcăii din sat trebuie să intre în
preucă, şi care ştie să cînte şi care nu ştie" 122 • Prezenţa cetei
flăcăilor în puncte disparate ale Munteniei probează că această
formă de organizare nu poate fi atribuită transhumanţei sau vreunei
2J
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influente transcarpatice, ci corespunde unor tradiţii generalizate
cîndva' pe o zonă etnografică largă.
Ceata constituită din flăcăi şi maturi se întîlneşte - după
cum ne asigură C. Mohanu 123 - pe Valea Lotrului, în Malaia,
Ciunget şi Yoineasa.
Într-o formă originală se prezintă colindatul muscelean; aci
ceata este alcătuită din fete cărora li se alătură uneori şi nevestele
tinere 12 ·1.
1\ u vom stărui asupra cetelor eterogene, alcătuite la întîmplare
din copii şi adulţi, cete care apar în Muntenia ca şi în Transil\·ania, pe panta decăderii colindatului.
Instituirea cetelor tradiţionale are loc la o dată variabilă;
cu o lună înainte de Crăciun în Loviştea, cu două săptămîni înainte
de Crăciun în Ialomiţa şi Muscel, pe alocuri chiar în preajma Cră
ciunului. În Lupşanu, acest moment se marchează prin „aldămaşu
brezăii" 125 , o cinste cu băutură oferită cetei de către cel ales să
o conducă.
Ceata de flăcăi din Muntenia nu prezintă ca omologul ei sudardelean un caracter riguros ierarhic; aci funcţiile se limitează
la un conducător, numit de obicei „casier" şi la o „iapă", colindător însărcinat cu purtarea darurilor. Această ultimă funcţie
lipseşte în mod firesc din ierarhia cetelor muscelene, cărora astăzi
li se oferă pentru colindat doar bani. Cetele din Muscel se măr
ginesc să numească o fată cu rolul de „şef" şi o „casieriţă". De la
data constituirii cetelor, şi mai asiduu în apropierea Crăciunului,
colindătorii se adună pentru repetiţii. Acestea au loc la şeful cetei,
într-o casă anume, ba chiar şi la cîrciumă 121 . În Loviştea, după
cum ne încredinţează bătrînul Const. Mărcoiu, „şcoala de colinde
iera si în sezătoare" 127 • Textul colindelor omite deobicei descrierea
repetiţiilo~. Întîlnim totuşi într-o fonogramă din 1939 menţiunea
acestei etape preliminare: „La cea uşe bună/ Mulţi voinici s-adună /
La colinzi să-nvete / Dă-nvătară /Cete se făceară" . 128 Ca si în
Transilvania, obic~iul se desfăşoară în perioada sărbătorilo'r de
iarnă, execuţia colindelor fiind predominant nocturnă. Data executării colindelor este însă mai labilă în Muntenia m; aci, prin
influenţa practicilor citadine (revelionul), Anul Nou a cîştigat
prestigiu izbutind pe alocuri să disloce obiceiurile de la Crăciun.
Strămutarea la Anul Nou a datinilor de Crăciun este un proces
care în Muntenia cîştigă progresiv teren.
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La colindătorii munteni nu s-a semnalat pînă acum purtarea
unor semne· distinctive. Doar în memoria bătrînilor din Loviştea
mai dăinuie amintirea unor vremuri cînd în această regiune colindătorii purtau în mîini zurgălăi şi bastoane de alun împodobite cu
crestături colorate 130.
O caracteristică a colindatului muntean constă în faptul că
acesta nu se exercită în ordinea prestigiului social, cum se întîmplă
uneori în Transilvania; casele se colindă deobicei la rînd, indiferent de profesia sau statutul social al gazdelor. 13 1
După ştirea noastră, practica descolindatului nu este uzitată
în Muntenia. C. Mohanu 132 menţionează însă că în Copăceni
Voineasa - zonă insuficient cunoscută deocamdată - colindă
torii pedepsesc refuzul gazdelor prin întoarcerea porţilor pe dos.
Locul de executie al colindelor diferă de la o zonă la alta.
În Loviştea, unde obiceiul are un caracter complex, colindele se
execută la uşă, în casă şi pe drum în zori, la întîlnirea celor două
grupe ale cetei. Cetele muscelene cîntă exclusiv la fereastră, fapt
care se reflectă şi în terminologia colindelor, numite aci „cîntece
de fereastră". În Ialomita si Ilfov colindele se execută cu unele
excepţii tot la fereastră,' ia~ în Victoria-Brăila se cîntă doar în
casă.

în comparaţie cu Transilvania, şi mai cu seamă cu Hunedoara, repertoriile muntene sînt mai modeste. Repertoriul mediu
constă din 7 -8 piese. Sa tele din Loviştea însă ajung uneori la
30 de piese, Lupşanu posedă 19 colinde, Jegălia 14.
Răsplata principală pentru colindat constă în bani, la care se
adaugă după voie covrigi de tîrg, băutură, carne.
Amintirea colacului tradiţional stăruie în anumite credinţe
şi practici, ceea ce probează că acesta n-a dispărut de multă vreme
din colindatul Munteniei. Astfel în Loviştea s-au mai înregistrat
oraţii „la colac" 133 , iar bătrînul loviştean Mărcoiu îşi aminteşte
că pe vremea sa, la Anul nou se ducea la biserică un colac mare;
„jumătate îl lua popa, jumătate se fărîma - se da la vite săfie
sănătoase" 134 •

Colindatul colacului la fete, semnalat doar în cîteva sate ale
Transilvaniei, a constituit în Muntenia o practică răspîndită. Obiceiul s-a practicat în Ialomiţa (Lupşanu, Radu Vodă, Ulmu), în
Brăila (Victoria), Ilfov (Cornetu, Plătăreşti), în Ţara Lotrului 135
şi în Dobrogea, după cum sîntem informaţi. In Lupşanu, de unde
deţinem date mai ample, obiceiul lua forma unui mic ceremonial.
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Aci fetele, de obicei doar acelea care aveau un iubit colindător,
pregăteau un colac mare căruia i se spunea „turtă". Mai de mult
turta se împodobea: „Făcea podoabe pe deasupra to' dă cocă
găină, cocoş, ~loare". _136 Fl_ă~ăii poft~ti de cătreA o ~at~ (deobi_ce~
doar patru colmdăton num1ţ1 „turtan ) veneau m d1mmeaţa zilei
de 25 si executau colinda vinului şi mirului (v. tip nr. 187), colindă
întitul~tă circumstanţial „de turtă". Obiceiul se desfăşura după
un protocol anume. Colinda de turtă „se începea de la poartă
pînă la intrarea în casă, ca popa, şi d-acolea tăceam" precizează
un informator din Lupşanu 137 , După ce cinsteau un pahar, turtarii
reluau colinda vinului şi mirului laE<, de astă dată în casă. Colindătorii,
care primeau în dar turtă, bani, uneori şi o găină friptă, cîntau
la plecare „Rămîi gazdă sănătoasă". în Plătăreşti-llfov 139 , colacii
oferiţi de fete se împodobeau cu lămîi şi portocale. La aceste
forme de ceremonial se referă desigur colindele din Ilfov care
pomenesc de două surori „Cu lămîi la căpătîi./ Cu ilice puse-n
cui", surori care aşteaptă colindătorii „Cu bani mari de buzunar,/
C-un colac de grîu curat". 140 Obiceiul colindatului fetelor la colac,
obicei sporadic atestat în Transilvania, a fost relativ răspîndit
în Muntenia. Consemnarea practicii în răspunsurile la chestiona„
rele lui Hasdeu 141 ne îndreptăţeşte să credem că acest obicei re„
prezenta pînă nu de mult un element foarte frecvent în ceremonialul
colindatului . .Mentionăm de asemenea că obiceiul colindatului la
colac este practic~t şi la slavi. 14 2
în Muntenia ospăţul feciorilor cu vechiul său sens augural
se află în vădit regres; de cele mai multe ori colindatul se încheie
prin împărţirea banilor şi darurilor. Şi sub acest raport Loviştea
constituie o excepţie. Aci, la ospăţul care are loc pe data de 7 ianuarie, participă pe etape feciorii şi fetde, apoi părinţii, ceea ce
echivalează cu antrenarea întregii colectivităţi. Ospăţul la încheierea
colindatului a fost cîndva generalizat în Muntenia, după cum rezultă din unele mărturii: „ Înainte nu să-rnpărţea, se bea tot la
masa brezăii" 143 care avea loc la şeful cetei acasă.
O trăsătură originală a obiceiurilor de iarnă din Muntenia
este „iordănitul". În Loviştea la Bobotează şi Sfîntul Ion ceata
colindătorilor porneşte din casă în casă cu căldăruşa cu apă sfinţită şi cu busuioc. Obiceiul se întîlneşte şi în Muscel 144 şi în Teleorman 145 • În Jugur, flăcăii numiţi „ciurlezi" stau de Bobotează
cu căldăruşa în uşa bisericii. La sfîrşitul slujbei stropesc cu busuioc
muiat în agheasmă pe cei ce ies din biserică (chiar şi pe popă şi
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dascăl) şi îi saltă de trei ori în sus. Obiceiul are un scop apotropeic mărturisit: „i ridică în sus cică să fie sănătoşi tot anu" 146 •
Iordănitul a constituit cîndva o îndatorire ceremonială generalizată
pe o zonă etnografică largă, după cum rezultă din frecventele
referiri ale colindei la stropirea curţilor, referiri care apar şi în

textele din regiunile unde obiceiul nu mai este atestat în practica
vie, ca de ex. în această colindă ardeleană: „Ia săriţi în cea gră
dină, / Că-n grădină-i şi-o stupină, / În stupină şi-o fîntînă. / În
fîntînă-i apă lină,/ Apă-n vedre veţi lua,/ Rupe-un fir de trandafir/Ş-un străpşor de busuioc" etc. 147 În textul colindelor protocolare (v. tip nr. 1) se pomeneşte de stropirea curţii gospodarului
cu apa din fîntînă, nu cu agheasmă; prin influenţa bisericii, obiceiul a căpătat o aparenţă creştină. Cazurile de „creştinare" a
unor practici tradiţionale sînt relativ rare în Muntenia. Aci, spre
deosebire de Transilvania, colindatul a rămas relativ ferit de influenţa bisericii.
Desigur, mai puţin spectaculos decît în Transilvania, cu un
repertoriu mai redus şi cu manifestări mai sărace, colindatul muntean conservă totusi în desfăsurarea sa unele elemente care sînt
palide, lipsesc sau 'au dispăru't din ceremonialul transcarpatic.
S-a observat de timpuriu că în taxonomia pop~lară colindele
poartă titulaturi referitoare la etapele şi prescripţiile ceremonialului:
„colindă la fereastră", „colindă în zori", „colindă de fa tă", „colinda
ciobanului" etc. Extrem de diversificate la români, aceste titulaturi circulă cu o intensitate variabilă şi, în colindatul slavilor
şi grecilor.
Pentru a evita eventualele confuzii, considerăm necesar să
facem cîteva demarcatii: nu toate denumirile folclorice date colindelor pot fi consideraţe drept titulaturi ceremoniale. Astfel, unele
titulaturi nu conţin defel referinţe la ceremonial; cu ajutorul lor
se desemnează subspecii ale colindei. De pildă, prin „colinde ţigă
neşti", sau „de batjocură" se înţelege o categorie tematică distinctă; în contrast cu tonalitatea sobră a colindei tradiţionale,
textele „de batjocură" cuprind un material satiric sau au caracterul unor parodii. Pe alocuri s-au dat colindelor titluri în scopul
vădit de a distinge o temă de alta, „ca să n-aibă confund", după
cum mărturiseşte un informator 148 • Colinda pe tema leului din
Lupşanu se intitulează „Leul mare" 149 , în opoziţie cu o altă
colindă asemănătoare ca stil, dar diferită tematic (vînarea cerbu-
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şi căreia i se spune „Leul mic" 150 , iar colinda pe tema pră
dării raiului capătă incidental titlul „Indilii cu cheilii" 151 • Asemenea titluri au apărut relativ tîrziu, ca efect al îm1Jogăţirii repertoriului colindei şi al creşterii interesului pentru subiect în

lui)

dauna semnificaţiei ceremoniale. Pe bună dreptate observa Goethe 152
că „Vechile poezii nici n-aveau titlu; doar poeţii mai noi au luat
acest obicei şi tot ei au dat mai tîrziu titluri poemelor celor vechi.
Obiceiul a fost luat din pricina necesităţii de a identifica producţiile unei literaturi mai vaste şi de a le putea deosebi unele de
altele".
Titlurile cu rolul de reper tematic ca şi titlurile prin care se
indică o subspecie a colindei nu intră în categoria titulaturilor
ceremoniale de care ne ocupăm. Acestea din urmă au un rol normativ; prin intermediul lor se specifică ordinea succesiunii, circumstanţele execuţiei sau destinaţia colindelor în conformitate cu
prescripţiile obiceiului. Colindătorii percep cu acuitate existenţa
unui raport între regulile ceremonialului şi titulaturile date colindelor: „Începem cu Dimineaţa de Crăciun, p-ormă unde stau
fetele spunem a fetelor, a junelui unde ieste june, a păcurariului
la care-o fost cioban la oi" 153 • În zonele de colindat tradiţional,
nerespectarea indicaţiilor pe care le comportă anumite titulaturi
ceremoniale este de neconceput. Astfel un sătean fără descendenţi
masculini resimte ca incompatibil cu starea sa să i se cînte o
colindă „de flăcău". „Dacă n-am băiat, cum să-mi colinde mie
pe ăsta!" 154 , exclamă cu uimire un informator din Budeşti.
Titulaturile ceremoniale au un caracter categorial; de pildă
titulatura „de fată", nu se aplică unui tip unic de colindă 155 ,
ci unei clase, care reuneşte texte analoage ca sens ceremonial,
dar distincte din punct de vedere tematic. Din această cauză,
titulaturile ceremoniale ale colindei nu pot constitui un criteriu
operativ în determinarea tipologiei genului.
Printr-o confuzie terminologică destul de încetăţenită în folcloristica noastră, titulaturile ceremoniale ale colindei au fost identificate cu noţiun~a de funcţie. Aceasta nu coincide în mod obligatoriu cu titulaturile ceremoniale ale colindei; este foarte adevărat
că analiza titulaturilor ceremoniale permite uneori - în coroborare cu alte date - descifrarea funcţiilor colindei. Caracterul ambiguu al titulaturilor ceremoniale invită însă la rezervă şi simţ
critic în deducerea functiilor colindatului.
Merită de asemenea ~ sublinia faptul că, deşi extrem de numeroase şi evidente în colindă, titulaturile ceremoniale nu sînt
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tipice doar acestui gen; titulaturi referitoare la locul şi momentul
sau la destinaţia unor dntece întîlnirn şi în ceremonialul
funebru („Zorile afară din casă", „Zorile în casă" etc.) şi în ceremonialul de nuntă („Cîntecul naşului", „La învălirea rniresii",
„La bărbierit" etc.) şi în descîntec („De adusul manei", „De
uimă", „La furnici" etc.). Analogia sub raport ceremonial - prescriptiv a titulaturilor menţionate sugerează existenţa unui statut
ritual comun colindei, descîntecului, ceremonialului funebru şi nupexecuţiei

ţial.

În circulaţia contemporană titulaturile ceremoniale ale colindei
regresează într-o proporţie şi într-un ritm variabil. În unele zone
titulaturile ceremoniale au dispărut 156 , în altele s-au redus simţitor. Chiar şi în zonele în care majoritatea repertoriului continuă
să poarte o marcă ceremonială, întîlnirn şi colinde „neanumite",
care se cîntă „la oricine, la cine le iubeşte" 157 • Cele mai multe
din aceste colinde au avut cîndva o titulatură bine precizată, care,
în timp, pierzîndu-şi interesul şi actualitatea, a dispărut. Au existat
însă probabil şi în trecut colinde lipsite de titulaturi ceremoniale.
Putem presupune că anumite terne (de ex. unele subiecte de inspiraţie bisericească) pătrunzînd relativ tîrziu în repertoriu, nu au
dispus de răgazul necesar adaptării la sistemul prescriptiv, nu au
corespuns sistemului sau l-au surprins într-o etapă cînd autoritatea acestuia scăzuse. Prezenţa sau absenţa titulaturii ceremoniale
poate constitui incidental - şi desigur prin confruntare cu alte
date - un indiciu de vîrstă pentru unele din tipurile colindei.
În exerciţiul contemporan al obiceiului, titulaturile ceremoniale nu corespund în mod obligatoriu unui grup bine delimitat de
tipuri de colindă. La unele titulaturi se poate constata specializarea lor pe terne, sau măcar predilecţia pentru anumite subiecte.
Destul de des însă aceluiaşi tip i se atribuie în puncte geografice
diferite titulaturi modificate. De ex. Vărnăşoaica (v. tip nr. 49)
se numeşte în Dragoslavele-Argeş „Colind pentru tineri căsătoriţi" 158 ,
în Ţăndărei-Ialomiţa, „Colind de negustor" 159, în Perieţi-lalorniţa
„Colind de fată şi băiat" 160 , iar în J egălia acelaşi tip se cîntă
„La fată moartă" 161 •
Titulaturile ceremoniale atribuite unui tip diferă nu numai
în raport cu coordonatele geografice. Uneori chiar în acelaşi sat,
aceeaşi colindă poate avea concomitent sau pe rînd, de la caz la
caz, titulaturi ceremoniale diferite. Astfel colinda pe terna prădării
raiului este numită „De masă" pentru că se cîntă înăuntrul casei,
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dar are şi o funcţie onomastică 162 („Colindul Sf. Ion"), iar colinda
construită pe dialogul dintre o fată semeaţă şi un cioban (v. tip
nr. 96) se poate întitula de la caz la caz colindă „De flăcău" sau
„De fată mare" 163, colindă „De logodiţi" sau colindă „De băiat" 164.
Suprapunerea titulaturilor decurge şi din posibilitatea raportării aceluiaşi tip de colindă la prescripţii ceremoniale diferite.
De fapt, reţeaua de titulaturi date colindelor permite deducerea
unui sistem constituit pe baza unor multiple criterii de clasificare.
Desigur, în cadrul grupului social care le-a definit, le interpretează
sau le foloseşte, titulaturile colindei nu corespund unui sistem
riguros de clasificare; după cum am arătat,. între diversele titulaturi ceremoniale ale colindei se pot produce interferenţe sau substituiri.
Ne propunem să înfăţişăm titulaturile ceremoniale ale colindei
în raport cu coordonatele care le-au determinat,
În strînsă legătură cu faptul că obiceiul se desfăşoară la date
sau momente variate ale zilei, titulaturile colindelor conţin indicaţii
temporale: „Colind de Anul Nou" 165, „Zorile" 166 , „Colind de noapte" 167 , Titlul de „Zori" se dă deobicei colindelor ,pe tema revăr
satului (v. tip 28), colinde asemănătoare stilistic cu „Zorile" din
ceremonialul funebru. Titulatura de „Zori" se atribuie însă pe
alocuri şi unor subiecte creştine, de exemplu temei vestirii Naş
terii.
Colindele sînt întitulate şi în raport cu locul execuţiei lor:
„ De fereastră", „De afară", „De casă", „La intrarea în casă",
„La plecarea din casă", „Pe drum" etc.
Colindele de fereastră sînt foarte numeroase atît în .Muntenia
cît si în Transilvania. Deobicei această titulatură se atribuie colindel~r protocolare, colinde care conţin indicaţii privind desfăşu
rarea ceremonialului. Categoria colindelor executate în casă are
un caracter lax, include atît teme laice cît şi creştine. Colindele
cîntate la intrarea sau plecarea din casă apar deobicei în Transilvania unde deschiderea porţilor şi părăsirea gazdelor constituie
etape ale protocolului (v. tip nr. 5). Indicaţia „Pe drum" sau
„Drumurile colindătorilor" se referă la faptul că în anumite sate
ceata cîntă nu numai la gazde, dar şi pe uliţe (deobicei doar o
singură piesă).

Unele titulaturi reflectă ierarhia şi organizarea cetelor. Astfel
întîlnim colinda „A birăului feciorilor" l68, „A gazdei feciorilor'' 10!1,
. „A dubaşilor" 170 precum şi „Colinda de pricină" 171 • Dat fiind
36
https://biblioteca-digitala.ro

rolul important al gazdei, colindele dedicate patronului moral al
cetei sînt numeroase. Colindele dubaşilor apar firesc doar în zona
unde colindătorii utilizează tobele. Mai puţin cunoscute, colindele „De pricină" reclamă unele explicaţii. „De pricină" se numesc colindele prin care se probează virtuozitatea în execuţie.
Aceste colinde comportă un refren dificil analog frămîntăturilor de
limbă: „Leuşoru şi-o tunatu,/ Şetina şetîna / Prişina, prişina /Ş-o
dobriana I Ş-oi dobriană " 172 • La întrecerile dintre cete organizate pe alocuri în sudul Transilvaniei, cîştigă ceata care izbuteşte
să cînte fără greş colinda aşa-zis de pricină. Această titulatură
corespunde desigur unor forme evoluate de organizare, tipice Ardealului de sud.
Anumite titulaturi cuprind referinţe la forme particulare de
colindat. Astfel asocierea colindei cu jocul Turcii se menţionează
prin titulatura „La turcă", colindele cîntate fetelor în cadrul unui
ceremonial special se numesc „De turtă", sau „A colacului", iar
colindei pe tema merelor de aur, colindă cîntată la Jina în casele
care pregătesc pom, i se spune „A pomului". Datele privitoare la
semnificaţia acestor forme de colindat sînt încă destul de precare.
Doar la colindele „De turtă" despre care deţinem informaţii mai
bogate, putem constata o afinitate· cu tema vinului şi mirului
(v. tip nr. 187).
Integrată obiceiului, colinda îndeplineşte rolul unui cîntec
de urare. Urarea se repetă şi se reactualizează la fiecare casă. De
obicei, prima colindă cîntată înăuntrul casei se adresează familiei
în ansamblul ei. „Colinda casei", „A curţii", sau „De familie"
are un sens augural larg - vizează prosperitatea gospodăriei, sănă
tatea familiei, sporul vitelor. Tipurile cărora li se aplică preferenţial titulaturile sus-menţionate sînt „Ce-i mai bun pe lume", „Casa
mîndră", „Facerea pămîntului" (v. tipurile nr. 150. nr. 16. nr. 23).
Deobicei însă, urarea pe care o comportă wlinda nu are un
caracter general, ea se adresează unui membru anume al familiei.
Cele mai numeroase titulaturi ceremoniale ale colindei se referă
la categoriile de destinatari, categorii determinate pe baza unor
criterii multiple. Foarte frecvente sînt titulaturile privitoare la
sexul şi vîrsta destinatarilor colindei: „De fetiţă", „De băiat mic",
„De fată mare", „De flăcău", „De bătrîn", chiar şi o colindă „A
babelor" 173 • În satele cu un repertoriu bogat, în cadrul categoriilor
de vîrstă se stabilesc distincţii extrem de nuanţate; astfel unele
colinde se cîntă doar la băieţi mici pînă la un an 174, altele doar
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la fetiţe pînă la 8-9 ani 176 , sau la fete de la 1 an pînă la 14
ani 176 etc. Categoria de sex şi vîrstă se suprapune parţial unei
alte categorii care are în vedere starea civilă a destinatarilor,
„Colindă de fată mare", „De flăcău", „De tineri căsătoriţi", „De
familie cu copii", „De văduvă". C. Mohanu semnalează în Ţara
Loviştei şi existenţa unei colinde „De fată uitată" 177 • Scopul vădit
al colindelor de fată şi flăcău este favorizarea căsătoriilor.
Mai rar semnalate sînt titulaturile privitoare la raporturile de
rudenie: colindă „De frate şi soră", „La două surori", „De părinte
cu trei fii" etc.
Un număr însemnat de titulaturi se referă la felurite îndeletniciri: colindă de cioban, de vînător, de popă, de primar, de moaşă 178,
ba chiar şi o colindă a hoţilor 179 • Dintre titulaturile cu caracter
profesional, cele privitoare la ciobănie sînt reprezentate prin tipurile cele mai numeroase (v. tipurile nr. 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44' 45, 46).
În satele alcătuite din moşneni şi iobagi, unde distincţia dintre
cele două categorii s-a menţinut mult după ce deosebirea socială
a fost practic abolită, a existat un repertoriu diferenţiat; „colinda
boierului" se adresa descendenţelor moşnenilor - numiţi prin extensia termenului boieri 180 - iar cea „A săracului" se cînta celor
ce se trăgeau din iobagi.
Bazată pe simpla identitate dintre numele unui sfînt (Sf. Petru,
Sf. Ion, Sf. Nicolae etc.) şi numele destinatarului, colindele
cu titulaturi onomastice dezvoltă motive comune liricii sau teme
de provenienţă creştină.
Unele titulaturi au un caracter circumstanţial, se referă la
start>a sau împrejurările în care se atlă persoana colindată. Asttel gravidelor li se cîntă colinda de temeie însărcinată, deobicei
tema „Voinea" (v. tip nr. 76), tamiliilor cu recruţi li se colindă
„De cătănie" (v. tipurile nr. 133 şi 216), iar în timpul primului
război mondial au apărut colinde „de război" (v. tip nr. 217).
În anumite regiuni ale ţării, în casele îndoliate uneori şi
acolo unde zace cineva grav bolnav, se cîntă „Colinde de jale"
sau „Colinde de mort". Asemenea titulaturi aparţin desigur unui
stadiu vechi, cînd colindatul adera în mod manitest la s1era funebrului. Credinţa că în noaptea de Crăciun strigoii şi sufletele celor
morţi ar ieşi din morminte pentru a bîntui pînă la Bobotează
a fost cîndva răspîndită în tradiţia populară românească 181 • Dacă
unele din obiceiurile practicate pe durata sărbătorilor de iarnă
erau menite a combate şi alunga duhurile, altele urmăreau a
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dobîndi bunăvoinţa spiritelor morţilor făcîndu-i părtaşi sau adresanţi ai unor ceremoniale, onorîndu-i cu festinuri şi ofrande. Constantin Brăiloiu consemnează că, înainte de a începe să colinde,
tinerii colindători obişnuiau să treacă şi pe la mormintele flăcăilor
decedaţi pe care îi asociau printr-un gest simbolic cetei 182 • Prin
analogie cu destinaţia altor practici funerare 183 , se poate deduce
că pentru o mentalitate arhaică titulatura „de mort" nu se adresa
familiilor celor decedaţi, ci mortului însuşi a cărui presupusă prezenţă se omagia colindîndu-1. în ceea ce priveşte ofrandele, ele
apar în ciclul obiceiurilor de iarnă la noi, ca şi la slavi şi greci.
Astfel românii, după cum certifică Simion Mangiuca 184 , pentru
a îmbuna duhurile morţilor lăsau în noaptea de 23 spre 24 decembrie la „Moşii Crăciunului" masa încărcată cu bucate. Un
pronunţat caracter funebru are şi masa ceremonială pe care o
pregătesc slavii la începutul Crăciunului 185 ; se varsă vin din pahar
pentru morţii care în această perioadă a anului s-ar afla la apogeul
puterii lor şi se consumă mîncăruri specifice pomenilor. Tot în
perioada sărbătorilor de iarnă, grecii moderni aşază pe acoperişuri
cîmaţi şi turte destinate a potoli lăcomia atribuită irascibililor
„Kalikantzaroi" 186.
După toate indiciile, colindele cu destinaţie funerară alcă
tuiau în trecut o categorie numeroasă şi bine delimitată din punct
de vedere tematic. In circulaţia contemporană titulatura „De
mort" a dispărut din cele mai multe regiuni ale ţării. Categoria
colindelor de mort persistă azi în anumite zone din Transilvania 187 ,
iar în zona sudică se întîlneşte pe cursul inferior al Ialomiţei şi
în cîteva sate din judeţul Constanţa.
Semnificaţia funebră a unor colinde laice a regresat considerabil în Transilvania; titulatura „De mort" a colindei „Mă luai,
luai" (v. tip nr. 34) se probează doar printr-o singură atestare 188,
iar Mioriţa, după ştiinţa noastră, nu se asociază în circulaţia contemporană a Ardealului cu un rost funebru. Titulatura „De mort"
se atribuie deobicei în Transilvania colindelor cu teme creştine
„de-alu Domnu Cristos, nu cu fete, de veselie" 189 • Vechile reprezentări, reflex al unei viziuni senine asupra morţii, cedează locul
subiectelor creştine, care prin caracterul lor dramatic şi grav sînt
resimţite astăzi ca mult mai adecuate unui rost funebru. Dintre
colindele creştine care în Transilvania poartă titulatura „De mort",
menţionăm pe cele referitoare la patimile lui Isus (v. tipul nr. 187),
dar şi tema mînăstirii (v. tip nr. 178) precum şi cea a Maicii cu
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pruncul în braţe (v. tip nr. 176). În Muntenia, prin acele excepţii
atît de caracteristice legilor interne de evoluţie a ceremonialelor,
semnificaţia rituală a titulaturii „De mort" s-a conservat mult
·mai bine decît în Transilvania. În Jegălia colindele funebre se
cîntă nu numai celor ce-au suferit recent o pierdere dureroasă,
dar şi la casele cu „morţi vechi". Tot aci, se poate constata existenţa
unor distincţii între colindele la fată sau femeie moartă şi cele
la flăcău mort. Colindele la fată moartă se execută afară, cele
pentru flăcăii decedaţi se cîntă în casă, Acestea din urmă se răsplă
tesc spre pomenirea mortului cu o turtă. Cele două categorii funebre
sînt bine delimitate şi sub raport tematic: la morţii de parte băr
bătească se colindă tema mirului şi vinului (tip 187) 190 şi „Din
vad în vad" (tip nr. 115) 191 , iar la fată moartă se cîntă „Văme
şoaica" (tip nr. 49) 1 !! 2 • Conferirea titulaturii „De mort" colindei
„Din vad în vad" sau „Vămăşoaicei" nu se datorează unei interpretări fortuite; apele şi ambarcaţiunile purtate de acestea se
leagă de vechi reprezentări funebre înfăţişînd călătoria sufletelor
spre alte tărîmuri. 193• Menţionăm de asemenea că în Dobrogea,
şi în mod singular şi în Muntenia, colindei pe tema paharnicului
care varsă vinul peste braţul Domnului ţării (v. tip nr. 143) i
se atribuie titulatura „De mort". Există fără îndoială o afinitate
de sens între tema acestui tip de colindă şi vărsarea vinului ca
element al ceremonialului funebru.
Cîteva titulaturi aflate sub formă de vestigiu ne lasă să întrevedem existenţa mior colinde menite cîndva unor scopuri bine
determinate. La cei ce au vite se cîntă pe alocuri colinda boilor,
cailor ~i Maicii Domnului 194, iar Ov. Bîrlea semnalează 195 o colinci.ă a albinelor dispărută din repertoriul contemporan. Probabil
că şi titulaturile care menţionează oile („Colinda oilor", „Colinda
oii") nu indicau subiectul, ci destinaţia rituală a colindelor respective. Presupunem că, în trecut, prin aceste colinde se urmărea,
ca şi în anumite descîntece, asigurarea sănătăţii şi sporului unor
categorii de animale.
într-o etapă cînd relaţia colindei cu ritul era perceptibilă
pentru practicanţii obiceiului, manipularea titulaturilor ceremoniale avea probabil un caracter relativ consecvent. Cu o intensitate variabilă, oscilaţii s-au produs însă totdeauna; gradul înalt
de generalizare a textului, polivalenţa sa simbolică au permis adap. tarea colindei la destinaţii şi circumstanţe multiple. Din analiza
criteriilor manifeste la nivelul taxonomiei populare rezultă că titu40
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laturile ceremoniale sînt implicate în procesul evolutiv şi involutiv al colindatului. În funcţie de acest dublu proces, titulaturile
ceremoniale s-au extins, au fost îmbogăţite sau înlocuite prin
altele noi, şi-au redus puterea de cuprindere, au devenit confuze
sau au dispărut.
în Transilvania, unde ceremonialul ia forme complexe, titulaturile sînt mai diversificate decît în Muntenia. Deşi mai puţin
nuanţate şi mai reduse ca număr, titulaturile muntene conservă
pe alocuri semnificaţii care în Transilvania au fost voalate de
prilejul creştin al Crăciunului.
Dintre toate titulaturile menţionate, cele referitoare la fete
şi băieţi se păstrează cel mai bine în circulaţia contemporană;
caracterul explicit şi bine delimitat al tematicii colindelor de fată
şi băiat a împiedicat substituirile sau omisiunile titulaturilor. La
aceste tipuri de colindă se pot constata fluctuaţii doar în ceea
ce priveşte starea civilă a destina tarilor, de ex. colindele „de
flăcău", colinde destinate tinerilor neînsuraţi, se adresează în circulaţia contemporană şi bărbaţilor însuraţi 196 • În procesul diluării
sensului ritual al titulaturilor populare, sexul destinatarului se
dovedeşte a fi criteriul cel mai stabil.
Deşi extrem de divers sub raportul organizării etapelor şi
titulaturilor, colindatul este fundamental acelaşi atît în zona transcarpatică cît şi în cea ciscarpatică. Însumînd aspectele esenţiale
ale obiceiului, putem constata că la colindatul tradiţional; care
se desfăşoară în perioada sărbătorilor de iarnă şi în mod preferenţial de Crăciun, participă întreaga comunitate sătească, fie în
calitate de agenţi ai practicii (ceata colindătorilor), fie în calitate
de destinatari (gazdele). Ceata are obligaţia de a se adresa pe
rînd tuturor gospodăriilor membre ale comunităţii săteşti; gazdelor le revine datoria de a răsplăti ceata cu daruri, dintre care
darul cel mai semnificativ este colacul. Perioada colindatului se
încheie printr-un ospăţ, căruia i se substituie pe alocuri împăr
ţirea darurilor între membrii cetei.
Biserica a influenţat în mică măsură etapele colindatului;
a izbutit doar în anumite zone să intervină în patronajul colindatului sau să creeze o aparentă motivare creştină ceremonialului
urării.

său

În tradiţia românească populară Crăciunul păstrează vechiul
sens augural, sens derivat din Calendae; prin aceasta, prin
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unele elemente de Saturnalii (ospăţul colectiv şi unele manifestări de ordin carnavalesc), ca şi prin originea etimologică a termenului colindă, ceremonialul urării poate fi raportat la ciclul
de sărbători greco-latine. Nu avem însă suficiente temeiuri pentru
a considera tradiţiile greco-latine adoptate în procesul de romanizare sau transmise prin filieră creştină drept sursa de bază a
colindatului.
Prerogativele cetelor de flăcăi, impunitatea de care aceştia
beneficiau, obiceiul descolindatului, ca şi o serie de manifestări
complementare (travestiri, mascări, dansuri) evidenţiază perpetuarea unor elemente deduse din riturile iniţierii la pubertate.
Confrerii derivate din aceste rituri s-au menţinut pînă tîrziu în
zona sud-estului Europei 197 ; sub acest raport, ca şi în privinţa
unui fond comun de credinţe şi datini legate de solstiţiul de iarnă,
colinda aparţine unui vechi substrat sud-est european. După cum
rezultă din analiza etapelor şi titulaturilor sale, colindatul românesc are un caracter ritual si ceremonial difuz: obiceiul include
vestigii din riturile de pube~tate şi elemente de ritual funebru,
vizează fertilitatea vegetaţiei şi animalelor, prezintă tangenţe cu
ceremonialul nunţii şi şezătorii, ba chiar şi cu descîntecul. „II
ne faut pas s'imaginer - afirmă Mircea Eliade - qui l'arrivee d'une
vague de culture superieure aneantissait par son <c succes» meme
Ies formes anterieures de culture" 198 • Dealtfel romanii - în mă
sura în care ordinea publică a Imperiului nu suferea prejudicii manifestau toleranţă faţă de obiceiurile populaţiilor învinse 199. De
bună seamă că datinile locale de la solstiţiul de iarnă s-au menţinut şi după introducerea sărbătorilor romane de iarnă. Coincidenţa ca dată nu a putut decît să favorizeze perpetuarea fondului local sub egida învingătorilor care îşi asumau curent prin
binecunoscutul procedeu de „interpretatio romana" datini şi zeităţi alogene. Nu numai că nu a atras după sine abandonarea obiceiurilor autohtone prilejuite de solstiţiul de iarnă, dar Noul An
roman nu a izbutit să şteargă complet nici amintirea începutului
de an serbat primăvara. Obiceiurile sărbătorilor de iarnă păstrează
şi azi în tradiţia românească indicii ale tangenţei lor cu practici
asociate cîndva echinocţiului de primăvară: aratul şi semănatul
din obiceiul Pluguşorului, referinţele agrare din oraţia colacului
sau sorcova, confecţionată mai demult din crengi de măr înmugurite 200 • Vestigii ale unor ceremoniale agrare de primăvară stă
ruie şi în colindatul la Paşte al bulgarilor şi bieloruşilor precum
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şi

la n01 m colinda „Lazărului". Putem presupune că prestigiul
politic şi cultural al sărbătorilor imperiale de iarnă a contribuit
în primul rînd la polarizarea în jurul anului nou roman a unor
tradiţii locale practicate şi la alte date calendaristice. Concentrarea
la Kalendae Ianuarii a unor practici locale disparate ca dată
nu a avut doar un caracter cumulativ; în acest proces stratul
autohton a fost îmbogăţit prin aportul filonului greco-roman şi
s-au creat premizele unui ceremonial de sinteză.

COLINDA

ŞI

ALTE GENURI POPCLARE -

SUBSTRATUL l\IJTOLOGIC

Consideraţiile şi ipotezele deduse din datele şi conotaţiile privitoare la etapele colindatului, la relaţia sa cu alte categorii folclorice şi cu axiologia populară îşi găsesc un punct de sprijin şi se
întregesc prin analiza motivelor, tipurilor, repertoriului şi poeticii
colindei. Reluăm deci o serie de probleme atinse în capitolul dedicat descrierii ceremonialului, de astă dată ponderea căzînd pe
nivelul lingvistic al colindei.
Prin însăşi condiţionarea sa istorică, genul este supus unor
succesive restructurări. Istoria literară înregistrează prin corela ţie
cu mutaţiile survenite în contextul socio-cultural numeroase cazuri
de întrepătrundere, substituire, expansiune sau abandonare a unor
genuri. Fluctuaţii în structura şi configuraţia genurilor s-au produs
şi se produc nu numai în literatură, dar şi în folclor; mişcările
de populaţie, contactele dintre culturi diferite şi mai ales procesul
desacralizării au atras după sine modificarea, dispariţia sau apariţia unor genuri populare.
Aplicată folclorului, noţiunea de gen poate isca uneori confuzii; dacă la anumite categorii de texte modelul compoziţional,
predilecţia pentru o sferă tematică şi motivică sau prezenţa unor
procedee de stil specializate indică genul, la alte categorii aceleaşi criterii distinctive se dovedesc neconcludente. Propp, de pildă,
atrage atenţia că „din punct de vedere formal mitul nu poate fi
deosebit de basm" 201 • Criteriul decisiv pentru determinarea genului îl constituie funcţia, semnificaţia unei categorii de texte în
cadrul socio-cultural folcloric; sub alte raporturi, graniţele dintre
genurile populare rămîn adeseori incerte. Interferenţele genurilor
populare - mai ales cele tematice şi motivice - sînt atît de numeroase încît, pentru a le semnala, clasificările uzează de o corn-
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plicată reţea de trimiteri încrucişate. Prezenţa unor motive sau
lanţuri de motive similare în genuri diferite a constituit probabil
argumentul care l-a determinat pe S. Thompson să uzeze în al
său Motif-lndex de surse aparent eterogene 202 • Bizuindu-se desigur tot pe conştiinţa existenţei unor vase comunicante între

genuri, A. Olrik 203 a avut în vedere aplicarea legilor epice la o.
sferă extrem de largă a folclorului. Aceste frecvente similitudini
constituie un factor derutant în efortul de delimitare a genurilor
populare. Desigur, analogiile dintre genuri nu pot fi considerate
nediferenţiat; ele se situează la nivele diferite şi ating proporţii
variabile - reduse şi periferice sau ample şi esenţiale.
Deşi bine structurată şi cu un modelaj evident, colinda prezintă numeroase corespondenţe cu alte genuri şi specii: cu balada,
cu legenda creştină, cu lirica, cu descîntecul, cu ceremonialul
funebru şi nupţial, cu repertoriul ceremonial de şezătoare. Stăruim~
doar asupra cîtorva din corespondenţele amintite.
Coincidenţele tematice dintre colindă şi baladă sînt destul
de numeroase. Iată cîteva din temele care circulă paralel sub formă
de baladă şi colindă: Manole, Mioriţa, Dăliman şi soru-sa, Şarpele.
Trei lebede, Ilincuţa Şandrului, Milea, Nevasta vîndută, Nevasta
fugită, Uncheşeii, Brumărel etc. Similitudinile tematice dintre cele
două genuri au creat uneori impresii înşelătoare; culegînd din
Criştiorul de Jos colinde pe teme comune cîntecului epic, Pavelescu credea că printr-o confuzie terminologică baladele sînt nu-

mite local colinde 204.
Dintre motivele tipice liricii care apar şi sub formă de colindă,
menţionăm motivul
turturelei neconsolate, motive legate de cuc
şi primăvară, motive de haiducie, de cătănie etc. Tipurile de
colindă care utilizează asemenea motive apar mai ales în repertoriul Transilvaniei şi sînt în genere sărace ca atestări.
Anumit colinde şi legende religioase se prezintă sub forma
unor versiuni paralele ale aceleiaşi teme. Ne referim de pildă la
originea griului, vinului şi mirului (v. tip nr. 187), sau la Crăciun
şi Crăciuneasa (v. tip nr. 169).
Deosebit de semnificative sînt asemănările dintre colindă, textele ceremoniale funebre şi descîntec.
Epitetul „dalb" atît de frecvent în colindă se aplică şi mortului („dalbul de voinic") şi tărîmului de dincolo („lumea dalbă"}
şi ielelor („dalbele, frumoasele") şi întinderilor spre care descîn44
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·tecele izgonesc bolile („la marea dalbă"). Atragem atenţia că pe o
.arie etnografică extrem de largă albul reprezintă atributul invizibilităţii 206 şi morţii; în unele rituri de iniţiere moartea simbolică
a neofiţilor se marchează prin vopsirea acestora cu alb. 206 .
Unul din motivele cele mai caracteristice colindei, leagănul
de mătase, se reîntîlneşte şi în unele texte ceremoniale funebre
care înfăţişează mortul purtat în leagăn de către un cerb 207 . După
cum am arătat, şi colinda asociază cîteodată motivul leagănulµi
{:U o destinaţie funebră.
Semnalăm de asemenea că invocaţii adresate zorilor apar nu
numai în colindă, dar şi în cîntecele rituale funebre 208 .
Între colindă şi descîntec se pot constata analogii pe plan
compoziţional; construcţia bipartită, prezenţa obligatorie a formulelor :finale, stereotipia acestora~ includerea numelui destinatarului. De remarcat şi faptul că formula „joi de dimineaţă",
formulă tipică descîntecului prin care se indică ziua şi momentul
propice exorcismului, se întîlneşte şi la începutul unor colinde cu
o puternică amprentă magică: ne referim la colindele în care „joi
<le dimineaţă" o fată culege o floare aducătoare de moarte (v. tip
nr. 34 „Seceriş funest"), la colindele despre o vînătoare fatidică
săvîrşită „Joi de dimineaţă/ Pe rouă, pe ceaţă" (v. tip nr. 65
„Ciuta proroacă") sau la colinda care plasează tot joia tema
iniţiatică a înghiţirii unei tinere fete de către şarpele ascuns în
fîntînă (v. tip nr. 53 A „Şarpele").
Tipul nr. 34, cunoscut mai ales prin incipitul „Mă luai, luai", tip
care aparţine atît repertoriului colindei, cît şi repertoriului de şezătoa
re, a fost sporadic semnalat sub forma unui subtip în ceremonialul de
seceră2o9 şi în lirică 21°. Pe plan :formal „:Mă luai, luai" prezintă asemă
nări şi cu unele descîntece 211 . Chiar dacă semnificaţia acestui tip polifuncţional rămîne misterioasă 212 , tangenţa sa cu sfera practicilor şi
credinţelor magice nu poate fi pusă la îndoială. Eroina tipului
„Mă luai, luai", plecată la seceriş în zorii zilei de joi, culege o
floare miraculoasă care emite semnale erotice: „Floarea rămurară,
I Cine-n auzîră? / Iuăn di la munte,/ Cel cu uăi mai multe,/
Lasă uăile /Şi la ie vinisă / Şi-n braţe uă strînsă" 213. în unele variante putem desluşi o anumită spaimă legată de efectele fatale
.ale florii. Astfel fata încearcă să ascundă în sîn floarea „Ca să
nu o vadă/ Păcurari din munte" 214 • Cînd acesta soseşte, fata se
-0pune dragostei ca unui act nepermis şi primejdios: „Nu mă strînje-n
braţă,/Nu mă pupa-n faţă" 215 ; „::\Ieri, cine cu faţă, /Nu mă strînje-n
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braţă" 21°. Din pricina transgresării unor interdicţii, sau din cauze
pe care le ignorăm, incitarea ciobanului la dragoste are urmări
funeste. Contextul unor variante sugerează un sfîrşit blestemat,
o moarte care exclude binecuvîntarea bisericii: „Văile-s cam late,/
Satile-s departe, / Popă-n sat nu ieste, /Moartea mă joieşte" n 7 •
Zadarnic aleargă mama „Cu nouă ulcele/ Păstă delurele /După
lecurele" 21s, fata este cuprinsă subit de „Junghi fără durere/
Moarte fără vreme" 219 •
Parte din interferenţele menţionate se explică prin raporturi
de filiaţie dintre un gen şi altul sau prin derivare din aceeaşi sursă.
Acesta este desigur cazul colindelor care dezvoltă teme comune
legendei creştine, teme triţJutare colportajului apocrifelor.
în ceea ce priveşte motivele de lirică şi secvenţele de baladă
nuvelistică şi familială, prezenţa lor în repertoriul colindei ar
putea fi atribuită unui proces relativ recent survenit într-o etapă
cînd distanţa dintre sacru şi profan se adîncise; adaptarea sumară a motivelor şi secvenţelor amintite la modelul colindei, ca
şi absenţa titulaturilor ceremoniale, pledează în acest sens. Dat
fiind faptul că pe durata sărbătorilor de iarnă colindatul excludea
execuţia speciilor profane, ritualizarea acestora putea reprezenta
un mijloc de a ocoli interdicţia.
Alte analogii însă nu pot fi puse pe seama inspiraţiei din
modele literare sau înglobării de către colindă a unor tipuri sau
motive proprii altor genuri populare. Colindele „Mioriţa" 220 sau
„Manole" se prezintă ca versiuni vădit anterioare baladelor cu
acelaşi nume, iar funcţia funebră, după cum am arătat este intrinsecă ceremonialului colindei. Asemănările de ordin compoziţional
şi formulistic cu descîntecul nu constituie un argument pentru
a atribui 221 acestei specii un rol în structurarea colindei ca gen.
Nu numai exorcismele, dar şi multe alte manifestări, devenite
cu timpul profane, posedau pe o treaptă arhaică o încărcătură
magică. Presupunem că pe o asemenea treaptă repertoriul - care
la acea dată consta dintr-un stoc limitat de motive - alcătuia
un sistem deschis. Apartenenţa la acelaşi sistem se poate deduce
şi din titulaturile ceremoniale care aruncă şi astăzi o punte între
colindă, descîntec, ceremonialul funebru şi nupţial.
Foarte probabil, limitele dintre genuri au fost cîndva relativ
laxe; ele s-au adîncit în timp prin îmbogăţirea repertoriului şi sub
presiunea procesului desacralizării unor categorii de texte.
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Analogiile colindei cu anumite nuclee ale descîntecului, ceremonialului funebru sau baladei, se elucidează prin raportarea unor
componente ale categoriilor menţionate la o etapă sincretică, dominată de o concepţie mitologică.
Pentru cititorul educat în spiritul mitologiilor clasice, apropierea dintre colindă şi mit poate părea surprinzătoare. Trebuie să
precizăm că în ceea ce priveşte mitul, autorii greco-latini ne-au
transmis versiuni obţinute prin ordonarea şi contopirea unor tradiţii orale, sisteme unificatoare din care se pot extrage doar informaţii indirecte 222 • În stare difuză, miturile s-au menţinut mult
mai aproape de adevăratul lor înţeles în tradiţia orală a pături
lor ţărăneşti. „En beaucoup de cas - constată Mircea Eliade Ies coutumes et Ies croyances des paysans europeens, represent
un etat de culture plus archaique que celui atteste par la mythologie de la Grece classique" 223 • Homer şi Virgiliu s-au bizuit desigur pe cunoaşterea miturilor; operele lor reprezintă însă -prelucrări literare destinate recitărilor publice şi lecturilor.
Cu totul altele sînt functiile mitului atunci cînd i se atribuie
o autoritate sacră; adînc impÎicat în rituri şi credinţe, mitul modelează comportamentele, previne momentele de criză, asigură securitatea, echilibrul şi coeziunea grupului social. Fără a considera ritul 224 drept sursa exclusivă sau condiţia absolut obligatorie a existenţei mitului, constatăm că între aceste două categorii de manifestări există o strînsă interdependenţă 226 ; pe o
arie etnografică foarte largă, mitul descrie şi fundamentează actele rituale, iar acestea la rîndul lor constituie suportul sau stimulul miturilor.
Relaţia colindei cu ritul dedusă în planul obiceiului pe baza
unor prescripţii şi practici regresive devine manifestă la nivelul
analizei de text. Textul colindei nu reprezintă numai un protector
al gestualităţii ceremoniale - constituind sub acest aspect un punct
de sprijin pentru datele cunoscute din exerciţiul obiceiului - ci
şi un depozitar al unor rituri, credinţe şi obiceiuri a căror amintire
s-a pierdut din tradiţia populară românească. Desigur, doar o
porţiune a repertoriului colindei include vestigii mitologice şi se
elucidează prin referinţă la rituri şi reprezentări dispărute din
tradiţia românească, dar care au mai putut fi surprinse pe viu
în sfera altor culturi populare.
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Versurile colindei conţin numeroase referinţe la cosmogonii.
Ceremonialurile de Anul Nou au constituit totdeauna un prilej
de recapitulare a începuturilor lumii; evocînd actele originare în
perioada critică de tranziţie de la un an la altul, se urmărea a
obţine energiile intacte şi inocenţa atribuite momentului primordial. Mircea Eliade atrage atenţia că dintr-o perspectivă mitologică
„Toute repetition rituelle de la cosmogonie est precedee par une
regression rituelle au Chaos". 226 Şi în colindă haosul reprezintă
etapa premergătoare aşezării lumii pe un făgaş firesc. La începutul
lumii, Iuda „Ce-a fost bun tot a luat, /Luă luna cu lu.mina, /
Soarele cu razăle". 227 Sfîntul Ion, Sfîntul Ilie sau Sfîntul Petre
recuperează astrele izgonind astfel tenebrele. În colindă întîmpinăm mai multe tipuri de cosmogonii. Astfel în unele texte apele
iau naştere nu din voinţa unui demiurg, ci din roua scuturată
de un animal mitic: „Supt poala molivului /Zace, zace acel tretin/ El atuncea se scula,/ Se scula, se scuturară/. . . Dintr-a
lui scuturătură/ Rîu repede se pornea I Repede pe lespedoară /
Dar de mare, mărgini n-are" 228 • Cele mai multe colinde pun pe
seama lui Dumnezeu creaţia lumii. Facerea, în versiunea pe care
o oferă colinda, nu prezintă asemănări cu Geneza biblică. Dumnezeu la începutul lumii „Sus cerul l-a ridicat. / În patru stîlpi l-a
răzimat,/ Patru stîlpi tot de argint". 229 Bolta susţinută de stîlpi
corespunde unor reprezentări mitologice extrem de răspîndite. Ne
mărginim să semnalăm că la populaţiile siberiene 230 , şi pe o
etapă mai veche la populaţiile germanice şi la celţi 231 , credinţa
în stîlpii cosmici a luat forma unor reprezentări şi practici cultice.
Analiza unui număr important de texte din categoria colindelor „De băiat" şi „De fată" permite recunoaşterea sursei lor
în riturile de iniţiere la pubertate. Aceste rituri - active şi astăzi
în tradiţia unor populaţii iliterate - reprezentau în societăţile de
tip vînătoresc o etapă obligatorie la pubertate. Iniţierea puberilor
implica un ansamblu de practici destinate a aboli temporar, şi
ulterior a reinstitui şi sublinia, distanţa dintre ordine-dezordine,
animal-uman, viaţă-moarte 232 • Aduşi sau părăsiţi în locuri săl
batice, tinerii trebuiau să îndure pe o durată variabilă privaţiuni
şi chinuri, să se supună la probe primejdioase şi să experimenteze
prin intermediul recuzitei terifiante din scenariul iniţiatic iluzia
morţii, reînvierii şi a contactelor cu lumea spiritelor. Abia la capă
tul unui stagiu menit a educa răbdarea şi curajul şi a transmite
tinerei generaţii experienţa şi legatul cultural al colectivităţii,

.„

48
https://biblioteca-digitala.ro

obţineau statutul
să precizăm, că deşi mai
lină, rit_urile de iniţiere se

de adult şi dreptul la căsătorie. Trebuie
bine cunoscute în versiunea lor mascu„
aplicau şi fetelor ajunse la vîrsta puber-··
tăţii. Din analiza repertoriului ceremonial de şezătoare rezultă
că şi în tradiţia populară românească s-au practicat rituri ale pubertăţii feminine 233 • Înrudirea dintre acest repertoriu şi repertoriul colindelor „de fată" se datorează tocmai faptului că un anumit
strat al celor două specii ceremoniale dezvoltă motive provenind
din aceeaşi sursă rituală.
Funcţia premaritală a unor încercări de obîrşie iniţiatică,
funcţie care se mai poate desluşi şi în „Cîntecul· lăcăţii" 234 , s-a
menţinut deosebit de activă în colindă. Tinerii eroi ai colindei,
cărora li se aplică frecvent epitetul de „mirei", vînează sau întîmpină primejdii în postura de candidaţi la căsătorie, confruntările încheindu-se de regulă prin obţinerea sau făgăduiala unei
mirese. Deosebit de semnificative pentru relaţia cu nunta sînt
finalurile tipice acestei categorii de texte. Însuşi animalul săgetat,
cerbul (v. tip nr. 58) sau peştele prins în mreajă de către fată
(v. tip nr. 50) îşi asumă rolul de victimă destinată ospăţului nupţial: „Peştele-i grăieşte:/ Ce mă chinuieşti/ Şi-mi stai de priveşti?
/ Vino de mă ia / Căci din carnea mea / Nunta ţi-i nunti / Ş-o
vei potoli" 235 • Pe alocuri, textul colindei exprimă clar ideea condiţionării căsătoriei de succesul sarcinei asumate de tînăr: „Mi s-o
lăudatu / Mirel bun bărbatu / Că nu s-o-nsurare / Pin' o săgeta / Şel
şerbuţ de munte". 236
Concepută ca un preambul la viaţa sexuală, şi în acelaşi
timp ca o experienţă analoagă morţii şj reînvierii, iniţierea comporta simularea ingurgitării şi regurgitării puberilor de către un
monstru. Ecoul îndepărtat şi tulbure al acestei secvenţe iniţiatice
se regăseşte în colindele care confruntă un tînăr sau o tînără cu
un şarpe înspăimîntător. Semnificaţia rituală a confruntărilor cu
şarpele mai transpare din unele conata ţii ale textului. Astfel,
eroina unei colinde pleacă la şarpe „joi de dimineaţă", împodobită
ca pentru un eveniment solemn: „Leana ce făcea? / Bine se gătea.
/Coada şi-o-mpletea. /Tot d-o viţă două/ Două, douăsprece /Să
meargă poveste" 237 • Şarpele nu aduce însă nici o vătămare presupusei sale victime, ceea ce dă în vileag caracterul de risc simulat
al confruntării.
Iniţierea, localizată deobicei în pădure, implica izolarea puberilor, ruptura lor temporară de mediul familiei. în colindă întîmpipuberii
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năm

adeseori descrierea unor tărîmuri izolate „Unde iarba creşte.
patru se-mpleteşte" 238 • Spre aceste tărîmuri tainice, evocate
şi de alte specii ceremoniale, sînt călăuziţi tinerii vînători ai colindei
pentru a-şi găsi viitoarele lor mirese. Tot într-un loc sălbatic, în
codru, pe munte, „Unde iarba creşte, / în trii se-mpleteşte" 23D
se confruntă tatăl vînătorilor din tipul nr. 69 „Vînători preschimbaţi în cerbi" cu fiii săi. Acest tip de colindă, în versiunea care i-a
inspirat lui Bart6k Cantata profana, păstrează încă vie amintirea
sediului iniţiatic şi a relaţiilor dintre părinţi şi copii prescrise de
riturile pubertăţii. Violenţa ameninţărilor proferate de fiii metamorfoza ţi în cerbi la adresa tatălui a trage cu deosebire atenţia:
Şi noi te-om ţipa/ Tăt din munte-n munte/ Şi din plai în plai/
~i din pteatră-n pteatră. /Tot ţîră te-i face" 240 • Atitudinea vînă
torilor cerbi se află în vădit contrast cu tonalitatea generală a
genului. Cele mai multe colinde exprimă un elogiu al relaţiilor
de familie armonioase, nesocotirea acestor relaţii atrăgînd după
sine dezastrul final, „capul veacului" (v. tip nr. 165 „Sfîrşitul
lumii"). Sălbăticia fiilor-cerbi nu se explică prin regresiunea lor
la condiţia animalică; manifestînd ferocitate, fiii uncheşului se
conformează unor prescripţii. Brutalitatea faţă de mame 241 , şi în
genere violenţa neofiţilor, făceau parte dintr-un comportament
impus de riturile pubertăţii. Este semnificativ că tatăl se adresează fiilor nu în numele său, ci ca emisar al mamei: „Dragi fiuţii
mei,/ Haidaţi voi acasă/ La măicuţa voastră./ Cu dor vă aşteaptă/
Cu măsuţa-ntinsă, /Cu făclii aprinse" 242 • Referinţa la mamă nu
este întîmplătoare; iniţierea tinerilor, considerată de bărbaţi ca o
lege de neînfrînt, stîrnea femeilor, şi mai ales mamelor 243 , groază
şi o secretă ostilitate. Colinda „Cel uncheş bătrîn" se încheie prin
refuzul neînduplecat al fiilor de a se întoarce acasă. Prescripţiile
rituale se dovedesc mai tari decît relaţiile de rudenie. Vînătorii
cu chip de cerb nu se lasă înduioşaţi de apelul mamei - ei rămîn
în codru respectînd astfel recluziunea impusă de rit: „Drag tăi
cuţul nostru, /Du-te tu acasă/ La maicuţa noastră. / Picioarele
noaşte /Nu calcă-n cenuşă./ Făr' numai prin frunză./ Buzuţile noastre nu-şi beau din păhare, /Căci beau din izvoare" 244 • Precizăm
că în unele forme de iniţiere, puberii trebuiau să apuce hrana cu
gura întocmai ca animalele. 245 La acest comportament ritual,
care se regăseşte dealtfel şi în gestualitatea jocurilor cu măşti
asociate colindei, se referă poate pasajul sus-citat.

/ în
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Există fără îndoială o relaţie între frecvenţa ridicată a metamorfozelor din colindele vînătoreşti, dansurile cu măşti zoomorfe
asociate colindei şi practici specifice riturilor de pubertate. Menţionăm că în cadrul acestor rituri neofiţii erau confruntaţi cu
personaje mascate 246, întruchipări ale spiritelor ancestrale şi ale
unor personaje mitice. Trebuie să subliniem că, pentru o mentalitate arhaică, purtătorul unei măşti nu se deghizează, ci se identifică măştii. Mascarea devine astfel o alternativă a metamorfozei.
ln colindele vînătoreşti cu metamorfoze, animalul care în mod
virtual urmează a fi vînat se manifestă ca un personaj ambiguu:
are coarne albe 247 , galbene 248 sau asemenea razelor soarelui 249 •
cîntă 250 , rîde, îşi împleteşte cununi din viţă şi sfidează făţiş vînă
corul 251 • Dezvăluirea unei identităţi secrete coincide cu momentul
în care vînătorul se pregăteşte să ucidă vînatul; acesta declară
că sub aparenţa de animal ascunde o altă identitate, dualitatea
de roluri fiind pusă pe seama metamorfozei. Dar indiferent de
ipostaza asumată - rol uman sau extra-uman - şi de pretinsele
cauze ale metamorfozei, dezvăluirea unei identităţi ascunse atrage
după sine recunoaşterea prestigiului şi autorităţii personajului întruchipat în animal. Acesta enunţă poruncitor interdicţia săge
tării, iar vînătorul se supune fără a riposta: „Harcăşăl dac-auză
/Pusă harcu-ntr-un genunche/ Şi mi-l rupsă-n mii şi sute" 252 •
Este evident că în colindele cu metamorfoze, vînătoarea - redusă
la o simplă tentativă - reprezintă doar pretextul confruntării dintre
un tînăr şi un personaj care împrumută aparenţa de animal. Afinitatea acestei categorii de personaje cu sfera ritului se trădează
în frecvenţa albului şi auriului, epitete cu conotaţii iniţiatice 253
bine cunoscute, ca şi în prerogativele animalelor cu o identitate
secretă. Asemenea neofiţilor din riturile pubertăţii şi cetelor de
flăcăi colindători, personajele metamorfozate ale colindei se manifestă cu turbulenţă şi dispun de impunitate. În virtutea statutului de personaj sacru conferit măştilor, se pomeneşte de o „fiară
sfîntă" 25 4 sau de cutremurarea vînătorului 255 atunci cînd acesta
ia cunoştinţă de identitatea secretă a animalului. Percepute astăzi
ca un procedeu de stil menit a aduce o întorsătură surprinzătoare
finalurilor colindei, metamorfozele s-au distanţat considerabil de
sursa lor iniţiatică. La acest proces a contribuit şi influenţa exercitată de creştinism; ipostaza zoomorfă capătă înţelesul de pedeapsă
dumnezeiască, spiritelor ancestrale şi personajelor mitologice li se
substituie Sfîntul Ion, pe alocuri insinuîndu-se şi ideea păcatului.
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Nu trebuie însă să ne grăbim a pune în întregime
tăţii creştinismului faţă de practicile păgîne ideea

pe· seama ostilide blestem asociată frecvent personajelor zoomorfe. Conotaţia de blestemat decurge din polivalenţa noţiunii de sacru 256 care însumează sensuri
pozitive şi negative, sensuri care se pot inversa.
Bogatul repertoriu de colinde axate pe tema păstoriei păs
trea.ză desigur o secretă legătură cu ·sfera ritului. Nu numai că
au moştenit şi transmis miturile vînătoreşti 257 , dar păstorii şi~au
elaborat un sistem propriu de rituri, prescripţii şi credinţe care
s-au menţinut pînă tîrziu în tradiţia populară românească 268 • Prin
referinţă la baza etnografică a colindelor păstoreşti se va găsi
cheia „Mioriţei", a cărei interpretare globală se lasă încă aştep
tată. În repertoriul colindei întîlnim nucleul (v. tip nr. 36„Mioriţa"),
motiYele (v. tipurile nr. 37 „Naşterea unui miel miraculos", nr. 65
„Ciuta proroacă", nr .. 133 „Maică în căutarea fiului", nr. 181
„Isus căutat de Maica Domnului") şi stadiile intermediare (v.
tip nr. 38 „Osîndă grea") care au dus la sinteza poetică operată
de „Mioriţa" baladă. Spre colindă va trebui deci să ne îndreptăm
atenţia pentru a ne apropia de sursele „Mioriţei" şi de relaţia sa
cu axiologia populară.
Nu ne propunem să încercăm a aduce o rezolvare problemei
atît de controversate a „Mioriţei". Ne vom mărgini să atragem
atenţia asupra unor semne de întrebare care indică tangenţa
„Mioriţei" colind cu sfera ritului. În versiunea sa cea mai răspîn
dită, „Mioriţa" colind se reduce la momentul deciziei omorului
şi la aşa-zisul testament, porţiunea de text în care păstorul sortit
morţii îşi exprimă dorinţa de a fi înmormîntat la stînă înconjurat
de obiectele profesiunii sale şi plîns de oi.. Această compoziţie
bipartită aparent simplă şi limpede iscă totuşi nelămuriri. Care
ar putea fi explicaţia uciderii ciobanului? Pentru că în „Mioriţa"
<:olind, spre deosebire de versiunea baladă, omorul nu se justifică
prin animozităţi regionale 269 sau prin raţiuni de ordin economic.
Precizarea obîrşiei regionale diferite a ciobanilor lipseşte din colindă, iar omorul nu vizează deposedarea de bunuri a celui ucis.
Sub acest raport este semnificativ faptul că în unele colinde
ciobanul a cărui moarte s-a hotărît de către însoţitorii săi încearcă
zadarnic să îşi răscumpere viaţa: - „Nu mă împuşcaţi./ Că eu ce
v-oi da?/ Sumănaşul meu/ _:_Nouă nu ne trebe /Că şi noi avem/
Suman ca şi-a tău./ Noi te-om împuşca!/ - Nu mă împuşcaţi/
Că eu ce v-oi da?/ Boticuţa mea.! --, Nouă nu ne trebe / Că şi
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noi avem/ Botă ca şi-a ·.ta./ - Nu mă împuşcaţi,/ Că eu ce v-oi
da?/ Fluieraşul meu./ - Nouă nu ne trebe /Că şi noi avem/
Fluier ca şi-a tău" 26o; _.:. „Nu mă omorîţi /Că vouă voi da/
Turmuliţa mea./ - Nouă nu ne trebă /Că şi noi avem/ Turmă
ca şi-a ta". 26l Decizia uciderii ciobanului nu este aşadar dictată
de lăcomia de avere. „Verii primari" sau „fraţii" 262 cum îi numeşte adeseori colinda nu se comportă ca nişte lotri; ei deliberează,
ţin sobor şi abia după aceasta „pe cel mic îl legiuiau" 263 sau „legea
i-o făceau" 26 4, Textul colindei omite a preciza în virtutea cărei
legi sacre se decide moartea ciobanului, iar datele etnografice nu
ne ajută să rezolvăm dilema ca în cazul lui Manole unde sacrificiul
zidirii unei fiinţe omeneşti îşi găseşte un temei în bine cunoscute
rituri de construcţie. Ignorăm aşadar dacă din perspectiva comandamentelor obscure la care se referă colinda, ciobanul „Mioriţei"
are statutul de victimă, de profanator al unor rituri, de inculpat 265
sau neofit 266 • Doar privitor la variantele în care judecata are loc
după ce păstorul se lasă ispitit de o fată sau este preferat de aceasta
(v. subtipul nr. 36 C) s-ar putea stabili o relaţie cu interdicţii
sexuale aplicate în trecut păstorilor 267 • Atragem atenţia că între
acest subtip al „Mioriţei" şi colinda „Mă luai, luai" (v. tip nr. 34
„Seceriş funest"), unde moartea eroinei survine după întîlnirea
cu un cioban, există o analogie de situaţii şi probabil o afinitate
de sens. Nu numai motivaţia deciziei din „Mioriţa", dar şi decizia în sine se înconjură de un anume mister. Hotărîrea „verilor
primari" urmăreşte doar anularea existenţei fizice a ciobanului
sau are şi alte implicaţii? Ciobanul îşi exprimă dorinţa de a fi
îngropat la stînă, totuşi textul colindei este contradictoriu în
privinţa înmormîntării. Formulele „Pe mine pămînt nu puneţi",
„Pe mine nu puneţi lut/ Nice lut nice pămînt" 288 revin în numeroase variante ale testamentului, iar unele contexte indică absenţa îngropării, leşul ciobanului fiind lăsat „Pe aripa şubii, /La
lumina lunii". 269 Aceste conotaţii ale „Mioriţei" par a-şi găsi un
punct de sprijin în variantele tipului nr. 38 („Osîndă grea") care
reiau drama judecăţii enunţînd în termeni clari clauzele hotărîrii:
„La cel mic i s-o vinit /Să-i hie moartea de cuţit./ Să moară nespovedit / Fără lumină de ciară, / Fără om dintr-a lui ţară, / Fără
lumină de seu,/ Fără om din satu său" 270 • Cunoaşterea interdicţii
lor care urmau a-i fi aplicate, respectiv spaima neîmplinirii ceremonialului înmormîntării, ar explica poate grija constantă a ciobanului mioritic pentru destinul său postum. Ceea ce reclamă păs53
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torul este de fapt o împlinire a ritualului funebru prin substitutele
care-i stau la îndemînă: „Lancea mea cea luce / Mi-o puneţi de
cruce" 27 1; „În loc de cruciţă /A mea fluieriţă" 272 ; „În locuţ de
copîrşeu /Puneţi scoarţă de durzău /Şi în locuţ de sălaş/ Puneţi
scoarţă de buhaş" 273 • Simulări ale actelor şi obiectelor din ceremonialul înmormîntării întîlnim şi în alte texte care se referă la
morţi neobişnuite survenite departe de sat; în cîntecul „Ciobănaş
de la miori" 274 , unde păstorul moare lovit de trăznet „Sus în
vîrful muntelui" 276 sau în colindele care pomenesc de răpirea
unei fete de către peţitori samavolnici 276 • (V. subtip 134 Ab.) Derivarea testamentului mioritic din cîntece funebre menite a suplini
refuzul sau lipsa ceremonialului funebru rămîne doar o ipoteză.
Se poate însă afirma că atît testamentul, cît şi motivaţia judecăţii
trimit la o sursă rituală. Obscuritatea textului colindei şi stadiul
actual al cercetărilor nu ne permit a stabili la care rit anume se
referă „Mioriţa".

Spre deosebire de o categorie de rituri păstoreşti, săvîrşite
la stîni izolate şi în cercul restrîns al oierilor, riturile agrare au
un caracter amplu şi explicit. Sensul de ritual agrar al colindatului,
care mai răzbate din mărturii sporadice obţinute de la generaţia
vîrstnică, devine evident la nivelul textului colindei: „Haidaţ'
voi, haidaţ', / Haidaţ' să mi-j dăm/ Road' holdelor,/ Izvor viilor,/ Mană cîmpilor" 277 sau „Apă-n gură şi-a luatu,/ Holdele le-a
muratu/ Şi din gur-a cuvîntatu: /Creşteţi grîne pînă-n brîne / Şi
săcări pînă-n subsuori/ Şi ovese cît de dese/ Şi alace pîn' după
cap" 278 • Pe alocuri, versurile colindei permit reconstituirea practicii
fertilizării cîmpului prin stropirea rituală cu vin: „O cupă de vin/
Şi-un ţipău de grîu / Să ne semănăm / Roada cîmpului / Meana
griului / Din cupa de vin. / Să ne slobozim / Pe est cîmpuri seci /
Tot izvoare reci" 279 .
Ar fi greu, dacă nu imposibil, a delimita pe criteriul aderenţei
la rituri şi reprezentări agrare o porţiune anume a repertoriului
colindei. Pentru că referinţe la sistemul cultural propriu agricultorilor întîlnim şi în colindele protocolare şi în colindele vînătoreşti
şi în colindele care dezvoltă motive păstoreşti sau teme inspirate
de creştinism. Chiar şi în versiunea colind a temei „Manole" se
stabileşte o relaţie între zidirea victimei şi ciclul vegetaţiei; soţia
meşterului moare, dar din trupul ei răsar un spic de griu şi un
fir de iarbă. 280 De asemenea dă de gîndit faptul că tipul „Mă
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luai, luai" apare ş1 m ritualul de seceră. Punctul de vedere ş1
mentalitatea unei societăţi agrare domină şi definesc colinda.
Cercetări din multiple domenii au demonstrat că teme şi
motive din preistorie continuă să vieţuiască în tradiţia cultivatorilor. 281 Am putut verifica puterea de remanenţă a tradiţiilor
orale constatînd că şi repertoriul colindei, repertoriu manipulat
de o societate esenţialmente agrară, perpetuează elemente deduse
din rituri şi reprezentări preistorice. Sînt totuşi relativ rare tipurile
de colindă care în întregimea lor păstrează un caracter fosilar.
Incompatibilitatea unor asemenea tipuri cu sensurile asumate de
colindă în procesul evoluţiei sale le-a împins în repertoriul pasiv
al genului unde agonizează sub forma unor variante obscure şi
eliptice. Cele mai multe din tipurile colindei probează că motivele
şi temele moştenite din preistorie au suferit mutaţii şi au fost
reinterpretate în consens cu punctul de vedere şi interesele unei
societăţi agrare.
Chiar şi un tip arhaic ca tipul nr. 69 „Vînători preschimbaţi
în cerbi" nu a rămas străin de influenţa mentalităţii cultivatorilor.
Toate variantele acestui tip subliniază de la bun început că „Cel
unchiaş", îndreptîndu-şi fiii spre vînătoare, a neglijat să-i înveţe
alte îndeletniciri: „Şi nu li-o-nvăţat /Nici un meşteşug/ Nici a
plugărie,/ Nici a stăvărie / Făr' a vînărie" 282 , „Nu l-au învăţat/
Nice plugăraş / Nice d-al cosaş/ Fără vînători" 283 • Aceeaşi idee,
reluată de către fiii-cerbi, se transformă în reproş la adresa tată
lui: „Drag tăicuţu nostru/ Nu ne-ai învăţat/ Nici un purcăraş /
Nici un stăvăraş / Făr' vînători de codru" 284 • Din unghiul de
perspectivă al agricultorului şi crescătorului de animale, vînă
toarea nu mai reprezintă o îndeletnicire prestigioasă. Practica
exc;lusivă a vînătorii capătă înţelesul de orientare fundamental
greŞită, de atitudine reprobabilă şi nefastă.
Mutaţii importante ale matricei iniţiatice intervin într-o
clasă de texte, care reluînd relaţiile instaurate de colindele cu
metamorfoze modifică statutul personajelor. Şi în această clasă
de texte întîlnim relaţia dintre un vînător şi un animal investit
cu trăsături antropomorfe şi cu atribute din sfera ritului; cerbul
poartă uneori un leagăn de mătase 286 , coarnele sale pot fi asemuite razelor soarelui 286 , pasărea spune ghicitori 287 , dulful are
o soră aptă a deveni ibovnica vînătorului (v. tip nr. 52) iar leul
deţine incidental rolul de peţitor (v. subtip 134 Ab) sau îşi arogă
stăpînirea unei zone în care „om mirean" 288 nu poate pătrunde.
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Spre deosebire însă de personajele metamorfozate, animalele ambigue din această clasă nu îşi asumă o identitate secretă şi implicit
nu beneficiază de prerogativa intangibilităţii. Definitoriu pentru
personajele zoomorfe ale acestei clase este rolul lor de animale
stricătoare. Atitudinea arogantă a personajelor metamorfozate
se comută în acţiune de prejudiciere: cerbul „Rupsă gardu stoborat /Şi în vie s-o băgat " 289 , iar boul negru „Fală-şi face cînd
se paşte / De cu seară în cea secară,/ Peste noapte-n grîne
coapte,/ La zîori grădini cu flori" 290 • Acţiunile personajelor stricătoare nu îşi găsesc o acoperire într-o motivaţie de ordin biologic,
în foamea sau lăcomia animalică. Aceste personaje sînt nocive
nu atît prin ceea ce consumă, cît prin daunele pe care le aduc;
dulfului de pildă i se impută nu atît furtul merelor, cît faptul
că „Nu mînca cît le strica" 291 , iar despre leu aflăm că „Jos în
vie s-a băgat, /N-o mîncat pe ce-o prădat" 292 , „Rupsă viţă de
rodiţă / Rupsă gardu-nstrăşinat, / Tomna-n vie s-o băgat, /Ci-o
foz bun tot o mîncat / Şi-o fos slab tot o călcat" 293. Atributele
.şi funcţiile animalelor stricătoare indică tangenţa cu riturile
pubertăţii, prejudiciile puse pe seama acestor personaje amintind
turbulenţa puberilor pe durata iniţierii. Se impune însă constatarea că relaţiile dintre aceste personaje şi vînător depăşesc prin
<:>stilitatea lor manifestă cadrul prescripţiilor rituale. Ca şi în
.colindele cu metamorfoze, eroul posedă atribute vînătoreşti.
Contextul însă îl înfăţişează ca stăpînul unor vii 294 şi al unor
case „N alte şi frumoase" 295 sau ca apărător al unui măr (v. tip
nr. 52) şi ca locuitor al zonei cultivate; spre această zonă, „Prin
fînaţă pînă-n braţă /Şi prin grîne pînă-n brînă" 296 , „Cam de-a
lungul drumului/ Şi de-a largul cîmpului" 297 , se întoarce victorios junele din expediţia la leu. Transgresînd hotarul care separă
natura sălbatică de natura cultivată şi aducînd prejudicii semă
năturilor, exponenţii riturilor iniţiatice lezează interesele cultivatorilor. Din punctul acestora de vedere, exponenţii riturilor
iniţiatice au căpătat înţelesul de agenţi ai dezordinii şi de personaje nocive. La noi, ca şi în sfera altor culturi tradiţionale,
motivul animalelor stricătoare are o obîrşie agrară 298 • În matricea
rituală a colindelor vînătoreşti, redusă în cele din urmă la o cochilie
goală, se insinuează mesajul societăţii agrare. Tînărul erou continuă să poarte însemnele vînătorii; el a devenit însă un reprezentant manifest al intereselor agricultorilor. În numele acestor
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interese supune pseudo-vînătorul animalele stricătoare. Deposedaţi de vechile lor atribute sacre, e~ponenţii riturilor pubertăţii
sînt nevoiţi să se plece în faţa unei orînduiri superioare care respinge ca retrograde structura social-economică şi sistemul cultural proprii vînătorilor. Leului i se aplică zgarda (v. tip nr. 55A),
cerbul va trebui să îşi asume rolul de „vătav curţilor" 299 , iar
ciuta şi puiul părăsesc de bună voie funcţiile de personaje silvestre pentru a deveni auxiliari ai riturilor agrare: „Ciuta cea
mai mare/ Ea că mi-şi d-aveare /Cerbu-i stretior, /Gura-i păltior:/
- Eblen fiu cu mine /La livezi-mi verzi,/ La ţarini întregi,/
Ca noi să ne dăm/ Mană cîmpilor, /Roadă holdelor" aoo.
Nu putem deci atribui global componentei mitologice a
colindei un caracter imuabil şi derivarea din acelaşi strat. Cel
puţin în aria culturii tradiţionale europene, ideea conservării
unor mituri în puritatea lor originară se dovedeşte iluzorie. Dacă
unele categorii ale colindei vădesc aderenţa la matricea riturilor
pubertăţii, conservînd cu intermitenţă vestigii preistorice, altele
sînt purtătoarele . unor rituri păstoreşti şi agrare sau exprimă
opoziţia crescătorilor de animale şi a agricultorilor faţă de bunurile culturale moştenite de la vînători.
Nu numai mentalitatea păstorească şi agrară a produs mutaţii
şi a contribuit la îmbogăţirea stratului de bază al colindei, dar
şi alţi factori, un factor demn de luat în consideraţie fiind creşti
nismul.
INFLU'EN'ŢA CREŞTINA

Una din căile prin· care au pătruns în colindă personaje,
teme, motive, refrene şi formule a fost creştinismul. Astfel, pentru
un număr de colinde, cu deosebire cele cu caracter de legendă
creştină etiologică, s-a putut stabili 301 sursa lor în textele apocrife difuzate la noi prin filieră slavo-bizantină.
Analiza colindelor de inspiraţie creştină ne pune însă adeseori în situaţia arheologului care descoperă în materialul de construcţie a vechilor bazilici piatra templelor păgîne. Impunîndu-se
treptat ca religie universală, creştinismul a contribuit involuntar
şi la stabilirea unor contacte între culturi populare disparate 302.
Prezenţa unor elemente din folclorul bazinului mediteranean
şi al Asiei Mici în puncte îndepărtate geografic, se datorează în
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bună măsură rolului creştinismului timpuriu de vehicul al unor
legende şi credinţe originare din centrul său de iradiaţie. Colinda
atît de răspîndită care înfăţişează pe Maica Domnului ostenită
de drum cerind plopului şi tisei să-şi plece crengile pentru a o
feri de arşiţă (v. tip nr. 168 A), derivă dintr-o veche legendă creş
tină impregnată de atmosfera Orientului 303 ; în Evanghelia apocrifă care a slujit de model colindei citate, palmierul este acela
care oferă umbră Maicii Domnului. Unul din tipurile criptice de
colindă, naşterea lui Isus din piatră (v. tip nr. 33), se elucidează
prin raportarea la străvechiul obicei al pietrei obstetricale, obicei
uzitat în Orientul Apropiat 304 • Martiriul Sfintei Vineri, legendă
din care s-a inspirat un anume tip de colindă (v. tip nr. 175),
a apărut după toate indiciile în Imperiul Bizantin unde interferenţele greco-orientale erau atît de frecvente; în apocriful menţionat, care a cunoscut şi la noi o largă circulaţie, Sfînta Vineri,
fiica prea frumoasă a lui Agaton şi Polfiia, călătoreşte la regele
Antiohiei şi la alţi monarhi şi, ca în basme, înfruntă balauri şi
trece prin nenumărate peripeţii. 305
·Desigur, doar unele din elementele de folclor preluate de
către colindă din apocrife pot fi atribuite zonelor în care creşti
nismul la începuturile sale s-a propagat. Pe etape şi la nivele
diferite, miraculosul creştin s-a întrepătruns cu elemente proprii
culturilor populare în care s-a implantat. Acest ultim proces,
deosebit de pregnant în tradiţia culturii populare româneşti creează
dificultăţi încercărilor de a distinge în repertoriul colindei stratul
creştin de fondul mitologiei locale.
Clasificările tradiţionale împart colindele în laice 306 şi religioase. Utilizarea acestei terminologii impune un examen critic:
aşa zisele colinde laice mai păstrează încă - prin componentele
lor mitologice - legătura cu planul sacru, iar pentru a circumscrie
colindele creştine, sfera religiosului este mult prea largă. Dar chiar
dacă facem abstracţie de improprietăţile de ordin taxonomic 307
şi ne referim strict la categoriile concrete pe care termenii citaţi
le desemnează, constatăm anumite inadvertenţe. Numai o porţiune
a repertoriului colindei 308 poate fi considerată în mod riguros
drept creştină. Cît despre textele apocrife, acestea au influenţat
colinda în primul rînd prin latura lor de fabulos, care provine,
după cum am arătat, din infiltrarea unor elemente folclorice
în stratul creştin.
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Analiza de ansamblu a colindei, operată la nivelul personajelor, motivelor şi comparativ pe variantele aceluiaşi tip, pune
sub semnul întrebării divizarea genului în două categorii bine
delimitate.
Astfel, putem constata că în numeroase colinde, între sfinţi
şi personajele mitologiei populare nu se stabileşte un raport de
opoziţie; Isus dansează cu sora soarelui, Sînnicoară salvează
de la înnec corăbiile soarelui, iar naşterea pruncului Isus este
vestită de către o zînioară. în formele de creştinism rural care
au dăinuit multă vreme la noi, personajele mitologice şi sfinţii
nu constituiau forţe antagonice; prin influenţa şi autoritatea
crescîndă a noii religii, dar în climatul relativ tolerant al ortodoxiei,
sfinţii s-au distins treptat doar printr-un plus de prestigiu. în
această stare de spirit, alăturarea personajelor creştine cu cele
mitologice nu putea fi resimţită ca incompatibilă sau profanatoare.
Sînt şi colinde care reflectă un moment de tensiune între
mitologia populară şi stratul creştin. Cele două filoane, reunite
în acelaşi exemplar, continuă să se concureze. Astfel, în unele
colinde vînătoreşti cerbul pretinde mai întîi a fi Sfîntul Ion, apoi
se dezminte dezvăluindu-se ca un anumal miraculos care măsoară
„Pămîntu cu umbletu/ Şi ceru cu cumpătu" 30&.
Parte din elementele datorate creştinismului au fost supuse
procesului de elaborare folclorică; reasamblate sau contopite
-cu vechile credinţe şi reprezentări, elementele de miraculos creştin
au contribuit la apariţia unor personaje surprinzătoare prin caracterul lor inedit sau hibrid. Iuda, de exemplu, a cărui trădare a
impresionat fantezia populară, se înfăţişează în unele colinde ca
un monstru acvatic avînd un pui 310 , sau ca un demon subpă
mîntean 311 .
În ceea ce priveşte sfera motivelor, distincţia dintre colindele
laice şi cele de factură creştină devine adeseori confuză; aceleaşi
motive utilizate în colindele laice apar şi în colindele cu teme
creştine şi viceversa. De exemplu, „vestmîntul împodobit cu astre",
motiv care poate fi raportat la ornamentica bizantină, dar şi
la modele anterioare 312 , se atribuie rînd pe rînd cînd lui Dumnezeu sau Isus, cînd ciobanului sau coconului cerut ca şef al oastei.
În „patul minunat", motiv constituit probabil în legătură cu
practica nocturnă a colindatului, se odihnesc soţul şi soţia, copiii
gazdei, dar şi sfinţii sau Isus răstignit.
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Procesul inserţiei unor personaje şi elemente creştine în motivele tradiţionale a luat proporţii după toate indiciile abia în ultimele trei-patru secole, ca efect al circulaţiei mai intense a apocrifelor şi sub presiunea influenţei sporite a bisericii.
Nu încercăm prin această afirmaţie să minimalizăm rolul
creştinismului şi să excludem influenţa timpurie exercitată de
acesta asupra colindei. Există desigur în colindă şi un strat creştin
primitiv. Pare de pildă plauzibil ca la constituirea colindelor careîl înfăţişează pe Isus în mijlocul turmei să fi contribuit şi simbolul
paleo-creştin al bunului păstor 313 , simbol încărcat la rîndul său.
cu elemente orifice. De asemenea motivul Maicii cu pruncul în
braţe, motiv atît de ·răspîndit în colindă, a fost foarte probabil·
inspirat de iconografia difuzată de noua credinţă. Imaginea,.
bizar~ pentru peisajul nostru, a mînăstirii „cu altare jos pe mare".
capătă un înţeles prin conexarea la un model bizantin. Apropierea nu este surprinzătoare dacă ţinem seama de strînsele relaţii
dintre biserica bizantină şi comunităţile şi episcopatele sud-est
europene. 314 Numeroşi evanghelizatori ai peninsulei balcanice au
pornit din mînăstirile şi bisericile bizantine situate adesea pe·
insule şi litoral, iar mai tîrziţi, după căderea Constantinopolului •.
multe din aceste focare ale ortodoxiei au fost subvenţionate de
către domnii noştri şi au furnizat celor <louă ţări româneşti mitropoliţi, episcopi şi clerici mărunţi.
Privitor la modul concret în care creştinismul a influenţat
colinda se pot face anumite deducţii pe baza unor documente„
prin analogie cu procese şi mutaţii survenite în sfera altor genuri
folclorice şi prin referinţă directă la textul colindei.
Vehemenţa cu care· pastorul luteran Mathesius combate colin-dele aplicîndu-le stigmatul de cîntece drăceşti, blestemate de Dumnezeu („Teifelsgesenger, Gotteslesterliche Kolinden" 315 ) este semni-ficativă pentru atestarea la o dată tîrzie, secolul al XVII-lea,
a unui repertoriu neatins de creştinism, dar atipică pentru poziţia
adoptată de biserica ortodoxă şi de clerul autohton faţă de fondul
local de tradiţii. După cum am arătat în alt capitol, creştinismul
la noi a îmbrăcat abia tîrziu forme instituţionale, iar lupta de·
eradicare a vechilor practici păgîne nu a avut un caracter metodic.
Cele cîteva măsuri restrictive consemnate în documente 316 au
în vedere tulburările iscate de cetele colindătorilor şi nu caracterul
păgîn al practicii sau textelor. Cît de ambiguă s-a menţinut poziţia unor preoţi localnici în raport cu riturile şi credinţele popular~
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se poate deduce şi din documente bisericeşti tîrzii 317 , c:are semcazuri de participare directă a clericilor rurali la practici
magice. Este greu de presupus că preoţii noştri de ţară puteau
să se indigneze împotriva colindatului, obicei pe <;are îl cunoşteau
printr-o experienţă nemijlocită.
·
Tot pastorul Mathesius .pomeneşte de faptul că după o îndîrjită opoziţie enoriaşii săi ar fi acceptat să cînte pe lîngă colindele
lor tradiţionale şi unele cîntări bisericeşti. O. Bîrlea vede în această
afirmaţie un document de „o importanţă covîşitoare pentru relevarea procesului de introducere treptată a repertoriului religios
în cadrul colindatului ancestral." 318 În ceea ce priveşte semnificaţia acestui document, ne îngăduim să manifestăm oarecari rezerve.
Psalmii (Psalmen) menţionaţi de Mathesius n-au lăsat nici o
urmă în repertoriul şi stilul colindei. Semnalăm de asemenea
că deşi posedau probabil de multă vreme un repertoriu românesc
al colindei („und ihre Kolinden walachish singen"), Cergăii 319
la care se referă Mathesius nu constituie un exemplu reprezentativ.
Chiar dacă admitem că în sec. al XVII-iea versiuni românesti
ale unor cîntece bisericeşti occidentale („Kirchenlieder") ~u
fost impuse colindătorilor din Cergăul Mic, nu trebuie să ne grăbim
a considera drept un caz reprezentativ iniţiativa unui preot luteran fanatic. Nu respingem defel posibilitatea ca şi unii clerici
autohtoni să fi contribuit la pătrunderea unor elemente creştine
în colindă. Producţiile preoţilor noştri de ţară, prin formaţia
.şi modul de viaţă al autorilor, nu se puteau îndepărta prea mult
<le modelele folclorice.
Presupunem că primele forme de adaptare ale colindei la
creştinism au constat în introducerea unor formule finale şi a unor
refrene. Emiţînd această ipoteză ne bizuim pe faptul că am putut
urmări pe viu un proces analog în faza incipientă a creaţiei populare
contemporane; astfel, am constatat că substituirile de termeni,
.adaosurile sau inovaţiile intervin la începutul şi înche-ierea unor
cîntece, care în miezul lor 320 păstrează vechile motive tradiţi
onale. De asemenea, se poate observa că descîntecele s-au dovedit permeabile la influenţa exercitată de creştinism doar în for. mulistica finalurilor. Unul din cele mai vechi refrene crestine
inserate colindei pare a fi fost „haleluia", devenit prin defo~are
îndătinatul „Leru-i Ler". Răspîndirea generală a acestui refren
în forma sa coruptă 321 , prezenţa sa a tît în colindele laice cît şi
în cele. creştine, ne îndreptăţesc să presupunem că arhetipul
nalează
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lui „Leru-i Ler" a pătruns de foarte multă vreme în colindă. Formulele finale de influenţă creştină se întîlnesc destul de des chiar
şi în colinde dezvoltînd teme complet laice. Frecvenţa unor atari
formule nu trebuie numaidecît pusă pe seama unor intervenţii
bisericeşti. În formele de sincretism religios care s-au menţinut
multă vreme în lumea satului nostru, asocierea vechilor credinte
cu creştinismul era cît se poate de firească. Ca şi în descîntec~.
care se încheie cu formula „Leacul de la mine şi de la Maica Precista", în refrenele sau formulele finale ale colindei, prin invocarea
numelui lui Dumnezeu sau a lui Isus, se urmărea a spori eficacitatea magică a practicii.
Pentru anumite colinde dispunem de posibilitatea de a
pe baza confruntării unui număr de variante inserţia
elementelor creştine în stratul mitologic.
Unele colinde îl înfăţişează pe Dumnezeu coborînd din cer:
„Dă pă scări / de luminări, / Pe nimica nu călca / De nimic nu
se tinea". 322 Constatăm însă că în altă variantă nu Dumnezeului
creŞtin, ci altui personaj i se atribuie această coborîre miraculoasă:
„Colo-n jos şi mai în jos/ Ieste-o scară tot de ceară/ Pe cari soarele
scoboară/ Cu secera subţioară/ Să secere la secară/ Şi la griu
de primăvară" 323 •
După cum am arătat, tipul nr. 69 „Vînători preschimbaţi
în cerbi" păstrează o puternică amprentă mitologică. În una
din variantele consemnate de Bart6k 324 metamorfoza se explică
prin magia contiguităţii; fiii vînătorului devin cerbi pentru că
au „băut din urma unui cerb mare". Alte variante 325 , deşi foarte
asemănătoare cu versiunea culeasă de Bartok, omit a mentiona
circumstantele miraculoase ale metamorfozării vînătorilor. O ~ari
antă din j~deţul Sibiu introduce o altă motivaţie a metamorfozei. Fiii-cerbi mărturisesc tatăului: „Noi atît-am vînat / Păn'
Dumnezeu cel sfînt /Pe noi ne-a năstămit /Nouă cerbi în munte326 •
Sub influenţa eticii creştine vînătoarea a căpătat înţelesul de
păcat; fiii uncheşului sînt preschimbaţi în cerbi de către Dumnezeu
care pedepseşte astfel practica excesivă a vînătorii.
O fază mult mai avansată atinge procesul creştinării în colindele
care înfăţişează un boier culegînd din rai mere de aur (v. tip nr.159
„Omul bun şi merele de aur"). După cum vom încerca să demonstrăm, acest tip cunoscut mai ales sub forma unei redacţiuni creş
tine îşi trage rădăcinile dintr-un tip de colindă cu un pronunţat
urmări
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caracter mitologic (v. tip nr. 29 „Merele căpătate de la soare").
Alăturăm spre comparare variante ale celor două tipuri. În
unele din variantele 327 tipului nr. 29, personajele centrale sînt
trei femei care culeg mere. Luna, uneori Sfîntul Petru, le întreabă
de unde au merele. Femeile răspund: „De la soare cu multă
rugare". Cele trei femei, numite incidental şi zînioare 328 , apar
asociate soarelui si în ceremonialul funebru, de ex. în cîntecul
zorilor. Chiar dacă nu stabilim o corespondenţă· între cele trei
femei şi Parcae 329 , după cum s-a sugerat, considerăm totuşi vădită
apartenenţa acestor personaje la categoria reprezentărilor mitologice. O variantă culeasă de Bart6k 330 prezintă în locul celor
trei personaje m}tologice „drumeţii"; aceştia culeg mere care
cad pe o masă. Intrebaţi de lună de unde au merele, drwneţii
răspund: „De la soare/ Cu mare rugare". Altă variantă 331 introduce ca personaje boierii. Acestia, ca şi în versiunea precedentă,
culeg mere care pică pe o masă. Maica Domnului îi întreabă de
unde au merele. Urmează răspunsul invariabil: „De la soare/ Cu
multă rugare", În sfîrşit, iată şi versiunea cea mai răspîndită
a temei merelor. Un boier bătrîn (uneori doi) stă în rai aşezat
la o masă pe care pică mere de aur. întrebat ce a făcut ca să obţină
merele, boierul mărturiseşte că s-a rugat Domnului, că a fost
pios sau milostiv (v. tip nr. 159). Trebuie să recunoaştem că fără
a poseda şi celelalte inele din lanţul transformărilor ar fi fost
dificil să ghicim sub aparenţa creştină a acestei redacţiuni sursa
sa mitologică.
Se poate deduce că în procesul de transformare a colindei
sub influenţa creştinismului au existat mai multe etape:
1. Influenţa creştină se manifestă sub forma unor formule
de încheiere, a unor refrene sau unor corective stîngace introduse
în vechile versiuni populare.
2. ln ciuda incompatibilităţii lor, filonul popular şi cel creş
tin coexistă în unul şi acelaşi exemplar.
3. Cele două filoane reunite în acelaşi exemplar sub forma
a doua personaje sau două soluţii dramatice se concurează şi
se dezmint reciproc.
4. Cele două filoane fuzionează la nivelul personajelor sau
soluţiilor dramatice.
5. Elementele aparţinînd miraculosului popular se estompează
şi treptat sînt eliminate.
6. Personajele mitologice populare sînt înlocuite cu sfinţi.
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eticii creştine care modifică semnificaţia dezno-.
comportamentul eroilor.
Desigur, nu pretindem că între etapele enunţate ar fi existat
o ordine prestabilită a succesiunii; ponderea variabilă a ihfluenţei exercitate de creştinism, decalajele în evoluţia diverselor zone geografice precum şi legile circulaţiei orale au determinat fără îndoială salturi, pendulări sau reveniri imprevizibile.
Analiza st;atului creştin în colindă ne îngăduie să facem
cîteva constatări generale:
Creştinismul nu poa.te fi considerat un factor constitutiv
al colindei, ci o influenţă suprapusă. La unele colinde, învelişul
creştin superficial ne lasă să întrevedem cu uşurinţă vechea structură a textului; astfel colindele pe tema prădării raiului (v. tip
nr. 25) sau facerii lumii (v. tip nr. 23), deşi includ elemente de
miraculos creştin, păstrează un caracter mitologic evident. Întîlnim
şi colinde cu o puternică amprentă creştină. Uneori însă, tocmai
piesele ce par a fi o emanaţie directă a creştinismului au la bază
o versiune mitologică. Se poate presupune că ideologia creştină
a exercitat presiuni cu deosebire asupra exemplarelor, care exprimînd cu mai multă pregnanţă o mentalitate păgînă îi puteau
submina autoritatea. Şi cum repudierea acestor colinde îndăti
nate ar fi fost dificilă, creştinismul şi-a introdus treptat în vechile
structuri ideologia şi panteonul sfinţilor.
Elementele venite printr-o filieră creştină au fost adaptate
succesiv şi în grade variabile la miraculosul popular, la un ceremonial şi la ur;i model preexistent.
7.

Intervenţia

d.ămintelor şi

REPERTORIU, TIPOLOGIE, STRATUL DE BAZĂ AL COLINDEI

Alcătuirea

unui index tipologic şi bibliografic al colindei ne
posibilitatea de a face unele aprecieri privitoare la repertoriile
regionale şi repertoriul de circulaţie generală precum şi la proporţia numerică dintre tipurile laice şi creştine. Desigur, nu absolutizăm rezultatele cifrice care decurg din analiza tipologiei propuse de noi. În acest sens găsim necesar a face unele precizări.
Indexul tipologic şi bibliografic al colindei nu are un caracter
exhaustiv. Deşi am inclus atît texte consemnate în tipărituri,
cit şi piesele din Arhiva Institutului de cercetări etnologice şi
dialectologice culese cu mijloace tehnice 332 , posibilitatea - chiar
oferă
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dacă limitată

- de a detecta tipuri inedite pe baza surselor omise
de noi nu poate fi respinsă.
Un alt factor care conferă un caracter relativ cifrelor obtinute
din consultarea indexului colindei derivă din faptul că tipurile,
reprezentate fiecare printr-un simbol (respectiv numărul lor de
ordine), au practic o semnificaţie variabilă în procesul circulaţiei
şi în raport cu tradiţia. Din perspectiva confruntărilor statistice,
o pondere egală posedă atît tipurile care însumează un stoc important de variante (v. de ex. tipurile nr. I, nr. 168, nr. 176) cît şi
tipurile regresive, de circulaţie locală sau de obîrşie relativ recentă,
tipuri ilustrate printr-o singură atestare (v. de ex. tipurile nr.
31, nr. 89, nr. 140). De asemenea trebuie să menţionam că, pe
diverse temeiuri, 333 am conferit statutul de tip şi cîtorva exemplare
aflate la limita dintre colindă şi cîntecul de stea (v. parte din variantele tipurilor nr. 166, nr. 172 şi nr. 184) sau ipotetic remaniate
de către culegători (v. tipurile nr. 122 a şi nr. 158), ca şi unor piese
parţial eliptice 334 (v. tipurile nr. 188 şi nr. 192).
Atragem atenţia şi asupra faptului că distincţia dintre tipurile laice şi creştine, implicit şi raportul lor numeric, depind într-o
oarecare măsură şi de punctul de vedere adoptat. În opinia noastră,
inserţia unui element creştin într-o colindă laică nu constituie
un argument pentru a-i atribui acesteia o origine creştină. Am
considerat astfel ca laice colindele vînătoreşti cu metamorfoze
şi sfinţi (v. tipurile nr. 68 C, 68 D, 68 E) sau unele tipuri mitologice în care intervine ca personaj episodic Dumnezeu (v. de ex.
tipul nr. 23 „Facerea lumii", nr. 25 „Furarea astrelor" sau tipul
nr. 32 „Rodirea pomilor iarna"). Am apreciat însă ca inspirate
de etica şi miraculosul creştin majoritatea tipurilor incluse în
categoriile VII „Edificatoare şi moralizatoare" şi VIII „Biblice
şi apocrife" precum şi unele tipuri cu o puternică amprentă creştină
aparţinînd din diverse raţiuni altor categorii (v. de ex. tipurile
nr. 11 „Trezirea lui Dumnezeu", nr. 20 „Colindătorii şi dorinţa
lui Isus").
Considerăm că în ciuda coeficientului de arbitrar inerent
oricărei clasificări şi oricărui rezultat statistic, cifrele obţinute
din consultarea indexului nostru nu sînt totuşi lipsite de semnificaţie. Din totalul de 217 tipuri, 110 aparţin repertoriului original transilvănean, 33 celui original muntean, iar 74 tipuri cunosc
o răspîndire generală. Însumînd tipurile creştine din cele două
repertorii regionale, ca şi din stratul comun, rezultă cifra 49.
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În delimitarea repertoriilor regionale am ţinut seama de două
mari zone etnografice: I Transilvania, inclusiv Banat, Crişana;
Maramureş şi Suceava şi II Muntenia, inclusiv Oltenia, sudul
Moldovei şi Dobrogea. în mod convenţional vom numi prima
zonă Transilvania, iar cea de-a doua Muntenia.
Una din problemele cele mai delicate a fost însăşi delimitarea repertoriului muntean de cel al Transilvaniei. Stabilirea
originii unor colinde răspîndite în Transilvania, dar semnalate
şi în Muntenia, a necesitat repetate deliberări.
Fără îndoială, pe calea transhumanţei şi prin colonizări cu
ardeleni, unele colinde transilvănene au pătruns în repertoriul
Munteniei. Considerăm însă că s-a exagerat rolul Transilvaniei
în ceea ce priveşte determinarea repertoriului muntean. Coloniştii sau păstorii ardeleni au transplantat în Muntenia unele
din colindele lor nu pe un teren arid, ci într-un repertoriu cu vechi
tradiţii locale. În spirijinul acestei afirmaţii vine faptul că Muscelul 335 , Ialomiţa şi Dobrogea - zone de puternică iradiaţie ardeleană - posedă tipuri originale neatestate peste munţi (v. tipul
nr. 115 „Convoiul cu prizonieri şi alegerea miresei", tip caracteristic Ialomiţei, sau tipul nr. 143 „Sluga lui Vodă cuprinsă
de dorul de casă", tip răspîndit în Dobrogea şi Ialomiţa). De asemenea credem că problema transhumanţei a fost privită unilateral. Căci în procesul pendulării sezoniere a mocanilor ardeleni,
aceştia au adus tipuri de colindă în unele părţi ale Munteniei,
dar au şi preluat din această regiune tipuri care au fost ulterior
introduse în zona lor de baştină. Prezenţa tipului nr. 50, „Peştele
şi mreaja fetei", tip vădit muntean, în Săcele, sau atestarea în
aceeaşi zonă a tipului nr. 122 „Elogiul căsniciei", tip marcat de
stilul Munteniei, probează faptul că pe calea transhumanţei colindele au pătruns nu numai de sus în jos - respectiv din Transilvania în Muntenia - ci şi în sens contrar.
Pentru a distinge repertoriul Munteniei, de cel al Transilvaniei, am ţinut seama de factori multipli.
Piesele masiv reprezentate în Muntenia şi cu totul singular
culese în sudul Ardealului le-am considerat drept muntene (cazul
tipurilor nr. 50 şi nr. 122 menţionate mai sus). Tipurilor de mare
circulaţie în sudul Ardealului şi izolat semnalate în Ialomiţa,
Muscel şi Dobrogea le-am atribuit o origine transilvăneană (v.
de ex. tipul nr. 126 „Părinţii dornici să-şi vadă pruncul ajuns
om" cu o singură atestare în Ialomiţa, sau tipul nr. 141, „Calul
66
https://biblioteca-digitala.ro

voinicului pizmuit de împărat", sporadic menţionat şi în Muscel).
Pentru delimitarea repertoriilor Transilvaniei şi Munteniei, un
criteriu secundar l-a constituit şi stilul diferenţiat regional. Am
folosit însă acest criteriu cu prudenţă, dat fiind faptul că în circulaţia contempoană s-au produs frecvente întrepătrunderi stilistice.
Desigur, faptul că un tip de colindă este astăzi absent sau
sporadic reprezentat într-o regiune, nu exclude posibilitatea ca
în trecutul acelei regiuni să fi cunoscut o difuziune. Argumente
mult mai sigure pentru determinarea repertoriilor regionale şi
a repertoriului comun celor două regiuni s-au obţinut prin confruntarea datelor deduse din circulaţia contemporană a colindei cu
menţiunile din tipăriturile mai vechi. Astfel am considerat ca
aparţinînd unui fond comun colinde care circulă astăzi doar într-o
singură regiune, dar care în trecut au fost semnalate de către
culegători şi în alte zone; de ex. tipul nr. 15, „Schimb de daruri
între colindători", tip cunoscut astăzi doar în Transilvania, a
fost consemnat şi în Muntenia de către Pann şi Păsculescu, iar
Dulful (v. tip nr. 52), care circulă astăzi numai în Muntenia, a
mai fost surprins de Bartok în Mureş şi Bihor.
Ţinem deci să precizăm că cifrele pe care le dăm nu constituie
o oglindă a circulaţiei contemporane. Ele reflectă răspîndirea
unor tipuri pe o etapă mai îndelungată, începînd cu anul 1830, - anul tipăriturii celei mai timpurii incluse indexului - şi pînă
în contemporaneitate.
Repertoriul Transilvaniei se remarcă nu numai prin bogăţia
tipurilor, dar şi prin gradul înalt de diversificare al acestora;
de ex. „Mioriţa" (v. tip nr. 36) se ramifică în şase subtipuri, iar
„Leul" (v. tip nr. 55), răspîndit în Muntenia sub o singură formă,
cunoaşte în Transilvania dezvoltări epice distincte.
O altă caracteristică a repertoriului trnsilvănean constă în
faptul că tipurile, în majoritatea lor, se menţin încă relativ active
în circulaţia orală.
în strînsă legătură cu buna păstrare a obiceiului, întîlnim tipuri
care pun în lumină „eticheta" colindatului transilvănean, pompa
şi protocolul de care acesta se înconjoară; de ex. tip nr. 5 „Deschiderea porţilor", tipul nr. 6 „Gazda plecată la munte", nr. 8
„Gazda absentă şi emisarii", nr. 12 „Darurile colindătorilor",
nr. 13 „Cerb împodobit cu daruri", nr. 14 „Darurile pretinse
primarului".
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Repertoriul transilvănean a conservat numeroase tipuri cu
caracter mitologic: de ex. tipurile nr. 27 „Două stele, două
surori", nr. 29 „Merele căpătate de la soare", nr. 31, „Ciuta, puiul
şi mana cîmpului", nr. 33 „Naşterea din piatră", nr. 34 „Seceriş
funest", nr. 69 „Vînătorii preschimbaţi în cerbi". Amintim de
asemenea faptul că repertoriul Transilvaniei include cele mai
vechi forme ale temelor Manole şi Mioriţa (v. tipurile nr. 35 şi 36).
Tot în Transilvania întîlnim numeroase tipuri pe teme păsto
reşti: v. de ex. tip nr. 36 „Mioriţa", nr. 37 „Naşterea unui miel
miraculos", nr. 39 „Ciobanul care şi-a pierdut caprele", nr. 40
„Ciobanii şi hoţii", nr. 44 „Dumnezeu în fînaţele păgînilor" 336 •
Ca reflex al influenţei relativ puternice exercitate de biserică,
repertoriul Transilvaniei include un număr relativ mare - 17 de tipuri creştine, neatestate în zona sudică.
Spre deosebire de Transilvania, în Muntenia influenţa creşti
nismului joacă un rol foarte mic. Ca tipuri de factură creştină,
tipuri locale neatestate peste munţi, menţionăm: tipul nr. 22,
„ Îngeraş călare", tip care prin degradare a devenit forma citadină
„Vine îngerul călare", tipul nr. 158 „Diacon şi diaconeasă călu
găriţi" 337 , precum şi tipurile nr. 188 „Isus pisat în piuă" şi nr. 192
„ Trei sfinţi - trei porumbei", tipuri disolute, fiecare cu cîte o
singură atestare.
În ceea ce priveşte numărul tipurilor, repertoriul original al
Munteniei se situează mult în urma celui transilvănean - însumează doar 33 de tipuri. Presupunem că acest decalaj se datorează
faptului că cercetările modeme au surprins colinda munteană
într-o etapă a involuţiei sale cînd procesul desacralizării - relativ
avansat faţă de Transilvania - produsese reducţii şi mutaţii ale
. repertoriului.
în Muntenia unde obiceiul - comparativ cu Transilvania îmbracă forme mult simplificate, numărul colindelor protocolare
locale este mic. Amintim doar tipul nr. 2 „Două surori şi colindă
torii", tip legat de obiceiul colindatului fetelor la turtă, precum şi
tipul nr. 22 „Îngeraş călare", tip care corespunde unui pluguşor
al copiilor practicat după cît se pare pînă acum aproximativ
treizeci de ani în zona Bucureştilor 338 •
Relativ numeroase sînt tipurile muntene care conţin rudimente ale. unei vieţi cavalereşti: v. de ex. tip nr. 71 „întrecere
·între cal şi şoim", nr. 72 „Cal ameninţat cu vînzarea", nr. 79
„Calul şi iubita voinicului". În acest sens ni se pare semnificativ
vădit
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că versiunile muntene ale tipului 137 prezintă drept darul inalienabil primit de la naş, un cal (v. subtip 137 C). şi nu un postav
sau un pahar minunat, ca în subtipurile Transilvaniei (v. subtipurile 137 A şi 137 B).
O altă trăsătură specifică repertoriului muntean constă în
faptul că un număr de tipuri - născute probabil în evul mediuaduc ecoul unor evenimente din jurul curţilor domneşti; v. de ex.
tipurile nr. 139 „Doi fraţi răsplătiţi de Domn cu moşii", nr. 144
„Domnul ingrat şi sluga", nr. 145 „Oaspeţii lui Mihnea Vodă",
nr. 146 „Mircea Vodă şi solul",
Întîlnim şi cîteva tipuri muntene cu un pronunţat caracter
arhaic: de ex. tipul nr. 53 A şi 53 B, „Şarpele" prezentat în două
ipostaze - ascuns în fîntînă sau desfăşurîndu-şi trupul pe trei
drumuri - şi tipul nr. 65, Ciuta care prooroceşte în chip de Casandră masacrul turmei de căprioare, precum şi tipul nr. 114 „Sora
soarelui ascunsă printre păuni".
Numărul tipurilor de colindă răspîndite atît în zona transcarpatică cît şi în cea ciscarpatică atinge cifra 74. Din cifra globală
a repertoriului comun celor două zone aproximativ o treime
- 27 - sînt tipuri de factură sau influenţă creştină.
Răspîndirea pe întreaga arie a colindatului a unor tipuri
creştine este mai puţin semnificativă decît circulaţia generală a
unor tipuri laice; adeseori larga difuziune a unor tipuri creştine se
datorează nu vechimii acestora, ci influenţei omogeneizatoare exercitate de biserică şi colportajului apocrifelor. Astfel, considerăm
ca relativ recente tipurile de factură semipopulară nr. 4 „Albina
şi Crăciunul", nr. 166 „Adam", nr. 171 „Cununa lui Isus", nr. 184
„Vînzarea lui Iuda", nr. 185 „Pedepsirea lui Iuda" precum şi
unele tipuri inspirate din apocrife, de ex. tipul nr. 165 „Sfîrşitul
pămîntului" sau nr. 190 ,,Isus închis într-un bloc de piatră".
După anumite indicii însă, o categorie de tipuri creştine aparţin
unui strat primitiv. Pentru a distinge, în repertoriul comun Transilvaniei şi Munteniei, stratul creştin primitiv de cel recent am
adoptat următoarele criterii: a) îmbinarea miraculosului creştin
cu elemente de mitologie b) adaptarea la modelul predominant al
colindei c) ramificarea pe subtipuri d) prezenţa titulaturilor prescriptive. Pe baza acestor criterii atribuim o vechime considerabilă
următoarelor tipuri de influenţă sau inspiraţie creştină: colindele
care îl înfăţişează pe Dumnezeu, Isus sau Sfîntul Ion ca păstor
(v. parte din variantele tipului nr. 42), tipul nr. 176 „Maica Dom-
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nului cu pruncul în braţe", tema mînăstirii (v. tipurile nr. 178 şi
179), tipul nr. 168 „Maica Domnului, ostilitatea şi bunăvoinţa
pomilor şi dobitoacelor" precum şi tipul nr. 187 „Originea griului,
vinului şi mirului".
Dintre colindele profane aparţinînd unui repertoriu comun
semnalăm în primul rînd tipurile care se referă la etapele şi prescripţiile obiceiului: tipul nr. 1 „Colindătorii şi gazda", colinde de
fereastră masiv reprezentate în toată ţara, tipul nr. 15 „Schimb
de daruri între colindători" precum şi nwneroase alte tipuri care
exprimă în termenii alegoriei relaţiile dintre gazdă şi colindători;
de ex. tipul nr. 7 „Gazda plecată la vînătoare", nr. 9 „Gazda tre„
zită de colindători", nr. 16 „Casa mîndră", nr. 17 „Lauda belşu
gului" ,339 precum şi tipurile nr. 121 „Soţ şi soţie în pat mîndru"
şi nr. 131 „ Copil cerut ca şef al oştirii".
·
Răspîndite pe întreaga arie a colindatului sînt şi tipurile nr. 23
„Facerea lumii", nr. 25 „Furarea astrelor", nr. 26 „Vestmînt împodobit cu astre", nr. 28 „Zorile", tipuri cu o puternică amprentă
mitologică, precum şi tipul nr. 80 „Leagăn de mătase", tip care
dezvoltă o simbolică funerară.
Din repertoriul comun Transilvaniei şi Munteniei fac parte şi
tipuri care conţin referinţe la recuzita vînătorii, ca de ex. tipurile
nr. 58 „Vînarea cerbului", nr. 52 „Dulful" şi nr. 55 „Leul".
În legătură cu căsătoria semnalăm răspîndirea generală a
tipurilor nr. 67 „Ciutalina, ciuta fără splină", o alegorie a peţitului,
nr. 77, „Trei jocuri", tipuri cu atestări mai bogate în Muntenia,
tipul nr. 78 „Voinicul neînsurat şi calul priponit", nr. 98 „Cetatea
fetei", nr. 104 „Peţitorii, mărul, inelul şi cununa" 340 precum şi
tipul nr. 111 „Peţitorii şi calul nărăvaş al fetei".
Din analiza repertoriului colindei putem deduce că genul s-a
constituit pe etape în perioade diferite.
Cu excepţia tipurilor tributare influenţei bisericeşti sau unor
apocrife, tipuri pătrunse relativ tîrziu în circuitul oralităţii, repertoriul comun Transilvaniei şi Munteniei perpetuează motive de
mare vechime; ponderea motivelor mitologice, variabilitatea şi
bogăţia pieselor, angrenajul titulaturilor prescriptive ca şi deplina
aderenţă la tiparele genului indică faptul că cele mai multe tipuri
de circulaţie generală aparţin, prin unele din componentele lor,
stratului de bază al colindei.
Repertoriile regionale ale colindei corespund - în majoritatea
lor - unor straturi succesive suprapuse fondului original. Apreciem
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însă că şi anumite tipuri care circulă astăzi doar într-o singură
regiune (de ex. tipurile nr. 34 „Seceriş funest", nr. 35 „Sacrificiul
zidirii", nr. 36 „Mioriţa") sau pe o arie strict locală (de ex. tipurile
nr. 53 „Şarpele" sau nr. 69 „Vînători preschimbaţi în cerbi") ar
aparţine stratului de bază şi ar fi cunoscut în trecut o difuziune
mult mai largă.
Judecînd după rolul lor precumpănitor în susţinerea colindatului şi după persistenţa lor în repertoriile sud-est europene,
considerăm tipurile referitoare la prescripţiile obiceiului - cu deosebire tipul nr. 1 - drept tipurile fundamentale ale colindei, care s-a
dezvoltat foarte probabil dintr-un ansamblu de acte rituale însoţite
de formula urării.
Existenţa unor analogii între tipurile protocolare şi mitologice
din repertoriul românesc de circulaţie generală şi tipuri sud-dună
rene sugerează raportarea stratului de bază al colindei la comunitatea culturală a populaţiilor tracice romanizate.
Stratul de bază al colindei româneşti - strat căruia îi circumscriem nu numai nucleele unor tipuri comune Transilvaniei şi
Munteniei, dar şi unele tipuri atestate regional - include şi tipuri
necunoscute popoarelor învecinate: de ex. tipurile nr. 33 „Naşte
rea de piatră", nr. 36 „Mioriţa", nr. 55 „Leul", nr. 65 „Ciuta
proroacă", nr. 69 „Vînători preschimbaţi în cerbi". Prezenţa unor
tipuri arhaice originale, ca şi bogăţia şi diversificarea repertoriului
românesc, ne îndreptăţesc să presupunem că pe teritoriul ţării
noastre procesul de geneză al colindei s-a dezvoltat în parte autonom şi a cunoscut forme deosebit de active.

LIBERTATE ŞI CONSTRÎNGERE ÎN COMPOZIŢIA

COLINDEI

lncercînd să delimităm stratul de bază al colindei, am avut în
vedere doar vechimea nucleelor pe care anumite tipuri le vehiculează. Tipurile nu pot fi considerate drept entităţi inatacabile în
timp; cele mai multe colinde includ în unul şi acelaşi exemplar
componente arhaice, dar şi suprapuneri tîrzii. Amintim că însăşi
funcţia colindei de urare adresată unui destinatar cu o îndeletnicire anume a impus - cel puţin pentru o perioadă - adaptarea
textului la evoluţia socială şi tehnică.
Cercetările modeme de folclor au surprins colinda în anumite
zone ca un fenomen pe cale de dizolvare, iar în alte zone ca o
practică menţinută cu destulă vigoare.
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Dar chiar şi în zonele active de colindat, cu fiecare nouă genera ţie de colindători repertoriul se reduce cu cîteva piese. Fenomenul
acesta a devenit atît de generalizat, încît folcloristul, pentru a
culege repertoriul complet al unui sat, se vede nevoit a face pentru
anumite colinde muncă de reconstituire cu generaţia vîrstnică.
Procesul de reducţie treptată a repertoriului nu se compensează prin apariţia unor piese noi. Singurele texte despre care avem
ştire că au intrat recent în repertoriul genului s-au ivit în 1916
cu prilejul primului război mondial 341 • Colindele rezultate din
cîteva tentative singulare de înnoire s-au dovedit efemere 342 circulaţia orală le-a respins ca pe un corp străin genului.
Refractară asadar încercărilor de reînnoire si pietrificată în
canoanele stilisti~e ale genului, colinda se preia ~a un dat de la
generaţiile anterioare. Stereotipia mărturiilor privitoare la sursa
colindelor confirmă faptul că acestea se perpetuează prin forţa de
inertie a traditiei: „Asa am pomenit-o si noi, to' din bătrîni" 343 ,
„Aş~ au găsit-~ şi bătrÎnii noştri" 344 • Coli~dele se reproduc în genere
cu destulă fidelitate, deşi textul include termeni deveniţi neinteligibili. Cuvinte ieşite din circulaţia limbii contemporane sînt astăzi
în gura tinerilor colindători forme golite de înţeles sau asociate cu
semnificaţii fanteziste. Întrebaţi asupra sensului cuvîntului „năs
trapă", colindătorii din Jegălia răspund: „nu ştim precis ce înseamnă, pare aşa ca venită de undeva" 345 • Pentru „cal bidiviu"
se dau interpretări arbitrare: „adică vigilent - cal isteţ, mai
sprinten" 346 •
.·
Pe alocuri, cuvintelor necunoscute li se substituie termeni
familiari care prezintă doar o asemănare Jonetică cu forma veche.
Astfel „rafturat" se înlocuieşte prin „răsturnat" 347 , iar „firu-i baiba
fir" devine „firu-i barba firu" 348 • Cazurile de asimilare a unor termeni vechi la forme moderne de limbă nu sînt foarte frecvente.
Cele mai numeroase alterări ale textului provin din cîntarea mecanică a ,·ersurilor. Întîlnim astfel înglobate colindei asociaţii absurde,
nonsensuri ca: „La cizmar mare rotar" 349 în loc de „La cest măr
mare rotat"; „Ostrov verde mere ne~re" 350 în loc de „Ostrovel
de-al mării Negre", sau „Lin mai lin cel butelin" 351 , formă coruptă a versului „Lin mai lin, cerbule, lin". Aceste fenomene de
rutină şi obscuritate reductibile la procesul desemantizării genului,
nu au izbutit în zonele care păstrează încă tradiţia colindatului să
dezagrege versurile colindei. La menţinerea acestora au contri72
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buit nu numai prescripţiile tradiţionale, dar şi faptul că genul,
prin caracterul său ocazional, a fost ferit de o uzură excesivă.
S-a exagerat poate cîteodată cu privire la tirania tradiţiei
în folclor. l\falinovski 352 semnala la locuitorii insulelor Trobriand
un sistem de contracarare a prescripţiilor magice tradiţionale. în
anumite societăţi africane s-a constatat 353 că doar anumite motive
posedă stabilitate; restul - înţelegînd prin aceasta o largă porţiune a textului - scapă constrîngerilor tradiţiei.
Avem temeiuri să presupunem că hieratismul colindei, incapacitatea de a absorbi elemente noi caracterizează o etapă tîrzie a
evoluţiei genului. Din analiza unui număr mare de exemplare
- culese la intervale diferite în timp - şi din compararea tipurilor şi subtipurilor colindei, rezultă că genul a avut pînă nu demult
un caracter extrem de mobil.
Desigur, există şi tipuri relativ stabile. Lipsa de variabilitate
a acestora se datorează uneori intrării lor recente in repertoriul
genului, sau existenţei unei surse literare prestigioase (colindele
pe tema unor legende etiologice creştine de ex.). În cazul tipurilor
cu puţine atestări, rigiditatea textului rămîne neconcludentă.
Cele mai multe tipuri sînt stufoase, se ramifică în subtipuri
şi variante locale.
Unele din ramificaţiile tipurilor se explică prin evoluţia diferită a unor colinde în spaţii geografice disparate. De exemplu
colindele pe tema darului primit de la naş (v. tip nr. 137) se prezintă în Transilvania (v. 137 A, 137 B şi 137 Ba) şi Muntenia
(v. 137 C) sub forma unor subtipuri distincte. întîlnirn însă chiar şi
în aceeaşi zonă, uneori chiar şi în acelaşi sat, versiuni foarte diferenţiate ale aceluiaşi tip. De exemplu, leul, cunoscut în GurasadaHunedoara sub forma sa clasică 354 , se întîlneşte în repertoriul
aceluiaşi sat şi într-o versiune diferenţiată; conform acestei versiuni 355, voinicul înfruntă leul pentru că acesta i-a răpit sora.
Într-un sat limitrof, în Zam-Hunedoara, confruntarea dintre
voinic şi leu porneşte de la o dispută pentru oi 3 56 •
Numeroase unităţi stilistice apar în contexte felurite contribuind prin aceasta la constituirea unor tipuri diverse. Descrierea
casei mîndre (v. tip nr. 16) reprezintă rareori un tip autonom;
de obicei „Casa mîndră" intervine ca motiv secundar în colindele
de tipul „Ce-i mai bun pe lume" 357 , în colindele care dezvoltă
.terna darului primit de la naş 358 , sau în colindele care descriu
scalda omului bun cu sfinţii 359.
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Posibilităţile de articulare a motivelor sînt extrem de variate.
într-o formă dezvoltată, imaginea mînăstirii constituie un tip
distinct (v. tip. nr. 178). Combinat însă cu motivul corăbiei, motivul mînăstirii dă naştere unui alt tip (v. tip nr. 179) 36°. Prin
asocierea dintre motivul mînăstirii cu cel al Maicii cu pruncul în
braţe rezultă un al treilea tip (v. tip nr. 177) 36 1 • Aceleaşi motive
îngemănate (imaginea Maicii cu pruncul în braţe care asistă la o
slujbă ce are loc într-o mînăstire cu 7 altare, 7 turle etc.) intervin
ca motive adiacente şi în unele colinde care înfăţişează un fiu de
diecel pref~cut în cerb şi purificat de blestemul metamorfozei prin
rugăciuni şi dangăte de clopot (v. tip nr. 68 D) 362.
Această variabilitate a textului nu se explică prin procesul
de contaminare a unor tipuri de colindă. Dealtfel, considerăm ca
improprie aplicarea la folclor a conceptului de contaminare, concept care în tradiţia literară presupune amalgamarea unor forme
finite - fixate prin scris. Folclorul viu operează cu unităţi mobile;
contopirea unor elemente, împrumutul nu constituie un procedeu
de compoziţie minor sau ilicit, ci un proces fundamental, definitoriu. Desigur, capacitatea poeziei populare de a se prolifera prin
variante se realizează în grade şi la nivele diferite: prin asamblarea
unor unităti mari - serii de motive dotate cu o coeziune interioară - pri:ri. asociaţia dintre acestea cu unităţi mai mici, ca şi
prin orientarea caleidoscopică a motivelor. Chiar şi seriile de motive, agregate relativ stabile, în timp, sau prin trecerea de la un
gen la altul, se pot descompune în unităţi mai mici care la rîndul
lor pot intra în noi combinaţii.
Luînd în considerare şi unele date cu valoare retroactivă.
putem constata că numai în urmă cu cîteva decenii colinda nu se
sustrăgea legii variabilităţii folclorului. Părerea că textul ar avea
o formă fixă, părere încetăţenită cu privire la colindă şi ceremoniale
în general, derivă din faptul că majoritatea acestor categorii ale
folclorului au fost culese într-un moment al involuţiei lor.
Rigidizarea textului, ca şi fenomenele de rutină şi obscuritate
care intervin, certifică faptul că între conştiinţa semnificaţiei
ceremonialului şi mentalitatea satului modern s-a produs un decalaj; sub presiunea tradiţiei, colinda îşi mai menţine coeziunea, ciclul
de creaţie al genului este însă încheiat. Această etapă, aparent
înfloritoare în anumite regiuni ale ţării sub raportul repertoriului
şi al angrenajului de limbaje, conţine germenii dezagregării colindei.
Pe măsură ce autoritatea tradiţiei regresează - de exemplu în
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regiunile cu un ritm de industrializare rapid - colinda devine
hibridă şi fluctuantă, iar într-o ultimă etapă ansamblul ceremonial
şi textul se reduc la un rudiment.
Nu trebuie să confundăm însă caracterul lax al colindei,
simptom al destrămării genului, cu libera imînuire a motivelor
manifestă în textele deplin integrate ceremonialului urării; la
acestea din urmă, permeabilitatea textului la influenţe şi facultatea combinatorie presupun cunoaşterea ansamblului de posibilităţi şi interdicţii care decurg din semnificaţia colindatului. Cu
condiţia de a nu contraveni prescripţiilor ceremoniale, orice a
putut intra în componenţa unei colinde; un vestigiu de mit, ecoul
contactelor cu o nouă populaţie sau profesiune, or un fragment
de legendă creştină ajunsă în circuitul oralităţii.
~Ienite a modela un material adeseori eterogen, canoanele
poeticii colindei s-au constituit şi s-au impus în strînsă legătură
cu aptitudinea lor de a sluji funcţiile asumate de ceremonialul
urării. Ceea ce caracterizează poezia ceremonialelor este tocmai
absenţa gratuităţii; „L'art ne regne pas Ia en maître et n-a pas
pour seule fin le beau. Son role est de servir" constata Brăiloiu 36a.
Din această perspectivă, şi ţinînd seama de mutaţiile survenite
in procesul stratificării colindei, abordăm analiza poeticii genului.
Complexitatea funcţiilor la care aderă textul colindei se opune
reducţiei genului la un model unic. Se poate face constatarea preliminară că orice colindă are o construcţie bipartită: A (dezvoltarea
unuia sau mai multor motive) şi B (formula de urare).
Prin referinţă la porţiunea A distingem patru clase de texte care
corespund probabil unor funcţii şi etape genetice diferite ale colindei.
1) Texte care enunţă şi precizează ordinea succesiunii secvenţelor ceremoniale, rolurile agenţilor şi destinatarilor, relaţiile
impuse de protocolul obiceiului.
2) Texte care conţin reprezentări relativ statice, imagini dezvoltate ale unui ideal de frumuseţe, opulenţă sau fericire, de ex.
descrierea unei case minunate (v. tip nr. 16) sau portretul unei fete
uluitoare prin frumuseţe (v. tip nr. 93).
3) Texte care cuprind secvenţe narative, motive de mit sau
teme comune baladei sau legendei (v. de ex. tipurile nr. 23 „Facerea lumii", nr. 36 „Mioriţa", nr. 169 „Crăciun şi Crăciuneasa").
4) Mult mai sărace în atestări sînt textele în care se exprimă
direct o dorinţă (v. de ex. tipurile nr. 86 „Visul flăcăului", nr. 92
„Flăcăul şi firul de aur" sau nr. 126 „Părinţii dornici să-şi vadă
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pruncul ajuns om"). Unele din aceste texte se înrudesc cu lirica.
altele se apropie de tonul rugăciunii: „Creşte-mi, Doamne, creşti/
Pe dragi fii de-a mei/ De io să mi-i văd/ Sabie-ncingînd /La
jocuri mergînd /Jocuri cunfrîngînd" 36 4• După toate indiciile.
această clasă de colinde a apărut relativ tîrziu, într-o etapă cînd
urării nu i se mai atribuia o eficacitate magică.
Claselor menţionate mai sus nu le corespund în mod obligatoriu exemplare strict delimitate; putem întîlni şi texte care se
situează la graniţa dintre clase.
Deşi plasată în final (porţiunea B) şi relativ concisă în comparaţie cu restul textului (porţiunea A), urarea trebuie considerată
drept elementul prim, condiţie sine qua non a genului. într-o etapă
cînd formulisticii tangente sacrului i se atribuiau efecte concrete aa 0•
urarea constituia nu un simplu deziderat, ci un mijloc de influenţare a realităţii în consens cu dorinţele enunţate.
Dezvoltarea temei reprezintă o incarnare în termenii sensibilului a urării finale exprimate în stil direct şi lipsite de tropi.
Descrierile şi micro-naraţiunile colindei oferă deci exemplificări
ale unui model de perfecţiune profesională, ceremonială, fizică,
morală sau socială. Asemenea basmului, colinda ne introduce într-o
lume a visurilor împlinite; spre deosebire însă de basm, care proiectează planul dorinţă în ficţiune şi se referă la vremuri imemorabile, colinda prezintă ca înfăptuindu-se sub ochii noştri un ideal
de viaţă sau comportament, ideal presupus a se realiza prin puterea
coercitivă atribuită formulei urării.
În desfăşurarea colindatului, urarea finală are o adresare
bine precizată. De aceea eroii laici ai colindei poartă foarte rar aM
nume proprii extrase din repertoriul patronimic al folclorului;
de obicei, eroului-subiect i se atribuie numele adresantului - respectiv numele persoanei în casa căreia se cîntă o colindă. Prin inserarea numelui acestuia, între eroul-subiect şi adresant se stabileşte
o echivalenţă simbolică, iar planul descriptiv sau narativ capătă
semnificaţia unei alegorii; în virtualitatea planului ceremonial,
viteazul care capturează leul este însăşi persoana colindată, iar
casa mirific împodobită aparţine acestuia. Desigur, fiecare temă are
o sferă de referinţe simbolice care depăşeşte coordonatele persoanei
colindate - se poate adapta la o categorie de indivizi. Acest simbolism funcţional, probabil foarte activ în perioada de înflorire
a colindei, este perceput astăzi ca un procedeu de stil sau ca un
omagiu adus amfitrionului.
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Pentru a permite o cit mai largă compatibilitate a uram cu
sau categorii diferite de indivizi, colinda face uz de
reprezentări care prin caracterul lor de mare generalitate se pretează la actualizări succesive. Indicaţiile toponimice şi în genere
culoarea locală sînt evitate; asemenea elemente, prin precizia
referinţei, ar micşora sfera de aplicare a urării.
Spre deosebire de baladă şi legendă, care prin efecte tari, elemente de senzaţional şi tragic, îndeplinesc în mediul folcloric un
rol analog romanului negru, colinda tinde a crea o atmosferă propice ceremonialului urării; în colindă deznodămintele menite a
zgudui auditoriul sînt evitate, conflictele se atenuează, densitatea
epică scade.
Eroului, care se identifică în desfăşurarea obiceiului cu adresantul, i se atribuie cele mai alese însuşiri răsplătite în final prin
victorii, recompense sau momente de împlinire. Regula happyend-ului decurge din însăşi logica ceremonialului; pentru a putea
confirma şi sprijini urarea exprimată în formula finală, dezvoltarea temei trebuie să ducă la o încheiere fericită.
Există desigur şi derogări de la normele amintite. Parte din
aceste derogări corespund unor modele secundare, expresie a polivalenţei rituale a colindei. Astfel, în colindele vînătoreşti cu metamorfoze, tînărul nu se mai înfăţişează în postura vînătorului dibaci
căruia vînatul nu-i poate scăpa. Confruntat cu un personaj zoomorf
investit cu atributul sacralităţii, eroul colindelor cu metamorfoze
abdică de la vînătoare; rolului de vînător exemplar i se substituie,
ca model de comportare, atitudinea de obedienţă faţă de autoritatea sacră.
Colinda include şi categoria textelor funebre; la colindele „de
mort" regula happy-end-ului se anulează de la sine (v. de ex.
tipurile nr. 34 „Seceriş funest" care a fost atestat ca o colindă de
„fată moartă", sau tipul nr. 187 „Originea grîului, vinului şi
mirului", tip însoţit frecvent de o indicaţie funerară).
Alte excepţii se explică prin caracterul stratificat şi eterogen
al colindei. Constituită pe etape şi din surse diferite, colinda include
un.eori personaje sau secvenţe narative refractare la canoanele
genului. Personajele creştine de pildă au intrat în colindă cu un
profil parţial predeterminat, consfinţit prin originea lor în textele
sacre sau apocrife. Sfinţii şi personajele biblice nu pot fi echivalaţi
adr~sanţilor practicii şi împrumuta numele acestora; esenţa supracircumstanţe
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naturală atribuită

acestei categorii de eroi elimină posibilitatea
simbolice la adresant 367 •
Jocul deviaţiilor este totuşi redus în colindă: derogările de la
canoanele genului - atunci cînd survin - sînt amortizate prin
mijloace diverse.
Astfel, în colindele cu personaje sacre creştine, pentru a răs
punde prescripţiilor obiceiului şi a nu leza totodată esenţa divină
atribuită acestei categorii de eroi, se introduce alături de sfinţi
şi în strînsă legătură cu aceştia, un personaj uman, de obicei omul
bun, boierul bătrîn căruia i se conferă numele adresantului (v. de
ex. tipurile nr. 137 „Darul naşului", nr. 155 „Bogatul şi săracul".
nr. 160 „Omul bun în preajma sfinţilor").
Cînd regula happy-end-ului devine inaplicabilă la materia
tragică pe care o vehiculează unele colinde, se introduce în final
un „rest-point" 368 , o imagine liniştitoare menită a risipi efectul
depresiv. Tema Manole, de pildă, în baladă are un deznodămînt
tragic; meşterul moare, iar soţia zidită îşi va plînge veşnic soarta.
Aceeaşi temă, sub formă de colindă, într-o versiune vădit arhaică.
se încheie cu o imagine senină care aduce o perspectivă consolatoare. Pruncul rămas orfan prin jertfirea marnei nu va fi abandonat;
„Nu griji măi Sirninic, /Că vin ciute di la munte/ Cu ţîţa pînă-n
genunte, /Iele de s-or îndura/ La pruncuţ ţîţă i-or da" 369 • „Vidrosul", care în baladă se sfîrşeşte tragic prin înecul năvodarului
temerar, sub formă de colindă cunoaşte o dezvoltare epică diferită.
Astfel în unele colinde pe tema ,,Vidrosului" moartea năvodarului
este eludată 370 , iar în alte variante canonirea puiului de vidră
se amortizează în final prin imaginea belşugului de peşte şi a praznicelor: „Ce vedea se minuna, / Lumea că se sătura, / Praznice se
prăznuia" 371 • Sînt şi colinde care, tratînd teme comune baladei,
păstrează caracterul colţuros al acesteia. Neconcordanţa cu normele poeticii genului trădează obîrşia relativ recentă a unor atari
tipuri de colindă.
aplicării

CATEGORII DE PERSONAJE

În colindă personajele aparţin unor categorii diverse, reflectînd în grade variabile interferenţa cu planul obiceiului, relaţia cu
stratul mitologic sau inserţia miraculosului creştin.
Colindătorii şi gazdele constituie o primă categorie de personaje. Acestor personaje, care apar cu predilecţie în categoria
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colindelor protocolare, le revine deobicei rolul de a întruchipa
modele ale competenţei ceremoniale. În postura de agenţi ai
obiceiului, colindătorii sînt numiţi ca atare sau prezentaţi prin
intermediul unei simbolici transparente în contextul tradiţiei populare. Astfel, unele colinde protocolare substituie colindătorilor
porumbeii: „Scumpă soţioara mea,/ Nu şedea de te uita,/ Intră-n
casă, întinde masă,/ Peste masă grîu revarsă/ Ş-un colac de grîu
curat, / Sub colac vadra de vin/ Şi cu galbenul depJin, / C-aşa-i
legea din bătrîni, /Din bătrîni, din oameni buni./ Ai porumbei
te-or vedea,/ De sus jos că s-or lăsa, I în casă că mi-or intra/
Grîuşor c-or aduna/ Apă veseli or gusta/ Ş-or zbura şi mi-or
cînta" 372 •
Alteori colindătorilor li se atribuie rolul de vînători: „De
roagă-se roagă/ Negrii-ş vînători /La jupînul gazdă/ De pe iei
să-i lase/ D-în braniştea lui/ Iei ş-o d-obricit / ... Cerbu-i tătrior /
Pe grumajii lui/ Băierel de bani,/ Pe spatele lui/ Covor roşior/
... Dar noi cui I-om da? / Da-1-om cestui gazdă ... " 373 • Vînătorii
- în mod limpede colindătorii - nu vînează, pomenesc numai de
vînarea unui cerb împodobit cu daruri destinate gazdei. Vînătoarea
a devenit un pretext pentru expunerea relaţiilor ceremoniale.
Există şi tipuri de colindă în care rolul colindătorilor de agenţi
ceremoniali se estompează. Sustraşi relaţiei lor manifeste cu gazdele,
colindătorii intervin ca personaje secundare ale unor secvenţe
narative: vin cu corăbiile pe mare, cer dalbei vămeşoaice să îşi
trezească bărbatul (v. subtip nr. 49 B), se întîlnesc cu Maica Domnului 374 sau pretind a-l fi văzut pe Isus „ În tîrg la Rusalim /
Într-un joc jucîn' " 375 • Între desfăşurarea concretă a ceremonialului
şi planul ficţiunii nu există discrepanţe; colindătorii, oficianţi şi
purtători ai obiceiului, sînt în acelaşi timp eroii unui univers
populat cu sfinţi şi fiinţe fabuloase.
Determinăm o a doua categorie prin referinţă la personajele
umane implicate în secvenţele narative sau descriptive ale colindei.
Dat fiind faptul că majoritatea membrilor acestei categorii se identifică pe plan ceremonial cu adresanţii colindei, personajele prezentate
într-o lumină nefavorabilă sînt rare. Personaje negative, ca de pildă
rudele păcătoase ale lui Petru cărora li se refuză implacabil accesul
în rai (v. tip nr. 163), bogatul inospitalier (v. tip nr. 155) sau
împăratul care pizmuieşte calul voinicului (v. tip nr. 141) par a se
fi constituit relativ tîrziu sub influenţa moralei creştine şi ca ecou
al unor forme de protest social. Eroii colindei - prin aderenţa lor
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la formula uram - se înfăţişează deobicei într-un moment de
culme a frumuseţii, prosperităţii şi fericirii: flăcăul este comparat
cu soarele răsărit (v. tip nr. 70), fata stîrneşte admiraţia unanimă
(v. tipurile nr. 80, nr. 93, nr. 94, nr. 107), spre curtea gospodarului
se îndreaptă puhoi de turme şi 'cirezi (v. tip nr. 17), iar omul bun
ajuns în rai culege mere de aur (v. tip nr. 159). Parte din personajele umane ale colindei se configurează ca modele de competenţă
profesională sau ca modele eroice în consens cu valorile şi idealurile
promovate de structura socială pe care o reprezintă. Astfel, în
unele colinde (v. tipurile nr. 58, nr. 65, nr. 66) eroul se înfăţişează
în ipostaza vînătorului desăvîrşit; tînărul cunoaşte punctul vulnerabil al vînatului, ştie să aleagă momentul propice - cînd
cerbul aţipeşte sau se adapă - iar săgeata sa nimereşte drept la
ţintă. Prin intermediul altor personaje se promovează atitudini
corespunzătoare intereselor păstorilor într-o etapă cînd ciobănia
- exercitată pe spaţii largi şi în condiţii de izolare - implica
primejdii şi adversităţi. Ciobanul se comportă ca un personaj
temerar care ştie să îşi apere turma; sfidează hoţii (v. tip nr. 40),
înfruntă leul (v. tip nr. 55 C) sau ameninţă marea (v. tip nr. 45).
!n ceea ce priveşte ipostaza agricultorului, nu totdeauna adoptarea acestui rol este manifestă. Combătînd animalele stricătoare,
tinerii eroi ai colindei îşi asumă rolul de vînători, dar în fapt ei
se conformează modelului de comportament impus de societatea
cultivatorilor. Nu numai exponenţii orînduirii agrare, dar şi colindătorii sau tînărul care întîlnindu-se cu ibovnica pretinde a fi
urmărit o ciută (v. tip nr. 67 „Ciutalina, ciuta fără splină") arborează însemnele vînătorii. În colindă, vînătorii constituie o clasă
arhetipală al cărei model - convertit în convenţie şi simbol - a
fost preluat de numeroase alte clase de personaje.
!n strînsă legătură cu faptul că în practica obiceiului colindătorii se adresează pe rînd familiilor şi membrilor acestora, se
poate constata că şi în text rolurile se distribuie frecvent pe grade
de rudenie: mamă şi fiică (v. tipurile nr. 85, nr. 87, nr. 88, nr. 102),
frate şi soră (v. tipurile nr. 52, nr. 134, nr. 135), părinţi şi copii
(v. tipurile nr. 126, nr. 127, nr. 128, nr. 129, nr. 130, nr. 131, nr. 132,
nr. 133), socri, naşi şi fini (v. tipurile nr. 1.36, nr. 137, nr. 165).
Alături de personaje umane bine conturate, în colindă intervin
şi o serie de personaje convenţionale introduse de regulă prin formula „Nime-n lume nu-l vedea, numai X ... ". Aceste personaje
îndeplinesc uneori funcţia de resort dramatic menit a dinamiza
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secvenţele descriptive ale colindei. De exemplu, tînărul strălucind
de podoabe care se înalţă călare pînă la astre este zărit de către
o împărăteasă: „Nime-n lume nu-l vedere,/ Numai dalba-mpără
teasă /Pe-o zăbruică:de fereastră. / La-mpăratu-alerga /Şi cîtă iel
îl spunea" 376, Incitat de vorbele „împărătesei", împăratul intră
în acţiune. Alteori, acestor personaje le revine rolul de port-voce
a mesajului colindei. Glorificarea eroului, implicit şi a adresantului
concret al urării, se face prin intermediul unui personaj episodic,
deobicei o fată, presupusa ibovnică a junelui: „Nimenea nu-l
vede,/ Numai Ileana-I vede,/ Îl vede, îl fericeşte:/ Fericean de
el/ Şi de maica lui ... " 377 • În unele colinde, intervenţia aceluiaşi
personaj convenţional oferă prilejul decodării simbolicii textului.
Adevărata semnificaţie a urmăririi ciutalinei (v. tip nr. 67) se dă
în vileag de către o fată, „fata giurgiuleancă" 378 sau „fata înjoljolată" 379 , care dezminte pretinsa vînătoare a tînărului: „Nu-l
credeţi voi, mari boieri, / C-are o dragă ibovnică / Şi-i cale de
două zile,/ El o calcă-n două zile,/ D-aia-i murgul asudat,/ Şoi
mii-s vineţi feşteliţi, /Ogari dalbi-s obosiţi" 380 •
Personajele aparţinînd miraculosului popular, animale fabuloase, întruchipări astrale sau făpturi supraomeneşti, deţin un rol
important în colindă. Dacă unele din aceste personaje pot fi puse
pe seama procedeului personificării sau fanteziei combinatorice
populare, altele s-au constituit pe baza unei surse mitologice.
Nu vom stărui asupra faptului că vulturul, calul, oile, cerbul
dialoghează curent cu personajele umane ale colindei; înzestrarea
animalelor cu darul vorbirii constituie în folclor un atribut miraculos minimal. Merită însă semnalată prezenţa unor plăsmuiri
ciudate care transgresează speciile şi legile anatomiei: Dulful locuieşte în adîncurile mării şi face incursiuni pe uscat, leul paşte,
flăcăul pretinde a fi vînat o ciută fără splină sau se confruntă cu
cerbi şi bohori cîntători, ba chiar şi cu un „Fluturuţ cam gălbenuţ /
Cu clonţul de auruţ" 381.
După cum am încercat să demonstrăm, parte din atributele
şi funcţiile acestor animale ambigue indică relaţia cu măştile
din scenariul iniţierii la pubertate. Desigur, nu toate personajele
zoomorfe din colindele vînătoreşti posedă o amprentă iniţiatică;
ciutalina, de pildă, reprezintă în mod explicit o alegorie a miresei,
o translaţie în termenii retoricii a vînătorii ca secvenţă pre-maritală. Cît despre personajele zoomorfe tangente iniţierii, ele se
situează în colindă la nivele diferite faţă de sursa lor rituală 382.
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Astfel putem constata că unele din personajele zoomorfe ale colindei denotă, prin intangibilitatea lor sacră 383 , un stadiu de relativă
aderenţă la matricea rituală, în timp ce altele indică distanţarea
progresivă de riturile pubertăţii. Dulful sau cerbii miraculoşi care
făgăduiesc vînătorului o mireasă au pierdut prerogativele sacre,
dar deţin încă rolul de patroni ai căsătoriilor. Leului nu i se mai
recunoaşte nici privilegiul intangibilităţii şi nici autoritatea în
sfera maritală. Vînătorul nu pregetă să lege leul, iar acesta nu
făgăduieşte mirese, ci le ia pentru sine prin samavolnicie (v. subtipurile nr. 55 B, 134 Ab). Contextul colindelor vînătoreşti sugerează aşadar plasarea leului ca personaj al colindei într-o perioadă
posterioară 384 apariţiei clasei personajelor metamorfozate.
Cum a putut deveni personaj al colindei româneşti un animal
necunoscut pe teritoriul ţării noastre ca specie concretă 385 iscă
desigur confuzie, şi, fapt care face să sporească perplexitatea, leul
lipseşte din repertoriile de Crăciun ale popoarelor din sud-estul
Europei 386 •
Ipoteza constituirii motivului leului pe baza unui stimul primit
din mitologia greco-romană este desigur ispititoare, dar greu de
susţinut prin referinţă la textul colindei şi pe temeiul descoperirii
pe teritoriul ţării noastre a două reprezentări ale luptei lui Herakles
cu leul 387 - o statuetă de la Histria şi un relief găsit în Oltenia opere de import sau copii locale după modele helenistice sau greceşti. Admiţînd că, deşi nu posedăm probe arheologice concludente, episodul luptei lui Herakles cu leul ar fi cunoscut o largă
difuziune în păturile largi ale populaţiei dacice romanizate, amintirea mitului clasic s-ar fi putut menţine şi împrospăta în memoria
populară 388 prin vizionarea scenelor bisericeşti cu Samson, personaj omolog al eroului grec. Examinînd iconografia românească
pe tema luptei lui Samson, putem constata că majoritatea lucră
rilor deformează sau prezintă cu stîngăcie modelul animalier, dar
retin totusi anumite detalii relativ exacte, coamă, coadă, labe.
Fă'.ră îndoi~lă, artiştii locali nu văzuseră niciodată lei; ei posedau
însă anumite cunoştinţe privitoare la acest animal prin intermediul prototipurilor de scene bisericeşti, dintre cari şi episodul
biblic al luptei lui Samson cu leul. Modelele unor scene destinate
decorării bisericilor făceau parte din recuzita meşteşugărească a
vremii, circulînd aproape exclusiv pe linie de breaslă.
Dar să revenim la textul colindei pentru a urmări eventualitatea detectării unei relaţii cu reprezentările plastice ale luptei lui
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Samson cu leul. La nivelul textului colindei, leul capătă accepţiunea
de personaj care cumulează atribute confuze şi contradictorii. Leul colindei are coarne 389 , iar unele variante ezită între
numele cerbului şi al leului 390 sau substituie acestuia ursul 391 •
Totodată leului i se atribuie capacitatea de a mînui armele sau
rolul de peţitor, iar unele variante îl asimilează categoriei zmeilor.
Trebuie să recunoaştem că oricît de mult am pune pe seama deformărilor survenite în procesul de elaborare folclorică, modalitatea
de tratare a leului trădează nu numai absenţa unor date aperceptive minimale privitoare la configuraţia animalului, dar şi nesocotirea sau ignorarea datelor indirecte care puteau fi deduse din
familiaritatea cu scenele luptei lui Samson. Nu numai aceste scene,
dar şi alte teme ale iconografiei creştine 392 , ca şi numeroasele
reprezentări leonine din timpul cuceririi romane şi din perioada
contactelor stabilite de provinciile româneşti în Evul Mediu
- basoreliefuri, monumente, efigii, monete, motive heraldice, tapiserii şi ceramică de import - ar fi putut contribui la precizarea
imaginii leului ca personaj al colindei. Şi totuşi, analiza de text
a colindei leului infirmă posibilitatea unei influenţe venite pe
filiera reprezentărilor plastice. Lipsa de relaţie cu atributele concrete ale animalului, funcţia sa aproape de nume propriu aplicat
unui personaj care s-ar putea chema şi altcum fără a tulbura
coerenţa tipurilor respective de colindă indică adoptarea „leului"
ca o noţiune descărnată, ca un termen confuz cu o sferă semantică
în curs de dezagregare. Din contextul unor variante se poate deduce
că în colindă leul s-a suprapus zmeului de la care a preluat parte
din atributele şi funcţiile acestuia. Astfel, într-un număr de variante ale tipului nr. 134 numele leului îşi face loc alături de zmeu:
„Că aşela nu-i nor de ploaie,/ C-aşela-i leu cu zmeu" 393 , „Că ceala
nu-i nour de ploaie,/ Că o sosit leu şi zmău" 394 • Pe alocuri, uneori
chiar şi în variantele care la începutul lor menţin o echivalenţă
ezitantă între numele celor două personaje, leul izbuteşte să îşi
suplanteze asociatul: „Aceea nu-i vreme grea / Că sînt leii şi cu
zmeii/ ... Nice vorba nu sfîrşi / Cînd leii la ei sosi" 395 • Cînd anume
s-a produs substituirea zmeului prin leu şi pe ce căi este desigur
greu de precizat. Poate faptul că într-o masă de limbi slave sau
slavizate doar româna perpetuează un substrat latin ar arunca o
lumină asupra unui factor care a pregătit apariţia unui personaj
al colindei româneşti sub emblema leului. Şi deşi apartenenţa
cuvîntului la stratul vechi lexical este infirmată de filologie 3 96 •

vagă
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apreciem că latinitatea limbii române a putut favoriza preluarea
,;l~uh1i" ca un topos din bestiariile şi folclorul Europei medievale.
Motivul leului a cunoscut o largă difuziune în folclorul şi literatura
europeană din Evul Mediu pînă în zorii Renaşterii. Prezenţa
acestui motiv nu s-ar datora după părerea lui Curtius 397 vizionării
circurilor şi menajeriilor; leul ar fi doar un clişeu moştenit din
retorica antichităţii şi proliferat prin intermediul literaturii orale
şi scrise a Evului Mediu.
În mod virtual, adoptarea „leului", ca un topos sau ca un
cuvînt parţial desemantizat, poate fi atribuită unor contacte aleatorii; nu întîmplător însă un animal exotic pentru noi a devenit
numele unui personaj al colindei. Prin însuşi vidul lor, necunoscutele
oferă mesajului mitic condiţii optime de modelare; eschivîndu-se
confruntării cu datele c1moaşterii şi observaţiei directe, noţiunile
vagi sau împrumuturile dintr-o sferă obscură prezintă avantajul
că permit cu uşurinţă adaptarea termenilor operaţionali ai mitului
la situaţii diferite, încărcarea lor succesivă cu sensuri circumstanţiale. Desigur, nu pierdem din vedere faptul că în timp, prin precizarea cunoştiinţelor de zoologie, leul colindei a putut fi receptat
în consensul folcloric ca un personaj tangent omonimului său din
regnul animal. Luînd însă în consideraţie strict conotaţiile textului.
constatăm că absenţa unor date aperceptive directe a conferit o
extremă libertate manipulării leului ca personaj al colindei.
Dintre personajele corelate astrelor un loc proeminent deţine
soarele, în dubla ipostază de personaj uman şi forţă supraterestră.
Asimilat personajelor antropomorfe ale colindei, soarele paşte oile
(v. unele din variantele tipului nr. 134 „Fratele; sora şi peţitorii"),
iar în domeniile sale se intră printr-o poartă (v. tip nr. 77 A „Trei
jocuri"). Soarele se prezintă frecvent în asociaţie cu sora sa. Aceasta,
peţită sau furată în goana calului de către voinic (v. tip nr. 114
„Sora soarelui ascunsă printre păuni"), stîrneşte uneori strălu
citului ei frate o pasiune vinovată (v. tip nr. 135 ,,Incestul dintre
frate şi soră"). Întîlnim şi contexte în care soarele capătă accepţiunea de personaj sacru; merele sînt căpătate „De la sfîntul
soare/ Cu mare rugare" (v. tip nr. 29 „Merele căpătate de la
soare"), voinicul cere în bătălie ajutorul soarelui (v. tip nr. 75
„Voinicul şi ruga către soare"), iar „Zorile" (v. subtipurile 28 A
şi 28 B) pot fi interpretate ca invocaţii solare. Sporadic în colindă
intervin şi zînele sau „trei femei", reprezentări mitologice asociate
soarelui 3 98 • Atragem atenţia că după ştiinţa noastră referinţele
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la zori, soare şi sora soarelui reprezintă - prin confruntare cu
repertoriile sud-est europene practicate la Crăciun - o trăsătură
originală a colindei româneşti. Istoriei religiilor îi revine sarcina
dificilă de a preciza originea acestor referinţe şi a stabili totodată
o posibilă relaţie între colindă şi vestigiile de cult solar scoase la
iveală pe teritoriul ţării noastre de arheologie.
Sfinţii creştini constituie în colindă o categorie distinctă de
eroi. Colinda a adoptat doar anumiţi sfinţi, pe aceia care polarizînd în jurul lor legende au dobîndit în ochii poporului prestigiu
sau relief. Astfel, alături de Isus şi Maica Domnului, întîlnim
frecvent în colindă pe Sfîntul Ilie, Sfîntul Ion, Sfîntul Petre,
bătrînul Crăciun, Sînicoară, Sfînta Vineri, Sfînta Duminică, Sfînta
Sîmbătă, Sfînta Luni.
între numele sfinţilor şi acţiunile ce li se atribuie nu există o
strictă aderenţă; Iuda este doborît cînd de Sfîntul Ilie, cînd de
Sfîntul Petre sau Sfîntul Ion, iar acesta, ca şi Sfînta Vineri sau
Sfînta Duminică, măsoară „Pămîntu cu umbletu/ Şi ceru cu cumpătu''. Cît despre Isus, numele acestuia este atît de frecvent confundat cu cel al lui Dumnezeu 399 , încît devine uneori dificil a sta.bili referinţa exactă a textului.
Ierarhia acestor sfinţi originali nu corespunde totdeauna cu
cea canonică; bătrînul Crăciun se impune prin autoritatea vîrstei,
meritul botezului îi asigură sfîntului Ion un loc de prim ordin, iar
întîietatea lui Isus, deşi în cele din urmă recunoscută, este supusă
unei aprige dispute (v. tip nr. 154 „Disputa dintre sfinţi").
Sfinţii preferaţi ai colindei se preschimbă în cerbi, în porumbei,
în lebede, chiar şi în fluturi, şi asemenea eroilor laici participă la
ospeţe, dansează, călăresc. Reprezentarea Sfîntului Petru, de pildă,
este calchiată după cea a flăcăului: „Vine Petru, Sfînt Sîn Petru/
P-un căluţ albuţ de flori,/ Dară nu-i albuţ de flori,/ Ci e albuţ de
asudori" 400 • Maica Domnului, ca şi fata ce-şi aşteaptă peţitorii,
se plimbă de-a lungul apei: „Predumblă-să Maica Sfîntă / Pă ţăr
muri de Dunăriţă" 401 • Şi la această categorie de eroi gradele şi
relaţiile de rudenie sînt subliniate. Sfînta Maria stă de vorbă cu
soru-sa Salomia 402 , iar în legătură cu Sfîntul Ion nu se omite a
se specifica: „Că io-s Ionu Sînt Ionu, / Nănaşu lui Dumnezeu / Şi
cumătru lui Sînt Petru" 403.
Unii dintre sfinţii colindei derivă din modele apocrife tratate
cu libertate, în timp ce alţii sînt produsul fanteziei populare sau
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rezultanta sincretismului dintre stratul mitologic şi creştinism.
Anumiţi sfinţi însă par a se fi substituit unor personaje mitologice
pe care le-au deposedat de vechile lor atribute. Împrumutînd chipul
sălbăticiunilor şi îngenunchind vînătorii, Sfîntul Ion manifestă
aderenţă la categoria personajelor silvestre mitologice. Cît despre
Sfîntul Ilie, prerogativele pe care i le atribuie textul colindei
(v. majoritatea variantelor tipului nr. 23) invită la identificarea
sa cu un personaj mitologic investit cu atributul fulgerului şi trăz
netului, poate cu zeitatea tracică Gebeleizis, zeitate de care pomeneste
, Herodot 404.
REFREN, INCIPITVRI, FORMULE FINALE
Deşi foarte tipic şi extrem de răspîndit, refrenul nu constituie, cel puţin în etapa contemporană a colindei, un element absolut obligatoriu 405 ; refrenul lipseşte de pildă din unele variante
ale colindei „Mioriţa" (v. tip nr. 36) sau ale colindei „Mă luai,
luai" (v. tip nr. 34).
De obicei, în fiecare colindă se revine asupra unuia şi aceluiaşi
refren. Sînt însă şi colinde cu mai multe refrene repetate alternativ.
Refrenul, în stadiul în care au fost surprinse colindele de către
culegători, constituie un element relativ mobil. Acelaşi refren poate
funcţiona pentru mai multe colinde, cu condiţia de a nu contraveni flagrant rolului ceremonial al colindei respective; de pildă,
un refren ca „Mirelui bun", refren caracteristic colindelor de flăcău,
nu poate fi întîlnit în colindele adresate familiilor cu copii sau
bătrînilor. Manipularea refrenelor are totuşi un caracter labil în
circulaţia contemporană: anumite refrene se aplică preferenţial
unor categorii ale colindei, în timp ce altele transgresează cu uşu
rinţă distincţiile tipologice şi sferele tematice, asociindu-se atît
tipurilor laice, cît şi celor creştine. Se poate presupune că într-o
etapă de aderenţă la semnificaţia ceremonială, refrenele - chiar
dacă nu s-ar fi particularizat pentru fiecare din tipurile colindei au cunoscut o specializare categorială severă.
Procesul desemantizării colindei a afectat cu deosebire nivelul
refrenului. Drept consecinţă, anumite refrene au devenit practic
neinteligibile. Dacă unele din aceste refrene absconse se mai pot
descifra pe baza contextului colindei sau cu ajutorul lingvisticii,
altele s-au transformat în adevărate şarade 406 • Prin deasa repetiţie
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pe parcursul aceleiaşi colinde, refrenele au fost mai expuse uzurii
decît celelalte porţiuni ale textului. La deteriorarea lor a contribuit
şi faptul că în practica modernă a obiceiului momentul execuţiei
refrenului constituind un răgaz de concentrare a memoriei pentru
versurile care urmează, atenţia la sens s-a redus simţitor.
În pofida apariţiei unor distorsiuni, analiza globală a refrenelor permite încă determinarea rolului lor de mesageri ceremoniali. Putem constata, de pildă, că unele refrene se referă în mod
expres la actul colindării, care numit şi repetat capătă relief:
„Corinde", „Dai corinde", „Hai corinde". Alte refrene specifică
etapele, adresanţii sau actele ceremoniale constituind sub acest
raport un pandant intra-textual al titulaturilor prescriptive. Astfel,
anumite refrene subliniază momentul execuţiei: „Dimineaţa lui
Crăciun", „Zîorel de zi" 407 , „Sara-i mare a lui Crăciun". O categorie de refrene indică adresanţii colindei: „Junelui bunu", „Mirelui
tinerelu" (adresant flăcăul), „Da Ileana fată dalbă", „Dalba-i
fecioriţă" (adresant fata), „Judelui bun" (adresant vătaful cetei).
Cîteodată, refrenele se referă la destinatarii colindei prin evocarea
unor elemente asociate acestora, de pildă atribute feminine, în
cazul fetelor, „Cunună dă vînăţele", sau vegetale din recuzita
ceremonialului nupţial, „Cetina, cetinioară", prin referinţă la o
sferă de interese proprie tinerilor necăsătoriţi. Un număr restrîns
de refrene par a se referi la adresanţi mitici: „Doamne soare",
„Raza soarelui". în cazul valabilităţii acestei ipoteze, refrenele
amintite s-ar identifica invocaţiilor. Dintre refrenele care pot fi
raportate la practici ceremoniale complementare colindatului, semnalăm pe cele referitoare la flori şi la măr: „Florile dalbe", „Flori
dalbe de măr", „Mărului, mărului Doamne". Reamintim că sorcova se făcea mai demult nu din flori artificiale, ci din crengi
de măr, care ţinute în apă şi la căldură înfloreau 408 • Frecvenţa
ridicată a refrenului „Florile dalbe de măr" sugerează că într-un
stadiu mai vechi crengile înflorite făceau parte din recuzita colindătorilor.

O categorie de refrene au pătruns pe filiera creştinismului:
„Domn din cer", „Cana Galileului", „Ş-al nostru-i Domnul Dumnezeu" etc. Nu toate refrenele de obîrşie creştină au păstrat legă
tura de sens cu sursa lor. Refrenul „Leru-i Ier" s-a desprins de
multă vreme de rădăcina sa creştină 409 • El a devenit în contextul
colindei purtătorul unor sensuri ceremoniale, asociindu-se frecvent
cu referinţe la adresanţii colindatului sau la practici adiacente
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acestuia: „Ler ficuţă", „Ler d-oi ler nevastă", „Ler flori dalbe
flori de măr".
Vechiul repertoriu de refrene al colindei a fost fără îndoială
mult mai coerent decît cel pe care-l posedăm astăzi şi a avut probabil o funcţie ceremonială manifestă. Refrenul, chiar dacă sensul
său a devenit parţial obscur, iar execuţia sa relativ mecanică,
constituie unul din nucleele colindei şi joacă un rol important în
structurarea textului.
începuturile colindei nu sînt reductibile la o formulistică fixă
- ele variază în funcţie de clasa de texte sau de tipul pe care-l
introduc.
O oarecare specializare se poate constata la colindele protocolare unde incipit-urile se axează pe actul colindatului, pe relaţiile şi prescripţiile ceremoniale: „Colind deal după deal" 410 , „N oi
umblăm şi colindăm" 411 , „Sculaţi gazde nu dormiţi,/ Că nu-i
vreme de dormit, /Că-i vreme de-mpodobit" 412 , „Asta-i seara de
ajun" 413 , „Sara-i mare a lui ajun" 414 •
În textele care vehiculează secvenţe descriptive sau narative,
incipit-urile îşi asumă adeseori rolul de a veni în sprijinul urării
prefigurînd împlinirea acesteia. Eroul este înfăţişat de la bun
început drept un prea fericit: „Fericean de ielu" 415 , „Ferice Doamne
şi de Ionu" 416 , „Fericim de ielu" 417 • Echivalenţa simbolică dintre
··eroul colindei şi persoana colindată se sugerează uneori cu ajutorul
pronumelor demonstrative acest, acesta. Eroii colindei ne sînt
prezentaţi ca aflîndu-se în sfera noastră de vizibilitate: „Cesta-i
domnul bun" 418 sau „Ceasta-i jupîneasă" 419 • Destul de frecvent,
începutul colindelor constă dintr-o întrebare retorică sau dintr-o
punctare de dialog: „Ale cui sînt, Doamne, aceste case?" 420 sau
„Spus-o fiica maică-sare" 421 , „D-întreabă-şi, d-întreabă" 422 •
Într-un număr de colinde se intră abrupt în subiect, ceea ce imprimă
un ritm alert acţiunii: „Crescutu-mi-au" 423 , „Pogorît-o pogorît" 42 4 •
Cele mai multe colinde încep printr-o localizare a acţiunii.
Localizările sînt deobicei vagi pentru a nu stînjeni adaptarea urării
la persoane şi situaţii diverse. Un început ca acesta „Pe deal pe
la Craioviţă" 426 reprezintă un caz izolat şi foarte probabil o adaptare recentă. De regulă localizările cuprind notaţii fugare de peisaj:
„Pe cea luncă mîndră-n jos" 4 ~ 6 , „Pe dealul cu stînjenii" 4 27 , „Pe
un picior de munte" 428 • Cadrul de desfăşurare al colindei se înfă1işează adeseori ca un loc familiar: „La marginea cestui sat" 429 ,
„Colea pe din sus de sat" 130 , „Icea, Doamne, în ceaste curţi" 431 •
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Există însă şi localizări care urmăresc să creeze impresia distanţei
şi neobişnuitului - faptele se petrec undeva departe: „La mijlocul
ceriului" 432 , „Sus, sus, pe lîngă lună" 433 •

Mult mai formalizate decît incipit-urile, urările finale reprezintă
colindă un element definitoriu. Majoritatea formulelor au o
largă aplicabilitate - pot apărea în finalul oricărei colinde. Unele
formule au însă un caracter specializat, fiind adoptate doar pentru
categorii anume de adresanţi; de exemplu, urările care fac aluzie
la căsătorie intervin doar în finalul colindelor de fată sau de flăcău,
cîteodată şi de văduvă. Uneori, formulele sînt foarte concise,
ca de exemplu „Şi te-nveseleşte" sau: „La mulţi ani cu bine".

în

Alteori formulele se extind incluzînd întreaga familie a celui colindat: „Dalbă Mărioară/ Fie-mi sănătoasă/ Cu tată, cu mamă,/ Cu
rumenii fraţi/ Şi cu noi cu toţii" 434 • Anumite formule vădesc
influenţa bisericii ca de exemplu: „Şi de-acum pînă-n vecie /Mila
Domnului să fie" 435 • De obicei, influenţa creştină se reduce la o
inserţie care nu denaturează sensul vechilor formule populare:
„Rămîi, gazdă, sănătos / Ca un trandafir frumos / Sus în poarta
lui Cristos. / Rămîi, gazdă, sănătoasă / Ca o micşunea frumoasă, /
La anul şi la mulţi ani" 436.
Sfera de referinţă a urărilor finale este largă. Cea mai ridicată
frecvenţă o au urările de sănătate adresate gazdelor: „Că noi
ţi-o-nchinăm / Dalba-i sănătate" 437 , 1-o-nchinăm cu sănătate/ Pi
la gazde, pi la toache /Sănătate duce-n poală/ Şi o varsă-n astă
casă/ Si veselă jupîneasă" 438 • Sînt şi urări de sănătate care lasă
să se întrevadă vestigiile unei magii a plantelor, ca de exemplu
formula atît de răspîndită „Busuioc verde pe masă,/ Rărnîi,
gazdă, sănătoasă". Unele urări vizează nu numai sănătatea oamenilor, dar si sănătatea animalelor: „Sănătate-n noi,/ Sănătate-n
oi" 439 • Ase~enea urări indică un stadiu mai vechi al ceremonialului. Cîteodată urarea pune accentul pe căsătorie: „Tot Ion Făt
Frumos / Să-l ajungă o voie bună/ C-o fetiţă măr de mînă, /
Amîndoi oameni frumoşi,/ lei să fie sănătoşi,/ Cu-ai lor fraţi,/
Cu-ai lor părinţi" 440 • Destul de frecvent, urările finale au în vedere
buna dispoziţie a celor colindaţi: „Şi te, june,-nveseleşte", sau
„Şi vă veseliţi". Formulele finale îndeplinesc şi funcţia de a reaminti
gazdelor darurile datorate după datină: „Om bun, să te veseleşti, /
Pe noi să ne dăruieşti/ C-un colac de griu curat,/ Cu vin roşu
străcurat, /Cu doi galbeni româneşti,/ Gazdă, să te veseleşti" 441 •
ln încheierea colindelor întîlnim şi formule prin care se anunţă
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sfîrşitul cin tării şi se exprimă aprecieri de ordin estetic: „Să fii,
fată, bucuroasă/ De colinda ast' frumoasă./ 0-nchinăm cu sănă
tate,/ Pe la gazde pe la toate,/ Colinduţa-i atîta, /Pe gazdă
Domnu-I trăiască" 442 • Formulele de acest tip au apărut probabil
în procesul desacralizării colindei.

ELEMENTE STILISTirE, EPITETE, TROPI.

VERSIFICAŢIE

Cadrul ideal în care se desfăşoară colinda determină un grad
înalt de transfigurare poetică. Asemenea basmului, colinda oferă
un negativ al realităţii; dorinţele se înfăptuiesc, iar eroii nu se
înfăţişează în lumina crudă a adevărului, ci într-un nimb al gloriei
şi fericirii.
La închegarea acestei atmosfere edenice un rol important îl
joacă metalele preţioase, cu deosebire aurul, căruia într-o concepţie
arhaică i se atribuiau virtuţi magice 443 • În colindă epoca de aur a
omenirii pare a se fi instaurat; obiectele, animalele, oamenii
sclipesc sub ploaia metalelor preţioase. Plugul, masa, jilţul, mătura,
leagănul, scutecele, fusul, şaua, frîul sînt din aur şi argint. Caii au
cozi poleite, berbecii coarne de aur şi laţe de argint, iar eroii uluiesc
prin strălucirea podoabelor: „Mîndru-i june şi-mbrăcat / Tăt în
haine de bumbac, / Mohorîte-s d-arginţite, /Cu d-aur acoperite" 444 •
Pînă şi pe sprîncene coboară un polen sclipitor: „Mîndrii ochi că
i-a făcut/ Şi sprîncene într-aurele" 445 • întîlnim şi contexte în care
aurul, vidat de latenţele sale magice, devine o marcă· valorică,
un ideal de opulenţă din unghiul de perspectivă al săracului.
Imaginea unei lumi scăldate în aur capătă astfel semnificaţia de
vis compensatoriu. Un exemplu care evidenţiază resortul social al
acestei viziuni, găsim în colindele de factură creştină pe terna răsplă
tirii săracului de către Dumnezeu: „Petru din gură-i grăia: /
Doamne, de m-ai mai ţînea /Din ce văd întineresc/ Şi mă bucur,
dănţuiesc./ Văd casa săracului/ În mijlocul raiului/ Dinlăuntru
argînţîtă / Dinafară aurită" 4 46 •
Un epitet cu puternice implicaţii rituale şi magice care revine
obsesiv în colindă este albul. 447 • Colinda dă epitetului „dalb" o
aplicare foarte largă, adeseori lipsită de specificitate. O profuziune de alb îmbracă întregul univers: nu numai florilor, tinerei
fete sau voinicului li se conferă atributul albului, dar şi sănătatea
(„dalba-i sănătate"), făcliile („făclii dalbe") sau marea („marea
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dalbă") devin albe. ln colindă albul nu poate fi echivalat unei
notaţii de culoare; acest epitet-perceput astăzi ca un efect de
stil - a îndeplinit fără îndoială într-un stadiu arhaic o funcţie
rituală.
Apartenenţa la ceremonialul urării a impus adoptarea unui
stil înalt care exclude violenţele de limbaj, imprecaţia sau aluzia
obscenă. In colindă personajele se întîmpină cu gravitate şi blîndeţe, chiar şi tragicul devine sursa unor imagini senine. La susţinerea acestei atmosfere armonioase contribuie în largă măsură
diminutivul. 1n colindă, abundenţa diminutivelor nu poate fi pusă
pe seama vreunei predilecţii stilistice regionale 448 ; diminutivul
îşi găseşte o largă utilizare atît în repertoriul ardelean al colindei
cit şi în cel muntean. Prin intermediul diminutivelor se atenuează
duritatea conflictelor şi se imprimă o tonalitate afectivă colindei.
Vînătorii metamorfozaţi în cerbi îşi ameninţă părintele, dar nu
omit a-l numi „Drag tăicuţul nostru" 449 , iar cerbul agonic pomeneşte cu gingăşie de „cărniţa" lui din care se va înfrupta vînă
torul sau de „ungheaua" lui care se va preface în „păhărele" 450 •
Diminutivul nu împrumută colindei o notă dulceagă sau afectată.
Iată doar cîteva exemple: „Leuţ să-ndobosea /Şi junele să-mbăr
băta" 451 , sau „Fata Grecului/ Cea mai mitutică, /Cea mai frumuşică,/ Dinainte-n chică,/ Fir de ruminică" 452 • Se poate afirma
că în colindă diminutivul este reabilitat - i se restituie sensul
său primar de frăgezime frustă.
Metaforele, dat fiind caracterul alegoric al genului, au adeseori valoarea unor simboluri. In colindă alegoria operează cu simboluri a căror semnificaţie este bine cunoscută în mediul folcloric.
Ciuta după care porneşte vînătorul reprezintă, ca şi în oraţiile de
nuntă, mireasa căutată şi găsită de mire (v. tip nr. 67), iar pentru
fata tînără se foloseşte frecvent metafora floare, metaforă-clişeu
în contextul folcloric: „Sîntu-mi flori de toate flori, /Da ca una
nu-i nici una/ Ca Mărie fată bună" 453 • Parte din metaforele-simbol
ale colindei se referă la elemente de costum cu valoare emblematică. Astfel cununa, care în anumite regiuni ale ţării distingea
fetele de neveste 454 • are în contextul colindei valoarea de simbol
cu o referinţă explicită.
Colindele care au ca temă naraţiunea unui vis şi dezlegarea
sa oferă pretextul codificării sensului unui şir de simboluri. Dăm
spre exemplificare două citate extrase dintr-o colindă de acest
tip" 456:
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Un'e, maico, că-mi erea
Dinaintea casei noastre
Sînt doi pomni mari înfloriţi
Cam la vîrfu la doi pomni,
I-o verigă gălbioară;
Mai în jos pe crăcuraş,
Sînt doi pui de porumbaş.

Taci tu, hico, nu mai plînge
Că visu s-a izbîndit:
Cei doi pomni mari înfloriţi
Aceia ţî-s socrii tăi;
Cea verigă gălbioară
Aceea ţ-î soţioară;
Cei doi pui de porumbaşi
Aceia ţ-î sînt nănaşi.

Foarte răspîndit în colindă este paralelismul negativ, procedeu definit de R. Jakohson ca o metaforă infirmată 456 •
Paralelismul negativ se foloseşte de următoarea schemă: a)
substituirea metaforică propriu-zisă; b) propoziţiune negativă care
răstoarnă metafora ca fiind neveridică; c) clauză explicativă în
care se dă cheia metaforei iniţiale. Iată unul din numeroasele
paralelisme negative întîlnite în colindă. „La cîmpul cu zalele / Ră
sărit-a soarele,/ Nu mi-e soare răsărit,/ Ci mi-e neica-mpodobit" 457 •
După cum se poate observa, procedeul îmbină ingenios metafora cu dezlegarea ei. Este posibil ca ceea ce interpretăm astăzi
ca metaforă să fi constituit într-un stadiu vechi o substituire de
termeni dictată de prescripţii rituale 458 şi de tabu-uri lingvistice, substituire care devenind cu timpul greu de înţeles, s-a însoţit cu o clauză explicativă. Atragem atenţia că interdicţia de
a pronunţa numele adevărat al unor obiecte sau fiinţe stă la
baza a numeroase transferuri lexicale 459 şi se mai manifestă încă
sub forma de ritual 46o în sfera unor culturi populare.
Chiar dacă geneza paralelismului negativ rămîne sub semnul
întrebării, apartenenţa procedeului la un strat arhaic se impune
evidenţei. Nu numai că apare cu predilecţie în specii rituale în descîntec, în ceremonialul funebru şi în colindă - dar parale-lismul negativ vădeşte un stadiu incipient în formarea conceptului
de metaforă. Metafora nu a dobîndit încă libertatea de a opera
transferuri contrazicînd făţiş percepţia realităţii imediate; paralelismul negativ introduce timid metafora, prezentînd-o ca o eroare
care trebuie înlăturată. Desigur, aşa-numitele „greşeli" care justifică substituirile au căpătat în contextul colindei un caracter
convenţional. Astfel, în numeroase colinde transferul metaforic
se atribuie confuziei: „Pe-o gură de vale / Vouă vi se pare / Tot
soare răsare". Urmează eliminarea pretinsei confuzii: „Soare nu
răsare" şi apoi intervine explicaţia ca o restabilire .a adevărului:
„Ci vouă vă vine/ Tot cirezi de vaci,/ Vacile zbierînd, /Viţeluşi.
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sugînd, /Din codiţe dînd"

401.

În unele colinde metafora „soare
substituie o mulţime de elemente:
cirezi de vaci, herghelii, turme, care cu grîu etc. Dezlegarea metaforei nu se mai rezumă la o clauză explicativă, ci se extinde pe
întreaga colindă; din procedeu de stil devine procedeu de compoziţie. Alteori, substituirea este prezentată ca o imagine tulbure
apărută la limita dintre somn şi trezie 462 sau ca efect al incompetenţei în decodare. Acest ultim pretext intervine frecvent în
colindele de peţit. Fata neştiutoare ia peţitorii drept nori de ploaie,
vînt sau porumbei. Mama sau fratele corectează aceste erori de
interpretare. Metafora, negarea şi dezlegarea ei sînt expuse dialogat:

răsărit" simbolizează belşugul şi

{fiica)

Maică, maică, dragă maică,

Ia

ieşi, maică, pînă afară

De vezi, maică, ce-i vedere:
Bate-un vînt şi trăgă.nează,
Peana dalbă-nceterează ..•

{mama)

Fiica mea, da luda mea,
Mare eşti, puţin pricepi,
Nici atîta nu pricepi
C-aşela nu-i vîntuţ lin,
Vîntuţ lin dintr-ăl senin,
Ci-s dragi peţitori d-ai tăi 483.

Desigur confuzia este convenţională. Faptul devine evident
într-un exemplu ca acesta:
(fata)

Pe piatra de la

fîntînă

Trece-un laş de golumbaşu
Cu glasu de fecioraşu.

(mama)

Luda ITI<J.icii, proasta maicii,
Ludă eşti,

ori tu te faci,
Nu-i acela golurnbaşu,
Ci-i oacheş de fecioraşu m.

Substituirea păstrează indicii asupra obiectului substituit (feceea ce dă în vileag caracterul simulat al confuziei.
În procesul evoluţiei colindei, paralelismul negativ şi-a pierdut
rezonanţa sa mitologică, transformîndu-se într-un procedeu macioraşul),
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nierist care, preluat ca model, a putut deveni nucleul sau axul
compoziţional al unor noi variante şi tipuri.
Hiperbola ocupă un loc însemnat în colindă. Se poate chiar
afirma că întreaga colindă, prin semnificaţia sa de anticipare
superlativă a împlinirii urării, stă sub semnul hiperbolei. Descrierile
şi micronaraţiunile colindei se sustrag contingentului şi măsurii
obişnuite, impunîndu-se ca ipostaze ale potenţialităţii maxime a
unor atribute sau acţiunii. Colinda nu cunoaşte limite între posibil şi imposibil - grija pentru verosimil este absentă - ceea ce
conferă hiperbolelor o mare libertate. Tînărul, de pildă, se înfăţi
şează ca un călăreţ ce poate atinge în salturile sale astrele: „D-un
june calu-şi juca,/ Nu mi-l joacă cum se joacă/ Şi mi-l saltă
către soare,/ Cătă soare cînd răsare/ Şi-l aruncă cătă lună,/ Cătă
lună cînd îi plină" 46s. Bogatul neospitalier este pedepsit printr-un
dezastru apocaliptic: „Şerpii-s ca groşii,/ Broaştele ca vaşile, / Să-m bulzesc de nu au loc,/ Să-mbulzesc şi suflă-n foc" 466 • Trăsnetul
Sfîntului Ilie stîmeşte ecouri uriaşe: „De trăznit ce-mi trăznea
tare,/ Viţel în vacă zbera, / Mînz în iapă că-mi stîrpea, /Copil
în mamă plîngea" 467 • Foarte des, hiperbolele includ referiri la
elementele naturii. Glasul îngerilor cutremură pomii: „ Îngerii cînd
mă văzură/ Mare rugă-n cer făcură,/ De ruguţa lor cea mare/
Pomnii-n rai se legănară, / De trupchini se depărtară, / De vîrvuri
se d-adunară" 468 • Văduva aşezată în leagăn de mătase tulbură
cu cîntecul ei jalnic ordinea naturală: „Ş-aşa-mi cîntă de cu jale/
De frunzîţa-n codru-mi piere/ Şi stau apele de-a mere" 469 •
În masa fluctuantă a variantelor colindei intervin o serie de formule, mici nuclee durificate constînd din grupuri de versuri cu o
formă relativ fixă. Unele din aceste versuri-formulă sîn comune atît
colindei cît şi cîntecelor de nuntă, ca de exemplu: „într-alte curţi,/
La alţi părinţi,/ La părinţi necunoscuţi/ Şi la fraţi neîntrebaţi,/
La cumnate neîntrebate,/ Ş-unde-i cînta munţilor/ Dă dorul pă
rinţilor,/ Ş-unde-i cînta brazilor/ Tot de dorul fraţilor,/ Ş-unde-oi
cînta florilor/ De dorul surorilor" 470 • Alte formule reprezintă influenţe bisericeşti: „Ziua de Crăciun/ Ş-a de Bobotează, / Cînd
preoţi botează/ Lumea şi norodul/ Şi pe noi cu totul" 471 • în colindele de fată apar adeseori versuri-formulă alcătuite dintr-un
lanţ de comparaţii eterogene: „Să fii dragă pruncilor I Ca otava
juncilor/ Ca chiperul grecilor,/ Ca sarea berbecilor,/ Vin roşu boierilor,/ Măr roşu copiilor,/ Ca tămîia popilor" 472 • Parte din formulele
colindei pot fi considerate ca rezultatul ultim al unui îndelung proces
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de elaborare şi selecţie. Întîlnim astfel versuri care au atins frumuseţea imuabilă a marmorei şlefuite: „Peste munţi mărunţi /
Cu brazii cărunţi,/ Peste munţi mai mari/ Şi cu brazi mai rari,/
Unde apa pică,/ Pietrele despică,/ Unde apa cură,/ Nimeni n-o
tulbură, I Unde iarba creşte, / în patru se-mpleteste, /Nimeni n-o-ncîlceşte"

473 •

'

Stilul colindei, ca şi al folclorului în general, uzează foarte
des de repetiţii şi tautologii. Se revine frecvent asupra unui vers
cu adaosuri foarte mici de sens: „Firu să-l d-apuce, /Firul d-apucare, /Cuibul să şi-l facă, /Cuibul şi-l făceare" 474 • Versurile se rotesc în jurul aceluiaşi înţeles, care prin repetiţie se intensifică
şi capătă relief. Tautologiile pun adeseori în lumină vitalitatea
limbii populare, posibilităţile inedite de proliferare a unor forme
aparent îngheţate. Dăm doar cîteva exemple: „Vinurile de vinoase" 475
„Cu covoare covorît" 476 , „Pomu-mpomurat" 477 , „Raza răzuia" 478 •
etc. Revenirea asupra aceluiaşi sens, redundanţa constituie o tră
sătură caracteristică folclorului în general. Rolul repetiţiilor şi
tautologiilor nu se reduce în colindă numai la uşurarea percepţiei
sensului. Prin insistenţa asupra aceluiaşi vers, cuvînt sau rădă
cini de cuvînt se urmăreşte adeseori un efect de incantaţie, sau
reliefarea unei anumite semnificaţii.
Stilistic colinda nu are un aspect omogen pe toată ţara. Se
pot distinge două tipuri de colindă: unul răspîndit cu deosebire
în Muntenia şi celălalt tipic Ardealului. Colinda munteană este
mai lungă decît cea din Transilvania şi are un pronunţat caracter
epic. Amploarea colindelor munteneşti se datorează în primul rînd
frecventelor enumerări, repetiţii şi tautologii. Alegem unul din
numeroasele exemple de enumerări: „Tu să-mi mai slujeşti/ Pin
la Sin Văsii, / Cînd împart domnii/ Rang şi boierii,/ Şi te-oi dărui/
C-un cal,/ C-un cioltar,/ Cu mîndru căftan, /C-un verde rădvan,
/Cu doisprece cai,/ Cu opt seceraşi/ Negri ţigănaşi" 479 • Destul
de des, enumerările sînt înviorate prin folosirea adverbului „mult"
la gradul comparativ în corelaţie cu adverbul de comparaţie „decît": „Flori şi-a altoit, / Flori din toate flori, IM ai mult busuioc /
Decît siminoc, /Mai mult rozmarin/ Decît calomfir" 480 • Atragem
în acelaşi timp atenţia şi asupra triplei repetiţii a cuvîntului flori.
Repetiţiile uzează şi de alte procedee, versurile fiind uneori reluate în forme foarte apropiate care introduc doar uşoare nuanţe
de sens: „La mal pe uscat/ C-o nară-am suflat, /Toate le-am
zvîntat /C-o nară de foc/ Le-am zvîntat pe loc,/ C-o nară de
!15
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vînt /Le-am uscat curînd" 481 • Redundanţa se slujeşte adeseori
de următorul clişeu: „Ceată de voinici, /Cincizeci făr' de cinci, /
Patruzeci şi cinci" 482 • Toate aceste procedee ţin de retorica stilului
muntean. Un alt aspect al acestui stil retoric este gustul pentru
epitete grandilocvente: „Cerbul Runcului / Fiara cîmpului / Ş-a pă
mîntului" 483 •
Celălalt tip de colindă, frecvent în Transilvania, prezintă
texte de mai mică întindere. Nucleul epic este redus. Metaforele
sînt rare şi discrete, sugerînd în semi tonuri frăgezimea şi suavul.
O trăsătură caracteristică stilului muntean este abundenta
notaţiilor de culoare: „Iie nisipie, I Rochie de cutnie,/ Ciorapi albişori,/ Pantofi gălbiori,/ Pe la toc cu flori" 484 • Interesul pentru
culoare nu lipseşte nici din colindele ardelene. Spre deosebire însă
de stilul muntean, pitoresc prin excesul de culoare, colindele Ardealului stăruie cu deosebire asupra unei nuanţe sau efect de
lumină, ca de exemplu: „Căluţ galben lucefeşte" 485 sau „Roşu
soare răsăriare /Şi-n obraz ni-o nimeriare /Şi faţa mi-o d-argintare, /Şi părul ni-l gălbinare" 486 • Pentru a ilustra distincţiile semnalate mai sus confruntăm două fragmente dezvoltînd acelaşi motiv
- primul din Muntenia, cel de-al doilea din Transilvania:
Pe drum

pe

cărare 487

Nant şi sprîncenat,
Înspicat de vărsat;
Feţişoara lui
Spuma laptelui,
Ochişorii lui
Două muri de cîmp
Coapte la pămînt,
Keajunse de vînt,
Coapte la răcoare,
Neajunse de soare;
Sprîncenele lui
Pana corbului;
:M:ustăcioara lui
Spicul grîulu i;
Căluşelul lui
Pui ul zmeului;
Şeuşoara lui
Două fălci de zmeu ;
Tăftăraşul lui

Jos

pe

lingă

Feţişoara

mare

4BS

lui
Spuma laptelui,
Ochişorii lui
Două mure negre
Scrise-ntr-un loc verde.
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Două năpîrci

De
De

berci,

coadă-nodate,
gură-ncleştate;

Friuşorul

lui
Doi bălăuraşi,
De coade-nodaţi,
De gură-ndeştaţi;
Ricişorul lui
Puiul şarpelui.

Textul ardelean citat se exprima m forme concise ~i sobre;
fragmentul de colindă munteană are dimpotrivă un caracter declamatoriu înrudit cu stilul baladei. Desigur. între stilul '.\Iunteniei
şi cel al Transilvaniei nu există un hotar tranşant.
Ca orice text popular tradiţional, textul colindei, desprins
de melodia pe care se cîntă, este de formă nestrofică, adică se
prezintă ca o continuă înşirare de versuri de la început pînă la
sfîrşit.

Versurile colindei 489 pot avea 5, 6, 7 sau 8 silabe. De regulă,
în aceeaşi colindă versul de cinci silabe poate alterna numai cu
cel de 6 silabe, iar cel de 7 silabe numai cu cel de 8. Versurile
de 5 şi 7 silabe reprezintă de obicei o formă catalectică a versului
hexasilabic şi respectiv a celui octosilabic. De cele mai multe ori,
accentul metric nu tine seama de accentul natural al vorbirii.
Accentul metric cade regulat din doi în doi pe silabele impare
şi împarte versul în picioare binare pirice, dînd, astf~l naştere
unei tripodii pirice în cazul versului hexasilabic ((U U U U U U),
sau, unei tetrapodii pirice în cazul celui octosilabic (U U U U U
UUU).
Refrenul se supune altor legi. Refrenul poate consta dintr-un
număr de silabe mai mic sau mai mare decît versul propriu-zis,
iar accentul metric, care aici coincide cu accentul natural al vorbirii,
poate cădea neregulat l<!- două sau trei silabe; se fofIŢlează astfel
picioare binare pirice (U U) sau ternare tribrahice (U U U) liber
îmbinate.
În colindă rima se realizează prin asonanţă şi izoferie. Versul
cunoaşte numai rima pereche, niciodată cea încrucişată. Rima
apare uneori şi în interiorul versului, împărţinîndu-1 în emistihuri,
ceea ce a creat uneori falsa impresie a unui vers tri sau tetrasilabic.
97
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Pe plan muzical, versului îi corespunde rîndul melodic, silabei unitatea ritmică, iar piciorului metric celula ritmică.
Îmbinarea dintre text şi melodie şi implicit interacţiunea
celor două limbaje atrage după sine multiple consecinţe. Vom
menţiona doar două din modificările ce survin în textul colindei
sub influenta melodiei.
Pentru 'a pune de acord un vers plin cu un rînd melodic catalectic (cu 5 sau 7 unităţi ritmice) se elidează silaba finală:
Dar/la/mc/se/ci/ne-mi/şa/de

Dar/la/me/se/ci/ne-mihad' 490

În cazul versurilor catalectice (de 5 sau 7 silabe) cîntate pe
rînduri melodice pline (care au 6, respectiv 8 unităţi ritmice) se
adaugă versului o vocală sau o silabă de întregire. De pildă în
versurile următoare (hexasilabice) s-a adăugat silaba re la cuvîntul ea:
F e/ri/că/de/ea/re
De cea/ju/pî/nea/sft 49 1

iar în versurile
cuvin tul sur:

următoare

(octosilabice) s-a

adăugat

vocala u la

Sub/ cc /ta/te-n/ cea/li/va/dă
Joa/c-un/ju/ne/ca/lu-i/su/rn m

Alipirea unei vocale sau a unei silabe de întregire nu este
ea ascultă de anumite legi fonetice.

arbitrară;

Complexitatea colindei impune considerarea genului din unghiuri de perspectivă diferite.
Sub raportul interferenţelor motivice şi tematice ca şi sub
raportul pluralităţii funcţiilor, colinda oferă imaginea de supragen, exponent şi compendiu al unui vast repertoriu folcloric. Nu
putem însă echivala colinda cu ansamblul motivelor, temelor sau
riturilor care i-au slujit drept sursă sau punct de sprijin; analiza
de text evidenţiează caracterul de sistem, puterea de asimilare
şi fuziune a normelor poeticei colindei.
în contextul tradiţiei populare româneşti, colinda reprezintă
unul din cele mai vechi sedimente culturale; sub formă de colindă
ni s-au transml.s mituri cosmogonice, vestigii ale unor rituri preistorice şi versiunile primare ale temelor „Manole" şi „Mioriţa".
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Din acest punct de vedere se poate vorbi de valoarea documentară
a colindei şi de legitimitatea demersului reconstituirilor şi referinţelor la trecut. Caracterul arhaic şi stratificat al colindei ardeleneşti, de pildă, probează - mai convingător decît orice retorid1 vechimea şi continuitatea populaţiei româneşti în Transilvania.
Dar chiar dacă justifică adoptarea unor metode împrumutate arheologiei, stratul mitologic al colindei nu constituie obiect de arheologie. Mitul izvorăşte din contingent, îl implică, dar îl depăşeşte
prin polivalenţa sa semantică şi prin aptitudinea reinterpretării
sale succesive. Au supravieţuit în repertoriul colindei acele elemente de mit şi ritual care atingînd coordonatele fundamentale
ale existenţei posedau virtualitatea actualizării lor pc etape şi la
nivele diferite.
Luînd în considerare semnificaţia sa ca mesaj. colinda se
defineşte prin opoziţie cu atitudinea lirică. Nu despre viaţa interioară a individului si nu în numele acestuia vorbeste colinda,
ci în numele grupului: Secvenţele narative şi descripti~·e ale colindei se susţin prin valoarea lor de ipostaze exemplare ale unor
atitudini culturale socializate. De pe poziţia axiologiei colective
inculcă şi impune colinda o viziune asupra lumii, categorii ale
unor idealuri existentiale, structura de rudenie, codul relatiilor
pre-maritale şi famili~le, ierarhia valorilor, modele sau anti~mo
dele 493 de comportare. Cită vreme sistemul culturii populare s-a
menţinut activ şi coerent, colindei i s-a atribuit rolul de mesaj
al colectivităţii, mesaj capabil să influenţeze datele realului în
consens cu dezideratele grupului.
Sub acest ultim aspect, ca şi în privinţa autorităţii canoanelor, colinda are un statut diferit de arta cultă. Atragem însă atenţia
că supremaţia funcţiei estetice şi originalitatea s-au impus abia
în ultimele secole şi doar pe o arie restrînsă ca atribute definitorii pentru artă. Un domeniu vast al artei universale a subordonat şi subordonează încă funcţia estetică altor funcţii, iar canoanele
au îndeplinit un rol important în modelarea unor sisteme artistice, a unor curente sau genuri; arta bizantină şi poezia medie\·ală,
Commedia dell'arte şi clasicismul s-au supus unor norme şi au preluat în mod făţiş scheme compoziţionale şi stereotipii. Amintim,
de asemenea, că în poezia colindei autoritatea normelor a devenit inhibitorie pentru inovaţie doar pe panta involuţiei genului.
Nu încercăm prin aceste precizări să facem abstracţie de diferenţa
specifică dintre folclor şi arta cultă. La adîncirea deosebirilor 99
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manifeste mai ales prin confruntarea stratului ceremonial al folclorului cu literatura modernă - au contribuit numeroşi factori, dintre
care ne mărginim să menţionăm modificările survenite în poziţia
individului fată de colectivitate si în relatia cu sfera sacrului si
profanului. D~osebirea esenţială 'dintre f~lclor şi literatură d~
curge însă din opoziţia oral-scris. N eposedînd intangibilitatea cuvîntului scris, poezia populară stă sub semnul efemerului. Insistenţa cu care se revine asupra unor scheme compoziţionale, asupra
unor formule sau tropi constituie un mijloc de subliniere a direcţiei de sens a mesajului, dar răspunde şi imperativului de a fixa
în memorie acele elemente care pot asigura poeziei orale coeziune
si o linie de continuitate.
'
Considerată din perspectiva judecăţii de valoare, colinda se
ridică deasupra distincţiilor care separă folclorul de literatură.
Deşi nu. a urmărit în mod programatic efectul estetic, colinda a
acţionat în mod analog cu selecţia artistică: a respins faptul brut
şi detaliul nesemnificativ pentru a extrage din masa alllorfă şi
fluctuantă a circumstanţialului doar elementele apte să exprime
un mesaj durabil. La sursele colindei descoperim mitul, la capă
tul evoluţiei genului întîmpinăm rezultatul unui proces de sinteză care a contopit elemente vechi şi recente, a porturi şi influenţe
diverse. Colinda a parcurs aşadar un drum lung; s-a despri:n,s progresiv de vechile sale atribute mitologice, s-a îmbogăţit pe etape, dar
a păstrat din mit deschiderea spre cosmos, fiorul incantaţiei şi
rezonanta de imn al credintei în izbînda dorintelor omului.
Ete~ogenă şi unitară, 'arhaică şi în acela'şi timp evoluată>
colinda. aparţine de drept poeziei majore.
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NOTE LA STUDIU

1 „English Carols" ca şi „Noels", în marea lor majoritate texte de autor,
pot fi considerate drept populare doar prin succesul şi difuziunea lor la marele
public. „The Carols'\ care abia în secolul al XV-iea au devenit cîntece de. Crăciun
specializate, respecti'I „Christmas Carols", nu se transmiteau însă totdeauna exclusiv prin manuscrise şi tipărituri. V. Greene Richard Leighton, The eal'ly English
Carols, Oxford, Clarendon Press, 1935, pp. XCIV, CVII.
2 A. Veselo'lskij a semnalat de timpuriu analogiile dintre colinda românească, ucraineană. şi grecească, v. Ro=îka111ja v oblasti russkogo duhov1iogo stiha,
VI - X, în Prilojenia c XIV tomu Zapisok imp . .Akademii Nauk, nr. l, St. Petersburg, 1883 (apud I. Rebuşapc[t, Colindele româneşti Î11 contextul ccrcctărilol' comparate est-slave, în Analele Universităţii Bucureşti, Limbi slave, Anul XX, 1971).
Petru Caraman în Obrzţd Kolcdowania 11 Slowia11 i u Rumun6w, Studjum por6wnawcze, Polska Akademja Umiejetn6sd Prace I\:omisji etnograficznej nr. li,
Cracovia, J933, atrage atenţia asupra existenţei unui tip de colindă româno-bulgaro-ucrainean. După părerea autorului (~1. p. 185), cele mai semnificati·1e sînt înrudirile dintre colinda românească şi cea bulgară.

a Dulgarii posedă un repertoriu de Crăciun şi altul executat la Paşti de ci:i.tre
ceata Lazariţelor. Cunoaştem parte din tipurile colindei bulgftreşti prin intermediul
nnei traduceri manuscrise datorate lui Petre Florescu. V. Prof. St. Romanski,
Ştirile Seminarului de filologie slavă al universităfii din Sofia, cartea V-a în Revista
cintecelor populare bulgare, tipărire separată, voi. I. Sofia, tip. P. Gluşko•1, 1925.
Despre colindatul la slavii din sud v. T. A. Cole·1a, Ciclul obiceiurilor de iarnă
la slavii de sud, în Sovetskaia etnografia, 1971, nr. 3, pp. "10- 50.
4

Cu privire la repertoriul ucrainean de colinde, v. A. Potebnea, Obîjcrnenija
malorusakih i srodnîh narodnih pesen. Koliadki i scedrowki, ·101. II, Varşovia,
1887 (apud I. Rebuşapcă, op. cit.). Bieloruşii pra..:tică obiceiul colindatului la
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Paşti. \'elicoruşii posed;t şi ei colinde; tipul velicorus, considerat de V. I. Cicero·r
rlrept arhaic, se îndepărteaZ[l de tipul românesc ca şi de cel bulgar şi ucrainan.
\'.\'.I. Cicero·r, Perioada de iarnă a calendar11lui agrar rus din secolele XVIXIX, Mosco•ra, ed. Academiei de ştiinţe a U.R.S.S., 1957 (traducere mss.). V. de
asemenea lucrarea bogată în sugestii a lui \'.I. Propp, Russkie agrarnîie prazniki,
Opît istoriko-etnograficeskovo isledovania, Leningrad, Izd-vo, 1963, (apud I. Rebuşapcă, op. cit.).
° Cu pri'Tire la memorialul pastorului Mathesius, v. George Breazul, Patrium
Carnzen, Cor•tribuţii la studiul muzicii româneşti, Craiova, Scrisul Românesc,
( 1941), pp. 32- 34.
6 Apud George Breazul, op. cit., pp. 23-24.
7 Dimitrie Cantemir, Hronicul vec/iimei a romano-nwldo-vlahilor, apud George
Breazul, op. cit., p. 34.

s Faptul că in Transil•rania nu există un termen anume care Să. desemneze
specia cîntecului de stea a contribuit la confuziile dintre acesta şi colindă. V. O.
Bîrlca, Colindatul în Transilvania, în Anuarul Muzeului etnograf ic al Transilvaniei
pe anii 1965- 1967, Cluj, 1969, p. 275.
Pentru a evita repetiţiile, ne vom referi bibliografic la culegătorii.de folclor
cu prilejul citării în studiu şi Index a unor texte de colindă publicate.
8

lo Desigur. Pann putea să
vaniei. Ne bizuim însă pe faptul
tenia.

deţină această colindă
că aceeaşi colindă

din repertoriul Transila mai fost atestată în Mun-

În Oltenia, respecfrr in Ţara Loviştei, s-au întreprins în ultimii ani culegeri intensi•re de colinde. l.7n număr restrîns de colinde (6) s-au publicat în Folclor
din Ţai·a Lot·iştei (Boişoara), lucrare realizată în colaborare cu un colect~v al
Institutului de etnografie şi folclor condus de prof. dr. do.cent Mihai Pop şi Casa
Creaţiei populare, jud. \'ilcea, 1970. V. de asemenea C. Mohartu, Fîntîna Dorului,
Poezii populare din Ţara Loviştei, Bucureşti, Ed. Minerra, 1975, colinde (pp. 3153) şi o descriere a colindatului loviştean (pp. 569- 595).
11

1
2 Iohann I\:arl Schuller. Kolinde, eine Studie iiber rumănische Weihnachtslieder Ne11jahrsgabe, Hermannstadt, Theodor Steinhausen, 1860, p. 4.

13

Tribuna

G. Dem Teodorescu, Soţi1mi despre colindele româ11e, Bucu~eşti, tip.
română, 1879.

14
S. Mangiuca, Călindari11 julianu, gregorianu şi poporalu 1·01nânu, Braşov,
tip. Alexi, 1881, pp. 1- 44.

1.5 Cu privire la derivarea lui „Ler" din „Haleluia", v. etimologia propusă
de D. Dan şi Al. Rosetti: Al. Rosetti, Colindele religioase la români, Extras din
Analele Academiei Române, Seria II, Tom XL, Bucureşti, libr. Cartea Româneaseă şi Pavel Suru, 1920, pp. 25- 28.
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Petru Caraman, Subsll'atul mitologic al sărbătorilor de ianză la roniâni şi
slavi, Contribuţie la studiul mitologiei creştine din orientul Europei, Iaşi, Institutul de Arte grafice Presa bună, 1931.
17 Petru Caraman, Obr=~d Kol~dowania 1t Sfowian i u Rum1m6w,
18 Traian German, Tovărăşiile de Crăciun ale feciorilor româ11'i din Ardeal,
în Anuaritl Arhivei de Folclor, voi. V, Bucureşti, 1939, pp. 57- 79.
19
Ilarion Cocişiu, }1lonografia judeţului Tîrnava ]\,/are, Sighişoara, ed. l\Iiron
Neagu, 19'43.
2 0 O. Bîrlea, op. cit.
21 Mihai Pop, Obiceiuri de Anul 11011, în Istoria literaturii romcîne, voi. I,
Bucureşti, Editura ..\.cademici, 1964, pp. 16- 27, şi Obiceiuri tradiţionale române,~ti,
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice, Bucureşti, 1976, pp. 33- 71.
2:l Traian Herseni, Forme străvechi de cultură popora11ă românească, Studiu de
paleoetnografie a cetelor de feciori din Ţara Oltului, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977.
23 Octavian Buhociu, Folclorul de iarnă, =iorile şi poezia păstorească, Bucureşti,
Ed. Minerva, 1979.
24 Bela
Bartok, Jielodim der rumiinischm Coli11dc (\Veihnachtslieder),
Herausgegeben von D. Dille, Obersetzung der Lieder texte von Gottfried Habenicht, Îl' Ethnomusikologische Sc!iriftm Faksimile Nachdrucke, IV, Budapest,
Editio Musica, 1968; R11ma11ia11 Folk j\,fusic by Bela Bartok, Volume Four,
\arols and Christmas Songs (Colinde), Edited by Benjamin Suchoff, Texts translated by E. C. Teodorescu, Preface to Part One translatcd by Abram Loft, Preface to Part Two translated by Ernest H. Sanders, The Hague l\Iartinus Ni]hoff,
1975. PrPciZărn că în amîndouă ediţiile num[trul pieselor este acelaşi, corespunzind
numerelor originale date de Bart6k. Pentru a evita Posibilele confuzii între cele
două ediţii vom cita numărul pieselor, omiţînd intenţionat pagina.
2b Mariana I\:ahane, Obiceiul colindatului în satele Lupşa de jos şi Bărbăteşti,
în Revista de etnograf ic şi folclor, tom 10, 1965, nr. 'I.
21 Du Cange, Glossarium mediae et fof imae latinitatis, Parisiis, 18'4'4, pp. 959,
962 (apud Al. Rosetti, op. cit., p. 2).
ZI 11. Cocişiu, op. cit., p. 397.
28 Ibidem.
28 Ibidem.
30 O. Bîrlea, op. cit., p. 275.
11

31

A se compara cu forma

provensală dialectală.

„Calendros"; v. Al. Rosetti,

op. cit., p. 17.
32

Ibidem, pp. 15- 23.

33 StilPon P. Kyriakides, Two Studies an modern Greel1 Folk I ore, Institute
for Balkan Studies, Thcssaloniki, 1968, p. 10'4; conform datelor furnizate de
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P. Caraman (SHbst1·atul mitologic al sărbăto1·ilor de iarnă la roinâ11i şi slavi, p. 6- 7 ),
Saturnalia s-ar fi prelungit pîni la data de 23 decembrie.
3~ P. Caraman, ibidmz, pp. 30- 31.
J5 Robert Turcan, Les rcligio11s orientales dans l' Empire Romain, în Histoire
des rcligic11s, Encyclopedie de Ia Pleiade, Ilruges, Gallimard, 1972, vol. II. p. 72.
JG Ibi:lcrn, pp. 68-77; ..\. Powell Da'Ties, The first Christian, A Study on
St. Paul and Christian Origins, ~ew York, The Kcw American Library, 1957,
pp. 122- 12-i.
37 Mitracismul prezenta dealtfel unele analogii cu creştinismul, de ex. imersiunea în apă a neofiţilor sau masa rituală. constînd din pîine şi vin; v. A. Powell,
op. cit„ p. 123.
38 D. l\I. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Texte şi interpretări,
Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1969, p. 293; Robert Turcan, op. cit„ pp. 70, 72.
39 Stilpon P. Kyriakides, op. cit„ p. 104.
4o Curia papei începe Anul Kou pe 25 decembrie pînă în secolul al XIII-lea;
în Franţa această situaţie se prelungeşte pînă in secolul al XVI-lea, iar în Rusia
abia sub Petru cel ::\lare _.\nt;l ::\ou se fixează pe 1 ianuarie (apud Petru Caraman,
op. d„ p. -i 1).
4 1 !\c-am referit la culturile orientale influente; pentru. date mai ample
v. Robert Turcan, op. cit., pp. 37- 78.
4 2 Fragm€J•ls of an unlrnoi::n Gospel and olher early Christian Papyri, Edited
by H. Idris Bell, keeper of the mss. in the British Museum and T. C. Skeat, assistent keeper in the Department of mss„ London, Published by the Trustees,
MCl\·IXXXY.
4J A. Powell,·cp: cit„ p. 2lî.
u P. ·caraman, op. cit„ pp. 47-48.
45 Pri·fi tor la fuziunea pi!ginismului cu creştinismul v. Pierre Hadot, La fin
du paganismc, în Histoire des religions, op. cit„ vol. II, pp. 107- 112.
46 A.„Po\;·ell, op. cit., p. 217.
47 Robert Turcan, op. cit„ pp. 41, 6Î; A. Powell, op. cit., p. 157.
48 Stilpon hyriakides, op. cit., pp. 109- 110.
' 9 Ideea ariilor laterale, arii izolate conservatoare, a fost adoptată prin
extindere din ling·1isdca spaţială; v. Matteo Bartoli, Breviaro di neolinguistica,
Partea a doua, Critel'i tccnici, l\Iodrna, 1925, pp. 68-70.
so Pentru date în legătură cu creştinismul la noi v. Istoria ·României,
Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1964, vol. I. pp. 629, 632-634, 658;
N. Iorga, La creat ion religfruse du Sud-Est europien, „Conferences donnees en Sorbonne", Paris, 1929, p. 23; Gheorghe I. Moisescu, Ştefan Lupşa şi Alexandru
Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, manual pentru Institutele teokgic'e, Bucureşti,
Editura Institntului biblic şi de misiune ortodoxă, 1957, vol. I;. P. P.. Panaitescu,
Introduce1·e la Istoria culturii româneşti, Bucur~şti, Editura.Ştiinţifică, .1969.
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51 Yersiiicaţia,

ritmul, raportul sincretic dintre cuvint şi muzică au funcţio
o:iat ca un liant; au conferit colindei o coeziune interioară, au apărat textul de
fărămiţare.
52

Ne referim la colindele din Săcelul de Pădure-Reghin, înregistrate în 19-!3
<le c~ttre Tiberiu Alexandru (v. în Arhiva Institutului de cercetări etnolcgice ~i
dialectologice discurile 1517 I ab, II ab). Aceste colinde s i'nt executate într-un
'recitativ care include unele rudimente muzicale, iar parte din texte se scandeazft
.antifonic. De asemenea, în Yiştea de Jos-Făgăraş, l\I. Kahane şi L. Georgescu au
surprins în 1967 la generaţia tînără un caz de recitare a colindei (magnetofon
340 1 I j); aceeaşi colindă i nsă, ~e execută sub forma sa cîntată de către generaţia
'IÎrstnică (magnetofon 3400 II d, Viştea de Jos-Făgăraş, culegători M. Kahane,
L. "Georgescu, M. Brătulescu). în Viştea de Jos, recitarea s-ar putea datora unui
fenomen de dezagre-gare a colindei. Stilul de execuţie a-l colindelor din Săcelul de
Prtdure ridică însă probleme complexe care se vor elucida. prin noi cercetări. Atragem atenţia că începînd cu nota 53 ne vom referi la materialul de arhivă folosind
abre·riaţiile: A.I.C.E.D. (Arhiva Institutului de cercetări etnologice şi dialectologice), fg. (înregistrare la fonograf), mg . (înregistrare la magnetofon), I. (Fond
·Informaţii), culeg. (culegător).
5 3 A.I.C.E.D., fg. 8080a, Lup~anu-Ialomiţa, culeg. Tiberiu Alexandru iu
1939.
5 ~ A.I.C.E.D., mg.
882 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, culeg. Tiberiu
Alexandru în 1956.
55 O. Birlea, op. cit., p. 282, semnalează şi alte forme de cîntareantifonică.
56 A.I.C.E.D., I. 3625, culeg. I. Cocişiu în 1938.
57 A.I.C.E.D., I. 3639, culeg. Tiberiu Alexandru în 1939.
ss A.I.C.E.D., I. 20955, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, culeg. A. Sache'laric şi M. Brătulescu în 1956.
59 A.I.C.E.D., I. 24154, Jegălia"Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu în 1960.
5 0 O. Bîrlea, op. cit., p. 287.
8 1 A.I.CE.D., mg. 5151 Ab, Orţiţa-Oarţa de Jos-MaramureŞ, culeg.1\1. Brătulescu în 1978.
82 A.I.C.E.D., I. 26022, Dăbîca-Hunedoara, cul'eg. E. Comişel în 1956.
6 3 A.I.C.E.D., I. 28368, Monteoru-Buzău, culeg. M. ·Brătulescu în 19î0.
81 O. Bîrlea, op. cit., p. 295.
65 A.I.C.E.D., I. 31757, Băiţa' de sub Codru-Maramureş, culeg. M. Brătulescu
fo 1978.
ea A.I.C.E.D., m . 5151 Rg, Oarţa de Sus-Oarţa de Jos-Maramureş, culeg.'

M.

Brătulescu
87

în 1978.

Există şi

neorganizate

cete eterogene alcătuite din femei, bărbaţi
în procesul invofoţiei colindatului.

şi

copii,

grupări

apărute
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u Simeon FI. )larian, Sărbătorile la nnnâni, Studiu <'tnografic de ... , voi. I
Cîrnilegile, Bucureşti, tip. „Carol Gobl", 1898, p. 23.
69 Dela Ilartok, R11111a11ia11 Folk J/usic, Yolume four, Preface to Part I.

pp. 1, 2.
•o Tr. German, op. cit., 11. Cocişiu, op. cit., O. Bîrlea, Coli11dat11l1n Transilvania, op. cit., Tr. Herseni, op. cil.
7 1 Zonă delimitată de O. Bîrlea, ibidem, p. 25i.
•2 A.I.l.E.D.; I. 3125, Ahnăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, culeg. Paula Carp
în 19-10.
;3 O. Bîrlea, op. cit., pp. 269-2i0, stabileşte aria dubei şi dă amănunte
extrem de preţioase în legătură cu acest instrument.
•~ A.I.C.E.D., mg. 917 f. Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, culeg. Tiberiu
Alexandru ~i A. Sachelarie în 1956.
•a Tr. Herseni, op. cit., p. 16.
76 The 1\IytJiology oj Ali Races in thirtcen volumes, Louis Herbert Cray
A.M., Ph. D., Editor George Foot Moore, A.M.D.D., L.L.D. Consulting Editor.
New York, Cooper Squarc Publishers, Inc. 1961, voi. IV, p. 287.
'' Claude-Lcvi-Strauss, J'1ythologiques, (tomc) I, Le cru et lecuit, Paris, Pion.

196i, p. 295.
oe :\lircea Eliade, .Vaissa11ces mystiqucs, Essais sur quelques types d'initia..
tion, Paris, Gallimard, 1959, pp. 56- 59.
79 Aşa-numitul „Hhombos"; v. Mircea Eliade, op. cit., p. 57.
80 O. Bîrlea, op. cit., p. 273.
el I. Cocişiu, op. cit„ p. 398 şi O. Bîrlea, op. cit., •. 273.
82 Tr. Herseni, op. cit ..• p. 12, O. Buhociu, op. cit., p. 56.
63 Date numeroase pri·1itoare la tipurile de ceată furnizează O. Birlea î111
op. cit., pp. 257- 258.
84 A.I.C.E.D., I. 31769, Băiţa de sub Codru-Maramureş, mg. 5152 Ac. Oarţa.
de Sus-Oarta de Jos-Maramureş, I 31770, Remeţi pe Someş-1\Iirişu Negru-Maramureş, culeg. 1\1, Brătulescu în 19i8.
6& Tr. Herseni, op. cit., p. 127.
86 Mircea Eliade, op. cit., pp. 178- 179.
În Voivodeni-Făgăraş, unde ceata doarme la gazdă, nici un flăd"1u nu poate
pleca noaptea fără învoirea Vătafului. Absenţa în timpul nopţii se pedepsea mai
de mult nu numai prin amendă, dar şi prin expunerea la oprobiul public: „i să
fura pantalonii şi i se duceau la drăguţă; dimineaţa, nu-i găsea şi atunci Să ducea.
cu muzica şi cu ceata pînă la fată să-şi ia hainele", A.I.C.E.D., mg. 3'41'4 II o.
culeg. M. l\:ahane şi L. Georgescu în 1968.
67

88

Tr. German, op. cit., p. 59.

69

O. Bîrlea, op. cit., p. 259.
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'°

Ibidem, pp. 260- 261.
P, Caraman, S11bstnuul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români şi
.slavi, pp. 61- 63.
92 Ion Muşlea, Ov. Birlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chcstiotzarclc lui B. P. Hasdeu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, p. 31 l.
9 3 Tr. German, op. cit., pp. 67-68.
a.i O. Bîrlea, Colindatul fo Transilvania, p. 262.
ss Tr. German, op. cit., p. 61.
96 În legătură cu ceremonialul de şezătoare v. Mariana l\ahane şi Lucilia
Georgescu, Repertoriul de şezătoare, specie ceremo11ială distinctă, în Revista de etnog1·af ic şi folclor, tom 13, nr. '4, Bucureşti, 1968, Nicolaie Both, Şezătoarea în =ona
Năsă11dului, in Anuarul li-I uzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967,
-Cluj, 1969, )fonica Brătulescu, Ceata feminină - încercare de reconstituire a unei
-instituţii tradiţionale române~ti, în Rlvista de etnografie şi jolclcr, t<m 23, nr. l,
Bucureşti, 1978.
97 A.I.C.E.D., mg. 2724 li I, (A căşî), Feneş-Zlatna-Alba, culeg. O. Bîrlea
în 1964.
98 Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, Datini de Crăciun şi credinţe poparane,
culegere cu anotaţiuni şi glosar, Academia Română, Din vieaţa poporului român,
.Culegeri şi studii, XXII, Bucureşti, Socec şi Sfetea, 1914, pp. 25-26, nr.LX,
~La uşe, afară, noaptea), Gledin-Monor-Bistriţa-NăSăud.
99 O. Bîrlea, Colindatul fo Transilvania, p. 266.
1 80 Ion Muşlea, Ovidiu Bîrlea, opJ cit., p. 470.
101 A.I.C.,E. D., mg. 2726 I g, (De băiat mic), Valea l\Iică-Zlatna-Alba,
culeg. O. Bîrlea în 1964.
102 P. Caraman, op. cit., pp. 11- 12.
1 oa O. Birlea, Coli11dat11l fo Transilvania, p. 28'1.
184 Ibidem.
los Ibidem, p. 298.
108 \". I. Cicero'f, op. cit.
107 O. Bîrlea, op. cit., p. 269.
108 Pentru date în legătură cu obiceiul col.indatului fetelor la colac v. materialul cules în următoarele sate din Maramureş: A.I.C.E.D., mg. 5152 Ac, Oarta
de Sus, I. 31762, Băiţa de sub Codru, I 31769 şi I. 31770, Remeţi pe Someş, culeg.
M. Brătulescu în 1978.
lo9 A.I.C..E.D., fg. 1033 a, Jina-Sebeş, culeg. I. Cocişiu în 1936.
110 O. Bîrlea, op. cit., p. 291; ln ceea ce pri·reşte relaţia dintre obiceiul pomului şi tipul nr. 159 nu avem certitudinea că ar fi fost generalizată în exerciţiul
mai vechi al colindatului.
111 Ibidem, p. 272.
113 B. Malinowsky în Trois Essais sur la vie sociale des primitifs, Paris,
Bibliotheque Payot, 1968. p. 32, subliniază faptul că ceremonialele comportă un
schimb reciproc de prestaţii sau bunuri.
91
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Tr. German, op. cit., p. 66.
O. Birlea, op. cit., p. 267.
li& Idem.
11& Ibidem, pp. 288- 289.
117 Tr. German, op. cit., p. 76.
11e Dionysos, zeitate compozit[i traco-frigiană, a abrnrbit numeroa~e elemente din ritualurile de fertilitate ale Asiei l\lici. \'. E. O. James, l\Iythes et Rites
daus le Proc/ze Orient Ancien, Paris, Bibliotheque Payot, 1960, p. 72.
l19 O. Bîrlea, op. cit„ p. 296.
120 Ibidem, p. 274, menţionează că în Hunedoara se mai pot întîlni sate cu
un repertoriu de 60 de colinde; repertoriile de 20 colinde sînt frecvente.
121 Sudul l\Ioldo·1ei a fost colonizat cu olteni pe ""remea Basarabilor munteni.
ceea ce explică înrudirea dintre folclorul acestei zone şi cel din Oltenia şi Muntenia; ·r. O. Birlea, Folclor şi istorie, în Revista de efllografie şi folclor, tom. 11,
nr. I, Bucureşti. 1966, p. 11.
m A.I.C.E.D., I. 2840î, Ţiţeşti-Loviştea, culeg. G. Suliţeanu în 1969.
m C. Mohanu, Obiceiul colindatului fo Ţara Loviştei, (I). în Revista de dnogiafie şi folclor, Bucureşti, tom 15, nr. 3, 1970, p. 221.
124 În l\lusccl se întîlneşte şi ceata flăcăilor. ·
113

114

asociază aci cu jocul Brezăii; ·1. A.I.C.E.D., I. 24121. culeg.
l\I. I\ahane în 1960 şi I. 24123, culeg. M. Brătulescu, în 1960.

w Colindatul se
G.

Suliţeanu şi

12& •.\.I.C.E.D.,

J. 16863, culeg. Const.

m A.l.C.E.D., I. 28411,
C. "l\lohanu, op. cit., p. 220.
1 :!8

E.

Bră.iloiu

Ţiţeşti-Lo·1iştea,

A.I.C.E.D„ fg. 7792 a,
în 1939.

„Colindu lu

în 1930.

cuieg. G.

Suliţeanu

Dumnezeu",

în 1969

Bucureşti,

şi

culeg.

Comişel

1 2s În Lo-1iştea se colindă în noaptea de 24 spre 25, la. fel în Jegălia-Ialomiţa,
Filimon Sîrbu, Săpunari-Lehliu, Călăreţi-Tămădău, Budeşti şi Plătăreşti-Ilfov.
În Victoria-Brăila se colindă ziua pe 25, iar în Lupşa.nu-Ialomiţa obiceiul se
desfăşoară şi .în noaptea de Crăciun şi în cea de Anul nou, de astă dată însă cu
un caracter selectiv şi cu un repertoriu redus. În Albeşti, unde paralel cu ceata
fotelor şi nevestelor umblă şi ceata flăcăilor, colindatul are loc şi în seara de Crăciun
şi în cea de .-\nul nou. În Bughea de Sus ceata feciorilor colindă în ncaptea de
Crf1ciun, iar ceata feminină de Anul nou.

l30

A.I.C.E.D„ I. 28410,

Ţiţeşti-Loviştea,

culeg. G.

Suliţeanu

în 1969.

A.I.C.E.D„ I. 24121, Lupşa.nu-Ialomiţa, culeg. 1\1. I\ahane în 1960,
I. 24123 LupŞ!J.nu-Ialomiţa, culeg. M. Brătulescu în 1960, I. 28379, Titeşti-Loviştea,
culeg. G. Suliţeanu în 1969.
1a 1

13~

C. l\lohanu,

op.

cit„ p. 227.
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A.I.C.E.D., mg. 2959 I h, Bumbuieşti-Boişoara-Vilcea, culeg. O. Bîrlea,
C. Mohanu în 1965.
134 A.I.C.E.D., I 28106, Ţiţeşti-Loviştea, culeg. G. Suliţeanu în 1%9.
135 C. Moha.nu, op. cit„ p. 227.
1 3 6 A.I.C.E.D., I. 21120, culeg. Al. Amzulescu în 1960.
ij 37 Idem.
~ 38 Acelaşi tip de colindă se cîntă în J egălia-Ialomiţa cu un rost funebru.
~39 A.I.C.E.D„ I. 3639, culeg. Ticeriu Alexandru în 1939.
uo A.I.C.E.D„ fg. 6890 c, Budeşti-Ilfov, culeg. I. Cocişiu în 1938.
'14 1 Ion Muşlea, Ov. Birlea, op. cit„ p. 313.
142 V. I. Cicerov, op. cit., p. 91.
14 3 A. I.C.E.D., I. 21121, culeg. l\I. l\':ahane şi G. Suliţeanu în 1960; v, şi
I. 3292, Jegălia-Ialomiţa, culeg. E. Comişel în 1910.
m A.I.C.E.D., I. 11593, Jugur-Muscel, culeg. Lucilia Georgescu în 195-1;
I. 25356, Cîndeşti-Muscel. culeg. G. Suliţeanu în 1962.
m A.LC.E.D., I. 7109, Vîrtoapele-Olteni-Teleorman, culeg. E. Comişel în
1941; iordănitul (neasociat cu colinda) este atestat şi în cîmpia Olteniei.
14 6 A.I.C.E.D., I. H953, Jugur-Muscel, culeg. Lucilia Georgescu în 195-1.
147 A. Viciu, op. cit., p. 35- 36, nr. XXVII, Cetea-Alba.
148 A.I.C.E.D., fg. 7322 a, Bucureşti, culeg. C. Palade în 1959.
149 A.I.C.E.D., fg. 1825 g. Lup~anu-Ialomiţa, „Leul mare", culeg. l\I. Brătu
oescu în 1960.
150 A.I.C.E.D.,mg. 1826 c, Lupşanu-Ialomiţa, „Leul mic", culeg. Al. Amzu1escu, G. Suliţeanu, M. l\:ahane în 1960.
15 1 A.I.C.E.D., fg. 7322 a. Bucureşti, culeg. C. Palade în 1939.
152 Iohann Peter Eckermann, Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieţii
'5a/e. Bucureşti, E.P.L.A., 1965, p. 223.
1 53 A.I.C.E.D., I. 3262, Muncelu-Hunedoara, culeg. Lucilia Georgescu în
.1950.
154 A.I.C.E.D., fg. 6889 a, Budeşti-Olteniţa, culeg. I. Cocişiu in 1938.
155 Doar în satele cu un repertoriu să.rac, sau în cazul regresului titulaturilor
.ceremoniale, o titulatură se poate aplica unei singure colinde.
156 O. Bîrlea, Mioriţa colindă, ln Revista de etnog1·ajie şi folclor, tom 12,
cr. 5, 1967, p. 3'12.
157 A.I.C.E.D„ mg. 2603 I r, Tisa-Gurahonţ, culeg. O. Bîrlea în 1963.
133

[.

Herţea şi

na Ioan I. Răuţescu, Colinde culese din comuna Dragoslavele, jud. Muscel,
tip. Convorbiri literare, ( 1925), pp. 15- 17.

Bucureşti,

Nicolae Păsculescu, Literatură populara românească, cu 30 arii notate de
-Gheorghe Mateiu, Academia Română, Din vieaţa poporului român, Culegeri şi
studii V, Bucureşti, Soccc, 1910, p. 45, nr. 51.
1" 9

10!)
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A.I.C.E.D., fg. 1599 a, Perieţi-Ialomiţa, culeg. I. Cocişiu în 1936.
mg. 182"1 f, Jegălia-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu, M. lfahane
şi G. Suliţeanu în 1960.
162 A.I.C.E.D., mg. 2961 II c, Găujani-Boişoara-Vîlcea, (Colindă de masă
~i colinda Sfîntului Ion totodată), culeg. O. Bîrlea, I. Herţea şi C. l\Iohanu în 1965.
JGJ ::\lihail Yulpescu, Cîntecul popular românesc, Prefaţă de ::.\. Iorga, Bucureşti, tip. Oltenia, 1930, p. 1"18- 151, Lupşanu-Ialomiţa.
lr.1 (;heorghe Neagu, Colinde din Ialomiţa, Roşiorii de Yede, f. ed., 1916,
p. 56- 57, nr. XLJY, Călăraşii Vechi-Ialomiţa.
165 Y. de ex. N. Păsculescu, op. cit., p. "10- "11, nr. "15, Tirgo·1işte-Dîmbo·1iţa.
166 Y. de ex. A.I.C.E.D., mg. 2961 I h, Boişoara-Vîlcea, culeg. O. Bîrlea,
I. Herţca, C. l\lohanu în 1965.
167 Teodor Bălăşel, Versuri populare române, Ceremonioase,
adunate şi
coordonate de ... , Volumul 1-iu, Cărticica I-a, Craiova, Ramuri, (1919), p. 2627, nr. 7.
168 A.I.C.E.D., mg. 272"1 I bb, Feneş-Zlatna-Alba, culeg. O. Bîrlea, I. Herţea.
în 196'!.
16 9 A.I.C.E.D., mg. 2595 I d, Cordău-Sîn Martin-Bihor, culeg. E. Balaci
în 1962.
17 0 A.J.C.E.D., fg. 8332 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, culeg. T. Alexandru ~i E. Comişel în 19"10.
171 A.I.C.E.D., mg. 808 k,
Dăbîca-Hunedoara, culeg. O. Ilirica în 1956.
172 A.I.C.E.D., mg. 808 k, op. cit.
17 3 A.I.C.E.D., fg. 5753 C, elmeni-Baia l\lare-Cehul Silvaniei, culeg. Harry
Brauncr în 1937.
m A.I.C.E.D„ fg. li 184 c, Boşorod-Hunedoara, culeg. O. Birlea, E. Comişel.
în 1951.
m A.I.C.E.D., mg. 2726 I k, Valea Mică-Alba, culeg. O. Bîrlea în 1964.
176 A.I.C.E.D., mg. 2724 II u, Feneş-Alba, culeg. O. Bîrlea în 196"1.
177 C. Mohanu, op. cit., p. 218.
178 . A.I.C.E.D., mg. 2723 Im, Ampoiţa-Alha, culeg. O. Bîrlea în 1964.
179 A.I.C.E.D„ mg. 2723 I u, Ampoiţa-Meteş-Alba, culeg. O. Bîrlea, I. Hcrţea,
I. Şerb în 196"1.
180 ::\I. Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, p. 64.
16 0

1s1 •.\.I.C.E.D.,

Credinţă manifestă atît în tradiţia populară a românilor cit şi în cea a.
slavilor, v. P. Caraman, op. cit., pp. 71- 72.
181

182 Constantin Brftiloiu, Sur une ballade roumaine (La .Miorit::a), în Problhnes
d'ethnom11sicologie, Geneve, l\Iinkoff-Reprint, 1979, p. .53.

ls:J „Zorile din casă", cum se intitulează în terminologia populară unele cîntece rituale funebre, se adresează mortului.
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S. Mangiuca, op. cit., p. 33, O. Bîrlea, Colindatulin Transilvania,p.278.
V. I. Propp, op. cit.; Y. I. Cicero·r, op. cit.; T. A. Co leva, op. cit.
188 Duhuri care după credinţa grecilor moderni ar bîntui în perioada dintre
Crăciun şi Bobotează, v. Stilpon Kyriakides, op. cit., p. 35.
1 s7 O. Bîrlea, Colindatul în Transilt'a11ia, p. 2Î8.
18& A.I.C.E.D., fg. 5630 a, Şanţ-Bistriţa-Kăsăucl, culeg. Harry Brauner
în 1935, (La om beteag).
lS9 A.I.CE.D., I. 15"135, Cerbăl-Hunedoara, culeg. O. Bîrlea în 195-1.
190 A.'I.C.E.D., mg. 182"1 c, Jegălia-Ialomiţa, culeg. M. l{ahane, Al. Amzulescu în 1960.
191
A.I.C.E.D., mg. 1824 d, Jegălia-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu,
M. I\:ahane, G. Suliţeanu în 1960.
192
A.I.C.E.D., mg. 1823 a, J egălia-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu, l\I. Kahane,
G. Suliţeanu în 1960.
193 Stith Thompson, ]'l!otij-Index of Folk Literature, A classification of narrafrre elements in Folk-tales, Ballacls, Myths, Fables, Mediaeval Romances,
Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends, Revised and enlarged Edition by .•. Indiana liniversity, Rosenkilde and Bagger International Booksellers
and Publishers, Copenhagen, 1958; 61.1 Dead placed on a boat.
m A.I.C.E.D., mg. 809 1, Dăbîca-Hunedoara, culeg. O. Birlea, E. Comişel
în 1956.
195
O. Bîrlea, op. cit., p. 278.
184
185

198

~au

A.I.C.E.D., mg. 3400 1 b, Noul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, (De băiat
bf1rbat). culeg. l\I. Kahane, L. Georgescu, M. Briitulescu în 1967 (tema leului).

197 Susan T. Freeman, Studies in Rural European Social Organiza/ion, în
American Antlirnpologist, volume 75, number 3, June 1973, p. 747.

Mircea Eliade, De Zalmoxis a Gengis l\han, Etudes comparativcs sur Ies
'feligions et le Folklore de la Dacie et de l'Europe orientale, Paris, Payot, 1970,
p. 158.
198

George Fotino, Contribution a l'etude des origines de l'ancieti Droit Coufomier Ro11mai11, l_"n chapitre de l'Histoire de la Propriete au Moyen âge, Paris,
I:ibrairie de jurisprudencc ancienne et moderne, Edouard Duchemin, L. Chauny
et L'Quinsac Successeurs, 1926, p. 414.
199

!!00

Simeon Fl. Marian, op. cit., p. 156.

20 1

V. I. Propp, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, traducere de Hadu
Bucureşti, ed. l"nivers, 1973, p. 17.

Kicolae,
202

S. Thompson, J\lotif-lndcx, op. cit.

2 03

A. Olrik, Epic Laws of Folk J\-arratfrc, în The Study of Folklore, edited
by ..\lan Dundcs, ·cni·rersity of California at Derkeley, 1965.
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204 Gh. Pa·relescu, Cercetări fclkloricc fo sudul judeţului Bihor, în A11uaruJ
Ar!iit·ci de Folklor, ·101. VIL 19i5, p. 46.
2os în mitologiile germanice elf dcri·1ă etimologic din alb: allJis > ell.Je >
elfe; ·1. Der Grosse Brockha11s, Leipzig, 1930, vol. V.
2os V. I. Propp, op. cil., pp. 78, 79, 213.
~01 ;\". l,"rsu, Cîntecc şi jocuri din V aha .4 lmăjului, Bucureşti, Editura muzi-

c<tl[1, 1958, p. 215.
2os Sub formă de titulatură ceremonială şi în ceremonialul nupţial.
209 Ion I. Ionică. Dealu J\lohului, Ceremonia agrară a cununii, Bucureşti',
tip. „nuco·1ina I. E. Torouţiu", 19i3, p. 157.
210 A.I.C.E.D., mg. 2518 c, Rogoz-Tîrgu Lăpuş-:l\Iaramureş, culeg. G. Habenicht în 1963.
211 V. de ex. descintecul de adusul manei consemnat de Gh. Pa·relescu în JI ancD
fn f olclornl românesc, Contribuţii pentru cunoaşterea magicului, Sibiu, tip. Krafft
&. Drotleff 19'14, p. 63; A.I.C.E.D.; mg. 2873 I m, Bistra-Cluj. culeg. E. Moldo·ran·
în 1965.
212 Textul unei variante şi comentariul informatoarei sugerează o afinitatede sens cu mofrrul „Lenore"; A.I.C.E.D„ mg. 2517/d, Blăjenii de Jos-Bistriţar
culeg. G. Habenicht în 1963.
213 A.I.C.E.D„ mg. 2519 g, Borza-Zalău-Cluj, culeg. I. Taloş, G. Habenichti
în 1963.
2 1-1 .:\.I.C.E.D., fg. 4433 a. Bărdeşti-~Iureş, culeg. I. C.Ocişiu în 1936.
2 1s .A.I.C ..E.D., fg. 1328 b, Peţelca-Alba. culeg. ConSt. Brăiloiu în 1935_
2 1 & A.I.C.E.D., mg. 2517 i, Căşeiu-Dej-Cluj, culeg. G. Habenicht în 1963211 •.\..I.C.E.D., mg. 2519 g, Borza-Zalău-Cluj, culeg. I. Taloş. G. Habenicht.
în 1936.
2 1e Idem.
21 e Formulă foarte frecventă în variantele colindei „Mă. luai, luai".
2 2 0 Pentru argumente susţinînd anterioritatea versiunii colindă faţă de ·rersiunea baladă a Aiioriţei, v. O. Bîrlea, Mioriţa colindă, pp. 346- 3i8.
2 21 P. Caraman, în Obrzţd Kolţdowania u Slowian i u Rumun6w, pp. 475- 476„
susţine că. descîntecul a slujit drept model pentru constituirea colindelor cu adre-·

sanţi.

Cu privire la mitologia clasic~i şi la raportul acesteia cu mitul şi ritul
lui E. O. James, op. cit„ pp. 263, 267.
223 ~lircea Eliade, Le sacl'e et le profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 138.
224 Pentru ilustran·a teoriei ritualiste v. Lord Raglan, ]\1yth aiul Rit<eal îrz
A Symposium, edited by A. Sebeok, Bloomington and London, Unhersity Press.
1971, pp. 126, 129.
225 Cu privire la relaţia dintre rit şi mit v. consideraţiile lui Clyde Kluckhohn, JiytJis and Rituals, în Studics on Aiyt}iology, edited by Robert A. Georges,
222

v.

consideraţiile
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the Dorsey Pr~s3, Ho·n~wo:d, Illinois Ir·.,·in Dorsey Limited, Xobleton, Ontario~
1968.
228 M. Eliade, .VaissaHccs mystiq11es, p. 15.
227 A. Viciu, op. cit., p. 90, nr. CXXII, Făgct-Tra1fsibania.
228 A.I.C.E.D., mg. 2958 I cc (De băiat), Ml~'tceni-\"îlcea, culeg. O. Bîrlea,.
C. l\lohanu, în 1965.
228 A. \'iciu, op. cit., p. 21, nr. 1, Săcădate ..·\:rrig-Sibiu.
230 TJic JlytJiology of All Races, voi. I\', p. 335.
231 Pină a fi creştinaţi, celţii şi populaţiile germanice practicau cultul stil-pilor cosmici; "I". )I. Eliade, Le sa:rc et le profane, p. 32.
23 2 „Rites of Re·l"ea.rsal", v. Roger D. Abrahams and Richard
Banman,
Ranges of Festival Behaviour, în The Reve1·sible World, Symbolic ln-l"ersion in Art
and Society, Edited and with an lntroduction by Barbara Babcock, Ithaca and
London, Cornell University Press, 1978, p. 194.
233 )l.
Brf1tulescu, Ceata feminină - incercare de reconstituire a tmei"
i11stil11ţii tradiţionale româneşti, p. 56.
23-1 Cortegiul mirelui (aşa-numita „oaste a mirelui") trebuie sft răspundă la
un şir de întrebări-ghicitoare pe care le pune cortegiul („oastea") miresei. Întrebările şi răspunsurile menite a proba agerimea de minte, calităţile de gospodar,
uneori şi ·1itejia viitorului soţ, preced momentul ritual al plec.'irii miresei din casa
părinteasc<i; v. O. Bîrlea, Antologie de proză populară epică, Ediţii critice de folclor
- Genuri, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966, vol. I, p. 59, (introducere).
235 G. Dem. Teodorescu, Pocsii populare române, Bucureşti. Tipăritura mo-·
dernă. 1885, p. 91, (Colind de fată mare).
23& A.I.C.E.D., mg. 2602 Id, Tisa-Hălmagiu-Arad, culeg. O. Birlea, I. Herţea
în 1963.
m A.I.C.E.D., mg. 2920 a (·1"), Zimnicea-Teleorman, culC'g. X. Rădulescu
in 1966.
238 )[. Brătulescu, La luncile soarelui, Antologie a colindei laice, Bucureşti,.
E.P.L.A. 1964, p. 116.
23 8 I. R. ='l"icola, Coli1da vînătorilor mctamo1jo::aţi în cerbi, în Lucrări de muzicologic, Consertatorul de muzică G. Dima, Cluj, 1968, voi. 4.
240 B. Bart6k, }.Jclodicn dcr rumă11ischen Colindcn, nr. 4 a, l:'risiu de Sus( hiheru de J os-)lureş.
2-1 1 Prin această atitudine se marca ieşirea tînărului de sub tutela mamei~
v. )I. Eliade, Naissances, mystiques, p. 74.
242

B. Bart6k, op. cit„ nr. 4 a, Urisiu de Sus-Chiheru de

Jos-Mureş.

Cu pri"l"ire la reacţia femeilor faţă de riturile de iniţiere, v. V. I. Propp
op. cit., p. 79 şi M. Eliade, op. cit., p. 34.
244
Il. Bart6k, op. cit., nr. 4 a, Urisiu de Sus-Chiheru de Jos-l\Iureş.
143
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245 M. Eliacle semnalează forme de iniţiere în care neofiţilor nn li se permite
a se sluji de miini; neofiţii apucă hrana cu gura întocmai ca animalele. V. op.
<;it., p. "16.
2 46 Nu numai în riturile de pubertate, dar şi în practicile şamanice, care au
un pronunţat caracter iniţiatic, mascările joacă. un rol important; şamanii siberieni, de pildă, poartă pe cap o podoabă care imită înfăţişarea capului de cerb,
v. The Mythology of All Races, ·101. IV, p. 513.
m A.I.C.E.D., fg. 10259 a. Feregi-Hunedoara. culeg. I. Cocişiu în 19"16.
248 A.I.C.E.D., fg. "1729 a. Codrii Crinceşti-Dobreşti-Bihor, culeg. I. Cocişiu
În 1931.
m B. Bart6k, op. cit., nr. 'I a. l'risiu de Sus-Chiheru de Jos-Mureş.
2 5 0 I. Bîrlea, Balade, Colinde şi bocete din .Maramui·eş, voi. I. Bucureşti,
Editura Casei Şcoalelor, p. 106, nr. 27, Călineşti-MaramureŞ.
2 51 Sabin Drăgoi, 303 colinde cu text şi melodie, culese şi notate de ... Craio·1a, Scrisul românesc, (1931), p. 100-101, nr. 92, Lejnic-Hunedoara.
252 A.I.C.E.D., mg. 2603 Im. Tisa-Hălmagiu-Arad, culeg. O. Bîrlea, I. Herţea
în 1963.
25 a În legă.tură cu semnificaţia rituală a albului v. V. I. Propp, op. cit„
pp. 78, 79, 213, iar în legătură cu conotaţiile iniţiatice ale aurului v. M. Eliade,
op. cit., p. 119.
254 A.I.C.E.D., fg. "1729 a. Dobreşti-llihor, culeg. l. Cocişiu în 1931.
255 „ June dacă-mi auzea re / F. l tare se-nspăimîntare" v. S. Drăgoi, op. cit.,
p. 100- 101, nr. 92, Lejnic-Hunedoara.
256 Sub acest raport este demn de reţinut faptul că în latină. sacer semnifică
sacru, dar şi blestemat; cu pri•1ire la bi·1alenţa noţiunii de sacru v. Francis Vian,
La religion grecq11e a l'epoq11e archaiquc et classiq11c, în Histoire des religions, Encydopedie de la Pleiade, Bruges, Gallimard, 1970, voi. I, p. 509.
257 O. Buhociu, op. cit„ p. 167.
258
T. )forariu, Vie aţa pastorală în munţii Rodnei, Bucureşti, 1937, pp. H2,
176- 177; I. Muşlea, },faferiale pentru cunoaşterea şi răspîndirca „focului i·iu" la
români, în Anuarul arhivei de folklor, an 4 (1937).
259
Asupra acestui aspect s-a atras atenţia de către D. Caracostea, Poezia
tradiţională română - Balada poporană şi doina - Bucureşti, Editura pentru
literatură, 1969, pp. 125, 161, 285; cu pri".,rire la judecata ciobanului, nemofr1ată
in colind prin animozităţi regionale sau mobilul a·1erii, v. interpretarea lui Al. Amzulescu, Soi obsen·aţii despre Mioriţa-colind, în Revista de etnografie şi fclclor, tom 11,
nr. 1, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

260 Adrian Fochi, Mioriţa, Tipologie, circulaţie, geneză, texte, Bucureşti,
Editura Academiei, 196"1, p. 569, nr, XXYII, Orţîţa-Oarţa de Sus-Maramureş.
261

Ibidem, p. 607, nr. CV, Buciumi-Zalău-Cluj.
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Foarte probabil, textul colindei se referă nu la consangvinitate, ci la fraterla bilieţi, „insurăţire" la fete) legămînt ritual de străveche
tradiţie în cultura populară românească. Y. George Fotino, op. cit., pp. 174, 175,
189, 200; O. Buhociu, op. cit., pp. 74, 369, 425; A.I.C.E.D., mg. 4896 II d, Cerbăl
Hunedoara, culeg. !\l. Brătulescu in 1977.
=A. Fochi, op. cit., p. 237, nr. XLIX, )Jăsăud-Cluj.
264 Ibidem, p. 571, nr. XXXII, Rohia-~laramureş.
265 Y. demonstraţia şi interpretarea lui Romulus Yulcănescu, Etnologie
juridică, Bucureşti, Editura Academiei, 1970.
266 Y. ipoteza lui Al. Amzulescu, op. cit.
2
' ' A. Fochi, op. cit., p. 384.
2n Ibidem, p. 381. nota 2.
2 n A.I.C.E.D., mg. 882 b, Almăş-Sălişte-Hunedoara, culeg. A. Sachelaric
în 1956.
:r;o A.I.C.E.D„ mg. 5151 A le, Oarţa de Sus-Oarţa de Jos-Maramureş. culeg.
M. Brătulescu în 1978.
271
A. Fochi, op. cit., p. 559, nr. IX. Racşa-Oraşu ~ou-Maramureş.
272 Ibidem, p. 678, nr. 201 b, Tărăţel-Brad-Hunedoara.
273 Ibidem, p. 562, nr. 11. Yad-Sighet.
::04 D. Caracostca în op. cit., pp. 153, 154 consideră cintccul „Ciobănaş de
la miori" a fi fost la origine un bocet, care a circulat şi ca mofrr liric disociat
de funebru.
275 Ovid Densusianu, Flori alese din cin!ccele poporului, culegere întocmită
de ... , Bucure~i. „Pavel Suru", 1920, p. 109.
278 A.I.C.E.D., ·mg.
1752 R b. Prundu Bîrgăului-Bistriţa-)JăSăud, culeg.
G. Habenicht in 1960; fg. 5236 b, Bucşoaia-Gura Humorului, culeg. Tiberiu
Alexandru in 1937.
262

cizare

(„înfirtăţire"

277

A.I.C.E.D., fg. 680 I,

278

S.

Drăgoi,

op.

Tărăţcl-Brad-Hunedoara.

cit., p. 257- 258, nr. 293,

culeg. I.

Cocişiu

Tuşinu-Sinpetru

în 1938.

de Cimpie-

Mureş.
279

A. Viciu, op. cit., p. 104- 105, nr. CXLYI. Clopoti·1a-Riu de llori-Hune-

doara.
2110

A.I.C.E.D., mg. 2518 g,

Lăpuş-llaramureş,

culeg. G. Habcnicht, I.

Taloş

în 1963.
28 1

Angelo Brelich, Proligomcnes, în Histoire des rcligions, op. cit., voi. I.

La vie antt!ricw·e, în Opere Oeuvrcs, traducere şi prefaţă de
Emilia Comişel, Bucureşti, Editura muzicală, 1969, voi. Il. pp. 189-203; Întreaga
carte a lui V. I. Propp, op. cit., demonstrează perpetuarea unor motive preistorice
în tradiţia cultivatorilor.

p. 47; Const.

Brăiloiu,
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2s2 B. Ilart6k, op. cit., nr. 4 b, Idicel-1\lureş.
283

A.I.C.E.D., fg. 5120 b, Brădeni-Sibiu, culeg. I. Cocişiu în 193 l.

m A.I.C.E.D., fg. 8921 a, Ruja-Agnita-Brawr, culeg. I. Cocişiu in 1940.
285 A. \"iciu, op. cit., p. 113, nr. \"II, „Ţara Haţegului".
2ss Ibidem, p. 162- 163, nr. XCIII, „Ţara Oltului".
2s1 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 76-77, „Bucureşti".
288 A. \"iciu, op. cit., p. 141, nr. LIX, Clopotiva-Haţeg-Hunecloara.
289 A.I.C.E.D., fg. 14489 el, Bunila-Hunedoara. culeg. O. Birlea in 1951.
290 A.I.C.E.D.,
mg. 2958 I y, (De băiat), !\Uăceni-Pcriş-Vi~cea, culeg.
O. Bîrlea, I. Herţea, C. ~Iohanu în 1965.
w 1 A.I.C.E.D., mg. 1823 h, Jegălia-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu, ::\I. Kahane, G. Suliţeanu in 1960.
29~ S. Dr[\goi, op. cit., p. 142, nr. Ml. Ponor-Hunedoara.
293 A.I.C.E.D., mg. 303 1, Galeş-Hunedoara, c~leg. O. Bîrlea în 1955.

2H
295
296
297
298
299
300

Ibidem.
S. Drăgoi, ·op. cit., p. 122- 123, nr. 113, Cerbia-Hunedoara.
B. Bart6k, op. cit., nr. 1 f, Păucineşti-Hunedoara.
S. Dr5.goi, op. cit., p. 53, nr. 47, Ilteu-Arad.
V. I. Propp, op. cit., pp. 197- 198.
A.I.C.E.D., fg. 7672 a, laşi-Făgăraş, culeg. I. C-0cişiu în 1939.
A. Viciu, op. cit., p. 116, nr. XII, Brad-Hunedoara.

aoi 1\ u vom urmări decit incidental sursele unor colinde în apocrife. Acest
domeniu a fost temeinic studiat de 1\1. Gaster •. Literatura populară, română,
Bucureşti, Haimann, 1883; Simeon Fl. Marian, Legendele ]\laicii. Domnltlui,
Studiu folcloric, Bucureşti, Gi:ibl, 1904; Al. Rosetti, op. cit.; K. Cartojan, Cărţile
populare in literatura românească, vol. I. Epoca influenţei sud-s!ai-e, Eucureşti,
Editura Casei şcoalelor, 1929.
30 2

P. Caraman, Substratul mitologic al
slavi, p. 93.
303

sărbătorilor

de

ia1·nă

la români

şi

N. Iorga, La criation rcligieuEe du Sud-Est europew, op. cit., pp. 25-27.

Vestigii ale obiceiului naşterii pe piatră, practică magică dar şi medicalau fost sporadic atestate şi la noi, v. V. Bologa, Desp1·e un presufrus
străvechi ritHal obstetrical - piatra de naşteri (glose şi conjecturi etnoiatrice în jurul
unei colinde arhaice), în Istoria medicinii, Studii şi cercetări, Bucureşti, 1957,
pp. 227- 230.
304

empirică,

305

M. Gaster, op. cit., p. 382- 385.

306

Colindele „laice" sau „profane" sînt numite uneori „păg~ne".

În lipsa unui substitut terminologic acreditat prin circulaţia sa în studiile de specialitate, ne vom referi şi noi la colinde „laice"; dăm însă acestui ter307
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men o accepţiune co1r1enţională, aplicîndu-1_ ca un apelafrr pentru tipurile de coîn care influenţa creştină nu a pătruns sau a rămas superficială.
308
Ne referim la majoritatea tipurilor incluse categoriilor Vll şi VIII.
308
S. Drăgoi, op. cit., p. 100-101. nr. 92. Leşnic-Veţel-Hunedoara.
310
B. Bart6k, op. cil., nr. 85, Sinnicolau !\lare-Timiş.
311 Ibidt111, nr. 79 a, l Tngheni-!\lureş.

lindă

Moti"1ul vestmintului împodobit cu astre posed[t o arie de răspîndire
foarte mare. V. Stith Thompson, op. cit., F 8.21.1. 5, 3.5. Semnalăm de asemenea
cit 1.1. şamanii siberieni ·.restmîntul ceremonial este împodobit cu simboluri astrale.
v. TJrc JlytJrology of Ali Races, voi. IV, p. 513.
312

Simbolul bunului păstor este foarte frec·.rcnt în iconografia ::\lîntuitorului
din pictura paleo-creştinft. Din zona Transil"Taniei, secolul VI. pro·rine o gemfL reprezentînd pe bunul păstor, v. Istoria Româ11ici, op. cit., vol. I. p. 621.
313

au )J". Iorga, B yzance apri:s Byza11cc continuation de la ·.rie byzantine,
Bucarest, Edition de !'Institut d'ctude byzantines, 1935.
31 "
316

::\lemorialul pastorului Mathesius în George Drea1.ul,
O. Bîrlea, Coli11datlll în Transilva11ia, p. 254.

op.

cit., pp. 32-

3~-

3 17 La slirşitul secolului al XVIII-iea şi în secolul al XIX-iea episcopii şi
protopopii adresau circulare prin care interziceau unor preoţi de ţarfL să asiste la.
dezgrop5.rile presupuşilor moroi, să patroneze sau să practice descîntecul. V.
I. l\luşlea, Practici magice şi denumirea lor în circ11larelc episcopfşti şi protopopeşti
de la îuceputul sccollllui truut, în Cercetări etnografice şi de Folclor• II, Ediţie îngrijită, cu studiu introductiY, bibliografie, registrul corespondenţei de specialitate,
indice de Jon Taloş, Ducureşti, Minerva, 1972.
318 O. Birlea, op. cit., p. 254.

31 9 „Cergă.ii", numiţi şi „Şchei"

sînt de origine bulgară - după unii istoric
unor bogomili refugi'aţi pe teritoriul ţării noastre. Din mărturia lui Mathcsius rezultă cit în secolul XYII procesul lor de romanizare era foarte avansat.
Cergăii însă s-au deznaţionalizat complet abia în 18"18, cînd au părăsit bulgara pe
care o consenră astăzi doar în cîteva rugăciuni; v. I. ::\luşlca, ŞcJieii de la Cergăa
şi folcl01'11l lor, în Cercetări etnografice şi de folclor.
320 V. I. Propp constata c[t în procesul c·.roluţiei basmului, part<:a mediană
se dovedeşte a fi cea mai stabilă; v. op. cit., p. 198.
321 Amintim că pe vremea lui Dimitrie Cantemir, refrenul circula tot sub
forma de „Leru-i ler"; ·.r. Hronicul vechimei a romano-moldo-·tlahilor, p. 3"1.
urmaşii

a22 A.I.C.E.D., mg. 913 b, Almăş-Sălişte-Hunedoara, culeg. Tiberiu Alexandru, Adriana Sachclarie în 1956.
3 23 A.I.C.E.D., mg. 3400 II b, Arpaşu de
L. Georgescu, M. Brătulescu în 1967.

Jos-Făgăraş,

culeg. ::\I. Kahanc,
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Il. Ilart6k, op. cit., nr. 4 a, l"risiu de Sus-Chiheru-Mureş.
J. K icola şi T. Mirza, Colecţie de cînlece populare. Anexă la.cursul de folclor.
Cluj, Litografia in·1ăţămintului, 1958, p. 65, nr. 136, Zagon-Sf. Gheorghe Şi B. Bart6k, ibidem, nr. ':I b, Idicel-Brîncoveneşti-Mureş.
a26 A.I.C.E.D., fg. Ş921 a, Ruja-Agnita-Sibiu, culeg. I. Cocişiu in 1940.
327 A.I.C.E.D„ fg. 4196 a, Cheja-Săcăseni-Maramureş, cuteg. E. Comişel în
19':1 l; mg. 1581 f. Leşu-Năsăud, culeg. C. Zamfir, G. Habenicht în 1959.
328 S. Drăgoi, op. cil„ p. 30-31, nr. 26, Să·iîrşin-Arad, p. 84, nr. 78, Leşnic
Yeţcl-Hunedoara; N. I. Dumitraşcu, Cîntări de stea şi colinde, Craio·ia, Ramuri,
1923, p. 109, nr. 5, Făgăraş; A.I.C.E.D„ fg. 5399 a. Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu,
culeg. I. Cocişiu în 1931.
328 Florica Lorinţ şi Mariana Kahane, O ipostază a ursitoarelor fo credinţe şi
ceremonialuri, în Folclor literar, vol. II, Uni·rersitatea din Timişoara, 1968.
:J30 B. Bart6k, op. cit„ nr. 48 d, Pomi-Satu Mare.
33l Toma :\lării.seu, JJlonografia comunei Sudrigiu, jud. Bi!ior, Beiuş, 1934,
p. 56-57, Sudrigiu-Rieni-Bihor.
332 Înregistrări la fonograf şi magnetofon efectuate pină în anul 1968, iar
din acest an doar variantele unor tipuri inedite.
333 Încorporarea unor motive tradiţionale sau prestigiul unor culegători,
factor care a contribuit la circulaţia unor variante ipotetic prelucrate.
331 Care prezintă totuşi în raport cu celelalte tipuri ale colindei trăsături
distinctive.
33S În secolul XVIII. în timpul revoluţiei lui Horia, Cloşca şi Crişan mulţi
ungureni au fost colonizaţi în zona Muscelului, v. C. Rădulescu-Codin, Cimpulungul
Muscelului, istoric şi legendar. Cimpulung-Muscel, 1925, ed. Lib. Ioan N. Staicu,
1925, p. 181.
336 Tip cu elemente păstoreşti, dar şi cu o puternică amprentă creştină.
337
Tip îndoielnic în ceea ce priveşte originea sa populară.
3 as A.I.C.E.D., fg. 7324 a, Bucureşti, culeg. E. Comişel în 1939.
325

33 9

Tip mai frec1ent în Muntenia.

340

Tip care circulă sub forma a două. redacţiuni diferenţiate regional.

341

A.I.C.E.D„ mg. 1434, Rebra-Năsăud, culeg. C. Zamfir, G. Habenicht

în 1958.
34

2

Ke referim la unele colinde apărute cu prilejul concursurilor de artişti

amatori.
343

A.I.C.E.D., fg. 6883 b, Budeşti-Ilfov, culeg. I. Cocişiu în 1938.

344

A.I.C.E.D., fg. 9123 a, Gurasada-Hunedoara, culeg. E. Comişel în 1940.

A.l.C.E.D., mg. 1823 f, Jegălia-Constanţa, culeg. Al. Amzulescu G. SuliM. Kahane în 1960.

MS

ţeanu,
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A.I.C.E.D., mg. 1826 c. Lupşanu-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu,
M. I\:ahane în 1960.
3 47 A.I.C.E.D.,
mg. 1827 b, Lupşanu-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu,
G. Suliţeanu, :M. 1'ahane în 1960.
348 A.I.C.E.D.,
fg. 8081 a. Lupşanu-lalomiţa, culeg. Tiberiu Alexandru
în 1939.
3 ·19 A.I.C.E. D., fg.
12-1 a, Pelin-Lehliu-Bucureşti. culeg. Harry Brauner
în 1931.
35o .-\.1.C.E.D., mg. 1826 h, Lup~anu-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulcscu, 1\1. l\:ahane, G. Suliţeanu în 1960.
35 1 A.I.C.E.D., fg. 562 a, Bucureşti, culeg. Harry Brauner în 1932.
352 B. Malinowsky, op. cit., pp. 58- 59, se referit la incantaţii menite a anula
efectele nocive atribuite încălcării exogamiei.
:i:.3 Harold Sheuh, Fi:rcd a11d ~011fixcd symbols i11 X/iose a11d Zulu Oral 1\'arralit·c Traditicms, în jonrnal of American Folklore, •101. 85, July-September, 1972,
nr. 3]7.
3M A.I.C.E.D., fg. 6811 c, I. Gurasada-Hunedoara. culeg. I. Cocişiu în 1938.
:iss A.I.C.E.D., fg. 9123 a. Gurasada-Deva-Hunedoara, culeg. E.
Comişel
în 1940.
~Revista de folclor, an II, 1957, nr. 3, Zam-Hunedoara, culeg. Sabin Drăgoi.
357 B. Bartok, op. cit., nr. 82 e, Ccrbăl-Hunedoara.
3'>8 V. de ex. Vasile Bologa, Colinde poporale din Ardeal culese la sărbă!orile
naşterii Domnului, Sibiu, f. e., 1900, p. 10- 11, nr. -4, Galeş-Fîntînele-Sibiu.
:iou V. de ex. A.l.C.E.D., fg. 8083 c, Borduşani-Ialomiţa (Colindu curţii),
culeg. E. Comişel, Tiberiu Alexandru în 1939.
380 V. de ex. Teodor Burada, O călătorie în Dobrogea, Iaşi, i. e., 1880, p. 132133, nr. 126.
3(8

G.

Suliţeanu,

361

V. de ex. Teodoru Daulu, Colindi

şi

ca11tice popot'a/i, Aradu, f. e„ 1890,

p. 12.
362 \ ' .

Poesia
Bihor.

de ex. G. Alexiei, Texte din literalirra poporană română, Tomul I.
Budapesta, Editura autorului, 1899, p. 155- 156, Căuaşd

tradiţională,

363 Const. Drăiloiu, Esquissc d'unc met/iode de folk/ore musical, în Prob/Cmes
d'tth11omu.sicologie, op. cit., p. 113.
364

A.I.C:.E.D., fg. 10272 c,

Lăpuşnic-Ilia-Hunedoara,

culeg. I.

Cocişiu

în

1916.

m Const.
3 68 Iată

Dră.iloiu,

citeva

op. cit„ p. 113.

excepţii:

Yoinea,

Dăliman,

Iencea, ultimele

două

nume proprii

fiind comune baladei.
ll!l
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387 Categoria colindelor onomastice pare a Ii recentă; de altfel alegerea unei
-colinde avînd ca erou sfîntul patron al persoanei colindate nu poate fi confundată
cu simbolismul tradiţional al genului.
308 A. Olrik, op. cil.
369 A.I.C.E.D., mg. 2518 g, Lăpuş-Maramurf'Ş, culeg. I. Taloş, G. Habenicht
în 1963.
370 Gh. ~cagu, op. cit., p. 43- 44, nr. XXXV, Ciocăneşti-Ialomiţa.
371 G. Dem. Teodorescu, op. cit„ p. 95- 96, (Colind de pescar), Bucureşti.
:i;2 N. Păsculescu, op. cit„ p. 43, nr. 48, Traian-Teleorman.
373 A. Viciu, op. cit„ p. 117, nr. XIV, Agrişteu-Bălâuşeri-Mureş.
:i;4 A.I.C.E.D„ fg. 10233 b, Valea Bradu'Iui-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în
1946.
375 A.I.C.E.D., mg. 503 u, Goleş-Hunedoara, culeg. O. Birlea, M. Ifahane
in 1955.
376 A.I.C.E.D., fg. 10259 a, Feregi-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în 19'1.6.
377 A.I.C.E.D., fg.
1616 b, Peceneaga-Dobrogea, culeg. I. Cocişiu în 1936.
378 A. Viciu, op. cit., p. 119- 120, nr. XVIII, Teiuş-Alba.
379 S. Drăgoi, op. cit., 215- 216, nr. 232, Cioara-Orăştie-Hunedoara.
380 A. Viciu, op. cit., p. 119- 120, nr. XVIII, Teiuş-Alba.
381 A.I.C.E.D., mg. 2603 I a, Tisa-Hălmagiu-Arad, culeg. O. Birlea, I. Herţea
in 1963.
382 Avem în vedere relaţia cu ritul pe care o denotă textul, nu atitudinea
agenţilor col.iudei; pentru aceştia, conştiinţa unei conexiuni cu riturile vînătoreşti
s-a pierdut de foarte multă vreme.
383 Ne referim la personajele zoomorfe din colindele cu metamorfoze.
384 Contrar opiniei lui O. Buhociu, op. cit., pp. 107- 134, care situează la
acelaşi nivel ciuta, cerbul, leu.I şi dulful cărora le atribuie în corpore o obîrşie preistorică, v. M. Brătulescu, Motivul leului în contextul colindelor vlnă~or.eşti, în Revista
de etnografie şi folclo1·, nr. 1, tomul 24, 1979.
3 s5 Mărturiile autorilor antici semnalează ca o curiozitate pi:ezenţa leilor pe
<> arie restrînsă (Peloponez) din sudul peninsulei baltanice, v. Ja.cques Aymard,
Essai sur Ies clzasses romaines des origines a la fin dii siecle des Antonins (Cynegetica), These pour le doctorat es Lettres presentce a la Faculte des Lettres de
'l'Universite de Paris, Paris, Edition de Boccard, 1952, pp. 393- 394.
356 P. Caraman, Obrzr;d Kolcdowania Slâwian i ii Ri1mun6w,· p. 6i
387 Argumente în sprijinul ipotezei derivării colindei leului din mitul. lui
Herakles, argumente avansate de A. Fochi, Colindul leului, în Limbă şi literatură,
voi. XXVI, Societatea de Ştiinţe filologice din Republica Socialistă. Ro'mânia,
Bucureşti, 1970, p. l lO.

388

Ibidem, p. 112.
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A. Fochi atrage atenţia cft leul colindei româneşti este prezentat ca un
i se atribuie uneori coarne, op. cit., p. 102, nota 6.
390 Il. Bart6k, op. rit., nr. 1 f, Prmcineşti-Sarmisegetuza-Hunedoara, nr.
g, Rîu de !\fori-H nnedoara.
381 N. I. Dumitraşcu, op. cit., p. 2-1-27, nr. 2, Gîldău-Jegălia-Ialoiniţa.
382 Consec-1ent irotezei obirşiei clasice a colindei leului, A. Fochi, op. cit.;
p. 112 ia in consideraţie doar scenele cu Samson care asemenea mitului lui Herakles pot fi raportate la prototipul mitologic Gilgamesh. Atragem atenţia că iconografia creştină reprezintft leul nu numai în scenele cu Samson, dar şi în cele cu
Daniil şi în Judecata de apoi, simbolica leului, în parte preluată din prtgînism,
fiind cind pozifr-1ă, cind negafr1ă; v. Louis Reau, I conographie de !'Art Chretien,
Paris, Presses uni·1ersitaires de France, Tome premier, lntroduction generale,
1955, tome second, Iconographie de la Bible, 1956, voi. I, p. 92, voi. II, p. 236,
240-241, 391.
3 93 I. A. Candrea, O. Densusianu, Poezii populare din diferite regiuni locuite
de Români, Bucureşti, Leon Alcalay, 1909, p. 70, nr. CX.
394 A.I.C.E.D., fg. 5236 a, Bucşoaia-Gura Humorului, culeg. Tiberiu Alexandru în 1937.
390 Emil Precup, Păstoritul fn munţii Rodnei, Universitatea din Cluj, Biblioteca Dacoromaniei condusă de Sextil Puşcariu, nr. 3, Cluj, Institutul de arte grafice Ardealul, 1926, p. 41- 42, nr. 2.
308 Alejandro Cioranescu, Diccio11a1io Etimologico Rmnano, Fars-Lini, Universidad de la Laguna, 1960, Fasciculo 3; Dicţioj1arnl limbii române, Academia
Română, Bucureşti, Editura Academiei, 1948, tomul II, fascicula III. Nici locuţiunea „leu paraleu" nu' aparţine stratului ·1echi lexical al limbii române, v. Dicţio
narul limbii române (DLR) Scrie nouă. Tomul VIII, Partea I, Bucureşti, Editura
Academiei, 1972, v. paraleu.·
397 Ernst Robert Curtius, Literatura europeană şi evul mediu latin, Bucureşti,
Univers, 1970, p. 218.
· 388 Florica Lorinţ şi Mariana J(ahane, op. cit.
399 K. Iorga, La criation nligieuse du S11d-Lst ezlrcpien, p. 12 considerrt că
a.ceastă confuzie s-ar datora influenţei bogomilice.
400 .\. Yiciu, op. cit., p. 88, nr. CXIX, Abrud-Alba.
4o1 A.I.C.E.D., fg. 6819 a, Cărmăzineşti-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în
389

ierbivor

căruia

1938~
462

A. Viciu, op. cit., p. 33, nr. XXYII,

403

A.I.C.E.D., fg. 9073 a,

lbăneşti-::\lureş,

Agrişteu-Alba.

culeg. I.

Cocişiu

în 1940.

40~

Herodot, Istorii, traducere Adelina Piatkowski, Bucureşti, Editura ştiin
1961, voi. I, p. 3'15_; I. I. Russu, Religia Geto-Dacilor, zei, credinţe, practici
religioase, în Anuarul Institutului de studii clasice, voi. Y, 1944 - 1948, Cluj,
ţifică~
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MCl\IXLIX, p. III. l\I. Eliade în De Zalmoxis a Gengis /(han, p. 61, sugerează
posibilitatea unui raport între Gebeleizis şi Sfintul Ilie.
4or. în anumite regiuni pierderea refrenului a sur.renit recent şi a mai putut
fi surprinsă pe viu, v. O. Bîrlea, Poetică folclorică, Bucureşti, "Cnivers, 1979, p. 281.
f06 V. numeroasele refrene neinteligibile din Index of Ref mi ns, B. Bart6k,
op. cit., Volume four, p. 544- 554; la acelaşi Index ne vom referi şi în exemplele
următoare.
407 Este posibil ca acest refren să specifice nu momentul execuţiei sau nu
numai momentul, ci şi adresantul mitic al colindei.
408 Sim. Fl. Marian, op. cit., ·.rol. I, p. 156.
4 69 Haleluia > halelui > lerui, conform etimologiei Dan-Rosetti, Al. Rosetti,
op. cit., pp. 25- 28.
410 Gr. G. Tocilescu, 1Waterialuri folkloristice, culese şi publicate sub auspi·
ciile :'.\linisterului Cultelor şi În-.răţămîntului Public prin îngrijirea lui ... , Volumul
I, Pocsia poporană, Partea I - II, Bucureşti, Tiparul Corpului didactic, 1908,
p. 1'180.
4 11 A.l.C.E.D., fg. 9073 c, lbăneşti-1\lureş, culeg. E. Comişel în 1940.
412 Tit Bud, Poezii populan; din .Maramureş, Academia Română, Din vieaţa.
poporului român, Culegeri şi studii III, f. e., 1908, p. 70, nr. 9.
41 3 A. Viciu, op. cit„ p. 21, nr. 1, „Săcădate".
414 A.l.C.E.D„ fg. 5790 c, Clopofr.ra-Hunedoara, culeg. Tiberiu Alexandru
în 1935.
410 A. Viciu, p. 93, nr. CXXVII, Clopofr.ra-Hunedoara.
4 16 A.l.C.E.D„ fg. 1578 c, Cegani-Feteşti, culeg. I. Cocişiu în 1936.
417 A.l.C.E.D„ fg. 4945 b, Galda de Sus-Alba-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu
în 1936.
41 8 A.l.C.E.D„ fg. 10272 c, Lăpuşnic-Ilia-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în
1946.
4 19 S. Drăgoi, op. cit„ p. 76, nr. 72, Leşnic-Hunedoara.
420 N. Păsculescu, op. cit„ p. 43, nr. 48, Teleorman, (Colindă de familie).
4 2 1 A.l.C.E.D„ fg. 485 b, Făgăraş-Făgăraş, culeg. I. Cocişiu în 1932.
4
2.2 A.l.C.E.D„ mg. 1824 c, J egălia-Ialomiţa, culeg. Al. Amzulescu, M. Ifahane,
G. Suliţeanu în 1960.
423 T. Burada., op. cit„ p. 89, „Dobrogea"~
424 A.l.C.E.D., fg. 6824 a, Gurasada-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în 1938.
42
~ T. Bălăşel, op. cit„ p. 56- 57, nr . .31, Bogdăneşti-Vîlcea.
426 A. Viciu, op. cit„ p. 121, nr. XXI, „Spring".

„Filipiş".

427

Ibidem, p. 134, nr. XLIX,

4 28

A.l.C.E.D„ fg. 6848 d, Valea Lupului-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în

1938.
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4 20

I. Răuţescu, Colimle, culese de ... din comuna Dragoslavele, jud. Muscel,
tip ... Con-rorbiri literare", ( 1925), p. 39.
A.l.C.E.D., fg. 7246 a, Mureş-Băiţa, culeg. G. Ciobanu în 1939.
Gh. Xeagu, op. cit., p. 36- 37, nr. XXIX," Călăraşii Vechi-Ialomiţa.
A. ,.iciu, op. cit., p. 90, nr. CX.X.11, ,,Făget".
A.I.C.E.D., fg. -1190 a, Săcăseni-Cheja-l\Iaramureş, culeg. E. Comiş:·t

Bucureşti,
430

431
432
43 3

în 1941.
G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 82, Atîrnaţi-Teleorman.
S. Drăgoi. op. cit., p. 1-11, nr. 138, Balşa-Hunedoara.
436 N. Păsculescu, op. cit„ p. 15, nr. 20, Tîrgovişte-Dimboviţa.
437 S. Dd.goi, op. cit., p. 103, nr. 94, \"eţel-Hunedoara.
438 A.l.C.E.D., fg. 6827 b, Merişor-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în 1938.
439 A. \"iciu. op. cit .. p. 61, nr. LXXII, Teiuş-Alba.
4~o A.l.C.E.D., fg. 1615 a, Peceneaga-Dobrogea, culeg. I. Cocişiu in 1936.
441 A. \"iciu, op. cit., p. 21, nr. 1, Săcădate.
uz I. Dirlea, op. cit„ p. 109, Maramureş.
«:: \".I. Propp, op. cit„ pp. 262, 272; M. Eliade, JYaissances mystiq11es,
p. 119.
444 Ret·isfa de folclor, 1957, p. 71, nr. 17, Zam-Hunedoara.
Hă Tribuna, Sibiu, 1887, nr. 32.
44 6 A.l.C.E.D., fg. 6824 a, Gurasada-De•ra-Hunedoara, culeg. •I. Cocişiu în
1938.
447 În legătură cu semnificaţia magică şi rituală a albului, v. V. I. Propp,
op. cit., pp. 78, 79, 213.
448 În folclornl Transilvaniei folosirea diminutivelor este tipică nu numai
colindei, dar şi altor genuri.
449 B. Bart6k, op. cit., nr. 4 a, l:risiu de Sus-Mureş.
450 A.1.C.E.D., fg. 1616 b, Peceneaga-Dobrogea, culeg. I. Cocişiu în
1936.
451 A.l.C.E.D., mg. 696 a bis, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, culeg. P. Carp,
Tiberiu Alexandru în 1940.
m A. Yiciu, op. cit., p. 113, nr. \"II, „Ţara Haţegului".
453 Ibidem, p.
126- 127, nr. XXXII, „Spring".
™ Din numeroase mărturii rezultă că, pînă în pragul ultimului război mondial, cununa semnaliza în zona Sibiului şi Făgăraşului calitatea de fată. mare.
V. Boris Zderciuk, Tilişca, un sat din JVlărginimea Sibiului, Aspecte de cultură şi
artă populară, Bucureşti, Publicaţiile Muzeului Satului, 1963, p. 42; A.l.C.E.D.,
I., 31713, Cîrţa-Făgăraş, culeg. M. Kahane, L. Georgescu în 1968.
43-1

435

450 A.I.C.E.D., fg. 485 b,

Făgăraş-Sibiu,

culeg. I.

Cocişiu

in 1932.

45& Roman Jakobson, Essais de ling11istiq11e generale, Arguments 14, Paris,
Les Editions de Minuit, 1967, p. 237.
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m T. Bălăşcl, op. cit., p. 56-57, nr. 31, llogdăneşti-Yilcea.
458

La

iniţiere

puberii trebuiau

să-şi părăsească

·,rechiul nume pentru a primi:>

unul nou.
450 Interdicţii de acest tip au funcţionat şi la noi în legrttură cu zîncle şi·
dia·10l11l, personaje desemnate prin transferuri metaforice, prin perifrază sau eufemisme.
460 Barbara G. l\Ieyerhoff, Rcf11rn to Wfrik11fa Hitual Rc·1crsal and Symbolic·
Continuity on tbe Peyote Hunt of the Huichol Indians, în The Revcrsible JYorld,.
p. 225-239.
481 T. Pamfile, Culegere de colinde, cîntece de stea, viclcime, sorcovc şi pluguşoare întocmite pentru folosul tineretului ce urează de Crăciun şi Anul Nou. Bucu-·
reşti, ed. Leon Alcalay, f.a., p. 15.
482 A.I.C.E.D., fg. 561 a, Bucureşti, culeg. Harry Brauner în 1931.
4 ti:J A.I.C.E.D., fg. 6840 a, Gurasada-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în 1938 ..
464 S. Drăgoi, op. cit., p. 58, nr. 53, Ilteu-Brad.
465 Revista de folclor, 1957, tom 71, nr. 17, Zam-Hunedoara.
46 6 A.I.C.E.D., fg. 6824 a, Gurasada-Hunedoara, culeg. I. Cocişiu în 1938 ..
m A.I.C.E.D., fg. 178 a, Poienari-Vulpeşti-Snagov·, culeg. C. Brăiloiu,
H. Brauner în 1931.
o11;s Tache Papahagi, Graiul şi jolklorul i1Iaramm·eşului, Academia Română.
Din ·1ieaţa poporului român, XXXIII, Bucureşti, Cultura naţională, 1925, p. 76~
nr. CCCXL, Giuleşti-::\laramureş.
4 69 A.I.C.E.D., mg. 696 b bis, Almăş-Sălişte-Hunedoara,
cnleg. Tiberiu
Alexandru în 1940.
470 A.I.C.•E.D., fg. 7327 a, Bucureşti, culeg. I. Bugeanu în 1939.
47l Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Crăciunul. Academia Română~
Din vieaţa poporului român, Culegeri şi Studii, XX, Bucureşti, Socec & Comp_
şi C. Sfetea, 1914, p. 103- 104, nr. 108, Brăila.
m A. Viciu, op. cit., p. 126- 127, nr. XXXII, „Spring".
4 73 Ibidem, p. 162- 163, nr. XCIII, „Ţara Oltului".
474 S. Drăgoi, op. cit., p. 76- 77, nr. 72, Leşnic-Hunedoara.
475 Tribuna, Sibiu, 1887, nr. 32.
476 G. Dem Teodorescu, op. cit., p. 22, Călăraşi-Ialomiţa.
77
4
A.I.C.E.D., fg. 5034 b, Tur-Baia Mare, culeg. I. Cocişiu în 1937.
478
S. Drăgoi, op. cit., p. 169-- 170, nr. 179, Petreni-Hunedoara.
479 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 46, Călăraşi-Ialomiţa.
480 Ibidem, p. 91, Bucureşti.

481

Idem, p. 56- 5 7 ,

Bucureşti.

A.I.C.E.D., fg. 178 a, Poenari-Yulpeşti-Bucureşti, culeg. C. Brăiloiu,..
H. Brauner în 1931.
482
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3 G. Dem Teodorescu, op. cit., p. 65- 66, Bucureşti.
m A.I.C.E.D., fg. 1826 a, Lupşanu-Lehliu-Ialomiţa, culeg. M. Kabane,
oG. Suliţeanu în 1960.
48
Brauner în 1931.
" A.I.C.E.D., fg. 327 a, Mada-Hunedoara, culeg. H.
486 Ibid.
487 N. Păsculescu, op. cit., p. 61- 62, nr. 79, Cudalbi-CoYurlui.
48 8 A.I.C.E.D., fg. 49H c, Geoagiu de Sus-Alba, culeg. I. Cocişiu în 1935.
488 În ceea ce priveşte •rersificaţia populară v. Const. Brăiloiu, Le vers popu.Jaire roumain chante, în Revue des Etudes roumaines, II. Paris, 1954 şi B. Bart6k,
op. cit., Volume faur, Introduction to Part one, pp. 7- 10.
490 S. Drăgoi, op. cit., p. 250, nr. 281, Belin-Trei Scaunt.
48 1 Ibidem, p. 187, nr. 179, Petreni-Uăcia-Hunedoara.
49 2 Idem, p. 110, nr. 101. Dobra-Hunedoara.
48

Cu pri·rire la relaţia dintre un ideal de comportare, model şi anti-model
v. Chaim Perelman, Le râle du modele dans l'education, în Le c/iamp de l'argumenJation, Travaux de la Faculte de Philosophie et Lettres XLIII. Bruxelles, Presses
universitaires de Bruxelles, 1970, pp. 391- 396. În colindă putem conside-a ca
.anti-modele tipurile: „l\Iă luai, luai" (v. tip nr. 34), „Incestul dintre frate şi soră"
(v·. tip nr. 135) şi foarte probabil şi „:Mioriţa" (•r. tip nr. 36).
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INTRODUCERE LA

I~DEXUL

COLINDEI

Acumularea unui număr considerabil de texte de colindă în
arhive şi publicaţii a impus ca o premiză indispensabilă cercetării
modeme clasificarea şi inventarierea acestui gen de maximă importanţă pentru studiul folclorului şi mitologiei româneşti.
Indexul tipologic şi bibliografic al colindei se bazează pe
Arhiva Institutului de cercetări etnologice şi dialectologice (înregistrări la fonograf şi pe bandă de magnetofon *), precum şi pe
un număr de 108 tipărituri.
Am considerat tip orice structură concretizată printr-o serie
de motive sau printr-un motiv autonom, structură care se menţine
constantă prin elementele sale esenţiale, într-un grup de exemplare, sau poate fi reprezentată printr-o singură atestare. În concepţia noastră tipul poate fi deci plurimotivic (v. de ex. tipurile
nr. 68, nr. 177) sau monomotivic (v. de ex. tipurile nr. 161, nr.
178), poate însuma mai multe exemplare (v. de ex. tipurile nr. I,
nr. 36) sau poate consta dintr-o piesă unicat ('" de ex. tipurile
nr. 31, 32).
Comparînd un număr considerabil de piese, am constatat că
majoritatea tipurilor - contrar opiniei curente care atribuie textelor ceremoniale o formă relativ fixă - prezintă o mare variabilitate. Pentru a ilustra caracterul stufos al materialului, oridecîteori a fost cazul, am distins în cadrul tipurilor două nivele:
• Înregistrările din Arhi·ra Institutului de cercetări etnologice şi dialectologice ~fectuate pînă în anul 1968, iar din acest an doar variantele unor tipuri
inedite.
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subtipurile, însemnate cu literele mari ale alfabetului, şi o a doua
a variabilităţii pe care am notat-o cu literele mici ale
alfabetului.
Am grupat în subtipuri acele exemplare care, deşi conservă
elementele de bază ale tipului la care sînt incadrate (de ex. aceeaşi schemă compoziţională, aceeaşi imagine nucleu etc.). prezintă totuşi deosebiri relativ mari (sub raportul motivării acţiunii.
a soluţiei conflictului, a unor episoade adiacente etc.). Ultima
treaptă a clasificării, notată cu literele mici ale alfabetului, consemnează în raport cu tipul sau subtipul deosebiri de ordinul
detaliului, deosebiri care uneori ni s-au părut destul de semnificatiw pentru a fi puse în evidenţă. În ceea ce priveşte acordarea
gradului de tip sau subtip, păstrăm unele îndoieli; de ex. subtipurile 53 A, 53 B şi 53 C ar putea fi considerate drept tipuri autonome. De asemenea, rămîn poate discutabile subdiviziunile operate la tipul nr. 137 „Darul naşului". Apreciem însă ca întemeiată
distincţia dintre colindele cu cerb care pun accentul pe relaţiile
protocolare dintre gazdă şi colindători (v. tipurile nr. 7 şi 13}
şi cele în care vînătoarea nu mai constituie un pretext, ci tema
centrală (v. de ex. tip nr. 58).
Analiza atentă a materialului ne-a dus la concluzia că genul, în majoritatea sa, nu se supune împărţirii tradiţionale în
laice şi religioase*. Am alăturat astfel tipurilor de veche tradiţie.
colinde care pe temeiul prezenţei episodice a unui sfînt, sau datorită unei superficiale influenţe bisericeşti, au fost în general
considerate creştine: v. de ex. tipul nr. 23, „Facerea pămîntului".
tip nr. 25, „Furarea astrelor", tip nr. 33, „Naşterea din piatră".
tip nr. 42, „Cioban sătul de ciobănie" etc. Am constituit însă categorii aparte din tipurile care au tangenţe cu morala creştină
(v. categoria VII „Colinde edificatoare şi moralizatoare") sau au
fost inspirate de creştinism (v. categoria VIII „Biblice şi apocrife").
În gruparea tipurilor pe categorii şi în succesiunea acestora
ne-am propus să ilustrăm procesul de stratificare al colindei. Desigur, în linii mari şi cu un anumit grad de arbitrar, căci adeseori una si aceeasi colindă contine elemente arhaice si influente
tîrzii, ve~tigii de' mitologie şi î~prumuturi din apocrife.
'
treaptă

• Printr-o improprietate terminologică destul de răspindită la noi, „colindele religioase" se confund[i cu cele creştine, iar prin aşa-numitele „colinde laice"
se înţelege o categorie cu o puternică amprentă mitologică.
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Categoria I reuneşte tipurile care descriu etapele şi prescipobiceiului. Aceste tipuri reprezintă după părerea noastră formele primare ale genului. Plasarea tipurilor protocolare la începutul Indexului are şi rolul de a sublinia strînsa legătură dintre
prilejul etnografic şi textul colindelor.
Categoriile II, III, IV şi V cuprind tipuri care în majoritatea
lor aparţin stratului de bază al genului. Categoriile II şi III
aduc ecoul unor vechi credinţe, îndeletniciri şi rituri, în timp ce
categoriile următoare, IV şi V, se referă la relaţiile premaritale,
la diverse forme de căsătorie şi la sistemul înrudirilor în tradiţia
ţiile

rurală românească.

Categoria VI „Despre curtea domnească" marchează peneunor influenţe venite de sus în jos, influenţe remodelate
dintr-o perspectivă folclorică.
Categoriile VII şi VIII cuprind colinde care în grade variabile pot fi raportate la influenţa exercitată de creştinism, în timp
ce ultimele categorii, IX şi X, întrunesc tipuri constituite probabil recent din aluviuni ale baladei nuvelistice şi liricii.
Clasificarea propusă de noi oferă desigur o imagine incompletă
a colindei ca fenomen viu. Pentru a pune în lumină complexitatea genului, caracterul ambiguu al unor piese sau tipuri, multiplele
întrepătrunderi, analogiile formale sau raporturile de filiaţie, am
stabilit numeroase trimiteri încrucişate. În intenţia noastră, reţeaua
de trimiteri joacă deci rolul unei diagrame menite a înscrie interacţiunile şi fluctuaţiile care scapă cadrului fatalmente rigid
al unei clasificări.
Înrudirea dintre un tip şi o categorie, sau dintre un tip şi
alt tip, se menţionează imediat după enunţul titlului (la categorii),
sau după rezumat (la tipuri şi subdiviziunile acestuia).
În cazul referinţelor de la exemplar la tip, sau de la tip la
exemplar, s-a procedat în felul următor. Oridecîteori un exemplar
subsumat unui anume tip a prezentat analogii şi cu alt tip, s-a
făcut trimiterea de rigoare, ca de ex. la această colindă încadrată
la tipul 96: Tocilescu, p. 1494, Viziru-Brăila, cf. tip 49 A a.În
subsolul tipului 49 Aa (după ce au fost enumerate exemplarele
respectivului tip ) se specifică înrudirea cu exemplarul aparţinînd
tipului 96, ca de ex.: Cf. Tocilescu, p. 1494, Viziru-Brăila (a.
tip 96).
Rezumarea tipurilor a ridicat unele probleme: dacă tipurile
de colindă narativă pot fi uşor rezumate, cele descriptive - care
traţia
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conţin

adesea doar un simbol sau o imagine dezvoltată - se pregreu Ia definiţii precise. Drept consecinţă, rezumatele tipurilor ating lungimi variabile - în cazurile extreme limitîndu-ne
la un simplu enunţ. În genere, am adoptat formula unor definiţii
concise care pun în evidenţă schema tipului. Pentru a atenua
caracterul relativ abstract al rezumatelor, am indicat între paranteze modificările concrete care survin în rolurile deţinute de personaje, în numele acestora sau în motivarea acţiunii. Atunci cînd
nu am putut da suficiente amănunte, am semnalat omisiunile
prin puncte de suspensie.
La tipurile diversificate, rezumatele subtipurilor se completează reciproc; recomandăm deci ca oridecîteori se consultă un
tip complex, să se parcurgă rezumatele tuturor diviziunilor operate la tipul respectiv.
Pentru a pune Indexul colindei la îndemîna unui cerc cît
mai larg de specialişti, am dat titlurile, rezumatele şi notele într-o
versiune bilingvă, română şi engleză.
Trimiterile bibliografice indică pentru tipărituri numărul paginii * şi al piesei (atunci cînd autorul nu a omis să-l dea), iar
pentru materialul din Arhiva Institutului de cercetări etnologice
şi dialectologice numărul documentului. De asemenea am consemnat localitatea şi, între paranteze drepte, titulaturile ceremoniale. între ghilimele figurează localizările vagi sau nelămurite
de noi precum şi titlurile populare care se referă la subiectul colindelor. Oridecîteori un tip sau un exemplar nu a prezentat suficiente
garanţii în ceea ce priveşte originea sa populară sau stricta sa
apartenenţă la gen, am semnalat acest lucru prin note sau prin
folosirea abreviaţiei dub (=dubios).
La tipurile sau subtipurile colindei care utilizează elemente
comune baladei româneşti, trimitem spre comparare la numărul
corespunzător din Indexul baladei alcătuit de Al. Amzulescu **.
În cazurile cînd tipurile sau subtipurile colindei includ motive de circulaţie internaţională, ne referim la Stith Thompson
şi la numerele respective din „Motif-Index". ***
l Datele comparative se dau deobicei la sfîrşit, după ce au
fost enumerate piesele unui tip şi înrudirile acestuia cu exemplare
tează

• La Bart6k,
de noi, am
• „ V. la p.
• • • V. la p.

folosită

pentru a nu deruta cititorii care consultă altă ediţie decît cea
dat doar numărul piesei, omiţind intenţionat numărul paginii.
146 Abreviaţiile bibliografice.
155 Abreviaţiile bibliografice.

130
https://biblioteca-digitala.ro

aparţinînd altor tipuri.

în cazul cînd un motiv de baladă româsau un motiv de circulaţie internaţională apare în toate
subdiviziunile unui tip, menţiunile comparative se fac la început
sub titlu.
Pentru mînuirea tipologiei, lectorul dispune de două mijloace de orientare: „Schema clasificării colindei" şi „Indicele selectiv de motive".
„Indicele selectiv de motive" trebuie considerat doar ca un
apendice al Indexului tipologic şi bibliografic al colindei. De fapt,
o segmentare riguroasă a colindei ar scoate la iveală unităţi intermediare între tip şi motiv. Acesta ar trebui poate să devină punctul
de plecare a unei viitoare morfologii a colindei. Indicele nostru mult mai modest în intenţiile sale - cuprinde un număr restrîns
de motive; am ales motive specifice genului, sau motive demne
de interes pentru studiul miturilor. Sub fiecare titlu indicăm global
tipul din Indexul tipologic şi bibliografic al colindei sau trimitem
la exemplarele care utilizează respectivul motiv. Atunci cînd un
motiv nu apare în absolut toate exemplarele unui tip menţionat,
semnalăm aceasta prin folosirea abreviaţiei pass„ ca de ex.:
nească,

Luna
V. tip 28 C pass.
Nu putem încheia fără a adresa mulţumiri călduroase acelora
care ne-au sprijinit la alcătuirea Index-ului colindei, în primul
rînd tovarăşului Al. Amzulescu care ne-a dat îndrumări preţioase,
D-lui Arthur Briegleb şi D-nei Ann Briegleb de la universitatea
californiană din Los-Angels (U.C.L.A.) care au avut extrema bună
voinţă de a revizui traducerea engleză a rezumatelor incluse în
index. Se cuvine de asemenea să menţionăm că sîntem îndatoraţi
D-lui Jan Brunvand de la universitatea Utah din Salt Lake City
pentru versiunea engleză a introducerii la indexul colindei.

https://biblioteca-digitala.ro

INTRODUCTION TO THE INDEX OF THE COLINDA

The accumulation of a considerable number of Colinda texts
in Roman.ian publications and Archives imposed as an indispensable premise to the study of the genre the drawing up of a classification and bibliographic inventory.
The Typological and Bibliographical Index of the Colinda is
based on the Institute of Ethnology and Dialectology Archive
in Bucharest (recordings on cylinders and tapes *) and on 108
published volumes.
I considered as a type any structure consisting in a series of
motifs or in an autonomous motif, a structure which is manifest
through its essential elements in a group of pieces or only in an
individualized piece. In my opinion, a type may thus be a complex
structure (e.g. types nr. 68, nr. 177) or a simple one (e.g. types
nr. 161, 178) and may subsume a large number of pieces (e.g. types
nr. 1, nr. 36), or may be represented by a unique example (e.g.
types nr. 31, nr. 32).
Comparing a large number of pieces, I arrived at the conclusion that, contrary to the opinion which in Romanian folkloristics
attributes to oral poetry connected to rituals a relatively fixed
form, the majority of Colinda types present many variations. In
order to illustrate the vacillating character of the material, whenever it was the case, I distinguished two levels of the types:
• The existent recordings up to the year 1968 and from that year on, only
tbe variants of unpublished types.
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the subtypes noted with capital letters, and a second level, noted
with small letters.
I grouped in subtypes those pieces which, although they
preseve the basic elements of one type (e.g. the same narrative
scheme, the principal motif or motifs of a series etc.) also present
noticeable differences (such as the motivation of the action, the
solution of the conflict, certain additional motifs etc.). The last
level of the classification, noted with small letters, groups pieces
presenting in comparison to the type and the subtype only slight
differences, details which were significant enough to be put in
evidence.
Despite the fact that the determination of types and subtypes
was the result of repeated deliberations, certain doubts still remain;
for instance the subtypes 53 A, 53 B and 53 C could be considered
as three distinct types and the subdivisions of type nr. 137 are
perhaps susceptible to improvements. I appteciate as well-grounded
the distinctions between the Colinda types about the stag which
put the stress on ceremonial relations (e.g. types nr. 7, nr. 13)
and the Colinda types in which the hunting of the stag does not
constitute a pretext, but the central item (e.g. type nr. 58).
Close analysis of the material revealed that the genre on the
whole, does not submit to the current division of secular * and
religious Colinda. I considered as genuine folk types, Colinda texts,
which due to the incidental presence of a Saint, or because of a
superficial church influence, were generally taken as Christian
(e.g. type nr. 23 "The creation of the world", nr. 25 "The theft
of the heavenly bodies", nr. 33 "The birth out of stone'', nr. 42
"The shepherd tired of pastoral life). I inel ud ed in separa te ca tegories the types influenced by Christian ethics (see category VII
"Edificatory and moralizing Colinda") or inspired by Christianity
(see category VIII „Biblica! and apocryphal Colinda").
The categories and their order of successiori are meant to
illustrate the stratification process of the Colinda. Of course, this
is tr:ue·only in broad terms and with a certai!?- degree of approximabon,. because very often the same type comprises archaie elements and late influences, vestiges of rnythology and loans from
apocrypha.

„ The so-called "secular \-0linda" comprise elements of myth, while the term
"religious Colinda", through misuse in Romanian studies and folklore anthologies,
has come to mean only Colinda on Christian topics.
13:J
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The first category groups the types which describe the stages
and the prescriptions linked to the traditional performance of the
Colinda. In my opinion, these types represent the primeval forms
of the genre. By placing the "Ceremonial Colinda" first in the classifica tion, I intended also to underline the close connection between
the Colinda text and the practice of the custom. Categories II,
III, IV and V comprise types which belong mainly to the basic
stratum of the Colinda; categories II and III include types strongly
linked to myth, while categories IV and V reflect different forms
of courtship and marriage, family life and kinship relations in the
Romanian rural tradition. Category VI "About the Royal Court"
marks the penetration of influences coming from upper classes,
influences adapted to folk mentality. Categories VII and VIII
subsume types of Christian influence or inspiration, while the last
two categories include types which probably were recently derived
from the ballad and folk lyrics.
The classification I propose, offers surely an incomplete image
of the Colinda as a complex phenomenon. In order to put into evidence the ambiguous character of certain pieces or types, the
manifold interpenetrations, the formal analogies, the relations of
filiation, I have used many cross-references. This net of crossreferences acts as a diagram meant to display the oscillations which
escape to the fatally rigid frame of a classification.
The kinship between a type and a category or between a
type and another type is mentioned immediately after the title
(at the categories) or after the summary (at types and their subdivisions). In the case of references from piece to type, or from
type to a certain piece, I proceeded as follows: when a piece included in a certain type presented analogies with another type, I
macle a reference, for instance a t type nr. 96: Tocilescu, p. 1494,
Viziru-Brăila, cf. type * 49 Aa. At the foot of the type 49 Aa
(after the list of pieces belonging to the respective type) the kinship with the piece included in type nr. 96, is mentioned: C/.
Tocilescu, p. 1494, Viziru-Brăila, (a. type 96).
The summaries of types raised many difficulties: if Colinda
types comprising a narrative scheme can easily be summarized,
other Colinda types, those based on a symbol or an image, resist
any precise definition. As a consequence, the summaries reach diffe„
' In the cross references I refer to type using the Romanian corresponding
term "tip".
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rent lengths - in the extreme cases I was obliged to give for
certain types only a short paraphrase of their titles. Generally, I
g:we concise definitions which put in evidence the scheme of the
type. In order to attenuate the relatively abstract character of
the summaries, I indicated in brackets the concrete rnodifications
which may appear in the parts played by the personages, in their
names or in the plot. When in the space of these brackets I was
unable to give enough details, I indicated the omissions with ellipses.
For types having subdivisions, the swnmaries of the sections
rely on each other. Thus, I recommend, whenever consulting a
complex type, to read the summaries of all the subdivisions of the
respective type.
In order to make the Index of the Colinda useful to a large
circle of students, I gave the titles, the summaries of the types
and the notes both in Romanian and English.
The bibliographic references indicate for printed material
the page * and the number of the respective piece (when the author provided it), and for the material quoted from the Ethnography and Dialectology Institute Archive, the number of the
docwnent. I also mentioned the locality of origin and, in brackets, the
folk titles comprising ceremonial prescriptions **. Between quotation marks are indicated the imprecise localizations and the folk
titles referring to the subject of the respective Colinda. Whenever
a type or a piece did not offer sufficient warrant as regards its
folk origin or its strict adherence to the Colinda genre, I indicated
it by notes or using the abbreviation dub.
At the Colinda types or subtypes which present analogies with
the Romanian ballad I refer for comparison to the corresponding
number from the Ballad Index of Al. Amzulescu ***. When a
Colinda, type or subtype includes a motif of intemational circulation I refer to the respective number from the Thompson's MotifIndex ****. The comparative data are usually given after the biblio... When quoting B. Bart6k, I mentioned only the number of the piece.
I omitted intentionally the page number in order to avoid possible con[usions
between the Hungarian and American editions of "Rumănischen Colinde"
' ' As concerns the distinction bPtween folk titles comprising ceremonial indications and thosewhich indicateonly the subject, see the introduction pages 33-34
, , ' See the Bibliographic Abl>reviations, page. 146
, ' ' ' See the Bibliographic Abbreviations page. 155
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graphic list and the list of cross-references. When a motif of a
Romanian ballad or an international motif appears in all the subdivisions of a type, the comparative references are mentioned at
the beginning, beneath the title.
When using the Index, the reader has at his disposal two
means of orientation: "The Outline of the Classification" (see pages.
137-145) and the "Selective Motif-Index" (see pages 332-339).
The "Selective Motif-Index" bas to be considered only as an
appendix of the "Typological and Bibliographical Index of the
Colinda". In fact, a rigorous segmentation of the colinda in its
components would bring to light units intermediary between type
and motif. Such units could perhaps become the point of departure for a future morphology of the Colinda. The "Selective MotifIndex" comprises a limited number of motifs; I chose motifs
characteristic of the genre or motifs interesting for the study of
myths. Under the title of each motif I indicate the type from the
"Typological and Bibliographical Index of the Colinda" or I
specify the pieces which use the respective motîf. \Vhen a motif,
although very frequent în a type, does not appear în all the pieces
belonging to the quoted type, I mentîon these eventual absences
with the abbreviation pass„ as for instance:
The moon
see type 28 C pass.
I cannot close without addressing warm thanks to those
who helped me to prepare The Index of the Colind(!., to Mr.
Al. Amzulescu, who gave useful advice, to Mr. Arthur and Ann
Briegleb from U.C.L.A. who had the extreme kindness to revise
the English summaries of the Index. I t is also befit to mention
that I am indebted to Mr. Jan Brunvand from the University
of Utah for the English version of this introduction.
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OUTLINE
OF THE CLASSIFICATION
OF COLINDA

SCHEMA

CLASIFICĂRII

COLINDEI
1. COLINDE PROTOCOLARE

1.
2.

Colindătorii şi gazda
Două surori şi colindătorii

3.

Două păsări şi colindătorii

"4. Albina şi Crăciunul

5.
6.
7.
8.

Deschiderea porţilor
Gazda plecată la munte
Gazda plecată la vînătoare
Gazda absentă şi emisarii

9. Gazda trezită de colindători
10. Gazda şi porumbeii
11. Trezirea lui Dumnezeu
J 2. Darurile colindătorilor

CEREMONIAL COLINDA

The "colindători" and the host
Two sisters and the "colindă
tori"
Two birds and the "colindă
tori"
The honey bee and Christmas
The opening of the ga tes
The host at the mountain
The host at the bunt
The absent host and the messengers
The host awakened by the
"colindători"

The host and the pigeons
The awakening of God
The presents brought by the
"colindători"

J 3. Cerb împodobit cu daruri
14. Darurile pretinse prima-

rului
J5. Schimb de daruri.între co-

16.
17.
18.

lindători
Casă mîndră
Lauda belşugului
Elogiul frumuseţii şi
perită ţii

pros-

The stag adorned with presents
The presents required of the
headman
Exchange of presents between
the "colindă tari"
The beautiful house
In praise of the abundance
In praise of beauty and opulence
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19.

Colindătorii,

darurile

ş1

Isus
20.

Colindătorii şi dorinţa

lui

"colindători"

Isus

Christmas on horseback
An angel on horseback

21. Crăciun călare
22. îngeraş călare
II. COSMOGONICE

COSMOGONICAL COLINDA

23. Facerea lumii
24. Măsurarea pămîntului
25. Furarea astrelor
26. Vestmînt împodobit cu
astre
21·. Două stele, două surori
28. Zorile
29. l\Ierele căpătate de la soare
30. Mana cîmpului
31. Ciuta, puiul şi mana
cîmpului
32. Rodirea pomilor iarna
33.

?\aşterea

The "colindători", the presents
and Jesus
The request of J esus to the

din

piatră

The crea tion of the world
The measurement of the earth
The theft of the heavenly bodies
Attire adomed with celestial
bodies
Two stars, two sisters
The Dawn
The applesr eceived from the sun
The fertility of the fields.
The doe, her young and the
fertility of the fields
The trees full of fruit in the
middle of winter
The birth out of a stone

III. PROFESIONALE

PROFESSIOX AL COLINDA

34. Seceriş funest
35. Sacrificiul zidirii
36. Mioriţa, oaia năzdrăvană
37. Naşterea unui miel
miraculos
38. Osîndă grea
39. Ciobanul care şi-a pierdut
caprele
40. Ciobanii şi hoţii
41. Oaia bă trînă
42. Cioban sătul de ciobănie

The fatal reaping
The foundation sacrifice
.Mioriţa, the miraculous sheep
The birth of a miraculous Iamb
Cruel condemnation
The shepherd who lost his
goats
The shepherds and the thieves
The old sheep
The shepherd who is tired of
pastoral life
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43. Dumnezeu, ciobanul şi larma turmei
44. Dumnezeu în fînaţele pă
gînilor
45. Ciobanul si marea
-46. Berbecele Şi Mama cîinilor
şi pomul
Marea si flăcăul
Vămeşo~ica
Peştele şi mreaja fetei
Pescarii şi Vidra
Dulful, monstru marin

-4 7. Marea

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Şarpele

Vînarea Vidrei
Leul
Vînarea ursului
Vînarea boului sălbatic
V în a rea cerbului
Cerbul capturat şi leagănul

60. Cerbul legat cu o curea
61 . Vîna t adus de coarne în
curte
-62. Cerb cruţat din milă
-03. Cerb cruţat de vînător în
schimbul unei făgăduieli
.64. Pasăre cruţată de vînător
în schimbul unei făgădu
ieli
-05. Ciuta prooroacă
.()6. Ciuta şi puiul rău sfătuit
<67. Ciutalina, ciuta
<i8.

Vînătorul şi

fără splină

personajul me-

tamorfozat
'69.

Vînători

preschimbaţi

în

God, the shepherd and the
noise of the flock
God în the hayfields of the
pagans
The shepherd and the sea.
The ram and the Mother of
Dogs
The sea and the tree
The sea and the young man
The custom-officer's wife
The fish and the girl's net
The fishermen and the Otter
"Dulful", the sea monster
The serpent
The hunt of the Otter
The lion
The hunting of the bear
The hunt of the wild ox
The hunt of the stag
The captured stag and the
cradle
The stag on a leash
An animal seized by the horns
The stag spared out of pity
The stag spared by hunter
because of a promise
The bird spared by the hunter
because of a promise
The doe as a prophetess
The doe, the young stag and
the deadly advice
"Ciutalina", the doe without a
spleen
The hunter and the transformed personage
Hunters transformed into stags

cerbi
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IV. FLĂCĂUL ŞI FATA ŞI

IUBIŢI

PEŢITORI

70. Voinic

chipeş călare

71. Întrecere între cal şi şoim

72. Cal

ameninţat

cu vînzarea

7 3. Încurarea cailor
74. Voinicii dezvăluiţi

fraţi

7 5. Voinicul şi ruga către
soare
76. Voinicul ostenit
77. Trei jocuri
78. Voinicul neînsurat si calul
priponit
'
79. Calul şi iubita voinicului
80. Leagăn de mătase
81. Trandafirul neînflorit
82. Fata candidă
83. Fata care şi-a pierdut salba
84. Fata care şi-a găsit salba
85. Visul fetei
86. Visul flăcăului

87. Fata şi semnele prevestitoare
88. Porumbeii peţitori
89. Fata tristă în preajma că

ON YOUTH, COl.'RTSHIP
AND MARRIAGE

Handsome young man on horse
back
Competition between the horse
and the eagle
A horse under the threat of
being sold
The horse-race
Valiant young men revealed as
brothers
The young man and the prayer
addressed to the sun
The tired young man
Three dances
The bachelor and the tethered
horse
The horse and the svveetheart
of the young man
The silk cradle
The rose-bud
The innocent maiden
The girl who has lost her necklace
The girl who has found her
necklace
The dream of the girl
The dream of the roung man
The girl and signs which forecast her future
The pigeon-suitors
The sad girl and her wedding-

sătoriei

90. Sosirea

peţitorilor

91. Flăcăul si căsătoria amînată
'
92. Flăcăul si
, firul de aur

93. Portretul fetei frumoase

The arrival of the suitors
The young man and the postponed marriage
The young man and the golden
thread
The portrayal of the beautifol
girl
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94. Fetele şi vinurile minunate
95. Flăcăul şi fata de neam
fudulă

96. Fata

şi

ciobanul

semeţ

97.
98.
99.
100.
1O1.
102.

Merele şi mieii
Cetatea fetei
Fata şi oastea
Cununa împletită de fată
Plugarul şi cununa fetei
Mama şi cununa fetei

103. Boii şi cununa
104. Peţitorii, mărul, inelul şi
cununa
105. Trei pretendenţi de trei
neamuri
106. Fata şi Grecul
107. Flăcăul şi fata frumoasă
108. Refuz şi acceptare făţişă
a pretendentului
109. Voinicul rezemat de zid
110. Fata
111.

şi

nedeile

Peţitorii şi

calul

nărăvaş

al fetei
112. Flăcăul travestit
113. Mireasa furată
114. Sora soarelui
ascunsă
printre păuni
115. Convoiul cu prizonieri şi
alegerea miresei
116. Tocmeala zestrei
117. Iubita devotată şi rudele
nepăsătoare

118.

Flăcău

cu trei iubite

119.

Iubiţii

în pat mîndru

Beautiful girls and good wine
The young man and the girl
of high birth
The haughty girl and the proud
shepherd
The apples and the larnbs
The fortress of the girl
The girl and the army
The wreath roade by the girl
The ploughrnan and the wreath
The rnother and the girl's
wreath
The oxen and the wreath
The suitors, the apple, the ring
and the wreath
Three suitors from three different peoples
The girl and the Greek
The young man and the beautiful girl
Frank refusal and acceptance
of the suitor
The young man leaning against
the wall
The girl and the Saint's day
celebration
The suitors and the wild horse
of the girl
A young man in disguise
The abduction of the bride
The sun's sister hidden among
the peacocks
The procession of prisoners and
the choice of a bride
The dispute over the dowry
The faithful sweetheart and the
careless relatives
Young man with three sweethearts
Lovers lying on a magnificent
bed
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FAMILY RELATIONS

V. FAMILIALE

120. Porunca miresei
121. Soţ şi soţie în pat mîndru
122. Elogiul căsniciei
123. Soţii ctitori de biserică
124. Fericirea de-a avea copn
125. Visul gazdei
126. Părintii dornici să-si vadă
prunc~ ajuns om'
127. Jupîneasa şi şoimul
128. Copilul şi porumbeii de

aur
129. Sfaturile

părinteşti şi

plu-

găria

130. Părinte cu trei feciori, fie-

care a vînd o meserie diferi tă
131. Copil cerut ca şef al oştirii
132. Sfaturi pentru străinătate
133. Maică în căutarea fiului
134. Fratele, sora şi peţitorii
135. Incestul dintre frate şi soră
136. Cununa pentru fini
13 7. Darul naşului

The bride's wish
Husband and wife in a magnificent bed
In praise of the happy marriage
A husband and wife as church
founders
The happiness of having children
The dream of the host
The parents anxious to see
their baby grown up
The lady and the eagle
The child and the golden p1geons
Paternal advice and the tilling
of the earth
A father with three sons with
three different professions
The boy requested to be chief
of the anny
Advice for foreign lands
.;\fother in search of her son
The brother, sister and the
sui tors
Incest between brother and sister
The wreath for the godsons
The godfather's present

YI. DESPRE CURTEA DOMNEASCA

ABOl:T THE ROYAL COURT

călări întorsi
de la domnie
'
139. Doi fraţi răsplătiţi de
Domn cu moşii
140. Voinic boierit pentru uciderea unui frînc

Two young men returning on
horse back from the royal court
Two brothers awarded lands b\•
the king
•
A young man raised to the
nobility for slaying a "Frînc"

138. Doi voinici
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141. Calul voinicului pizmuit de
142.
143.
144.

împărat
Soţia voinicului rîvnită de
împărat
Sluga lui Vodă cuprinsă de
dorul de casă
Domnul ingrat şi sluga

145. Oaspeţii lui Mihnea-Vodă
146. :Mircea-Vodă şi solul
14 7. Mustrarea voinicului
148. Visul lui Ştefan Crai
14 9. Cum etrirea dintre crai ş1

vulturi

EDIFICATORY
A?\ D MORALIZING COLINDA

YII. EDIFICATOARE
Şl ~IORALIZATOARE

150. Ce-i mai bun pe lume
151. Disputa dintre vin, grîu

şi

mir
152. Disputa dintre brad
153.
154.
155.
156.

şi

tei

Judecata florilor
Disputa dintre sfinţi
Bogatul şi săracul
Maica Domnului şi gazda
neospitalieră
ospitalieră şi

157. Gazda

nile
158. Diacon

minu-

şi diaconeasă călu

găriţi

159. Omul bun

şi

merele de aur

160. Omul bun în preajma sfinţilor

161. Lumînarea uriaşă
162. Deplîngerea păcatelor ome-

mrn

The young man's horse envied
by the emperor
The young man's wife coveted
by the emperor
The king's servant longing for
his relatives
The ungrateful king and his
servant
The guests of king Mihnea
King Mircea and the messenger
The young man's rebuke
The dream of king Stefan
The kinship of emperors and
the eagles

\Vha t is best in the world
The dispute between wheat,
wine and holy oil
The dispute between the fir
tree and thc linden tree
The judgement of flowers
The dispute between Saints
The rich and the poor
The Mother of God and the
inhospitable man
The hospitable man and the
miracles
The deacon, his wife and monastic life
The kind man and the golden
apples
The kind man in the company
of Saints
The huge candle
Complaint over the sins of mankind
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163. Intrarea în rai
164. Tulnicul, iadul
165. Sfîrşitul lumii
VIII. BIBLICE

ŞI

şi

raiul

APOCRIFE

166. Adam
167. Vestea naşterii
168. Maica Domnului, ostilitatea şi bunăvoinţa pomilor
si dobitoacelor
169. Crăciun şi Crăciuneasa
170. Naşterea lui Isus şi solii
171.
17 2.
173.
17 4.

Cununa lui Isus
Uciderea pruncilor
Botezul
Ten ta tiva de sinucidere a
Maicii Domnului
175. Sfînta Vineri si cetatea
lui Irod
'
176. l\faica Domnului cu pruncul în brate
177. Maica Do~mului cu pruncul în braţe şi slujba în
mînăstire

178. Slujba în mînăstire
179. l\1înăstirea şi corabia
180. Dumnezeu căutat de sfinti
181. Isus căutat de Maica Domnului
182. Maica Domnului, tîmplarul
si fierarul
183. Uriaş beteag
184. Vînzarea lui Iuda
185. Pedepsirea lui Iuda
186. Răstignirea lui Isus
187. Originea grîului, vinului şi
mirului

Entry into Paradise
The Alphorn, Hell and Paradise
The end of the world
BIBLICAL AND APOCRYPHAL
COLINDA

Adam
The news of the Birth
The Mother of God, hostility
and kindness of trees and beasts
Christmas and his wife
The birth of J esus and the
messengers
A wrea th for J esus
The slaughter of innocents
The baptism
Saint Mary's attempted suicide
Saint Frid.ay and city of Herod
The Mother of God with the
baby in her arms
The Mother of God with the
baby in her arms and the ceremony in the monastery
The ceremony in the monastery
The monastery and the ship
Saints in search of God
Saint Mary in search of J esus
The Mother of God, the carpenter and the blacksmith
The ill giant
The treachery of Judas
The punishment of Judas
The crucifixion of J esus
The origin of wheat, wine and
oii
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J esus

188. Isus pisat în piuă
189. Isus şi patul funebru
190. Isus închis într-un bloc
de piatră
191. Sfîn tul Nicolae
192. Trei sfinţi - trei porumbei
193. Sobor de sfinţi

reduced to powder
J esus and the bier
J esus imprisoned in a block
of stone
Saint Nicholas
Three saints - three pigeons
The assembly of saints

IX. COLINDE-BALADĂ

COLINDA-BALLADS

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

eot.

Ilincuţa Şandrului
Brumărel

llincuţa Şandrului
Brumărel

Mile a
The embracing trees
The dead bride
The wife sold in the market
Desertion by the wif e
The old man
The wicked mother-in-law

Milea
Pomii îmbrăţişaţi
Mireasa moartă
Nevasta vîndută
Nevasta fugită
Moşneagul

202. Soacra rea
X. COLINDE-CÎNTEC

COLINDA-SONGS

203. în grădină la Ion
204. Turtureaua
205. Pasărea bătrînă
206. Nucul cu frunza rară
207.

Păsări

surori cu

mamă

vi-

tregă

208. Primăvară, mama noastră
209. Cuibul stricat de drumeţi
210. Vulpea vine de la munte
211.
212.
213.
214.
215.
'2.16.
'2.17.

Grădini brumate
Temniţă pentru feciori şi

fete
Haiducul Pintea
Haiducii şi potera
Face-m-aş călugăraş
Colinde de cătănie
Colinde de război

In the garden of John
The turtle-dove
The old bird
The walnut tree with little
folliage
The orphaned birds and the
stepmother
Spring, our mother
The nest destroyed by passers-by
The fox coming from the mountain
The hoar frost on the gardens
The j ail for young men and girls
The outlaw Pintea
The outlaws and the possee
Would I be a monk
Colinda of recruitment
Colinda of war
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ABREYIAŢII

nrnLIOGRAFICE -

BIBLIOGRAPHIC ABBRE\"IATIOXS

A.A.F.- _./.nuarul Arhivei de Folk/or, publicat de Ion Muşlea, Cluj, Bucureşti,
1932- 1945. Academia Română.
A gaj iţti - Agafiţei, Gh. I.: Colinde populare. Culegere de .. „ Iaşi, f. e., 1938.
A.I.C.E.D.- Arlzii·a Institutului de cercetări etnologice şi dialectologice, Bucureşti.
Albu - Albu, ~icolae: Româ11ii din valea ]\Iureşului de sus. Oameni, locuri, cîntece şi obiceiuri, Sibiu, 1943. Biblioteca poporală a Asociaţiunii ,,_.\stra",
anul al 34-lea.
A lccsandri - _.\Jecrnndri, \"asile: Poesii populare ale Românilor adunate şi întocmite de ... , Bucureşti, „Tipografia lucrătorilor asociaţi", 1866.
Alexiei - Alexiei, Dr. G.: Texte din literatura poporană română, Adunate de ...
Tomul I: Poesia tradiţională. Budapesta, Editura autorului, 1899.
Balade - * Amzulescu, Al. I.: Balade populare româneşti [Introducere, Indice
tematic şi bibliografic, Antologie de ... ] , [voi.] I [Bucureşti], Editura pentru
Literatură, 1964.
Bartok - Bart6k, Bela: Rumanian Folk A!usic Volume Four, Carols and Christmas
Songs (Colinde) Edited by Benjamin Suchoff Texts Translated by E. C.
Teodorescu, The Hague, Martinus Nijhoff 1975.
Băldşel

- Bălăşel, preotul Teodor: Versuri populare române, Ceremonioase, adunate şi coordonate de .. „ volumul I-iu, cărticica I-a, Craiova, „Ramuri",
[1919].

Bibiccscu - Bibicescu, I. G.: Poesii populare din Transilvania.
meria Statului", 1893.
' Citat doar ca material comparativ.
• Used only as comparative material.
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Bucureşti,

„Impri-

Bîtlea, I.- Bîrlea, Pr. I.: Balade, colinde şi bocete din Maramureş, culese de .••
Voi. I; Cîntece poporane din Maramureş. Descîntece, vrăji, farmece şi desfa-,
ceri, culese de ... Voi. II. Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor, 1924. Vezi şi
Ion Bîrlea, Literatura populară în Maramureş, ed. critică de Iordan Datcu,
Buc., E.P.L., I - II, 1968.
Bîrseanu - Bîrseanu, profesor Andrei: Cincizeci de colinde, adunate de şcolari
de la şcoalele medii Române din Braşov. Sub conducerea lui. . . Ediţia
Il·a, înmulţi.tă. Braşov, ed. „Ciurcu", 1903.
Bogdan, G.- Bogdan, Gheorghe: Flori din Mărginime. Cîntece populare culese
în anii 1927- 1944, Sibiu, tip. „Progresul", 1945.
Bogdan, T. A.- Bogdan, Teodor A.: Ştefan cel Mare. Tradiţii, legende, balade,
colinde, ş.a. culese din gura poporului de ... , Braşov, ed. „Ciurcu", 1904.
Bologa - Bologa, Dr. Vasile: Colinde poporale din Ardeal, culese la Sărbătorile
Naşterii Domnului, în 1900, Sibiu, f. e., 1937.
Brăiloiu - Brăiloiu, Const.: Colinde şi cîntece de stea. Culegere îngrijită de ... ,
Bucureşti, „Publicaţiile Academiei de muzică religioasă a
Sf. Patriarhii
ortodoxe Române", 1931.
Breazul, G. Carmen - Breazul, George.: Patrium Carmen. Contribuţii la studiul
muzicii româneşti, Craiova, „Scrisul românesc", [ 1941], „Melos" culegere
de studii muzicale scoasă de ... , I.
Breazul, G. - Breazul, George: Colinde, culegere întocmită de ... Cu desene
de Demian. [Craiova, „Scrisul Românesc", 1938]. „Cartea satului", 21.
Bredicean11 - Brediceanu, Tiberiu: 170 melodii populare româneşti din :Maramureş,
Bucureşti, E.S.P.L.A. [ 1957].
Bud - Bud, Tit: Poezii populare din Maramureş, adunate de . . . Bucureşti,
f. e., 1908. Academia Română. „Din vieaţa poporului român", culegeri şi
studii, III.
Budălănescu - Ciauşanu - Budălănescu, Marg. şi Ciauşanu, Dr. G. F.: Frunză
verde. Literatură populară oltenească, Rîmnicu Yilcea, f. e., 1938.
Burada - Burada, Teodor, T.: O călătorie în Dobrogea, de ... , Iaşi, f. ed., 1880.
Candrca - Denrnsianu, Poezii - Candrea, I. A. şi Densusianu, Ov.: Poezii populare din diferite regiuni locuite de români, Bucureşti, [ed. „Leon Alcalay",
1909].
Ca11drea - Densusianu - Speranţia - Candrea, I. A., Densusianu, Ov., şi Speranţia, Th. D.: Graiul nostru, texte din toate părţile locuite de români,
publicate de ... , Bucureşti, „Socec", [voi. I], 1906; voi. II, 1908. „Din publicaţiunile Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor".
Cernea - Cernea, Gheorghe: Colinde de Crăciun din regiunea Cohalmului, (jud.
Tîrnava Mare), culese de ..• , Ediţia IV-a, Tîrgu Mureş, Librăria „Ardeleana",
1934.
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Haţfg. !\fonografie sociologică. întocmită de echipa
19/ 1935 sub conducerea lui Ion Conea. [vol) I, II, Bucureşti, [1941), „Institutul de ştiinţe sociale al României", Biblioteca de sociologie, etică şi politică condu::;ă de D. Gusti.
Cocişill, Cîntece - Cocişiu, llarion: Cfntece populare româneşti. [Ediţie postumă
alcătuită de Tiberiu Alexandru şi Maria Sim.inel-Fusteri. Cuvint înainte
Tiberiu Alexandru). Bucureşti, „Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor
din R.P.R.", 1960.
Cocişiu, Ardeal - Cocişiu, Ilarion: Colinde din Ardeal, culese şi armonizate de ... ,
Bucureşti, „Tiparul universitar", 1940.
Cocişiu, Tîrnat'a - Cocişiu, [llarion): Folclor muzical din J°ud. Tfrnm:a J.Iare
(Schiţă monografică). Sighişoara, ed. „Miron Neagu", 19"1."I, (Extras din
monografia judeţului Tîrna'la Mare).
Colinde, stfa - Colinde, cîntece de stea şi cîntecele irozilor. Arad, ed. „Libr. diecezane ort. rom.", 1925. „Biblioteca Semănătorul".
Coman - Coman, Ştefan: Leru-i Doamne. Colinzi adunate din satul l\IargineBihor de ... , Cluj, „Tipografia Ardealului", 1938.
Cosma - Cosma, preot Vasile: Cinci sate din Ardeal, de ... , Cluj. „Tipografia
naţională", 1933.
Cucu - Cucu, Gheorghe: Colinde populare, culese şi armonizate de ... Tipărite
cu o prefaţă şi biografia compozitorului sub îngrijirea preotului Eugen Băr
bulescu, Profesor la Colegiul Naţional Sft. Sava şi Seminarul Nifon din
Bucureşti. Bucureşti, „Tipografia Cărţilor Bisericeşti",
Editură proprie,
1932.
Cucu, ed. post.- Cucu, Gh.: 200 colinde populare, culese de la elevii Seminarului
Nifon în anii 192"1.- 1927. Ediţie postumă îngrijită de Const. Brăiloiu, Bucu·
reşti, „Societatea Compozitorilor Români", 1936. „Publicaţiile Arhivei de
folklor VI".
Datini - Datini străbune la Crăciun şi anul nou. Colinde, cîntece de stea, Irozii,
pluguşorul, capra etc. [Iaşi, 1928), „Biblioteca Ateneului Popular Tătăraşi".
Daulu - Daulu, invetiatoriu Teodoru: Colindi şi cîntece poporali, culese de ... ,
Aradu, f. e. 1890.
Densusianu, Antologie dialectală - Densusianu, Ovid: Antologie dialectală,
Bucureşti, ed. „Socec", 1915.

Clopotiva - Clopotiva, un sat din
regală studenţească

Densusianu, Flori alese - Densusianu, Ovid: Flori alese din cîntecele poporului,
culegere întocmită de ... , Bucureşti, ed. „Pavel Suru", 1920.
Densusianu, Haţeg - Densusianu Ovid: Graiul din
ed. „Socec", 1915.

Ţara Haţegului,

Diaconu - Diaconu, Ion: Folklor din Rîmniwl SiJrat, [vol.) II,
„Cultura", 1934.
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Bucureşti,

Focşani,

tip.

Drdgan - Drăgan, învăţătoare Maria: Colinde, poesii şi wrmri funcbrale, Braşov,
ed. „I. Ciurcu", 190"1.
Drăgoi, Belinţ - Drăgoi, Sabin, V.: Monografia muzicală a comi:nd Belinţ. 90
melodii cu texte culese, notate şi explicate. Craiova, „Scrisul Românesc",
[19"11]. „Melos". Culegere de studii muzicale, scoasă de G. Breazul, III.
Drdgoi, Colinde - Drăgoi, Sabin, V.: 303 colinde cu text şi melodie, culese şi notate
de ... , Craiova, „Scrisul Româ?esc", [ 1931). „Ministerul Cultelor şi Artelor",
Comisiunea pentru Arhiva fonogramică şi publicarea de folclor muzical,
nr. 1.
Dumitraşcu, Cîntări - Dumitraşcu, N. I.: Cîntări de stea şi colinde, cu o prefaţă
de N. Iorga, Craiova, „Ramuri", 1923.
Dumitraşcu - Crişan - Dumitraşcu, N. I. şi Crişan, preot, Valeriu: Steaua de la
Răsărit. Cîntări de stea şi colinde, adunate de ... , Sibiu, Ed. Asociaţiei,
„Astra", 1930. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" nr. 17"1.
Dumitraşcu, De sărbători - Dumitraşcu, N. I.: De sărbători.
Colinde. Sibiu
Tip. „Foaia poporului", 1920.
Flori alese - Şerb, Ioan: Flori alese din poezia populară. Ediţie îngrijitri de ...
Prefaţă. de Mihai Pop. [Ediţia a II-a revăzută şi adăugită), [vol.] II: Poezia
obiceiurilor tradiţionale. [Bucureşti), „Editura pentru literatură", 1967.
„Biblioteca pentru toţi".
Fochi - Foclu, Adrian: Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte. Cu un studiu
introductiv de Pavel Apostol. [Bucureşti), „Editura Academiei Republicii
Populare Române", [ 196"1].
Folclor din Transilvania - [Şerb, Ioan): Folclor din Transilvania. Texte alese
din colecţii inedite. [Ediţie îngrijită de ... ). Cu un cuvînt înainte de Mihai
Beniuc. [Vol. I şi vol. II] [Bucureşti), „Editura pentru literatură", 1962.
Frîncu - Candrea - Frîncu, Teofil şi Candrea, George: Românii din ]\funţii
Apuseni (Moţii). Scriere etnografică, cu 10 ilustraţiuni în fotografie, Bucureşti, Tip. „Modernă", 1888.
Garofoitt - Garofoiu, I.: Datinile noastre de Crăciun, Piteşti, tip. „Progresul",
1939.

Gheorgheasa - Gheorgheasa, P.: Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. Colinde, Cîntece de stea, Irozii, Păpuşile, Plugul, Sămănatul, Sorcova, Yasilca etc„
culese şi rînduite de ... , Bucureşti, „Cultura românească", f. a.
Hetcou - Hetcou, Dr. Petru: Poesia

poporală

din Bihor,

Beiuş,

tip. „Doina",

1912.
Ilieşiti

....... Ilieşiu, [Iustin): Florile dalbe.

Colinde adunate din

popor,

Cluj,

f. ed. [ 193i].

Ionescu, C.- Ionescu, Const„ A.: 30 colinde cu text şi melodie, culese şi armonizate pentru 3 voci, Bucureşti, f. ed„ 19"18.
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Ionescu, N.- Ionescu, Nelu: Colinde din Oltenia, f. loc apariţie, f. ed., 1942.
Jşar - Işar: Carte de colinde, Cîntece de stea, Pluguşorul, Irozii sau Vicleimul,
precum şi alte urări pentru Crăciun şi Anul Nou, colecţionate de ... , Ediţia
III, revăzută şi complectată, Bucureşti, Depozitul „Universal", f. a.
jarnik - Bîrseanu - Jarnik, Urban, Ioan şi Bîrseanu Andrei: Doine şi strigături
din Ardeal. Ediţie definitivă. Studiu introductiv, inedite, note şi variante
de A. Fochi. Bucureşti, „Editura Academiei Republicii Socialiste România",
1968.
Lenghel-I zanu - Lenghel - Izanu, Petre: Obiceiuri de Crăciun şi colinde di11 },faramureş, Sighet, f. ed., 1938.
Luncile soarelui - Brătulescu, Monica: La luncile soarelui. Antologie a colindelor
laice. Ediţie îngrijită şi prefaţă de ... , [Bucureşti], „Editura pentru literatură", 1964.
Marian, Legendele - Marian, Simeon FI.: Legendtle Maicii Demnului. Studiu
folcloristic de ... , Bucureşti, tip. „Carol Gobl", 1904, „Ediţiunea Academiei
Române" .
.'\!arian, Sărbătorile - Marian, Simeon, FI.: Sărbătorile la rcmâni. Studiu etnografic de ... , voi. I, Cîrnilegile, Bucureşti, tip. „Carol Gobl", 1898, „Ediţiu
nea Academiei Române".
l\farienescu - Marienescu, At. Marianu: Poesia populară. Colinde culese şi corese
de ... , Pesta, tip. „J. Herz", 1859; Brosiura II, Viena, Editura Autorului,
1867.
llfărăscu - Mărăscu, Toma, D.: },fonografia comunei Sudrigiu jud. Bihor, Beiuş,
f. ed. 1934.
J\firea - Mirea, Ilie, I.: Carte cu colinde, Cîntece de stea, pluguşoare, vicleime,
sorcove. Bucureşti, f. ed. [ 1940).
Morariu - Morariu, Tiberiu: Material etnografic şi folclor ciobănesc din miinţii
Rodnei, de ... Extras din revista Vatra, V (1939), nr. 6- 12.
Moroianu - Moroianu, Elena: Din ţinutul Săcelelor, Bucureşti, „Socec", 1931.
Extras din Grai şi suflet, revista Institutului de filologie şi folclor .
•rifoş Gh.- Cîntcce de stea, colinde, sorcova, vicleim şi pluguşor, cari se cîntă la săr
bătorile Crăciunului, Anul Nou şi Bobotează. „Culegeri de Moş Gheorghe".
[Bucureşti], f. ed., [ 1924).
J[otif-lndex - Thompson, Stith •: Motif-Index of Folk Literature A classification of narrative elements in Folk-tales, Ballads, Myth, Fables, Mediaeval
Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends revised and
enlarged by ... , Indiana University. [6 voi.], Rosenkilde and Bagger, International Booksellers and Publishers, Copenhagen, 1958.
• Citat doar ca referinţă comparativă.
" Used only as comparative material.
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Nanu - Nanu, Al. D.: Poezia milităriei şi a Crăciunului de pe valea Argeşului.
Studiu estetic de folclor inedit, Piteşti, f. ed., [ 1933].
Neagu - Neagu, Gh., I.: Colinde din Ialomiţa, Roşiorii de Vede, f. ed., 1946.
Nicoară - Netea - Nicoară, Dr. Eugen, şi Netea, Vasile: Murăş, M11răş, apă
lincl . .• Literatură populară din regiunea Murăşului de sus, voi. I, Reghin,
ed. „Astra", 1936.
Nicola - Mîrza - Nicola, conferenţiar Ioan R., şi Mîrza, asistent T.: Colecţie de
cîntece populare. Anexa la cursul de folclor. Cluj, Litografia învăţămîntului,
1958. Ministerul Învăţămîntului şi Culturii, Conservatorul de muzică
„Gh. Dima", Cluj.
Niculescu- Varone - Niculescu-Varone, G. T.: Jl,fonograf ia satului Şăuleşti, plasa
Deva, judeţul Hunedoara. Cu o schiţă topografică, un plan şi 9 fotografii.
(Însoţită de statistica generală din 1941 a satului Simeria Veche, a comunei
rurale Simeria şi informaţii despre Biscaria). Bucureşti, f. ed., 1945.
Pagini alese - Naşterea mîntuitorului. Pagini de: Goga, Coşbuc, Creangă, A. Pann
etc. Bucureşti, [Cartea Românească], f. a. „Pagini alese din scriitorii români"
nr. 58-59.
Pamfile,_ Colinde - Pamfile, Tudor: Culegere de colillde, cîntccc de stea, vicleime,
sorcove şi pluguşoare, întocmite pentru folosul tineretului ce urează de Crăciun
şi Anul Nou, Bucureşti, Ed. „Leon Alcalay", f.a.
Pamfile, Crăciunul - Pamfile, Tudor: Sărbătorile la români. Crăciunul. Studiu
etnografic de ... , Bucureşti, „Socec & Comp şi C. Sfetea", 1914, Academia
Română, „Din vieaţa poporului român", culegeri şi studii, XX.
Pa1111, Stea - Pann, Anton: Versuri sau cîntece de stea, Vicleim şi Colinde ce se
cîntă la naşterea D-lui nostru ls[us] Christos, de ... , Bucureşti, [ed. „H. Steinberg", 1910].
Pann, l'ersuri Musiceşti - Pann, Anton: Versuri musiccşli ce se cîntă la naşterea
l\fîntuitorului nostru Is[us] H[ristojs şi în alte sărbătoi·i ale a1111lui, compuse
de ... , Bucureşti, tipărite în pri"1ilegiata Tipografie, 1830.
Papahagi - Papahagi, Tache: Grai11l şi folclorul !v1aram11reşului, Bucureşti, „Cultura Naţională", 192.5, Academia Română, „Din vieaţa poporului român",
XXXIII.
Emilia şi colecfr1 folclorişti]: Antologie f olclo1·ică din ţinutul
(Hunedoara). [La introducere a colaborat Adrian Vicol, cercetător ştiinţific]. [Bucureşti], „Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor
din R.P.R.", 19.59.

Pădureni

-

[Comişel,

Pădurenilor

Păsculesc11

- Păsculescu, Nicolae: Lite1·at11ră populară românească, adunată de ... ,
cu 30 arii notate de Gheorghe Mateiu, Bucureşti, „Socec", 1910, Academia
Română, „Din vieaţa poporului român", Culegeri şi .studii, V ..
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Petroşanu

- Mardale - Petroşanu, Preotul P., şi Mardale, Arhidiacon I.: Colinde
cîntece de stea, culese şi aranjate pe două voci de ... , Bucureşti, 1937.
Pe-un picior de plai - Brezeanu, Ioan - Nadoleanu, Gh.: Pe-un picior de plai.
Culegere de folclor poetic din regiunea Galaţi, Galaţi, 1967, Sfatul popular
al regiunii Galaţi, Casa regională a creaţiei populare.
Popovici, Vasile - Popovici, Vasile I.: Cîntece (Colinde) de Crăciun şi .A niil nou
din judeţele Dîmboviţa şi Ialomiţa, culese şi notate de ... , Bucureşti, f. ed.
193..:t.
Popovici, Victor - Popovici, Victor: Colinde şi cîntări bisericeşti. La Praznicele
împărăteşti ale Născătoarei de Dumnezeu, ale sfinţilor şi mucenicilor, Caransebeş. f. ed„ [ 1936].
Rădulescu-Codin - Mihalache - Rădulescu-Codin, C. şi Mihalache, D.: Sărbă
torile poporului cu obiceiurile, credinţele şi unele tradiţii legate de ele. Culegere
din părţile Muscelului de .. „ Bucureşti, tip. „Cooperativa", 1909. Academia
Română. „Din vieaţa poporului Român", culegeri şi studii VII".
Rădulescu-Codin, Muscel - Rădulescu-Codin, C.: Din Muscel, cîntece poporane,
vol. I, Bucureşti, „Socec", 1896.
Răuţescu - Răuţescu, Preotul Ioan I.: Colinde, culese de •.. , din comuna Dragoslavele, jud. Muscel, Bucureşti, tip. „Convorbiri literare", [ 1925]. Biblioteca
„Duminica poporului".
şi

R.F. Sala -

Revista de folclor,

[Bucureşti],

Sala, Vasile: Zîmbete populare,
teca Vaşcăului", no. 39.

1956- 1963 /inclusiv/.
Bucureşti,

„Editura

noastră",

f. a. „Biblio-

Sbiera - Sbiera, Dr. Ion al lui G. Sbiera: Colinde, Cîntice de stea şi urări la nunţi,
de ... Cu patru stampe: Naşterea, Trei magi, Botezul, Învierea. Cernăuţi,
„Tip. archiepiscopală", 1888.
Stanciu -

Stanciu, V.: Colinde, cîntece de stea şi cîntecele irozilor,
Arad, 1922, Biblioteca „Semănă.torul", no. 22- 22.

Ediţia

II ampli-

ficată,

Stea, Colinde - Cîntece de stea, colinde, pluguşor, vicleim, Bucureşti, [tip. „JockeyClub"], 1922. Din publicaţiile fundaţiei culturale „Principele Carol".
Stea, vicleim, colind - Cîntece de stea pentru vicleim, colind, Irozi, pluguşor şi urare
cu sorcova, ce se cîntă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul nou, Bucureşti,
ed. „Ţicu V. Eşeanu", f. a.
Teculescu - Teculescu, Horia: Pe Murăş şi pe Tărnave. Flori înrourate (Doine
şi strigături), culese de •.. , Sighişoaxa, tip. „Miron Neagu", 1929.
Teodorescu, G. Dem.- Teodorescu, G. Dem.: Poesii populare
de ••• , Bucureşti, tip. „Modernă", 1885.

romdne, culegere

Teodorescu-Kirileanu - Teodorescu-Kirileanu, S.: Comoara sufletului. Cîntece
poporale cuprinzînd: colinzi, urături, rugăciuni ... cîntece de iubire şi ostă-
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şeşti, cîntece despre fire, de păstorie, plugărie, pescărie, ş.a., alese şi orin-

duite de .. „ Suceava, ed. şi tip. Soc. „Şcoala Română", 1920.
Theodorescu, Cicerone - Theodorescu, Cicerone: Izvoare fermecate. Culegere de
folclor, [Bucureşti], „Editura de stat didactică şi pedagogică.", 1958.
Tocilescu - Tocilescu, Gr. G.: Jli[aterialuri folkloristice, culese şi publicate sub
auspiciile Ministerului Cultelor şi Învăţămîntului Public prin îngrijirea
lui .. „ volumul I: Poesia poporană, Partea I - II, Bucureşti, „Tip. Corpului
Didactic", 1900.
Tuţes1;u - Tuţescu, Şt. St.: Colinde, adunate de .. „ Craiova, tip. „Fane Constantinescu", 1909.
Ţiplea - Ţiplea, Al.: Poezii populare din Maramureş, adunate de .. „ Bucureşti,
1906. Extras din „Analele Academiei Române", Seria II, tom. XXVIII,
Memoriile Secţiunii literare, nr. 7.
Ţiucra - Ţiucra, Petru Pribeagul: Pietre rămase, contribuţie la monografia
judeţului Arad, Bucureşti, „Imprimeria căilor ferate române", 1936.
Urături - Urături alese. (Pluguşoare) Colinde, cîntece de stea. Ediţia VI. [Tg.
Neamţ], Tip. Sf. Monastiri Neamţu, 1927. Cercul „Deşteptarea sătenilor"
jud. Fălticeni, No. 2.
Ursu - Ursu, Nicolae: Cîntece şi jocuri din Valea Almăjului (Banat). 340 melodii
cu texte, culese şi notate de .. „ [Bucureşti], „Editura muzicală", 1958.
Velcu - Velcu, Nicolae G.: Colinde, cîntece de stea, cîntece de ale Irozilor şi unele
cîntări la Naşterea Domnului şi la alte sărbători, culese şi aranjate de .•. ,
Ediţia VI-a revăzută şi îmbogăţită, Caransebeş, „Tip. şi librăria. diocezană",
1918.
Viciu - Viciu, profesor Ale:xiu: Colinde din Ardeal. Datini de Crăciun şi credinţe
poporane, culegere cu anotaţiuni şi glosar de .•. , BucUl'eşti, „Libr. Socec
& Comp. şi C. Sfetea", 19 H. Academia Română. „Din vieaţa poporului
Român", culegeri şi studii, XXII.
Vulpes1;u - Vulpescu, Profesor Mihail: Cîntecul popular romanesc. (Studiu introductiv). „O nuntă păgînă în comuna Lupşanii" (jud. Ialomiţa). Ilustraţiuni
în text. Prefaţă de N. Iorga, Rectorul Universităţii din Bucureşti, [Bucureşti],
Tip. „Oltenia", 1930.
Zamfir- Dosios - Zamfir, Constantin, Dosios, Victoria, Moldoveanu-Nestor,
Elisabeta: 132 cîntece şi jocuri din NtJsdud, Bucureşti, „Editura muzicală'',
1958.
Zamfir, N.- Zamfir, învăţător, N.: Colinde, strigdturi, descîntece şi oraţii de nuntii.
Extras din Monografia comunei Boiu, de •.. , Sibiu, „Tip. Săteanului",
1933.
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ALTE

ABRE\'IAŢII

OTHER ABBREVIATIONS

a. apud
categ. categorie
comb. var. combinare de variante; metodă folosită în publicarea textelor de folclor de către At. Marienescu
comp.

compară

wltg. culegător
dub. îndoielnic (în ceea ce priveşte ori-

ginea
fg.

a pud
category
combination of variants; singular method used by At. Marienescu in
folk.Icre publishing.
compare
field researcher
dubious (as concerns the folk origin)

populară)

fonogramă

mg. magnetofon
pass. uneori
v. v·ezi

recording wi.th a phonograph
recording tape
someti.mes
see

https://biblioteca-digitala.ro

CONCISE GLOSSARY FOR THE ENGLISH READER

Ceata - Organized group who, during the \\inter holidays, goes from house to
house in villages performing the Colinda.
Christmas - Personified very often as an old man riding a white horse and/or
dressed in a magnificent attire adorned with celestial bodies.
Colac - A traditional bread which is given in villages to the performers oi the
Colinda.
Colindători - The performers of the Christmas ceremonial songs, Colinda.
Saint Elijah - Apocryphal Saint to whom the name of the prophet E!ijah was
assigned. According to folk legends and beliefs, Saint Elijah, who is lame and
one-armed, would tra·1el by a fire-carriage, sending thunder and lightning
from the sky.
Saint Sunday - Sunday, as well as other days of the week (Monday, Wednesday,
Friday and Saturday) are personified in Romanian folklore and considered
as female christian Saints.
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INDEX TIPOLOGIC SI
, BIBLIOGRAFIC
AL COLINDEI

•
TYPOLOGICAL AND BIBLIOGRAPHICAL INDEX
OF THE COLINDA
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I. COLINDE
PROTOCOLARE

I. CEREMONIAL
COLINDA

Colindătorii şi

1 - T he "colindători" and
the host.

1-

gazda.

Se amintesc gazdelor obliimpuse de obicei, primirea colindătorilor, aşteptarea
lor cu daruri. La rîndul lor,
colindătorii anuntă că vor colinda gazda (vor 'stropi curţile
acesteia cu apă ... ).

gaţiile

According to the requirements imposed by the custom,
the hosts are expected to receive the "colindători" 1 and
give them presents. The "colindători" announce that thev will
perform the "colinda" (sprinkle the hosts' coutyards with water ... )

A .A .F., voi. I, p. 178, nr. CLVIII, Certeze-Satu l\lare, cj. tip 30; voi. VI,
p. 208, nr. 212, „l.'gocea românească"; Bartok, nr. 53 h, !griş-Sin Petru :'\lareTimiş; nr. 55 b, Bistra-1\Iureş; nr. 56, Distra-Mureş; nr. 59 c, Troiaş-Timiş; nr .60 b,
Denta-Timiş; nr. 60 e, l\liceşti-Tureni-Cluj; nr. 68 b, Gherla-Cluj; nr. 70, Cerbăl
Hunedoara; nr. 132 c, Bistra-1\Iureş; Bălăşel, p. 38- 39, nr. 17, Dolhasca-Sucea·1a;
Bfrlta, I., p. 100, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş; Brăiloi11, p. 5- 6, nr. 5, Curtea de
Argeş- ..\rgcş; p. 6, nr. 6, Seaca-Teleorman; p. 6, nr. 7, „::-Jeamţ"; Brea=ul, G„
Colinde, p. 18- 19 nr. 6, „Muntenia"; p. 19 nr. 7, „Buco·1ina"; p. 21, nr. 9,
„Bucovina"; p. 21, nr. 10. „Moldova"; p. 22. nr. 11, „Banat"; p. 22, nr. 12,
„Buco-1ina"; p. 27, nr. 17, „Moldova"; p. 32-33, nr. 21, „Bucovina"; p. 33,
nr. 22, „Buco•1ina"; p. 40- 41, nr. 28, „Transilvania"; p. 121, nr. 79, „Banat";
p. 122, nr. 80, „Transilvania"; p. 124- 125, nr. 82, „Muntenia"; p. 125, nr. 83,
„Transilvania"; p. 126- 127, nr. 84, „Transilvania"; p. 127- 128, nr. 85, „Bucovina"; p. 135- 136, nr. 89, „Muntenia"; Bud, p. 71, nr. 10, „Maramureş"; p. 72159
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Cucu ed. post., p. 6, nr. 1, Gruiu-Argeş; p. 9, nr. 3,
cf. tip 153; p. 35, nr. 23, Petreşti-Corbii Mari-Dîmboviţa; p. 90,
nr. 71, Tătărani-Dîmboviţa; Densusianu, FlOYi alese, p. 97-98, nr. CLXXVIII,
„Banat"; Drăgoi, Colinde, p. 107- 108, nr. 98, Gurasada-Hunedoara; p. 174- 175,
nr. 184, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 204, nr. 218, Cioara-Orăştie-Hunedoara;
p. 225- 226, nr. 2-i5, Reciu-Gîrbova-Alba; p. 235- 236 nr. 259, Toarcla-CincuBraşo·r.; Dumitraşcu, Cfntări, p. 105, nr. 1; Folclor din Transilvania, vol. II, p. 475476, nr. 191, „Cimpul Pîinii, (Orăştie)"; Garofoiu, p. 17, Cîmpulung Muscel-Argeş;
Ionesrn C., p. 5, Corbi-Ucea-Braşov [Colindă de fereastră - După miezul nopţii);
p. 36- 37, Riuşor-1Iîndra-Braşov, [Colinda băbarilor]; p. 42, [Colindă de om însurat]: ,\Iarirnescu, p. 60-61, comb. var. „Mihăileşti, Cluj"; Niculescu-Varone,
p. 77, Şăuleşti-Simeria-Hunedoara; Pamfile, Crăciunul, p. 54, nr. 5, Vîrfu CîmpuluiBotoşani: p. 59, nr. 21, Ţepu-Galaţi; p. 60, nr. 25, Popeşti-Urecheşti-Vrancea;
Stea, colinde, p. -13- ·H; Teodorescu, G. Dem., p. 16- 17, Bucureşti; p. 17, nr. 2,
Bucureşti; p. 17- 18, Bucureşti; p. 18- 19, „Atîrnaţi" [De fereastră]; p. 58,
„Atirnaţi" [De fereastră]; Theodorescu, Cicerone, p. 283, Parva-Bistriţa-Năsăud;
Viciu, p. 29, nr. XYI, Cugir-Alba; p. 114- 115, nr. X, Săcădate-Avrig-Sibiu;
Vulpesezt, p. 163- 164, Lupşanu-Ialomiţa, [Colindul Colindătorilor]; A .I.C.E.D.,
fg.: 121 d, Brăneşti-Ilfo·r; 315 b, Mada-Balşa-Hunedoara; 493 b, Arpaşul de SusCirţişoara-Sibiu; 629 b, Mălini-Suceava; 1031 c, Jina-Sibiu; 1228 a, Dridif-VoilaBraşo·r; 1663 d, l\lurgeni-Vaslui; 3166 b, Valea Seacă-Suceava; 3392 b, Ucea de
jos-Ucea-Braşo·r; 3399 a, Ohaba-Şinca-Braşov; 4099 c, Racşa-Oraşu Nou-Satu
Mare; 4200 a, Chegea-Săcăseni-Satu Mare; 4228 c, Capu Codrului-Păltinoasa
Suceava, cf. tip. 25; 4254 a, Capu Cîmpului-Gura Humorului-Suceava; 4999 c,
Racşa-Oraşu );"ou-Satu Mare; 5028 b, Cărmăzana-Satu Mare; 5365 a,
Paloş
Caţa-Braşo·1; 5365 b, Paloş-Caţa-Braşov; 5459 b, Coveş-Agnita-Sibiu;
6291 b,
Bucureşti; 6353 a, Snagov-Bucureşti-Ilfov; 6655 b, Nereju-Vrancea; 6754 c, Doroteia-Frasin-Sucea·1a, cf. tip. 25; 6810 d, Gurasada-Hunedoara; 6811 e, GurasadaHunedoara; 7162 a Bobota-Sălaj; 7162 c, Bobota-Sălaj; 7163 b, Bobota-Sălaj;
7577 b, Fin tina-Hoghiz-Braşov; 7618 e, Şinca-Poiana Mărului-Braşov; 7765 b,
Găinari-Făgăraş [La intrarea pe portiţă]; 7792 b, Bucureşti; 7823 a, Plătăreşti1Ifo·1; 7925 a, Bucureşti; 8079 a, Lupşanu-Ialomiţa; 8085 c, Lupşanu-Ialomiţa;
9124 a, Gurasada-Hunedoara; 9350 a, Săcădat-Bihor; 10261 c, Feregi-Cerbăl
Hunedoara; 10272 e, Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara; 14183 d, Boşorod-Hunedoara;
14185 b, Boşorod-Hunedoara; 14187 c, Boşorod-Hunedoara [Colinda gazdei];
14237 b, Lelese-Hunedoara; mg.; 114 h, Sohodol-Lelese-Hunedoara; 225 k, Bucium-Şinca-Braşo·r; 225 w, Bucium-Şinca-Braşov; 441, Fundu Moldovii-Suceava;
.503 g, Goleş-Topliţa-Hunedoara; .546 r, Şanţ-Bistriţa-Năsăud; 555 a, Leşu-Bistriţa
Năsăud; 555 z, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 559 t,
Bistriţa-Năsăud-Bistriţa-Năsăud;
560 c, Neagra Şarului-Şaru Dornei-Suceava; 565 g, Arini-Vatra Dornei-Suceava;
V3, nr. 14,

„Maramureş";

Afumaţi-Olt,
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386 c, Leşu-Bistriţa Năsăud; j87 d, Lechinţa-Călineşti-Oaş-Baia Mare, [Colinda
oamenilor bltrîni]; 8131, Negreşti-Oaş-Satu Mare; 1015 c, Radna-Lipova-Arad;
1135 h, Izvoru Alb-Bicaz-Neamţ; 1430 a, Roşia de Secaş-Alba; 1507 h, VaideiRomos-Hunedoara [A notăraşului]; 1568 h, Căianu Mare-Căianu Mic-Bistriţa
NăSăud; 1599 m I, Fişca- \'îrciorog-Bihor; 2602 I c, Tisa Hălmagiu-Alba; 2604 I r,
Poienari-Hălmagiu-Arad; 2604 II j, Poienari-Hălmagiu-Arad; 2723 I m, Ampoiţa
Meteş-A.lba; 2724 II j, Feneş-Alba, [A casî]; 2724 II 1, Feneş-Alba [A căsî], cf.
tip 69; 2958 II f, Bumbueşti-Boişoara- Vîlcea, [La intrarea în casă); 3003 h (v),
Zimnicea-Teleorman, [Cîntecu ferestrei); 3003 11 (v), Traian-Teleorman, [La fereastră]; 3400 II f, Viştea de Jos-Viştea-Braşov, „De Sf. Vasile"; 3401 Ic, Arpaşu
de Jos-Sibiu, cj. tip 23.
Cf.: Păscu/eseu, p. 42- 43, nr. 47, „Tulcea", [Colind de fereastră], (a. tip
160 A); Tocilescu, p. 528, Starchiojd-Prahova, (a. tip 23); A .I.C.E.D„ fg. 181 b,
Peşteana-Densuş-Hunedoara, (a. tip 173); mg. 2602 II k, Tisa-Hălmagiu-Arad,
(a. tip 184); 2959 I d, Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea, (a. tip 180 A).

1a - Gazda numără banii
şi pregăteşte darurile destinate
colindătorilor.

1 a - The host counts the
money and prepares the presents which he intends to offer to the "colindători" .

•Veagu, p. 12, nr. IX, Unirea-Ialomiţa;
[Colind de boieri mari).

Păsculescu,

p. H, nr. 50,

Ţăndărei

Ia.lomiţa

2-

Două

surori

şi

colin-

2 - Two sisters and the "co-

dătorii.

lindători".

Două surori se pregătesc
pentru primirea colindătorilor.

Two sisters are making preparations for receiving the "colindători".

două

A.I.C.E.D., fg.: 174 b, Poienari-Ulmi-Ilfov; 6890 c,
fete).
Cf.: A.I.C.E.D., mg. 2602 Ii, Tisa

3-

Două păsări şi

colin-

Nouă-Fintinele-Arad,

Budeşti-llfo·r,

[La

(a. tip 3).

3 - Two birds and the "co-

dătorii.

lindători".

Două păsări (de obicei surori) se pregătesc pentru primirea colindătorilor.

Two birds (usually sisters)
are making prepara tions for receiving the "colindători".
161

https://biblioteca-digitala.ro

Bartok, nr. 68 a, Orşova-Gurghiu-Mureş; A.l.C.E.D., fg.: 1849 b-c, VadCopalnic-Mînăştur-Maramureş, cf. tip 21; A.l.C.E.D., mg. 2602 I i, Tisa Nouă

Fîntînele-Arad.

Cf. tip 2.

Cf.: Viciu, p. 164, nr. XCVII, Silivaş-Gherla-Cluj. (a. tip 178); A .l.C.E.D„
fg. 1843 c, Vad-Copalnic-Mînă.ştur-Maramureş, (a. tip 173).

4 - Albina

şi Crăciunul.

Albina se pregăteşte de Cră
ciun strîngînd ceară pentru fă
clii.

4 - The honey bee and
Christmas.
The honey bee, in preparation for Christmas, stores wax
for candles.

Nicoară-Netea, p. 178- 179, nr. 23, „Regiunea Mureşului de sus", cf. tip 29;
Popovici, Vasile, p. 10, nr. 2, Boteşti-Argeş; A.l.C.E.D., fg. 4281 a, Ghimpaţi
Ilfo·,r; mg. nr. 1012 d, Sîmbăteni-Păuliş-Arad; 3004 c (r), Năsturelu-Teleorman;
3004 h (r), Năsturelu-Teleorman.

Cf.: Brdiloiu, p. 12- 13, nr. 19, Retiş-Brădeni-Sibiu, (a. tip 25); A.I.C.E.D.
fg. 5068 a, Retiş-Brădeni-Sibiu, (a. tip 25); 5385 c, Bîrghiş-Sibiu, (a. tip 25).
Comp.: Motif-Index, A 20 U-1, Creation of bee to provide wax for candles
in church.

5 - Deschiderea

porţilor.

5 - The opening of the gates.

Colindătorii găsesc porţile

gazdelor încuiate; cer să li se
deschidă pretextînd deobicei că
afară plouă (murgul şchiopă
tează, au haine verzi...).

The "colindători" find the
hosts' gates locked. They ask
the hosts to open the gates,
usually pretending that it is
raining outside (that their horse
is limp, that they have green
dresses ... ).

Bart6k, nr. 55 a, Căbeşti-Bihor, cf. tip 10 B; nr. 63 a, Bulz-Bihor, cf. tip
170 B: nr. 63 b, Groşi-Auşeu-Bihor; nr. 64 a, Seceani-Orţişoara-Timiş, cf. tip 167;
nr. 61 b, Cenad-Timiş, cf. tip 167; Bîrlea I., p. 100, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş;
Breazul G., Colinde, p. 123, nr. 81, „Banat"; Drăgoi, Colinde, p. 69, nr. 65, llteuPetriş-Arad; Pamfile, Crăciunul, p. 53, nr. 2, Aştileu-Bihor; Ţimra, p. 163, Nă..
diac-Arad; A .l.C.E.D., fg. : 3348 b, Groşi-Auşeu-Bihor; 3982 b, Şimleu! Silvaniei-
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Sălaj,

[A feciorilor]; 4776 a, Sitani-Pomezeu-Bihor; 5760 c, Ţebea-Baia de Criş
Hunedoara; 6294 b, Bucureşti; 6822 b, Gurasada-Hunedoara [Marşul dubei];
6848 a, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 7692 a, Dridif-Voila-Braşov, [La turcă];
nr. 9348 c, „Bideu-Oradea-Harghita"; nr. 14490 c, Bunila-Hunedoara, [La intrarea
în casă]; mg. : 541 g, Şanţ-Bistriţa-Năsăud; 541 h, Şanţ-Bistriţa-Năsăud; 551 h,
Nepos-Feldru-Bistriţa-Năsăud; 880 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [La uşe];
880 d, Almă.ş-Sălişte-Zam-Hunedoara [La uşe]; 1009 e, Radna-Lipova-Arad,
cf. tip 21; 1012 c, Sîmbăteni-Păuliş-Arad, cf. tip 21: 1233 j. Leşu-Bistriţa
Năsăud; 1430 i, Roşia de Secaş-Alba; 2031 j. Bîrleşti-Mogoş-Alba; 2120 a, Covă
sinţ-Arad; 2595 I d, Cordău-Sînmartin-Bihor, [A gazdei]; 2603 II b, Tisa-Hăl
magiu-Arad, [La plecarea din casă]; 2604 I a, Poienari-Hălmagiu-Arad; 260'1 II h,
Poienari-Hălmagiu-Arad, [Pe drum].
Cf.: Bal'tok, nr. 69 b, Mănăstireni-Cluj, (a. tip 21); nr. 82 g, Albac-Alba,
(a. tip 150); Cosma, p. 189, „Transilvania", (a. tip 74); Drdgoi, Colinde, p. 256,
nr. 291, Tuşinu-Sînpetru de Cîmpie-Mureş, (a. tip 19).

6 - Gazda

plecată

la munte.

6 - The host at the mottntain.

Gazda s-a dus la munte
pregătească daruri pentru

să
colindători.

The host has gone to the
mountain to prepare the presents which are due to the
"colindători".

Dumitl'aşcu-Cl'işan, p. 62, nr. XXIII, „Tîrnava Mică"; Viciu, p. 102- 103,
nr. CXLIII, Silivaş-Gherla-Cluj; p. 150, nr. LXXV, Sibiu; p. 150, nr. LXXVI,
Cacova lerii-Iara-Cluj; A .I .C.E .D., f g. : 6814 d, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara,
cf. tip 167; mg. : 546 o, Şanţ-Bistriţa-Năsăud; 91.5 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hune
doara; 1430 e, Roşia de Secaş-Alba; 1438 g, Rebra-Bistriţa-Năsăud.

la

vînă_

să
căprioare (iepuraşi, fetiţe

vîneze
... ) 1.

7 - Gazda

plecată

toare.
Gazda a plecat

7 - T he host at the hunt.
The host has gone to hunt
a doe (rabbits, girls.„) 2

A .A .F., vol. VI, p. 203, nr. 196, Bocicău-Tarna Mare -Satu Mare; Bl'tazul, G.,
Colinde, p. 38, nr. 26, „Moldova"; p. 42, nr. 29, „Transilvania"; Cosm11, p. 189,
„Transilvania", cf. tip 51, 153; Cucu, ed. post., p. 13, Corbii Mari-Conţeşti-Dîmbo
viţa; Fochi, p. 929, nr. DLXXXVI, Răstoliţa-Mureş, cf. tip 36 .A; Ionescu, N.,
p. 49, Ocnele Mari-Vîlcea; Papahagi, p. 76, nr. CCCXXXIX, Giuleşti-Maramureş,
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cf. tip 167; Viciu, p. 26, nr. X, Cibu-Fîntînele-Mureş, [La uşe], cf. tip 167; p. 9.5,
nr. CXXXII, Cetea-Galda de Jos-Alba, cf. tip 8, 167; A.I.C.E.D., jg.: 4299 a,
Chegea-Săcăseni-Satu Mare; 4741 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor, cf. tip 12: .5421 c,
Boiu-Albeşti-Mureş, cf. tip 67 B; 6171 a, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; 6371 a, BrateiuSibiu; 8587 a, Tulcea-Tulcea; 9198 b, Girişul Negru-Tinca-Bihor, cj. tip 12;
mg.: 206 k, N. Bălcescu-Bacău; .5.56 n, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 733 j, Izvorul
Muntelui-Bicaz-Neamţ; 113.5 a, Izvorul Alb-Bicaz-Neamţ; 1608 c, MahmudiaTulcea, [..\ vînătorului]; 2595 I g, Cordău-Sînmartin-Bihor, cf. tip 171.
Cf.: A ..4.F., vol. VI, p. 202, nr. 192, Tarna Mare-Satu Mare, (a. tip 68 C);
Bartak, nr. 92 d, Tarna Mare-Satu Mare, (a. tip 68 C); Breazul G., Colinde, p. 188,
nr. 116, „Transilvania", (a. tip 68 C); Bud, p. 72, nr. 13, „Maramureş", (a. tip
68 D); 2\farian, Sărbătorile, vol. I, p. 222-223, „Gura Humorului", (a. tip 68 D);
p. 223-224, „Transilvania"; Nicoară-Netea, p. 177, nr. 21, „Mureşul de Sus",
(a. tip 68 C); Pamfile, Crăciunul, p. 68, nr. 4, „Transilvania", (a. tip 68 C); Viciu,
p . .56, nr. LXV, Şilea-Fărău-Alba, (a. tip 68 C) ; A .I .C.E.D. fg. : 4228 b, Capu
Codrului-Păltinoasa-Suceava, (a. tip 68 D); .5028 c, Cărmăzana-Satu Mare, (a. tip
68 C); .5237 b, Bucşoaia-Frasin-Suceava, (a. tip 68 D); 6803 a, Ţărăţei-Brad
Hunedoara, (a. tip 68 D); 14238, Lelese-Hunedoara, (a. tip 68 C); mg.: 1014 a,
Radna-Lipova-Arad, (a. tip 68 C); 1421 a, Cocioc-Ilfov, (a. tip 68 C); 3407 h,
Porumbacu de Jos-Sibiu, [De fată], (a. tip 68 C).

să

7 a - Gazda nu a izbutit
vîneze nimic; se împuşcă.

7a - The hunt was not
successful and the host shoots himself

C11rn, ed. post., p. 77, nr . .59, Roşu-Ilfov; p. 149, nr. 119, Livezile-Bacău;
p. 171, nr. 138, Petroşiţa-Dîmboviţa; Păsculescu, p . .52, nr. 63, Focşa.ni-Vrancea,
[Colind de flăcău]; A .I.C.E.D., jg. : .5291 a, Gura Văii-Vaida Rece-Braşov, [Colindă.
de băiat]; 70.56 a, Plopu-Lacu lui Baban-Vrancea; mg. 784 b, Negrileşti-Bîr
seşti-Vrancea.

8 - Gazda
sarii.

absentă şi

de acasă;
(slugile, soţia sau
fiica gazdei) sînt trimişi s-o aGazda

colindătorii
ducă.

lipseşte

emi-

8 - T he absent host and the
messengers.

The host is not
and the "colindători"
vants, the wife, the
of the host] are sent
him back.
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at .home
(the serdaughter
to bring

Bart6k, nr. 53 a, Sînmiclăuş-Moftin-Satu Mare, cf. tip 12; nr. 53 b, Igriş
Sinpetru Mare-Timiş, cf. tip 12; nr. 53 c, Socodor-Arad, cf. tip 12; nr. 53 d,
„Alba", cf. tip 12; nr. 53 g, Albac-Alba, cf. tip 12; Daulu, p. 9, „Bihor", [La ajunu
de Cretiunu], cf. tip 12; Ilieşiu, p. 4- 5, [Colinda vinătorului); Lenghel-I :anu,
p. 49- 50, Bîrsana-Maramureş; Stea, Colinde, p. 64- 65, [Colind de vînător];
Viciu, p. 122, nr. XXIII, Bistra-Mureş, cf. tip 12; p. 160, nr. XCI, Poşaga
de Sus-Poşaga-Alba; A .I.C.E.D„ fg.: 303 b, Mada-Balşa-Hunedoara, [A primarului]; 5'159 c, Coveş-Braşov; mg.: 2602 I g, Tisa-Hălmagiu-Arad, [Colinda dubelor],
cj. tip 21; 272'1 !I cc, Feneş-Zlatna-Alba, [A birăului], cf. tip 136; 2725 I f, Galaţi
Alba, [A primarului).
Cf.: Bart6k, nr. 53 e, Topliţa-Hunedoara, (a. tip 217); Cucu, ed. post„ p. 85,
nr. 65, Rotari-Ceptura-Prahova, (a. tip 174); Viciu, p. 95, nr. CXXXII, CeteaBorod-Bihor, (a. tip 7); A .I.C.E.D„ fg.: 303 a, Mada-Balşa-Hunedoara, (a. tip
H); 806 a, Andrieş-Hunedoara-Hunedoara, [A birăului], (a. tip H); 6818 d, Căr
măzineşti-Gurasada-Hunedoara, [A primarului], (a. tip 14).

9 - Gazda

trezită

de colin-

dători.

9 - The host awakened by
the

Gazda (fiică de
copil, pereche, familie,
Isus, sfinţi) doarme;
torii o trezesc.

împărat,
Crăciun,
colindă

"colindători".

The host (an emperor's daughter, a child, a couple, a family, Old Christmas, ] esus, Saints) is found asleep. The "colindători" are waking him up.

Cj. tip 49 B, 119, 121, 189
Alexiei, p. 145, A.lbac-Alba; Bart6k, nr. 36 a, Albac-Cimpeni-Cluj; nr. 36 b,
nr. 41 b, Igriş-Sînpetru Mare-Timiş; nr. 60 a, Sara·1aleSînpetru Mare-Timiş; Bălăşel, p. 23, nr. 3, Pleşeşti-Vultureşti-Suceava; Bogdan,
T. A. p. 71, Poarta-Făgăraş-Mureş; Bologa, p. 47, nr. 36, Nucet-Roşia-Sibiu;
Brăiloiu, p. H, nr. 22, Săgeata-Buzău; Cucu, ed. post„ p. 185, nr. 148, ReceaArgeş; Deulu, p. 3'1, „Bihor"; Drăgoi, Belinţ, p. 52; nr. 17, Belinţ-Timiş, [La intra•
rea în casă); Ionescu, N., p. 48, Sadova~Dolj; Pam file, Colinde, p. 15- 16, nr. 6,
cf. tip 19; Pam file, Crăciunul, p. 52, nr. 1, Frătăuţii Vechi-Suceava; p. 59, nr. 20,
Ţepu-Galaţi; p. 75, nr. 56, „Transilvania", cf. tip 165; p. 96, nr. 96, Vîrfu CîmpuluiBotoşani; p. 98, nr. 100, Negrileşti-Bîrseşti-Vrancea; Rădulescu-Codin, M ihalache,
p. 12, nr. 3, „Muscel"; Stea, Colinde, p. 41-42; p. 57-58, [Colindă de fată mare],
cf. tip 80 A ; Tocilescu, p. 1486, Bragadiru-Teleorman; Tuţescu, p. 55, [Colind de

Corbeşti-Ceica-Bihor;
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fată

mare]; Ţiucra, p. 163, Nădlac-Arad; Ursu, p. 168 nr. 180, Bozovici-Caraş
Severin; Viciu, p. 123, nr. XXV, Sîncel-Alba; A .l.C.E.D., fg.: 1304 b, Arpaşu
de Sus-Cîrtişoara-Sibiu; 1829 a, Lunca Cernii de Jos-Hunedoara; 3163 a, Mălini
Sucean, cf. tip 155; 3322 a, Dolhasca-Suceava, cf. tip 153, 167; 4735 a, Crînceşti
Dobreşli-Bihor; 5745 b, Ciugudu de Jos-Unirea-Alba; 7992 c, Iclod-Cluj; fg.:
8087 C, Rahău-Sebeş-Alba; 8565 b, Tulcea-Tulcea; 8829 a, Văleni-Argeş,
cf. tip 26 B; mg.; 656 e, Izvorul Muntelui-Bicaz-Neamţ; 710 b, Izvorul MunteluiBicaz-Xeamţ; 1430 f, Roşia de Secaş-Alba.

Cf. : Bart6k, nr. 35 a, Cerbăl-Hunedoara, (a. tip 83); Drăgoi, Colinde, p. 132,
nr. 125, Plopi-Bretea Română-Hunedoara, (a. tip 25); p. 143- 144, nr. 142, PonorPui-Hunedoara, (a. tip 25); p. 148- 149, nr. 149, Zlaşti-Hunedoara-Hunedoara,
(a. tip 162); Dumitraşcu, Cintări, p. 116, nr. 11 „Făgăraş", (a. tip 162); Pagini
alese, p. 40, „Bucovina", (a. tip 19); Stea, Colinde, p. 45- 46, „Colindul Sfîntului
\"asile", (a. tip 153): Viciu, p. 28, nr. XIV, Decea-Mirăslău-Alba, (a. tip 178);
A .l.C.E.D., fg.: 4280 a, Săcădat-Bihor, (a. tip 90); 7111 b, Su puru de Sus-SupurSatu l\lare, (a. tip 162).

1O -

Gazda

şi

porumbeii.

fiică de
pereche,
de către
porumbei (turturele) care o stropesc cu apă.

10 A - Gazda ( o

împărat, un copil, o
sfinţi ... ) este trezită

10 - The host and the pigeons
10 A - The host (an emperor's daughter, a child, a
couple, saints„.) is awakened
by pigeons (turtledoves) who
sprinkle him with water.

Bart6k, nr. 77 a, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; 77 b, Rîu de MoriHunedoara; Brăiloi11, p. 17, nr. 28, „Ilfov"; Breazul, G., Colinde, p. 344- 345,
nr. 237. „Muntenia"; p. 349- 350, nr. 240, „Oltenia"; p. 351- 352, nr. 241, „Muntenia"; Cucu, ed. post., p. 139, nr. 110, Grecii de Jos-Fierbinţi-Ilfov; p. 172- 173,
nr. 13 7, Rotarn-Ceptura-Prahova; Dcnsusianu, Haţeg, p. 274- 275, Păucineşti
Sarmizegetusa-Hu nedoara; Dumitraşcu, Cîntări, p. 136-137, nr. 19, „Făgăraş",
[De oameni însuraţi]; Ionescu, C., p. 8, nr. 4, Corbi-Ucea-Braşov, [Colindă. de
fereastrl], [După. miezul nopţii]; p. 8- 9, nr. 5, Corbi-Ucea-Braşov, [Colindă de
fereastr~t], [După miezul nopţii]; Pamfile, Crăciunul, p. 98-99, nr. 101, ArefuArgeş; Păswlesrn, p. 23, nr. 28, III, Vîrfuri-Dîmboviţa; p. 58, nr. 74, Agighiol
Tulcea, [Colind de fată mare]; p. 60- 61, nr. 78, Nucet-Dîmboviţa, „Colindul
îngerilor": Rădulescu-Codin-Mihalache, p. 12, nr. 4, „Argeş", [Pentru stăpînul
casii]: Tocilesw, p. 523, Bogaţi-Argeş; Ursu, p. 164, nr. 173, Gîrbovăţ-Bănia-
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Caraş-Severin; A .I.C.E.D., fg. : 330, Mada-Balşa-Hunedoara; .566 b, Bucureşti,
[De vinători], cf. tip 24, 68 C; 3394 a, Ohaba-Şinca-Braşov; .5124 b, Brădeni
Sibiu, cf. tip 97; 6.531 c, Chioşd-Sălaj; 676.5 b, Poiana-Vrîncioaia-Vrancea; 6890 a,
Budeşti-Ilfov; 7162 a, Bobota-Sălaj; 7320 b, Bucureşti, [Dă fereastră]; 8828 b,
Văleni-Argeş, [De fereastră]; 9429 b, Asuajul de Sus-Maramureş; mg. : 2144 d,
Gura Riului-Sibiu; 2958 I o, Mlăceni-Periş-Vilcea, [Colindă de afară]; 2958 II d, e,
Mlăceni-Periş-Vîlcea, [Colindă de fereastră]; 3004 k (r), Seaca-Teleorman, [la
fereastră].

Cf.: Bologa, p. 65- 66, nr . .54, Cugir-Alba, (a. tip 25); Cucu, cd. post„ p. 129,
nr. 102, Cosoba-Joiţa-Ilfov, (a. tip 70); A .I.C.E.D., fg., 6862 b, l'ric-Pui-Hunedoara, (a. tip 25).

10 B-Porumbeii care stropesc cu apă gazda (un copil,
o pereche, sfinţi ... ) se vă
desc a fi colindătorii.

10 B - The pigeons who
sprinkle the host (a child, a
couple, saints ... ) with water
prove to be the "colindători".

Cf. 88
BaYt6k, nr. 77 a, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; 77 b, Rîu de MoriHunedoara; Bfrlea, I., p. 85- 86, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, cf. tip 80 A;
Bologa, p. 30- 31, nr. 23, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu; Colinde.
stea, p. 44- 45, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, [La fereastră]; Işar,
p. 12- 13, nr. 9, [Colindă pentru familie]; Neagu, p. 13- 14, nr. XI, [De fereastră];
Păsculescu, p. 43, nr. 48, Traian-Teleorman, [Colind de familie], cj. tip 16; Popcvici
Vasile, p. 76-77, nr. 40, Cosîmbeşti-lalomiţa; Stanciu, p. 50-.51, nr. 9, Porumbacu
de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, [La fereastră]; TeodoYescu, G. Dem., p. 40, [De
fereastră]; A .I.C.E.D., Jg.: 4770 b, Sitani-Pomezeu-Bihor; 7725 a, Scoreiu-Porumbacu de Jos-Sibiu; 8792 b, Boteni-Argeş; 8797 c, Boteni-Argeş; mg.: 2960 Ip.,
Boişoara-Vilcea, [Colindecu de afară]; 2961 II a, Găujani-Boişoara-Vîlcea, [Colindă

la

uşă];

3407 f, Porumbacu de Jos-Sibiu, [La

fereastră].

Cf. : Bart6k, nr. 55 a, Căbeşti-Bihor (a. tip 5); Drăgoi, Colinde, p. 18- 19,
nr. 17, Lipova-Arad, (a. tip 150 a); Tocilescu, p. 1121, Roşiorii de Vede-Teleorman,
(a. tip 26 B); p. 1461, Beştepe-Mahmudia-Tulcea, (a. tip 119); Viciu, p. 151-152,
nr. LXXVII, Gledin-Monor-Bistriţa-Năsăud, (a. tip 150 a); A.I.C.E.D., mg.:
503 m, Goleş-Topliţa-Hunedoara, (a. tip 150 a); 809 k, Dăbîca-Topliţa-Hune
doara, (a. tip 150 a); 1016 c, Radna-Lipova-Arad, (a. tip 150 a); 2961 II a, Gău
jani-Boişoara-Vilcea, (a. tip 16).
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11 -

11 - Trezirea lui Dumne-

The

awakening

oj

zeu.

God.

Dumnezeu (Isus, gazda) adoarme sub un pom (sau în pat);
păsări (rîndunele, porumbei, turturele ... ) şi o fată (un sfînt)
încearcă succesiv să-l trezească.

God (] esus, the host) falls
asleep under a tree (in a bed).
Birds (swallows, pigeorts, turtledoves„.) and a girl (a saint)
try successively to awaken Him.

V. categ. VIII
A .. --1 .F., voi. I, p. 178, nr. CLV, Boineşti-Bixad-Satu Mare; Bibiccscu, p, 253254, nr. 14, Vîlcele-Covasna, cf. tip 167; Breazul, G., Carmen, p. 139- 140; Breazul,
G„ Colinde, p. 67- 68, nr. 45, „Transilvania", cf. tip 23; Densusianu, Haţeg, p. 128129, Densuş-Hunedoara; Drăgan, p. 9- 10, [Colinda băbarilor]; Drăgoi, Colinde,
p. 29- 30, nr. 25, Săvîrşin-Arad; p. 71- 72, nr. 67, II teu-Petriş-Arad; p. 94- 95,
nr. 88, Leşnic-Yeţel-Hunedoara; Marienescu, p. 24- 25, comb. var. „Cluj, Bozinta";
A .I.C.E.D., fg.: 910 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 1370, Vîlcele-Covasna, cf. tip 167;
F29 b, Petroşani-Hunedoara; 1802 a, Densuş-Hunedoara; 5141 b, Brădeni
Sibiu,; 5445 a, Mateiaş-Racoş-Braşov; 6811 d, Gurasada-Hunedoara, cf. tip 20;
7653 a, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu; 10200 a, Alun-Boşorod
Hunedoara; 10211 c, Rişculiţa-Baia de Criş-Hunedoara; mg. : 882 a, Almiş-Sălişte
Zam-Hunedoara; 2120 b, Covăsinţ-Arad; 2603 I o, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2725
I h, Galaţi-Zlatna-Alba.
Cf.: Denwsianit, Haţeg, p. 113- 114, nr. XLVI, Densuş-Hunedoara, (a.
tip 197); A.I.C.E.D„ fg. 1304 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, (a. tip 173).

Comp.: Motif-Index, A 2231 2. 2.: Swallows torment Christ on cross.
colindătorilor.

12 - The presents brought by the "colindători".

Colindătorii aduc gazdei (fetei, copilului gazdei.„) daruri:
flori, furcă, turmă etc.

The "colindători" bring pre-sents such as flowers, a distaff, a wreath, a flock of sheep
etc. to the host (his daughter,
his baby „.).

12- Darurile

Cj. tip 13, 101
Dragoi, Colinde, p. 49, nr. 44, Ilteu-Petriş-Arad, [De fată]; Teodorescu,
G. Dem., p. 82, „Atîrnaţi", [De fetiţă]; A.I.C.E.D., jg.: 3365 b, Ucea de Sus-Ucea·
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Braşov·; 4737 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor;
6812 a, Gurasada-Hunedoara, [La
fete]; mg. : 144 i, Bogdana-Buciumi-Sălaj, [De copil]; 676 e, Sîmbăteni-Păuliş
Arad; 879 d, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1012 f, Sîmbăteni-Păuliş-Arad.

Cf. : Bart6k, nr. 53 a, Sinmiclăuş-Moftin-Satu Mare, (a. tip 8); nr. 53 b,
Petru Mare-Timiş (a. tip 8); 53 c, Socodor-Arad, (a. tip 8); 53 d,
„Alba"(a, tip 8); nr. 53 g, Albac-Cîmpeni-Cluj, (a. tip 8); Daulu, p. 9, „Bihor", [La
ajunu de Cretiunu], (a. tip 8); Viciu, p. 122, nr. XXIII, Bistra-Mureş, (a. tip 8);
A.l.C.E.D., fg.: 4741 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor, (a. tip 7); 9131 a, Săldăbagiu
Mic-Căpîlna- Bihor, (a. tip 42); 4741 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor, (a. tip 7); 9198 b,
Girişu Negru-Tinca-Bihor, (a. tip 7).
Igriş-Sin

13 daruri.

Cerb împodobit cu

13 T he stag adorned
with presents.

Colindătorii cer îngăduinţa
de a vîna în livezi (curţi) un
cerb împodobit cu daruri destinate gazdei sau familiei acestuia.

The "colindători" ask permission to hunt in the meadows (courtyards) a stag adorned with presents which are to
be given to the host and his
family.

cf. tip 12
Dumitraşcu-Crişan,

p. 55- 57, nr. XIX, Mărgineni-Hîrseni-Braşov, [De
Marienescu p. 139- 140, comb. var. „Dobra, Lipova, Bozinta"; Viciu,
p. 116- 117, nr. XIII, Sebeş-Ruşii Munţi-Mureş; p. 117, nr. XIV, Agrişteu-Bălău
şeri-Mureş; p. 118, nr. XV, Soroştin-Şeica Mică-Sibiu; p. 118- 119, nr. XVI,
Romos-Hunedoara; A .I.C.E.D., fg. 352, Sîncel-Alba; 1320 c, Arpaşu de SusCîrţişoara-Sibiu, [La fată]; 1527 a, Hîrseni-Braşov; 3454 b, Copăcel-Hîrseni·
Braşov; 4941 b, Cetea-Galda de Jos-Alba; 5358 d, Cuciulata-Hoghiz-Braşov;
9203 b, Sebeş-Hîrseni-Braşov; mg. J 496 b, Ghelari-Hunedoara-Hunedoara.

vînători];

14
Darurile pretinse primarului.

14 - The presents required
of the headman.

Colindătorii pretind primarului (satului, cetei) să-şi vîndă
oile, (să se împrumute) pentru
a face darurile cuvenite cetei.

The "colindători" ask the
headman (of the village, of the
"ceata") to sell his sheep (to
borrow money) to enable him
to give the required presents
to the "ceata".
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Bart6k, nr. 72, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara, cf. tip 15; Bologa,
p. 8- 9, nr. 2, Galeş-Fîntînele-Sibiu, [Colinda judelui]; p. 14, nr. 8, Sălişte-Sibiu,
(Colinda judelui]; p. 24, nr. 16, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu,
[Colinda judelui]; p. 27, Mag-Sălişte-Sibiu, [Colinda judelui]; Brăiloiu, p. 11,
nr. 17, Retiş-Brădeni-Sibiu; Drăgoi, Colinde, p. 210, nr. 224, Cioara-Orăştie
Hunedoara; p. 229, nr. 250, Ludoş-Sibiu; Folclor din Transilvania, voi. II, p. 469470, nr. 186, „Cîmpul Piinii (Orăştie)"; A .I.C.E.D., fg.: 303 a, Mada-Balşa-Hune
doara, (A primarului], cf. tip 8; 806 a, Andrieş-Hunedoara-Hunedoara, [A birăului],
cf. tip 8; 5068 b, Retiş-Brădeni-Sibiu; 6818 d, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara,
[A primarului), cf. tip 8; mg. 1507 o, Vaidei-Romos-Hunedoara, [De birău].

15 - Schimb de daruri între
colindători.

Colindătorii,

împărţiţi

în
două grupuri ale aceleiaşi cete
(în două cete diferite) primesc
şi oferă daruri: cal, arc, să
geată etc.

15 - E xchange of presents
between the "colindători".

The "colindători" belonging
to two groups of a "ceata"
(to two "ceata") receive and offer presents: a horse, a bow, an
arrow etc.

Bartok, nr. 47, Pătringeni-Zlatna-Alba; Marienescu, p. 155- 156, DobraHunedoara; Pann, Stea, p. 90- 91, cf. tip 217; Păsculescu, p. 64 nr. 84, Tîrgovişte
Dîmboviţa, [Drumurile colindătorului), cf. tip 217; A.I.C.E.D., fg., 6819 d, Căr
măzineşti-Gurasada-Hunedoara; 8332 a, Almăş-Să.lişte-Zam-Hunedoara, [A du başilor]; mg. : 912 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 2724 II b b, Feneş-Zlatna
Alba, [A birăului feciorilor]; 2726 I g, Valea Mică-Zlatna-Alba.
Cf.: Bartok, nr. 72,

16 -

Nucşoara-Să.laşu

de Sus-Hunedoara, (a. tip 14).

Casă mîndră.

16 -

Se descrie o casă mîndră
gazdei (uneori proprietarul e Luceafărul). Pe acoperişul casei se află de obicei
porumbei.
aparţinînd

The beautiful house.

A beautiful house belonging to the host (sometimes the
owner is the morning or the
evening star) is described. Usually, pigeons are sitting on the
roof.

Cf. tip 150 a
Bud, p. 74, nr. 17, „Maramureş"; Cucu, p. 21; Cucu, ed. post„ p. 150, nr. 120,
Diaconu, p. 74- 75, Gugeşti-Vrancea, [Colind de

Albeşti-Paleologu-PrahoV"a;
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oamrni bătrini], cf. tip 68 C; Drăgoi, Colinde, p. 61- 62, nr. 57, Ilteu-Petriş
Arad; Işar, p. 10- 11, nr. 8, [Colindă la fereastră], Pam file, Colinde, p. 36- 38,
nr. 17, cf. tip 68 C; Pamfile, Crăciunul, p. 97, nr. 98, Ţepu-Galaţi; Păsculescu,
p. 12, nr. 15, Tirgovişte-Dîmboviţa, „Colindul Sfintului Ion", cf. tip 68 C; R.F.,
an. II, nr. 3, 1957, p. 63-64, nr. 4, Zam-Hunedoara; Rădulescu-Codin, Muscel,
p. 117- 118, Cîmpulung-Argeş, „Colindul lui Sfintu Ion", cf. tip 68 C; Teodorescu,
G. Dem ., p. 39- 40, Bucureşti, [De fereastră], cf. tip 68 C; A .I.C.E.D., fg.: 2016 a,
J ugur-Poienarii de Muscel-Argeş; 5189 b, Stremţ-Alba; 6150 a, Pelişor-Bîrghiş
Sibiu; 8081 b, Lupşanu-lalomiţa, „Colinda lui Dumnezeu"; 8808 c, Boteni-Muscel;
9500 a, Curcani-Ilfov, cf. tip 68 C; mg.: 1474 j, Tălmăcel-Tălmaciu-Sibiu; 1514c,
Peşteana-Densuş-Hunedoara;
1514 i, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 2958 I n,
Mlăceni-Periş-Vîlcea, [Colindă de afară], cf. tip 26 A a; 2958 I o, Mlăceni-Periş
Yîlcea, [Colindă de afară]; 2961 II a, Găujani-Boişoara-Vilcea, [Colindă la uşă],
cf. tip 10 C.

Cj. : Bologa, p. 10- 11, nr. 4, Galeş-Fintînele-Sibiu, (a. tip 137 B a); Cocişiu,
Tirnava, p. 428, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu, (a. tip 137 B a); Colinde, Stea, p. 4647, (a. tip 137 B a); Cucu, ed. post., p. 69- 70, nr. 54, Căciula ţi-Moara Vlăsiei
Ilfov, (a. tip 137 B a); p. 71- 73, nr. 55 Lupşanu-lalomiţa, (a. tip 160 A); Păscu
lescu, p. 43, nr. 48, Traian-Teleorman [Colind de familie], (a. tip 10 C); Rău/eseu,
p. 20- 22, Dragoslavele-Argeş, [Colindul casei], (a. tip 23); p. 23- 24, Dragoslavele-Argeş, [Colind al casei], (a. tip 154); Vulpescu, p. 160- 162, Lupşanu-lalo
miţa, (a. tip 160 A); A.I.C.E.D., fg.: 3396 a, Prăjoaia-Livezi-Bacău, (a. tip 19);
5263 a, Streza-Cîrţişoara-Sibiu, (a. tip 126); 6372 c, Brateiu-Sibiu, (a. tip. 137 B b);
6886 a, Budeşti-Ilfov, „Colindul lui Dumnezeu", (a. tip 154); 7372 b, DragoslaveleArgeş, [Al casei dinăuntru], (a. tip 23); 8083 c, Borduşani-Ialomiţa, [Colindu
curţii], (a. tip 160 A); mg. : 75 j, Poiana Negrii-Doma Cîndreni-Suceava, (a.
tip 167); 1825 a, Lupşanu-lalomiţa, (a. tip 160 A); 1826 c, Lupşanu-Ialomiţa,
(a. tip 160 A); 2958 II i, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, „Colinda lu Sfîntu Gheorghe",
(a. tip 160 B); 2960 I r, Boişoara-Vilcea, [A mesii], (a. tip. 126); 3"!00 I g, [.Noul
Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, [La gazda cetii], (a. tip 137 B b); 3401 I e, Arpaşu
de Jos-Sibiu, (a. tip 137 B a); 3407 c, Porumbacu de Jos-Sibiu, [De fată], (a.
tip 137 B a).

17 - Lauda

belşugului.

Gazdei i se enumără cirezi, turme, care cu grîne, un cal..„ care se îndreaptă spre casa sa.

17 - In praise of the abundance.
Flocks of cattle and sheep,
carts full of corn, a horse etc.
are proceeding towards the house of the host.
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Breazul, Colinde, p. '102- '103, nr. 271 „Muntenia"; p. 40'4, nr. 272, „Muntenia"; p. 49'1, nr. 273 „Muntenia"; p. 405, nr. 274, „Oltenia"; Budălănescu
Ciausanu, p. 89, nr. 11, Aninoasa- Gorj : Cucu, ed. post., p. 151- 152, nr. 121
Petr~şiţa-Dimboviţa; p. 153- 154, nr. 122, Petroşiţa-Dîmboviţa; p. 155- 156, nr.
123. Colanu-lilmi-Ialomiţa; p. 157- 158, nr. 124, Fieni-Tirgovişte-Dîmboviţa;
p. 159- 160, nr. 125, Novaci-Mihăileşti-Ilfov; Drăgoi, Colinde, p. 32- 33, nr. 28,
Săvirşin-Arad, [A primarului); Densusianu-Haţeg, p. 267- 268, Păucineşti-Sar
mizegetusa-Hunedoara; Candrea-Densusianu, Poezii, p. 44, nr. LXXI, „Prahova";
J onescu, N., p. 54- 55, Ştefan cel Mare-Olt; p . 56- 57, Redea-Olt; Marienescu,
p. 149- 151, comb. var. „Dobra, Cluj"; Pam file, Colinde, p. 29- 31, nr.
·15, [Colind de gazdă); Pam file, Crăciunul, p. 78 - 79, nr. 62, Mălureni-,
Argeş;
Păsc11lescu,
p. '10- 41, nr. 45, Tîrgo·1işte-Dimboviţa, „Colind de
anul nou"; Popovici, Vasile, p. 22- 23, nr. 12, Răzvad-Tirgovişte-Dirnboviţa;
p. 24-25; nr. 13, Buciurneni-Dîrnboviţa; p. 26-27, nr. 14, Durnbrava-UlmiTîrgovişte-Dîrnboviţa; Tocilescu, p. 525, Bogaţi-Argeş; p. 528- 529, Breaza de
Jos-Breaza-Prahova; Tuţescu, p. '17- i8, Zărneşti-Braşov; A .J.C.E.D., fg. : 2007 a,
Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş; 2015 a, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş;
4943 a, Cetea-Alba-Hunedoara, [A primarului); 6889 a, Budeşti-Ilfov, [De băiat];
mg. : 808 h, Dăbica-Topliţa-Hunedoara; 1038 e, Jugur-Poienarii de 1\IuscelArgeş, [La fereastră], „De sfintu Vasile".
frumuseţii şi

prosperităţii.

18 - In praise of beauty
and opulence.

Se descrie hiperbolic frugazdei, a soţiei şi copiilor acestuia; se laudă de asemenea bunurile stăpînite de

The host, bis wife and children are hyperbolically described. The fortune of the host
is also praised.

18 -

Elogiul

museţea

gazdă.

Folclor din Transilvania, voi. II, p. 473- 474, nr. 190 „Cîrnpu Pîinii,
Ficiu, p. 157- 158., nr. LXXXIV, Teiuş-Alba.
Colindătorii,

darurile

19 - T he "colindători", the
presents and J esus

Colindătorii anunţă gazdele că vin cu Isus (şi/ sau
vestesc naşterea) şi pomenesc
de darurile cuvenite Domnului.

The "colindători" inform
the host that they are coming
with J esus (and /or announce
the Birth) and refer to the
presents which are to be given to the child of God.

şi

19 Isus.

(Orăştie)";
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Cf. tip 20, 26 B, 167; v. categ. VIII
Alecsandri, p. 394- 395, nr. VIII; Bart6k, nr. 52, Idicel-Brîncoveneşti
Timiş; nr. 54, Troaş-Arad; nr. 59 b,
Sarmizegetusa-Hunedoara; Bălăşel, voi. I, p. 25- 26, nr. 6, Pleşeşti-Vultureşti•
Sucea·ra; Birseantt, p. 9, nr. VI, „Dumbrău"; p. 16, nr. XV, Săcele-Braşov;
Bîrlea, I., p. 86, Ieud-Maramureş; p. 87, Săpînţa-Maramureş, (dub.); p. 99, Să
pînţa-Maramureş; Bogdan, G. p. 18, Jina-Sibiu; p. 19, Jina-Sibiu; p. 26 MagSălişte-Sibiu; Bologa, p. 34- 35, Lancrăm-Sebeş-Alba; Brăiloiu, p. 4-5, nr. 3,
Piatra-Neamţ-Neamţ; p. 5, nr. 4, Pănceşti-Sascut-Bacău; Breazul, G., Carmen,
p. 213, Gălbiori-Crucea-Constanţa; Breazul, G., Colinde, p. 16- 17, nr. 4, „Transilvania"; p. 20, nr. 8 „Muntenia"; p. 26-27, nr. 16, „Transilvania"; p. 34, nr. 23,
„Dobrogea"; p. 35- 36, nr. 24, „Transilvania"; p. 53- 55, nr. 36, „Transilvania";
p. 56- 57, nr. 38, „Muntenia"; Cocişiu, Ardeal, p. 6, Birlea-Corneşti-Cluj; Cucii,
p. 3; p. 4; p. 8; Cucu, ed. post., p. 10, nr. 4, Valea Cricovului-Apostolache-Prahova;
p. 11, nr. 5, Vilsăneşti-Muşeteşti-Argeş; p. 14, nr. 8, Şinteşti-Vidra-Ilfov; p. 16- 17,
nr. 10, Căciulaţi-Moara Vlăsiei-Ilfov; p. 21, nr. 13, „Dîmboviţa (Tîrnavele)";
p. 23, nr. 15, Podu Rizii-Sălcioara-Dîmboviţa; p. 26, nr. 17, Talea-Prahova, p. 2728, nr. 18, Ciocăneşti-Ilfov; p. 29, nr. 19; p. 190, nr. 152, Talea-Prahova; Datini,
p. 11- 13, nr. I; p. 13- 14, nr. 11; p. 14- 15, nr. III; Drăgoi, Colinde, p. 45,
nr. 40, Săvîrşin-Arad; p. 199- 200, nr. 212, Alba Iulia-Alba, cf. tip 121,· p. 256,
nr. 291, Tuşinu-Sînpetru de Cîmpie-Mureş, cf. tip 5; Dumitraşcu, Cîntdri, p. 107,
nr. 3, „Făgăraş"; Dumitraşcu, De sărbători, p. 12- 13, nr. 2, Gildău-Jegălia-Ialo
miţa; p. 13- 14, nr. 3, Gildău-Jegălia-lalomiţa; Garofoiu, p. 25, „Miclăuşeni
Lăpuşna"; p. 29, Spătărei-Furculeşti-Teleorman; Gheorgheasa, p. 6,
nr. III,
„Neamţ"; p. 7, nr. IV, „Neamţ"; Ilieşiu, p. 3, Silvaş-Săuca-Satu Mare; p. 16,
Maieru-Bistriţa-Năsăud; p. 24- 25, Sîngeorglu de Mureş-Buciumi,.. Sălaş; p. 26,
Nimigea-Blstriţa-Năsăud; p. 34- 35, nr. 19, Luţa-Braşov; p. 50, nr. 30; Ionescu, N.,
Balş-Olt; p. 6- 1, Grădinile-Studina-Olt; p. 8- 9, Turcineşti-Tîrgu-Jiu-Gorj;
Işar, p. 5-6, nr. 5; Lenghel-Izanu, p. 48, Văleni-Călineşti-Maramureş; Marienescu,
p. 12- 13, comb. var. „Dobra, Cluj, Bozinta, Giula"; p. ·19-20, Cluj-Cluj; Mirea,
p. 24, nr. 3; Moş Gh., p. 9, [La fereastră]; Nicoară-Netea, p. 156, nr. 1, „Regiunea
Mureşului de sus"; p. 164- 165, nr. 9, „Regiunea Mureşului de sus"; Pagini alese,
p. 39, „Muntenia"; p. 40, „Bucovina", cf. tip 9; Pamfile, Colinde, p. 10; p. 13- 14;
Pam file, Crăciunul; p. 54- 55, nr. 7, Tătăruşi-Iaşi; p. 55, nr. 8, Floreşti-Poie
neşti-Vaslui; p. 56, nr. 11, Zorleni-Vaslui; p. 56, nr. 12, Ţepu-Galaţi; p. 56-57,
nr. 13, Ţepu-Galaţi; p. 57, nr. 15, Ţepu-Galaţi; p. 51, nr. 16, Ţepu-Galaţi; p. 5960, nr. 22, Ţepu-GalaţiJ p. 60, nr. 24, Boloteşti-Vrancea; p. 61, nr. 27, LarguBuzău; p. 62, nr. 29, Ţepu-Galaţi; p. 62, nr. 30, Ţepu-Galaţi; Pann, Versuri musiceşti, p. 8; Papahagi, p. 79, nr. CCCXLVII, Sălişte-Băzeşti-Maramureş; Popovici,

Mureş; nr. 53 f, Saravale-Sînpetru Mare -
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Vasile, p. 9, nr. 1, Mărceşti-Dobra-Dîmbmriţa; Popovici, Victor, p. 10, nr. 8;
Rădulescu-Codin-Mihalache, p. 97, „Argeş"; Stea, Colinde, p. 17, [Strigarea colindătorilor la fereastră]; Stea, vicleim, colind, p. 26, nr. I; Teodorescu, G. Dem.,
p. 18, Bucureşti, [De fereastră], cf. tip 173: Tocilescu, p. 1460, Bistricioara-Ceahlău
Neamţ, cf. tip 121: p. 1488, Timişeşti-Neamţ; Urături, p. 5- 6, nr. I; p. 6- 7,
nr. II, p. 7- 8, nr. III; Ursu, p. 169, nr. 182, Bozoyi.ci-Caraş-Severin; Viciu,
p. 25- 26, nr. IX, Gledin-Monor-Bi.striţa-Năsăud, [La uşe]; p. 37, nr. XXXII,
Decea-Mirăslău-Alba; p. 39, nr. XXXVII, Sîncel-Alba; p. 94, nr. CXXIX, OrosiaCuci-Mureş; A .I.C.E.D., fg. : l lO b, Livezile-Bacău; 329, Mada-Balş-Hunedoara;
1032 b, c, Jina-Sibiu; 2168 c, Negreşti-Oaş-Satu Mare-Satu Mare; 2183 a, Certeze-Maramureş; 2188, Moişeni-Certeze; 3668 a, Fundul Moldovei-SuceaYa; 3996 a,
Prăjoaia-Livezi-Bacău, cf. tip 16; 5028 b, Cărmăzana-Satu Mare; 5278 a, Galda
de Jos-Alba; 5280 a, Galda de Jos-Alba; 5753 b, Ulmeni-Maramureş; 5799 b,
ClopotiYa-Hunedoara; 6153 c, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6293 a, Bucureşti, cj.
tip 173; 6806 b, Gurasada-Hunedoara; 6826 c, Merişor-Băniţa-Hunedoara, [La
cerb]; 6827 a, Merişor-Blniţa-Hunedoara, [De dimineaţă]; 7205 d, Negreşti-Oaş
Satu Mare-Satu Mare; 7276 a, Rădăşeni-SuceaYa; 7323 a, Bucureşti, cf. tip 173;
7362 a, Volovăţ-Rădăuţi-Botoşani, cf. tip 21; 7669 b, Săvăstreni-Recea Braşov;
7782 a, Bucureşti; 8085 c Rahău-Sebeş-Alba, [Butea]; 8086 a, Răhău-Sebeş
Alba, [A colacilor]; 8123 b, Cornetu-IlfoY; 8310 b, Negreşti-Oaş-Satu Mare-Satu
Mare; 8333 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 8762 a, Măţău-Mioarele-Argeş,
[Dă fereastră]; 8905 b, Floreşti-Laslea-Sibiu; 9429 c, Asuaju de Sus-Maramureş;
12842 d, iCoadele-Snagov-llfov; 12980 a, Ţoleşti-Forăşti.-Suceava; 12980 b, Ţo
leşti-Forăşti.-SuceaYa; 12990 a, Ţoleşti.-Forăşti-Suceava; mg.: lH h, BogdanaBuciumi-Sălaj; 226 c, Buciumi-Şomcuta-Baia Mare: 503 t, Goleş-Topliţa-Hune
doara, [De încheiere]; 525 e, Slatina-Nucşoara-Argeş; 547 p, Ilva Mică-Bistriţa
Năsăud; 552 e, IlYa Mică-Bistriţa-Năsăud; 733 a, Băneşti-Fintînele-Suceava;
903 d, Văleni-Argeş; 903 e, Valea Stejarului-Vad-Maramureş; 1016 b, RadnaLipoYa-Arad; 1019 e, Lipova-Arad; 1177 f, Fundul Moldovei-Suceava; 1430 h,
Roşia de Secaş-Alba; 1433 k, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 1434 g, Rebra-Bi.striţa
Năsăud; 1466 I a, Pojorîta-Suceava; 1527 z (v), Bălăceşti-Bol boş-Gorj; 1938 1,
Lupşa de Sus-Broşteni-Mehedinţi, (dub.); 1914 d, Lupşa de Sus-Broşteni-Mehe
dinţi (dub.); 2131 i, Bîrleşti.-Mogoş-Alba; 2223, p, Săpînţa-Maramureş, [La fereastră]; 2231 j, Birleşti.-Mogoş-Alba; 2667 c, Drăguş-Viştea-Braşov; 2723 I f, Ampoiţa-Meteş-Alba; 2723 I m, Ampoiţa-Meteş-Alba; 2724 II i., Feneş-Zlatna
Alba, [La fereastră]; 3163 e, Mara-Deseşti-Maramureş, cf. tip 173.
Cf.: Pamfile, Colinde, p. 15- 16, nr. 6, (a, tip 9); Pamfile, Crăciunul, p. 52,
nr. 1, Frătăuţii Vechi-Suceava, (a. tip 189); Viciu, p. 38, nr. XXXV, Filipişu
Mic-Breaza-Mureş, (a. tip 178); p. 39, nr. XXXVI, Ocna Mureş-Alba, (a. tip 23);
p. 59, nr. LXX, Ciuguzel-Lopadea Nouă-Alba, (a. tip 23).
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do-

20 - The request of Jesus to the "colindători".

colindătorilor să-i

J esus aske the "colindători"
to announce His birth. 3

20 - Colindătorii
lui Isus 2.

şi

rinţa

Isus cere

pomenească naşterea.

V. categ. VIII
Bogdan G., p. 22, Jina-Sibiu; Brediceanu, p. 142- 144, nr. 113, Săcel-Mara
Bud, p. 70- 71, nr. 9, ,,Maramureş"; Dtnsusianu, Haţeg, p. 268-269,
Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; D1ăgoi, Belinţ, p. 38-39, nr. 2, Eelinţ
Timiş; Drăgoi, Colinde, p. 43-44, nr. 38, Săvirşin-Arad; Velcu, p. 3-4, nr. 5;
A.l.C.E.D., fg.: 1031 b, Jina-Sibiu; 4924 c, Sebeşel-Săsciori-Alba; 7610 b, Şinca
\'eche-Şinca-Braşov; 8311 a, Negreşti-Oaş-Satu Mare; mg.: 2723 I g, Ampoiţa
Meteş-Alba; 2723 I p, Ampoiţa-Meteş-Alba, [A copiilor], cf. tip 181.
mureş;

Cf.; A.I.C.E.D., fg.: 6811, Gurasa.da-Hunedoara, (a. tip 11)

21 -

Crăciun călare.

21 -

Christmas on horse

back.
Crăciun

(colindătorii,

Dumnezeu, Sfîntul Ilie ... ) reprezentat de obicei ca un om bătrîn,
vine călare pe un cal alb (şchiop,
cu potcoave de colaci, adăpat
cu vinars ... ).

Christmas (the "colindă
tori", God, Saint Elijah ... ), usually represented as an old man,
comes on a horse (a white horse,
a limp one, one with horseshoes made out of "colac", a
horse who has drunk "vinars", 4 ••• ).

Bart6k, nr. 59 a, Feneş-Zlatna-Alba; nr. 69 a, Sinicolau Mare-Timiş; nr.
69 b, Mănăstireni-Cluj, cf. tip 5; Brăiloiu, p. 10, nr. 15, lzbiceni-Olt; Breazul,
G. Colinde, p. 102- 103, nr. 69, „Oltenia"; Cucu, ed. post., p. 181, nr. 144, Cornă
ţelu-Dimboviţa; Drdgoi, Colinde, p. 43, nr. 37, Săvirşin-Arad; p. 122-123, nr.
114, Cerbia-Zam-Hunedoara, [La uşe]; p. 130, nr. 122, Şoimuş-Hunedoara; Dumitraşcu, De sărbători, p. 50- 52, nr. I, Gildău-Jegălia-Ialomiţa; Lenghel-Izanu
p. 31, „Maramureş"; Pam file, Crăciunul, p. 53, nr. 4, „Transilvania"; p. 99- 100,
nr. 102, Tulburea-Gorj ; Tocilescu, p. 1480, Perieni-Vaslui; A .I .C.E.D., fg.: 331,
Mada-Balşa-Hunedoara: 917 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 6691 a, Paltin-Vrancea;
9109 a, Porumbacu de Jos-Sibiu; 12973 a, Dolhasca-Suceava; 12973 c, DolhascaSuceava; 12995, a, Drăguşani-Parava-Bacău; 14431, Dorna Cîndreni-Suceava;
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1012 h, Lipo·Fa-Arad; 2223 n, Săpînţa-Sighet
[La fereastră]; 3407 d, Porumbacu de Jos-Sibiu, [La fereastră].
Cf.: Cucu, ed. post., p. 161, nr. 126, Podul Rizii-Sălcioara-Dîmboviţa, (a.
tip 153); p. 182, nr. 145, Fierbinţi-Ilfov, (a tip 80 A); A .I.C.E.D., fg.: 1843 c,
Vad-Copalnic-Mănăştur-Maramureş, (a. tip 173); 1849, b, c, Vad-Copalnic-Mănăş
tur-Maramureş, (a. tip 3); 7362 a, Volovăţ-Rădăuţi-Botoşani, (a. tip 19); mg. :
1009 e, Radna-Lipova-Arad, (a. tip 5); 1012 c, Sîmbăteni-Păuliş-Arad, (a. tip 5);
2602 I g, Tisa-Hălmagiu-Arad, [Colinda dubelor], (a. tip 8).

mg. : 676 f,

Sîmbăteni-Păuliş-Arad;

Maramureş,

22 -

I ngeraş

călare.

22 - An angel on horse back.

Un îngeraş călare porneş
te să caute băieţi (copii) cu
bice. 3

A little angel rides off searching for boys (children) with
whips. 5

Cucu, ed. post., p. 115, nr. 90, Petroşiţa-Dîmboviţa; p. 117, nr. 92, Şelaru
p. 118, nr. 193, Potlogeni Vale-Crîngurele-Dîmboviţa; p. 121 nr. 95,
Slănic-Aninoasa-Argeş; p. 138, nr. 109, Grecii de Jos-Fierbinţi-Ilfov; Ionescu, N.,
p. 52- 53, Ocnele Mari-Vilcea; Popovici, Vasile, p. 21, nr. 11, Croitori-Dîmboviţa; A .I.C.E.D., fg., 7324 a, Bucureşti, [Pentru copilaşi], „Dă înger"; 10138 a,
Dîmboviţa;

Bucşani-Bucureşti.

II. COSMOGONICE

II. COSMOGONICAL
COLINDA

23 - Facerea lumii.

23 - T he creation of the world.

Demiurg (Dumnezeu, îngeri, sfinţi, Sf. Ilie „.) razămă
cerul pe patru stîlpi de argint,
întinde pămîntul, face munţii
şi văile.

The creator (God, angels,
Saints, Saint Elijah„.) puts
the sky on four silver pillars,
stretches the earth and forms
mountains and valleys.

V. categ. VIII

Bart6k, nr. 103 a,

Corbeşti-Ceica-Bihor;

Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara,

nr. 103 b, Drăgeşti-Bihor; 103 c,
cf. tip 167; nr. 103 d, Nucşoara-Sălaşu d
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Sus-Hunedoara, cf. tip 173; nr. 103 e, !griş-Timiş, cf. tip 26 A a; nr. 103 f,
Ungheni-Mureş; nr. 103 g, ldicel-Brîncoveneşti-Mureş; nr. 103 h, Cenad-Timiş;
Bibicescu, p. 235- 237, nr. 3, Vîlcele-Covasna, cf. tip 180; p. 237, nr. 4, VîlceleCovasna, cf. tip 180; Bologa, p. 98, nr. 70, Şeica Mare-Sibiu; Breazul, G. Colinde,
p. 72, nr. 49, „Transilvania"; Cocişiu, Tîrnava, p. 423, Racoş-Mateiaş-Braşo·J;
Coman, p. 7, Margine-Abram-Bihor; Densusianu, Haţeg, p. 163- 164, Sarmizegetusa-Hunedoara, cf. tip 167; Drăgoi, Colinde, p. 98- 99, nr. 91, Leşnic-Veţel
Hunedoara, cf. tip 167; p. 111- 112, nr. 103, Dobra-Hunedoara, cj. tip 167;
p. 171-172, nr. 181, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 226-227, nr. 246, ReciuGîrbova-Alba; p. 234, nr. 257, Pianu de Sus-Pianu-Alba, cf. tip 167; p. 251,
nr. 283, Întorsura Buzăului-Covasna, cj. tip 162; p. 252, nr. 284, „Buzău ardelean-Trei Scaune"; Dumitraşcu-Crişan, p. 31- 32, nr. II, Mărgineni-Hîr~eni
Braşov; Ionescu, C., p. 16, nr. 8, Arpaşu de Sus-Cîrtişoara-Sibiu, [Colindă de masă];
]arnik-Bîrseanu, p. 539, nr. XXXI, Blăjel-Sibiu; Nicoară-Nctca, p. 169- lîO,
nr. 13, „Regiunea Mureşului de sus", cf. tip 176 A; Păuulcscu, p. 19, nr. 26,
„Teii Grecea-Transilv.", cf. tip 176 A; Răuţescu, p. 20- 22, Dragoslavele-Arge~.
[Colindul casei], cf. tip 16; Tocilescu, p. 528, Starchiojd-Prahova, cf. tip 1, 68 C;
Viciu, p. 21, nr. I, Săcădate-Avrig-Sibiu; p. 21- 22, nr. II, Spini-Turdaş-Hune
doara; p. 23, nr. IV, Călanu Mic-Călan-Hunedoara, cf. tip 167; p. 26- 27, nr. XI,
Cibu-Fîntînele-Mureş, cj. tip
167; p. 31, nr. XX, Mărgineni-Hîrseni-Bra~o-1;
p. 38, nr. XXXIV, Blaj-Alba; p. 39, nr. XXXVI, Ocna Mureş-Alba, cj. tip 19;
p. 59, nr. LXX, Ciuguzel-Lopadea Nouă-Alba, cj. tip 19; A .l.C.E.D„ fg.: 366,
Mada-Balşa-Hunedoara, cj. tip 167; 486 a, Arpaşu de Sus-Cirti~oara-Sibiu; 559
a, Bucureşti, [De fereastră], cj. tip 26 A, 166; 820 a, Sfînandreaş-Simeria-Hune
doara, cj. tip 167; 1275 c, Drăguş-Viştea-Braşov; 1318 c, Aipaşu de Sus-Cîrtişoara-Sibiu, [Colind de casă]; 3379 a, Arpaşu de Jos-Sibiu; 3394 b, Ohaba-Şinca
Braşov; 4734 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor; 5458 a, Mateiaş-Racoş-Braşov; 5464 c,
Coveş-Agnita-Sibiu, cj. tip 167; 6374 c, Dîrlos-Sibiu; 6802 b, Ţărăţel-Brad-Hune
doara, cf. tip 173; 6811 a, Gurasada-Hunedoara, cj. tip 25; 6848 c, Valea LupuluiBaru-Hunedoara, cj.tip 167; 7325 b, Bucureşti, [Dă făreastră], cf.tip 26 A,166;
7372 b, Dragoslave-Argeş, [Al casei dinăuntru], cf. tip 16, 30; 7617 c, Şinca Nouă·
Poiana Mărului-Braşov, cf. tip 26 A ; 7994 b, Iclod-Cluj; 14183 a, Boşorod-Hune
doara, cf. tip 167; 14491 e, Bunila-Hunedoara, cf. tip 167; mg.: 503 s, Goleş
Topliţa-Hunedoara, cj. tip 167; 733 b, Băneşti-Fîntînele-Suceava, cf. tip 167;
809 f, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara; 911 d, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, cj.
tip 25; 1008 e, Lipova-Arad, cj. tip 162; 2120 c, Co•Jăsinţ-Arad, cj. tip 26 A a;
2604 I (v), Poienari-Hălmagiu-Arad; 2725 I g, Galaţi-Zlatna-Alba; 3400 II a,
Arpaşu de Jos-Sibiu; 3401 I a, Arpaşu de Jos-Cirtişoara-Sibiu, cj. tip 30.

Cf.: Breazul, G., Colinde, p. 63, nr. 42, „Transilvania", (a. tip 176 A);
p. 67- 68, nr. 45, „Transilvania", (a. tip 11); Cucu, ed. post„ p. 65, nr. 51, Rotari-
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Ceptura-Prahova, (a. tip 176 A); Drăgoi, Colinde, p. 233, nr. 256, Pianu de SusPianu-Alba, (a. tip 162); A .I.C.E.D., fg. 5143 b, Brădeni-Sibiu, (a. tip 180);
mg. 3401 I e, Arpaşu de Jos-Sibiu, [De Sf. Vasile], (a. tip 1).

Comp.: Motif-Index, A 665.2.1 Four sky-columns; A s;o2, Toţograţhical
features of the earth arranged by creator; A 852, Making the earth too large.
Măsurarea pămîntului.

24-T he measurement of the earth.

Dumnezeu trimite pe Sf.
Ion (pe Sfînta Duminică) să

God sends Saint John (Saint Sunday) to measure the
earth.

24 -

măsoare pămîntul.

Cj. tip 23, 68 C
Bîrlea, I, p. 108, Berbeşti-Ciuleşti-Maramureş; Cucu, ed. post„ p. 189,
nr. 151; Ionescu, N„ p. 43, Sadova-Dolj; p. 44, Ştefan cel Mare-Olt.

Cj.: A.I.C.E.D., jg .. :t6 b,

25 -

Bucureşti,

Furarea astrelor.

Iuda 4 (diavolul...) fură soarele, luna (toartele cerului, cheiile raiului„.); Sf. Ilie (Sf. Ion,
arhangheli sau Sf. Petre) aşează
iar astrele pe cer.

[:Ce

vînători],

(a. tip lOA).

25 - The theft of the heavenly
bodies.
J udas 6 (a devii...) steals the
sun, the moon (the handles of
the sky, the keys of Paradise„.).
SaintElijah(SaintJohn,archangels or Saint Peter) recovers the
celestial bodies and puts them
in the sky.

cj. tip 185; v. categ. VIII
A .A .F„ voi. VII, p. 88- 89, nr. 99 Cîmp-Vaşcău-Bihor
A lu Sîntilie" ·
Alexiei, P· 142- 143, Văsoaia-Chisindia-Arad; p. 149- 154, S~l~~bagiu de Bar~
cău-Balc-Bihor; Bart6k nr. 79 a, Ungheni-Mureş; nr. 79 b, Ghelari-HunedoaraHunedoara; nr. 93 d, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; nr. 93 e, ComoriGurghiu-Mureş; nr. 93 f, Şoimi-Bihor; nr 93 g, Şoimi-Bihor; nr. 93 h, Corbeşti
Ceica-Bihor; nr. 93 i, Cotiglet-Ceica-Bihor; nr. 93 j, Poarta-Fărăgău-Mureş, cf.
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tip 178; nr. 93 k, Comori-Gurghiu-Mureş; nr. 93 1, Ungheni-Mureş; nr. 93 m,
Albac-Cîmpeni-Cluj; Bîrseanu, p. 13- 14, nr. XII, Ghelinţa-Covasna, p. 14- 15,
nr. XIII, Satu Lung-Chinteni-Cluj; Bibicescu, p. 2i6- 2i7, nr. 11, Vîlcele-Covasna; Bologa, p. 36-37, nr.28, Lancrăm-Sebeş-Alba; p. 39-il, nr. 32, Nădăş
tia de Sus-Călan-Hunedoara; p. 65- 66, nr. 5i, Cugir-Alba, cf. tip 10 A ; Brăi
loiu, p. 9, nr. 13, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; p. 10, nr. li, Curtea de Argeş-Argeş;
p. 12- 13 nr. 19, Retiş-Brădeni-Sibiu, cf. tip 4.; Broazul, G., Colinde, p. 114- 118,
nr. 76, „Muntenia"; Burada, p. i3- i6, „Dobrogea"; Cocişiu, Tfrnat:a, p. i27,
Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; Coman, p. 33- 3i, Margine-Abram-Bihor; Cucu
ed. post., p. 30- 31, nr. 20, Slănic-Aninoasa-Argeş; p. 8i nr. 6i, Bărbuleşti-Armă
şeşti-Ilfov, cf. tip 153; p. 163- 164, nr. 128, Boldeşti-Scăeni-Prahova; p. 165,
nr. 129, Ştefăneşti-Ileana-Ialomiţa; p. 166, nr. 130, Iazul-Măgurele-Prahova;
Daulu, p. 32- 33, „Bihor"; p. 59, „Bihor" (dub.); Drăgoi, Belinţ, p. 57 nr. 21,
Belinţ-Timiş; p. 58, nr. 22, Belinţ-Timiş; p. 60, nr. 2i, Belinţ-Timiş; Drăgoi,
Colinde, p. 15- 17, nr. 15, Lipova-Arad; p. 63, nr. 59, II teu-Petriş-Arad; p. 132,
nr. 125, Streisîngeorgiu-Călan-Hunedoara, cf. tip 9; p. 143- Hi, nr. 142, PonorPui-Hunedoara, cj. tip 9; p. 150- 151, nr. 153, Ormindea-Băiţa-Hunedoara;
p. 167, nr. 176, Balomir-Sintămăria-Orlea-Hunedoara; p. 259, nr. 295, Tuşinu
Sînpetru de Cîmpie-Mureş; Dumitraşcu-Crişan, p. 32- 33, nr. III, „Şerbăneşti
Făgăraş"; Hetcou, p. 39- i 1 nr. II, „Nordul Bihorului, Valea Barcăului"; Ionescu, C., p. 33, nr. 18, Luţa-Beclean-Braşov; Lenghel-Izanu, p. i3- ii, BrebOcna-Şugatag-Maramureş; Marian, Sărbătorile, p. 10- 11, nr. I, Zahareşti-Stro
ieşti-Suceava; p. 11, var. nr. 1, Ciprian Porumbescu-Suceava; p. 12, var. nr. 2,
Ciprian Porumbescu-Suceava; p. 12- 13, var. nr. 3, Corlata-Drăgoieşti-Suceava;
p. 13- H, var. nr. i, Corlata-Drăgoieşti-Suceava; p. 15, var. nr. 6, Pîrteştii de
Jos-Suceava; p. 16, var. nr. 7, Minăstirea Humorului-Suceava, cj. tip 167;
p.16- 17, var. nr. 8, Vama-Suceava; Marienescu, p. 77- 79. comb. var. „Cluj,
Alba Iulia, Dobra"; p. 80- 81, comb. var., „Cluj. Foenu"; Nanu, p. 36, Şer
boeni-Buzoeşti-Argeş; Neagu, p. 36- 37, nr. XXIX, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă
Ialomiţa, [De fereastră]; Păsculescu, p. 16- 17, nr. 23, Tîrgovişte-Dimboviţa,
[Colind de preot], cf. tip 178; p. 50, nr. 59, Agighiol-Valea Nucarilor-Tulcea,
(dub.); Rău/eseu, p. 25-27, Dragoslavele-Argeş, [Colindul preotului], cf. tip
177; Teodorescu, G. Dem., p. 33- 34, „Transilvania"; Tuţescu, p. 12- 13, Orăştie
Hunedoara; Viciu, p. 87- 88, nr. CXVIII, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara;
p. 88, nr. CXIX, Abrud-Alba; p. 88-89, nr. CXX, Sincel-Alba; p. 89, nr. CXXI,
Axente Sever-Sibiu; p. 90, nr. CXXII, „Făget"; p. 152- 153, nr. LXXIX, Gledin-Monor-Bistriţa-Năsăud, cf. tip 137 B b; Vulpescu, p. 172- 173, Lupşanu
Ialomiţa, [Colind de bătrîn]; A.I.C.E.D„ fg.: 3 H b, Mada-Balşa-Hunedoara;
359 b, Sîncel-Alba; 166 a, Sîncel-Alba; 976 a, Turnu Roşu-Sibiu; 1305 a, Arpaşu
de Sus-Cîrtişoara-Sibiu; 1785 b, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 3392 a, Ucea de
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Jos-l"cea-Braşmr; 3544 a, Fundu Moldovei-Suceava; 3552 a, Fundu MoldoveiSuceava; 4.776 b, Sitani-Pomezeu-Sibiu; 4.963 a, Cricău-Alba; 5068 a, Retiş
Drădeni-Sibiu, cf. tip 4.; 5119 a, Brădeni-Sibiu; 5123 a, Brădeni-Sibiu; 5278 c,
Gaida de Jos-Alba; 5385 c, Bîrghiş-Sibiu, cf. tip 4; 5394 c, Ghijasa de Sus-Alţina
Sibiu; 5"108 b, Albeşti-Sighişoara-Mureş; 5445 c, Mateiaş-Racoş-Braşov; 5459 a,
Co·reş-Agnita-Sibiu; 6153 b, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6157 b, Buia-Şeica MareSibiu; 6862 b, Vrie-Pui-Hunedoara, cf. tip 10 A; 7322 a, Bucureşti, ,,Iudilii cu
chiilii"; 7371 a, Dragosla·rele-Argeş, cf. tip 178; 7613 b, Dejani-Recea-Braşov;
7670 c, Să·răstreni-Braşo·r; 7682 b, Săsciori-Recea-Braşov; 8585 c, SomovaTulcea; 9150 b, Hăţăgani-Băiţa-Hunedoara; 9848 a, Dragoslavele-Argeş, [A
popii], cf. tip 178; 10252 c, Stînceşti-Dobra-Hunedoara; mg.: 907 d, Sarinasuf1\Iurighiol-Tulcea; 1016 a, Radna-Lipova-Arad; 1019 a, Lipova-Arad; 1182 d,
Colacu-Fundu ::\Ioldo·rii-Sucea·,-a; 184.2 m, Sîncel-Alba; 214.4. a, Gura RîuluiSibiu, „A luzii"; 2603 I n, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2725 I d, Galaţi-Zlatna-Alba;
2958 I t, Mlăceni-Periş-Vilcea; 2958 II h, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea; 2960 I s,
Boişoara-Vilcea [Colindă de masă]; 2961 II c, Găujani-Boişoara-Vilcea [Colindă
de masă]; 34.00 I j, Noul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu.

Cf. : Alarian, Sărbătorile, voi. I, p. 14- 15, var. nr. 5, Corlata-Drăgoeşti
Sucean, (a. tip 68 C); A.I.C.E.D„ fg.: 4.228 c, Capu Codrului-Păltinoasa-Su
cean, (a. tip 1); 6754. c, Doroteia-Frasini-Suceava, (a. tip 1); 6811 a, GurasadaHunedoara, (a. tip 23); mg .. 911 d, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, (a. tip 23).
Comp.: Motif-Index, G 303.8.I.I, Elijah drives devils from heaven; G
JOJ.8.2 De·rils carry away the sun when they fall from heaven.

26 -

V estmînt împodobit cu

/JlSlre.

26 - A ttire adorned with
cdestial iodies.

Cj. tip : 42 b, 131 a, 160 B a, 181 a.

26 A - Dumnezeu, (Isus)
într-un vestmînt împodobit cu astre coboară din
cer pe o scară.

îmbrăcat

26 Â - God (J esus) dressed in an attire adomed with
celestial bodies descends from
the sky on a stairway.

Bîrseanu, p. 5- 6, nr. II, „Săcele"; Bologa, p. 27-28, nr. 19, Porumbacu
de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu; p. 58, nr. 46, Sebeşu de Sus-Racoviţa-Sibiu;
Brediceanu, p. 137, nr. 109, Corneşti-Călineşti-Maramureş; Daulu, p. 15, „Bihor";
Drăgoi, Colinde, p. 35- 36, nr. 31, Săvîrşin-Arad; p. 67, nr. 63, llteu-Petriş-Arad;
Dumitraşcu-Crişan, p. 54.- 55, nr. XVIII, „Tîrnava mică"; Ionescu C., p. 12- 13,
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nr. 6, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, [Colindă la intrare în casă];
Pamfile, Colinde, p. 16- 18, nr. 7, cf. tip 153; Păsc11lescu,p. 9, nr. 9, Călăraşi
Ialomiţa; A.I.C.E.D„ fg.: 2007 b, Jugur-Poienarii de Muscel-Muscel; 4623 a,
Feldioara-Braşov; 5263 b, Streja-Cîrţişoara-Sibiu; 5357 c, Cuciulata-HoghizBraşov, [Colindă la turcă]; 5423 b, Boiu-Albeşti-Mureş; 7652 b, Porumbacu de
Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu; mg.: 881 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1038 a,
Jugyr-Poienarii de Muscel-Argeş; 2958 I m, Mlăceni-Periş-Vîlcea.
Cf. : Bîrseanu, p. 7, nr. III, Turcheş-Săcele-Braşov, (a. tip 179); FrÎllcuCandrea, p. 192, nr. IO, „Munţii Apuseni", (a. tip 137 B b); Păscu/eseu, p. 6- 7,
nr. 5, Cudalbi-Dolj, (a. tip 154); Viciu, p. 156- 157, nr. LXXXIII, Gledin-~Ionor
Bistriţa-Năsăud, (a. tip 178); A.I.C.E.D„ fg.: 559 a, Bucureşti, [De fereastră]
(a. tip 23); 7325 b, c, Bucureşti, [Dă fereastră], (a. tip 23); 7617 c, Şinca ~ouă
Poiana Mărului-Braşov, (a. tip 23); 8910 b, Floreşti-Laslea-Sibiu, (a. tip 28 A).

Comp.: Motif-lndex,F 821. I.5Dress color of sun, moon and stars; F 52,
Ladder to upper world.

26 A a - Dumnezeu cope o scară ; menţionarea
vestmîntului lipseşte.

boară

A.I.C.E.D„ mg.: 163 a,

26 A a - God descends
f.rom the sky; the a ttire is not
mentioned.
Rohia-Lăpuş-Maramureş.

Cf.: B9.rt6k, nr. 103 e, Igriş-Sînpetru Mare-Timiş, (a. tip 23); A.I.C.E.D„
mg. 2120 c, Covăsinţ-Arad, (a. tip 23); mg. 2958 I n, Mlăceni-Periş-Yîlcea, [Colindă.
de afară], (a. tip 16).
Comp. : Motif-Index, F 52, Ladder to upper world.
26B-Dumnezeu(Crăciun ... )

26 B - God (Christmas .„)
într-un vestmînt îm- dressed in an attire adorned
podobit cu astre se alătură cetei with celestial bodies 1oms or
colindătorilor sau se întilneşte meets the "ceata".
cu ceata.
îmbrăcat

cf. tip 19
Bart6k, nr. 58 a, Urisiu de Sus-Chiheru de Jos-Mureş; Bibiccsw, p. 233234, nr. 1, Vilcele-Covasna; Bîrseanu, p. 5, nr. I, „Braşo·r"; Bogdan, G„ p. 26,
Mag-Sălişte-Sibiu; Bologa, p. 29- 30, nr. 21, Porumbacu de Sus-Porumbacu de
Jos-Sibiu; Cocişiu, Tîrnava, p. 421, Cuciulata-Hoghiz-Braşo·r, [Colindă de turcă];
Colinde, stea, p. 46; Drăgoi, Colinde, p. 70- 71; nr. 66, llteu-Petriş-Arad; p. 238,
nr. 263, Daia-Ulieş-Harghita; ]amik-Bîrteanu, p. 38i, nr. IX, var. II, „Transil181
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vania"; Moş Gh., p. 9, [La fereastră]; Nanu, p. 37, „Argeş"; p. 41, Arefu-Argeş;
Pamf ile, Colinde, p. 10- 11, nr. 2; Stanciu, p. 52; Stea, Colinde, p. 18, [Strigare
la fereastră]; Tocilescu, p. 524, Eogaţi-Argeş; p. 1121, Roşiorii de Vede-Teleorman, cf. tip 10 B; Viciu, p. 35- 36, nr. XXX, Cetea-Borod-Bihor; p. 36- 37,
nr. XXXI, Cetea-Borod-Bihor; A .I.C.E.D„ fg. : 493 a, Arpaşu de Sus-Cirţişoara
Sibiu; 5113 a, Retiş-Brădeni-Sibiu; 5122 b, Brădeni-Sibiu; 6164 c, Mihăileni
Agnita-Sibiu; mg. : 1038 a, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş; 2603 I b, TisaHălmagiu-Arad; 2724 II m, Feneş-Zlatna-Alba.
Cf.: Cucu, p. 7, (a. tip 167); Teodorescu, G. Dlm., p. 52- 53, Bucureşti,
[De copil], (a. tip 137 A); Tuţtuu, p. 46- 47, Zărneşti-Braşov-Era~ov, (a. tip
137 B b); A.I.C.E.D., fg.: 665 b, Hosman-Nocrich-Sibiu, (a. tip 137 B b); 3549 a.
Fundu Moldovei-Suceava, (a. tip 177 A); 8829 a, Văleni-Argeş (a. tip 9); 9129 b,
Săldăbagiul Mic-Căpîlna-Bihor, (a. tip 195); 9197 :a. Giri~ul Negru-Tinca-Bihor,
(a. tip 195); mg. 529 s, Corbi-Argeş, [La fereastră], (a. tip 189).

Comp; Motif-Index, F 821. 1.5 Dress color of sun, moon and stars

27

Două

stele,

două

su-

27 -

Two stars, two sis-

rori.

ters

Două stele (uneori două
păsări) sînt măritate, una la
răsărit, alta la apus.

Two stars (sometimes two
birds) are married, one in the
East, the other in the West.

A.A.F„ vol. VI, p. 206, nr. 208, Comlăuşa-Bătarci-Satu Mare; Bart6k,
nr. 38 a, Cornlăuşa-Bătarci-Satu Mare; nr. 38 b, Tarna Mare-Satu Mare; Cosma,
p. 190, „Transilvania"; Folclor din Transilvania, vol. I, p. 540, nr. 265, Cluj-Cluj;
Ilieşiu, p. 23, „Cîmpia Turzii", [Colinda surorilor]; Ţiucra, p. 164, „Cimpia Aradului"; Viciu, p. 147, nr. LXIX, Dezmir-Apahida-Cluj; p. 147-148, nr. LXX•
Petroşani-Hunedoara; p. 148, nr. LXXI, Cetea-Galda de Jos-Alba; p. 148, nr.
LXXII, Ragla-Cetate-Bistriţa-Năsăud; A.I.C.E.D., fg.: 4296 b, Chegea-Săcă
seni-Satu Mare.
Comp.: Motif-Index A 770 f.f., Origin of particular stars.

28 - Zorile.

28 -

28 A - Zorile sin t ruga te
să zăbovească (sau dimpotrivă
se vesteşte revărsatul); doi vulturi (curcani, porumbei, cocoşi,
berbeci ... ) se bat pentru un bob
(fir, pană, cunună ... ) de aur.

The Dawn.

28 A - Dawn 7 is asked
to postpone its coming (sometimes sunrise is announced) Two
eagles (turkeys, pigeons, cocks,
rams„.) are fighting for a golden bead (thread, feather, wre-
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Uneori episodul animalelor care
se bat este neclar sau lipseşte.

ath„.). Sometimes the animals
which fight are not specified.

Bîrseanu, p. 24 nr. I „Dîrstele Braşovului"; Bibicescu, p. 256-257, nr. 17,
Vilcele-Covasna; Cocişiu, Tîrnava, p. 437, Cuciulata-Hoghiz-Braşov; Cucu, ed.
post., p. 39-40, nr. 27, Slănic-Aninoasa-Argeş; Dumitraşcu-Crişan, p. 53-54,
nr. XVII, Şercaia-Braşov, [Zori]; p. 66, nr. XXVII, Mărgineni-Hîrseni-Braşov; :
Pam file, Crăciunul, p. 123, Dăeşti-Vîlcea; p. 123- 124, Ciineni-Vîlcea; Teodorescu, G., Dem. p. 68, Bucureşti, [Despre ziuă]; p. 68-69, „Atîrnaţi", [De fereastră]; A.l.C.E.D.,fg.: 173, Poienari-Ulmi-Ilfov; 354, Sîncel-Alba;
573 c, Sebeş
Făgăraş-Braşov; 911 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 3440 b, Mărgineni-Hîrseni-Braşov;
5142 b, Brădeni-Sibiu; 5358 b, Cuciulata-Hoghiz-Braşov, [Colindă la turcă]; :
5398 b, Agnita-Sibiu; 5458 c, Mateiaş-Racoş-Braşov; 6168 b, Şalcău-Mihăileni
Braşov; 7584 a, Lupşa-Hoghiz-Braşov; 7597 c, Părău-Braşov; 7686 c, VoilaBraşov; 8910 b, Floreşti-Laslea-Sibiu, cf. tip 26 A ; 8911 c, Floreşti-Laslea-Sibiu;
9340 b, Sebeş-Hîrseni-Braşov; 10897 b, Şona-Mîndra-Braşov; 10897 c, Şona
Mîndra-Braşov; mg.: 2959 I i, Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea, (Zicr;le]; 2961 I h,
Boişoara-Vilcea, [Ziorile]; 2962 I e, Găujani-Boişoara-Vilcea, (Colindă de sfîrşit];
3401 I b, Arpaşu de ] os-Sibiu.

28 A a - Bobul de aur
este găsit de către gazdă, sau
vînat şi adus gazdei. Lipseşte
încăierarea pentru bobul de aur.

28 A a - The golden
is found by the host or is
ted and brought to the
The fight for the golden
is not mentioned.

bead
hunhost.
bead

Ionescu, C., p. 6, nr. 2, Cîrţa-Sibiu [Colindă în casă - la intrare]; Viciu,
p. 158, nr. LXXXVI, Voila-Braşov, [De zăurit]; p. 163, nr. XCV, Voila-Braşov,
(De zăurit], cf. tip 125; A.l.C.E.D., fg .. 914 b, Mohu-Şelimbăr-Sibiu.

28 B - Se
satul zorilor (de
trei cocoşi).

anunţă revăr
către unul sau

28 B - Three cocks (or
one cock) herald the dawn.

Bart6k, nr. 80, Miceşti-Tureni-Cluj; nr. 137, Pătrîngani-Zlatna-Alba.; Bălă
p. 49-50, nr. 25, Catane-Negoi-Dolj; Bogdan, G., p. 17, Poiana SibiuluiSibiu; Brăiloiu, p. 12, nr. 18, Ciineni-Vilcea; Breazul, G., Colinde, p. 193 194,
nr. 118, „Transilvania"; Viciu, p. 30-31, nr. XIX, „Comunic"; p. 35, nr. XXIX,
„Bouţarul de Jos"; p. 165, nr. XCIX, Boian-Bazna-Sibiu; p. 165, nr. C, Tilişca
Sibiu; A .l.C.E.D., fg. : 1802 a/3, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 3685 c, Poenari-

şel,

183
https://biblioteca-digitala.ro

nmi-Ilfo·1 ; 6178 c, Ştenea-Şeica Mare-Sibiu; 6217 a, Tîrnăveni-Mureş; 7986 b,
Sincel-Alba, [Colindă de turcă]; mg.; 1474 i, Tălmăcel-Tălmaciu-Sibiu; 1135 b,
I noru Alb-Bicaz-Neamţ; 2724 II g, Feneş-Zlatna-Alba, [A căşii]; 2726 II d, Valea :\[ică-Alba, [Cînd se face ziuă].

28 C - Zorile sînt rugate
să întîrzie cu revărsatul; flă
căul a furat un murg (uneori
se dezminte furtul) şi a petrecut
noaptea cu iubita. 5

28 C - Dawn is asked to
postpone its coming. The young man has stolen a horse
(sometimes the theft is denied)
and has spent the night with
his beloved 8 •

Bologa, p. 31-32, nr. 23, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, [De
Sfintu Nicolaie înainte de revărsat]; Drăgoi, Colinde, p. 239, nr. 265, Porumbacu
de Jos-Sibiu; A .J.C.E.D., fg.: 916 b, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 1270 a„,BreazuLisa-Braşov", [Zăurit], cj. tip 203; 3480 c, Făgăraş-Braşov; 5264 b, Streza-Cîrti·
şoara-Sibiu; 5413 a, Albeşti-Mureş; 7638 c, Porumbacu de Jos-Sibiu; 7653 b,
Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, cf. tip 203; 7669 c, Săvăstreni
Recea-Braşov·; 7686 d, Voila-Braşov; 7692 b, Dridif-Voila-Braşov; 7725 c, Scoreiu-Porumbacu de Jos-Sibiu, cf. tip 203; 8156 b, Viştişoara-Viştea-Braşov,
[Cînd zoreşte]; 9108 c, Voivodeni-Voila-Braşov; mg. : 695 r, Viştişoara-Viştea
Sibiu; 2667 h (v), Drăguş-Viştea-Sibiu; 2723 I u, Ampoiţa-Meteş-Alba, [A hoţi
lor]; 3407 g, Porumbacu de Jos-Sibiu, [Zîuorile pentru Sfîntu Ion1.

29 soare.

1Vf erele căpătate

de la

Trei femei (trei zîne, trei
îngeri, trei sfinţi, omul bun)
culeg mere. Întrebate de lună
(Maica Domnului, Sf. Petre) de
unde au merele, femeile răspund
că le-au primit de la soare.

29 - The
from the sun.

apples

received

The moon (God's mother,
Saint Peter) asks three women
(three fairies, three angels, saints, the kind man) where they
got the apples. The women have
received them from the sun. 9

Cj. tip 159
Bart6k, nr. 48 d, Pomi-Satu Mare; Breazul, G. Colinde, p. 195, nr. 119,
„Transilvania"; Cosma, p. 188, „Ardeal"; Daulu, p. 65-66, „Bihor", (dub.);
Hetcou, p. 46-47, nr. IX, „Din sudul Bihorului, de pe valea Crişului"; }rfărăscii,
p. 56-57, Sudrigiu-Rieni-Bihor; A.I.C.E.D., jg.: 4296 a, Chegea-Săcăseni-Satu
l\Iare; 5034 b, Tur-Ilaia Mare-Maramureş; 9429 a, Asuaju de Sus-Maramureş;
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mg. : 1581 I, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 3364 I p, Şurdeşti-Sişeşti-Maramureş; 3364
I r, Şurdeşti-Sişeşti-Maramureş 3367 II z, Şurdeşti-Sişeşti-Maramureş.
Cf.: Albu, p. 22-23, (a. tip 181); Nicoară-Netea, p. 178- 179, nr. 23, „Regiunea Mureşului de sus'', (a. tip 4); A .I.C.E.D., mg., 162 n, Rohia-Tg. Lăpuş
Maramureş, (a. tip 162).

30 - Mana cîmpuhti.
Dumnezeu sau un emisar
al acestuia (Sfîntul Ion, Sfînta
Duminică, colindătorii sau gazda) dă mană cîmpiilor. Se pomeneşte uneori şi de o fîntînă.

30
fields.

The fertility of the

God, or one of his rnessengers (Saint John, Saint Sunday, the "colindători" or the
host) brings "mana" 10 to the
fields. Sometimes a fountain is
also mentioned.

Bart6k, nr. 78 a, Poarta-Fărăgău-Mureş; nr. 78 b, Miceşti-Tureni-Cluj;
nr. 97 c, Drăgeşti-Bihor, cf. tip 177 B; nr. 102 a, Urviş de Beiuş-Şoimi-Bihor.
cf. tip 136 a; 102 b, Cociuba Mare-Bihor; nr. 102 c, Cotiglet-Ceica-Bihor;
nr. 102 d, Luncşoara-Auşeni-Bihor, cf. tip 136 a; Coman, p. 19-20, Margine-AbramBihor; Breazul, G., Colinde, p. 105-106, nr. 71, „Transilvania"; Drăgoi, Belinţ,
p. 47, nr. 11, Belinţ-Timiş; Drăgoi, Colinde, p. 149-150, nr. 150, Zlaşti-Hunedoara
Hunedoara; p. 257-258, nr. 293, Tuşinu-Sînpetru de Cîmpie-Mureş; Viciu,
p. 27, nr. XII, Uroi-Haţeg-Hunedoara; p. 27-28, nr. XIII, Şpring-Alba, cf. tip
129; p. 28, nr. XV, Orosia-Cuci-Mureş; p. 59-60, nr. LXXI, Măhăceni-Alba;
p. 104- 105, nr. CXLVI, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; A.I.C.E.D., fg.:
131 b, Sîncel-Alba, 2187 a, Moişeni-Certeze-Satu Mare; 4731 b, Crînceşti-Dobreşti
Bihor; 4944 a, Cetea-Galda de Jos-Alba; 5394 b, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu;
6170 c, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; 6801 b, Ţărăţel-Brad-Hunedoara; 6801 c, Ţără
ţel-Brad-Hunedoara; 6816 a, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara; 7635 a, Porumbacu de Jos-Sibiu; 7985 c, Sîncel-Alba; 10273 c, Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara,
[De preot]; mg.: 879 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 2603 I n, Tisa-Hălmagiu
Arad.
Cf.: A.A.F., voi. I, p. 178, nr. CLVIII, Certeze-Satu Mare, (a. tip 1); Viciu,
p. 116, nr. XII, Brad-Hunedoara, (a. tip 31); A .I.C.E.D., fg. : 328, Mada-Balşa
Hunedoara, [A jidovului), (a. tip 68 C); 1808 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara (a,
tip 159); 2958 I f.f., Mlăceni-Periş-Vîlcea, „Colinda cu muncile", (a. tip 187); 5394b,
Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu, (a. tip 129); 6861 b.Uric-Pui-Hunedoara, (a. tip 187)
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31 - Ciuta, puiul şi mana
cîmpului.
Ciuta îşi îndeamnă puiul
să o însoţească la vale ; acolo
vor da roadă cîmpului.

31 - T he doe, her young
and the fertility of the fields.
The doe advices her young to accompany her to the
valley in order to bring "mana" 11 to the fields.

Viciu, p. 116, nr. XII, Brad-Hunedoara, cf. tip 30, 66.

32- Rodirea pomilor iarna.
Dumnezeu porunceşte Sfîntului Ilie să aducă ploi în postul Crăciunului; de Crăciun pomii rodesc.
Rădulescu-Codin,

32 - The trees full of fruit
in the middle of winter.
God orders Saint Elijah to
bring rain during the Christmas fast. At Christmas the trees are full of fruit.

Muscel, p. 138- 141,

Cîmpulung-Argeş.

Comp.: Motif-Index F. 971.5.1., Fruit produced out of season at Saint's
request.

33 -

Naşterea

din

piatră.

Maica Domnului naste6 pe
Isus din piatră.
'

33 - The birth out of a
stone.
The mother of God gives
birth to Jesus out of a stone. iz

V. categ. V I II
Bart ok, nr. 96 a, Urviş de Beiuş-Şoimi-Bihor, cf. tip 190; nr. 96 b, Şoimi
Bihor, cf. tip 190; Viciu, p. 51, nr. LV, Corneşti-Mihai Viteazu-Cluj; p. 63,
nr. LXXV, Sebeş-Ruşii Munţi-Mureş, cf. tip 155.
Cj.: A.l.C.E.D„ jg. 6375 a, Dîrlos-Sibiu, (a. tip 155).

III. PROFESIONALE

34 O
După

Seceriş

fată

ce este

funest.

pleacă la secerat.
îmbrăţişată de un

III. PROFESSIONAL
COLINDA

34 - The fatal reaping
A girl goes out to reap.
Af ter ha ving been embraced by
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cioban (atras de obicei de semnalele emise de o floare miraculoasă) fata moare subit 7 • 1n
unele variante se pomeneşte
doar de tăierea unui deget al
fetei.

a shepherd (usually attracted
by a rniraculous flower) the
sudden death 13 of the girl occurs. Sorne variants refer only
to the girl's finger being cut
off.

Bart6k, nr. 13, Băla-Maramureş; Breazul, G., Carmen, p. 221-223, BerinduSinpaul-Cluj; Breazul, G., Colinde, p. 197-198, nr. 121, „Transilvania"; Daulu,
p. 72, „Bihor" (dub.); Nicola-Mîrza, p. 26, nr. 55, Tiha Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud;
A.I.C.E.D., fg.: 870 b, Baia de Arieş-Alba; 1328 b, Peţelca-Teiuş-Alba; 4426 b,
Sintana de Mureş-Tg. Mureş-Mureş; 4433 a, Bărdeşti-Sîntana de Mureş-Mureş;
4442 c, Lechincioara-Şincai-Mureş; 5562 a, Şanţ-Bistriţa-Năsăud; 5630 a, Şanţ
Bistriţa-Năsăud, [La om beteag]; 5650 b, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 5695 a, Bistriţa
Birgăului-Bistriţa-Năsăud; 5702 d, Susenii Bîrgăului-Prundu Bîrgăului-Bistriţa
Năsăud; 7165 b, Agrişu de Sus-Şieu-Odorhei; 7282 a, Gledin-Monor-Bistriţa
Năsăud; 7302 a, Bodia-Buciumi-Sălaj; 9046 a, Silivaş-Gherla-Cluj; 9298 b, Socolu de Cîmpie-Cozma-Mureş; mg.: 162 k, Rohia-Tg. Lăpuş-Maramureş; 1438 b,
Rebra-Bistriţa-Năsăud; 1438 f, Rohia-Tg. Lăpuş-Maramureş; 1441 b, LSingeorz
Băi-Bistriţa-Năsăud;
1752 g (r), Prundu Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud; 2516 i,
Nepos-Feldru-Bistriţa-Năsăud; 2517 c, Blăjenii de Jos-Şintereag-Bistriţa-Năsăud;
2517 d, Blăjenii de Jos-Şintereag-Bistriţa-Năsăud; 2517 h, Căşeiu-Cluj; 2517 i,
Căşeiu-Cluj; 2519 c, Prodăneşti-Creaca-Sălaj; 2519 e, Eon a-Creaca-Sălaj; 2519 g
Borza-Creaca-Sălaj; 7905 b, Nicula-Fizeşu Gherlii-Cluj.

35 -

Sacrificiul zidirii

35 -

T he f oundation sacri-

fice.
Zidurile înălţate de cîţiva
(foarte des fraţi) sînt
mereu năruite noaptea. Pentru
a putea isprăvi lucrul început,
Siminic (Miclăuş. Manole, meş
terul cel mare ... ) trebuie să-şi
zidească de vie soţia. În cele
mai multe variante, pruncul,
rămas orfan prin zidirea marnei,
este lăsat în seama naturii vînturile îl vor leagăna, ciutele îl
vor alăpta.

meşteri

At night, the work done
by some masons (very often
brothers) is reduced to nothing. In order to be able to
finish the construction, Siminic
(Miclăuş, Manole, the Great
Master. .. ) has to bury alive his
own wife. În most variants,
the baby of the burried woman,
is entrust d to nature. Sweet
winds will rock the orphan and
does will suckle hirn.
0
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A.A .F., vol. VII, p. 75, nr. 7, Sălişte~Spinuş-Bihor; R.F., VII, 1-2, 1962•
p. 24-25, nr. 1, Prodăneşti-Creaca-Sălaj, [Colinda zîdarilor]; p. 25-26, nr. 5,
„Meşterul Siminic"; p. 26-27, nr. 6, Rogoz-Tg. Lăpuş-Maramureş; p. 27-28.
nr. 7, Rogoz-Tg. Lăpuş-Maramureş, „Meşterul Siminic"; p. 28-29, nr. 8, Năsăud
Bistriţa-Năsăud;
p. 29, nr. 10, Blăjenii de Jos-Şintereag-Bistriţa-Năsăud;
p. 35-37, nr. 15, Tisa-Hălmagiu-Arad; Theodorescit, Cicerone, p. 206-208, Năsăud
Bistriţa-Năsăud, „Meşterul Siminic"; A .l.C.E.D„ mg.: 2517 1/2518 a, RogozTg. Lăpuş-Maramureş; 2518 g, Lăpuş-Maramureş; 2602 I h, Tisa-Hălmagiu
Arad, „Colinda lu Manole".
Comp.: Balade, tip nr. 210; Motij-Index,
D 292.3, Doe furnishes man with milk.

36 -

Mioriţa,

oaia

năzdră

vană.

S 261, Foundation sacrifice;

36 - Miorita
culous sheep.
'

14 ,

the mira-

Cf.: A.A.F., voi. VI, p. 205-206, nr. 204, Gherţa mică-Satu Mare, (a. tip 42);
p. 207, nr. 209, Batarci-Satu Mare (a. tip 42); Fochi, p. 913-914, nr. DXLIII
Boereni-Rohia Lăpuş (a. tip 42 c); p. 918-919, nr. DLV, Remetea-Harghita
(a. tip 42 b).

Comp.: Balade, tip nr. 196; Motif-lndex B 211.1, Speaking sheep; B 150
f.f„ Oracular animals.

36 A - Ciobanul, a cărui
moarte s-a hotărît de către
doi sau mai mulţi ciobani,
(fraţi, veri primari, lotrii)
cere să fie îngropat la stînă,
înconjurat de diverse obiecte
(fluier, trîmbiţă „.).

36 A - The shepherd, whose death has been decideri by
two or more shepherds, (his
brothers, cousins or some brigands), asks to be buried in
the sheep enclosure surrounded
by different objects (flute, alphorn„.).

A.A.F„ voi. I p. 171-175, nr. CXLII, Cărmizana-Satu Mare, [Colinda
picurarului]; p. 175, nr. CXLIII, Tîrsolţ-Satu Mare; p. 175, nr. CXLV, Cărmă
zana-Satu Mare, [Corinda pkurariului]; p. 176, nr. CXLVII, Racşa-Oraşu NouSatu Mare; Bart6k, nr. 10 c, Comori-Gurghiu-Mureş; nr. 10 d, Fîntîniţa-Miceştii
de Cimpie-Bistriţa-Năsăud; nr. 10 e, Idicel-Brîncoveneşti-Mureş; nr. 10 f, PoartaFărăgău-Mureş; nr. 10 g, Băla-Mureş; Bîrlea, p. 103, Ieud-Maramureş, [Colindul
păcurarului]; Birscanu, p. 27-28, nr. V, Turda-Cluj; Breazul, G„ Carmen,
p, 140-141; p.204-206, Fibiş-Timiş; Breazul,G„Colinde,p.219-221,nr.130,
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„Banat"; p. 221-223, nr. 131, „Transilvania"; p. 382-384, nr. 258, „Transilvania"; Cocişiu, Cîntece, p. 31-32, nr. 9, „l\laşca-Turda-Cluj"; Drăgoi, Colinde.
p. 26-27, nr. 23, Săvîrşin-Arad; p. 153, nr. 156, Ormindea-Băiţa-Hunedoara;
p. 173-174, nr. 183, Petreni-Băcia-Hunedoara; Fochi, p. 556, nr. III, [Corinda
păcurariului]; p. 562, nr. XV, Negreşti-Oaş-Satu Mare; p. 564-565, nr. XX,
Şieu-Rozavlea-Maramureş; p. 567, nr. XXIV, leud-Maramureş, [Colinda păcu
rarilor]; p. 570, nr. XXIX, Plopiş-Şişeşti-Maramureş; p. 571, nr. XXXI, „Moşea
Lăpuş"; p. 572, nr. XXXIII, Şanţ-Bistriţa-:'-l"ăsăud; p. 572, nr. XXXIV, Şanţ
Bistriţa-Năsăud; p. 574, nr. XXXVII, Rodna-Bistriţa-Năsăud; p. 578, nr. XLYFeldru-Bistriţa-Năsăud; p. 580, nr. XLIX,
Năsăud-Bistriţa-Năsăud, [Colinda,
păcurarilor]; p. 582, nr. LUI, Susenii Bîrgă ului-Prundu Bîrgăului-Bistriţa-Nă
săud; p. 583, nr. LVI, Sebiş-Şieuţ-Bistriţa-Năsăud; p. 584, nr. LVIII, GhindaBistriţa-Năsăud;
p. 584, nr. LIX, Bistriţa-Bistriţa-Năsăud; p. 585, nr. LX,
Chiraleş-Lechinţa-Bistriţa-Năsăud; p. 586,
nr. LXIII, Chiuza-Bistriţa-Năsăud;
p. 587, nr. LXIV, Piatra-Chiuza-Bistriţa-Năsăud, [Colinda păcurariului]; p. 587,
nr. LXV, Piatra-Chiuza-Bistriţa-Năsăud; p. 588, nr. LXVI, Dobric-Căianu MicBistriţa-Năsăud; p. 590, nr. LXX, Ciceu-Mihăileşti-Petru Rareş-Bistriţa-Năsăud;
p. 602, nr. XCIV, Morău-Corneşti-Cluj; p. 603, nr. XCVI, Lujerdiu-Corneşti
Cluj; p. 603, nr. XCVII, Sic-Cluj; p. 604, nr. XCVIII, Sîntejude-Taga-Cluj;
p. 605, nr. C, Buneşti-Mintiu Gherlei-Cluj; p. 605, nr. CI, Mintiu Gherlei-Cluj;
p. 606, nr. Cil, Mintiu Gherlei-Cluj; p. 606, nr. CIII, Fizeşu Gherlei-Cluj; p. 607,
nr. CIV, Sînnicoară-Apahida-Cluj; p. 608, nr. CVI, Fildu de Mijloc-Fildu de JosSălaj; p. 608, nr. CVII, Valea Drăganului-Poieni-Cluj „Colinda oii"; p. 609,
nr. CVIII, Rogojel-Săcuieni-Cluj; p. 610, nr. CXI, Călata-Călăţele-Cluj; p. 611,
nr. CXVIII, Sărata-Panticeu-Cluj; p. 612, nr. CXV, Feleacu-Cluj; p. 612-613,
nr. CXVI, Feleacu-Cluj; p. 613-614, CXVIII, Apahida-Cluj; p. 615, nr. CXXI,
Cojocna-Cluj; p. 615-616, nr. CXXII, Pata-Apahida-Cluj; p. 617, nr. CXXV,
Mă.gura lerii-lara-Cluj; p. 618, nr. CXXVII, Turda-Cluj; p. 619, nr. CXXVIII,
Cîmpia Turzii-Cluj; p. 619, nr. CXXIX, Cătina-Cluj; p. 620, nr. CXXXI, Milaş
Bistriţa.-Năsăud; p. 622, nr. CXXXV, Petrilaca-Cuci-Mureş; p. 624, nr. CXXXVIII,
Tăurani-Mureş; p. 624-625, nr. CXL, Copand-Noşlac-Alba; p. 625, nr. CXLI,
Copand-Noşlac-Alba; p. 626, nr. CXLIIJ, Unirea-Aiud; p. 626, nr. CXIV, Rîrneţi
Alba; p. 627, nr. CXLV, Mogoş-Alba; p. 628, nr. CXLVIII, Criştelec-Măerişte
Sălaj; p. 628, nr. CXLIX, Giurtelecu Şimleului-Măerişte-Sălaj; p. 631, nr. CLV,
Cîmpani-Bihor; p. 636, nr. CLXIV, Chisîndia-Arad; p. 638, nr. CLXVIII, La.
zuri-Satu Mare; p. 639, nr. CLXXI, Leştioara-Hălmagiu-Arad; p. 644
nr. CLXXIX, Ţărmure-Sărmăşag-Sălaj; p. 658-659, nr. CCIX, Basarabasa-Vaţa de
Jos-Hunedoara; p. 680, nr. CCLVI, Dobra-Hunedoara; p. 680-681, nr. CCLVII,
Cărrnăzineşti-Gurasada-Hunedoara; p. 681-682, nr. CCLIX, Şoimuş-Hunedoara;
p. 690, nr. CCLXXIII, Petroşeni-Hunedoara, p. 691, nr. CCLXXIV, Cetea-Galda

189
https://biblioteca-digitala.ro

Jos-Alba, [Colinda păcurarului]; p. 691, nr. CCLXXV, Mada-Balşa-Hunedoara,
ciobanului]; p. 692, nr. CCLXXVI, Mada-Balşa-Hunedoara; p. 699,
CCLXXXVIII, Sîncel-Alba; p. 699, nr. CCLXXXIX, Sîncel-Alba; p. 700,
CC XCI, Cenade-Sibiu; p. 710, nr. CCCIII, Coroi-Sînnmartin-Mureş; p. 710.
CCCIV, Nazna-Sîncraiu de Mureş; p. 711, nr. CCCV, Socolu de Cîmpie-CoimaMureş; p. 711, nr. CCCVI, Habic-Petelea-Mureş; p. 712, nr. CCCVII, HabicPetelea-Mureş; p. 713, nr. CCCIX, !băneşti-Mureş; p. 713- 714, nr. CCCXI.
Gledin-Monor-Bistriţa-Năsfod; p. 714- 715, nr. CCCXIII, Sîmbăteni-Păuliş-Arad;
p. ?li, nr. CCCXII, Pecica-Arad; p. 715, nr. CCCXIV, Covăsinţ-Arad; p. 715716, nr. CCCXV, Covăsinţ-Arad; p. 716, nr. CCCXVI, Covăsinţ-Arad; p. 721,
nr. CCCXXVI, Bucon-BJ.uţar-Caraş-Severin; p. 724, nr. CCCXXX, Delineşti
Păltiniş-Caraş-Severin; p. 911, nr. DXXXVIII, Dorna Cîndreni-Suceava; p. 912,
nr. DXXXIX, Ieud-Maramureş; p. 913, nr. DXLI, Supuru de Sus-Supuru-Satu
Mare; p. 913, nr. DXLII, Curtuiuşu Mare-Valea Chioarului-Maramureş; p. 916,
nr. DXLIX, Mărişel-Cluj; p. 916, nr. DL, Turea-Gîrbău-Cluj; p. 917, nr. DLI,
Popeşti-Bihor; p. 960-961, nr. DCLIII, „Munţii Apuseni"; p. 962, nr. DCLV;
p. 963, nr. DCLVI; p. 964, nr. DCLVIII; p. 969, nr. DCLXVIII, „Oaş", [Colinda
păcurarului]; p. 969, nr. DCLXIX; p.
1000, nr. XIV, Băseşti-Maramureş;
p. 1002, nr. XVIII, Tămăşeşti-Ariniş-Maramureş; p. 1012-1013, nr. XXXVIII,
Prundu Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud; p. 1014, nr. XLI, Bidiu-Matei-Bistriţa-Năsăud;
p. 1015, nr. XLIII, Pădureni-Mintiu Gherlei-Cluj; p. 1016-1017, nr. XLVI.
Buneşti-Mintiu Gherlei-Cluj; p. 1017, nr. XLVII, Buneşti-Săplac-Cluj; p. 10171018, nr. XL VIII, Bădeşti-Vultureni-Cluj; p. 1018, nr. XLIX, Braniştea-Bistriţa
Năsăud; p. 1018-1019, nr. L, Nireş-Mica-Cluj; p. 1019, nr. LI, Nireş-Cluj;
p. 1020, nr. LIII, Căşeiu-Cluj; p. 1024, nr. LX, Juriu de Cîmpie-Cojocna-Cluj;
p. 1027, nr. LXVI, „Cărăsău-Cociuba mare-Bihor sau Nimăieşti-Curăţele-Bihor";
p. 1030, nr. LXXII, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara; p. 1034, nr. LXXVII, Roşia
de Secaş-Alba; p. 1034-1035, nr. LXXVIII, Roşia de Seca.ş-Alba; p. 1036-1037.
nr. LXXXVII, Cergău Mic-Cergău-Alba; p. 1039, nr. LXXXVII, Covăsinţ-Arad;
p. 1039- 1040, nr. LXXXVIII, Covăsinţ-Arad; p. 1040- 1041, nr. LXXXIX.
Covăsinţ-Arad; p. 1071, nr. CXXIII, Răchiţele-Mărgău-Cluj; Folclor din Transilvania, voi. I, p. 200-201, nr. 118, Băseşti-Maramureş; p. 328-330, nr. 220.
Săcel-Maramureş; p. 43o", nr. 282, Mocod-Nimigea-Bistriţa-Năsăud; p. 430-431,
nr. 283, Mocod-Nimigea-Bistriţa-Năsăud; p. 431, nr. 284, Hideaga-Satu Lungde
[A
nr.
nr.
nr.

Maramureş;

p. 536. nr. 260, „Cluj"; p. 536-537, nr. 261, „Cluj"; p. 537, nr. 262.
„Cluj"; Marian, Legendele, p. 296, „Munţii Apuseni"; Morariu, p. 45, Sîngeorz
Băi-Bistriţa Năsăud; p. 16-47, Rodna-Bistriţa-Năsăud; p. 48, Coşbuc-Bistriţa
Năsăud; Nicoară-Netea, p. 188- 189, nr. 30, „Regiunea Mureşului de sus"; Pamfile, Crăciunul, p. 76, nr. 59, „Transilvania"; Papahagi, p. 74, nr. CCXXXIII,
Deseşti-Maramureş; Teculescu, p. 207, „Pe Mureş şi pe Tîrnave"; Viciu, p. 167-
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168, nr. CVI, Ceanu Mic-Tureni-Cluj; p. 168, nr. CVII, Ocna Mureş-Alba;
p. 168-169, nr. CVIII, Bistra-Mureş; A.I.C.E.D., mg.: 2518 b, Rogoz-Tg. Lăpuş
Maramureş; 2580, Rodna-Bistriţa-Năsăud; 2587 f (r), Bichigiu-Coşbuc-Bistriţa
Năsăud; 2587 1 (v), Coşbuc-Bistriţa-Năsăud; 2604 1 d, Poienari-Hălmagiu-Arad;
2723 I z, Ampoiţa-Meteş-Alba; 3368 II h, Şurdeşti-Sişeşti-Maramureş.
Cf.: Fochi, p. 929, nr. DLXXXVI,

mg„ 1752 b, Prundu

Răstoliţa-Mureş,

Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud,

36 B - Ciobanul a cărui
moarte s-a hotărît de către
doi sau mai mulţi ciobani
include
în testamentul lui
oral şi versiunea ce va trebui
comunicată postum mamei (foarte rar soţiei, tatălui): ciobanul
dispărut ar fi rămas în urma
turmei.

(a. tip 7); A.I.C.E.D.,
(a. tip 134 A a).

36 B- The shepherd, whose death has been decided by
two or more shepherds inc1udes among his last wishes the
story which should be told to
his mother (very seldom his
wife or father). The murderers
will deny that he has been
killed and will pretend that he
has remained behind with the
sheep.

A.A.F., voi. I, p. 175, nr. CXLIV, Trip-Bixad-Satu Mare; Fochi, p. 558,
nr. VI, Tîrsolţ-Satu Mare; p. 560-561, nr. XII, Boineşti-Bixad-Satu Mare;
p. 566, nr. XXII, Cuhea-Maramureş; p. 570, nr. XXX, Tg. Lăpuş-Maramureş;
p. 629, nr. CL, Tărian-Girişu de Criş-Bihor; p. 630-631, nr. CLIV, Briheni-LuncaBihor; p. 632-633, nr. CLVIII, Moroda-Seleuş-Arad; p. 638, nr. CLXIX, Bodeşti-Hălmagiu-Arad; p. 639,
nr. CLXX, Leştioara-Hălmagiu-Arad; p. 640,
nr. CLXXIII, Leasa-Hălmagiu-Arad; p. 641, nr. CIXXIV, Leasa-Hălmagiu-Arad;
p. 643-644, nr. CLXXVIII, Tisa-Hălmagiu-Arad; p. 6'15, nr. CLXXX, Ioneşti
Hălmagiu-Arad; p. 646,
nr. CLXXXII,
Ţoheşti-Hălmagiu-Arad;
p. 646,
nr.CLXXXIII, Ţoheşti-Hălmăgel-Arad; p. 647, nr. CLXXXIV, Ţoheşti-Hălmăgel
Arad; p. 653-654, nr. CXCVIII, Strîmba-Tomeşti-Hunedoara; p. 657, nr. CCVI,
Ocişor-Vaţa de Jos-Hunedoara; p. 671-672, nr. CCXXXVI, Ţebea-Baia de
Criş-Hunedoara; p. 917, nr. DLII, Batăr-Bihor; p. 918, nr. DLIV, Talpe-Drăgă
neşti-Bihor; p. 1022, nr. LVII, Lupoaica-Sălaj; p. 1026, nr. LXV, „Cărăsău·
Cociuba Mare-Bihor sau Nimăieşti-Curăţele-Bihor"; p. 1029- 1030, nr. LXXI,
Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; Folclor din
Transilvania, voi. I, p. 77- 79,
nr. 273, Ciungani-Vaţa de Jos-Hunedoara; Papahagi, p. 78-79, nr. CCCXLVI,
Săcel-Maramureş;
p. 80-81, nr. CCCLII, Rozavlea-Maramureş; A.I.C.E.D.,
mg. 2602 II i, Tisa-Hălmagiu-Arad.
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36 C - Ciobanul este ucis
către însoţitorii săi pentru
vrea să plece după o fată 8
(pentru că aceasta îl preferă).
Ciobanul îşi exprimă ultimele
dorinţe printre cari include uneori si versiunea ce va fi comunica tă mamei.

de
că

36 C - The shepherd is killed by his comrades because
he wants to go after a girl
(because she chooses him) 1s.
The shepherd expresses his last
wishes, among which the story
that should be told to his mother. The murderers shall pretend that he has remained
behind with the sheep.

A.A.F., voi. I, p. 175- li6, nr. CXLVI, Racşa-Oraşu Nou-Satu Mare;
Breazul, G., Colinde, p. 380-382, nr. 277, „Transilvania"; Clopotiva, p. 89-90,
voi. I, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; Drăgoi, Colinde, p. 62, nr. 58, IlteuPetriş-Arad; Fochi, p. 569, nr. XXVII, Ortiţa-Oarţa de Jos-Maramureş, p. 569,
nr. XXVIII, Hideaga-Satu Lung-Maramureş; p. 575, nr. XL, Maieru-Bistriţa
Kăsăud; p. 577, nr. XLIII, Maieru-Bistriţa-Năsăud, p. 578, nr. XLVI, FeldruBistriţa-Năsăud; p. 582, nr. LI\", Susenii Bîrgăului-Prundu Bîrgăului-Bistriţa
Năsăud; p. 585, nr. LXI, Criştur-Şieu-Odorhei-Bistriţa-Năsăud; p. 586, nr. LXII,
Agrişu de Sus-Odorhei-Bistriţa-Năsăud; p. 592, nr. LXXIV, „Ciubanca-Ciubăn
cuţa-Dej"; p. 598-599, nr. LXXXVII, Gîrbou-Cluj; p. 601-602, nr. XCIII,
Gîrbou-Dej; p. 607, nr. CV, Bodia-Buciumi-Sălaj; p. 627-628, nr. CXLVII,
Bobota-Sălaj; p. 636, nr. CLXV, Chisîndia-Arad; p. 641- 642, nr. CIXXV, TisaHălmagiu-Arad; p. 682-683, nr. CCLX, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara,
cf. tip 36 E; p. 683-684, nr. CCLXI, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara, cf. tip
36 E; p. 687, nr. CCLXVII, Uric-Pui-Hunedoara; p. 687-688, nr. CCLXVIII,
\"alea Lupului-Baru-Hunedoara; p. 912, nr. DXL, Chegea-Săcăseni-Satu Mare;
p. 915, nr. DXLVII, Gostila-Poiana Blenchii-Sălaj; p. 1010, nr. XXXII, Leşu
Bistriţa-Năsăud, p. 1010, nr. XXXIV, Sîngeorz Băi-Bistriţa-Năsăud; p. 1012,
nr. XXXVII, Prundu Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud; p. 1021-1022, nr. LVI, Prodăneşti-Creaca-Sălaj; p.
1029, nr. LXX, „Somoşcheş-lneu"; p. 1032-1033,
nr. LXXV, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; p. 1033-1034, nr. LXXVI, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara, [Colinda ciobanilor]; Folclor din Transilvania,
voi. I, p. 79-80, nr. 274, „Zarand"; p. 198-199, nr. 116, Băseşti-1\faramureş;
p. 199-200, nr. 117, Băseşti-Maramureş; p. 431-432, nr. 285, HideagaSatu Lung-Maramureş; p. 538, nr. 263, Mijlocenii Bîrgăului-Prundu Bîrgăului
Bistriţa-Năsăud;
Nicola-Mîrza,
p.
69,
nr.
142,
Cernuc-Gîrbov-Sălaj;
A .I.C.E.D., mg, 2579 i, Josenii Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud.

36 D - Uciderea ciobanu-

lui este

prezentată

ca o pe-

36 E - The shepherd's murder is explained as a punish-
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deapsă

aplicată pentru neglijarea îndatoririlor ciobăneşti.

ment, a consequence of the
neglect of his professional duties.

Fcchi, p. 571, nr. XXXII, Rohia-1\Iaramureş; Mariemscu, p.
comb. var., „Cluj, Lipova", „Judecata pecurariului".

36 E - :Miori ta, oaia năz
drăvană, previne 'ciobanul că
însoţitorii săi (fraţi,

veri ... )

J?lă

să-l omoare. Ciobanul
încredinţează Mioriţei ultimele
sale dorinţe (înmormîntarea la
stînă, cu fluierul la cap ... ).

nuiesc

147-148,

36 E - :J;Iioriţa, the miraculous sheep, tells the shepherd that his cornrades (brothers, cousins ... ) plan to kill
him. The shcpherd discloses to
Mioriţa his last wishes (hi s
burial at the sheep enclosure,
the flute at his head ... ).

Cf.: Fochi, p. 682-683, nr. CCLX, Clopofr.ra-Riu de l\Iori-Hune<loara,
(a. tip 36 C); p. 683-684, nr. CCLXI, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara, (a. tip
36 C).
Bart6k, nr. 10 a, Păucineşti-Sarmi7egeturn-Hunedoara; Denmsian11, Haţeg,
p. 219-220, Hobiceni-Uricani-Hunedoara; Foc/ii, p. 684, nr. CCLXII. ClopotivaRîu de :Mori-Hunedoara; p. 685, nr. CCLXIV, CloFotiva-Rîu de Mori-Hunedoara;
p. 719-i20, nr. CCCXXlII, Hmă~eşti-Zam-Ht:ncdoara; p. i22, nr. CCCXX\"IJ,
F(~ac-Fnirm-Timiş; p. 91.'"-916, nr. I::Xl\"III, Gostila-roiana Blenchii-Sălaj;
p. ICC4, nr. XXII, Eichigiu-Coşbuc-Eistriţa-Năsăud; p. 1010, nr. XXXIII, Sanţ
Eh1ri1a-NăEăt:d; p. IC7 I, r.r. CXXlV, \"alea Drăganului-Poieni-Cluj.

36 F -

Ciobanul este presfîrşitului ce i-l
pregătesc însoţitorii săi, de către
o oaie năzdrăvană. în cele mai
multe variante ciobanul cere ca
după moartea sa să i se spună
mamei că s-ar fi însurat cu o
fată de crai. 9
venit asupra

36 F - vVarned by the
miraculous sheep, the shepherd
learns about the deadly plans
of his comrades. In mast variants the shepherd asks that
his mother should be told tha t
he has married an emperor's
daughter. 16

Bart6k, nr. 10 b, Rîu de Mori-Hunedoara; nr. 10 h, Sinicolau Mare-Timiş;
nr. 10 i, lgriş-SînFetru Mare-Timi~; Fcchi, p . .583, nr. LYII, Sebiş-Şieuţ-Bistriţa
N ăsăud; p. 616-617, nr. CXXIV, Schiopi-Crăieşti-Turda; p. 926, nr. DLXX\'I,
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Lunca Cernii de Jos-Hunedoara; A.I.C.E.D., mg.: 2958 I b-c, Mlăceni-Periş
Yilcea; 3400 II 1, Yiştea de Jos-Braşov·.

wmi miel mi-

37 - Tize birth of a miraculous lamb.

Se vesteste nasterea unei
mioare (berbe~e) cu c'oarne (lină)
de aur (argint).

The birth of a sheep (a
ram) with golden (silvern) homs
(woolen) is announced.

37 raculos.

Naşterea

Bart6k, nr. 12, Carani-Sinandrei-Timiş; nr. 50 a, Nucşoara-Sălaşu de SusHunedoara; nr. 50 b, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Viciu, p. 165- 166 i
nr. CI, Romos-Hunedoara, [A păcurarului].

Cf. : A .I.C.E.D., fg.: 912.3 b, Gurasada-Hunedoara, (a. tip 157).

38 -

Osîndă

grea.

38 -

Un tînăr este condamnat 10
de către însotitorii săi să moară
fără a fi îngropat şi slujit. Mama
osînditului refuză să îl răscum
pere cu bani sau/ şi să îl jelească
după datină.

Cruel condemnation.

A young man is condemned 17 to die without being
buried and assisted by any ceremony. The mother refuses to
pay for the rescue of her son
or/ and to lament according
to the ritual.

A .l.C.E.D„ mg.: 5149 R f, H.emeţi pe Someş-Mirişul Negru-Maramureş;
5150 R f, Oarţa de Sus-Oarţa de Jos-Maramureş; 5151 A c, Orţîţa-Oarţa de Jos1\laramureş; 5151 A k, Oarţa de Sus-Oarţa de Jos-Maramureş; 5151 R d, Oarţa
de Sus-Oarţa de Jos-Maramureş.

39 - Ciobanul care si-a
pierdut caprele.
'

39 T!te shepherd w!to
lost his goats.

Unui cioban (uneori în timp
ce doarme) îi dispar caprele.
Caprele au fost mîncate de lup.

The goa ts of a shepherd
disappear (sometimes while he
is asleep). They were eaten by
the wolf.

Br,·a:11l, G., Carmrn, p. 127-128; p. 208-209, Iojib-Medieşu 'Aurit-Satu
l\Iarc; A .l.C.E. D., mg. 225 g, Buciumi-Şomcuta Mare-Maramureş.
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Comp: Balade, tip. nr. 207.

40 -

Ciobanii

şi hoţii.

Hotii vor să fure berbecii
(mioara) ciobanilor. Ciobanii nu
se tern - se bizuie pe cîini.

40 - The shepherds aud
the thieves.

Sorne thieves want to stea!
the shepherds' rarns (a sheep).
The shepherds are not at all
concerned. They are relying on
their dogs for protection.

Viciu, p. 119, nr. XYII, Clopotiva-Hunedoara; A .I.C.E.D., mg.: 503, k,
[Colindă de cioban], „A oilor";
810 a, Dăbîca
Hunedoara.
Galeş-Topliţa-Hunedoara,

Cf.: Bologa, p. 12, nr. 6,

41 - Oaia

Galeş-Fîntînele-Sibiu,

bătrînă.

41 - Tize old slzeep.

Ciobanul arnenintă cu
rea o oaie bătrînă. '
A .I.C.E.D., mg.: 2724 I i,

42 - Cioban

sătul

(a. tip 45).

tăie

The shepherd threatens to
butcher an old sheep.

Ampoiţa-Meteş-Alba,

cf. tip 42 a.

de cio-

42 - The shepherd wlzo
is tired of pastoral life.

Sătul de ciobănie, un cioban (Dumnezeu, Isus, Sf. Ion ... )
vrea să vîndă (să părăsească)
turma. Pentru a obţine o amînare, oile făgăduiesc ciobanului
miei, lapte, caş.

Tired of pastoral lile, a
shepherd (God, Jesus Saint John) wants to sell (to abandon) bis flock. In order to obtain a postponement, the sheep
promise to give the shepherd
larnbs, milk and cheese.

bănie

A.A.F., vol. I, p. 177, nr. CLI, „Corinda oilor", Călineşti-Maramureş; p. 177,
nr. CLII, Certeze-Satu Mare; p. 177, nr. CLIII, Racşa-Oraşu Nou-Satu l\lare;
vol. VI, p. 205-206, nr. 204, Gherţa Mică-Satu Mare, cf. tip 36; p. 207, nr. 209,
Batarci-Satu Mare, cf. tip 36; Bart6k, nr. 11 a, Budureasa-Bihor; nr. 11 b, Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 11 c, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 11 d,
Ghelari-Hunedoara-Hunedoara; nr. 11 f, Mănăstireni-Cluj; Bîrlca, I., p. 104,
Berbeşti-Maramureş; Bîrscanu, p. 24-25, nr. II, Zărneşti-BraşoY-Braşov; p. 26,
nr. III, Eeclean-Bistriţa-Năsăud; B1·ăiloiu, p. 15- 16, nr. 25, Smîrdan-Brădeanu-
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Buzău; Brcdiceanu, p. 140-141, nr. 111, Bcrbeşti-Giuleşti-Maramureş, „Colinda
oilor"; p. 150- 151, nr. 118, Derbeşti-Giuleşti-1\laramureş, „Colinda oilor"; Bud,
p. 70, nr. 8, „l\laramurcş"; p. 70, nr. 8 ·.rar„ „Maramureş"; Cocişitt, Tîrnava,
p. 434, Ghija~a de Sus-Alţina-Sibiu; Coma11, p. 17, Margine-Abram-Bihor; Daulu,
p. 8, „Dihor"; Dens?1sianu, Haţeg, p. 138-139, Densuş-Hunedoara; p. 177-179,
Băuţar-Caraş-Se-.rerin; p. 218-219, Hobiceni-Uricani; Drăgoi, Colinde, p. 17-18,
nr. 16, Lipova-Arad; Dumitraşcu, Cîntări, p. 127- 128, nr. 15, „Făgăraş", [De
flăcăi]; p. 129- 130, nr. 16, „Făgăraş", [De flăcăi]; Folclor din Transilvania,
voi. I, p. 332, nr. 222, Berbeşti-Giulcşti-Maramureş; Lenghel-Izanu, p. 36-37,
„l\Iaramureş", cf. tip 43; Mărăsrn, p. 57, Sudrigiu-Rieni-Bihor; Morariu, p. 4748, Sal-.ra-Bistriţa-l\ăsăud; p. 48, Sahra-Bistriţa-Năsăud; p. 48, Runcu-Salva-,
Bistriţa-Năsăud; i1Ioroia.w, p. 26-27, nr. XVI, Săcele-Braşov·; Nicola-Mîrza,
p. 72, nr. 145, Bucea-Ciucca-Cluj; Pamjile, Colinde, p. 52-53, nr. 25, [Colind de
cioban]; Pamfilc, Crăciunul, p. 79, nr. 63, „Transilvania"; Papaliagi, p. 75,
nr. CCCXXX\-, Hărniceşti-Dcseşti-Maramureş; p. 75- 76, nr. CCCXXXVII,
Giuleşti-Maramureş; p. 78, nr. CCCXLV, Săcel-Maramureş, cf. tip 43; p. 81,
nr. CCCLIII, Strîmtura-l\Iaramureş, cj. tip 43; Pădureni, p. H Muncelu MareHunedoara, [La ciobani]; Viciu, p. 115, nr. X, Lupşa-Hoghiz-Braşov; p. 167,
nr. CIV, Ragla-Cctate-Bistriţa-Nă.săud; p. 169, nr. CIX, Vale-Sălişte-Sibiu;
A .I.C.E.D„ jg. : nr. 480 b, Făgăraş-Braşo-.r; 1728 b, Băiţa-Hunedoara, [La toată
familia]; 1766 a, Lăpugiu de Sus-Lăpugiu de Jos-Hunedoara; 1883 a, Peştera
'.\Ioeciu-Draşo•.r;
1890 a, Peştera-1\Ioeciu-Braşov; 4759 b, Crinceşti-Dobreşti
Bihor; 4775 b, Oradea-Bihor; 5280 d, Gaida de Jos-Alba; 5396 c, Ghijasa de SusAlţina-Sibiu; 5745 c, l:lmeni-::\Iaramureş; 6847 a, Valea Lupului-Baru-Hunedoara;
6854. d, Fric-Pui-Huncdoara; 8320 a, l\egreşti-Oaş-Satu Mare; 8912 c, Floreşti
Laslea-Sibiu; 9131 a, Slldăbagiu l\Iic-Căpîlna-Bihor, cj. tip 12; 14182 c, Boşorod
Hunedoara, [De păcurar]; mg.: 309 b, Turţ-Satu Mare, [De păcurar]; 503 h, Goleş
TopEţa-Hunedoara; 1009 b, Radna-Lipo·.ra-Arad; 1440 j, Parva-Bistriţa-Năsăud;
1752 d, Prundul Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud; 2595 I c, Cordău-Bihor; 2724 II a, a,
Feneş-Zlatna-Alba, [La păcurar]; 2724 II z, Feneş-Zlatna-Alba, [A ciobanului];
2726 I p, Valea mică-Zlatna-Alba, [A păcurarului]; 3364 I b, Şurdeşti-Lăpuş1\Iaramureş, [La fereastră]; 3407 e, Porumbacu de Jos-Sibiu, [La fereastră].

Cj.: Viciu, p. 46, nr. XLVII,

Şoroştin-Şeica Mică-Sibiu,

42 a - Oile făgăduiesc Precistei miei, lapte, caş.

(a. tip 168 B).

42 a - The sheep promise
to give the Mother of God
larnbs, rnilk and chesse.

Briazul, G„ Colinde, p. 212-213, nr. 127, „Bucovina"; Jarnik-Bîrseanu,
p. 538, nr. XXIX, :\uşcni-Bistriţa-Năsăud; Viciu, p. 166, nr. Cii, Cetea-Borod-

196
https://biblioteca-digitala.ro

Bihor; p. 167, nr. CV, Poiana-Bucium-Alba; A .I.C.E.D„ fg. 5190 b, Stremţ
Alba; mg.: 2603 I j, Tisa-Hălmagiu-Arad; 260i I e, Poienari-Hălmagiu-Arad.

Cj.: Drăgoi, Colinde, p. 259-260, nr. 296, Tuşinu-Sînpetru de Cimpie(a. tip ii); A .I.C.E.D„ mg. 272i I i, Ampoiţa-Meteş-Alba, (a. tip i 1).

Mureş,

42 b
Oile făgăduiesc
ciobanului un vestmînt minunat.

42 b - The sheep promise
to give the shepherd a magnificent attire.

Cf.: tip 26, 131 a, 160 Ba, 181 a
A.A.F„ ·101. VII, p. 97, nr. 109, Măgura-Pietroasa-Bihor;
art6k, nr. 11 e,
Albac-Cimpeni-Cluj; Daulu, p. ii, „Bihor"; Fochi, p. 918-919, nr. DLV Remetea,Hargbita, cf. tip 36; Marirncscu, p. 14.i-14.5; p. 14.5-14.6, comb. var. „Eozinta, Cluj, Alba-Iulia"; A .I.C.E.D.; fg. 7227 a, Bratca-Bihor; mg.: 1013 a,
Lipova-Arad; 1016 d, Radna-Lipo·1a-Arad; 10 17 c, Lipova-Arad.

42 c - Oile făgăduiesc ciobanului că-l vor jeli după moarte.

42 c - The sheep promise
the shepherd that after his
death they will lament over
his grave.

Cf. tip 36
Fochi, p. 913-9 li, nr. DXLIII, Boiereni-Tîrgu

Lăpuş-Maramureş,

cj. tip 36„

43 - Dumnezeu, ciobanul şi
larma turmei.

43 - God, tize shepherd and
the noise of the /lock.

Alarmat de zarva oilor (sau
turma s-a risipit), Dumnezeu coboară. la cioban. Cere
ciobanului miei, lapte etc.

Stirred by the uproar of
the sheep, (or because the sheep have scattered), God descends to the shepherd. He asks
the shepherd for lambs, milk
etc.

fiindcă

A.A.F„ ·rnl. I, p. 179, nr. CLXII, Tur-Negreşti-Oaş-Satu l\Iare; voi. \'I,
p. 202, nr. 191, Tarna Mare-Satu Mare; voi. \'I, p. 205, nr. 202, Gherţa Mică
Satu l\lare; vol. Yl p. 206, nr. 205, Gherţa Mică-Satu Mare; Bibicescu, p. 2512-'2, nr. 13, Yilcele-Covasna; Birscanu, p. 26-27, nr. I\', Hăghig-Covasna; Bogdan, G., p. 20, Jina-Sibiu; Breazul, G„ Colinde, p. 182- 185, nr. 113, „Transilvania";
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Bud, p. 69, nr. 6, „Maramureş"; p. 73- 74, nr. 16, „Maramureş"; Cocişiu, TîrMare-Sibiu; Densusianu, Flori alese, p. 99- 101,
nr. CLXXIX, „Muntenia", Drăgoi, Colinde, p. 254, nr. 287, „Marcoş-Trei Scaune";
Dumitraşcu, Cintări, p. 140-141, nr. 21, „Făgăraş"; Dimiitraşcu-Crişan, p. 57-59,
nr. XX, „Făgăraş", [De ciobani]; p. 59-60, nr. XXI, Mărgineni-Hîrseni-Braşov,
[De ciobani]; p. 60-62, nr. XXII, MJ.rgineni-Hîrseni-Braşov, [De ciobani],;
Lenghel-l::anu, p. 45-46, Dreb-Ocna Şugatag-Maramureş; Păscu/eseu, p. 65-66,
nr. 87, „Teli Grecea-Transilvania", [Colind de cioban]; Ră1tţescu, p. 42-43, Dragoslavele-Argeş, [Colind pentru ciobani]; Stea, Colinde, p. 62-64, [Colind de cioban];
Teodorescu, G„ Dem., p. 41, nr. 26 [De păstor]; Vici1t, p. 166- 167, nr. CUI, CoroiuCoroi-Sînmartin-1\foreş; A .l.C.E.D„ jg.: 480 b, Arpaşu de Sus-Cîrtişoara-Sibiu,
[Despre ficior]; 667 b, Hosman-Nocrich-Sibiu; 913 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu;
1032 a, Jina-Sibiu; 1269 a, Breaza-Lisa-Braşov; 1371 b, Vîlcele-Covasna; 3424 b,
Ohaba-Şinca-Braşov·; 4680 c, Cuhea-Maramureş; 4694 c,
Cuhea-Maramureş;
5022 b, Tîrşolţ-Satu Mare ;5355d, Comana de Jos-Comana-Braşov; 5444 c, Mateiaş
Racoş-Braşov; 6153 a, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6374 d, Dîrlos-Sibiu; 7687 a, VoilaBraşo·r; 8911 a, Floreşti-Laslea-Sibiu; mg. : 2144 e, Gura Rîului-Sibiu; 340 1 I d,
Arpaşu de Jos-Sibiu.
nam, p. 433, Duia-Şcica

Cf.: Drăgoi, Colinde, p. 259-260, nr. 296, Tuşinu-Sînpetru de Cîmpie(a. tip 44); Lenghel-Izanu, p. 36-37, „Maramureş", (a. tip 42); Papahagi,
p. 78, nr. CCCXLV, Săcel-Maramureş, (a. tip 42); p. 81, nr. CCCLIII, StrîmturaMaramureş, (a. tip 42); Viciu, p. 46, nr. XLVII, Şoroştin-Şeica Mică-Sibiu, (a.
tip 168 B); A.l.C.E.D„ fg. 5013 a, Trip-Bixad-Satu Mare, (a. tip 68 D).
Mureş,

ţele păgînilor.

44 -

Dumnezeu în fîna-

44 - God in tlte liayjields
of the pagans.

Dumnezeu (Isus reprezentat ca cioban) intră în fînaţele
păgînilor. În majoritatea variantelor, pentru a scăpa de
urmăritori Dumnezeu provoacă
ploaie (vînt, ceaţă).

God (] esus represented as
a shepherd) enters the hayfields of the pagans. ·In most
variants, to escape the pagans
who are pursueing Him, God
brings rain (wind, fog).

V. categ. VIII

A.A.F„ voi. Ip. 178-179, nr. CLIX, Moişeni-Certeze-Maramureş; voi. VI,
p. 206, nr. 206, Valea Sead'i.-Tarna Mare-Satu Mare; Bart6k, nr. 112 r, Mănăsti
reni-Cluj; nr. 115 a, Idicel-Brîncoveneşti-Mureş, cf. tip 190; nr. 115 b, IdicelBrîncoveneşti-Mureş, cf. tip 190; nr. 115 c, Băla-Mureş; Bîrlea, [„ p. 93, Berbeşti•
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Giuleşti-Maramureş; p. 102-103, Berbeşti-Ciuleşti-Maramureş; Brăiloiu, p. 9,
nr. 12, Retiş-Brădeni-Sibiu; Breazul, G., Colinde, p. 82- 83, nr. 57, „Transilvania";
Drăgoi-Belinţ, p. '16, nr. 10, Belinţ-Timiş; p. '17, nr. 10 a, Belinţ-Timiş; Drăgoi,
Colinde, p. 259-260, nr. 296, Tuşinu-Sînpetru de Cîmpie-Mureş, cf. tip 42 a, 43;
Dumitraşcu, Cîntări, p. 119, nr. 13, „Făgăraş"; Marirnescu, p. '17-'18, comb.
var., „Cluj, Alba Iulia"; Nicoară-:V etea, p. 177- 178, nr. 22, „Regiunea Mureşului
de sus"; Pam file, C'ăciunul, p. 61, nr. 28, Cătane-Negoi-Dolj; Papalzagi, p. 75,
nr. CCCXXXVI, Hărniceşti-Deseşti-Maramureş; Viciu, p. 72, nr. XCII, Cacovalerii-Cacova-Cluj; p. 72- 73; nr. XCIII, Ciufud-Blaj-Alba; Zamfir, p. 10-11,
Boiu-Albeşti-Mureş, [La zorit); A .l.C.E.D., fg.: 82 c, Boiu-Albeşti-Mureş; 276 b,
Alba-Iulia-Alba, [A fetelor]; 1831 a, Lunca Cernii de Jos-Hunedoara; 2187 a,
Moişeni-Baia Mare, cf. tip 186; 2201 a, Bixad-Satu Mare; 'I 196 a, Chegea-Săcă
seni-Satu Mare, cf. tip 187; '1216 b, Chegea-Săcăseni-Satu Mare; 5005 a, Moişeni
Certeze-Maramureş, cf. tip 186; 5013 a, Trip-Bixad-Satu Mare; 6531 c, Chioşd
Sălaş; 6819 c,
Cărmăzincşti-Gurasada-Hunedoara; 7992 b, Iclod-Cluj ; 82'!8,
Ţopa-Albeşti-Mureş; mg.: 75 g, Poiana Negrii-Doma Cîndreni-Suceava, cf. tip
177 B, 187; H3'! n, Rebra-Bistriţa-Năsăud; H'!O h, Parva-Bistriţa-Năsăud.

Cf.: Teodorescu, G., Don., p. 26-27, Călăraşi-Ialomiţa, [De casă], (a. tip
173); A.l.C.E.D., mg.: 560 d, Neagra Şarului-Şaru Domei-Suceava, (a. tip l~O);
182'! i, Lup~anu-Ialomiţa, [A casei], (a. tip 173).

45 -

Ciobanul

şi

marea.

Marea (uneori Dunărea) aciobanul. Acesta nu se
teme; ' are un berbece falnic
(doi berbeci, cîini) care va înfrunta marea. 11

menintă

45
the sea.

Tize slzepherd and

The sea (sometimes the
Danube) threatens the shepherd. Thc shepherd is not afraid. He has a magnificent
ram (two rams, dogs) who will
confront the sea. is

Bologa, p. 12, nr. 6, Galeş-Fîntînele-Sibiu, cf. tip 40; Clcpctfra, voi. I p. 89,
Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; Coci~iit. Ai·drnl, p. 10-12, Gi::ra!ada-Hur:edoara, [Colindă de păcurar - de dubă); Densuşianu, Ha/Eg, p. 108- 109, I:emuş
Hunedoara; Drăgoi, Colinde, p. 79-80, nr. 7'1, Leşnic-Veţel-Hunedoara, [A păcu
rarului); p. 138- 139, nr. 135, „Vaca-Hunedoara", [De păcurar); Folclor din Transilvania, voi. II, p. '172-473, nr. 189, „Cîmpul Piinii, (Orăştie)"; Luncile soarelui
p. 36-37, „Sibiu"; p. 89-91, Peceneaga-Constanţa, cj. tip 52; Marirnescu,
p. H 1- H3, comb. var. „Dobra, Alba Iulia, Bozinta"; Pădureni p. 34, SohodolLelese-Hunedoara, [De cioban]; P ăsculescu, p. 65, nr. 86, Ţăndărei-Ialomiţa
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[Colind de mocanj; A.J.C.F.. D., fg.: 1767 a, Lăpugiu de Sus-Lăpugiu de JosHunedoara; 1797 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara, [A oilor]; 6812 d, GurasadaHunedoara; 14489 g, Bunila-Hunedoara, [A păcurarului]; mg.: 113 o, SohodolLelese-Hunedoara; 2603 I r, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2724 II x, Feneş-Zlatna-Alba
[De cioban].

45 a - Descrierea unm
berbece falnic.

45 a - The description
of a magnificent ram.

Cj. tip 4.6
Pamfile,

Crăciunul,

p. 60, nr. 23,
şi

Ţepu-Galaţi.

Mama

46 T he ram and tize
Mother of Dogs.

Berbecele care păzeşte turma, înfruntă pe Dolfa, Marna
cîinilor.

The ram which stands guard over the flock of sheep
defies "Dolfa", the Mother of
Dogs.

46 cîint"lor

Berbecele

Cj. tip 1.5 a
Neagu, p. 57-58, nr. XLV,
de cioban].

47 -

JJf area şi

Călrtraşii

pomul.

Un pom îşi întinde ramurile peste mare stîrnind astfel
minia acesteia.

Vechi-Cuza

47 -

Vodă-Ialomiţa,

[Colind

The sea and the tree.

A tree stretches its branches over the water, thus stirring the anger of the sea.

Alexiei, p. 157- 158, Săldăbagiu de Barcău-Balc-Bihor; Bart6k, nr. 39,
Cotiglet-Ceica-Bihor; Daulu, p. 47, „Bihor"; Drăgoi, Colinde, p. 90-91, nr. 84,
Leşnic-Hunedoara; A.I.C.E.D., mg.: 228 g, Buteasa-Şomcuţa Mare-Baia Mare;
808 c, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara.

48 -

Marea

Marea şi
reciproc

ninţă

şi flăcăul.

flăcăul

se ame-

48 Tize sea and the
young man.

The sea and the young
man are defying each other.
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Teodorescu, G., Dan., p. 71- 72, Bucureşti, [De flăcău], cf. tip 77 A, 77 C;
p. 72- 73, Bucureşti, [De flăcău], cf. tip 77 A, 77 C; "Viciu, p. 1.54-1.5.5, nr. LXXXI,
Gledin-Monor-Bistriţa-Năsăud; A .I.C.E.D., f g. : ~62 b, Bucureşti, [De flăcău];
920 a, ~lohu-Şelimbăr-Sibiu, cf. tip 78; 7330 b, c, Bucureşti, [De flăcău].

49 -

V ămeşoaica.

d9 -

Tize Custom-ojjicer's

wife
sosiţi
soţiei
vameşului să-şi trezească soţul.

49 A - Negustori
pe mare cu corăbiile cer

49 A - Merchants coming
by sea ask the custom officer's
wife to wake up her husband.

Neagu, p. 16-17, nr. XIV, Borduşani Ialomiţa, cf. tip 121; Răuţescu, p. 1.5lî, Dragoslavele-Argeş, [Colind pentru tineri căsătoriţi]; Pam file, Crăciunul,
p. 79-80, nr. 64, Dragoslavele-Argeş; Păsculescu, p. 4.5, nr . .51, Ţăndărei-Ialo
miţa, [Colind de negustor], cf. tip 121; A.I.C.E.D., fg.: 3418 a, Poienari-UlmeniIlfov; 6884 c, Budeşti-Ilfov, cf. tip 121 ; 7370 b, Dragoslavele-Argeş; mg. : 1042
a, Victoria-Brăila, [De negustor], cf. tip 121; 1361 h, Somo·rn-Tulcea, cf. tip 191.

49 A a - Vameşul adormit este "Voinea", voinic întors de la grele slujbe domneşti.

49 A a - The custom-officer is "Voinea", a valiant
young man, who, after perforrning diff icult tasks, has fallen asleep.

Cf. tip 76
Burada, p. 6.5-68, „Dobrogea", cf. tip 121; Diaconu, p. 8.5-86, Obileşti
Rm. Sărat, [De fată mare], cf. tip 80 A; Neagu, p. 6, nr. III, Feteşti-Ialomiţa
cf. tip 80 A; Teodorescu, G. Dem., p. 84-8.5, „Atîrnaţi", [De femeie măritată],
cf. tip 121; p. 8.5-86 Călăraşi-Ialomiţa, [De logodnică], cf. tip 121; Viciu, p. 1.5.51.56, nr. LXXXII, Gledin-Monor-Bistriţa-Năsăud, [De fecior şi fată], cf. tip 80 A ;
A .I .C.E.D. fg. : 1.599 a, Perieţi-lalomiţa, [De fată şi de băiat], cf. tip 19 B; mg.;
1824 J, Jegllia-Ialomiţa, [De moartă], cf. tip 80 A.
Cf. Tocilescu, p. 1494,

49 B vămeşoaicei
meş.

Viziru-Brăila,

Colindătorii

trezirea

soţului

cer
va-

[De

fată],

(a. tip 96).

49 B - The "colindători"
ask the custom-officer's wife to
wake up her husband.
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Cf. tip 9; cj. jg. 1599, a,

Perieţi-Ialomiţa,

[De fată şi băiat], (a. 49 A a).

Breazul, G., Colinde, p. 132- 133, nr. 87, „1\luntenia"; Pam file, Crăciunul,
p. 91- 92, nr. 86, Ţiţeşti-Perişani-Vîlcea; Popovici Vasile, p. 61-62, nr. 32,
Andrăşeşti-Ialomiţa; Pc-u11 picior de plai, p. 167- 168, Lanurile-Brăila, cf. tip
80 .-1.

50
fetei.

Peştele

şi

mrea;a

Un peşte paşte în grădina
fetei. Aceasta îl ameninţă că-l
va prinde în plasă.

50 girl's net.

The fish and tize

A fish is grazing in the
girl's garden. The girl threatens to catch it with a net.

Bîrseanu, p. 45-47, nr. XXII, Săcele-Braşov; Flori alese, p. 67-69, nr. 33,
Neagu, p. 11, nr. VIII, Unirea-Ialomiţa, [Colind de pescar]; Teodorescu,
G. Dem., p. 91, Bucureşti, [De fată mare]; A.l.C.E.D., fg. 5000 b, Şchei-Braşov.
„Argeş";

51 -

Pescarii

şi

Vidra

51 -

The fishermen and

the Otter.

Pescarii prind şi chinuiesc.:
puiul Vidrei (puiul ludei 1 2 ••• ).
Mama puiului iese din apă,
anunţînd în chip de oracol
sfîrşitul pămîntului sau numă
rul peştilor. Acest ultim episod
lipseşte din unele variante.

Fishennen are catching and
torturing the young of the Otter (of ] udas 19 ••• ) • The mother
of the young comes out of the
water. As a folk oracle she
foretells the end of the world
or specifies the number of fish
in the seas. This episode is
missing in some variants.

Cf. tip 165
Bartuk, nr. 85, Sînicolau Mare-Timiş; Bologa, p. 62 nr. 50, Oarda-Alba,
Iulia-Alba; Cocişiu, Cîntcce, p. 27, nr. 4, Cetatea de Baltă-Alba; Drăgoi, Colinde,
p. 179, nr. 189, Petreni-Băcia-Hunedoara; Ionescu C., p. 7, nr. 3, Oprea-Cîrtişoara-Făgftraş, [Colindă în casă, la masă]; Nanu, p. 56, „Argeş"; Neagu, p. 43-4'1,
nr. XXXV, Ciocăneşti-Ialomiţa, [De nevodar]; Teodorescu, G. Dem., p. 94-95,
Călăraşi-Ialomiţa, [De năvodar]; p. 95-96, Bucureşti, [De pescar]; Viciu, p. 7778, nr. CII, Ciuguzel-Lopadea Nouă-Alba; p. 78, nr. CIV, „Comunic"; p. 78- 79,
nr. CV, Ocna Mureş-Alba; p. 79, nr. CVI, Teiuş-Alba, A.I.C.E.D., jg.: 356 c,
Sin cel-Alba; 1316 a, Arpaşu de Jos-Sibiu.
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Cf.: Burada, p. 72- 75, „Dobrogea", (a. tip 130); Cosma, p. 189, „Transilvania", (a. tip 7); Teodorescu, G. Dem„ p. 22-23, Călăraşi-Ialomiţa, [De om cu
trei feciori], (a. tip 130); Viciu, p. 95, nr. CXXXII, Cetea-Borod-Bihor, (a. tip 7);
A.I.C.E.D„ mg.: 2959 I j, Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea, (a. tip 150).
Comp.: Balade, tip nr. 11; Motij-Index B 142 Prophetic fish; A 1060 f f.
Disturbances at end of world.

52 -

Dulful, monstru ma-

nn.
Spre a fi cruţat, Dulful,
monstrul Mării Negre, oferă
voinicului pe sora sa (ca iubită,
mireasă).

52
monster

"Dulful", the sea

In order to be spared,
"Dulful", a monster dwelling
in the Black Sea, offers his
sister to the hunter (as a sweetheart or bride).

Bart6k, nr. 9, Idicel-Brîncoveneşti-Mureş; nr. 94 a, Vaşcău-Bihor, cf. tip
53, 184; Cocişiu, Cîntece, p. 28-29, nr. 6, Cegani-Borduşani-lalomiţa, [De băieţi];
Diaconu, p. 78-80, Obileşti-Rm. Sărat, [De flăcău]; Garofoiu, p. 28, Independenţa.
Galaţi; Neagu, p. 31-32, nr. XXV, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind
de băiat]; Pamfile, Crdciunul, p. 84, nr. 71, „Brăila"; Păsculescu, p. 49-50, nr. 59,
Tulcea-Tulcea, [Colind de flăcău]; Popovici, Vasile, p. 69, nr. 36, Cosîmbeşti
Ialomiţa; Teodorescu, G„ Dem„ p. 81-82, [De flăcău], cf. tip 115; Tocilescu,
p. 1468, Cerna-Tulcea, cf. tip 63; p. 1472, Cerna-Tulcea, cf. tip 63; p. 1474, ZebilSarichioi-Tulcea; Tuţescu, p. 34-37, Obileşti-Vrancea, [Colind pentru flăcău];
A .I.C.E.D„ jg.: 1603 a, Perieţi-Ialomiţa; 1615, Peceneaga-Tulcea; 7824 a, Plătă
reşti-Ilfov, [De flăcău]; mg.: 907 b, Sarinasuf-Murghiol-Tulcea; 1823 h, Jegălia
Ialomiţa; 2959 I c, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, [De băiat], „Colindecu cu Vidra",
.cj. tip. 54, 136 a.
Cf.: Viciu, p. 58, nr. LXIX, „Ciucudin (Cîmp)", (a. tip 68 C); A.I.C.E.D.
jg. : 1619 a, Peceneaga-Constanţa, (a. tip 45); 9134 a, Săldăbagiu de Barcău
Balc-Bihor, (a. tip 173).

52 a - Dulful este invulnerabil. În zadar încearcă voinicul să-l săgeteze.

52 a - "Dulful" is invulnerable. In vain, the hunter
tries to shoot it.

Burada, p. 89-91, „Dobrogea".
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53 -

Şarpele 13 •

53 -

Tize serpent

20

53 A - To the people's
consternation, a girl wonderfully adomed, goes to a fountain where a serpent dwells.
She is not devoured; the serpen t only kisses her.

53 A - Spre groaza lumii,
o fată minunat împodobită se
duce la fîntîna în care locuieşte
şarpele. Acesta însă nu o devoră, ci o sărută.

A.I.C.E.D., mg. 2920 a (\"), Zimnicea-Teleorman, [Colind pentru

fată].

Comp.: Motif-fodex, B II. 3 f f. Habitat of dragon;* B II. 10 f., Sacrifice
of human being to dragon; B 622. I, Serpent as wooer.

53 B - Şarpele, un monstru lacom de vieţi omeneşti,
este învins de către un voinic

53 B - The serpent, a
monster which has devoured
many human beings, is defeated by a young man riding
a horse.

călare.

A.I.C.E.D., mg. 2959 I b,
Cf.: Bart6k, nr. 94 a,
(a. tip 169).

Bumbueşti-Boişoara-Vilcea,

Vaşcău-Bihor,

[Colind de

băiat].

(a. tip 52); 94 b, Cotiglet-Ceica-Bihor,

Comp.: Motif-fodex, *B 11. 11 f f., Fight with dragon; B 873. 1 Giant ser
pent.

53 C - Un voinic este devorat de un şarpe. Se împlineşte astfel blestemul mamei
voinicului.

53 C - A serpent devours
a young man. Thus, the maternal curse turns ou t to be
true.

Bart6k, nr. 18, Ripa de Jos-Vătan-1\.Iureş; Daulu, p. 74- 75, „Bihor",
„Fiulu Şierpelui"; Viciu, p. 169-170, nr. CXI, Asinip-Alha; A.I.C.E.D., mg.
5197 II d, Dumbrava-Vătava-1\lureş.
Comp.: Balade, tip nr. 7; Jlctif-Indcx, M. 412. I, Curse given ai birth of
child; S 223. 2, Curse of mother an unborn child.

54 54 -

Vidra

Vînarea vidrei.
14

este

către vînător.

împuşcată

T he httnt of the Ot-

ter.

de

The Otter
the hunter.
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21

is shot by

]amik-Bîrscan11, p. 537, nr. XXVII, „Transilvania"
Cf.: R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 64-65, nr. 6, Zam-Hunedoara, (a. tip;
1.36 a); A.I.C.E.D., mg. 2959 Ic, Bumbueşti-Boişoara-\'ilcea, (a. tip 52).

55

55 -

Leul.

55 A - Voinicul înfruntă
leul; îl capturează şi îl aduce
acasă legat cu o curea.

The Lion.

55 A - The young man
confronts the lion, captures it
and brings it home on a leash.

Cf. tip 60
Bari6k, nr. 1 a, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; nr. 1 b, Rîu de MoriHunedoara; nr. 1 c, Rîu de Mori-Hunedoara; nr. 1 d, Păucineşti-Sarmizegeturn
Hunedoara; nr. l e, Să·1irşin-Arad; nr. 1 f, Păucincşti-Sarmizegetusa-Hunedoara;
nr. 2, Beiuş-Bihor; Bîrscam1, p. 49-50, nr. XXVI, Tohanu Nou-Zărneşti-Braşov;
Breazul, G., Coli11de, p. 165- 166, nr. 106, „Muntenia"; p. 170- 173, nr. 108,
„:Muntenia"; p. lî.3-175, nr. 109, „Transilvania"; Biwada, p. 85-88, „Dobrogea";
Cocişi11, Tîrnara, p. ':133, Albeşti-Sighi~oara-Mureş; Daulu, p. 55-56, „Bihor";
Drăgoi, Belinf, p. 54-55, nr. 19, Belinţ-Timiş; Drăgoi-Colinde, p. H-15, nr. 14,
Lipo·1a-Arad, [De flăcău]; p. 27-28, nr. 24, Săvirşin-Arad, [De flăcău]; p. 5253, nr. '47, Ilteu-Petriş-Arad, [De flăcău]; p. 89-90, nr. 83, Leşnic-Veţel-Hune
doara, [De flăcău]; p. 115-116, nr. 107, Brîznic-Ilia-Hunedoara, [De june];
p. 133- 134, nr. 127, Orăştie-Hunedoara, [De june]; p. 137-138, nr. 134, „VacaHunedoara" [De june]; p. 166, nr. 175, Cărăstău-Baldovin-Hunedoara; p. 175-176,
nr. 185, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 220, nr. 238, Illandiana-Alba; Flori alese,
p. 25-26, nr. 11, „Ţara LoYiştei"; Folclor din T1·ansilvania, vol. I, p. 87-88,
nr. 279, Tisa-Burjuc-Huncdoara; Frinrn-Candrea, p. 195, nr. H, „Munţii Apuseni";
Ionescu, C., p. 48, nr. 28, [Colinda voinicului]; p. '49, nr. 29, [Colindă pentru flăcăi];
]arnik-Bîrseanu, p. 537, nr. XXVI, Lupu-Cergău-Alba; Marirnescu, p. 136- 138,
„Dobra"; Neagu, p. 58-59, nr. XLVI, Ciocăneşti-Ialomiţa, [De flăcău]; Pam file,
Crăciunul, p. 82-83, nr. 69, Mihai Bravu-Victoria-Brăila; p. 83-84, nr. 70,
Arefu-Argeş; Pe-un picior de plai, p. 149- 150, Tătaru-Dudeşti-Brăila; Popovici,
Vasile, p. 72- 73, nr. 38, Cosimbeşti-Ialomiţa; Vclcu, p. 8-9, nr. 8, [Colindatul
juneluil; Viciu, p. 138, nr. LVI, Romos-Hunedoara-Şeica Mică-Sibiu; p. 139,
nr. LVII, Soroştin-Şeica Mică-Sibiu; p. 139- HO, nr. LVIII, „Haţeg"; Vulpescu,
p. 145-147, Lupşanu-Ialomiţa; A.I.C.E.D., fg.: 5410 b, Albeşti-Sighişoara
Mureş; 5760 a, Ţebea-Hunedoara; 6811 c I, Gurasada-Hunedoara; 6815 d, Cărmă
zineşti-Gurasada-Hunedoara, [De băiat mic]; 6842 a, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 6862 a, L"ric-Pui-Hunedoara; 8805 b, Boteni-Argeş; 8818 a, Boteni-Argeş;
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Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 8829 c, Văleni-Argeş; 8831 c, Boteni,
10252 a, Stînceşti-Dobra-Hunedoara, [De vînător]; 10259 a, Feregi-Cerbăl
Hunedoara, [De june]; 10264 d, Cerbăl-Hunedoara, [De june]; 10272 d, Lăpuşnic
Dobra-Hunedoara; 14184 e, Boşorod-Hunedoara, [De fecior]; 14213 a, LeleseHunedoara, [La flăcăi]; 14489 b, Bunila-Hunedoara, [De june]; mg.: 70 b, Cerişor
Lelcse-Hunedoara; 74 g, Mircea Yodă-Constanţa, [De copil mic]; 503 1, Goleş
Topliţa-Hunedoara, [De fecior]; 808 k, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara, [Colindă de
prişinf1]; 810 p, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara, [Colindă pe uliţă]; 881 a, Almăş-Sălişte
Zam-Hunedoara, 1010 a, Hadna-Lipova-Arad; 1013 d, Lipova-Arad; 1507 i-j,
Yaidei-Romos-Hunedoara, [De fecior]; 1823 d, Jegălia-Ialomiţa, [De băiat]; 1825 g,
Lupşanu-lalomiţa, [De băiat]; 1826 d, Lupşanu-Ialomiţa; [De băiat]; 1826 e,
Lupşanu-lalomiţa, [De băiat] ; 1978 r, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara; 2602 II a,
Tisa-Hălmagiu-Arad; 2604 II c, Poienari-Hălmagiu-Arad; 2724 II p, Feneş
Zlatna-Alba, [De flăcău]; 2725 II a, Galaţi-Zlatna-Alba; 3400 I b, Noul RomânArpaşu de Jos-Sibiu, [De băiat sau bărbat].

8328 a.
Argeş;

Cf.: Dumitraşcu, De sărbători, p. 24-27, nr. 2, Gildău-Jegălia-Ialomiţa,
[De flăcău], (a. tip 56); A.I.C.E.D., fg. 10252, Stînceşti-Dobra-Hunedoara, (a. tip
109 A a).
Comp.: Alotif-Index, F 615.2.2 Strong man sent to kill lions.

55 A a - Leul

scapă

cu

fuga

55 A a - The lion escapes
by running away

Cj. tip 58 a
Drăgoi, p. 142- 143, nr. 141, Ponor-Pui-Hunedoara, [De june]; Viciu, p. 140141, nr. LIX, Clopotin-Rîu de Mori-Hunedoara; A .I.C.E.D., fg.: 1803 a, Peşte,
niţa-Densuş-Hunedoara; 5790 c, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; 6855 hMerişor-Băniţa-Huncdoara.

55 A b - Leul este ucis

55 A b - The lion 1s kil-

led.
Bălăşel, voi. I, p. 26-27, nr. 7, Bălăceanu-Buzău, [Colind de noapte];
Colinde, p. 212, nr. 227, Cioara de Sus-Baia de Arieş-Alba.

55 B - Voinicul înfruntă
leul pentru a pedepsi răpirea
sorei.

Drăgoi

55 B - The young man
confronts the lion in order to
avenge the abduction of his
sister.
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Cf. tip 13-J. A b
Drăgoi, p. 178, nr. 188, Petreni-Hunedoara; A .I.C.E.D., fg.: 6811 c, DevaHunedoara, [De fllclu]; 9123 a, Gurasada-Dcv·a-Hunedoara; 10198 v, RudaHunedoara; mg. 114 f, Sohodol-Govăjdia-Hunedoara.

55 C - Înfruntarea dintre
voinic şi leu porneşte de la o
dispută pentru oi.

55 C - The struggle between the young man and the
lion starts from a dispute over
sheep.

Bart6k, nr. 3 a, Budureasa-Bihor; nr. 3 b, Tăşad-Drăgeşti-Bihor; Daulu,
p. 42-43, „Bihor", R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 70-71, nr. 16, Zam-Hunedoara;
A.l.C.E.D., fg. 310, l\lada-Balşa-Hunedoara, [A mirelui]; 9134 b, Săldăbagiu
Mic-Căpîlna-Ilihor.

56 -

Vînarea ttrsului

56 -

15.

bear

T !te lmnting of the

2 ~,

Cf. tip 55 A
Dumitraşcu,

De

sărbători,

p. 24-27, nr. 2,

Gîldău-Jegălia-lalomiţa,

[De

flăcău].

57 batic.

Vînarea boului

săl

57 -

T !te hunt of tlte wild

ox.

Vînătorul călare săgetează
(împuşcă) bourul.

The wild ox is shot by
the hunter who is riding a
horse.

Flori alese, p. 45-47, nr. 21, „Ţara Loviştei", Cf. tip 141; A.l.C.E.D.,
fg. 6835 c, ;v1erişor-Băniţa-Hunedoara; mg. 2958 I y, Mlăccni-Periş-Yîlcea, [Colind
de băiat].

58 -

58 -

Vînarea cerbului.

Tize hunt of tize

stag.
Răpus de către vînător,
cerbul blestemă în agonie să
geata ucigaşe (ochii şi urechile
sale care nu l-au prevenit asu-

Shot by the hunter, the
stag, in the agony of death,
curses the murderous arrow
(his own eyes, or ears which
2lli
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pra primejdiei). Uneori destinează fiecare parte a trupului
unei utilizări (carnea pentru
nuntaşi, coarnele pentru păhă
rele ... )

did not warn him of the danger). Sometimes he dedicates
each part of his body to a useful purpose (the flesh for the
wedding feast, his horns for
drinking glasses ... ) .

Bart6!1, nr. 5 b, Ungheni-l\Iureş; Bîrseanu, p. 48-49, nr. XXV, Zărneşti·
Bologa, p. 26-27, nr. 18, Porumbacu de Sus-Porumbacu de JosSibiu; Burada, p. 62-64; „Dobrogea"; Flori alese, p. 38,-40, nr. 17, „Ţara Loviş
tei"; Neagu, p. 18- 19, nr. XVI, Ylădeni-Ialomiţa; [Rădulescu-Codin, ,\fuscel
p. 141-143, Lereşti-Argeş; Păsculesw, p. 63-64, nr. 82, Cudalbi-Dolj, [Colind
de vînător]; Teodorescu, G„ Dem„ p. 64-65, Bucureşti; p. 65-66, Bucureşti;
A .I.C.E.D.; fg. : 565 a, Bucureşti [De flăcău]; 847 b, Mihai Bravu-Ilfov; 1616 b,
Peceneaga-Constanţa; 3418 c, Poienari-Ulmi-Ilfov; 5113 b, Retiş-Brădeni-Sibiu;
6885 c, Budeşti-Ilfov, [De băiat]; 7325 a, Bucureşti, [De flăcău], 7681 b, Săsciori
Alba, [De ceată]; mg. 1608 c, Mahmudia-Tulcea, [A vînătorului]; 1823 e, Jegălia
Ialomiţa, [De băiat]; 2920 n (r), Zimnicea-Teleorman, [Colind pentru băiat].
Braşov-Braşov;

58 a -

Cerbul

scapă

fu-

gind

58 a - The stag escapes
by running away.

Cj. tip 55 A a
Bart ok, nr. 8, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Dwsusiarw, Haţrg
p. 265-266, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; A.I.C.E.D„ jg. H489 d
Dunila-Hunedoara.
şi

leagăn ul.

59
The captured stag
and the cradle

Cerbul este prins de către
I se asează între coarne
un leagăn.
'

The stag is caught alive by
the hunter. A cradle is put between the horns of the stag.

59 -

Cerbul capturat

vînător.

Cf. tip 80
Teodorescu, G„ Dem„ p. 66-67,

60 curca.

Cerbul legat cu o

Bucureşti,

(dub.).

60 -

2UC.
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T he stag on a leash.

Cf. tip 55 A

Bart6k, nr. 1 g, Rîu de Mori-Hunedoara; nr. 1 h, Sarmizegetusa-Hunedoara_

61 în curte.

Vînat adus de coarne

61 - An animal seized bytlte horns.

O femeie aduce în curte un
cerb (uneori numai coarnele animalului sînt menţionate). Se
face apoi elogiul mirelui.

A woman brings a stag
(sometimes only the horns of
the animal are mentioned) intoher courtyard. Then, the bridegroom îs praised.

R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 66-67, nr. 9, Zam-Hunedoara; A.l.C.E.D .•
mg. 914 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, cf. tip 122.
V. categ. IV
Comp.: ,Vfotif-Indcx, B 620 f f. Animal suitor.

62 de

Cerb

cruţat

din

milă.

Vînătorului i se aminteşte
către cerb că i-a ucis fraţii.

înduioşat, vînătorul cruţă

cer-

bul.
A..l.C.E.D., fg. 14185 c,

62 of pity.

The stag spared out

The stag reminds the hunter that he has killed its (the
stag's) brothers. Touched, the
hunter spares the stag.

Boşorod-Hunedoara.

Cr:mp.: }rlotif-fodex, B 211. 6, Speaking stag.

63 - Cerb crutat de vînă
tor în schimbul unei făgăduieli.

63 - The stag spared by
the hunter because of a promise.

Spre a nu fi ucis, cerbul

To escape being shot, the
stag proinises the hunter a bride
(to take him în a cradle to
wonderf ul meadows, or to guide
him to places rich with game).

făgăduieşte vînătorului o mireasă (să-l poarte în leagăn spre
pajişti minunate sau spre lo-

curi bogate în vînat).

B.irt6k, nr. 5 a, Rîu de I\lori-Hunedoara; Coc.i~iu, Tîrnava, p. 434- 435,
Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; Drăgoi, Colinde p. 122, nr. 113. Cerbia-Zam-Hunedoara;
R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 62, nr. l, Zam-Hunedoara, cf. tip 64; Viciu, p. 113, nr. VII,
20!)
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„Haţeg";

p. 162-163, nr. XCIII, „Ţ. Olt", [A judelui]; A.I.C.E.D., fg.: 5320 b,
cf. tip 64; 5385 b, Ighiş-Birghiş-Sibiu, cf. tip 64: 5397 c, Ghijasa
de Sus-Alţina-Sibiu, cf. tip 64; 5792 a, Clopofr1a-Rîu de Mori-Hunedoara; 6816 c,
Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara;
mg. 880 e, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara.
Homorod-Braşo•1,

Cf.: Cucu, ed. post., p. 146-147, nr. 117, Ulmu-Ialomiţa, (a tip 96);
Tocilescu, p. 1468 Cerna-Tulcea, (a. tip 52); p. 1472, Cerna-Tulcea, (a. tip 52).

64
Pasăre cmtată de
vînător în sc!timbul un~i f ăgă
duieli.
săgetată, pasărea făgăduieşte vînătorulm o

Spre a nu fi

64 - The bird spared by
tlte hunter because of a promise
To escape being shot, the
bird promises the hunter a bride.

mireasă.

Cucu, cd. post „ p. 113, nr. 88, Moldo,reni-Dridu-Ilfov; p. 148, nr. 118, Moldo·1eni-Dridu-Ilfo·r; Moş Gh„ p. 7, [Colind de flăcău]; Stea, Colinde p. 58, [De flăcău);
Twdoresrn, G„ Dem„ p. 76- 77, Bucureşti, [De flăcău]; A.I.C.E.D., fg.: 479 b,
Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [La fecior]; 1319 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara,
Sibiu, [Colind de băiat).
Cf.: Viciu, p. 162- 163, nr. XCIII „Ţ. Olt", [A judelui], (a. tip 62);
A .I.C.E.D„ f g. : 5320 b, Homorod-Braşo·J", (a. tip 62); 5385 b, Ighiş-Bîrghiş
Sibiu, (a. tip 62); 5397 c, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu, (a. tip 62).

65 -

Ciuta

proroacă

O ciută prezice că turma
Ya fi vînată. Prezicerea se îndeplineşte întocmai. Doar ciuta
prooroacă scapă de la moarte.

65
phetess

The doe as a pro-

A doe forsees that the
flock will be hunted. Her
prophecy proves to be true.
Only the prophetess escapes
death.

Cmip.: Motif-Iniex,* B 150 f f, Oracular animal; M 370 f f., \'ain attempts
to escape fulfillement of prophecy.
Burada, p. 97- 101, „Dobrogea"; Neagu, p. 19-20, nr. XVII, \1ădeni
[Colind de flăcău); p. 32-33, nr. XXVI, Călăraşii Vechi-Cuza \'odă
Ialomiţa, [Colind de băiat]; Pamfile, Crăciunul, p. 81-82, nr. 68, „Brăila"; Păscu
lcscu, p. 62-63, nr. 81, Odobeşti-Vrancea, [Colind de vînător]; Popovici, Vasile
Crunţi-Reviga-Ialomiţa;
Teodorescu, G., Dem., p. 58-60, nr. 45, „Atîrnaţi",
lalomiţa,
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[De mocan]; p. 60-61, nr. ':16, Călăra~i-Ialomiţa; Vulpescu, p. 17':1- 178, Lupşanu
Ialomiţa; A.l.C.E.D., fg. 8080 c, Lupşanu-Ialomiţa, [De flkău]; 9500 b, CurcaniIlfov.

65 a - Ciuta presimte că
va fi vînată. Presimtirea se
adevereşte.
'
A .l.C.E.D., .fg. 13046 b,

Drăguşeni-Galaţi.

răie

66 - The doe, the young
stag and the deadly advice.

Spre a-şi proteja puiul,
ciuta îl sfătuieşte să coboare la
vale. Sfatul se dovedeste funest:
vînătorul surprinde p~iul la izvor în vale.

In order to protect her son,
the doe advises him togo down
to the valley. The advice proves deadly. The hunter surprises the young stag when he is
drinking in the valley.

66 -

Ciuta

şi

65 a - The doe has a premonition that she will be hunted. The premonition is confirmed.

puiul

sfătuit.

Bart6k, nr. 6, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; Drăgoi, Colinde, p. 911, nr. 11, Lipova-Arad, [De fecior]; p. 45-46, nr. 41, Săv'irşin-Arad, [De păcurar];
A .l.C.E.D., mg. 2602 I d, Tisa-Hălmagi.u-Arad.

Cf.: Viciu, p. 116, nr. XII, Brad-Hunedoara, (a. tip 31).
fără

67 - "Ciutalina", the doe
without a spleen

67 A - Voinicul pretinde
ar fi vînat o „ciutalină". O
fa tă pizmaşe pîrăşte voinicul ;
acesta n-a fost la vînătoare, ci
la iubită (în peţit).

67 A - The young man
pretends to have hunted a "ciutalina". A wicked girl exposes
the feigned hunt. The young
man has been to see his beloved (his future bride).

67

Ciutalina, ciuta

splină.

că

Bart6lt, nr. 7 b, Pă.ucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara: nr. 7 c, Păucineşti
Sarmizegctusa-Hunedoara; nr. 7 d, Feneş-Zlatna-Alba; nr. 7 e, Cerbăl-Hune
doara; Cucu, cd. post„ p. 78-79, nr. 60; Diaconu, p. 67-69, Slobozia-Cătina
Buzău; Drăgoi, Colinde, p. 8-9, nr. 10, Lipova-Arad, [De fecior]; p. 184, nr. 19':1.
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Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 215-216, nr. 232, Cioara-Orăştie-Hunedoara: Jl,farienescu, p. IJJ- 135, comb. ·rar., „Alba Iulia, Dobra, Foenu, Lipova"; Pamfile,
Crăciunul, p. 80, nr. 65, Tepu-Galaţi; p. 81, nr. 67, Arefu-Argeş; Păsculescu,
p. 46, nr. 52, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de flăcău]; Popovici, Vasile, p. 57-58,
nr. JO, Crunţi-Reviga-Ialomiţa; p. 63-64, nr. 33, Andrăşeşti-Ialomiţa; p. 7475, nr. 39, Cosîmbeşti-Ialomiţa; R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 72- 73, nr. 19, ZamH unedoara; Răuţescu, p. 3- 5, Dragoslavele-Argeş, [Colind pentru flăcăi]; Teodoresrn, G„ Don., p. 69- 70, Bucureşti; p. 70- 71, Bucureşti; Tocilescu, p. 527528, Vălenii de Munte-Prahova; p. 1466, Cerna-Tulcea; Tuţescu, p. 37-38, ZebilSarichioi-Tulcea; p. 52, „Măgura-Transil•rania", [Colind de flăcău]; Viciu, p. 119120, nr. XVIII, Teiuş-Alba; p. 149, nr. LXxn·, Brad-Hunedoara; Vulpescu,
p. 158- 159, Lupşanu-lalomiţa, [Colind de îndrăgostit]; A.I.C.E.D., fg.: 367,
l\Iada-Balşa-Hunedoara; 568, Bucureşti, [De fn.cău]; 1538 b, Boşneagu-Dorobanţu
lalomiţa; 1786 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 5458 d,
!>.fateiaş-Racoş-Braşo·r;
6842 c, \'alea Lupului-Baru-Hunedoara; 6862 c, Uric-Pui-Hunedoara; 7331 c,
Bucureşti, [De flăciu] 7618 c, Şinca Kouă-Poiana Mărului-Braşov; 8083 a, Borduşani-lalomiţa, [De băiat]; 8331 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [De june];
8707 b, Dragoslavele-Argeş, [De băiat]; 9108 a, Voiv·odeni-Voila-Braşov, [Colindă
a băiatului]; mg. : 910 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1020 b, Lipova-Arad;
1042 f, Victoria-Brăila, [Colindă de boierij; 1825 h, Lupşa.nu-Ialomiţa, [De băiat];
2724 II r, Feneş-Zlatna-Alba, [De flăcău].

Cf.: A .l.C.E.D., fg. 121 c,

Bră.neşti-llfov,

67 B - Pîra fetei pizmaşe
se vădeste a fi neîntemeiată;
voinicul' a vînat într-adevăr o
„ciutalină".

(a. tip 70).

67 B - The disclosure of
the wicked gir! proves to be
false. The young man has truly
been hunting a "ciutalina".

Bart6k, nr. - a, l\Ioişa-Glodeni-Mureş; Breazul, G., Colinde, p. 368-369,
nr. 251, „Muntenia"; Diacon11, p. 76- 78, Obileşti-Vrancea, [De flăcău]; Neag11,
p. 54-55, nr. XLIII, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de băiat];
Pamf ile, Crăciunul, p. 81, nr. 66, Ţepu-Galaţi; A .I.C.E.D., fg. 6886 b, Budeşti
Ilfo·r, [De flăcău].
Cf.: A.I.C.E.D., fg. 5421 c,

Boiu-Albeşti-Mureş,

Voinicul vînează
Interventia fetei
pizmaşe lipseşte.
'

67 C -

o

„ciutalină".

(a. tip 7).

67 C - The young man
hunts a "ciutalina". The intervention of the wicked girl is
lacking.
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Bart6k, nr. 7 f, Sarmizegetusa-Hunedoara; Breazul, G., Colinde, p. 186- 187
nr. 115, „Muntenia"; Cucu, cd. post., p. 176, nr. MO, Dascălu-Ilfov; p. 177, nr. H 1,
cf. tip 77 B; Tuţescu, p. 26-29, Obileşti-Vrancea, [Colind de vînător]; A.l.C.E.D.,
f g. : 17 5 b, Poienari-Ulrni-Snagov; 1602 a, Perieţi-Ialomiţa; 6293 c, Bucureşti,
„De Sfîntu Vasile"; mg. 1361 g, Somova-Tulcea.
Cf., A.I.C.E.D., fg. 12827 b,

68 - Vînătorul
jul metamorfozat.

şi

Vlăiculeşti-Ileana-llfov,

persona-

(a. tip 80 A).

68 - T he hunter and the
transjormed personage.

Comp.: Motif-lmlex, D 100- 199, Transformation, man to animal; D 110
f f, Man transformed to ·wild beast (mammal), D 152 f f, Transformation man to
bird; D 180 f f, man transformed to insect; B 211.6, Speaking stag.

68 A - Animalul către care
ţinteşte vînătorul (cerb, ciută,
pasăre.„) previne asupra aparenţei sale înşelătoare care ascunde o altă identitate (nu se
precizează care anume). 15

68 A - The hunter is preparing to shoot an animal (stag,
doe, bird ... ). The animal warns
him that its appearance is de.
ceptive and masks another identity which is not specified. 23

1Ticiu, p. 105-106, nr. CXLIX, Obreja-Mihalţ-Alba; A.I.C.E.D., fg.:
413 a, Răbăgani-Bihor; 5005 b, Moişeni-Certeze-Satu Mare; 7588 a, Veneţia de
Jos-Părău-Braşov; mg.: 225 x, Buciumi-Şomcuţa l\:lare-Maramureş; 549 s, Şanţ
Bistriţa-Năsă.ud; 2595 I a, Cordăm-Sinmartin-Bihor.

68 B - Animalul (de obicei un cerb) pe care vînătorul
se pregăteşte să-l săgeteze, măr
turiseşte a fi un personaj uman
(fiul unui crai, diecel) metamorfozat ca urmare a blestemului matern (patern).

68 B - The animal (usually a stag) whom the hunter is
preparing to shoot, confesses
to be a human character (an
emperor's son, a little priest)
changed into an animal as a
consequence of the curse uttered by his mother (father).

Bart6k, nr. 92 e, Urviş de Beiuş-Şoimi-Bihor; Bîrlca, I„ p. 106, Călineşti
Breazul, G„ Colinde, p. 225-226, nr. 133, „Bucovina"; Coman,
p. 12- 13, Margine-Abram-Bihor; Pam file, Cl'ăci1111ul, p. 68, nr. 40, Pătrrrnţi
Suceava; Papahagi, p. 74, nr. CCCXXXII, Deseşti-:Maramureş; A .I.C.E.D„

~laramureş;
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jg. : 1850 a, Vad-Copalnic-Mănăştur-Maramureş; 4254 b, Capu Cîmpului-Valea
Moldovei-Suceava; 7207 b, Negreşti-Satu Mare; 7960 a, Voroneţ-Gura HumoruluiSuceava, cf. tip 153; 9197 c, Giiişu Negru-Tinca-Bihor; 10225 b, Prăvăleni-Vaţa
de Jos-Hunedoara; 13425 a, Deseşti-~iaramureş; mg. : 1850 h, Mocod-NimigeaBistriţa-Năsăud; 3365 II 1, ~urdeşti-Siseşti-Maramureş.
Comp.: Motif-Index, D 525, Transformation through curse.

68 C -Animalul (un cerb, o
pasăre, trei păsări „.) spre care
vînătorul se pregăteşte să ţintească mărturiseşte a fi Sf. Ion

(trei sărbători„.). În unele
cazuri, metamorfoza este o consecinţă a blestemului matern
(patern).

68 C The animal (a
stag, one bird, three birds„.)
whom the hunter is preparing
to shoot, confesses to be Saint
John (three holidays„.). In some cases the metamorphosis is
a consequence of the curse uttered by his mother (father).

A.A.F., vol. I, p. 176, nr. CXLVIII, Bixad-Oaş; p. 176, nr. CXLIX, Moişeni
Certeze-Satu Mare; p. 176-177, nr. CL, Racşa-Oraşu Nou-Satu Mare; vol. VI,
p. 202, nr. 192, Tarna Mare-Satu Mare, cj. tip 7; vol. VII, p. 92-93, nr. 103,
-Sohodol-Căbeşti-Bihor; Bart6k, nr. 92 a, Feregi-Cerbăl-Hunedoara; nr. 92 b,
Leheceni-Cărpinet-Bibor, cf. tip 173, 185; nr. 92 c, Igriş-Sîn Petru-Timiş; nr. 92 d,
Tarna Mare-Satu Mare, cf. tip 7; nr. 92 f, Urisiu de Sus-Chiheru de Jos-Mureş;
nr. 92 g, Dumbrăviţa de Codru-Şoimi-Bihor; Bălăşel, p. 51-52, nr. 27, CataneNegoi-Dolj; p. 53-54, nr. 28, „Dolj"; Breazul, G. Colinde, p. 188, nr. 116, „Transilvania," cf. tip 7; Cocişiu, Cîntece, p. 32, nr. 10, Sitani-Pomezeu-Bihor; Cocişiu
Tîrnava, p. 424, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; Cucu, ed. post„ p. 126, nr. 99, UlmuIalomiţa, cj. tip 70; p. 136, nr. 107, Căciula ţi-Moara Vlăsiei-Ilfov; Daulu, p. 2425, „Bihor"; p. 35, „Bihor"; D1·ăgoi, Colinde, p. 131, nr. 124, Streisîngeorgiu-Călan-Hunedoara; p. 160-161, nr. 168, Cărăstău-Hunedoara; Frîncu-Candrea,
p. 191, nr. 7, „Munţii Apuseni"; p. 191, nr. 8, „Munţii Apuseni"; Lenghel-Izanu,
p. 31- 32, Glod-Strîmtura-Maramureş; Luncile Soarelui, p. 123- 124, „Transilvania"; Marian, Sărbătorile, vol. I, p. 14- 15, var. V, Corlata-Drăgeşti-Suceava,
cf. tip 25; Marienescu, p. 26-27, comb. var„ „Cluj. Bozinta, Giula"; p. 31-32,
comb. var., „Cluj. Radna"; Nicoară-Nctea, p. 177, nr. 21, „Regiunea Mureşului
<ie sus", cf. tip 7; Pam file, Crăciunul, p. 68, nr. 41, „Transilvania", cf. tip. 7;
p. 68-69, nr. 42, „Transilvania"; p. 97-98, nr. 99, Ţepu-Galaţi; Yiciu, p. 55,
nr. LXIII, Sebeş-Alba; p. 55-56, nr. LXIV, Brad-Hunedoara; p. 56, nr. LXV,
Şilea-Fărău-Alba, cf. tip 7; p. 56-57, nr. LXI, Teiuş-Alba; p. 58, nr. LXIX,
„Cicudin, Cîmp", cf. tip 52; p. 143, nr. LXI, Broşteni-Păuca-Sibiu; A.I.C.E.D.
fg.: 328, Mada-Balşa-Hunedoara, [A jidoV"ului], cf. tip 30, 173; 3449 a, CopăcelHîrseni-Braşov; 5028 c, Cărmăzana-Satu Mare, cf. tip 7; 5034 d, Tur-Satu Mare;
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5397 a, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 6168 c, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; 6843 a, \'alea
Lupului-Baru-Hunedoara; 6849 b, Valea Lupului-Baru-Hunedoara, cf. tip 173;
9129 b, Săldăbagiu Mic-Căpîlna-Bihor, cf. tip 26 B; 9134 c, Săldăbagiu MicCăpîlna-Bihor; 9197 a, Girişu Negru-Tinca-Bihor, cf. tip 26 B;
14238, LeleseHunedoara, cf. tip 7; mg.: 549 s, Sanţ-Bistriţa-Năsăud; 1014 a, Radna-LipovaArad, cj. tip 7; 1421 a, Cocioc-Ilfov, cj. tip 7; 2603 I a, Tisa-Hălmagiu-Arad;
2603 I h, Tisa-Hălmagiu-Arad; 3407 h, Porumbacu de Jos-Sibiu; [De fată], cf.
tip 7; 3364 I d, Şurdeşti-Siseşti-Maramureş; 3366 n, Şurdeşti-Siscşti-Maramureş;
3367 I d, Şurdeşti-Siseşti-Maramureş; 3367 II n, Şurdeşti-Siseşti-Maramureş.

Cf.: Diaconu, p. 71- 75, Gugeşti-Vrancea, [Colind de oameni bătrîni],
(a. tip 16); Pamfile, Colinde, p. 36-38, nr. 17, (a. tip 16); Păsculesczt, p. 12, nr. 15,
Tîrgovişte-Dîm boviţa, (a. tip 16); Răd1:/cscu-Codi11, Muscel, p. 117- 118, Cîmpulung-Argeş, (a. tip 16); Teodorescu, G. Dem., p. 39-40, Bucureşti, [De fereastră],
(a. tip 16); Tocilescu, p. 528, Starchiojd-Prahova, (a. tip 23); A .I.C.E.D., fg.
566 b, Bucureşti, [De vînători], (a. tip 10 A).
Comp.: Motif-Index, F 234.1.4, Fairy in form of stag; E 501.11.1.3, Wild
hunt appears on St. John's night; D 525, Transformation through curse.

68 D - Pentru a scăpa
de sub puterea blestemului metamorfozei, se fac slujbe în biserici. La aceste slujbe asistă de
cele mai multe ori şi Maica
Domnului cu pruncul în braţe.

68 D - To escape the metamorphosis (a consequence of
his mother's curse) divine ser~
vices are performed in the churches. In some cases the mother
of God with fer Son in her
arms takes part in these divine services.

A.A.F., voi. YI, p. 203, nr. 195, Bocicău-Tarna Mare-Satu Mare, cf. tip
177 A; Alexiei, p. 155- 156, Căuaşd-Bihor, cf. tip 177 A; Brediceanu, p. 145146, nr. 115, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, cf. tip 177 A ; Bud, p. 72, nr. 13, „Maramure~t. cf. tip 7; Marian, Sărbătorile, p. 222-223, „Gura Humorului", cf. tip 7,
177 A; p. 223-224, „Transilvania", cf. tip 7, 177 A; Ţiplea, p. 97, nr. 2, „Biserica Albă", cj. tip 177 A; A .I.C.E.D., fg.: 637 b, Gepiş-Lăzăreni-Bihor, cf. tip
177 C; 2195 a, Moişeni-Certeze-Satu Mare, cf. tip 177 A ; 4228 b, Capu CodruluiPăltinoasa-Sucean, cf. tip 7, 178; 4729 a, Crinceşti-Dobreşti-Bihor, cf. tip 177 A;
4741 a, Crinceşti-Dobreşti-Bihor, [La turcă], cf. 178; 4771 b, Sitani-PomezeuBihor, cf. tip 177 A; 5013 a, Trip-Bixad-Satu Mare, cf. tip '13, 178; 5237 b, Bucşoaia-Frasin-Suceava, cj. tip 7, 178; 6803 a, Ţării.ţel-Brad-Hunedoara, cf. tip 7,
177 A.
Comp.: Motif-Index, D 525, Transformation through curse.
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Identitatea ascunsă
:a cerbului (personaj sacru sau
uman) este prezentată ca o
impostură; cerbul a urmărit
doar să inducă în eroare vînă
torul.
68 E -

Drăgoi,

68 E - The identity of
the stag (as a sacred or as a
human personage) is a trick;
the stag meant only to mislead
the hunter.

p. 100-101, nr. 92, Leşnic-Veţel-Hunedoara; A .I.C.E.D . .fg. 10259 a,
[A junelui]; mg. 2603 I m, Tisa-Hălmagiu-Arad.

Feregi-Cerbăl-Hunedoara,

Vînători preschi'.mbaţi

69 - H unters transformed
into stags.

Nouă (şapte) vînători, fiii
unui unchiaş, sînt transformaţi
in cerbi, uneori fiindcă au băut
<lin urma unui cerb mare, 17
.alteori prin intervenţia lui Dumnezeu. Unchiaşul roagă în zadar
pe fiii săi, deveniţi cerbi, să

Nine (seven) hunters, the
sons of an old man, are changed into stags, sometimes as a
consequence of drinking from
the track of a great stag, 24 sometimes because of God's punishment. The old man tries
in vain to bring his transformed
sons home, but they refuse.

69 -

in cerbi.

ifevină acasă.

Bart6k, nr. 4 a, lirisiu de Sus-Chiheru-Mureş; nr. 4 b, Idicel-Brîncoveneşti
Nicola-Mîrza, p. 65, nr. 136, Zagon-Covasna; A .J.C.E.D., fg.: 5120 b,
Brădeni-Sibiu; 8921 a, Ruja-Agnita-Sibiu.

Mureş;

Comp.: Motif-Index, D 110 f f, Man transformed to wild beast; D 555.1,
Transformation by drinking from animal's track.

IV. FLĂCĂUL ŞI FATAIUBIŢI

70 -

ŞI

PEŢITORI

Voinic

chipeş călare

Voinicul călare este comparat frecvent cu soarele ră
sărit.

IV. ON YOUTH, COURTSHIP AND MARRIAGE
70 - Handsome young man
on horse back.
The young man on horse
back is very often compared to
the sunrise.
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Cf. tip 138
Bălăşel,

p. 48--49, nr. 24, Vîlsăneşti-Argeş; p. 56- 57, nr. 31, Bogdăneşti
:Sujoreni-Vîlcea; Bîrsea1111, p. 50-51, nr. XXVII, Săcele-Braşov, cf. tip 112;
Brăiloiu, p. 16, nr. 27, Slgeata-Buzău, cf. tip 153; Cocişiu, Tirnava, p. '132, Ghijasa de Sus-.-\lţina-Sibiu; Cucu, ed. post„ p. 110, nr. 86, Unirea-Yrancea; p. 124,
nr. 97, Fieni-Tîrgovişte-Dimbo·riţa, cf. 137 Bb ;p.125, nr. 98, Mărcuş-Cîmpulung1\luscel-Argeş; p. 129, nr. 102, Cosoba-Joiţa-Ilfo'l, cf. tip 10 A; p. 170, nr. 135,
Clavacioc-Ştefan cel Mare-Argeş; p. 18'1, nr. M7, Adîncata-Ilfov, cf. tip 77 B;
Dumitraşcu, De sărbători, p. 27-28 nr. 3, Gildău- J egălia-Ialomiţa, [De flăcău];
Neagu, p. 8-9, nr. V, Feteşti-Ialomiţa; Pam file, Crăciunul, p. 9'1, nr. 91, Ţepu
oGalaţi; p. 95, nr. 93, Mihai Bravu-Victoria-Brăila; p. 95, nr. 9'1, TopoloveniArgeş; Popovici, Vasile, p. M, nr. 6, Pucioasa-Dîmboviţa; Rădulescu-Codin
Mihalaclie, p. 10, nr. 1, „Muscel", [Colind de voinic]; Ursu, p. 167, nr. 178, Gîr'bo·.răţ-Bănia-Caraş-Scverin; p. 167, nr. 179, Bănia-Caraş-Severin; Viciu, p. 122,
m. XXII, Iclod-Cluj; A .I.C.E.D., jg.: 121 c, Brăneşti-Ilfo·.r, cf. tip 67 A; 2008 a,
Jugur, Poienarii de Muscel-Argeş, cj. tip 137 B b, 153; 3364 b, Ucea de SusUcea-Braşov; 5395 b, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 87'15 a, Măţău-Mioarele-Muscel;
-8828 c, Văleni-Argeş; 12833 a, Arţari-Ileana-Ilfov, cf. tip 114; mg.: 204 v, Galbeni-Bălcescu-Bacău, cf. tip 137 B a, 178; 593 h, Siriu-Buzău; 1018 d, LipovaArad, cj. tip 141; 2724 II n, Feneş-Zlatna-Alba, [De băiat]; 3004 j (r), Năsturelu
Teleorman.

Cf.: Bologa, p. 15, nr. 9, Sălişte-Sibiu, (a. tip 150); Cucu, ed. post, p. 126,
nr. 99, Ulmu-Ialomiţa, (a. tip 68 C); Moroianu, p. 26, nr. XV, Bălaşa-Săcele,
{a. tip 77 A); A .I.C.E.D., fg. 8790 b, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153);
tng.: 1038 b, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153); 1041 a, Jugur-Poienarii
-de Muscel-Argeş, [La fereastră], (a. tip 153); 2724 II I, Feneş-Zlatna-Alba, [..\
-ca.sî], (a. tip 1); 3400 Ii, Noul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, [De băiat], (a, tip 147).

şi

71 - Competition between
the liorse and the eagle.

Luîndu-se la întrecere pentru iuţeală, calul învinge şoimul.
La rugămintea calului, stăpînul
cenunţă la intenţia de a ucide
.şoimul învins.

The horse defeats the eagle
in a race. The master intends
to kill the vanquished competitor, but the horse pleads
that the life of the eagle be
spared.

71 -

l ntrecere între cal

şoim.

Breazul, G., Colinde, p. 370-374, nr. 252, „Muntenia"; Neagu, p. 26-28,
nr. XXII, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de băiat]; Teodorescu.
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G., Dem., p. 62-64, Bucureşti, [De tînăr]; p. 64, „Atirnaţi", [De flăcău]; A .I.C.E.D-~
jg. : 566 a, Bucureşti; 1602 b, Perieţi-lalomiţa; 3419 a, Poienari- e!mi-Ilfmr;
6886 c, Budeşti-I1fo·1; 7329 b- 7330 a, Bucureşti, [De i!ăcău]; 7793 a, Bucureşti;
mg.: 74 f, Mircea Vodă-Cerna-Tulcea, [De i!ăcău]; 1823 f, Jegălia-Ialomiţa, [Debăiat].

72
vînzarea

Cal

ameninţat

w

Calul amenintat cu vînzarea aminteşte stăpînului ingrat
serviciile aduse mai de mult (l-a
trecut peste o apă fără a-i uda
hainele).

72 - A horse under thethreat of being sold
A horse threatened with
being sold reminds his ungrateful master of the service he
has once performed. He has.
crossed a river, his rnaster on.
his back, without getting him
wet.

A.A.F., voi. I, p. 178, nr. CLVI, Călineşti-Oaş-Satu Mare; Bir/ea, l.,p. 101~
Breazul, G., Colinde, p. 215-218, nr. 129, „l\Iuntenia"; Cocişiu, Cintcce, p. 29-30, nr. 7, Coconi-Mănăstirea-IlfoY, [De flăcău];
Marienesw, p. 113- 115, comb. var., „Dobra, Lipova, Foeni"; Neagu, p. 40-41,
nr. XXXII, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de băiat]; Pe-un picior
de plai, p. 151- 154, Lanurile-Viziru-Brăila; p. 159- 160, Braniştea-Nicoreşti
Galaţi; Rădulcsw-Codin, Muscel, p. 128- 130, Rucăr-Argeş; Teodorescu, G.~
Dem., p. 55-56, Călăraşi-Ialomiţa; p. 56-58, Bucureşti, [De flăcău]; Viciu,.
p. 112- 113, nr. \"I, Micăsasa-Sibiu; p. 137- 138, nr. LV, Şoroştin-Şeica Mică
Sibiu; Vulpescu, p. 164.- 166, Lupşanu-Ialomiţa; A .J.C.E.D . .Jg.: 563 b, Bucureşti„
[De flăcău]; 1602 c, Perieţi-Ialomiţa; 3676 b, Poienari-Ulmi-Ilfov; 3693 a, Poienari-Ulmi-llfo·1; 5123 b, Brădeni-Sibiu; 5304. c, Potcoa·1a-Independenţa-Ialomiţa„
[De băiat]; 5305 a, Independenţa-Ialomiţa; 6292 a, Bucureşti; 6901 b, Budeşti
llfo·1, [De băiat]; 7326 b, Bucureşti, [De flăcău]; 7364 c, Rucăr-Argeş; 7765 c,
Cirţa-Sibiu; 8806 a, Boteni-Argeş; mg. : 1825 i, Lupşanu-Ialomiţa, [De băiat] ;.
1826 g, Lupşa.nu-Ialomiţa, [De băiat]; 1827 d, Lupşanu-Ialomiţa, [De băiat] ..
Berbeşti-Giuleşti-1\faramureş;

Comp.: Motif-Imlex, •B 211.3, Speaking horse;

72 a - Un voinic trece
rîu. Doar un strop
atinge.

călare un
de apă îl

Nicoară-Netrn,

~B

401, Helpfulhorse.

72 a - A young man crosses a river on horse-back. Only
one drop of water touches him_

p. 182, nr. 27, „Regiunea

Mureşului
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de sus".

73 -

1ncurarea cailor.

73 -

A young man begs his horse
to help him to win the race. As
the victor, he will gain the
hand of a certain girl.

Un voinic roagă murgul
ajute să iasă victorios în
întrecerea cu caii. Ca învingă
tor, va putea obţine mîna unei
fete.
5ă-l

Drăgoi, Bclinţ,

Belinţ-Timiş,

p. 62-63, nr. 27,

The horse-race.

[Colinda junelui].

Comp.: Motif-lndex, , Il 40 I, Helpful horse; H 331.5.3, Winning horse race
i:hree times (suitor test).
dezvăluiţi

74 - V aliang young men
revealed as brotkers.

Doi voinici descoperă în bă
(ca rivali la încurarea cailor „.) că sînt fraţi.

While fighting each other
(competing at a horse race ... ),
two young men discover that
they are brothers.

74 -

Voinicii

fraţi.
tălie

Cosma, p. 189, „Transi1·1ania", Cf. tip 5; Viciu, p. 109-110, Şoroştin-Şeica
A.I.C.E.D., jg.: 476, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu; 1308 a, Arpaşu
ode Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [La doi fraţi].
Mică-Sibiu;

Comp.: Motif-Index H 151.10, Combat of unknown brothers brings about
>l'ecognition.
către

75 - T he young man and
the prayer addressed to tize sun .

Un voinic aflat în bătălie
·cere ajutor soarelui. Soarele îl
sfătuieşte să se roage Domnului.

During the battle, a young
man asks the help of the sun.
The sun advises him to pray
God.

75 .soare.

Voinicul

şi

ruga

Frîncu-Candrea, p. 197, nr. 19,
·p. 64, nr. 5, Zaro-Hunedoara.

76 -

„Munţii

Voinicul ostenit.

Un tînăr (uneori un copil),
mumit deobicei „Voinea", se odihneşte în braţele unei femei.

Apuseni"; R.F., an II, nr. 3, 1957,

76 -

The tired young man.

A young man (in some cases
a child) usually named "Voinea"
reposes in the arms of a woman.
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Cf. tip 49 B
Drăgoi, Colinde, p. 12- 13, nr. 13, Lipova-Arad, [De ne-1este]; Fl'Înw-Candl'Ca, p. 196-197, nr. 17, „l\lunţii Apuseni", cf. tip 176 A; },farienesw, p. 130- 132,.
„Dobra"; R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 68, nr. 12, Zaro-Hunedoara; A .I.C.E.D.,
jg.: 85 b, Sfînandreiaş-Sirncria-Hunedoara; 316 b, l\Iada-Balşa-Hunedoara, [De
ne·rnstă]; 6812 e, Gurasada-Hunedoara; 6817 f, Cărrnăzineşti-Gurasada-Hunc
doara, [De femeie însărcinată]; 10233 c, Valea Bradului-Brad-Hunedoara; 10261 b,
Feregi-Cerbăl-Hunedoara, [Colinda ne·restei); mg.: 1012 a, Lipo·ta-Arad; 1018 b,.
Lipova-Arad.

Cf.: Dumitraşcu, De sărbăto1·i, p. 35-37, nr. 3, Gildău-Jegălia-lalorniţa,
[De fată), (a. 80 A); Tuţescu, p. 21-24, Obileşti-Vrancea, [Colind de fată - în,
casă], (a. tip 80 A); A .l.C.E.D„ fg.: 803 a, Sfînandreiaş-Sirneria-Hunedoara,
(a. tip 181); mg. 1823 i, J egălia-Ialorniţa, [De fată], (a. tip 108).

77

77 - T hree dances.

Trei jocuri.

77 A - Un voinic (deobicei după ce a luat parte la
trei jocuri) sare cu calul în
poarta soarelui.

77 A - A young
(usually after he has
part in three dances)
on horse-back to the
of the sun.

man
taken
leaps
gate

Bîrsean11, p. 47-'18, nr. XXIV, Zărneşti-Braşov, cf. tip 137 B b; Cocişiu>
Cintecc, p. 27-28, nr. 5, Mînăstirea-Ilfov, [De flăcău), cf. tip 78; Maricnescu~
p. 104-106, cornb. var., „Dobra, Timişoara", (dub.), cf. tip 78; Moroianu, p. 26,
nr. XV, Bălaşa-Vlad-Săcele, cf. tip70, 137Bb; Tuţesw,p.44-45, Zărneşti-Braşov
Braşov, [Colind de flăcău], cf. tip 137 B b; Vulpescu, p. 143- 144, Lupşanu-lal<r
miţa, [Colind de burlac], cf. tip 78; A.I.C.E.D„ fg. 63 b, Creaţa-Dascălu-Ilfov>
cf. tip 111 A, 113.
Cf.: Teodorescu, G., Don., p. 71- 72,
p. 72- 73, Bucureşti, [De flăcău], (a. tip 48).

Bucureşti,

[De

flăcău],

(a. tip 48);

Comp.: Jfotif-lndcx, F 10-F 79, Journey to upper world.

77 B - Se încing trei
jocuri. Voinicul vrea să intre în
joc. Deobicei doar iubita îl pofteste.

.

77 B - Three dances are
performed. The young man
>vants to take part. Usually
only his sweetheart invites him •
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Bălăşel,

p. 37-38, nr. 16, Bălăceanu-Iluzău; Bîrseanu, p. 44-45, nr. XXI,
Cucu, p. 17; Drăgoi, Belinţ, p. 63-64, nr. 28, Belinţ-Timiş, dub.,
<-f. tip 122 a; Drăgoi, Colinde, p. 33-34, nr. 29, Săvirşin-Arad; lonesw, C„ p. 46;
Pam file, Crăciunul, p. 93, nr. 88, Ţepu-Galaţi; p. 96, nr. 95, Ţepu-Galaţi; Toci.lesw, p. 1464, Cerna-Măcin-Tulcea, [De flăcău]; A.l.C.E.D., fg.: 5088 a, Retiş
Ilrădeni-Sibiu; 8828 d, Văleni-Argeş, cf. tip 115.
~,Braşov";

Cf.: Cucu, ed. post., p. 177, nr. 141, (a. tip 67 C); p. 184, nr. 147, AdîncataIlfov, (a. tip 70).

77 C - Se încing trei j o-euri. Voinicul joacă în timp ce
-calul său priponit, rabdă de
.sete.

77 C - Three dances are
performed. While the young
man is dancing, his tethered
horse becomes thirsty .

CJ. tip 78
Bălăşel, p. 24-25, nr. 4, Valea lui Soare-Ulmeni-llfo•r; Breazul, G., Colinde,
'P· 364-366, nr. 249, „Muntenia"; Diaconu, p. 80-81, Obileşti-Vrancea; Drăgoi,
.Colinde, p. 139- 140, nr. 137, Balşa-Hunedoara, [De june]; Neag", p. 45-46,
nr. XXXVII, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de băiat]; Pamf ilc,
.Colinde, p. 41-42, nr. 19; Pamfile, Crăciunul, p. 93-94, nr. 89, Novaci-Gorj;
p. 94, nr. 90, Ţepu-Galaţi; Pdsculescu, p. 50-51, nr. 60, Tulcea, [Colind de flăcău];
Pe-un picior de plai, p. 163- 164, Nămoloasa-Galaţi, [Colind de băiat]; Popovici,
Vasile, p. 15-16, nr. 7, Stăneşti-Răcari-Dîmboviţa; p. 65-66, nr. 34, Andră
seşti-Ialomiţa; Tocilescu, p. 1463, Beştepe-Mahmudia-Tulcca, [Colind de flăcău];
Viciu, p. 115- 116, nr. XI, Mogoş-Alba; A .I.C.E.D., fg.: 76 b, Cernica-Illov;
-482 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu; 847 c, Mihai Bra'Tu-Ilfov; 1318 a, Arpaşu
de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă de flăcău]; 6812 b, Gurasada-Hunedoara; mg.:
.3003 1 ('T), Zimnicea-Teleorman; 3004 a (r), Năsturelu-Teleorman.
0

Cf.: Teodorescu, G. Dem., p. 71- 72, Bucureşti, [De
î3, nr. 59, Bucureşti, [De flăcău], (a. tip 48).

flăcău].

(a. tip 48); p. 72-

Comp.: Motij-lndex, *B 211.3, Speaking horse.

:şi

78
Voinicul neînsurat
calul priponit.

Calul
<:ă-1 lasă

reproşează
să

priponit

voinicului
rabde de

78 - Tize bac/telor and tize
tethered lzorse.

While the young man lingers with his sweetheart, his
221
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sete în timp ce
iubita.

zăboveşte

cu

tethered horse becomes thirsty ~
The horse blames his master
for allowing him to suffer.

Cf. tip 77 C
Bîrseanu, p. 43-H, nr. XX, Săcele-Braşo·1; Breazul, G., Colinde, p. 361362, nr. 247, „Moldo·rn"; Pam file, Crăciunul, p. 94-95, nr. 92, Ţepu-Galaţi;
Păswlescu, p. 62, nr. 80, Orlea-Olt, [Colind de fereastră]; Tuţescu, p. 39-40,.
[Colind de flăcău]; A .J.C.E.D., mg.: 3004 i (r). Năsturelu-Teleorman; 3004 j (r),.
Năsturelu-Teleorman.

Cf.: Cocişiu, Cintece, p. 27-28, nr. 5, Mînăstirea-Ilfov, [De flăcău], (a. tip-77 A); Drăgoi, Belinţ, p. 61-62, nr. 26, Belinţ-Timiş, (a. tip 77 A); Marienescu,.
p. 104- 106, comb. var. „Dobra, Timişoara'', (a. tip 77 A); Vulpescu, p. 143-144~
Lupşanu-lalomiţa, [Colind de burlac], (a. tip 77 A); A .J.C.E.D„ fg .. 920 a, l\lohuŞelimbftr-Sibiu, (a. tip 48); mg. 1825 f, Lupşanu-lalomiţa (a. tip 77 A).
Comp.: .1fotif-Indcx, • n 211.3, Speaking horse.

iubita voi-

79 - T he 1!torse and thesweetheart of the · young man

Calul spune unei fete unde
se află iubitul ei; acesta a atipit sub un copac.
'

Questionned by a girl, the
horse discloses where his master is. The young man has
fallen asleep under a tree.

Pc-un picior de plai, p. 157- 158,
bil.ia t mare].

Hînguleşti-Vulturi-Vrancea,

79 nicului.

80 -

Calul

Leagăn

şi

de

mătase.

80 -

[Colind de-

T he silk cradle.

Cj. tip 59

80 A - O fată (rar o vă
sau Maica Domnului) aşe
zată în leagăn (leagăn purtat
de un cerb, de un bou,
leagăn suspendat de creanga
unui copac, leagăn plutind pe
duvă

80 A - A girl (rarely a.
widow or the Mother of ] esus)
sitting in a silk cradle (carried
on the horns of a stag, of an
ox, suspended from a tree branch or floating on the water}
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ape) coase, cîntă sau plînge.
Fata aşteaptă peţitorii sau e
-cuprinsă de dor de ai săi.

sews, sings or weeps. She is waiting for the suitors or longing
for her family.

Cf. tip 109 B, 111 B
Bart6k, nr. 34 a, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; nr. 34 e, Ungheninr. 34 g, Pătrîngeni-Zlatna-Alba; Bălăşel, vol. I, p. 27-28, nr. 8, Bălă
<:eanu-Buzău, [Colind de noapte]; Bîrseanu, p. 34-35, nr. XI, Zărneşti-Braşov
Braşo·"; p. 35-36, nr. XII, Braşov; Bogdan, G. p. 28, Mag-Sălişte-Sibiu; Bologa,
p. 15-16, nr. 10, Sălişte-Sibiu, [La casă cu fată]; p. 23-24, nr. 15, Porumbacu
<le Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu; Brăiloiu, p. 14, nr. 23, Zoreşti-Buzău; Breazul,
.C., Carmen, p. 214, Cudalbi-Dolj; p. 215, Fundulea-Ilfov; Breazul, G., Colinde,
p. 144-145, nr. 94, „l\luntenia"; p. 353-355, nr. 242, „Muntenia"; p. 356-357,
nr. 243, „Moldova"; p. 357-359, nr. 244, „Moldova"; p. 359-360, nr. 245, „Mol<lova"; 360-361, nr. 246, „Muntenia"; Cucu, p. 16; Cucu, ed. post, p. 36, nr. 24,
Bezdead-Dîmboviţa; p. 80, nr. 61, Bă.rcăneşti-Prahova; p. 87 nr. 68, Rotari<:eptura-Prahova; p. 108, nr. 84, Pelinul-Ilfo·"; p. 109, nr. 85, Unirea-Vrancea;
p. 130, nr. 103, Slănic-Aninoasa-Argeş; p. 131- 132, nr. 104, Slănic-Aninoasa-Argeş;
p. 171, nr. 136, Ş~efăneşti-Ialomiţa; p. 182. nr. 145, Fierbinţi-Ilfov, cf. tip 21;
Diaconu, p. 69, Dumitreşti-Vrancea, [Colind de fete]; p. 70- 72, Gugeşti-Vrancea,
[Colind de fete]; Drăgoi, Colinde, p. 56-57, nr. 51, llteu-Petriş-Arad, [De nevastă];
p. 217, nr. 234, Cioara-Orăştie-Hunedoara; Dumitraşcu, De sărbători, p. 35-37,
nr. 3, Gildău- Jegălia-lalomiţa, [De fată], cf. tip 76; Garofoiu, p. 43-44, Cimpi.:lung-Muscel-Argcş; Ionescu, N., p. 47, Boureni-Afumaţi-Dolj; ]arnik-Bîrseanu,
p. 537-538, nr. XXVIII, Maioreşti-Ruşii Munţi-Mureş; Alo,~ Gh„ p. 8, [Colind
·de fată mare]; Neagu, p. 34, nr. XXVII, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa.
(De fată logodită]; Nicoară-Netea, p. 182, nr. 26, „Regiunea Mureşului de sus";
Nicola-J\.fîr:a, p. 5, nr. 13, Glimboca-Caraş-Se·;erin; Pamfile, Ci·ăciunirl, p. 84.85, nr. 72, „Transilvania"; p. 89, nr. 80, Ţepu-Galaţi; p. 90, nr. 83, Galbeni-Tănă
soaia-Vrancea; Păsrnlescu, p. 52-53, nr. 64, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de fată];
fi. 56, nr. 70, Tulcea, [Colind de fată mare]; p. 56-57, nr. 71, Şerbăneşti-Poienarii
de Muscel-Argeş, (Colind de fată mare]; p. 57-58, nr. 73, Cudalbi-Dolj, [Colind
de fată mare]; Pe-un picior de plai, p. 165-166, Năneşti-Yrancea, (Colind de fată
mare]; Popovici, Vasile, p. 17- 18, nr. 8, Stăneşti-Răcari-Dîmboviţa; p. 19, nr. 9,
Băleni-Dîmboviţa; p. 53-54, nr. 28, Crunţi-Re-;iga-Ialomiţa; Răuţescu, p. 44-46,
DragoslaYele-Argeş, [Colind de fată mare]; Teodorescu, G„ Dem., p. 82-83, Bucureşti, [De fată mare]; p. 83-84, nr. 72, „Hîmnicul Sărat"; p. 84, nr. 73; Tocilescu,
p. 526, Bucureşti; p. 1466, Cerna-Tulcea, (De fată]; p. 1471, CernaTulcea, (De
Mureş;
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logodnică]; Tuţesw, p. 21-24, Obileşti-Vrancea, [Colind de fată - În casă}.
cj. tip 76; p. 43-44, Zărneşti-Braşov-Braşov, [Colind de fată mare]; Viciu, p. 131.
nr. XLII, Iclod-Cluj; p. 132, nr. XLV, Broşteni-Păuca-Sibiu; p. 135, nr. LI.
„Transilvania"; p. 135- 136, nr. LII, „Ţ. Olt"; Vulpescu, p. 171- 172, Lupşanu
lalomiţa, [Colind de fată logodită]; A.I.C.E.D„ fg.: 52 b, Creaţa-Dascălu-Ilfov;
86 a, Cernica-Ilfo·.r; 124 b, Pelinu-Ialomiţa; 1227 b, Dridif-Voila-Braşov; HiOO b·,
Perieţi-lalomiţa; 1887 a, Peştera-l\loieciu-Braşov, cf. tip 119; 2005 a, JugurPoienarii de l\luscel-Argeş; 2014 b, J ugur-Poienarii de l\luscel-Argeş; 4963 b,
Cricău-Alba; 5413 c, Albeşti-Mureş; 6842 b, Valea Lupului-Baru-Hunedoara;
6889 c, Budeşti-Ilfov, [De fată]; 7055 b, Plopu-Lacu lui Baban-Vrancea; 7327 a,
b, Bucureşti, [De fată mare]; 7364 a, Rucăr-Argeş; 7371 c, Dragoslavele-.-\rgeş.
[De fată]; 7429 b, Săcădate-Avrig-Sibiu, [Colindă de fetiţă mică pînă la zece ani];
7652 c, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu; 7686 b, Voila-Braşm.r; 8082 <11.
Lupşanu-Ialomiţa, [De fată logodită]; 8156 c, Viştea de Sus-Viştea-Braşo·,,r ;.
8328 h, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 8571 c, Tulcea-Tulcea; 8587 b, TulceaTulcea; 8749 b, :Măţău-:\Iio:i.rele-Argeş, cf. tip 119; 8796 c, Boteni-Argeş; 8810 b„
Roteni-Argeş; 8829 d, Văleni-Argeş; 9107 b, Toderiţa-Mîndra-Braşov;
9500 d„
Curcani-Ilfo·1; 12827 b, Vlăiculeşti-Ileana-Ilfo·,,r, cf. tip 67 C; 12833 b, .-\rţari
lleana-Jlfo·1; mg. : 593 c, Sarinasuf-J\lurghiol-Tulcea; 10 10 b, Radna-Lipo-,,ra„
.-\rad, cf. tip 195; 1013 b, Lipon-Arad; 1021 a Lipon-Arad, cf. tip 195; 1038 c
Jugur-Poienarii de ::'lluscel-Argeş, [La fereastră]; 1041 b, Jugur-Poienarii de l\luscel:\rgeş; 2723 I s, Ampoiţa-1\leteş-Alba, [A fetelor]; 2724 II u, Feneş-Zlatna-.-\lba
[De fată]; 2959 II c, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, [Colind de fată], cf. tip 83 ,2959 I d, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, [Colind de fată], cf. tip 1; 2961 I f„
Boişoara-\"ilcea, [De fată logodită].
Cj.: Bălăşcl, p. 30-31, nr. 11, Bălăceanu-Buzău, [Colind de noapte], (<1.1
tip 122); Bîrlca, I„ p. 85, nr. 86, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, (a. tip 10 B) ;.
Brcdiccan11, p. 133- 134, nr. 105, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, (a. tip 167);
B1ffada, p. 69- 71, „Dobrogea", (a. tip 122); Diaconu, p. 85-86, Obileşti-Vrancea„
'.De fată mare], (a. tip 49 A a); Drăgoi, Colinde, p. 217-218, nr. 235, BlandianaAlba, (a. tip 136); Nrngu, p. 5, nr. II, Feteşti-Ialomiţa, (a. tip 122); p. 6, nr. III,
Feteşti-Ialomiţa, (a. tip 49 A a); Pamjile, Ci,ăciunul, p. 88, nr. 77, Ţepu-Galaţi„
(a. tip 89); Păsrnlesrn, p. 58-59, nr. 75, Somova-Tulcea, [Colind de tineri], (a.
tip 122); Pe-un picior de plai, p. 167- 168, Lanurile-Viziru-Brăila, (a. tip 49 B);
Ră11ţesc11, p. 12- H, Dragosla·1elc-Argeş, [Colindul tinerilor căsătoriţi],
(a. tip122); Stea, Colinde, p. 57-58, [Colindft de fată mare], (a. tip 9); Twdol'Cscu, G.,
Dcin., p. 78- 79, Bucureşti, [De însurat], (a. tip 122); p. 79-80, „Buzău", [De
familie], (a. tip 122); p. S0-81, Bucureşti, [De însurat], (a. tip 122); Teci/eseu,
p. 525-526, Bucureşti, (a. tip 122); p. 1463, Eeştepe-Mahmudia-Tulcea, [De
fatft], (a. tip 97); p. 1-175, Zebil-Sarichioi-Tulcea, (a. tip 97); A.I.C.E.D„ fg.:
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83 e, Obileşti-Yrancea, [De fată mare], (a. tip 108) ; 565 b, Bucureşti, [De doi tineri],
(a. tip 122); 4963 d, Cricău-Alba, (a~ tip 134 B); 7328 a Bucureşti, [De doi tineri],
(a. tip 122); 8081 a, Lupşanu-Ialomiţa, [Dă. doi tineri], (a. tip 122); 10015 a, Măgu
rele-Bucureşti (a. tip l 15); 14184 b, Boşorod-Hunedoara, [De fetiţă], (a. tip 136);
mg.: 74 c, Nucet-Dîmboviţa, [De tineri căsătoriţi], (a. tip 122); 1824 b, Jegălia
lalomiţa, [De moartă], (a. tip 49 A a); 1824 h, Jegălia-lalomiţa, [De tineri dtsăto
riţi], (a. tip 122); 1826 a, Lupşanu-Ialomiţa, [De tineri căsătoriţi], (a. tip 122);
1827 c, Lupşanu-lalomiţa, [De tineri căsătoriţi], (a. tip 122); 2961 I c, Boişoara
Vîlcea, [La două fete], (a. tip 97).

80 B - O fată asezată în
leagăn de mătase şi p~rtată de
către un cerb (bou ... ) ameninţă
pe acesta cu fraţii ei vînători.

80 B - A girl sitting in a
silk cradle threatens the animal
(stag, ox ... ) which is carrying
her that it \\'ill be shot by her
brothers.

Burada, p. 102-104, „Dobrogea"; D11mitra,~rn. De sărbători, p. 37-39,
nr. 1, [De fată moartă]; Dumitraşcu, Cfotări, p. 133-135, nr. 18, „Frtgăraş", [De
fată moartă]; Pamfile, C1ăciu11ul, p. 85, nr. 73, „Brăila"; p. 85-86,nr.7"1, ArefuArgeş; Teodorescu, G„ Dem„ p. 61-62, [De fată]; Tocilescu, p. 1467, Cerna-Tulcea,
„Bourul"; Vulpescu, p. 138- 139, Lupşanu-Ialomiţa, [Colind de fată mare];
A .l.C.E.D., fg. : 562 a, Bucureşti; 7324 b-c, Bucureşti, [De fată mare]; 782-i b,
Plătărcşti-Ilfov, [De •rînător]; 8083 b, Lupşanu-Ialomiţa, [De fată]; mg. : 1825 j,
Lupşanu-lalomiţa; 1827 a, Lupşanu-Ialomiţa, [De fată].

80 C - O văduvă cîntă
într-o mică cetăţuie (corabie)
purtată de ape.

80 C - A widow, in a
little city (ship) which floats on
the water, îs singing.

A.l.C.E.D., fg.: 6817 e, Că.rmăzineşti-Gurasada-Hunedoara,
8328 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [De văduvă]; mg. 914 a,
Zaro-Hunedoara, [De văduvă].

[De

·1:11.luvă];

Almăş-Sălişte·

Comp.: 1lfotif-lndex, F 737, Wandering isbnd.

80 D - Un flăcău interpeo fată aşezată în leagăn.
În unele cazuri, flăcăul se adresează animalului care poartă
lează

leagănul.

80 D - A young man addresses a girl sitting in a silk
cradle. În some cases, he talks
to the animal which carries
thc cradle.
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Bîrsca1111, p. Jo-37, nr. :.'~III, Sobo(lc,1-1.elesc-Hunedoara; Bnawl, G„ Colinde, p. 148- 1-19, nr. 97, „Muntenia"; J1!urimesrn, p. 127- 129, comb. var.
„Dohra, Cluj, Bozinta, .-\!ha Iulia"; Ri'idulc~cu-Codin, 1Wuscel, p. 118-120,
~chci-Cimpnlui1g-:'l!nscd-..\rge?; p. 120- 123,
Cîmpulung-Muscel-Argeş,
[Colind
ele ·1oinicJ; .-1.1.C.E.D„ fg„ 8796 c, Boteni-Argeş; mg„ 2958 c, c, :\Hă.ceni-Periş
Yîkea, [Colii!<l de t>:1iat].

81 - The rose-bud.

81 - Trandafirul neînflorit.

Trandafirul, 'simbol al fetei
tinere, ecre să nu fie cules înainte
de a înflori.

The rose, svmbol of the
young girl, asks -not to be cut,
because it needs time to bloom.

Bar/ok. nr. 26, Toc-S[uirşin-.\rad; flDgdan. C„ p. 2 16, ] ina-Seceş-Sibiu,
[Colinda l>~tciţei]; Coci,,i11, Ardeal, Pe~teniţa-Densuş-Hunedoara, [Colindă de june];
Drăgoi, Colinde, p. 22-23, nr. 20, Shîrşin-.-\rad, cf. tip 93; p. 54-55, Ilteu
Petriş-Arad; T'ici11, p. 126, nr. XXXI, Coroi-Coroisînmartin-l\foreş; A.I.C.E.D„
fg.: 1031 a, ] ina-Sibiu, [De fetiţă] ; 1799 l>, Pcşteniţa-Hunedoara; 5378 a, Bîrghiş
SilJin; 6810 c, Gurasada-Hunedoara, [De fată]; 6817 b, Cărmă.zineşti-Gurasada
Hunedoara, [De fan]; 8.'\28 c, ..\lmlş-Sălişte-Zan1-Hunedoara, [A fetii]; mg.:
912 c, Almlş-Săllşte-Zam-Hunedoara, [De fatft]; 2724 II t, Fencş-Zlatna-Alba,
[De fa.tă]; 3-:101 I 1, Rucăr-\"iştea-Braşo·1, [La copilă mică].

Cj.:

Drăg.1i, C0li11df,

p. 82-83, nr. 76,

Leşnic-\"cţel-Hunecloara,

[De

fată],

(a. tip 93).

82 -

Fata

candidă.

Un flăcău se minunează de
ne\·inovătia fetei care nu ştie

82 -

The innocent maiden.

A young man is astonished
by a girl's innocence.

ce-i dragostea.
Drăgoi, Belillf, p. 53, nr. 18, Belinţ-Timiş, [Colinda fetelor]; Bir/ca, I.
p. 100- 110, Gtline~ti-l\laramureş, [Colindul fetei de măritat]; A .l.C.E.D„ fg. :
li86 b, Peşteniţa-Den~uş-Hunct!oara, [De fatii.].

83 salba.

Fata care

şi-a

pierdut

8J - Tize gir! who has lost
!zer nccklace.
·

O fată se plînge că şi-a
pierdut salba (cununa ... ). Colin-

A girl is complaining that
she has lost her necklace (her
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dătorii i-au luat salba, de obicei ca un gaj de dragoste.

wreath ... ). The "colindători" have taken the necklace, usually
as a pledge of Iove.

Bartok, nr. 35 a, Cerbll-H·111C'd0:i.ra, cf. tip 9; nr. 3.5 b, l~îu d<.> Moii-Hunedoara, cf. tip 176 A; Bălăşcl, p. '18, nr. 23, Yîlsăneşti-Argeş; Drăcci, Ccli11de,
p. 55-56, nr . .50, Ilten-Petriş- ..\rad; Fri11cit-Candrw, p. 196, nr. 16, „l\iunţii
Apuseni"; A.l.C.E.D., jg.: '177. Arpaşu de Sus-Cirţi~oara-Sihiu, [A fetii];
1317 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindft de fată]; .136.5 a, l "cea ele Susl'cea-Braşo·r; 68 17 a, Cf1rmf1zineşt i-Gurasada-Hunedoara; 798.5 b, Sincd-Alba;
8332 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [La fete]; 8'.'46 b, :\[[tţău-l\lioare\e-Argeş;
10251 c, Stinceşti-Dobra-Hunedoara, [FetiascfL]; mg.: I U m, Sohoclol-LeleseHunedoara, [De fatft]; 909 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 2958 I b, b, .'.\llă
ceni-Periş-Yilcca, [Colindă. de fatăl.
Cf. : A .l.C.E.IJ., mg. 2959 II c, Bum bueşii-Eoi\·oara- Yîlcea, [Colind de
(a. tip 80 A).

84 -

Fala care a

găsit

o

salbă.

O

fată găseşte

o

salbă

fată]

84 T he girl who has
fozmd a nccklace.

de

A girl finds a golden neck-

lace.

aur.

A.l.C.E.D., fg.: '1965 b, Gaida de Jos-Alba; 52i9 a, Gaida de Jos-Alba.

85 -

85

Visul fetei.

Mama interpretează visul
fiicei ca o prevestire pentru
apropiata căsătorie a fetei.

The dreani of tize

girl.

A mothcr interprets her
daughter's dream as a prcdiction of her forthcoming marriage.

Drăgoi, Belinţ, p. 41, nr. 5, Belinţ-Timiş, [Colinda fetelor]; Drăgoi , Colinde, p. 112- 113, nr. 104, Dobra-Hunedoara, [De fat{t ;] ; A .I .C.E.D. jg.:
'185 b, Arpaşu de Sus-Cirţişoara-Sibiu, [A fetii); 1319 c, Arpaşu <le Sus-Cirţişoara
Sibiu.

Comp.: },fotif-Jndex, ' D 1812, 3.3 f.f., Future re·1ealcd in

drt~am.
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86 -

Visul

flăcăului.

Un flăcău visează fata cu
care se va căsători.
A .J.C.E.D., jg.: 2187 b,

86 T lze dr ea ni of tlte
yozrng man.

A vouth dreams about the
girl he" is going to marry.

l\loişcni-Ccrtczc-Satu

Mare.

Comp. : Jlotif-Indcx, D 1812, 3.3 U„ Futurc re•realed in dream.

semnele pre-

87 - T he girl and tize
signs which forecast her future.

O fată găseşte la fîntînă un
inel (un colac ... ) care prevesteste că mirele va fi frumos
(î~stărit...).

At the fountain, a girl
finds a ring (a "colac" ... )
which foretells that her bridegroom will be handsome (well
to do ... )

87 - Fala
·vestitoare.

şi

Bart6k, nr. 29, Cotiglct-Ccica-Bihor; A .l.C.E.D„ fg.:
Do brcşti-Bihor.

88 -

Pormnbâi

peţitori.

Porumbeii (porumbelul) de
pe ghizdul fîntînii se ,-ădesc a
fi peţitorii fetei.

88 -

4736 b,

Crînceşti

T he pigeon-suitor

Thc pigeon (the pigeons)
sitting on the cdge of the fountain proves to be the girl's
suitor.

Cf. tip 10 B

Alexiei, p. 163, Săldăbagiu de Barcău-Balc-Bihor; Drăgoi, Colin.de, p. 58,
nr. 53, Ilteu-Petriş- ..\rad, [De fată]; Dumitra.seu-Crişan, p. 44-45, nr. XI, Măr
gincni-Hirseni-Braşo·r, [De fete]; A .l.C.E.D„ jg.: 3439 a, Mărgineni-Hîrseni
Braşo·r; 7608 a, Şinca Vcche-Şinca-Braşo·r; mg.: 1009 c-d, Radna-Lipova-Timi·
şoara; 2958 Id d, l\llăccni-Pcriş-Vilcea, [Colindă de fată].

căsâtoriei.

89 - Fala tristei i1z preajma

89 wcdding.

În ajunul nunţii o fată
coase şi plîngc.

On the evc of her marriage
a girl sews and weeps.

Pamfile,

CrăClrmul,

p. 88, nr. 77,

Ţcpu-Galaţi,
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T lte sad girl and /zer

cj. tip 80 A.

90 -

Sosirea

peţitorilor.

Se vest este unei fete sosirea peţitoriÎor; este îndemnată să se pregătească.

90
sui tors.

T he arrival of tize

A girl is told that her suitors are coming. She is urged
to make prepara tions.

Clopotiva, voi. li, p. 442, Clopofr1a-1Uu~ de Mori-Hunedoara; loncsw, N.,
p. 46, Vlăduleni-Bilteni-Gorj; A.l.C.E.D„ fg.: 4280 a, Siicădat-Bihor, cf. tip 9;
6157 a, Buia-Şeica Mare-Sibiu.
Flăcăul şi

căsătoria

91 - Tize young man and
the postponed marriage.

Un flăcău amînă căsătoria
pentru la primă vară ; 1ş1 va
alege atunci mireasă după plac.

A young man postpones
his marriage until the spring.
He will then choose a bride of
bis liking.

91 amînată.

l\tlarienesrn, p. 121-122, comb. var„ „Dobra, Alba. Iulia"; R. F„ an II,
nr. 3, 1957, p. 69 nr. 13, Zaro-Hunedoara; Rddulesw-Codin, Muscel, p. 143144, „Muscd"; Velcu, p. 9-10, nr. 9, [Colindatul junelui); A.l.C.E.D., fg.:
1727 b, Băiţa-Hunedoara, [La toată familia); 6805 b, Ţărăţel-Bra<l-Hunedoara;
8332 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [De fecior]; 10189 c, Ruda-GhelariHunedoara; 10272 a, Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara, [De june]; 1'1543 e, Cerbt!lHunedoara, [De flăcău]; mg.: 909 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 2603 I c,
Tisa-Hălmagiu-Arad, cf. tip 93; 2723 I t, Amţoiţa-Meteş-Alba, [A junilor).
Cf. : A .I.C.E.D„ f g. : 4941 c, Cetea-Galda de ] os-Alba, (a. tip 104); 6889 b,
[De băiat], (a. tip 107); mg.: 1008 <l, Lipova-Arad, (a. tip 116);
1011 d, Lipova-Arad, (a. tip 116).

Budeşti-Ilfov,

92 -

Flăcăul şi

firul de aur.

92 - T he young man and
the golden thread.

Un tînăr doreşte să se preschimbe în fir de aur (bob de
aur, vultur) pentru a ajunge
în preajma iubitei.

A young man wants to be
changed into a golden thread
(golden bead, eagle) in order to
be near the girl he desires.

Dumifl'aşrn-Crişan,

Famfilr,

Clăci unul,

p. 43-44, nr. X, Miirgineni-Hîrseni-Braşov, [De fete];
p. 85, nr. 91, Arefu-Argeş; A .J.C.E.D„ fg. 3439 b, Mfirgineni-

Hîrseni-Braşov.
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Portretul fetei f ru-

93 - The portrayal of the
beautiful girl.

Întrebată de feciori, fata
răspunde că a fost îmbăiată în
lapte (lîngă pivniţa cu vin) sau
că fraţii i-au aurit (argintat)
genele (părul, sprîncenele.„)

Questionned by the young
men, the girl answers that she
was bathed în milk (or near
the wine cellar. .. ) or that her
brothers ha ve adorned her evelashes, (hair, eyebrows ... ) w"ith
gold (silver. .. ).

93 moase.

Bar!M, nr. 27, Cerbăl-Hunecloara; Breazul, G., Co/iude, p. 146- 147, nr. 96,
„Tra!lsil-;ania"; Drăgoi, Colinde, p. 82-83, nr. 76, Leşnic-Veţel-Hunedoara,
cf. tip 81; p. 91-92, nr. 85, Lcşnic-Veţel-Hunedoara; p. 215, nr. 231, CioaraOrăştie-Hu!lcdoara; p. 216, nr. 233, Cioara-Orăştie-Hunedoara; p. 218-219,
nr. 236, Ilfandiana- ..\lba; Folclor din Transilvania, vol. II, p. 470-471, nr. 187,
,.Cîmpul Piinii (Orăştie)"; Frîncu-Candrea, p. 197, nr. 18, „Munţii Apuseni";
Luncile soarcl11i, p. 166, „Transil·;ania"; .ilal'irnescu, p. 118-120, comb. var.
„Alba-Iulia-..\lba, Cluj, Lipova-Arad, Foeni"; p. 123- 124, comb. ·;ar. „Dobra,
Timişoara"; Păd11rmi, p. 40-41, :Muncelu Mare-Veţel-Hunedoara; Păsculescu,
p. 54, nr. 6', Ţ{rndărei-Ialomiţa, [Colind de fată marc]; R. F., an II, nr. 3, 1957
p. 63, nr. 3, Zam-Hunedoara; l"ici11, p. 124, nr . .XX\"II, Romos-}:-:lunedoara;
p. 126-127, nr. XXXII, Spring-Alba; p. 130, nr. XXXIX, Tilişca-Sibiu;
p. l32, nr. XLI, .. „Zarand"; p. 169, nr. CX, Silivaş-Gherla-Cluj; A.I.C.E.D.,
fg. : 327 b, :c\Iada-Balşa-Hunedoara; 1328 a, Peţelca-Teiuş-Alba; 1601 c, Perieţi
Ia!omiţa; 6164 a, I\Iihăileni-Sibiu; 6 169 b, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; 6S 12 c, Gurasada-Dna-Hunedoara, [De fată]; 6855 ~. 1."ric-Hunedoara; 14539 a, Cerbăl-Hu
nedoara, [CoEn1.\ <le fată.]; mg. : 1020 d, Lipova-Arad; 2603 I k, Tisa-Hălmagiu
Arad, [De fată]; 260-1 I 11, Poienari-Hălmagiu- ..\rad; 2723 I h b, .·\mpoiţa-Meteş
_.\lba; 272"Î II s, Feneş-Zlatna-Alba, [De fete]; 2725 I b, Galaţi-Zlatna-Alba,
[De fatl]; 272G I k, \'alea l\Iică-Zlatna-Alba, [..\ fecioriţei].

Cf.: Drăgoi, Colinde, p. 22-23, nr. 20, Săvîrşin-Ara d, (a. tip 8 1); A .I.C.E.D.
mg. 2603 I c, Tisa-HCtlmagiu-Arad, (a. tip 90).

94
minunate.

şi

vinurile

94 - Beautiful girls and
good wine.

Boierii umblă prin ţară în
de fete şi vinuri alese.

Landlords are going from
district to district în search of
good wine and beautiful girls.

căutare

Fetele
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Fici11, p. 134, nr. XL\"III,

~pring-.\lba;

.-1.I.C.E.D., fg.: 362 li, Sincel·

Alba.

95 -Flăcăul şi fata de neam.

95 -

T he yoimg man and

tlte girl of ltiglt birtlt.
În ciuda sfaturilor mamei,
flăcăul peţe~te o fată de neam.

In spite of his mother's
opposition, the young man is
determined to marry a girl
belonging to a great family.

Drăgai, Colinde, p. 11- 12, nr. 12, I.ipo·1a-.\rad, f De flăc[1u]; p. 9798, nr. 90, Leşnic-\"eţel-Hunedoara, [De fecior]; ,Uarirnescu, p. 94-96, „Dohra";
R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 70, nr. 15, Zam-Huncdoara; A .l.C.E.IJ., fg.: 327 a,
::\lada-Hunedoara; 681.'l a, Gurasada-Huncdoara, [La mire]; 6817 c, C~trm;"t
zineşti-Gurasada-Hunedoara, [De fecior]; mg. : 2724 II d, d, Fcneş-Zlatna-.\lha
A căvaciului].

96 - Fala
banul semeţ.

f udttlă

şi

cio-

96 -

T he ltauglzty girl and

tize proztd sltepherd.

O fată si un cioban se
sfidează lăudî,ndu-se alternativ
cu bunurile lor (flori, oi).

A girl and a shepherd alternately defy each other by
boasting of thcir possessions
(flowers, sheep).

Citezi, ed. post., p. 146- 147, nr. 117, l"lmu-Ialomiţa, cf. tip 63; 1Jiaco1111,
p. 75-76, Gugeşti-Yrancea; D11mitraşc11, Cî11tă1·i, p. 131-132, m. 17, „Ff1g:i.raş", [De fete]; Xeag11, p. 7-8, nr. IY, Feteşti-Ialomiţa; p. 56-57, nr. XLI\",
Călăraşii \"cehi-Cuza \"odă-Ialomiţa, [Colind de logodiţi], [Colind de băiat]; Pam·
Jile, Crăciunul, p. 92-93, nr. 87, „Brăila"; Teodorescu, G., Drnz., p. 75- 76,
Călăraşi-Ialomiţa, [De flăcău]; p. 76, nr. 62, „Atirnaţi", [De mtdu]; Tocilcsw,
p. 1494, \"iziru-Drăila, [De fată]; Fulpcsrn, p. 148-151, Lupşanu-Ialomiţa,
[Colind de flăcău], [Colind de fatf1 mare]; .-l .I.C.E.IJ. fg.: 560 li, Bucureşti; 6885 a,
Budeşti-Ilfov, [De băiat); 7321 a, Bucureşti, [De fat[t marc]; 8081 c, Lupşanu
lalomiţa, [De băiat]; 8241 a, Somo·1a-Tulcea; 8567 a, Tulcea-Tulcea; 11:g. : 1041 g,
Victoria-Brăila, [De mocan]; 136 I I, Somo·m-Tulcea; 1825 d, Lup~anu-Ialomiţa,
[De băiat]; 1826 j, Lupşanu-Ialomiţa, [De băiat].

97 -

Merele şi mieii.

97 -

Tize apples and tize

lambs

în schimbul merelor fetei,
un cioban (cîţiva ciobani) oferă
miei.

In cxchange for the girl's
apples, a shepherd (some shepherds) offers lambs.
231
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Tocilrsc11, p. 146.1. Beştcpe-Mahmudia-Tulcea, [De fată], cf. tip 80 A;
p. 1475, Zcbil-Sarichioi-Tulcea, cf. tip 80 A, 137; A .I.C.E.D., jg.: 5375 a, Bîrghiş-Sibiu; mg. : 2959 Ie, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, [De fată]; 2961 Ic, BoisoaraYilcea, [La douii fetcj, rf. tip 80 A; 2961 II k, Găujani-Boişoara-Vîlcea, [C~lindă
de copii].
Cf. : A .l.C. E.D., fg.: 512-1 b, Ilrăcleni-Sibiu, (a. tip 10 A); 5375 a, Birghiş
Sibiu (a. tip 111 B).

98 - Cel alea fetii.

98 - T he fortress of tlte girl.

Flăcăul sparge (cucereşte)
cetatea fetei atacată. uneori de
turci sau frînci 84 • Fata predă
de bună voie cetatea.

The young man breaks (conq ucrs) the fortress of the girl.
In some cases the fortress is
attacked by Turks or "Frînci" 2s.
The girl willingly surrenders the
fortress to the young man.

CocişiH,

Cîntece, p. 25-26, nr. 2, Cegani-Borduşani-Ialomiţa, [Colind de
Colinde, p. 51, nr. 46, Ilteu-Petriş-Arad, [Colind de flăcău]; Dumitraşw, De sărbători, p. 28-30, nr. 1, Gîldău-Jegălia-Jalomiţa, [De fată]; Nanu,
p. 43-4-1, Arefu-Argcş; Neagu, p. 21, nr. XVIII, Ciocăneşti-Ialomiţa,[Defată];
Popovici, Vasile, p. 51-52, nr. 27, Crunţi-Reviga-Ialomiţa; Teodorescu, G. Dem.,
p. 53, „Buzău"; p. 53-54, „Atîrnaţi", [De flăcău]; A.I.C.E.D., mg. 1430 k,
Roşia de Secaş-Alba.
fată]; Drăgoi,

Cf. : R.F., an II nr. 3, 1957, p. 67-68, nr. 11, Zam-Hunedoara, (a. tip 111 A);
A .I.C.E.D., mg. 2603 I I, Tisa-Hălmagiu-Arad, (a. tip 111 A).
9~

- Fata

şi

99 - T he girl and thc army.

oastea.

Fata lipseşte de la şeză
toare (de la horă) pentru .că i-a
sosit o oaste pe care o ospă
tează.

Cocişiu,
măritat];

The girl is absent from a
spinning party (from the <lance)
because she is feeding an army
which has come unexpectectedly
to her house.

Cinlece, p. 25, nr. I, Dîncu Mic-i\Ui.rtineşti-Hunedoara, [La fată de
Colinde, p. 147, nr. 147, Mărtineşti-Huncdoara.

Drăgoi,
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100 I
Ja_a.

Cununa

împletită

de

100 -

The wreath made by

tize girl.

V

O fa tă seamănă
flori pentru cununa

şi culege
destinată

nunţii.

A girl is planting flowers
(gathering flowers) for her wedding-wreath.

B:irtok, nr. 30, Ghelari-Hunedoara; nr. 41 a, ldicel-Brinco·1eneşti-Mureş;
Breazul, G., Colinde, p. 209-210, nr. 125, „Banat"; Ionescu C., p. 32, nr. 17,
Corbi-l..:Cea-Braşov-, [Colindă de fată]; A.l.C.E.D., fg.: 327 b, Mada-Balşa-Hu
nedoara; 3481 c, Gura Yăii-Yaida Rece-Braşo'T; 3488 a, Lisa-Braşov-; 9·103 b,
\-oi·1odcni-Voila-Braşov-, [Colindă a fetii].

101 -

Plugarul

şi

cununa

101 -

The ploughman and

fetii.

tize wreath.

Un plugar (doi plugari) culege flori pentru o cunună destinată iubitei. În unele cazuri
se menţionează că iubita este

A ploughman (two ploughmen) picks flowers for a wreath
to be given to his sweetheart.
In some cases the girl is ill.

bolnavă.

Cf. tip 12

Breazul, G., Colinde, p. 185- 186, nr. 114, „Transilvania"; Coman, p. 11,
l\fargine-.\bram-Bihor; Viciu, p. 134, nr. XLIX, Filipişu l\fare-Breaza-l'llureş;
A .I.C.E.D., fg. 5753 a, Llmeni-Maramureş, [A plugarului]; mg.: 3365 II k,
Şurdeşti-Siseşti-Maramureş; 3366 I c,
Şurdeşti-Siseşti-Maramureş; 3366 I i,
Şurdeşti- Siseşti-Maramureş.

102 -

Mama

şi

cununa

102 -

T he mother and the

fetei.

girl' s wreath

Fica cerc mamei cununa de
fetei i-a sosit timpul
rînduit pentru căsătorie.

The daughter asks her
mother for the wedding wreath.
The time for getting married
has come.

nuntă;

A .I.C.E.D., fg.: 14240 a, Lelese-Hunedoara, [De
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fată].

103 -

Boii

şi

cunwza.

Doi boi (doi bouari) care
se bat pentru o cunună, se v{tdesc a fi doi pretendenţi la că
<ttoric.

103 wreatlt.

Tize oxw and tize

T\vo oxen (two cowboys)
which are fighting for a wreath
pron? to be two suitors.

Coma11, p. 18, )!J.rgine- ..\bram-Bihor; JJa!du, p. 41, „Bihor"; Drăgoi,
Co!i11dc. p. ] 1-32, nr. 27, Si·1îrşin-.\rad; p. 185, nr. 195, Pctreni-Dăcia-Hune
doara, cf. tip 116. 13-1 B; ..J..I.C.E.JJ„ fg.: 484 a, .\rpaşu ele Sus-Cirţ;şoara-Sibiu;
13 Jl) a, .~.rpa~u de Sus-Cirţişoara-Sibiu, [Colind de fată]; 47.H a, Crînceşti-Do
lm·!;iti-Bihor; 11814 c, c;:,r111[1zineşti-Curasada-Hunedoara, [J:e fată].

10"1 - Pt·fitorii, mârul, inecu11u11a.

104 - Tize suitors, the apple, tize ring and t !te wreatlt.

Trei flăcăi cer fetei (pe care
o surprind de obicei la fintînă)
diverse gajuri de dragoste: un
măr, un inel, o cunună.

Three young meu ask th e
girl (whom they usually mect
at the fountain) for three Iove
pledges: an a pplc, a ring, a
wreath.

lul

şi

Comp.: Jlotif-Iiuhx, T 35.1, Fountain as 10·1ers' rendez-10us.
Cerbăl-Hunedoara; nr. 28 b, Drăgeşti-Dihor; nr. 28 c,
nr. 28 d, l\forani-Pişchia-Timiş; nr. 28 e, Recea-Baia
~[are-l\[aramureş; nr. 28 f, Feregi-Cerbftl-HuneJ01ra; nr. 28 h, Miceşti-Tureni
Clnj; Bîrseanu, p. 37-38, nr. XI\", Turcheş-Săcele-Braşo·1; p. 38-3'.J, nr. XV,
„Braşo·1"; Bologa, p. 54-55, nr. 42,
\"iştea de Jos-\"iştea-Braşov, [La casa
cu fete]; p. 6G-67, nr. 55, Cugir-Alba; Brca:ul, G„ Colinde, p. 139-140, nr. 91,
„Transibania"; p. 151- 152, nr. 99, „Banat"; Coci~iu, Tîrnai-a, p. 435-436,
Ghijasa de Sus- ..\lţ'na-Sibiu; Da1d11, p. 60-61, „Bihor"; Drăgoi. Beli11ţ, p. 3940, nr. ], B~linţ-Tim:ş, [Colinda fetelor]; Drăgoi, Colinde, p. 134- 135, nr. 128,
Or:iştie-Hunedoara, [De fatft]; p. 211, nr. 226, Cioara-Orăştie-Hunedoara; Ma·
rirncscu, p. 102- 103, comh. ·mr. „ Dobr<t, Cluj" ; T11ţe.<cu, p. 14- 16, Orăştie
Huncdo:tra, [Colind de ·IOinic];
l'ici!r, p. 125- 126, nr. XXX, SădLdate
..\nig-Sibin; p. 128- 129, nr. XXX\"I, Lngaşu de Sus-Lugaşn de Jos-Bihor;
p. \JO- \J 1, nr. XLT, Cristur-Şicu-Şieu Odorhei-Bistriţa-~ăsănd; A .I.C.E.I>„
fg.: 123 d, Pelinu-Dor :\Lirunt-Ta!om:ţa; 480 a, Arpaşu de Sus-Cirţişoarn-Si\Jiu;
63.5 b, Gep'ş-Lhlrcni.-Bihor, [ ..\ feti•]; 655 \J, Hosm:tn-N"o::rich-Sibiu; 918 a,
:\lohu-Şelimblr-Sibiu; 1282 b, Yi-;;te::i. de Sas-Yişte::i.-Braşo·1, [Colindă femeiască];

Bartok, nr. 28 a,

T:işacl-Drige~ti-Bihor;
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1127 a, Illiţa-Hunedoara; 1801 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 2016 b, JuguriPoicnarii de ~luscel-Argeş; 3365 c, L'cea de Sus-L'cea-Braşmr; "1216 a, ChegeaSădseni-Satu Mare, [De fată mare]; "1941 c, Cetea-Galda de Jos-Alba, cf. tip 90;
512 l b, Brădeni-Sibiu; 5375 b, Apoş-Bîrghiş-Sibiu; 5396 a, Ghijasa de Sus-Alţina
Sibiu; 5-l08 c, Albeşti-Sighişoara-Mureş; 6810 b, Gurasada-Hunedoara, [De fată];
7686 a, \"oila-Braşo·r; 772-1 b, Scorei-Porumbacu de Jos-Sibiu; 7766 a, Cîrţa
Sibiu, [Colinda fetii], cf. tip 135; 8805 c, Boteni-Argeş, 10202 a, Poieniţa VoiniiBunila-Hunedoara; 14"189 a, Bunila-Hunedoara, [De fatrt]; H539 c, Cerbăl
Hnnedoara, [La fete]; mg.: 113 n, Sohodol-Lelese-Hunedoara, [La fete de măritat];
l008 d, Lipon-Arad, cf. tip 116, 131 B; 1009 a, Radna-Lipova-Arad; 1012 b,
Lipova-Arad; H7"1 c, Tălmăcel-Tălmaciu-Sibiu; 1507 I, Vaidei-Romos-Hunedoara, [De fată]; 1612 f, f, Măgeşti~Bihor, [A fetii]; 272"1 II -,, Feneş-Zlatna-Alba,
De fată]; 2725 I c, Galaţi-Zlatna-Alba, [De fată]; 3"101 I i Viştea de Jos-\"iştea
Braşo-r, [De fată mică].
Cf.: Bart6k, nr. 32 a, Luncşoara-Auşeu-Bihor, (a. tip 116); nr. 32 b, BulzDihor, (a tip 116); nr. 32 c, Groşi-Auşeu-Bihor, (a. tip 116); nr. 32 e, :Nucşoara
Sălaşu de Sus-Hunedoara, (a. tip 116); nr. 32 d, Dumbrăviţa de Codru-Şoimi
Ilihor, (a. tip 116); A .I.C.E.D., fg.: 318, l\fada-Balşa-Hunedoara, (a. tip 116);
9347 b, Săcădat-Bihor, (a. tip 116); mg.: 2595 I b, Cordău-Sinmartin-I3ihor, [De
fată], (a. tip 116); 2603 I i, Tisa-Hălmagiu-Arad, [De fată], (a. tip 116); 2959 I f
Bumbueşti-Eoişoara- \"ilcea, [Colind de fată], (a. tip 116); 2961 I d, Boişoara
\"ilcea, [La fată mare], (a. tip 116); 2962 I b, Găujani-Eoişoara- \"îlcea, [Colindă de
fată. mare], (a. tip 116).

104 a - Se specifică profesiile celor trei pretendenţi (argintar, aurar, suliţar. .. ) care cer
gajuri.

104 a - The professions of
the three suitors who ask for
love-pledges are mentioned:
goldsmith, silversmith, spearmaker, etc.

Ba1·t6k, nr. 28 g, P:iucincşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Cucu, ed. post.
p. 119-120, nr. 94, Sl~rnic-Aninoasa-Argeş; Breazul, G., Colinde, p. 150, nr. 98,
„!'-loldo·1a"; Dnigoi, Colinde, p. 80-81, nr. 75, Lcşnic-\"eţel-Hunedoara, [De fată];
p. 107, nr. 97, Dobra-Hunedoara, [De fată]; Pamfile, Crăciunul, p. 89-90, nr. 82,
Boloteşti-\"rancea; R.F„ an II, 11r. 3, 1957, p. 72, nr. 18, Zam-Hunedoara; Rădu
lescrt-Codi11-Jl11scd, p. 134- 136, Rucăr-Argeş, [Colind de fată]; Teodorescu, G.
I>cm •. p. 8G, „Atîrnaţi", [De fată]; Fclcu, p. 12-13, nr. 11, [A fetii]; A.I.C.E.D.
f g.: 586 b, Bucureşti, [De fată mare]; 6884 a, Budeşti-llfo-r, [De fată]; 7329 a:
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Bucureşti, [De fată mare]; 8329 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 10273 a, Lăpuş
nic-Dobra-Hunecloara, [De fată]; mg. 915 c, Almăş-Săliştc-Zam-Huncdoara.

105 - Trei pretenden/i de
trei neamuri.

105 - Tltree suitors froni
three dtfferent peoples.

O fată are trei pretendenţi,
fiecare a vînd o origine etnică
(o condiţie socială sau o profesie) anumită. Fata expune succesiv motivele pentru care respinge doi dintre pretendenţi şi
alege pe al treilea (fiu de împărat, cioban, român.„).

A girl has three suitors of
different ethnic ongm (having different professions or
social positions)- The girl explains the reasons for her decision. U sually she chooses an
emperor's son or a Romanian
shepherd.

Barl6k, nr. 31 a, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 31 b, Sarmizegetusa-Huncdoara; nr. 31 c, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; nr. 31 d, Vaşcău
Bihor; nr. 31 e, Seceani-Orţişoara-Timi~; Densuşianu, Haţeg, p. 110- 111, Densuş
Hunedoara; Drăgoi, Colinde, p. 59, nr. 54, II teu-Petriş-Arad, [De fată]; p. 111,
nr. 102, Dobra-Hunedoara, [De fată]; p. 187-188, nr. 197, Petreni-Băcia-Hune
doara; Flori alese, p. 64-66, nr. 32, „Ţara Lo·riştei", cf. tip 134; Folclor din Trai;silvania, voi. I, p. 88-89, nr. 280, Tisa-Burjuc-Hunedoara; voi. II, p. 471-472,
nr. 188, „Cimpul Pîinii (Orăştie)"; c1larienescu, p. 97-99, „Dobra"; Viciu, p. 127128, nr. XXXIV, Spătac-Blaj-Alba; p. 128, nr. XXXV, Uricani-Petroşani-Hune
doara; A.I.C.E.D„ fg.: 313, Orăştie-Hunedoara; 359 a, Sîncel-Alba; 4916 a,
Geoagiu-Hunedoara; 5778 a, Ţebea-Baia de Criş-Hunedoara; 6809 b, GurasadaHunedoara; 6836 b, Merişor-Băniţa-Hunedoara; 6848 b, Valea Lupului-BaruHunedoara; mg.: 911 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1507 k, Vaidei-RomosHunedoara, [De fată]; 2602 I j. Tisa-Hălmagiu-Arad; 2724 II f f, Feneş-Zlatna
Alba, [De preoteasă]; 2725 I s, Galaţi-Zlatna-Alba.
Cf.: Bart6k, nr. 25,

106 -

Fata

şi

Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara,

grecul.

Un grec bogat vrea sa ia
de sotie o fată frumoasă pe
care .;,_ zărit-o.

106
Greek.

(a. tip 111 A).

The girl and the

A rich Greek sees a beautiful girl whom he intends to
marry.

Daul1t, p. 45-46, „Bihor"; Viciu, p. 129- 130, nr. XXXVIII Gledin1\Ionor-Bistriţa-Xăsăud.
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107 -

fata fru-

1Oi -'--- T he yozmg man and tize
beautiful girl.

să
fată frumoasă

The young man has made
up his mind to marry a beautiful girl (the daughter of a
Greek). ·

Flăcăul şi

moasă.

Flăcăul şi-a

se însoare cu o
(fata Grecului).

pus de gîn<l

DrlgJi, Colind,„ p. 113- 114, nr. 105, Dohra-Hunedoara, [De junc];
A.l.C.E.D., fg.: 6825 a, Gurasada-Hunedoara; 6889 b, Budeşti-llfo·r, [De băiat]
cf. tip 91; 10251 b, Stinceşti-Dobra-Hunecloara, [De june].

108 - Refuz şi acceptare
a pretendentnlui.

108 - Franh refusal and
acceptance of the suitor.

Fata vrea să vadă cu proprii ochi pretendentul. Îi va
spune cinstit de-1 place sau nu.

The. girl wants to sec the
suitor \Vith. her own eves. In
all honesty, she will tell him
whether she likes him or not

făţişă

A.l.C.E.D., fg.: 83 b, I. C. Frimu-Lehliu-Ialomiţa, [De fată mare], cf.
tip 80 A; 8199 c, Călmăţui-Galaţi; mg.: 1041 d, Yictoria-Brăila, [De fată
mică]; 1823 i, Jegălia-Ialomiţa, [De fată], cf. tip 76, 131.

Voinfrul re-::emat de

zid.

109 -

109 - Tize young man leani·11g against tize 111all

10J A - O fată refuză
banii oferiţi de \'odă (boieri ... )
pentru cusătura lucrată de ea;
vrea drept plată voinicul rezemat.

109 A - A girl refuses the
money offered by the king (boyards ... ) for her embroidery. lnstead, she askes for the young
man leaning against thc wall.

Bart6k, nr. 33, Cotiglet-Ceica-Bihor; nr. 34 d, Saravalc-Sinpctru :YiarcBoluga, p. 12- 13, nr. 7, Galeş-FîntinclecSibiu; Bud, p. 68, nr. '1, „Maramureş"; Drăgoi, Colillde, p. 1-2, nr. 1, Lipo·ra"Arad, [De fată], cf. tip 136;p.9293, nr. 86, Leşnic-Hunedoara, [De nevastă]; Ionescu, C., p. 10, nr. 5, Ucea de JosCcea-Braşo·1, [Colindă de fată]; Martenescu, p. 44-46, comb. var. „Alba-IuliaMihăileşti"; Ţiucra, p. 161, Kădlac-Arad; Viciu, p. 124, nr. XXYIII, Blaj-Alba;
p. 125, nr. XX.IX, Iclod-Cluj; A .I.C.E.D„ fg. 1555 c, Feteşti-Ialomiţa; 5263 c,
Streja-Cirţişo:i.ra-Sibiu; 5436 b, Valea Viilor-Sibiu; mg.
3366 I b, Şurdeşti
Timi~;

-Siseşti-~laramureş.
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Cf.: Y:iciu, p.

122, nr. XXl\',

~.:oro~tin-Şeica

:\lid-SilJiu, (['.. tip 136);

A .I .C.E.JJ„ 111g.: JO 18 c, Lipo·1a-Arad, (a. tip 13G).

109 Aa -

În locul banilor
oferiţi pentru cusătură, fata pretinde să i se aducă leul.

t:p

.·1.1.C.E.D., fg.:
55 A.

10252 d,

109 Aa - The girl refuses
the money offered for hcr cmLroidcn·. Instcad shc wants
the lio1i to be brought to her.

Stinccşti-Dobra-Hunecloara,

[Xe·1estea!ScfLj, cf.

Comp.: .1Iotij-l11dcx, ll 621. 2, Lion suitor.

109 B - Fata coase asezată în leagăn. Refuză ba~ii
oferiţi pentru cusătură; vrea
doar voinicul rezemat_

109 B - \Vhile sitting in a
cradle, the girl scws. Shc refuses the monev offered for her
embroidery, ~anting only the
young man Ieaning against the
wall.

Cf. tip 80 A
Bart6li, nr. .H li, Comori-Gurghiu-:\Iureş; nr. 34 c, Fîntiniţa-1\Iiceştii
de Cîmpie-Bistriţa-Xăsfrnd; loncsrn, C„ p. JO. l'cea de Jos-1'cea-Bra~o·1, [Colind[t
de fat;i]; Samr, p. 45, ..\refu-Argeş; Pam file, C1ăciu11ul, p. ~0-91, nr. 84, ~rago
sla·1ele-Argeş; Tuf eseu, p. 52- 53, „l\lăgura-Transibania", [Colind de fată mare~;
l'iciu, p. 132- 133, nr. XL\'I, Bf1gău-Lopadea X ouă-Alba; p. 133, nr. XLXll,
Silivaş-Gherla-Cluj; A .l.C.E.D„ fg.: 921 b. Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 4963 c, Cricfo..\lba; 7364 a, Rucăr- ..\rgeş; 7618 b, Şinca ~ouă-Poiana Mărului-Braşov; 7991 b,
Sîncel-Alba; 14182 d, Boşorod-Hunedoara, [De fată miel]; mg. 2958 I a a, Mlăceni.
Periş- \'îlcea, [Colindă de fată].

110 -

Fata

şi

nedeile.

O fată pofteşte un flăcău
la nedei, prilej de a juca împreună.

110 The gir! and tize
Saint' s da y celebration

A girl invites a young man
to a fair on a Saint's day, a
good occasion for dancing.

Cocişi11,

.·!nita!, p. 3, Lunca Cernii de Jos-Hunedoara,

111 -

Peţ1.torii şi

răvaş

al fetei.

calul

nă

[Colindă

de

fată].

111 - T he suitors and tize
wild lzorse of the girl.
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Comp.: .1lotif-lndcx, H

115-1.3, Dridling a wild animal (task).

111 A - O fată anuntă că
se \'a mărita doar cu cel ~e ya
izbuti să-i încalece calul.

111 A - A girl announces that she will only marry
the man \Vho succeeds in getting on her horse.

flartrik, nr. 20, Luna de jos-Dăbîca-Cluj; nr. 25, Păucineşti-Sarmizegetusa
Hunedoara, cf. tip 105; Cum, cd. post„ p. 178- 179, nr. 142, Lupşanu-Ialomiţa;
Drăgoi, Colinde, p. 182, nr. 192, l'ctreni-13[:cia-Huncdoara; J1lari< msw, p. 107109, comh. ·iar„ „Cluj, H.adna"; Neagu p. 52, nr. XI.I, Călăraşii \'echi-Cuza
\'odă-Ialomiţa, [Colind de fată]; Păsrnlescu, p. 53-54, nr. 66, Ţănd[trei-Ialomiţa
(Colind de fată mare]; Popovici, l" asile, p. 70- 71, nr. 37, Cosîmbeşti-Ialomiţa;
R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 67-68, nr. 11, Zam-Hunedoara, cf. tip 98; Viciu,
p. !JO, nr. XL, „Transil·rnnia"; l'ulpescu, p. 156- 157, Lupşanu-Ialomiţa, [Colind
de flăcău]; A .l.C.E.D„ fg.: 357 b, Sînccl-Alba; 479 a, Aq:aşu de Sus-Cirţişcarn
Sibiu, [A fetii]; 1320 a, Arpa~u de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colind de fată]; 5262 d,
Streja-Cîrţişoara-Sibiu: 8082 b, Lupşanu-lalomiţa, [De băiat); 8198 c, Călmăţui
(~ri·1iţa-Galaţi: mg.: 7-1 d, 1\Iircea \'odă-Cerna-Tulcea: 10'12 b, Victoria-Brăila,
• De tineri logodiţi]; 1823 g, Jegălia-Ialomiţa, [De băiat]; 1825 e, Lup~anu-lalo
miţa, [De b5.iat]; 1826 h, Lupşanu-Ialomiţa, [L'e băiat]; 2603 I 1, Tisa-Hălmagiu
.-\rad, cf. tip 98; 3-100 I c, X oul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, [La fete).
Cf.: A.l.C.E.D„ fg„ 63 b,

Creaţa-Dascălu-IlfcN,

111 B - Fata, purtată în
leagăn de către un cal, anunţă
că se va mărita doar cu cel ce
Ya izbuti să-i încalece calul

(a. tip 77 A).

111 B - The girl, sitting
in a cradle carried by a horse,
announces tha t she will only
marry the man who is able to
get on her horse.

Cf. tip 80 A

a,

Teodorcsrn, G„ Don„ p. 73-75, Căl:1raşi-Ialomiţa; .-1.l.C.E.D„ fg.: 5375
cf. tip 97; 6863 a, Budeşti-llfo·1.

Ilîrghiş-Sihiu,

Flăcău

112 -

travestit.

112 -

A young man in

disguise.
Îmbrăcat femeieşte, lin flă
cău

izbuteste să se strecoare
în patul u nci fete.
0

Disguised as a woman, a
young man succeeds in stealing into the bed of a virtuous
girl.
231)
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Folclor din Transilmnia, ·rol. I, p. 202-203, nr. 120, Băscşti-Maramureş;
A .J.C.E.D., jg. 5790 b, Clopoti"ra-Riu de l\Iori-Huncdoara; mg. 503 j, Goleş
Topliţa-Hunedoara.

Cf.: Bfrsrnnu, p. 50-51, nr. XXTII,

Săcele-Braşo·r,

(a. tip 70).

Comp.: Balade, tip nr. 240; }.{otij-Index, 'K 13-10 f f., Entrance into girl's
ued by trick.

113 -

Jfireasa furatâ.

113 the bride.

Flăcăul răpeşte o fată (de
obicei în goana calului).

The abduction of

The young man abducts a
girl, usually while riding at
full gallop.

Păswlcsc11, p. 57, nr. 72, Şerbăncşti-Poienarii de l\Iuscel-Argeş, [Colind de
mare]; A .J.C.E.D., fg. 6811 b, Gurasada-Hunedoara, [De fecior]; 7825 a,
Plătăreşti-Ilfo·r, [De fată]; 7853 a, Plătăreşti-Ilfov.

fată

Cf.: A .J.C.E.D., jg.: 63 b, Creaţa
[De băiat], (a. tip 17).

Dascălu-llfo·r,

(a. tip 77 A); 6889 a, Bu-

dcşti-Ilfo·r,

114 - Sora soarelui ascunprintre păuni.

114 ~ The sun's sister
hidden among the peacocl•s.

Flăcăul răpeşte sora soareMama flăcăului ascunde
tinăra pereche printre păuni.

The young man abducts
the sister of the sun. The mother of the young man hides
the newly married couple among the peacocks.

să

lui.

Bri:a::ul, G., Colinde, p. 366-368, nr. 250, „Muntenia"; Burada, p. 54-57,
„Dobrogea"; Cucu, cd. post., p. 122- 123, nr. 96, Bărcăneşti-Ploieşti-Prahova;
p. 134- 135, nr. 106, Slănic-Aninoasa-Argeş; Gamjoiu, p. 45, Cîmpulung-_.\rgeş;
Teodorescu, G. Dem., p. 20, Bucureşti, [De flăcău); A .I.C.E.D.,jg.: 1578 c, CîmpuriYrancea, [De flăcău].
Cf.: A .I.C.E.D., f g. 12833 a,

Arţari-Ileana-Ilfo·r,
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(a. tip 70).

Convoiul cu prizoalegerea miresei ie.

115 -

nieri

şi

Flăcăul (împăratul)

se răz
cu frîncii (turcii). Din
convoiul de robi flăcăul alege
fata care-i va deveni mireasă.

boieşte

115 T !te procession of
prisoners and tize clioice of a
bride w.
The young man (the emperor) fights with "Frîncii" 27
(Turks). Out of the convoy of
prisoners, the young man chooses a gir! who will become
his bride.

Bm·ada, p. 79-81, „Dobrogea"; Cucu, ed. post. p. 111- 112, nr. 87, Slănic
Neagu, p. 35-36, nr. XX\'III, Călăraşii \'echi-Cuza \'odă
Ialomiţa, [Colind de flăcău]; Pamfilc, Cl·ăci111ml, p. 86-87, nr. 75, „Brăila";
p. 87, nr. 76, Ţiţeşti-Argeş; Păsrnlesw, p. 47-'18, nr. 55, Ţăndărei-Ialomiţa.
[Colind de flăcău]; Pe-u11 picior de plai, p. 155-156, Năneşti-Vrancea, [Colind
de flăcău]; Popovici, Vasile, p. 59-60, nr. 31, Crunţi-Reviga-Ialomiţa; Răuţescu,
p. 9- 11, Dragosla·1ele-Argcş, [Colind pentru fecior voinic]; Teodorescu, G., Dem„
p. 54-55, Călăraşi-Ialomiţa, [Colind de oştean]; p. 55, Bucureşti, [De voinic];
Tocilcsrn, p. 523, Bogaţi-Argeş; p. 1'16'1, Cerna-Tulcea; Vulpesc:1, p. 1'10- l'll,
Lupşa.nu-Ialomiţa [Colind de ·1iteaz şi fată mare]; .-l .I.C.E.D„jg.: 8080 a, Lupşanu
Ialomiţa, [De băiat]; 8811 a. Boteni-Argcş; 10015 a, Măgurele-Bucureşti, cf. tip
80 A ; 128'10 d, Snago-1-Bucureşti; mg. : 182'1 d, Jegălia-Ialomiţa, [De mort];
1826 f, Lupşa.nu-Ialomiţa, [De băiat]; 2958 I x, l\llăceni-Periş-\'ilcea, [De băiat]:
2959 I a, Bumbueşti-Boişoara- \'îlcea, [De băiat]; 2961 I b, Boişoara- \'îlcea, [Colind
de băiat]; 2961 II j, Găujani-Boişoara-Vilcea, [Colindri de băiat).
Aninoasa-Argeş;

Cj.: Teodorescu, G„ De111„ p. 81-82, [De
fg. 8828 d, \'ăleni- ..\rgeş, (a. tip 77 B).

115 a -

miresei

128~0

Episodul alegerii

lipseşte.

flăcău],

(a. tip 52); A .I.C.E.D„

115 a - The episode concerning the choicc of the brideis not mentioned.

A .l.C.E.D„ fg.: 6888 b, Budeşti-Ilfov, [De băiat]; 8566 b, Tulcea-Tulcea;
ct, Snago·r-Ilfo·1; mg. 1825 c, Lupşanu-lalomiţa, [De băiat].

116 -

Tocmeala zestrei.

116 -

Tize dispute over tize

dowry.
Părintilor li se pretinde
pentru fii~a lor o zestre mare.

The parents are asked for
a great dowry. In many cases
241
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Se obtinc reducerea zestrei, dcobicei' graţie frumuseţii ş1 coc hctăriei fetei.

a reduction is obtained duc to
the beauty and shrewdness of
the girl.

Cf. tip 134 B
Barf,;k, nr. 32 a, L11nc~oara-Au~e11-Bihor, cf. tip 104; nr. 32 b, Bulz-llihor,
cf. tip 104; nr. 32 c, Gro.~i-Auşeu-Bihor, cf. tip 104; nr. 32 d, Dumbrf1v!ţa de
Codru-Şoimi-Bihor, cf. lif 104; nr. 32 c, Kucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara,
cf. tip 10-l; nr. 32 I, I':lllcineşti-Sarmi1cgetusa-Hunedoara; Bîrsamu, p. 30-31,
m. \"II, Gheli;1ţa-Co·1asna; p. 31-32. nr. \"III, Sf1ccle-Ilra~ov; p. 34, nr. X,
Zărneşti-13raşo·r; Cuw, ul. post„ p. 75, nr. 57, Făurei-l-Imu-lalomiţa; p. 76,
nr. 58, Cioc:u1e~ti-Ilfo·1, B1trada, p. 58-61, „Dobrogea"; Diaconu, p. 82-83,
()[,ilcşti-\-rancca, [De fatiL mare]; JJ11mitra~cu, De sărbători, p. 31-35, nr. 2, GîlclfLu-Jegălia-lalomiţa, [De fatf1]; lJrăgoi, Colinde, p. 3-5, nr. 3, Lipova-Arac\,
[De fatC1J; p. 68-69, m. 6-1, llleu-Petriş-Arad, [De fată]; p. 95-96, nr. 89, Leşnic
\"eţel-Hunedo'.1ra, [De fatăj; Folclor din Transilvania, voi. I, p. 90-91, nr. 282,
Tisa-Burjuc-Huncdoara, [.\ peţitului]; Garofoiu, p. 25-26, Măcrina-Puieşti-Buzău;
Jlariwescu, p. 100- 101, comb. ·rar. „Dobra, Cluj-Lipo·1a-Arad"; Neagu, p. 3--1,
nr. I, Feteşti-Ialomiţa; p. 53-.54, nr. XLII, Călăra~ii \"echi-Cuza \"odă-Ialomiţa,
[Colind de fat:L marc]; Pamjih, Crăci1t1111l, p. 88, nr. 78, Ţcpu-Galaţi; p. 88, nr. 79,
Tepu-Galaţi: Păsculcsrn, p. 55, nr. 68, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de fată mare];
Popovici, 1·,1:ilc, p. 55-56, nr. 29, Crunţi-Reviga-Ialomiţa; Rădulescu-Codin
Jlihalachc, p. 11. nr. 2, „.\rgq", [Colind de fată]; Teodorescu, G„ Dcin., p. 86-87,
„.\tîrnaţi", LDc fată mare]; p. 87-89, nr. 78, Bucureşti, [De fată mare]; Velcu,
p. 10-12, nr. 10, [.\ fetei]; l"icia, p. 123-124, nr. XX\"I, Romos-Hunedoara;
Ţ). 129, nr. :\.:\.:\.\"II, „Ţ. Olt"; T"ulpescrt, p. 154- 156, Lupşanu-Ialomiţa, [Colind
de fată marc de m"1ritatJ; A .T.C.E.D . .fg.: 318, Mada-Balşa-Hunedoara, cf. tip 104;
567 a, Bucurc~ti, [De faU]; 910 b, Mohu-Şelimbăr-Sibi.u; 1600 a, Perieţi
Ialomiţa, [La fereastrft]: 180.> b, Peştcana-Densuş-Hunedoara; 1830 a, Lunca Cernii
ele J os-Hunecloara; 20 14 a, J ugur-Poienarii de Muscel-Argeş; 5304 b, PotcoavaIndependenţa-Ialomiţa, [De fată]; 6824 h, Gurasada-Huncdoara, [La fete]; 6888 c,
Budcşti-IJfo-r, CDe fatf1 marc]; 7110 c, Ghcghie-Auşeu-Bihor, [Colinda fetei]; 7328 c,
Bucureşti: 7429 a, Săcăclatc-Anig-Sibiu; 7825 b, Plătăreşti-Bucureşti, [De fată];
8085 a, Lupşanu-Ialomiţa, [De fatft]; 8249 c, Somo·1a-Tulcea; 8331 c, Almăş
Sălişte-Zam-Hunedoara, [IXt fccie]; 8829 h, \"ălcni-Argeş; 93-17 b, Săcftdat-Bihor,
cf. tip 10-l; 10259 c, Fcregi-Cerbf1l-Huncdoara, [Colinda fetei]; 12826 a, Arţari
Ileana-Ilfo-r: 1-1-189 e, Bunila-Hunedoara, [De fată]; mg.: 808 d, Dăbîca-Topliţa
Hunedoara; 91-1 c, Alm"tş-Sălişte-Zam-Huncdoara; 1008 d, Lipova-Arad, cf. tip 91;
1009 g, Haclna-Lipo·rn-Arad; 1011 d, Lipova-Arad, cf. tip 91; 1041 e, YictoriaBrăila, [De fatitJ: 182-1 a, Jeg:1lia-Ialomiţa, [De fată.]; 1825 k, Lupşanu-Ialomiţa,
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De fată]; 1827 h, Lupşanu-falomiţa, [De fată]; 2595 I b, Cordfrn-SînmartinDihor, cf. tip 10-J; 2603 I i, Tisa-Hălmagiu-..\rad, [De fan], cf. tip 10-J; 2959 I f,
Bumbueşti-Boi>;;oara-\"ilcca, [Colind de fat1], cf. tip HH; 2961 I d, Boişoara
Vîlcea, [La fată mare], rf. tip 104; 2962 I h, Găujani-P.oişoara-\"îlcea, [Colind de
fată mare], cf. tip 104.

Cf.: !Jrăgoi, Colinele, p. 185, nr. 195, Petren!-rn\.c!a-Hunccloara, {a. tip 103);
A.I.C.E.D., mg. 1008 d, Lipo·ra-Arad, (a. tip 10-1).

şi

117 - T lze f aitliful sweetheart and tize careless rclatives.

Un flăcău dispare. Rudele
caută o vreme, apoi îl abandonează. Doar iubita continuă

A young man disappcars.
His relatins scarch for a \\'hile
and then abandon him. Only
his sweetheart con tinues the
search and evcntuallv finds him
aslecp under a tree-

117 - Iubita
rndclc nepăsătoare.

de·votată

îl

să-l caute; găseşte
mit sub un pom.

flăcăul

ador-

D:oni!raşw, Cîntări, p. 123- 126, nr. H, „Ff,g;lra!;'", [Cc fl:tcău]; 1\"rng11,
p. 23-24, nr. XX, Gtlăraşii Vechi-Cuza-Vodă-Ialomiţa, [Colind de bf1iat]; Păsrn
esczr, p. 51, nr. 61, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de flăciiu]; l'11lpc!e11, p. 151-153,
Lupşa:rn-Ialom;.ţa; ..I .I.C.E.D„ mg. 1826 c, Lupşanu-Ialomiţa, [De băiat].

Flăcăn

w trei iubite.

118 - Yowzg man with
three swecthcarts.

Cele trei iubite ale voinicului îi poruncesc acestuia să vină
acasă; via, holdele îi sînt devastate de păsări de pradă
(corbi ... ).

The three sweethearts of
the young man ask him to return home because his vineyard and his fields are being
ravaged by birds of prey (ravens „.)

118 -

Bfrsca1111, p. 41--12, nr. XVIII, Zărncşti-Braşo·1; 1Ycag11, p. 4'1-45,
nr. XXXVI, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de fată mare]; Tuţesrn,
p. 48-50, „l\Irigura-Transilvania"; ·viciu, p. 136, nr. Lllr, Ciunga-Ocna Mureş
Alba; p. 136- 137, nr. LlV, „Bistra"; A .I.C.E.D . .jg. 7991 c, Sincel-Alba; 8567 b,
Tulcea-Tulcea; mg. 1008 c, Lipo·ra-Timişoara.
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119 -

Iubiţii

în pat mindrzt

Mamele celor doi
ti ti

îndrăgos

încearcă să-i despartă

anun-

tî~d succesiv fetei, devastarea
grădinii, ia:- băiatului, furtul

murgului. In zadar - cei doi
tineri rămîn laolaltă în pat.

11 D - Lovers l yi11g on a
magnificcnt bed.

In order to separate two
lovers their rnothers announce
successively the devastation of
the girl's garden and the thef t
of the boy's horse. The lovers do
not care.

Cf. tip 9, 121, 189
Bălăşd, ·,rol. I, p. 55-56, nr. 30, Yălsi'rneşti-Argcş; Brca::ul, G., Cclinde,
p. 2 H, nr. 128, ,.:\Iuntenia"; Cucu, ed. post„ p. 99- 100, nr. 78, Mărcuşi-Cîmpulung
MusceJ-..\rgcş; p. 102- 103, nr. 80, Berc·rneşti-Argeş; Smru, p. 46-47, „Argeş";
Rădulcsrn-Ccdin-Jf!tscd, p. 130, nr. 132, Rucăr-Argeş; Ră11ţescu, p. 18-19,
Dragosla·1ele-Argcş, [Colinei pentru tineri]; p. 47-48, Dragosla·,rele-Argeş, [Colind
de tineri]; Tocilescu, p. 1'161, Bcştepe-Mahmudia-Tulcea, cf. tip 10 B; A.l.C.E.D.,
f g. : 2005 b, J ugur-Poienarii de l\Iuscel-Argcş; 2015 b, J ugur-Poicnarii de MuscelArgeş; 8797 b, Botcni-Argeş; 8831 d, Boteni-Argcş; mg. 1038 d, Jugur-Poienariide ~Iuscel- ..\rgeş, [La fereastră].

Cf. : A .l.C.E.D., fg.: 1887 a, Peştera-1\loeciu-Braşov, (a. tip 80 A); 8749 b,
(a. tip 80 A).

l\Iăţău-1\Iioarelc-Argeş,

Y. FA::\IILIALE

V. FAMILY RELATIOXS

120 - Porunca miresei.

l\Iireasa cere mirelui să vină
ponosi (uda) hainele
(pra purii, steagurile ... ) .

fără a-şi

120 -

T he bride' s wish.

The bride asks her future
husband to come to her '"·ith~
out damaging (wetting) his
clothes (the wedding banners,
fiags ... )

Bartuk, nr. 37, Să.·1irşin-Arad; Brea::ul, G„ Cannm, p. 211, Gaida de Jos..\lba; Cocişiu, Cînlcce, p. 26-27, nr. 3, Boşorod-Hunedoara, [De fată]; Dms11sia1rn, Haţeg, p. 270-271, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Drăgoi, Colinde,
p. 53-5-i, nr. 48, Iltcu-Pctriş-.\rad, [De fat5.]; p. 87 nr. 81, Leşnic-Yeţel-Hune244
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doa.ra; p. 171, nr. 180, Petreni-Biicia-Hunedoara; p. 203, nr. 217, Cioara-Orăştie
Hunedoara; p. 228, nr. 249, Ludoş-Sibiu; ,"Yfaric11escu, p. 125- 126, comb. var.,
„Dobra, Raclna-Lipo·ra"; Răd11lescu-Codin, lifoscel, p. 136-137, Rucăr-Argeş;
.A.l.C.E.D., fg.: 2 c, Golcş-Topliţa-Hunedoara; 314 a, Mada-Bal!)a-Hunedoara,
[A fetei]; 1829 b, Lunca Cernii de Jos-Hunedoara; 6843 d, Valea Lupului-BaruHunedoara; 10202 c, Poieniţa ·voinii-Bunila-Hunedoara, [De fecior]; mg.: 808 e,
Dăbîca-Topliţa-Huuedoara; 909 d, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara.

Cf.: A .l.C.E.D„ fg. 6169 a,

Şalcău-:Mihăileni-Sibiu,

(a. tip 138).

în pat

121 - Husband and wife
in a magnificent bed.

(uneori laocu copiii) dorm într-un
pat mîndru. Flori de măr se
s::utură peste ei. Cînd se trezeşte, soţia confundă florile de
măr cu ninsoarea.

A rnarried couple sleeps on
a magnificent bed (sornetimes
together with their children).
Apple-flowers fall down upon
thern. Upon awakening, the wife
mistakes the flowers for snow.

121
mî11dru.

5 oţ

şi soţie

Soţul şi soţia

laltă

Cf. tip 9, 119, 189
p. 29, nr. 9, Bălăceanu
10, Valea lui Soare-Ulmeni-Ilfov; Bîrseanu,
p. 39-40, nr. XVI, Săcele-Braşov; Breazul, G„ Colinde, p. 3i3-3H, nr. 236,
,,Moldova"; p. 3'15-347, nr. 238, „Moldova"; .p. 347-349, nr. 239, „Muntenia";
Burada, p. 76~ 78, „Dobrogea'.'; Candrca-Drnsusiam1-Spera11ţia, vol. I, p. 415416, nr. IX, Sirbi-Băuca-Vaslui; Candrea-Dcnsusia1111, Poe::ii, p. 65-66, nr. Cii,
Tutova-Vaslui; Cucu., ed. post.; p. 96, nr. 75, Bărcăneşti-Ploieşti-Prahova; p. 97,
nr. 76, Ulmu-Ialomiţa; p. 104, nr. 81, Tăriceni-Frăsinet-Ilfov; p. 105- 106, nr. 82,
Ulmu-Ialomiţa; Dcnsusia1m, Antologie dialectală, p. 26-27, Tutova-Vaslui; Diac:mu, p. 87-88, Obileşti-Vrancea, [De tineri căsătoriţil; Dumitraşcu, Cintări,
p. 112, nr. 7, „Făgăraş"; Dumitraşrn, De sărbători, p. 47-49, nr. I, Gildău-Jegălia·
Ialomiţa, [De oameni însuraţi); Neagu, p. 21-22, nr. XIX, Călăraşii Vechi-Cuza
Vodă-Ialomiţa, [Colind de bătrini]; Pamf ile, Crăciunul, p. 96-97, nr. 97, Cără
pă.ceşti-Corocl-Galaţi; p. 100, nr. 103, Galbeni-Tănăsoaia-Vrancea; Păscu le seu,
p. 53, nr. 65, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de tineri]; Pc-un picior de plai, p. 161162, S!oLozia-Ci.tina-Buzău, [Colind de tineri căsătoriţi); p. 169,_ 170, Nămoloasa.
Galaţi, [Colind de tineri căsătoriţi]; Popovici, Vasile, p. 67-68, nr. 35, Andrăşeşti.
falomiţa; Teo<lorcscu, G„ Dem„ p. 77, „Atirnaţi", [De om însurat]; p. 77-78,
Buzău-13uzfo, [De însurăţei]; Tecile seu, p. 527, I2ucurcşti; p. li59, Huginoasa.

Bart6k, nr. 51,

Carani-Sînandrei-Timiş; Bălăfel,

Buzău, [Colind de noapte]; p. 30,

nr.

2.t5.
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Dulceşti-:'\camţ, cf. tip 167; l'iciu, p. 163-164, nr. XCYJ, Voila-Ilraşov;
A .l.C.E.D„ j g. : 88 b, Creaţa-Dascălu-Ilfov; 319, Mada-Balşa-Hunedoara; 561 a,
Bucureşti, [De famiEc~; 1540 b, Dorobanţu-Plătăreşti-Ilfov, [Colind de tineri];
1599 b, Perieţi-Ialomiţa; 1616 c, Peceneaga-Constanţa, [Colindă de tineri]; 1663 e,
Dodeşti-Yii~oara-Yaslui; 6294 c, Bucureşti; 6884 b, Budeşti-Ilfov, [De tineri
căsătoriţii, cf. t1p 213; 7056 b, Plopu-Lacu lui Baban-Yrancea; 7322 b, Bucureşti,
[De familie]; 7588 c, Yeneţia de Jos-Părău-Braşov; 7791 b, Bucureşti; 7924 b.
Eu:ureşti; 7960 a, Yoroneţ-Gura Humorului-Sucea'ra, cf. tip 167; 9911 a, Arefu_.\rgeş; mg.: 1'08 f, Dăbica-Topliţa-Hunedoara; 1042 c, Yictoria-Brăila, [De tineri
insurăţeij; 1608 b, l\Iahmudia-Tulcea, [.\soţilor]; 3003 j (V), Zimnicea-Teleorman.

Cf.: Burada, p. 65-68, „Dobrogea", (a. tip 49 A a); C11cu, cd. post„ p. 101,
nr. i9, Corni1ţel11-Dimbo·1iţa, (a. tip 153); Drăgoi, Colinde, p. 199-200, nr. 212,
Alba Iulia-Alba, (a. tip 19); 1\'eag?t, p. 16-17, nr. XIV, Borduşani-Ialomiţa, (a.
tip 49 A); PăsculesC11, p. 45, nr. 51, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind ·de negustor], (a.
tip 49 A); TrndorcsC!I, G„ Don„ p. 84-85, „Atîrnaţi", [De femeie măritată],
(a. tip 49 A a); p. 85-86, Călăraşi-Ialomiţa, [De logodnică], (a. tip 49 A a); Tocilescu, p. l-!60, Bistricioara-Ceahlău-Keamţ, (a. tip 19); A .l.C.E.D„ fg. : 6884 c,
Budeşti-Ilfo-1. [De doi tineri]. (a. tip 49 A); mg.: 1042 a, Yictoria-Brăila, [De
negustorj, (a. tip 49 ..\).

122 -

Elogiul

căsniciei.

Un bărbat si o nevastă se
fericesc pentru ;,_ se fi ales unul
pe altul.

122
I n praise of tize
happy marriage.
A husband and wife congra tulate themselves for having
chosen each other.

Bă/ăşd, p. 30-31, nr. 11, Dăli:ceanu-Buzău, [Colind de noapte], cf. tip
80 A; Bfrsrnnu, p. 42-43, nr. XIX, Turcheş-Săcele-Braşov; Burada, p. 69-71,
„Dobrogea", cf. tip 80 A; C11cu, cd. post„ p. 74, nr. 56, Pămînteni-Drăgoeşti-Jlfoy;
Xcagu, p. 5, nr. II, Feteşti-Ialomiţa, [Colind de tineri căsătoriţi], cj. 80 A; Păscu
lescu, p. 46-47, nr. 53. Ţă 1 1dărei-lalomiţa, [Colind de tineri]; p. 58-59, nr. 75,
SomoYa-Tulcea, [Colind ele tineri], cf. tip SO A; Răuţescu, p. 12- 14, Dragoslavele,
Argeş, [Colindul tinerilor c'tsătoriţi], cf. tip 80 A; Trndoi'C$CU, G. Don„ p. 78-79,
Bucureşti, [De însurat], cf. tip 80 A; p. 79-80, nr. 67, Buzău-Buzău, [De familie],
cf. tip 80 ..-! ; p. 80-81, nr. 68, Bucureşti, [De însurat], cf. tip 80 A; Tocilescu?· 525-526, Bucureşti, cf. tip 80 .·l; Fulpcscu, p. 169-170, Lupşanu-lalomiţa,
[Colind pentru doi tineri]; A .I.C.E.D„ fg.: 565 b, Bucureşti, [De doi tineri], cf.
tip 80 A ; 1538 a, Boşneagu-Dorobanţu-falomiţa, [De tineri]; 1601 b, Perieţi
Ialomiţa, [La fereastră], 6294 a, Bucureşti; 7328 a, Bucureşti, [De doi tineri],
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.-f. tij"J 80 A; '7823 li, PL'it[1reşti-I1fo·r, [De h5.iat]; 7924 a, Bucureşti; 8081 a, Lupşanu-Ialomiţa, [D:i cloi tineri], cf. tip SO A; 12827 a, Y!f1iculcş1i-lleana-Ilfo·r;
mg.: 74 c, Gd~iraşi-Ialom!ţa, [De tiner! c.isătoriţ!J, cf. liţ• SO A: 1824 h, Jcgfllialalomiţa, [De tineri c5.s'.1toriţi], cf. tip 80 A; 1826 a, Lup~anu-Ialomiţa, [De tineri
căs5.toriţ!J, r:j. tip 80 .-l ; 1827 c, Lupşanu-lalomiţa, ilJe tineri c:1sCitoriţi], cf. tip
80 A.
Cj.: A .l.C.E.D„ mg. 914, b,

Ahn'~ş-S:i.li~tc-Zam-Hnncdoara,

122 a - Un ardelean si un
moldo\'ean se laudă fiecar~ cu
frumusctea provinciei şi sotiei
sale.
'
'

,a. tip 61).

122 a - A Romanian from
Transyl\'ania 28 and another from
?IIolda ,·ia 29 successi\'ely praisc
the bcauty of thcir pro,·ince
and wifc.

Jl.lariunsczr, p. 116- 117, comh. ·rnr. „ Dobra, Bozinta, J{adna".

Cf.:

Drăgoi,

B1li11{, p. 63-6-î, nr. 28,

Soţii

Delinţ-Timi~ (a.

tip Î7 B).

ctitori de bi-

123 - A ltusba11d aud w1fe
as church founders.

O pereche fericită înalţă o
Pentru altar lemnul
nu mai ajunge. Soţii taie atunci
din curtea lor un gutui (un

A happy couplc orders the
building of a church. Sometimes, whcn making the altar,
the supply of wood runs short.
In order to finish the altar,
the couple cuts a quince-trec
(an apple-tree) from thcir gar~
den.

123
serică.

biserică.

măr).

F. catcg. J"l II
Bălăfcl,

p. 39--41, nr. 18, Scundu-Yilcea; Drăgoi, Cdiiulc, p. 57, nr. 52,
A .I .C.E.D., mg. 911 a, ..\lmăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [De

llteu-Petriş- ..\ra<l;
soţiJ.

12.t

Fericirea de-a avea

124 -

T lze Iza p pin css of

copii.

lzaving clzildrm.

Omul cu copii este ca un
pom înflorit.

Pcople with childrcn are
like a tree in bloom.
247
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A .I .C.E.IJ„ mg. : 2959 I g-,

I d,

Dumbucşti-l:!oişoara-Vilcea,

Giujani-Doişoara-Yilcca, [Colindă

125 -

de plecare din

125 -

V isztl gazdei.

[De plecare]; 2962

casă].

T he dream of tize

host.

Un gospodar cere oaspesă-i tălmăcească un vis.
Imaginile visului sînt interpreta te ca simboluri familiale (gazda, soţia şi copiii acestuia, naşul, finul ..... ).
ţilor

A host asks his guests to explain the meaning of his dream.
The images of the dream are
interpreted as symbols of his
faţnily (husband, wife,
children, godfather, godson ... )

D1·ăgoi, Colinde, p. 47-48, nr. 43, Ilteu-Petriş-Arad; Frincu-Candrea, p. 187,
nr. 1, „Munţii Apuseni"; p. i89, nr. 4, „Munţii Apuseni"; l\Jarienescu, p. 152- 154,
comb. var., „Alba Iulia-Alba, Dobra"; Pam file, Crăciunul, p. 103-104, nr. 108,
„Brăila"; Pe-un picior de plai, p. 171- 173, Cioara-Radu-Yodă-Brăila;
Ursu,
p. 165, nr. 176, Bozovici-Caraş-Severin; A.I.C.E.D., fg.: 4916 b, Geoagiu-Hunedoara; 5444 a, l\lateiaş-Racoş-Braşo•1; 6809 a, Gurasada-Hunedoara, cf. tip 159.

Cf. : Twdorescu, G. Don., p. 25-26, Bucureşti ,(a. tip 154); Viciu, p. 163,
nr. XCY, Yoila-Braşo·1, [De zăurit], (a. tip 28 A a); A.I.C.E.D.,jg.: 667 c, HosmanNocrich-Sibiu, (a. tip 157); mg. 503 p, Goleş-Topliţa-Hunedoara, (a. tip 191).

126 - Părintii dornici
vadă pruncul ajii,ns om.

să-si

'

O mamă (un tată, părinţi)
roagă (închină cu un pahar)
să ajungă să-şi vadă pruncul

se

(pruncii) în rîndul oamenilor.

126 - T he parents anxious to see their baby grown u.p.

A mother (father, parents)
is praying (raises the wine glass
for. .. ) to see her baby (babies)
grown up.

Bart6k, nr. 43, Petriş-Arad, cf. tip 129, 167; nr. 44, Cerbăl-Hunedoara:
Bîrseanu, p. 60-61, nr. VII, Streja-Cîrţişoara-Sibiu; Bologa, p. 53-54, nr. 41,
Viştea de Jos-Viştea-Braşo·1, [La casa cu feciori]; Cocişiu, Tîrnava, p. 431, Ghijasa
de Sus-Alţina-Sibiu; Păsculescu, p. 48- 49, nr. 56, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de
băiat]; Viciu, p. 109, nr. I, Şoroştin-Şeica Mică-Sibiu; A .l.C.E.D., fg. : 481 a,
Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colinda feciorului); 1282 a, Viştea de Sus-Viştea
Braşov; 1318 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu; 3364 c, Ucea de Sus-Ucea-Braşov;
5263 a, Streja-Cîrţişoara-Sibiu, cf. tip 16; 5395 a, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu;
6162 c, Mihăileni-Sibiu; 6809 e, Gurasada-Hunedoara; 6814 e, Cărmăzineşti
Gurasada-Hunedoara, cj. tip 129, 167; 7724 a, Scoreiu-Porumbacu de Jos-Sibiu;
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10262 a, Fcre3i-Ccrbll-Hunedoara, [Colinda copilului}; 10264 b, Cerbă.l-Hunedoara,
(La. ne·1astă cu prunc]; 10272 c, L'.ipnşnic-Dobra-Hunedoara, [De copii mici];
mg.: 1710 i, Cerbă.l-Hunedoara; 2960 Ir, Boişoara-Vîlcea, cf. tip 16; 3400 II d,
Viştea de Jos-Viştea-Braşov; 340 l I j, Viştea de Jos-Viştea-Braşov, [De băiat
mic].

Cf.: A.l.C.E.D., fg„ 14489 e, Bunila-Hunedoara, [La copii mici], (a. tip
132).

127 -

J upîneasa şi

şoimul.

Un şoim (doi şoimi)· fură
jupînesei (Maicii Domnului)
faşa pruncului (un fir tors).

127 ·-:--- T he lady and tize
eagle.

An eagle
from a lady
of God) the
of her baby

(two cagles) steals
(from the l\fother
swaddling clothes
(a woven thread)

Bart6k, nr. 90 a, Uniş de Beiuş-Şoimi-Bihor; nr. 90 b, Cotiglet-Ceica-Bihor;
Colinde, p. 64, nr. 60, II teu-Petriş-Arad; p. 76- 77, nr. 72, Leşnic-Veţel
Hunedoara; Folclor din Transilvania, vol. I, p. 89-90, nr. 281, Tisa-BurjucHunedoara; Marienescu, p. 38-40, comb. var. „Mihăieşti, Cluj"; A .I.C.E.D„
jg. : 6169 c, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; 9123 c, Gurasada-Hunedoara; mg. 2602 I k,
Tisa-Hălmagiu-Arad; 2604 I m, Poienari-Hă.lmagiu-Arad.
Drăgoi,

128 .de aur.

Copilttl

şi

porumbeii

128 - The child and the
golden pigeons .

Un băiat (doi băieţi) vrea
se joace cu porumbeii de aur
sau să-i vîneze. Mama se
<>pune.

A boy (boys) wants to play
with golden pigeons or to bunt
them. His mother opposcs bis
wish.

să

R.F„ an II, nr. 3, 19.57, p. 73, nr. 20, Zam-Hunedoara; A.l.C.E.D„ jg.
6823 d, Gurasada-Hunedoara; mg. 880 b, Almlş-Să.lişte-Zam-Hunedoara.

129 -

Sfaturile

părinteşti

129 - Paternal advice and
the titling of tize eartlt .

îşi în(uneori

A father (God) guides bis
sons into the profession of agriculture (in some cases into
other professions as \Vell).

.şi plugăria.

Un

tată

(Dumnezeu)

drumă fiii spre plugărie
:şi spre alte meserii).

24'.'l
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Bologa, p. 71, nr. 60, Cng;r-.\lba; Cocişiu, Tirnava, p. 431, Ghijasa de SnsColinde, p. 8.3, nr. i7, Lcşnic-Veţel-Hunedoara; A .l.C.E.D.,
jg. : 5394 b, Gh!jasa de Sus-.\lţina-Sihiu, cf. tip 30; 5395 d, Ghijasa de Su~-Alţina
Sibiu; 6813 d, c;urasada-Hunedoara, cf. lip 96; 7668 a, Sfwăstreni-Recea-Braşo·r;
mg. 2958 I s, (I), :'ll!{tceni-Periş-\"îlcca.
Alţ"ina-Sibiu; Drăgoi,

Cf.: Viciu, p. 27-28, nr. XIII, Spring-Allia, (a. tip 30); A.l.C.E.D., fg.
68 H e, Gtrmf1zincşti-Gurasada-Huncdoara, (a. tip 126).

130 - Părinte cu trei feciori, fiecare avînd o meserie
ammze .

130 - A f ather wit!t three
sons witlt three different professions.

.-1.A.F., ·rol. VI, p. 207-208, nr. 210, Batarci-Satu l\Iare; Bartâk, nr. 46,
Brrn:ul, C., Carmw, p. 209-210, Mădăraş-.\brud-Satu l\Iarc;
Burada, p. 72- 75, „Dobrogea", cf. tip 51, 165; Dră;Joi, Colinde, p. 1'16, nr. 1-15,
:'.\Iartineşti-Hunedoara; FrÎllcu-Candrca, p. 188- 189, nr. 3, „Munţii Apuseni";
Pamfilc, Crăcimml, p. 77, nr. 60, Cîineni-Yîlcea; Teodorescu, G. Dem., p. 22, Ci.l:traşi-Ialomiţa, [De om cu trei feciori], cf. tip 51, 165; Viciu, p. 120- 121, nr. XIX,
l\Iicftsasa-Sibiu; p. 160- 161, nr. XCII, „Răchita-Banat"; .ci .I .C.E.D„ fg. 5421 b,
Boiu-.\lbeşti-:\Iureş; mg. : 808 i, Dăbîca-Hunedoara; 2960 II h, Iloişoara- Yilcea,
[Pentru trei !J[ticţi],
Ccrbăl-Huncdoara;

şef

137 - The boy requesteă
to be chief of t!te army.

Oşteni
(rămaşi
deobicei
fără căpetenie) cer unor părinţi

Soldiers. (usually left without a chief) ask the parents
of a boy for permission to make
their son the head of the army.

731 al

Copil cerut ca

oştirii.

învoirea de a pune în fruntea
armatei pe copilul lor.

Bartuk, nr. -12 a, Catiglet-Ceica-Bihor; nr. 42 h, l~rviş de Beiuş-Şoimi-Bihor;
Brm:ul, G., Coli11dc, p. 136- 138, nr. 90, „Muntenia"; Burada, p. 82-84, „Dobrogea"; Curn, cd. post., p. 127, nr. 100, Ylad Ţepeş-Ialomiţa; p. 137, nr. 108,
.Ko·rine-H.c·riga-Ialomiţa; .Yeagu, p. 30, nr. XXI\', Călăraşii Vechi-Cuza \'odă
Ialomiţa, [Colind pc•1tru b:tiat mic]; Pă$culescu, p. 49, nr. 57, ŢăndJ.rei-Jalomiţa,
[Colind <I<' bitiat]; Rădulcsc11-Codi11, Jluscd, p. 126- 128, Hudr-Argeş; Teodorescu, G. Dcm., p. 50-51, Călăraşi-Ialomiţa, [De cocon]; Vulpescu, p. 167-168,
Lupşanu-lalomiţa, [Colind de soldat]; A .I.C.E.D., fg.: 1540 c, Dorobanţu-Plătă
reşti-Ilfo-F; 1883 h, Peştera-Codlea; 47.36 a, Crinceşti-Dobreşti- Bihor, cf. tip
132; 5310 a, Potcoa-rn-Indepcndenţa-Ialomiţa, [De băiat mic); 6824 d, Gurasada-
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Hunedoara, cf. tip 132; 6901 c, Budeşti-llfo·1; 7364 b, Rucăr-Argeş; 7668 b, Săvăs
treni-Recca-Braşo-1; 8079 b, Lupşanu-Ialomiţa, [Dă băiat]; 8797 a, Boteni-Argeş;
mg.: 10-11 h, \"icloria-Brăila, [De biiat mic]; 1825 b, Lupşa11u-lalomiţa, [De Miat];
1826 i, Lupşanu-Ialomiţa, [De băiat].

Cf.: A.I.C.E.D., mg .. 1823 i,

131

a

Jeg[tlia-lalomiţa,

Copilului ales

căpetenie a armatei i se pregăteşte (de către oaste sau mamă) un vestmînt minunat.

[Ce

fată],

(a. tip 108).

131 a - A rnagnificent attire is prepared (by the arrny
or by the rnother) for the boy
chosen as chief of the arrny.

Cj. tip 26, 1.2 b, 160 B a, 181 a
Brca:ul, G., Colinde, p. 134- 135, nr. 88, „:Moldova"; Dumitraşcu, De săr
p. 22-24, nr. I, Gildău-Jegălia-lalomiţa, [De mtcău]; Dumitraşcu-Crişan,
p. 39-42, nr. \"III, „Ialomiţa", [De flăcăi]; Flori alese, p. 76-77, nr. 38; Neagu'
p. 43, nr. XXXI\·, Călăraşii Vechi-Cuza \"odă-Ialomiţa, [Colind de mort]; Pam file,
Crăciunul, p. 100-101, nr. 104, Ţepu-Galaţi; Păscu/eseu, p. 52, nr. 62, Ţăndărei
lalomiţa, [Colind de băiat]; Răuţescu, p. 36- 38, Dragoslanle-Argeş; Teodorescu,
G. Dcm., p. 49, [Colind de tinăr anume Ion]; p. 52-53, Bucureşti, [De copil];
A .I .C.E.D., jg. : 176 b, Poienari-ulmi-Ilfov; 6883 h, Dudeşti-Ilfo·1, [De băiat];
7370 a, Dragosla·1ele-Argcş; mg. 2959 II h, Bumbueşti-lloişoara-\"ilcea, [Colind
de băiat].

bători,

132 -

Sfaturi pentru

străi

nătate.

132
lands.

Părintii dau sfaturi fiului
lor care s~ pregăteşte să plece
printre străini.

Parents arc g1vmg advice
to thcir son who will go out
arnong strangers.

A dvice for f oreign

Frînrn-Candrea, p. 197- 198, nr. 20, ,.Munţii .-\pu~eni"; R.F., an II, nr. J,
1957, p. 67, nr. 10, Zam-Hunedoara; A .l.C.E.D., fg. 14489 c, llunila-Hunedoara,
[A copilului]; mg. 113 p, Sohodol-Le!ese-Hunedoara.
Cf.: Viciu, p. 110-111, nr. III, Homos-Hunedoara, [:\ cătanei], (a. tip
133); A.l.C.E.D., jg.: 4736 a, Crînceşti-Dobreşti-Bihor, (a. tip 131); 6824 d,
Gurasa<la-Hunedoara, (a. tip 131); 6889 a, Budeşti-Ilfo·1, [De băiat], (a. tip 17).
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căutarea

133 - ~~Iot/zer in search of
!zer son.

Pentru a-şi putea găsi fiul,
slugă la Domn, mama (Maica
Domnului) se metamorfozează
succPsiv în iederă, pasăre (ceaţă,
ciucure ... ).

In order to see her son
\\"ho is a servant in the home
of a king, a mothcr (the Mother
of God) is successively turning
into ivy, a bird (fog, a tassel...).

133 - 1vfaidi în
fiului.

Cf. tip 181
Bart ok, nr. 89 a, Dumbră·1iţa ele Codru-Şoimi-Bihor; nr. 89 b, Şoimi-Dihor;
Di cigci, Colinde, p. 169- 170, nr. 179, Petreni-Băcia-Hunedoara; T'iciu, p. 110111, Romos-Hunedoara, [A cătanei), cf. tip 132; p. 112, nr. \", Cibu-FîntîneleMurC's; A .I.C.E.D., fg .. -4733 a, Crînceşti-Dobreşti-Bihor, cf. tip 181 a.
Comp. : Balade, tip nr. 23.

1J,/ - Fratele, sora

şi peţi

torii.

134 - The
and the suitors.

brotlter,

sister

Comp.: Balade, tip nr. 197; ,'\Iotif-Indcx, T 131.1, Brother's consent fo:v
sister's rnarriage needed.

134 A - Petitorii sosesc la
un cioban („Dăliman", soarele ... ) şi sora sa.

134 A - The sui tors come
to a shepherd („Dălirnan" 30,
the sun ... ) and his sister.

Breazul, G., Colinde, p. 177-178, nr. 111, „Moldo·1a"; Bologa, p. 11-12„
Galeş-Fîntînele-Sibiu; A .I.C.E.D., fg.: 123 b, So·1eja-Vrancea; 5117 a,
Agnita-Mediaş-Sibiu; 5-410 c, Albeşti-Sighişoara-::\Iureş; mg. : 5-47 K, 1\lijloceniiBîrgăului-Prundu Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud; 552 d, Ilva 1\lică-Bistriţa-:Năsă ud;
1038 f, Jugur-Poienarii de 1\luscel-Argeş; 3-400 II b, Arpaşu de Jos-Sibiu.
nr. 5,

Cf. Flori alese, p. 6-4-66, nr. 32,

134 Aa - Un zmeu, însotit
de mama sa, vine să ceară f;atelui mîna sorei sale.

„Ţara Loviştei",

(a. tip 105).

134 Aa - A "zmeu" 31 , accornpanied by his mother, asks
the brother for the hand of his
sister.
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A.l.C.E.D., mg.: 79 e, Ortoaia-Dorna-Arini-Suceava; 1752 R b, Prundu
cf. tip 36 A; 1155 d, Prundu Bîrgă.ului-Bistriţa-Năsăud

'Birgăului-Bistriţa-);ăsăud,

134 Ab - Un leu (şi un
.zmeu) cere unui cioban pe sora
sa de soţie.

134 Ab - A lion (and a
"zmeu" a2 ) asks the brother for
the hand of his sister.

Cf. tip 55 fl
Ca11drea-Drnrnsia1111-Speranţia,
JDmsu~ia1111,

voi. I, p. 450- 452. „ Suceava"; Ca11dreaPoe:ii, p. 70, nr. CX, „Sucea·ra"; l\lorariu, p. 42-43, Salva-Bistriţa

:N"ăsăud.

Comp.: ,\fotif-Iude:r, B 621.2, Lion suitor.

134 B - Fratelui i se pretinde o zestre mare pentru sora
.sa. Adeseori, graţie frumuseţii
'Sau cochetăriei fetei, se obţine o
:reducere a zestrei.

134 B - The brother is asked for a great dowry for his
sister. In rnany cases a reduction of the dowry is obtained
due to the beauty and shrewdness of the girl.

Cf. tip 116.
Barl6k, nr. 32g, LuncşoaTa-Auşeu-Bihor; Bîrsea1111, p. 28-30, nr. VI, Branp. 32-33, nr. IX, Purcăreni-Tărlungeni-Braşov; p. 58-60, nr. \"I,
·streja-Cîrţişoara-Sibiu; Bolcga, p. 28-29, nr. 20, Porumbacu de Sus-Porumbacu
-de JoscSibiu, (Colinda fraţilor]; Brăiloiu, p. 15, nr. 24, Smlrdan-Brădeanu-Bu1.ău:
Bzrd, p. 69, nr. 7, „Maramureş"; Cucu, cd. post„ p. 82-83, nr. 6J, Căciulaţi-l\loara
Ylăsiei-llfo·1; D11111itra~c11-Crişa11, p. 45- 48, nr. XII, Şercaia-Braşov, (De frate
·şi soră]; ,Vicola<\!îr:a, p. 72, nr. 146, Deuşu-Chinteni-Cluj; Pamfile, C1·ăcizm11l,
p. 89, nr. 81, Ţcpu-Galaţi; Pe-un picior de plai, p. 147- MS, Soveja-Vrancea;
Răuţcuzr, p. 39-41, Dragosla·1clc-Argeş, (Colind pentru frate şi soră]: T'iciZt,
p. 113, nr. LXII, Silivaş-GherlarCluj; p. 145, nr. LXV, Blaj-Alba; A.I.C.E.D.,
_fg.: 88 a, Crcaţa-Dascălu-I1fo·1, [Dă om]; 478, Arpaşu de Sus-Cirţişoara-Sibiu;
907 b, ~fohu-Şclimbăr-Sibiu;, 1317 c, Arpaşu de Sus-Cirţişoara-Sibiu, (Colindă
la doi fraţi]; 1766 b, Lăpugiu de Jos-Hunedoara; 1883 c. Peştera-Moeciu-Braşo·1;
2007 c, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (De fereastră]; 4963 d, Cricău-Alba,
.cf. tip 80 A ; 5117 a, Brădcn'i-Sibiu; 5189 a, Stremţ-Alba; 5262 c, Streja-Cîrţi
:şoara-Sibiu; 5277 b, Galda de Jos-Alba; 5724 b, Ulmeni-Maramureş, [La fete mari],
7369 li, Dra~oslavclc-Argcş, [Al fraţilor]; 7651 a, Porumbacu de Sus-Porumbacu
'Braşo·r;
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de Jos-Sibiu; 9426 h, Chegea-Săcăseni-Satu Mare; mg.: 2 h, Galeş-Topliţa-Hune
doara; 503 h, Gole5-Topliţa-Hnnedoara, [La fete]; 1853 n, Zagra-Bistriţa-Năsănd;
2723 I, x, y, ..\mpoiţa-.'o[etq-Alha; 2958 II b, Mlăceni-Periş-Vîlcea, [Colinda fetii
<le cioban]; 2959 Il d, I3umhue'.'ti-Boişoara-Vilcea, [Colind de fată şi băiat~.

Cf.: Drăgoi, Colinde, p. 185, nr. 195, Petreni-Băcia-Hunedoara, (a. tip 103);
A .I C.E.D„ 111g. 1008 d, Lipo-1a- ..\rad, (a. tip 104).

llzccstztl dintre frate

135 - Incest between brother and sister.

Fratele (soare, crai„.) vrea
Însoare CU sora Sa.
Cununia incestuoas~1 tulbură natura (pămîntul crap~t, apa îngheaţă Yara ... ) ~i îndurerează
(umple de mînie) pc sfinţi (dcobicei Precista).

The brother (sun, emperor.„) wants to marry his
sister. The incestuous wedding
disturbs the order of nature
(the earth creeks, water freezes
in summeri time„.) and makes
the Saints (usually the l\Iother
of God) sad (angry).

135 şi

sr1

soră

SC

Barf,;k, nr. 1-1 a, Păucineşti-Sarmizegctusa-Hunedoara; nr. 14 b, Sarrnizegctusa-HunPdoara, cf. tip 166, 194; nr. 14 c, Cerbăl-Hunedoara; nr. 14 d, Păuci
J~(·şti-Sarmize1Jetusa-Hu11cdoara: B;·ca:11!, G„ Cclinde, p. 226-227, nr. 134, „Transil-tania"; p. 417, nr_ 280, „:\luntcnia"; Ca11drca-Drns11şia11u-Speranţ1-a, voi. I,
p. -152-454, nr. lII, ,.St:cca·1a"; Cocişiu, Ardeal, p. 12-13, Bîrlea-Corneşti
Cluj; Y-ici11. p. 14.3-144, nr. LXIII, Silinş-Gherla-Cluj; p. 144, nr. LXIV, Călanu
l\[ic-Călan-Hnncdoara; p. 145- 146, IIT. LXVI, Girişu Românesc-Moeciu-Cluj;
A.I.C.E.D., fg.: 5755 a, Umeni-Maramureş; 6843 b, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 6857 a, t:ric-Pui-Hunedoara; 7996 c, lclod-Cluj; mg. 3366 k Şurdeşti·
Şişeşti-l\Iaramureş.

Comp. : Balade, 1ip nr. I; .1Iotif-Index, T 415.5, Brother-sister rnarriage;
A 736 . .l, Sun and moon as Jo-1ers; .-\ 736.4, Sun and rnoon rnarried; D 1639.3,
lmages at clrnrch turn back <!S mark of disfa·rnr.

136 - Cununa pentru fini.

O femeie (o fată sau fete)
pomii să-şi plece ramurile ;
vrea să împletească o cunună
pentru finii ei (pentru nuntă).
roagă

136 godsons.

Tize wreath for tize

A woman (a girl, girlc;) asks
the trees to bend their branches. She wants to make a
wreath for her godsons (for her
wedding).
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Brea=11l, G., Colimle, p. 161-162, nr. 103, „Transil'lania"; Cocişi11, Tî1uma
p. ·tJ5, Ghijasa de Sus-Alţiua-Sibiu; Drcigoi, Ccli11de, p. 125- 126, nr. 117, T[1tă
rcşti-Burjuc-Hunedoara; p. 217-218, nr. 235, ntanclia1;a-.l.lba, cf. tip 50 A;
D11111itraşrn-Crişa11, p. 42-43, nr. IX, „Tirna·ra Mic[t", [lk fete]; Tocilesw, p. l4Î3,
Cerna-:\lăcin-Tulcea; i-iciu, p. 122, nr. XXI\', Soroştin-~~cica :\licit-Sibiu, cf. tip
109 A; p. 127, nr. XXXIII, Coro~-Sinrnartin-.\Iureş; p. Ll I, nr. XLIII, CilmFîntînele-1\Iureş; p. LH- 135, nr. L, „li.I. Sincrai"; A .I.C.E.D„ jg.: 665 c, HosmanXocrich-Sibiu; 919 b, Mohu-Şclimbăr-Sibiu; 3j90 c, l" cea ele Jos- l"cea-Ilra~o·r;
3398 a, Ohaba-Şinca-Braşov; 6166 a, l\lihăileni-Sibiu; 6887 c, Iludeşti-Ilfo·1,
[De ·1ădu·1ă]; 7588 b, \'eneţia de Jos-Părău-Ilraşo·r; 7608 c, Şinca \'eche-Şinca
Ilraşov; 7670 b, S:wăstreni-Hecca-Braşo·1; 8158 IJ, \'işti~oara-\"iştea-Braşo·r;
14184 b, Iloşorod-Hunccloara, [De fetiţ:1], cf. tip 80 ,-1 ; mg.; 525 f, Slatina-:'\ucşoara-.l.rgeş; 550 m, ~epos-Feldru-Bistriţa-~ăsiud;
1018 c, Lipo·ra-Aracl, cf.
tip 109 A; 2723 I r, Ampoiţa-Meteş-Alha. [A fetek1rJ; 2% I I e, Doişoara-\"ilrea,
[La fată mică]; 2962 I a, Găujani-Boişoara-Yîlcea, [A fetei mici]; 3400 I h, 1\0111
H.omân-Arpaşu de Jos-Sibiu, [La fată].

Cf.: Bologa, p. 7, nr. 1, Galcş-Fintincle-Sibiu, [Colinda prcotul11iJ, (a. lip
177 A); Drăgoi, Colinde, p. 1-2, nr. I, Lipo·1a-Aracl, [De fată], (a. 109 A);
.-1.I.C.E.D., fg.: 4770 a, Sitani-Pomezeu-13ihor, (a. tip 176 A); 7766 a, Cîrţa-Sihiu,
[Colinda fetii], (a. lip 104); 9150 c, Hărţăgani-Br1iţa-Hunedoara, (a. tip 150);
111g. 2724 II c c, Fencş-Zlatna-Alba, [ ..\ birăului], (a. tip 8).

136 a -

Pomii nu se pot
Vidra 19 le roade

fiindcă
rădăcina.

apleca

136 a - The trees cannot
bend, because an Otter 3 3 is
gnawing at their roots.

R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 64-65, nr. 6, Zam-Hunedoara, cf. tip 5-1.
Cf.: Bartuk, nr. 102 a, l'rviş de Beiuş-Şoimi-Bihor, (a. tip 30); nr. 102 d,
(a. tip 30); ]amik-Bîrsrn1111, p. 537, nr. XXVII, „TransiJ-rania", (a. tip 54).
Luncşoara-Auşeu-Bihor,

137 -

Darul

naşului.

137 -

Tize godjather's pre-

sen!.
Cf.: Tocilesrn, p. 1475,

Zebil-Tulcca-:'11ăcin,

137 A - Dumnezeu coborît

pe

pămînt

cere gazdei un pos-

(a. tip 97);

t'.

caffg. VIII.

137 A - God, descended to
carth, asks the host for some
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postavul,
tav (vestmînt ... );
fiind un dar primit de la naş,
gazda refuză.

woven cloth (attire ... ). God
is refused because the cloth is
a present which the host has
received frorn his godfather.

Daulu, p. 68, „Bihor"; Dl'ăgoi, Colinde, p. 60-61, nr. 56, Ilteu-Petriş-Arad;
p. lî6, nr. 186, Petreni-Băcia-Hunedoara; Folclor din Transilmnia, 'FOl. I, p. 93,
nr. 284, Burjuc-Hunedoara, [A croitorului]; Viciu, p. 30, nr. XVIII, Mogoş-Alba;
A .I.C.E.D., j g. : 315 a, Mada-Balşa-Hunedoara; 5761 c, Ţebea-Baia de Criş
Hunedoara; 6813 b, Gurasada-Hunedoara; 91'19 a, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara;
111g.: 808 b, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara, [La intrarea în casă]; 811 c/2, Dăbîca
Topliţa-Hunedoara; 913 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 2602 II d, Tirn-Hăl
magiu-Arad; 2726 I f, Valea Mică-Zlatna-Alba.
Cf.:

Drăgoi,

Bdi11f, p. 38, nr. 1, Bclinţ-Timiş, (a. tip 160 Ba).

1Ji B - Dumnezeu
(în
unele cazuri Sfîntul l\Iihai) cere
gazdei (Sfîntului N icolaie, Sfîntului Ion ... ) un pahar minunat ; fiind un dar de la naş,
gazda refuză.

137 B - God (in some cases Saint Michael) asks the
host (Saint Xicholas, Saint
John ... ) for a magnificent
glass. God is refused because
the glass is a present \vhich
the host bas received from bis.
godfather

BartOk, nr. 65 a, ~Ioişa-Glodeni-::\lureş, nr. 65 b, Voiniceni-Ccauşu de Cimpiecf. tip 160 B; Bălăşd, p. 32-33, nr. 12, Scundu-Vîlcea; Bîrsca1w, p. Gl63, nr. Vili, Streza-Cirţişoara-Sibiu; Bogdan, G., p. 23, Jina-Sibiu, [Colinda
gazelei]; Ba/aga, p. 10-11, nr. 4, Galeş-Fîntinele-Sibiu, cj. tip 16; p. 42-44,
nr. 3'1, ::-.'ădăştia de Jos-Călan-Hunedoara; p. 56-57, nr. 4'1, Viştea de Jos-Yiştea
Eraşo·F, [La casa fără copii]; p. 63, nr. 51, Oarda-Alba Iulia-Alba; p. 69- 70.
nr. 58, Cugir-Alba; Cocişiu, Tîniam, p. 428, Ghijasa de Sus-Alţina-Sjbi11, cj,
tip 16; Coli11dc, Stea, p. 46-47, cf. tip 16 a; Cucu, cd. post., p. 69- 70, nr. 5'1,
Cf;ciulaţi-~Ioara Ylăsici-llfo·1, cf. îip 16; Dc11suşia11u, Haţeg, p. 269-270, Păuci11cşti-Sarmizcgctusa-Huncdo:Ha; Drăgoi, llclinf, p. 4j, nr. 9, Bclinţ-Timiş; Drăgoi,
Culi11de, p. 9.3-94, nr. 8-:', Lcşnic-\'cţel-Hunedoara: p. 11-:1- 1 Jj, nr. 106, Drîznicilla-Hunedoara: p. 180, nr. 190, Pctrcni-Băcia-Hunedoara; lllarirnesrn, p. 6264, comb. var. „Alba Iulia, Cluj, Focni"; Stanciu, p. j2-j3, [În casă]; 1·ici1r,
p. 65-66, nr. LXXIX, Snr0~1in-Şeica :\lică-Sibiu; p. 66, nr. LXXX, Soro~tin.~Iureş,
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Şeica Mică-Sibiu;

A .I .C.E.D., jg. : 307 b, l\Iada-Balşa-Hunedoara; 326 b, l\Iada[La uşe]; "'186 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu; 667 a, HosmanXocrich-Sibiu; 806 b, Sfînandreiaş-Simcria-Hunedoara; 908 a, Mohu-Şelimbăr
Sibiu; 918 b, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; I033 b, Jina-Sibiu, [A gazdei]; 1315 b, Arpaşu
de Sus-Cirţişoara-Sibiu, [Colindă de casă, pentru gazdă]; 5 HO b, Brădeni-Sibiu;
5262 a, Arpaşu de Sus-Cirţişoara-Sibiu; 5398 a, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu;
6815 a, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara; 6824 e, Gurasada-Hunedoara; 7634 c,
Porumbacu de Jos-Sibiu; 7652 a, Porumbacu de Sus- Porumbacu de Jos-Sibiu;
7723 b, Scoreiu-Porumbacu de Jos-Sibiu; 8913 a, Floreşti-Laslea-Sibiu; IO 193 c,
Ruda-Ghelari-Hunedoara; I0272 b, Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara; mg.: 2723 I
a a, Ampoiţa-Meteş-Alba; 2723 I h, Ampoiţa-Meteş-Alba; 2958 I s (2), l\Ilăceni
Periş-Vîlcea, [De masă]; 2958 II j, Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea; 3"'101 I e, ..\rpaşu
de Jos-Sibiu, cf. tip 16; 3"'107 c, Porumbacu de Jos-Sibiu, [De fată], cj. tip 16.
Balşa-Hunedoara,

137 Ba - Dumnezeu (în
unele cazuri stăpîna casii) aşe
zat la masă cu gazda şi familia
acestuia (cu sfinţi) bea dintr-un
pahar minunat (închină cu un
pahar minunat).

137 Ba - God (in some ca
ses the lady of the house)
sitting at the table with the host
and his family (with saints),
drinks from a magnificent glass
(raises a magnificen t glass).

Bart ok nr. 65 c, rngheni-Mureş; nr. 65 d, ldicel-Brîncoveneşti-:'.\Iureş;
Brearnl, G„ Colinde, p. 362-36"'1, nr. 2"'18, „Muntenia"; Bud, p. 68, nr. 3, ,.),faramureş"; p. 73, nr. 15, „:'.\Iaram.ureş"; Dumitmşcu, Cîntări, p. 1 H, nr. 9, „Făgăraş";
Frincu-Candrea, p. 192, nr. IO, „Munţii Apuseni", cf. tip 26 A ; Nicoară-1'.-etea,
p. 180-181, nr. 25, „Regiunea Mureşului de Sus"; Papahagi, p. 80, nr. CCCL,
Rozavlea-Maramureş, cj.tip 167; Tuţescu, p. "'16-':17, Zărneşti-Braşov, cj. tip 26 B;
riciu, p. 81, nr. CIX, Copand-Noşlac-Alba, cj. tip 166; A .I.C.E.D., jg.: 665 b,
Hosman-!focrich-Sibiu, cj. tip 26 B; 913 b, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 5355 b, Comana
de Jos-Comana-Braşov; 63î2 c, Brateiu-Sibiu, cf. tip 16; 7609 d, :Cejani-ReceaBraşov; 9133 a, Săldăbagiu Mic-Căpilna-Bihor, cj. tip, 167; rrg. 551 g, Neţos
Feldru-Bistriţa-Năsăud; 3400 I g, Noul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, [La gazda
cetii], cf. tip 16; 3"'101 k, Rucăr-Viştea-Braşov.
Cj.: Bîrseanu, p. "'17-"'18, nr. XXIV, Zărneşti-Braşov-Braşov, (a. tip 77 A);
Breazul, G., Colinde, p. 198-200, nr. 122, „Transilvania", (a. tip 151); Cucu, ed.
post„ p. 12':1, nr. 97, Fieni-Tîrgovişte-Dîmboviţa, (a. tip 70); Drăgoi, Colinde,
p. 128- 129, Mintiu-Hunedoara, (a. tip 162); p. 229-230, nr. 251, Ludoş-Sibiu,
(a. tip 162); p. 235, nr. 258, Săsciori-Sibiu, (a. tip 162); Moroianu, p. 26, nr. XV,
Săcele-Braşov, (a. tip 77 A); Tuţescu, p. ':14-':15, Zărneşti-Braşov, [Colind de flăcău],
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(a. tip 77 A); Viciu, p. 52-53, nr. LIX, Pănade-Sîncel-Alba, (a. tip 177 A); p. 102,
nr. CXLII, Suseni-Harghita, (a. tip 151); p. 152- 153, nr. LXXXIX, GledinMonor-Bistriţa-Năsăud, (a. tip 25); A.I.C.E.D., fg.: 2008 a, Jugur-Poienarii de
Muscel-Argeş, (a. tip 70) ; 4694 b, Cuhea-Maramureş, (a. tip 155); 7225 c, BratcaBihor, (a. tip 155); 8790 b, Jugur-Poienarii de Muscel, (a. tip 153); mg.: 204 v,
Galbeni-Nicolae Bălcescu-Bacău, (a. tip 70); 1038 b, Jugur-Poienarii de MuscelArgeş, (a. tip 153) ; 1041 a, J ugur-Poienarii de Muscel-Argeş, [La fereastră], (a.
tip 153); 2139 k, Leordina-Maramureş, (a. tip 162).

137 C Boierii vor să
cumpere calul voinicului. Acesta refuză - calul este un dar
de la naş.

137 C - N oblemen want to
buy the horse of the young man.
He refuses because he has received the horse from his godfather.

Tocilescu, p. 1474, Zebil-Sarichioi-Tulcea, cf. tip 141: A.l.C.E.D., fg. 12840
e, Snago·r-Bucureşti-Ilfo·r, [De flăcău vînător]; mg. 1041 f, Victoria-Brăila, cf.
tip 141.

YI. DESPRE CURTEA

VI. ABOUT THE ROYAL
COURT

DOl'\INEASCĂ

138 - Doi vomici
de la domnie.

călări,

întorşi

138 - Two young men returning on horse back f rom tke
royal court.

Cf. tip 70
Cocişiu, Tîrnava, p. 432, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu, [Colindă de doi fraţi];
Viciu, p. 121-122, nr. XXI, Spring-Alba; p. 149, nr. LXXIII, „Cîmpie Ardeal";
A .l.C.E.D., fg.: 5396 d, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 6169 a, Şalcău-Mihăileni
Sibiu, cf. tip 120.

139 - Doi fraţi
de Domn cu moşii.

răsplătiţi

139 - Two brotkers awarded
lands by the king.

A .I.C.E.D., mg. : 2958 I v, Mlăceni-Periş-Vîlcea, [De băiat]; 2961 I a, Boişoara- \'ilcea.
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140 - Voinic boierit pentru
uciderea ·unui frînc.
Drdgoi, Colinde, p. H, nr. 39,

140 - A young man raised
to the nobility for slaying a
"Frînc" 34 •

Săvirşin-Arad.

141 - Calul voinicului pizmuit de împărat.

141 - The young man's
horsc envied by the emperor.

Împăratul (vodă) cere voinicului să schimbe caii cu el.
1n cele mai multe cazuri, voinicul refuză.

The emperor (the king)
asks the young man to exchange
horses with him. In most cases
the young man refuses.

Cj. tip 112
A .A .F„ voi. VII, p. 75- 76, nr. 8, Sălişte-Spinuş-Bihor; Barl6k, nr. 24,
Bfrlea, I„ p. 109, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, [Colindu ·1oinicului);
Drăgoi,
Beli11ţ p. 64-65, nr. 29, Belinţ-Timiş; Drăgoi, Colinde, p. 88-89,
nr. 82, Leşnic-Veţel-Hunedoara, [De fecior]; p. 110, nr. IO 1, Dobra-Hunedoara,
[De fecior); p. 204-205, nr. 219, Cioara-Orăştie-Hunedoara; p. 219, nr. 237,
Blandiana-Alba; Marienescu, p. 110- 112, comb. var. „Dobra, Cluj, Lipo'la";
R.F„ an. li, nr. 3, 1957, p. 71, nr. 17, Zaro-Hunedoara; Rădulescu-Codin
Mihalache, p. 98, „Muscel"; Rău/eseu, p. 28-31, Dragoslavele-Argeş, [Colind
pentru fecior cu cal bun); Viciu, p. 121, nr. XX, Călanu Mic-Călan-Hunedoara;
A.I.C.E.D„ jg.: 4943 b, Cetea-Galda de Jos-Alba, [De june]; 6825 b, GurasadaHunedoara; IO 196 c, Ruda-Ghelari-Hunedoara, [La flăcău); 14184 c, Boşorod
Hunedoara, [De copil mic); mg. : 2602 I f, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2724 II o, Feneş
Zlatna-Alba, [De flăcău).
Troaş-Arad;

Cf.: Flori alese, p. 45-47, nr. 21 „Oltenia şi Muntenia", (a. tip 57); Tocilescu, p. 1474, Zebil-Sarichioi-Tulcea, (a. tip 137 C); A .I.C.E.D„ mg.: IO 18 d,
Lipova-Arad, (a. tip 70); 1041 f, Victoria-Brăila, [De flăcău), (a. tip 137 C).

142 - Sotia voinicului rîvnită de împăr~t.

142 - The young man's wife coveted by the emperor.

Împăratul (vodă) cere voinicului să facă schimb de soţii;
Voinicul refuză.

The emperor (the king)
asks the young man to exchange
wives with him. The young
man refuses.
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Cf. tip 141
Drăgoi, Colinde, p. 104- 105, nr. 95, Veţel-Hunedoara, [De june]; Viciu,
p. 113-114. nr. VIII, Clopofrra-Rîu de Mori-Hunedoara; A.I.C.E.D„ mg. 808 g,
Dăbica-Topliţa-Hunedoara.

Comp.: Balade, tip nr. 220.

7.:/.3 - Sluga lui Vodă cuprinsă de dorul de casă.

143 - T he king' s servant
longing for his relatives.

Cn flăcău, în slujba Domnului, varsă vin pe braţul stă
pînului. Domnul îl bănuieşte
de trădare. Flăcăul nu pune la
cale nimica; este îngîndurat
pentru că tînjeşte după ai săi.

A young man in the service of the king throws wine on
the arm of his master. The
king suspects him of treachery.
The young man has no guilty
intentions. He is absent minded because he is longing for
his family.

Burada, p. 92-96, „Dobrogea"; Ncag11, p. 25-26, nr. XXI, Călăraşii
Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de băiat]; Teodorescu, G., Dem., p. 46-i7,
Călăraşi-Ialomiţa, [De voinic străin]; p. 4 i - 48, nr. 33, „Atîrnaţi", [De tînăr];
A.I.C.E.D., fg. 6887 b, [De băiat].

143 a - Un voinic în slujla un crai tînjeşte după ai
Cere stăpînului îngăduinţa
de-a pleca la familia sa.

bă
săi.

Bart6k, nr. 45,

143 a - A young man in
the service of the king is longing for his parents. He asks
the king for permission to go
home.

Ungheni-1\Iureş.

144 - Domnul ingrat

şi

sltt-

144 - T he itngratejzel king
and his servant.

Domnul devine bănuitor cu
sluga sa. Aceasta aminteşte serviciile aduse cîndva domniei.

The king suspects his servant of treachery. The servant reminds his master of
the tasks he has once performed for him.

ga.
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Rău/eseu, p. 6- 8, Dragoslavele-Argeş, [Colind pentru fecior voinic];
A .J.C.E.D., jg. 7372 c, Dragoslavele-Muscel, [De fecior].

145 -

Oaspeţii

lui Mihnea

145 -

The guests of King

Vodă.

1lfihnea.

Mihnea Vodă pofteşte la
cu intenţia de a-i ucide,
zece haiduci. Oaspeţii scapă cu

With the intention of getting rid of ten outlaws, Mihnea,
the King, invites them to a
feast. The guests escape death
due to the prudence of their
captain who has kept his weapons and horse with him.

ospăţ,

viaţă, graţie prudenţei căpita
şi-a păstrat calul şi

nului care
armele.

TwdorcscH, G. Dcm, p. 51-52,

146 -

Bucureşti,

llf ircea Vodă şi solul.

[Colind de viteaz].

146 -

K ing Mircea and the

messenger.
:Mircea Vodă trimite un sol
cu misiunea de-a ucide un crai.
Pentru a fi crutat, craiul trimite lui Mircea ~n cal în dar.
Teodorescu, G., Dnn, p. 45-46,

147 - . '1
. ustrarea voinicului.

Mircea orders a messenger to kill an emperor. In
order to be spared, the emperor
sends Mircea a horse.
Bucureşti.

147 -

Tize young man's re-

buke,
Un voinic reproşează Domnului că ţine în slujba sa feciori
de grec.
A .J.C.E.D., mg. 3400 I i,

The young man blames the
king for ha ving Greeks in his
service.

~oul Român-Arpaşu

de Jos-Sibiu, [De

Lăiat],

cj. tip 70.

148 Crai.

Visul

lui

Ştefan

Ştefan visează că va muri
isprăvi construcţia în-

cînd va
cepută.

148 - The dream of ·King
·

Ştefan.

Ştefan dreams that he will
die when the building he has
begun is completed.
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Alexiei, p. 54-55,

Straja-Timiş.

149 - Cumetrirea dintre doi
vulturii.

149 - The kinship of emperors and the eagles.

Doi vulturi aduc vestea că
împăratul Turciei (Angliei, Franţei, Rusiei ... ) s-a cumetrit cu
împăratul românilor.

Two eagles bring news that
the emperor of Turkey (England, France, Russia ... ) has
become related to the emperor
of Romania.

crai

şi

Drăgoi,

Colinde, p. 162, nr. 170, Cărăstău-Baldovin-Hunedoara; Dumip. 138- 139, nr. 20, „Făgăraş"; Folclor din Transilt'ania, vol. I,
p. 91-92, nr. 283, Tisa-Burjuc-Hunedoara, „A nunţii"; A .I.C.E.D., fg.:
8330 a I, Almiş-Sălişte-Zam·Hunedoara; 8330 a II, Almăş-Sălişte-Zam-Hune
doara; mg.; 2603 I g, Tisa-Hălmagiu-Arad; 4763 b, Hidişelu de Sus-Bihor.
traşcu, Cintări,

VII. EDIFICATOARE
:MORALIZATOARE
150 - Ce-i
lume.

mai

bun

ŞI

pe

Dumnezeu (care de obicei
se scaldă împreună cu Sfîntul
Petru sau stă într-un scaun
somptuos) stabileşte primatul
boului, oii, calului (plugului,
porcului, viei, primăverii ... ).

VII. EDIFICATORY AND
MORALIZING COLINDA
150 world.

W hat is best in tize

God (usually bathing with
Saint Peter or sitting on an adorned chair) decrees the priority
of the ox, sheep, horse (of the
plough, pig, vineyard, spring... ).

T'. categ.

VIII

Bartcik, nr. 82 a, Drăgeşti-Bihor; nr. 82 b, Groşi-Auşeu-Bihor; nr. 82 c,
Cotiglet-Ceica-Bihor; nr. 82 f, Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 82 g, Albac-Cîmpeni-Cluj, cj. tip 5, nr. 82 h, Feregi-Cerbăl-Hunedoara; nr. 82 i, Moişa-Glodeni1\lureş, cf. tip 173; Bîrlea I., Berbeşti-Giuleşti-Maramureş; Bogdan, T. A, p. 70,
„Prislop": Birseanu, p. 57-58, nr. V, Tohanu Nou-Zărneşti-Braşov; Bologa,
p. 15, nr. 9, Sălişte-Sibiu, [La casă cu băieţi], cf. tip 70; Breazul G.,· ColiH<Je,
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p. 211-212, nr. 126, „Banat"; Cocişiu, Tîrnava, p. '429, Ghijasa de Sus-Alţina
Sibiu; Coman, p. 1516, Margine-Abram-Bihor; Cucu, p. 13; Daulu, p. 36-37,
„Bihor"; Densuşianu, Haţeg, p. 106- 107, Densuş-Hunedoara; p. 123- 12'4,
Densuş-Hunedoara; Drăgan, p. 11-12, Drăgoi, Colinde, p. 152, nr. 155, Ormindea-Băiţa-Hunedoara: Dumitraşcu, Cîntări, p. 117- 118, nr. 12, „Făgăraş";
Hetcou, p. '41-'12, nr. III, „Valea Barcăului"; Ilieşiu, p. H- 15, „Arieş"; Marian,
Sărbătorile, p. 17- 18, Răuseni-Botoşani; p. 18, var. I, Pătrăuţ-Suceava; p. 19,
var. II, Ilişeşti-Suceava; p. 19-20, var. III, Ciprian Porumbescu-Sucea·1a;
p. 20, var. IV, Todireşti-Suceava; p. 20-21, var. V, Frătăuţii Vechi-Suceava;
p. 21-22, var. VII, „Transil·.rania": .Mal'iencscu, p~ 65-67, comb. var. „Dobra,
Cluj, Alba Iulia"; R.F., an. II, nr. 3, 1957, p. 62-63, nr. 2, Zam-Hunedoara;
Rădulescu-Codii!, Muscel, p. 12'1-126, Rucăr-Argeş; Stea, Colinde, p. 65-66,
„Colindul vitelor"; Tocilescu, p. H81, Devesel-Mehedinţi; Viciu, p. 106, nr. CL,
Luna-Negreşti-Oaş-Satu Mare; p. 161- 162, nr. XCIII,
Sebeş-Ruşii
l\Iunţi
l\lureş; AJ.C.E.D., fg.: 358 a, Sîncel-Alba; 576 b, Sebeş-Alba; 1729 c, Petroşani
Hunedoara; 3'171 b, Dejeni-Recea-Braşov; '1775 a, Sitani-Pomezeu-Bihor; 5117 b,
Brădeni-Sibiu; 5397 b, Ghijasa de Sus-Alţina-Sihiu; 5'409 a, Albeşti-Sighişoara
Mureş; 6818 c, Cărmăzineşti-Gurasada, [La preot]; 8313 a, Negreşti-Satu Mare;
9150 c, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara, cf. tip 136; 10200 c, Alun-Boşorod-Hune
doara; 10219 d, Bulzeştii de Sus-Hunedoara; 10225 c, Prăvăleni-Vaţa de JosHunedoara; H2'40 b, Lelese-Hunedoara; mg. : 1233 a, Leşu-Bistriţa-Năsăud;
1361 i, Somova-Tulcea; 2120 g, Covăsinţ-Arad; 2959 I j. Bumbueşti-Boişoara-Yîlcea,
cf. tip 51, 165.

Cf. : Hetcou, p. 50-51, nr. XI, „Din Sudul Bihorului, de pe valea Crişului",
(a. tip 166); A.J.C.E.D., fg. 12826 b, Ylăiculeşti-Ileana-Ilfov , (a. tip 10 A ).

150 a - în vecinătatea unei case minunate, Dumnezeu
(care se scaldă sau stă într-un
jilţ) · stabileşte ierarhia bunurilor pămînteşti.

150 a - In the neighbourhood of a magnificent house,
God (bathing or sitting on a
chair) states the order of values in the world.

Cf. tip 16.
Bart ok, nr. 82 e, Cer băl-Hunedoara; nr. 82 d, Ghelari-Hunedoara; Drăgoi,
Colinde, p. 18-19, nr. 17, Lipova-Arad, cf. tip 10 B; Frîncu-CandHa, p. 191192, nr. 9, „Munţii Apuseni"; Viciu, p. 151- 152, nr. LXXVII, Gledin-MonorBistriţa-Năsăud, cf. tip 10 B: A .J.C.E.D., fg. 7369 c, Dragoslavele-Argeş; mg.:
503 m, Goleş-Topliţa-Hunedoara, cf. tip 10 B; 809 k, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara,
cf. tip 10 B; 1016 c, Radna-Lipova-Arad, cf. tip 10 B.
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1.51 - Disputa dintre v1n,

griu

şi

mir.

Grîul, vinul şi mirul îşi
întîietatea. Uneori mterYine şi Dumnezeu (Isus) cu
rolul de arbitru şi pacificator.
dispută

151 - The dispute between
wheat, wine and holy oit.

\Vheat, wine and holv oii
quarrel over their priority. ln
some cases God (] esus) intercedes as an arbitrator in order
to pacify them.

Cf. tip 152, 187.
Bart6k, nr. 99 a,

Drăgeşti-Bihor;

nr. 99 b, Cotiglet-Ceica-Bihor; nr. 99 c,
nr. 99 d, Tăşad-Drăgeşti-Bihor; nr. 99 e, Albac-Cimpeni-Cluj; nr. 99 f, Tarna l\lare-Satu Mare; nr. 99 g, l\loişa-Glodeni-Mureş;
Birseam1, p. 53-54, nr. II, „Arpătac"; Bibicescu, p. 244-245, nr. 9, VilceleCo·rasna; B1-ea:11l,G., Colinde, p. 198-200, nr. 122, „Transilvania", cf. tip 137 B b;
Rogoz-Simbăta-Bihor;

Daulu, p. 67, „Bihor"; Drăgan, p. 7-9; Drăgoi, Belinţ, p. 70-71, nr. 34, BeDrăgoi, Colinde, p. 66-67, nr. 62, II teu-Petriş-Arad ; p. 151- 152,
nr. 15-1, Ormindea-Băiţa-Hunedoara; p. 183-184, nr. 193, Petreni-Băcia-Hu
nedoara; p. 205-206, nr. 220, Cioara-Orăştie-Hunedoara; p. 260, nr. 297, Tu.
şinu-Sinpetru de Cimpie-Mureş; Frîncu-Candrea, p. 188, nr. 2, „:Munţii Apuseni"; p. 195- 196, nr. 15, „Munţii Apuseni"; Nicoară-Netea, p. 189- 190,
nr. 31, „ Regiunea Mureşului de sus"; Pamf ile, Crăciunul, p. 77- 78, nr. 61, „Transilvania"; T"ici11, p. 95-96, nr. CXXXIII, Lupu-Cergău-Alba; p. 98-99,
nr. CXXXVIII, Cetea-Borod-Bihor; p. 99- 100, nr. CXXXIX, Cugir-Alba;
p. 100- 10 l, nr. CXL, Orosia-Cuci-:\Iureş; p. 101, nr. CXLI, Călanu Mic-Călan
Hunedoara; p. 102, nr. CXLII, Suseni-Harghita, cf. tip 137 B b; p. 153- 15-1,
nr. LXXX, Romos-Hunedoara, [La gazda feciorilor]; A .I.C.E.D., f g. : 803 a,
Sfinandreiaş-Simeria-Hunedoara; 3393 b, Ohaba-Şinca-Braşov; 4304 a, ChegeaSăclseni-Satu Mare; 4817 b, Ernea-Dumbră.veni-Sibiu; 4934 c, Săscior-Alb1;
5034 a, Tur-).l'egrcşti-0 t •-Situ Ma.re; 5261 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoa.ra-Sib~;
5342 a, Homorod-Braşov; 5355 c, Coma.na. de Jos-Comana-Braşov; 5397 d, Gh'·
jasa de Sus-.-\lţi11a-Sibin; 5i46 a, Mateiaş-Racoş-Braşov; 6801 a, Ţărăţel-Brad
Huncdoara; 68\S b, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara; 7113 b, Supuru de
Sus-Supur-S:ttu l\Iare; 8330 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 9132 b, Săld<i
bagiu Mic-Căpîlna-Bihor; 9198 a, Girişu Negru-Tinca-Bihor; 10200 b, AlunBoşoro<l-Hunl'<loara; mg. : 63 i, Poiana-Balşa-Hunedoara; 225 1, Bucium-Şom
cuţa ~!are-:Maramureş; 541 i, Şanţ-Bistriţa-Năsăud; 918, Almăş-Sălişte-Zam
Hunedoara; 1014 c, Radna-Lipova-Arad; 1018 a, Lipova-Arad; 1507 m, Vaideilfomos-Huncdoara, [A gazdei]; 2595 I f, Cordău-Sînmartin-Bihor; 2725 I t, Galaţi
Zlatna-.\lua; 5034 a, Tur-Negreşti-Oaş-Satu Mare.
linţ-T imiş;
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Cf.: Viciu, p. 98, nr. CXXXVII, Silivaş-Gherla-Cluj, (a. tip 178);
A.l.C.E.D„ fg. 10259 b, Feregi-Cerbăl-Hunedoara (a. tip 168 A); mg. 2094 o,
Deseşti-1\laramureş, (a. tip 181).

152 - Disputa dintre brad
tei.

152 - The dispute between
the fir tree and the linden tree.

Bradul şi cu teiul (uneori
grîul) îşi dispută întîietatea. În
unele cazuri intervine şi Maica
Domnului cu rolul de arbitru
şi pacifica tor.

The fir tree and the linden
tree (in some cases wheat) are
quarreling over their priority.
In some cases the Mother of
God intercedes in order to pacify them.

şi

Cj. tip 151.
Bartok, nr. 99 h, Urisiu de Sus-Chiheru-Mureş; nr. 99 i, Poarta-Fărăgău
Breazul, G„ Colinde, p. 229-231, nr. 136, „Transilvania"; Dumitraşcu,
De sărbători, p. 20-21, nr. 2, Gîldău-Jegălia-Ialomiţa; Viciu, p. 107-108,
nr. CLIII; p. 108, nr. CLIV, Ceanu Mic-Tureni-Cluj; p. 108-109, nr. CLV,
Yoila-Braşov, [De zăurit]; A .I.C.E.D„ mg. 1853 m, Suplai-Zagra-Bistriţa-Năsăud.
Mureş;

Cf. : A.l.C.E.D„ fg. 10259 b,

Feregi-Cerbăl-Hunedoara,

(a. tip 168 A).

Ccmp.: Motij - Index, J 242.1, Contest between rose and amaranth.

153 - Judecata florilor.

153 - T he judgement of flowers.

Floarea soarelui (floarea
grîului) aşezată în poarta raiului
mustră celelalte flori pentru că
şi-au pierdut mireasma.

The sunflower (the flower
of wheat) sitting at the gates
of Paradise, rebukes the other
flowers for having lost their
fragrance.

Curn, ed. post., p. 81, nr. 62, Vîrteju-Măgurele-Ilfov, cf. tip 176 A; p. 88,
nr. 69, Bucureşti, cf. tip 176 A ; p. 89, nr. 70, Bilciureşti-Dîmboviţa; p. 101,
nr. 79, Cornăţelu-Dîmboviţa, cf. tip 121; p. 142- 143, nr. 1 H, Berevoeşti
Argeş; p. 161, nr. 126, Podu Rizii-Sălcioara-Dîmboviţa; p. 188, nr. 150, Aninoasa-Tîrgovişte-Dîmboviţa; Breazul, G„ Colinde, p. 376-377, nr. 254, „Muntenia"; p. 377-379, nr. 255, „Muntenia"; p. 428, nr. 287, „Muntenia"; BuddUnescu-Ciauşianu, p. 88, nr. 8, Aninoasa-Gorj, cf. tip 166; Drăgoi, Colinde,
p. 242, nr. 269, Rîşnov-Braşov; Nanu, p. 39, „Argeş"; Pamfile, Crăciunul,
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p. 69- 70, nr. 45, Vîrfu Cîmpului - Botoşani; p. 70, nr. 46, Ţepu-Galaţi;
p. 70-71, nr. 47, Ţepu-Galaţi; p. 71, nr. 48, Salcia-Teleorman; Păscu/eseu,
p. 15, nr. 20, Tîrgovişte-Dîmboviţa; p. 67, nr. 90, Ţăndărei-Ialomiţa, „Colind
de sorcovă"; Stea, Colinde, p. 45-46, cf. tip 9; A .I .C.E.D., fg. : 1663 c, Dodeşti
Viişoara-Vaslui; 1889 a, b, Peştera-Moeciu-Braşo·r, [Colind de fete]; 8790 b, JugurPoienarii de Muscel-Argeş, cf. tip 70, 137 B b; mg. : 1038 b, Jugur-Poienarii de
Muscel-Argeş, cf. tip 70, 137 B b; 1041 a, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, [La
fereastră), cf. tip 70, 137 B a, 190; 1475 r, Merii Petchii-Nuci-Ilfov, cf. tip 195.
Cf.: Bălăşel, p. 43-44, Bălăceanu-Buzău, (a. tip 176 A); Brăiloiu, p. 16,
nr. 27, Săgeata-Buzău, (a. tip 70); Breazul, G. Colinde, p. 42, nr. 29, „Transilvania", (a. tip 7); Cosma , p. 189, „Transilvania", (a. tip 7); Cucu, ed. post. p. 9,
nr. 3, Afumaţi-Olt, (a. tip I); p. 84, nr. 64, Bărbuleşti-Dîmboviţa (a. tip 25);
Păscu/eseu, p. 7-8, nr. 7, Tîrgovişte-Dîmboviţa, (a. tip 160 A); p. 41-42, Măr
ceşti-Dobra-Dîmboviţa, [Colind de fereastră], (a. tip 26 A); p. 59, nr. 76, Odobeşti-Vrancea, [Colind de copil mic], (a. tip 176); Pamfile, Colinde, p. 16- 18,
nr. 7, (a. tip 26 A); A .I.C.E.D., fg.: 2008 a, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş,
(a. tip 70); 3322 a, Dolhasca-Suceava, (a. tip 9); 7960 a, Voroneţ-Gura Humorului-Suceava, (a. tip 68).

154 - Disputa dintre sfinţi.

154 - T he dispute between
Saints.

Sfinţii se ceartă pentru
prioritate. Isus este recunoscut
a fi cel mai mare; Sfîntul Ion
însă (Crăciun, Sfîntul Petre) are
prioritate ca fiind mai bătrîn
sau pentru că l-a botezat pe
Isus.

The Saints quarrel over
their priority. J esus is acknowledged to be pre-eminent. Nevertheless, Saint John (Old
Christmas, Saint Peter) is given
priority because of age or because he bas baptised J esus.

Cf. tip 193: v. categ. VIII
Bart6k, nr. 91 a, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara, cf. tip 159, 173;
nr. 91 b, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara, cf. tip 159, 173; nr. 91 c, GhelariHunedoara, cf. tip 159, 17 3; Bîrseanu, p. 12, nr. X, Budila-Braşo·r; Breazul.
G., Colinde, p. 103-105, nr. 70, „Transilvania"; p. 106- 108, nr. 72, „:Moldova";
p. 108- 110, nr. 73, „Transilnnia"; p. 415-416, nr. 279, „Muntenia"; Daulu,
p. 30-31, „Bihor", cf. tip 185; Diaconu, p. 72- 74, Gugeşti-Vrancea, [Colind
de bătrîni], cf. tip 173; p. 92-93, Obileşti-Vrancea, [Colind de fereastră], cf,
tip 173; Drăgoi, Bclinţ, p. 40-41, nr. 4, Belinţ-Timiş; Ionescu, C., p. 17, nr. 9„
Streza-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă în cas1, la masă]; Marienesrn, p. 68- 70, comb.
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„Mihăieşti,

Lipova"; p. 71- 73, Alba-Iulia-Alba; Neagu, p. 38-39, nr. XXX,
Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa; Pam file, Crăciunul, p. 62-63, nr. 31,
„Brăila", cf. tip 173; p. 63-64, nr. 32, Novaci-Tg. Jiu-Gorj, cf. tip 173; Păscu
lescu, p. 6- 7, nr. 5, Cudalbi-Dolj. cf. tip 26 A ; p. 13, nr. 16, Tulcea-Tulcea,
cf. tip 173; Popovici, Vasile, p. 49-50, nr. 26, Crunţi-Reviga-lalomiţa; Rdu/escu, p. 23-24, Dragoslavele-Argeş, [Colind al casei], cf. tip 16; Stea, Colinde,
p. 51-53, cf. tip 173; Teodorescu, G. Dem., p. 23-24, Călăraşi-Ialomiţa, [De
casă], cf. tip 173; p. 24-25, Bogza-Sihlea-Vrancea, cf. tip 173; p. 25-26, Bucureşti, cf. tip 125, 173; Tuţescu, p. 19-21, Obileşti-Vrancea, [La fereastră], cf.
tip 173; p. 29-30, Obileşti-Vrancea, [Colind de bătrîn]; Ursu, p. 169, nr. 183,
Bozovici-Caraş-Severin; p. 170- 171, nr. 184, Bozovici-Caraş-Severin; p. 171,
nr. 185, Prilipeţ-Caraş-Severin; A .I.C.E.D., fg.: 336, Mada-Balşa-Hunedoara,
[A fetei]; 575 b, Sebeş-Alba; 1604 a, Perieţi-lalomiţa, cf. tip 173; 3493 a, HurezBeclean-Braşov; 5308 a, Potcoava-Ialomiţa, [De fereastră), cf. tip 173; 5399 b,
Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu, cf. tip 173; 6886 a, Budeşti-Ilfov, cf. tip 16, 173;
6901 d, Budeşti-Ilfov, cf. tip 16, 173; 7607 c, Şinca Veche-Poiana Mărului-Braşov;
8565 a, Tulcea-Tulcea, cf. tip 173; 8580 c, Somova-Tulcea, cf. tip 173; mg.: 1350 1,
Chilia Veche-Tulcea, cf. tip 173; 1361 m, Somova-Tulcea; 1363 c, Somova-Tulcea; 1474 k, Tălmăcel-Tălmaciu-Sibiu; 1978 t, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara.
var.,

Călăraşii

nr. 6,

Cf.: Bartok, nr. 93 b, Vaşcău-Bihor, (a. tip 185); Frîncu-Candrea, p. 190,
„Munţii Apuseni", (a. tip 164).
Comp.: Motif - Index, A 161, Hirarchy of gods; H 659 1.1, God is oldest.

155 - Bogatul

şi

săracul.

Bogatul refuză să primească
pe Dumnezeu (însoţit deobicei
de Sfîntul Petre), spre deosebire
de sărac care se arată bucuros
de oaspeţi. Dumnezeu hără
zeşte bogatului iadul, iar săra
cului raiul.

155 - T he rich and the poor.

The rich man refuses to
receive God (usually accompanied by Saint Peter), while the
poor man, offers shelter and
food with great hospitality. As
a consequence, the richman
is destined for Hell and the
poor man for Paradise.

Cj. tip 157.
A .A .F., voi. YII, p. 90-91, nr. 101, Cîmp-Vaşcău-Bihor; Alexiei, p. 169171, Botiza-Maramureş; Bartok, nr. 83 a, Şoimi-Bihor; nr. 83 b, Cotiglet-CeicaBihor; nr. 83 c, Beiuş-Bihor; nr. 83 d, Cîmp-Vaşcău-Bihor; nr. 83 e, Lune-

267
https://biblioteca-digitala.ro

şoara-Auşeu-Bihor,;

nr. 83 f, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 83 g,
nr. 83 h, Bistra-Mureş; Bîrseanu, p. 16-17, nr. XVI,
Beclean-Bistriţa-:!':ăsăud; Bir/ea, I, p. 107, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş; Bologa,
p. 35-36, nr. 27, Lancrăm-Scbeş-Alba; Brediceanu, p. 149- 150, nr. 117, Budeşti-Ilfov; Bud, p. 71, ur. 11, „Maramureş"; Cocişiu, Tfrnava, p. 430, BuiaŞeica Mare-Sibiu; Coman p. 43-44, Margine-Abram-Bihor; Daulu, p. 39-40,
„Bihor"; Densusianu, Antologie dialectală, p. 49-50, Densuş-Hunedoara; Drnsusianu, Haţeg, p. 12'>- 121, Densuş-Hunedoara; Drăgoi, Colinde, p. 196,
nr. 207, Unirea-Alba; p. 198, nr. 210, Oarda-Alba-Iulia-Alba; Dumitraşcu-Cri
şan, p. 37-38, nr. VII, Mărgineni-Hîrseni-Sibiu; Hetcou, p. 43-44, nr. V,
„Valea Barcăului"; Jarnik-Bîrseanu, p. 538-539, nr. XXX, „Bistriţa-Năsăud";
Lenghel-Izanu, p. 47-48, Bîrsana-Maramureş; }.fa1·ienescu, p. 56-59, comb. var.
„Bozinta, Cluj"; .i\"icoară-Netea, p. 176, nr. 20, „Regiunea Mureşului de sus";
Pagini alese, p. 41-42, „Transilvania"; Pamfile, Crăciunul, p. 74- 75, nr. 55,
„Transilvania"; Papahagi, p. 78, nr. CCCXLIV, Săcel-Maramureş; p. 79-80,
nr. CCCXLIX, Şieu-Rozavlea-Maramureş; Pădureni, p. 46-47, Muncelul MareHunedoara; R.F„ an II, nr. 3, 1957, p. 65, nr. 7, Zaro-Hunedoara; Stea, Colinde,
p. 46-48; Theodorescu, Cicerone, p. 284-285, Parva-Bistriţa-Năsăud; Teodorescu-Kirileanu, p. 7-9; Velcu, p.5-8, nr. 7; Viciu,p. 61-62, nr. LXXIII;
p. 62, nr. LXXI\", Cibu-Fîntînele-1\Iureş; p. 63-64, nr. LXXVI, Ocna-Mureş
Alba; p. 64, nr. LXXVII, Corneşti-Mihai Viteazu-Cluj ; A .I .C.E.D„ jg. : 309,
Mada-Balşa-Hunedoara, [A săracului]; 617 a, Toderiţa-Braşov; 755 b, Bucureşti,
cf. tip 176 A; 915 a, :Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 1306 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara
Sibiu; 1750 a, Petroşani-Hunedoara; 3401 II e, Viştea de Jos-Viştea-Braşov;
4694 b, Cuhca-Maramureş, cf. tip 137 B b; 4729 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor;
4923 b, Sebeşel-Săsciori-Alba; 5005 c, l\Ioişeni-Certeze-Satu Mare; 5124 a, Bră
deni-Sibiu; 5138 b, Brădeni-Sibiu; 5430 b, Şoala-Valea Viilor-Sibiu; 5736 b,
Dumbrăviţa-Holod-Bihor;
6157 d, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6213 b, TîrnavaSibiu; 6375 a, Dîrlos-Sibiu, cf. tip 33; 6817 d, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara;
6824 a, Gurasada-Hunedoara; 6847 b, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 6854 a,
l'ric-Pui-Hunedoara; 7225 b, Bratca-Bihor; 7225 c, Bratca-Bihor, cf. tip 137 B b ;
7362 a, Valea Lungă-Dîrlos-Sibiu; 7611 a, Şinca Veche-Şinca-Braşov; 9349 b,
Săcădat-Bihor; 10233 a, Valea Bradului-Brad-Hunedoara; 14185 a, Boşorod
Hunedoara, [A săracului]; mg. : 547 1, Mijlocenii Bîrgăului-Prundu Bîrgăului
Bistriţa-Năsăud; 550 v, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 585 c,
Leşu-Bistriţa-::\ăsăud;
1008 f, Lipova- ..\rad; 1135 g, Inroru-Alb-Bicaz-:'.'Jeamţ; 1433 g, Leşu-Bistriţa
:'.\'ăsăud; 1441 e, Sîngeorz-Băi-Bistriţa-Năsăud; 1752 f, Prundu Bîrgău!ui-Bistriţa
Kăsăud; 3401 II e, Viştea de Jos-Viştea-Braşo·1.
Igriş-Sînpetru Mare-Timiş;

Cf.: Marian, L<gendde, p. 65, „Valea Almăjului", (a. tip 168 B); Viciu, p. 63~
nr. LXXV, Sebeş-Ruşii l\lunţi-1\lureş, (a. tip 33); A .I.C.E.D., jg. 3163 a, !\lălini-
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Sucea·,ra, (a. tip 9); mg.: 2133 r, Leordina-Maramureş, (a. tip 162); 2139 j, Leordina(a. tip 162).

Maramureş,

Comp.: Motif - Index, Q 1.1, Gods (saints) in disguise reward hospitality
and punish inhospitality • Q 560 f f, Punishements in hell.
şi

156 - The Mother of God
and the inhospitable man.

Ciobani (saşi.„) sînt neprimitori cu Maica Domnului.
Maica este bine primită doar în
seara de Crăciun, (sau doar în

Shepherds (saxons„.) prove to be inhospitable towards
the Mother of God. She is well
received only on the eve of
Christmas (only by Romanians).

156 - Mai ca Domnului
gazda 11cosp#alieră.

Ţara Românească).
Ilieşi11,

p. 22, Maieru-Bistriţa-Năsăud; Teodorescu, G., Dtnz, p. 19, BucuA .I.C.E.D., fg.: 4680 a, Cuhea-Maramureş; 7318, Bucureşti, cf. tip. 173;
mg. 808 I, Dăbîca -Topliţa-Hunedoara, cf. tip 173.

reşti;

ospitalieră şi

157 - T he hospitable man
and the miracles.

cioban (un om, un
... ) primeşte cu ospitali ta te pe Dumnezeu (însoţit
de obicei de Sfîntul Petru).
După plecarea oaspeţilor, oile
gazdei se poleiesc cu aur (boii se
auresc, florile înfloresc iarna„.).

A shepherd (a man, a
gentleman farmer„.) receives
God (usually accompanied by
Saint Peter) with hospitality.
Af ter the departure of the
guests, the sheep of the host
turns to gold (the oxen turn
to gold, the flowers bloom in
winter„.).

157 - Gazda
minunile ..
Un

boiernaş

Cf. tip 155.
Bălăşel,

p. 21-22, nr. 2, Scundu-Vîlcea; Bîrseanu, p. 54-56, nr. III,
Bibicescu, p. 240-242, nr. 7, Vîlcele-Covasna; Drăgoi, Colinde,
p. 186- 187, nr. 196, Petreni-Băcia-Hunedoara; Tuţescu, p. 50-52, „Măgura.
Transilvania"; Viciu, p. 60-61, nr. LXXII,
Teiuş-Alba;
p.
64-65
nr. LXXVIII, Boziaş-Tîrnăveni-Mureş; p. 103, nr. CXLIV, Soroştin-Şeica Mică
Sibiu; A .I.C.E.D„ fg.: 361 b, Sîncel-Alba; 667 c, Hosman-Nocrich-Sibiu, cj.
tip 125; 813 b, Sfînandreiaş-Simeria-Hunedoara; 5409 c, Albeşti-Sighişoara„Arpă tac";
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Mureş, [A gazdei]; 5444 b, l\fateiaş-Racoş-Braşov; 9123 b, Gurasada-Hunedoara,
cf. tip 37.

Cf.: A.I.C.E.D., fg. 1750,

Corbeşti-Ceica-Bihor,

(a. tip 169 a).

Comp.: Motif - Index, Q 45.1, Hospitality to disguised god rewarded.
şi diaconeasă

călugăriţi.

158 - T he deacon, his wife
and monastic life.

Pentru a răsplăti pioşenia
diaconului şi diaconesei care
s-au călugărit, Dumnezeu face
diverse minuni.

As a reward for the piety
of the deacon and his wife who
had chosen a monastic life,
God performs miracles.

158 - Diacon

Teodorescu, G., Dem, p. 34-38,
şi

Brăila-Brăila,

(dub.).

merele

159 - T he kind man and
the apples.

Un om, care a făcut în
bine (a făcut milostenii,
a fost cuvios, a dat Domnului
buti cu bani, în unele cazuri
actiunile omului bun nu sînt
sp~cificate), stă în rai (uneori
se omite a preciza locul) sub
un pom încărcat cu mere (de
aur).

A man who during his life
has done only good deeds (has
proved to be charitable, pious
or has given God barrels filled
with money - in some cases
the deeds of the kind man are
not specified) rests in Paradise
(in some cases Paradise is not
mentioned) under a tree laden
with (golden) apples.

159 - Omul bun
de aur.
viaţă

Cf. tip 29.
Bar/ok, nr. 48 a, Fencş-Zlatna-Alba, cf. tip 160 B; nr. 48 b, Cotiglet-CeicaBihor; nr. 48 c, Feregi-Cerbăl-Hunedoara; nr. 48 e, Toc-Săvîrşin-Arad; nr. 48 f,
Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 48 g, Comori-Gurghiu-Mureş; nr. 91 d,
!băneşti-Mureş;
nr. 91 e, Poarta-Fărăgău-Mureş; nr. 91 f, Voiniceni-Ceauşu
de Cîmpie-Mureş; nr. 91 g, Ungheni-Mureş; Bălăşel, p. 36-37, nr. 15, CataneNegoi-Dolj; Bogdan, G., p. 25, Jina-Sibiu, [Colinda pomului]; Bologa, p. 25-26,
nr. 17, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, [Colinda mărului]; Daulu,
p. 57-58, „Bihor"; Drăgoi, Colinde, p. 34-35, nr. 30, Săvîrşin-Arad; p. 49-50,
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nr. 45, Ilteu-Petriş-Arad; p. 78-79, nr. 73, Leşnic-Veţel-Hunedoara; p. 103,
nr. 94, Veţel-Hunedoara; p. 123-124, nr. 115, Cerbia-Zam-Hunedoara; p. 145146, nr. 144, Mărtineşti-Hunedoara; p. 163, nr. 171, Cărăstău-Baldovin-Hune
doara; p. 177, nr. 187, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 207-208, nr. 221, Săliştea
Hunedoara; Dmnitraşcu-Crifan, p. 50-51, nr. XIV, Mărgineni-Hîrseni-Braşov,
[De oameni însuraţi]; p. 51- 52, nr. XV, Mărgineni-Hîrseni-Braşov, [De oameni
însuraţi]; p. 52, nr. XVI, Mărgineni-Hîrseni-Braşov; Ilieşiu, p. 19, SînmartinChinteni-Cluj; Ionescu, C., p. 26-27, Streza-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă în casă La masă]; Lrnghcl-Izam1, p. 49, Bîrsana-Maramureş; Nicoară, Netea, p. 179180, nr. 24, „Regiunea Mureşului de sus"; Tuţcscu, p. 13- 14, Orăştie-Hunedoara;
Viciu, p. 91, nr. CXXIV, Crăieşti-Mureş; p. 91, nr. CXXV, Sebeş-Ruşii Munţi
Mureş; p. 92, nr. CXXVI, Agrişteu-Bălăuşeri-Mureş; p. 92, CXXVI, var. I,
„Transilvania"; p. 93, nr. CXXVII, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; p. 9394, nr. CXXVIII, Orosia-Cuci-Mureş; p. 94-95, nr. CXXXI, Silivaş-Gherla
Cluj ; p. 158, nr. LXXXV, „Bucureşti-Zarand"; p. 159, nr. LXXVII, Ungurei-Roşia de Secaş-Alba, p. 159, nr. LXXXVIII, Dezmir-Apahida-Cluj; p. 159,
nr. LXXXIX, Spring-Alba; p. 160, nr. XC, Ceanu Mic-Tureni-Cluj; p. 164,
nr. XCVIII, Ragla-Cetate-Bistriţa Năsăud; A .I.C.E.D., fg. 133 a, Sîncel-Alba;
317, Mada-Balşa-Hunedoara, cj. tip 160 B; 481 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara
Sibiu, [De masă]; 908 b Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 976 b, Turnu Roşu-Sibiu;
1033 a, Jina-Sibiu, [A pomului]; 1306 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu;
1320 b, Arpaşu deSus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colind de casă]; 1766 c, Lăpugiu de
Sus-Lăpugiu
de jos-Hunedoara;
1808 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara, cj.
tip. 30; 2124 b, Peţelca-Teiuş-Alba; 3390 a, lJcea de Jos-Ucea-Făgăraş; 3425 a,
Ohaba-Şinca-Braşov; 3439 c, Mărgineni-Hîrseni-Braşov; 4732 b, Crînceşti-Do
breşti-Bihor; 4764 b, Hidişelu de Sus-Bihor; 4945 b, Gaida de Sus-Gaida de JosAlba; 5120 a, Retiş-Brădeni-Sibiu; 5 lH a, Brădeni-Sibiu, 5278 b, Gaida de JosAlba; 543.3a, Şoala-Valea Viilor-Sibiu; 5790 a, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara;
6155 a, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6155 d, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6802 c, Ţărăţel
Brad-Hunedoara; 6809 c, Gurasada-Hunedoara; 6816 e, Cărmăzineşti-Gurasada
Hunedoara, [De bătrîn[; 6845 b, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 7504 c,
Ohaba-Şinca-Braşov; 7611 b, Şinca-Poiana Mărului-Braşov; 7669 a, Săvăstreni
Recea-Braşov; 7681 a, Săsciori-Recea-Braşov; 8334 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hune
doara; 9107 a, Bucium-Şinca-Braşov; 10261 d, Feregi-Cerbăl-Hunedoara, [De
bătrîn]; 14160 c, Cerişor-Lelese-Hunedoara; 14182 c, Boşorod-Hunedoara, [Bă
trânească]; mg. : II3 I, Sohodol-Lelese-Hunedoara; 347 v, Văşad-Curtuişeni
Bihor; 913 a, Almaş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1013 c, Lipova-Arad; 1017 e, LipovaArad; 2724 II gg, Feneş-Zlatna-Alba.

Cj.: Bart6k, nr. 91 a, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara, (a, tip. 154);
nr. 91 b, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara, (a. tip. 154); nr. 9 lc, Ghelar271
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Hunedoara-Hunedoara, (a, tip. 15'1); A .l.C.E.D., fg. 6809 a, Gurasada-Hunedoara, (a. tip. 125).

Comp. : 11Iotij - Index, F 162.3, Tree in other world; Q 172, Admission
to hea·1en; D 1'161.0. 1, Tree with golden fruit.

160 - Omul bun în preajma
sfinţi.lor.

) ,160 - The kind man in the
company of Saints.

Comp.: .Motij- Index, Q 172, Admission to heaven.

160 A - Ca răsplată pentru faptele sale bune, un om
ajunge să se scalde laolaltă cu
Dumnezeu (Sfinţi).

160 A - As a reward for
his good deeds, a man bathes
with God (Saints).

Bălăşel, p. 44-46, nr. 21, Bălăceanu-Buzău, „Colindul lui Dumnezeu";
Burada, p. 38-42, „Dobrogea"; Cucu, ed. post., p. 71- 73, nr. 55, Lupşanu
Ialomiţa, cj. tip 16; p. 91-92, nr. 72, Rotari-Ceptura-Prahova; Diaconu, p. 8992, Obileşti-Vrancea, [De preot]; Garofoiu, p. 19-20, Cîmpulung-Muscel-Argeş;
Neagu, p. 10-11, nr. VII, Deleni-Constanţa, „Colindu ăl mare", [De casă];
p. 48-49, nr. XXXIX, Călăraşii vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de fereastră]; Pamfile, Crăciunul, p. 102-103, nr. 107, „Brăila"; p. 104-106, nr. 109,
Amara-Balta Albă-Buzău; p. 106, nr. 110, Ţepu-Galaţi; Păscu/eseu, p. 7-8,
nr. 7, Tîrgovişte-Dîmboviţa, cj. tip 153; p. 8-9, nr. 8, Rîmnicu de Sus-CogealacConstanţa; p. 42-43, nr. 47, Tulcea-Tulcea, [Colind de fereastră), cj. tip 1;
Popovici, Vasile, p. 46-48, nr. 25, Crunţi-Reviga-Ialomiţa; Teodorescii, G., Dom.
p. 29-30, Călăraşi-Ialomiţa; p. 30-31, „Buzău", [De bătrîn]; Vulpescu,
p. 160-162, Lupşanu-lalomiţa, cj. tip 16; A.l.C.E.D., jg.: 176 a, PoienariUlmi-llfov; 561 b, Bucureşti, „Colindă dumnezeiască"; 1601 a, Perieţi-Ialomiţa;
3420 a, Poienari-Ulmi-Ilfo·1, [Pentru băiat mic]; 5306 b, Independenţa-Ialomiţa;
6591 b, Brătuleşti-Bucureşti-Ilfov; 6885 b, Budeşti-Ilfo·r, „Colindu lui Dumnezeu";
7326 a, b, Bucureşti, „Cîntec dumnezeiesc", [Pentru familie]; 8083 c, Borduşani
lalomiţa, [Colindu curţii], cf. tip. 16; 8566 a, Tulcea-Tulcea; mg.: 74 e, N'ucetDîmboviţa, „Colindul ăl mare", [De seară], cj. tip 173; 1042 e, Victoria-Brăila;
1824 b, Jegălia-lalomiţa; 1825 a, Lupşanu-Ialomiţa, cj. tip 16; 1826 c, Lupşanu
lalomiţa, cf. tip 16; 3003 i (v), Zimnicea-Teleorman, [Cîntecul casei, la masă].

160 B - Ca răsplată pentru faptele sale bune, un om

160 B - As a reward for
his good deeds, a man comes
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ajunge în preajma
obicei la masă).

sfinţilor

(de-

into the company of Saints(usually sitting at Saint's table).

p. 64, nr. 33, Ciineni-\"ilcea; p. 102, nr. 106, Ţepu
p. 59-60, nr. 77, Ţăndărei-Ialomiţa, [Colind de fereastră];
Răuţescu, p. 32-33, Dragoslanle-Argeş; Stea, Colinde, p. 59-60, [Colindu I
omului bogat şi milostiv]; Teodorescu-Kirileanu, p. 11- 13; Tuţescu, p. 31- 32,
Obileşti-Vrancea; Viciu, p. 94., nr. CXXX, Spring-Alba; A .I.C.E.D., jg.: 164.1 a,
Buciumeni-Galaţi; 7505 b, Ohaba-Şinca-Braşov; 1696 b, \"aida-Recea-Braşo·1;
mg.: 2958 II i, Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, cf. tip 16; 2959 I 1, Bumbueşti Boişoara-Vîlcea, „Colindecul cu friguroşii"; 2961 II i, Găujani-Boişoara- \"îlcea,
[Colindă de masă].

Pam.file,

Crăciunul,

Galaţi; Păsculescu,

Cf.: Bart6k, nr. 4.8 a, Feneş-Zlatna-Alba, (a. tip 159); nr. 65 b, \"oinicenide Cimpie-Mureş, (a. tip 137 Ba); A .I.C.E.D., fg. 317, l\lada-Balşa-Hu
nedoara, (a. tip 159).

Ceauşu

Omul bun stă
cu sfinţii îmbrăcat
vestmînt minunat.

160 B a laolaltă

într-un

160 B a - The kind man
who comes into the company
of Saints is dressed in magnificent attire.

Cf. : tip 26, 1.2 b, 131 a, 181 a.
Drăgoi, Belin/, p. 38, nr. 1, Belinţ-Timiş, cf. tip 137 A ; Pamf ilc, Crăciunul,
p. 101-102, nr. 105, Ţepu-Galaţi; A.I.C.E.D., mg.: 2958 I u, l\llăceni-Periş
\"ilcea, [Pentru gazdă]; 2959 II a, Bumbueşti-Boişoara- Vîlcea, „Colindecul cu
pometu"; 2960 II c, Boişoara-Vîlcea, [Al pometului]; 2961 II d, Găujani-Boişoara
Vilcea, [Colindă de masă].

160 C - Omul bun cu nevasta sa stau la masă în rai
alături de Mircea Vodă. Soţia
omului bun cere acestuia să-i
ridice o cetate cu trei turnuri.

Pdsculescit, p. 4.3-4.4, nr. 4.9,

160 C - The kind man
with his wife sit at a table in
Paradise beside King Mircea.
The wife of the kind man
wants a city with three towers
to be built for her.

Ţăndărei-Ialomiţa,

[Colind de

bărbat].

273
https://biblioteca-digitala.ro

161 - Lumînarea

161 -

uriaşă.

Ruga omului bun se înalţă
la cer, deobicei în chip de
luminare uriaşă.

pînă

The huge candle.

The kind man' s pra yer,
usually turned into a huge candle, reaches to the sky.

Bart ok, nr. 67 a, Murani-Pîşchia-Timiş; nr. 67 b, Cenad-Timiş; Drdgoi,
p. 44, nr. 8, Belinţ-Timiş, [Colindă de intrare şi urare în casă]; Dt·dgoi,
Colinde, p. 7, nr. 8, Lipo·1a-Timiş; Viciu, p. 25, nr. VIII, Jiu-Paroşeni-Vulcan
Hunedoara,; A.I.C.E.D., fg.: 1785 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 5790 c,
Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara, cf. tip 176 C; 8329 b, Almăş-Sălişte-Zam
Hunedoara; 14160 b, Cerişor-Lelese-Hunedoara; mg. : 503 n, Goleş-Topliţa
Hunedoara; 879 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1011 a, Lipo·1a-Arad; 1015 d,
Radna-Lipo-,a-Arad.
Bclinţ,

Cf.: A.I.C.E.D., fg. 10202 d,
170 A).

Poieniţa

Voinii-Bunila-Hunedoara, (a.

tip

păcatelor

162 - C omplaint over the
sins of mankind.

l\Iaica Domnului (Dumnezeu), aşezată în poarta raiului
(în leagăn, la umbra pomilor)
închină cu un pahar minunat
şi deplînge păcatele omenirii
(beţie, blasfemie, necredinţă ... )

The l\fother of God (God),
sitting at the gates of Paradise
(in a cradle, in the shadow of
trees), raises a magnificent glass
and grieves over the sins of mankind (drinking, blasphemy, lack
of devotion ... )

162- Deplîngerea
omenirii.

Cf. tip 176 C, 177 C.
A .A .F., voi. V, p. 150, nr. 144, Scărişoara-Alba; Bartak, nr. 66, Păuci
Coman, p. 10, Margine-Abram-Bihor; Drăgoi,
Colinde, p. 128- 129, nr. 120, Mintia-Deva-Hunedoara, cf. tip 137 B b; p. 148149, nr. 149, Zlaşti-Hunedoara-Hunedoara, cf. tip 9 ;p. 229-230, nr. 251, Ludoş
Sibiu, cf. tip 137 B b; p. 233, nr. 256, Pianu de Sus-Pianu-Alba, cf. tip 23, 184;
p. 235, nr. 258, Săsciori-Recea-Braşov, cf. tip 137 B b; Dumitraşcu, Cîntări,
p. 116, nr. li, „Făgăraş", cf. tip. 9; Dumitraşcu-Crişan, p. 35-36, nr. V,
Sebeş-Hirseni-Braşov; p. 36-37, nr. VI, Măieruş-Braşov; Ilieşiu, p. 7; p. 8,
Orman-lclod-Cluj; Lenghel-Izanu, p. 36, Bîrsana-Maramureş; Nicoară-Netea,
neşti-Sarmizegetusa-Hunedoara;
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p. 192, nr. 3-4, „Regiunea Mureşului de sus"; Vicitt, p. 107, nr. CLII, Agrişteu
Bălăuşeri-Mureş; A .I.C.E.D., fg.: 278 b, Alba Iulia-Alba, [Din ale fetelor], cf.
tip 178; 326 a, Mada-Balşa-Hunedoara, (dub.); 361 a, Sîncel-Alba; 887 b, !\lohuŞelimbăr-Sibiu; 897 c, Răşinari-Sibiu-Sibiu; 1221 a, Dridif-Voila-Braşov, cf. tip
166; 1275 a, Drăguş-Viştea-Braşov, cf. tip 166; 2122 a, Peţelca-Teiuş--Alba;
3389 a, Ucea de Jos- Ucea-Braşov; 3398 c, Ohaba-Şinca-Braşov; 3172 c, DejaniRecea-Braşov; 1200 b, Gheja-Luduş-Mureş; 5415 b, Mateiaş-Racoş-Braşo·1;
5460 a, Coveş-Agnita-Sibiu, cf. tip 166; 6818, e, Cărmăzineşti-Gurasada-Hune
doara; 6835 d, Merişor-Băniţa-Hunedoara; 6854 b, Uric-Pui-Hunedoara; 7111 b,
Supuru de Sus-Supur-Satu Mare, cf. tip 9; 7162 a, Bobota-Sălaj; 7610 a, Şinca
Poiana Mărului-Braşov; 7671 a, Săvăstreni-Recea-Braşov; 8087 b, Rahău
Sebeş-Alba; 10045 b, Fundu Moldovii-Suceava; 14131 b, Dorna Cîndrenî-Sucea·1a; mg.: 79 d, Ortoaia-Dorna-Arini-Suceava; 162 u, Rohia-Tirgu Lăpuş
~1aramureş, cf. tip 29, 178; 238 u,
Stănija-Buceş-Hunedoara; 565 h, DornaArini-Suceava; 1188 d, Fundu Moldovii-Suceava; 1197 f, Fundu l\loldovei-Su
cea·1a; 1463 II e, Sadova-Suceava; 1558 k, Fundu Moldovei-Suceava; 1560 1,
Fundu Moldovei-Suceava; 2139 j, Leordina-1\laramureş, cj. tip 155, 217; 2139 k,
Leordina-Maramureş, cf. tip 137 B b; 2233 r, Leordina-Maramureş, cf. tip 155;
2723 I c, Agnita-Sibiu.

Cf.: Drăgoi, Colinde, p. 251, nr. 283, Întorsura Buzăului-Covasna, (a. tip
23); Viciu, p. 54-55, nr. LXII, Blaj-Alba, (a. tip 173); p. 76, nr. C, Comori~Iureş, (a. tip 190); A.I.C.E.D., mg. 539 g, Crucea-Sucea·rn, (a. tip 166).
Comp.: J\fotif - Index, E 750.2., Perilous path for soul to world of dead;
Q 223.5, Neglect to attend church punished.

163 - Intrarea în rai.
Sfîntul Petru (foarte rar
Arhanghelul Mihail) refuză familiei sale păcătoase accesul în
rai ; primeşte doar pe fratele
său (sora, foarte rar mama)
care şi-a cîştigat locul în rai
prin faceri de bine (prin cinste,
practicarea ciobăniei).

140,

163 - Entry into Paradise.
Saint Peter (very seldom
the Archangel Michael) does
not allow his sinful family to
enter into Paradise. He receives
only his brother (sister, very
seldom his mother) who, owing
to his good deeds (because he
was a shepherd, or because he
was honest), îs worthy of admittance.

A.A.F., voi. VII, p. 93, nr. 104, Călugări-Cărpinet-Bihor; Alexiei, p. 139Bartok, nr. 100 a, Păucineşti-Sarmizegetusa-

„Bacamezeu-Caraş-Severin";
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Hunedoara; nr. 100 b, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 100 c, Nucde Sus-Hunedoara; nr. 100 d, Tăşad-Drăgeşti-Bihor; nr. 100 e,
;ioimi-Bihor; nr. 100 f, "l~r·1iş de Beiuş-Şoimi-Bihor; nr. 100 g, Orşova-Gurghiu
:Mureş; nr. 100 h, Comori-Gurghiu-1\!ureş,; nr. 100 i„ Troaş-Arad; nr . 100 j.
Idicel-Brîncov·eneşti-l\I ureş; Bfrlea, I„ p. 104- 105, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş;
Cocişiu, îl.rdeal, p. 15- 16, „Jomal-Alba"; Coman, p. 37-40, Margine-AbramBihor; Cucu, ed. post„ p. 144, nr. 115, Fierbinţi-Ilfov; p. 206-208, nr. 164,
Joiţa-Ilfo·1; Daulu, p. 52-54, „Bihor"; Densusianu, Haţeg, p. 109, nr. 110,
Densuş-Hunedoara; Drăgoi, Belinţ, nr. 43, nr. 7, Belinţ-Timiş; p. 68- 70, nr. 33,
Belinţ-Timiş; Drăgoi, Colinde, p. 25-26, i:Jr. 22, Săvîrşin-Arad; p. 172-173,
nr. 182, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 230-231, nr. 252, Ludoş-Sibiu; Hetcou,
p. 47 -49, nr. X, „Din sudul Bihorului, de pe valea Crişului"; Marienescu, p. 7476, comb. var. „Cluj-Alba Iulia, Dobra"; Mărăscu, p. 55-56, Sudrigiu-Rieni-Bihor; 1\"icoaiă-1\"ttea, p. 175, nr. 19, „Regiunea Mureşului de sus";
Papahagi, p. 77, nr. CCCXLII, Borşa-Maramureş; p. 77- 78, nr. CCCXLIII,
Repedea-::\Iaramureş; Tlzwdoresrn, Cicerone, p. 283-284, Parva-Bistriţa-Năsăud;
l"iciu, p. 82, nr. CX, Silivaş-Gherla-Cluj; p. 82-83, nr. CXII, Clopotiva-Rîu
de ~!ori-Hunedoara; p. 83-84, nr. CXIII var., Girişu Romîn-Moeciu-Cluj,
cf. tip 166; p. 84-85, nr. CXIY, Ocna Mureş-Alba; p. 85, nr. CXV, Soroştin
Şeica ~lică-Sibiu; p. 86, nr. CXYI, Cistei-Mihalţ-Alba; p. 86-87, nr. CXVII,
var., „Tămpăhaza-Aiud"; A .l.C.E.D., f g. : 311 a, Mada-Balşa-Hunedoara; 360 b,
Sincel-Alba; 485 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu; 1316 b, Arpaşu de Sus-Cîrţi
şoara-Sibiu; -î 735 b, Crinceşti-Dobreşti-Bihor; 4764 c, Hidişelu de Sus-Bihor;
5399 d, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 6803 c, Ţărăţel-Brad-Hunedoara; 6816 b,
Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara; 6824 c, Gurasada-Hunedoara; 6842 d, Valea
Lupului-Baru-Hunedoara; 9311 c, Hoghilag- Sibiu; 10179 b, Ghelari -Hunedoara.
Hunedoara 10193 b, Ruda-Ghelari-Hunedoara; 10213 c, Rişculiţa-Baia de Criş·
Hunedoara; 10252 b, Stinceşti-Dobra-Hunedoara; 14432 b, Doma CîndreniSucea·.ra; mg.: 113 r, Sohodol-Lelese-Hunedoara; 809 i, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara;
909 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1430 c, Roşia de Secaş-Alba; 1612 II t,
Aştileu- Bihor; 1710 h, Cerbăl-Hunedoara; 1978 ş, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara;
2603 I e, Tisa-Hălmagiu-_\rad; 2604 I k, Poienari-Hălmagiu-Arad.
şoara-Sălaşu

Comp.: Motij - Index, Q 291.1, Peter's Mother dropped from
because of hard-heartedness; A 661.0.1.2, Peter, as porter of heaven.

heaven

764 - Tulnicul, iadul şira'itel.

164 - The Alphorn, Hell
and Paradise.

Dumnezeu îi dă lui Petre
tulnicul pentru a aduna toate

God gives Peter an alphorn m order to gather all
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sufletele. Sufletele bune vor fi
îndreptate spre rai, cele rele
spre iad.

the souls. The good souls will
be guided towards Paradise,
the wicked souls tO\fards HelJ.

Bart ok, nr. 10 I f, Cociuba l\lare-Bihor; Frfocu-Ca11d1·ca, p. 190, nr. 6,
Apuseni", cj. tip 154.

„!\lunţii

Comp.: Motij- Index, A 1093, End of world announced by trumpet.

165 -

Sfîrşitttl

165 - T he end of the world.

lumii.

Întrebat de un om (o fată,
o văduvă, Sfîntul Petru ... )
Dumnezeu
(Isus,
Sfîntul
Ion„.), aşezat într-un leagăn
(la masă, în pat), răspunde:
lumea se va sfîrşi atunci cînd
copiii (finii) vor nesocoti respectul datorat părinţilor (naşi
lor).

Questionned by a man (a
girl, a widow, Saint Peter.„),
God, (Jesus, Saint John) who
is sitting in a cradle (at a table,
in a bed), answers: the world
will come to an end when children (and godsons) o\·erlook
the respect due to their parents
(and godfa thers).

Cj. tip 51.
A .A .F., ·101. YI, p. 204, nr. 199, Gherţa l\Iare-Turţ-Satu Mare; Bîrlea, I.,
p. 10 I- 102, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş; p. 102, Călineşti-Maramureş; B1·cdicca11u, p. 144- 145, nr. 114, Berbeşti-Giuleşti-1\Iaramureş; Drăgan, p. 5-6;
Lrnghel-I::anu, p. 44, Breb-Ocna-Şugatag-1\Iaramureş; Ncag11, p. 14, nr. XIL
Borduşani-Ialomiţa, cj. tip 167; Pam file, Crăciunul, p. 76, nr. 58, „Brăila",
cf. tip 167; Papahagi, p. 76, nr. CCCXL, Giuleşti-Maramureş; Păscu/eseu, p. 14,
nr. 18, „Tulcea", cj. tip 167; Teodorescu, G. Dem, p. 93-94, Bucureşti, [De
văduvă], cf. tip 167; Tocilescu, p. 1465, Cerna-Tulcea; cf. tip 167; p. 1467,
Cerna-Tulcea, cf. tip 167, p. 1495, Bragadiru-Teleorman, cf. tip 167; Viciu, p. 77,
nr. CI, Spătac-Blaj-Alba; A.I.C.E.D., fg.: 563 a, Bucureşti, [De vădu·1ă], cj.
tip 167; 5760 d, Ţebea-Baia de Arieş-Hunedoara; 6156 a, Buia-Şeica Mare-Sibiu,
cf. tip 167; 6177 c, Ştenea-Şeica Mare-Sibiu, cf. tip 167; 6293 b, Bucureşti, [De
vă.duvă), cf. tip 167; 7331 a, Bucureşti, [De văduvă], cf. tip 167; 130'17 c, Drăgu
şeni-Şcheia-Iaşi, cf. tip 167; mg.: 162 1, Robia-Baia Mare-Maramureş; 3365 II j,
Şurdeşti-Siseşti-Maramureş.

Cf.: Burada, p. 72-75, „Dobrogea", (a. tip 130); Drăgoi, Colinde, p. 118119, nr. 108, Briznic-Ilia-Hunedoara, (a. tip 176 C); Pamfile, Crăciunul, p. 75,
nr. 56, „Transil·rania", (a. tip 9); Teodorescu, G. Don, p. 22-23, Călăraşi-lato-
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miţa,

[De om cu trei feciori], (a. tip 130); A .I.C.E.D., mg. 2958 I j,
(a. tip 150).

Bumbueşti

Boişoara-Vîlcea,

Comp.: Motif - Index, A 1060 f f, Disturbances at end of world.

VIII. BIBLICE
APOCRIFE

ŞI

VIII. BIBLICAL AND
APOCRYPHAL COLINDA

V. tip nr.: 11, 19, 20 , 23, 25, 33, 44, 123, 137, 150, 154

166 - Adam 35

166-Adam.
Ca o consecinţă a păcatului
originar, Adam este judecat de
către Dumnezeu (şi sfinţi). Izgoniţi din rai, Adam şi Eva regretă
fericirea pierdută şi deplîng
destinul lor amar. Toate aceste
episoade nu apar totdeauna reunite laolaltă; eliziunile sînt frecvente.

As a consequence of the
original sin, Adam is judged by
God (and Saints). Banished
from Paradise, Adam and Eve
regret their lost happiness and
complain about their cruel fate.
These episodes do not necessarily
constitute a complete series. Elisions are frequent.

A .A .F., vol. Y, p. 150, nr. 145, Scărişoara-Alba; voi. V, p. 150, nr. 146;
vol. YI, p. 202-203, nr. 193, Tarna Mare-Satu Mare; voi. VI, p. 203, nr. 194,
Gherţa Mică-Satu Mare; Bart6k, nr. 104 a, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara;
nr. 104 b, Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 104 c, Orşova-Gurghiu-Mureş; nr. 104 d.
Tăşad-Drăgeşti-Bihor; nr. 104 e, Tarna Mare-Satu Mare; nr. 104 f, Gherla-Cluj;
nr. 104 g, Poarta-Fărăgău-Mureş; nr. 104 h, Urisiu de Sus-Chiheru de Jos-Mureş;
nr. 104 i, Lechincioara-Şincai-Mureş; nr. 104 j, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hune
doara; nr. 104 k, Albac-Cîmpeni-Cluj ; nr. 104 1, Idicel-Brîu-Coveneşti-Mureş;
Bîrseanu, p. 22-23, nr. XXII. Turcheş-Săcele-Braşov; p. 23, nr. XXIII,
Belin-Covasna; Bibicesrn, p. 234-235, nr. 2, Vîlcele-Covasna; p. 254-255,
nr. 15, Vîlcele-Covasna; Bîrlea, I., p. 98, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş; p. 99,
Berbeşti-Giuleşti-Maramureş; Breazul, G., Colinde, p. 73- 74, nr. 50, „Transilvania"; p. 75- 76, nr. 51, „Transilvania"; Cocişiu, Tîrnava, p. 422, Brădeni·
Sibiu; Coman, p. 8-9, Margine-Abram-Bihor; Cosma, p. 188, „Transilvania";
Cucu, ed. post., p. 225-226, nr. 179, Călui-Oboga-Olt; p. 228, nr. 181, RotariCeptura-Prahova; Drăgoi, Belinţ, p. 50, nr. li, Belinţ-Timiş; Drăgoi, Colinde,
p. 40-41, nr. 35, Săvîrşin-Arad; p. 105-106, nr. 96, Gurasada-Hunedoara;
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p. 158- 159, nr. 165, Cărăstău-Baldo·1in-Hunedoara; p. 250, nr. 281, BelinCovasna; Dumitraşcu-Crişan, p. 24-25, nr. XVIII, Mărgineni-Hîrseni-Braşov;
p. 26, nr. XIX, Mărgineni-Hîrseni-Braşov; Hetcou, p. 42-43, nr. IV, „Valea
Barcăului"; p. 50-51, nr. XI, „Din Sudul Bihorului, de pe valeaCrişului",cf.
tip 150; Ilieşiu, p. 29-30, Boj-Cătun-Cojocna-Cluj; Ionescu, C., p. 28-29,nr. 15, Cirţa-Sibiu, [Colindă pentru oameni bătrîni]; Ionescu, N., p. 37-38,
„Oltenia"; p. 39, Brădeşti-Dolj; Lenghel-Izanu, p. 30, „Maramureş"; p. 41,
Birsana-Maramureş; 1-Uarienescu, p. 82-83, comb. var. „Dobra-Alba Iulia, Sinmihai"; Nicoară-Ndea, p. 156-157, nr. 2, „Regiunea Mureşului de sus"; p. 158,
nr. 3, „Regiunea Mureşului de sus"; Pam file, Crăciunul, p. 124, „Transilvania";
Pan11, Stea, p. 24-25, nr. 18,; Pann, Versuri musiceşti, p. 22; Papalzagi,
p. 74- 75, nr. CCCXXXIV, Deseşti-Maramureş; Păsc11lescu, p. 10-11, nr. 12,
Tirgo-..rişte-Dîmbo·1iţa; Rădulcscu-Codin-Mihalache, p. 100, „Argeş"; Stanciu,
p. 59-60, nr. 17; Tu/eseu, p. 54-55; Ţiucra, p. 162, Nădlac-Arad: Viciu,
p. 80, nr. CVII, Corneşti-1\lihai Viteazu-Cluj; p. 80, nr. CVIII, Crăieşti-Mureş;
p. 80, nr. CVIII ·rnr, Orosia-Cuci-1\lureş; p. 81, nr. CX, Ocna Mureş-Alba;
p. 105, nr. CXLVIII, Decea-Mirăslău-Alba; A.l.C.E.D., jg. 356 b, Sîncel-Alba;
575 a, Sebeş-Hirseni-Braşo·1,; 909 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 1369, Vîlcele-Covasna; 1844 a, Vad-Copalnic-l\lănăştur; 2187 a, Moişeni-Certeze-Satu Mare;
3364 a, Ucea de Sus-ucea-Braşov; 4228 a, Capu Codrului-Păltinoasa-Suceava,
cf. tip. 186; 4614 a, Dumbrăviţa-Braşo-..r; 4680 c, Cuhea-Maramureş; 5137, Brădeni
Sibiu: 5236 c, Bucşoaia-Frasini-Suceava, cf. tip 186; 5237 a, Bucşoaia-Frasini
Suceava, cf. tip 186; 5322 a, Vlădeni-Dumbră·1iţa-Braşo·1; 5378 b, Birghiş-Sibiu.
cf. tip 193; 5392 b, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 5761 a, Ţebea-Baia de Criş
Hunedoara; 5799 c, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; 6170 b, Şalcău-:\Iihăileni
Sibiu; 6372 d, Brateiu-Sibiu; 6849 a, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 6857 d,
Uric-Pui-Hunedoara; 7098 d, Cricău-Alba; 7608 d, Şinca Veche-Şinca-Braşov;
7995 a, Iclod-Cluj; 8311 b, Negreşti-Oaş-Satu Mare; 9105 b, Voi·10deni-VoilaBraşov; 9751 a, Satu Lung-Chinteni-Cluj; 10217 b, Bulzeştii de Sus-Hunedoara;
14431 c, Doma Cindreni-Suceava; 14431 d, Doma Cindreni-Sucea·1a; mg. :
75 h, Poiana Negrii-Dorna Cîndreni-Suceava; 162 j, Rohia-Tg. Lăpuş-Mara
mureş; 347 o, Văşad-Curtuişeni-Bihor; 347 z, Văşad-Curtuişeni-Bihor; 539 g,
Crucea-Suceava, cj. tip 162; 1173 j. Fundu Moldovei-Suceava; 1430 I, Roşia
de Secaş-Alba; 1438 d, Rebra-Bistriţa-Năsăud; 1458 I d, Şaru Dornei-Suceava;
1474 g, Tălmăcel-Tălmaciu-Sibiu; 1558 a, Fundu Moldovei-Suceava; 1558 1,
Fundu Moldo•1ei-Suceava; 1601 1, Isaccea-Tulcea-Tulcea; 1612 g g, Măgeşti
Bihor; 1938 g, Lupşa de Sus-Broşteni-Mehedinţi; 1998 m, Rucăr-Argeş; 2603
II a, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2604 I c, Poienari-Hălmagiu-Arad.

Cf. : Bart6k, nr. 14 b, Sarmizegetusa-Hunedoara, (a. tip 139); Budălănescu
p. 88, nr. 8, Aninoasa-Gorj, (a. tip 153); Viciu, p. 81, nr. CIX, Copand-

Ciauşianu,
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Koşlac- ..\lba, (a. tip 137 B b); p. 83-84, nr. CXIII, var., Girişu Român-MoeciuCluj; (a. tip 163); A.I.C.E.D., fg.: 559 a, Bucureşti, [De fereastră], (a. tip 23);
807 a, Sfinandreaş-Simeria-Hunedoara, (a. tip 168 C); 1224 a, Dridif-Voila-Braşov,
(a. tip 162); 1275 a, Drăguş-Viştea-Braşov, (a. tip 162); 5160 a, Coveş-Agnita
Sibiu, (a. tip 162); 7325 b, Bucureşti, [Dă fereastrăl, (a. tip 23).

Comp.: Motij-Index, A 1331.1, Paradise !ost because of forbidden fruit;
H 1557.2, Disobedience of Eve blamed; J 165, Tree of knowledge.

167 -

Vestea

naşterii.

167 -

Tlie

news of tlie

Birth.
Se vesteste de către o
zma (un !=fi~t, un înger, o
icoană, luceafăr - uneori fără
precizarea emisarului) naşterea
lui Isus care se află culcat în
fin (într-un staul, într-un leagăn suspendat de creanga unui
pom ... ).

A fairy (a Saint, an angel
an icon, the morning or evening star - in certain cases
without any specification) brings the news of the Birth
of ] esus who is lying on a bed
of hay (in a manger, in a cradle suspended from a tree
branch ... ).

Cj. tip 19, 20
A .A .F., vol. YI, p. 204, nr. 200,

Gherţa Mare-Turţ-Satu

Mare; Bartâk,
nr. 58 c, Poarta Fărăgău
l\Iureş; nr. 58 d, Lechincioara-Şincai-Mureş; nr. 61, Poarta Fărăgău-Mureş;
nr. 97 c, Drăgeşti-Ilihor; nr. 106 a, Yoiniceni-Ceauşu de Cîmpie-Mureş; nr. 106 b,
Orşo·ra-Gurghiu-l\lureş; nr. 106 c,
Hodac-Mureş; nr. 106 d, Ungheni-Mureş,
cj. tip 178; nr. 108 g, Dumbrăviţa de Codru-Şoimi-Bihor; nr. 108 h, Delani-Beiuş
Bihor; nr. 108 k, Denta-Timiş; nr. 108 o, :Mănăstireni-Cluj; nr. 116 b, Turţ-Satu
l\Iare, cj. tip 190; nr. 117, Bistra-Mureş; nr. 118, Rîu de Mori-Hunedoara; nr. 119,
\'idra de l\Iijloc-Cîmpeni-Cluj ; Bălăşel, p. 25, nr. 5, Costeşti-Yilcea; B1·ăiloiu,
p. 3, nr. 1, Feleag-Yinători-1\Iureş; Breazul G., Colinde, p. 13, nr. 30, „Transilvania"; p. 17-18, nr. 33, „Transibania"; Brediceanu, p. 133- 134, nr. 105, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, cj. tip 80 A ; Cucu, p. 7, cj. tip 26 B; Datini, p. 10;
Drăgoi, Colinde, p. 30-31, nr. 26, Să·rirşin-Arad; p. 16- 47, nr. 42, Ilteu-Petriş
Arad; p. 84, nr. 78, Leşnic-Yeţel-Hunedoara; p. 243, nr. 271, Rîşnov-Braşov;
Dumitraşcu, Clntări, p. 109, nr. 5, „Făgăraş"; Dumitraşcu-Crişan, p. 18-19,
nr. XIII, Şercaia-Braşo·r; Flori alese, p. 12, nr. 3, „l\Iaramureş"; Hetcou, p. 3839, nr. I, „Kordul Bihorului, \'alea Barcăului"; Ionescu, C., p. 24-25, nr. 13,
Streza-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă în casă], [De fecior]; p. 30-31, Corbi-Ceea de
nr. 57,

Feneş-Zlatna-Alba;

nr. 58 b,

:L\Ioişa-Glodeni-1\Iureş;
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Jos-Braşov, [Colindă în casă]; Pamfile, Crăciunul, p. 58, nr. 17, Ţepu-Galaţi;
p. 58, nr. 18, Ţepu-Galaţi, p. 58-59, nr. 19, Ţepu-Galaţi; Stea, Colinde, p. 30;
Teodorescu, G. Dem., p. 21-22; Ţiplea, p. 96-97, nr. l, „Biserica Albă.";Velcu,
p. 2, nr. 3; Viciu, p. 33, nr. XXVI, Crăciunelul de Sus-Cetatea de Baltă-Alba;
p. 53-54, nr. LXI, Decea-Mirăslău-Alba, cf. tip 173; p. 57, nr. LXVII, DeceaMirăslău-Alba, cf. tip 173; A.I.C.E.D., fg.: 487 b, Arpaşu de Sus-Cirţişoara
Sibiu; 665 a, Hosman-Nocrich-Sibiu; 1316 c, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu,
[Colindă de casă]; 2169 b, Negreşti-Oaş-Satu Mare, cf. tip 190; 2183 b, CertezeSatu Mare; 4728 a, Crinceşti-Dobreşti-Bihor; 5006 b, Moişeni-Certeze-Satu Mare;
5264 a, Streja-Cirţişoara-Sibiu; 5399 a, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 5409 b,
Albeşti-Sighişoara-Mureş; 5418 b, Boiu-Albeşti-Mureş; 6815 c, Cărmăzineşti
Gurasada-Hunedoara, cf. tip 173; 7098 a, Cricău-Alba; 7206 c, Negreşti-Oaş
Satu Mare, cf. tip 190; 7327 c, Bucureşti, [Dăspre zioă]; 7618 d, Şinca Nouă-Poiana
Mărului-Braşov, cf. tip 178; 7682 a, Săsciori-Recea-Braşov, [De ceată]; 7697 b,
Vaida-Recea-Braşov; 7724 c, Scoreiu-Porum bacu de Jos-Sibiu; 8309 b, Tirşolţ
Satu Mare; 8333 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 14161 a, Cerişor-Lelese
Hunedoara; 14213 b, Lelese-Hunedoara; cf. tip 169 a; mg.: 75 j, Poiana NegriiDorna Cindreni-Suceava, cf. tip 16; 162 p, Rohia-Tîrgu Lăpuş-Maramureş; 238 t,
Stănija-Buceş-Hunedoara;
301 o, Faraoani-Bacău; 525 g, Slatina-Nucşoara
Argeş; 585 f, Leşu-Bistriţa-Năsăud;
587 e, Lechinţa-Oaş-Călineşti-Baia Mare,
Corinda feciorilor]; 879 b, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara; 1208 j, Şanţ-Bistriţa
Năsăud; 1439 y, Parva-Bistriţa-Năsăud; 2223 o, Săpinţa-Maramureş; 2603 I d,
Tisa-Hălmagiu-Arad; 2958 I p, Mlăceni-Periş-Vilcea, [Colindă de afară]; 2961
li b, Găujani-Boişoara-Vilcea, [Colindă de masă]; 3364 I o, Şurdeşti-Şişeşti-Mara
murcş; 3401 I h, Viştea de Jos-Viştea-Braşov.

Cf.: Bart6k, nr. 43, Petriş-Arad, (a. tip 126); nr. 64 a, Seceani-Orţişoara
(a. tip 5); nr. 64 b, Cenad-Timiş, (a. tip 5); nr. 97 a, L'rviş de Beiuş-Şoimi
Bihor, (a. tip 173); nr. 103 c, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara, (a. tip 23);
nr. 106 d, l'ngheni-Mureş, (a. tip 178); nr. 108 b, Cerbăl-Hunedoara, (a. tip 170 A);
BibiceEcu, p. 253-254, nr. 14, Vîlcele-Covasna, (a. tip 11); Cucu, ed. post., p. 7-8,
nr. 2, Roseţi-Ialomiţa, (a. tip 173); Densuşianu, Haţeg, p. 266-267, Păucineşti
Sarmizegetusa-Hunedoara, (a. tip 170 A); Drăgoi, Colinde, .P· 98-99, nr. 91,
Leşnic-Veţel-Hunedoara, (a. tip 23); p. 111- 112, nr. 103, Dobra-Hunedoara,
(a. tip 23); p. 190-191, nr. 200, Petreni-Băcia-Hunedoara, (a. tip 170 A); p. 193194, nr. 203, Unirea-Alba, (a. tip 170 A); p. 234, nr. 257, Pianu de Sus-PianuAlba, (a. tip 23); Marian, Sărbătorile, p. 16, var. VII, Mănăstirea HumoruluiSuceava, (a. tip 25); Marienescu, p. 14- 16, comb. var., „Dobra, Cluj-Cluj",
(a. tip 179); Neagu, p. 14, nr. XII, Borduşani-Ialomiţa, (a. tip 165); p. 50-51,
nr. XL, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de preot], (a. tip 178); Pamfile, Crăciunul, p. 76, nr. 58, „Brăila", (a. tip 165); Papahagi, p. 76, nr. CCCXXXIX,

Timiş,
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Giuleşti-Maramureş,

(a. tip 7); p. 80, nr. CCCL, Rozavlea-Maramureş, (a. tip
137 B b); Păsculescu, p. 14, nr. 18, Tulcea-Tulcea, (a. tip 165); Teodorescu, G.
Dem., p. 93-94, Bucureşti, [De văduvă], (a. tip 165); Tocilescu, p. 1459, RuginoasaDulceşti-Neamţ, (a. tip 121); p. 1465, Cerna-Tulcea, (a. tip 165); p. 1467, CernaTulcea, (a. tip 165); p. 1495, Bragadiru-Teleorman, (a. tip 165); Viciu, p. 23,
nr. IV, Călanu :Mic-Călan-Hunedoara, (a. tip 23); p. 24, nr. VI, Voila-Braşov,
(a. tip 172); p. 26, nr. X, Cibu-Fîntînele-Mureş, [La uşe], (a. tip 7); p. 26, nr. XI.
Cibu-Fîntînele-Mureş, (a. tip 23); p. 29, nr. XVII, Ciufud-Blaj-Alba, (a. tip 170 A);
p. 33-34, nr. XXVII, Agrişteu-Bălăuşeri-Mureş, (a. tip 168 C); p. 38, nr. XXXV,
Filipişu Mic-Breaza-Mureş, (a. tip 178); A.I.C.E.D., fg.: 276 a, Alba Iulia-Alba,
[A fetelor], (a. tip 171); 366, Mada-Balşa-Hunedoara, (a. tip 23); 563 a, Bucureşti,
[De văduvă], (a. tip 165); 820 a, Sfînandreiaş-Simeria-Hunedoara, (a. tip 23);
919 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu, (a. tip 180); 1370, Vilcele-Covasna, (a. tip 11); 3322 a,
Dolhasca-Suceava, (a. tip 9); 5464 c, Coveş-Agnita-Sibiu, (a. tip 23); 6156 a,
Buia-Şeica Mare-Sibiu, (a. tip 165); 6177 c, Ştenea-Şeica Mare-Sibiu, (a. tip 165);
6293 b, Bucureşti, [De văduvă), (a. tip 165); 6814 d, Cărmăzineşti-Gurasada
Hunedoara, (a. tip 6); 6814 e, Cărmăzineşti-Gurasada-Hunedoara, (a. tip 126);
6848 c, Valea Lupului-Baru-Hunedoara, (a. tip 23); 7331 a, Bucureşti, [Dă văduvă],
(a. tip 165); 7960 a, Cîmpulung-Suceava, (a. tip 121); 9133 a, Săldăbagiu MicCăpilna-Bihor, (a. tip 137 B b); 13047 c, Drăguşani-Parava-Bacău, (a. tip 165);
14491 e, Bunila-Hunedoara, (a. tip 23); mg.: 503 s, Goleş-Topliţa-Hunedoara,
(a. tip 23); 733 b, Băneşti-Fîntînele-Suceava, (a. tip 23); 2960 II g, Boişoara
Vîlcea, (a. tip 178); 3400 I f, Noul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, [De jude], (a.
tip 170 A).

Comp.: Motif-Index, F J 12.1, Fairies bestow supernatural gifts at birth of
child; 960.1, Extraordinary nature phenomena at birth of holy person; 961.2.1
Bright star indicates birth of holy person; T 581.4, Child born in stable.

168 - Maica Domnului, ostilitatea şi bunăvoinţa pomilor şi
dobitoacelor.

168 - The Mother of God,
hostility and kindness of trees
and beasts.

Comp.: Motif-Index, •A 2221.1, Animal blessed for honoring infant Jesus;
A 2711.1, Plant blessed for help at birth of Jesus; A 2711.4, Tree protects Jesus
from rain, is green all year; 2711.1, Plant cursed for disservice to child Jesus;
D 1648.2.1, Tree bows to help Virgin in child birth.

168 A - Plopul (părul...)
a face urn bră (sau a

refuză

168 A - A poplar tree (a
pear tree ... ) refuses to cast a
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înceta să foşnească) Maicii Domnului (însoţită de Iosif sau
avînd Pruncul în braţe). Tisa
(mărul, viţa ... ) însă arată bunăvoinţă. Maica blestemă plopul
şi binecuvîntează tisa. Acest
ultim episod lipseşte din unele
variante.

shadow (or cease rustling its
leaves) over the Mother of
God (accompanied by Joseph
or having the Baby in her
arms). On the contrary, the
fir tree (apple tree, vine ... )
proves to be kind. Consequently, she curses the poplar and
blesses the fir tree. In some
cases this last episode is not
mentioned.

Bart6k, nr. 105 o, Cerbăl-Hunedoara; nr. 105 p, Păucineşti-Sarmizegetusa
Hunedoara; nr. 105 r, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 105 s, Păucineşti
Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 105 t, Şoimi-Bihor; nr. 105 u, Rohani-Căpîlna
Bihor; nr. 105 v, Dumbrăviţa de Codru-Şoimi-Bihor; nr. 105 x, Rîu de MoriHunedoara, cf. tip 174; Bud, p. 67, var. „Maramureş"; Dumitraşcu-Crişan, p. 3335, nr. IV, Mărgineni-Hîrseni-Braşov; Frincu-Candrea, p. 194- 195, nr. 13, „Munţii
Apuseni"; Marienescu, p. 1-2, comb. var., „Cluj, Alba-Iulia, Giula"; Ionescu, C.,
p. 14- 15, nr. 7, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă de masă]; Pann, Stea,
p. 80-82, nr. I; Păsculescu, p. 11-12, nr. 13, Tirgovişte-Dimboviţa; Petroşani
Mardale, p. 11-12; Tocilescu, p. 1487, Timişeşti-Neamţ; Viciu, p. 23-24, nr. V,
Corneşti-Mihai Viteazu-Cluj; p. 41, nr. XL, Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara;
p. 42, nr. XLI, Şeuşa-Ciugud-Alba; p. 44-45, Nr. XLV, Chimitelnic-SîngerMureş; p. 46-47, nr. XLVIII, Spring-Alba, cf. tip 176 A; p. 47-48, nr. XLIX,
„Haţeg"; A.I.C.E.D., fg.: 482 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu; 4820 c, Gia·
-căuş-A ţel-Sibiu; 5258 b, Feldioara-Cătina-Cluj, cf. tip 173; 5322 c, Vlădeni-Dum
brăviţa-Braşov; 10259 b, Feregi-Cerbăl-Hunedoara; cf. tip 151, 152; mg. :560 a,
Neagra Şarului-Şaru Dornei-Suceava; 1434 h, Rebra-Bistriţa-Năsăud; 3400 II e,
-Viştea de Jos-Viştea-Braşov, cf. tip 173.
Cf. : Ionescu, C., p. 14- 15, Arpaşu de Sus·Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă de
(a. tip 176 A); A .I.C.E.D., mg. 2587 l (r), Bichigiu-Coşbuc-Bistriţa-Năsăud,
(a. tip 176 A).

masă],

168 B - Caii (şi/ sau oile)
tulbură pe Maica Domnului
aflată în chinurile facerii; boii
însă o ajută să dea naştere lui
lsus. Maica blestemă caii si
I

168 B - The horses (and/
or sheep) disturb Saint Mary
who is in labor. The oxen help
her to give birth to J esus. She
curses the horses and blesses
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binecuvîntează

episod
riante.

lipseşte

boii. Acest ultim
din unele va-

the oxen. In some cases this
last episode is not mentioned.

Alexiei, p. 164- 168, Săldăbagiu-Balc-Bihor, cf. tip 169 a; Bart6k, nr. 105 d,
cj. tip 169 a; nr. 105 i, Bistra-Mureş, cf. tip 169 a; nr. 105 j. BistraMureş; nr. 105 k, Urisiu de Sus-Chiheru de Jos-Mureş; nr. 105 1, Albac-CîmpeniCluj ; nr. 105 m, Pătrîngeni-Zlatna-Alba; Bogdan, G., p. 29, Mag-Sălişte-Sibiu;
Brăiloiu, p. 4, nr. 2, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; Breazul G., Carmen, p. 216-217,
Leucuşeşti-Bethausen-Timiş; Breazul G., Colinde, p. 44-46, nr. 31, „Muntenia",
cf. tip 169 a; Coman, p. 34-37, Margine-Abram-Bihor, cf. tip 169, Cucu, ed. post.,
p. 19-20, nr. 12, Valea Crico·rnlui-Apostolache-Prahova; p. '13-44, nr. 30, Livezile-Bacău; Daulu, p. 18-21, „Bihor", cf. tip 169 a; Densusianu, Haţeg, p. 122123, Densuş-Hunedoara; Drăgan, p. 3-5; Drăgoi, Colinde, p. 202-203, nr. 216,
Cioara-Orăştie-Hunedoara; Dumitraşcu, De sărbători, p. 9, nr. 1, Gildău- J egălia
Ialomiţa; Ionescu, C., p. 18- 19, nr. 10, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, cf.
tip 169 a; Ionescu, N., p. 10-11, Goieşti-Dolj. cf. tip 169 a; Marian, Legendele,
p. 61-62, Siret-Suceava-Sucea·1a, cf. tip 169 a; p. 64-65, „Transilvania", cf.
tip 169 a; p. 65, „Valea Almăjului", cf. tip 155; p. 66, Reteag-Petru Rareş-Bis
triţa-Năsăud; p. 67, Zărneşti-Braşo·1, cf. tip 169 a; p. 67-68, „Valea Timişului",
cf. tip 169 a; Marienescu, p. 3-5, comb. var., „Cluj. Alba Iulia, Bozinta"; Mirea,
p. 22-23, nr. 2, cf. tip 169 a; Nicoa1·ă-Netea, p. 165-167, nr. 10, „Regiunea
Mureşului de sus", cf. tip 169 a; Pam file, Crăciunul, p. 119-120, „Transilvania";
Pann, Stea, p. 82-85, nr. II, cf. tip 169 a; Papahagi, p. 76, nr. CCCXXXVIII,
Giuleşti-Maramureş; Pctroşanu-,1lardale, p. 12- 13, cf. tip 169 a; Stea, Colinde,
p. 22-27, cf. tip 169 a; Stea, Vicleim, Colind, p. 27-29, nr. II, cf. tip 169 a;
Tuţescu, p. 40-41, Zărneşti-Braşov; Viciu, p. 42-43, nr. XLII, !băneşti-Mureş,
cf. tip 169 a; p. 45-46, nr. XLYI, Spătac-Blaj-Alba; p. 46, nr. XLVII, Soroştin
Şeica Mică-Sibiu, cf. tip 42, 43; A .I.C.E.D., fg.: 3544 b, Fundu Moldovei-Cîmpulung-Sucean; 4989 c, Intregalde-Alba; 5336 b, Homorod-Braşov; 5407 a, AlbeştiBeiuş-Bihor,

Sighişoara-Mureş; 6642 b, Nereju-Vrancea; 8159 b, Viştişoara-Viştea-Braşov;
8571 b, Tulcea-Tulcea; 8580 a, Somova-Tulcea, cf. tip 169 a; 9133 b, Săldăbagiu
Mic-Căpilna-Bihor, cj. tip 169 a; 93'18 a, Săcădat-Bihor; 9727 b, Vîrtoape-Teleorman; 10046 a, Fundu Moldo·1ei-Cîmpulung-Suceava: mg. : 1011 c, Lipova-Arad,
cf. tip 169 a; 1021 c, Radna-Lipon-Arad; 1'161 II g, Pojorîta-Suceava; 1511 e (v),
Peşteana-Densuş-Hunedoara; 2595 II d, Cordău-Sînmartin-Bihor, cf. tip 169 a;
3400 I d, Noul Român-Cîrţa-Sibiu.

Cf.: A.A.F., voi. VII, p. 91-92, nr. 102, Sohodol-Căbeşti-Bihor, (a. tip
169); p. 94-95, nr. 106, Cărpinet-Bihor, (a. tip 169); Bart6k, p. 105 a, Urviş de
Beiuş-Şoimi-Bihor, (a. tip 169); nr. 105 b, Luncşoara-Auşeu-Bihor, (a. tip 169);
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nr. 105 c, Drăgeşti-Bihor, (a. tip 169); nr. 105 e, Cîmp-\"aşcău-Bihor, (a. tip 169 a);
nr. 105 g. Cărpiniş-Alba, (a. tip 169 a); nr. 105 i, Bistra-Mureş, (a. tip 169 a);
Bologa, p. 19-22, nr. 14, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, (a.
tip 170 A); Daulu, p. 26-29, „Bihor", (a. tip 169); A.I.C.E.D . .fg. :483, Arpaşu de
Sus-Cîrţişoara-Sibiu, (a. tip 169); 635 a, Gepiş-Lăzăreni-Bihor, (a. tip 169); 1308 b,
Arpaşu de S1's-Cîrţişoara-Sibiu, (a. tip 169); 4733 b, Crînceşti-Dobreşti-Bihor,
(a. tip 169); 5122 a, Brădeni-Sibiu, (a. tip 170 A); 5261 a, Arpaşu de Sus-Cîrţi
şoara-Sibiu, (a. tip 169); 7725 b, Scoreiu-Porumbacu de Jos-Sibiu, (a. tip 170 A);
mg. : 2602 II b, Tisa-Hălmagiu-Arad, (a. tip 169); 2958 II a, Mlăceni-Periş·
Vîlcea, (a. tip 170 A); 2960 II b, Boişoara-\"îlcea, (a. tip 170 A); 2961 II b, Eoişoara-\'îlcea, [Colindă de masă], (a. tip 170 B).

168 C - Plopul (arinul...)
caii se arată ostili Maicii
Domnului. Bradul şi boii însă
sînt binevoitori. Maica pedepseşte ostilitatea prin blestem şi
răsplăteşte bunăvoinţa prin binecu vîn tare.
şi

168 C - The poplar (alder
tree ... ) and the horses show
hostility to the Mother of God.
On the contrary, the fir tree
and the oxen are kind. She
punishes hostility with curses
and rewards kindness with blessings. In some cases this last
epirnde is not mentioned.

Birlea, I., p. 88, Năneşti-Bîrsana-Maramureş; Brediceanu, p. 141- 142,
nr. 112, Budeşti-Maramureş; Bud, p. 66-67, nr. 2, „Maramureş"; Drăgoi, Colinde,
p. 23-24, nr. 21, Săvîrşin-Arad, cf. tip 169 a; p. 65-66, nr. 61, Ilteu-Petriş
Arad; p. 126-127, nr. 118, Tătăreşti-Burjuc-Hunedoara; p. 135, nr. 129, Rapoltu
Mare-Hunedoara; p. 147-148, nr. 148, Zlaşti-Hunedoara-Hunedoara; p. 181
182, nr. 191, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 192- 193, nr. 202, Fnirea-Alba;
p. 223-224, nr. 243, Tărtăria-Săliştea-Alba; Marian, Lcgmdele, p. 59-60, Ciprian
Porumbescu-Suceava; p. 60, Bosanci-Suceava; p. 63-64, Strîmbu-Chiuieşti
Cluj; p. 68-69, „Zarand"; Viciu, p. 33-34, nr. XXVII, Agrişteu-Bălăuşeri
Mureş, cf. tip 167; p. 40-41, nr. XXXIX, „Haţeg"; p. 43-44, nr. XLIII, CeteaBorod-Bihor; A.I.C.E.D., fg.: 807 a, Sfînandreiaş-Simeria-Hunedoara, cf.
tip 166; 974 b, Turnu Roşu-Sibiu; 1800 b, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 3549 a,
Fundu ~foldovii-Suceava; 4915 a, Geoagb de Sus-Stremţ-Alba; 4942 b, CeteaGalda de Jos-Alba; 5280 b, Gaida de Jos-Alba; 6819 a, Cărmăzineşti-Gurasada
Hunedoara; 6845 a, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 6863 a, Vrie-Pui-Hunedoara;
7420 a, Blăjel-Sibiu, [Colinda de la popa]; 8333 c, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara,
[La preot]; 9150 a, Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara; 101c;8 a, Ruda-Ghelari-Hunedoara; mg.: 225 j. Buciumi-Şomcuţa Mare-1\Iaramureş; 809 l, Dăbîca-Topliţa-
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Hunedoara; 1019 b, Lipova-Arad; 1842 I, Sîncel-Alba; 2604 I h,
magiu-Arad; 3367 I g, Şurdeşti-Şişeşti-Maramureş.

Cj.: A.I.C.E.D.,jg. 1274 a,

169 neasa.

Crăciun

şi

Drăguş-Viştea-Braşov,

Crăciu-

Poienari-Hăl

(a. tip 170 A).

169 - Christmas

and his

wife.

Crăciun refuză să primească

pe Maica Domnului în casă ;
o adăposteşte în staul. Aceasta,
aflată în chinurile facerii, este
ajutată de Crăciuneasa. Mînios
pe soţia sa, Crăciun taie mîinile
Crăciunesei. Maica Domnului o
tămăduieşte (îi face alte mîini
din aur). Uneori episodul tăierii
mîinilor lipseşte.

Christmas refuses to receive
Saint Mary in his house, conceding only to shelter her in
the stable. Learning that their
guest is in labor, Christmas'
wife attends to her. Angry
with his wife, Christmas cuts
her hands. Saint Mary heals
the wife of Christmas (makes
her new hands out of gold).
In some cases the episode concerning the cutting of the hands
is not mentioned.

A..A.F., voi. VII, p. 91-92, Sohodol-Căbeşti-Bihor, cf. tip 168 B; p. 94-95,
nr. 106, Cărpinet-Bihor, cf. tip 168 B; Bart6k, nr. 94 b, Cotiglet-Ceica-Bihor,
cj. tip 53, 173; nr. 105 a, Cnriş de Beiuş-Şoimi-Bihor, cf. tip 168 B; nr. 105 b,
Luncşoara-Auşeu-Bihor, cj. tip 168 B; nr. 105 c, Drăgeşti-Bihor, cf. tip 168 B;
nr. 105 h, Pătrîngeni-Zlatna-Alba; Daulu, p. 26-29, „Bihor", cf. tip 168 B;
A.I.C.E.D., jg.: 483, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, cf. tip 168 B, 170 A; 635 a,
Gepiş-Lăzăreni-Bihor, cf. tip 168 B; 813 a, Sfînandreiaş-Simeria-Hunedoara;
1308 b, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, cf. tip 168 B, 170 B; 4733 b, Crînceşti
Dobreşti-Bihor, cj. tip 168 B; 5261 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, cf. tip 168 B.
170 B; mg.: 2602 II b, Tisa-Hălmagiu-Arad, cj. tip 168 B; 3400 II k, Viştea
de Jos-Viştea-Braşo·1, cf. tip 173.
Cf. Coman, p. 34-37, )Jargine-Abram-Bihor, (a. tip 168 B).
Comp.: Motif-Index, Q 451.1, Hands cut off as punishment; E 782.1, Restored hands.

169 a -

Crăciun refuză să

o

primească pe Maica Domnului
în casă. Maica naşte în staul.

169 a - Christmas refuses
to receive Saint Mary in his
house. Saint Mary gives birth

286
https://biblioteca-digitala.ro

Lipseşte

ca

episodul cu Crăciuneasa

moaşe.

to her son in the stable. The
episode concerning midwifery
is not mentioned.

Bart6k, nr. 86, Rohani-Căpîlna-Bihor; nr. 105 e, Cimp-Vaşcău-Bihor, cf.
tip 168 B; nr. 105 f, Leleşti-Bunteşti-Bihor; nr. 105 g, Cărpiniş-Alba, cf. tip 168 b;
nr. 105 i, Bistra-Mureş, cf. tip 168 b; Tocilesrn, p. 1487-1488, Timişeşti-Neamţ,
cf. tip 172; Viciu, p. 32-33, nr. XXV, Ceanu Mic-Tureni-Cluj; A.I.C.E.D.,
fg.: 2011 a, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, [La fereastră]; 3'188 b, Lisa-Braşov;
4750 b, Corbeşti-Ceica-Bihor, cf. tip 157; 57'15 a, Ciugudu de Jos-Unirea-Alba,
cf. tip 173; 7597 a, Părău-Bra~ov; mg.: 1430 g. Ro~ia de Secaş-Alba; 3161 m,
Mara-Deseşti-Maramureş.

Cf.: Alexiei, p. 164- 168, Săldăbagiu de Earcău-Balc-Bihor, (a. tip 168 B);
Bart6k, nr. 105 d, Beiuş-Bihor, (a. tip 168 B); nr. 105 i, Bistra-Mureş, (a.
tip 168 B); nr. 110 a, Cotiglet-Ceica-Bihor, (a. tip 173); Bologa, p. 58-59, nr. 47,
Sebeşul de Sus-Racoviţa-Sibiu, (a. tip 170 A); Brrnzul, G., Colinde, p. 4"'!-"'16,
nr. 31, „Muntenia", (a. tip 168 B); Cocişiu, Tîrnam, p. "'119, Dîrlos-Sibiu, (a. tip
170 A); Dault1, p. 18-2·1, „Bihor", (a. tip 168 B); Drăgoi, Belinţ, p. "'19, nr. 13,
Belinţ-Timiş, (a. tip 170 A); Drăgoi, Colinde, p. 23-24, nr. 21, Săvîrşin-Arad,
(a. tip 168 C); Dumitraşcu, Cîntări, p. 106, nr. 2, „Făgăraş", (a. tip 170 A); Ionescu,
C., p. 18- 19, nr. 10, Arpaşu de Sus-Cirţişoara-Sibiu, (a. tip 168 B); Ionescu, N.,
p. 10- 11, Goieşti-Dolj. (a. tip 168 B); Marii:m, Lcgrndele, p. 61-62, SiretSuceava, (a. tip 168 B); p. 64-65, „Transilvania", (a. tip 168 B); p. 67, Zăr
neşti-Braşov, (a. tip 168 B); p. 67-68, „Valea Timeşului", (a. tip 168 B); Marienescu, p. 22-23, „Cluj-Cluj", (a. tip 170 A); Mirea, p. 22-23, nr. 2, (a. tip 168 B);
Nicoară-Netca, p. 165-167, nr. 10, „Regiunea Mureşului de sus", (a. tip 168 b);
Pann, Stea, p. 82-85, nr. II, (a. tip 168 B); Petroşamt-Mardale, p. 1213, (a. tip 168 B); Sita, Colinde, p. 22-27, (a. tip 168 B); Stea, Vicleim, Colind,
p. 27-29, nr. II, (a. tip 168 B); Viciu, p. "'12-"'13, nr. XLII, !băneşti-Mureş, (a.
tip 168 B); A .I.C.E.D„ fg.: "'1960 b, Cricău-Alba, (a. tip 18"'1); 8580 a, SornovaTulcea, (a. tip 168 B); 9133 b, Săldăbagiu Mic-G.pilna-Bihor, (a. tip 168 B);
1"'1213 b, Lelese-Hunedoara, (a. tip 167); mg. : 1011 c, Lipova-Arad, (a. tip 168 B);
2595 II d, Cordău-Sînrnartin-Bihor, (a. tip 168 B).
Comp.: Motif-Index, T 581."'I, Child horn in stable.

170 solii.

da)

Naşterea

170 A - Irod
aflînd de

lui Isus

(Crăciun,
naşterea

şi

gazlui

170 - The Birth of ]esus
and the messengers.

sus

170 A - Learning that Jehas been born, Herod
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Isus, trimite trei (doi) soli la
acesta. Orbiti de lumină sau
ameţiţi de ~umzetul albinelor
(de fumul de tămîie), solii nu
se pot apropia de pruncul Isus.

(Christmas, the host) sends three
(two) messengers to Him. Blinded by the light, or dizzied
by the buzzing of the honeybees (by the smoke of incense),
the messengers cannot a pproach
the baby J esus.

Bart6k, nr. 108 b, Cerbăl-Hunedoara, cf. tip 167; nr. 108 c, Feregi-Cerbăl
Hunedoara; nr. 108 i, Idicel-:\Iureş; Bologa, p. 19-22, nr. 4, Porumbacu de SusPorumbacu de Jos-Sibiu, cf. tip 168 B, 173; p. 58-59, nr. 47, Sebeşu de SusRacoviţa-Sibiu, cf. tip 169 a; Cocişiu, Tîrnava, p. 419, Dîrlos-Sibiu, cj. tip 169 a;
Densusianu, Haţeg, p. 266-267, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara, cj. tip 167;
Drăgoi, Belinţ, p. 49, nr.
13, Belinţ-Timiş cj. tip 169 a; Drăgoi, Colinde,
p. 190- 191, nr. 200, Petreni-Băcia-Hunedoara, cf. tip 167; p. 193- 194, nr. 203,
Limba-Alba, cf. tip 167; Dumitraşcu, Cîntări, p. 106, nr. 2, „Făgăraş", cj. tip
169 b; Hetcou, p. 51-52, nr. XII, „Din sudul Bihorului, de pe valea Crişului";
]arnik-Bîrseanu, p. 385, nr. X, „Ţara Bîrsei"; Marienescu, p. 22-23, „ClujCluj", cf. tip 169 a; Viciu, p. 29, nr. XVII, Ciufud-Blaj-Alba, cj. tip 167;
A .I.C.E.D .. jg. : 360 a, Sîncel-Alba; 805 a, Sfinandreiaş-Simeria-Hunedoara;
1274 a, Drăguş-Viştea-Braşo·1, cj. tip 168 C; 5006 b, Moişeni-Certeze-Satu Mare;
5122 a, Brădeni-Sibiu, cf. tip 168 B; 5398 c, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 6157 c,
Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6171 b, Şalcă.u-Mihăileni-Sibiu; 6374 c, Dîrlos-Sibiu;
7725 b, Scoreiu-Porumbacu de Jos-Sibiu, cj. tip 168 B; 8922 a, Ruja-AgnitaSibiu; 10202 d, Poeniţa Voinii-Bunila-Hunedoara, cf. tip 161; 10251 d, Stînceşti
Dobra-Hunedoara, cf. tip 172; mg.; 2958 II a, Mlăceni-Periş-Vîlcea, cj. tip 168 B;
2958 II g, Bumbueşti-Vîlcea, cf. tip 168 B; 2960 II b, Boişoara-Vîlcea, cf.
tip 168 B; 3364 I f, Şurdeşti-Siseşti-Maramureş, cf. tip 173; 3367 I b, Siseşti·
Maramureş; 3400 I f, Noul Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, cf. tip 167.
Cf. : Cocişiu, Tîrnava, p. 430, Şalcău-Mihăileni-Sibiu, [Zîori], (a. tip 180);
A .I.C.E.D., jg. 2215 a, b, Boineşti-Bixad-Satu Mare, (a. tip 181 a).

170 B - Solii trimişi de
Irod (Crăciun, gazda) descriu
succesiv pe Isus ca prunc, tînăr,
matur (bătrîn).

170 B - The messengers
sent by Herod (Christmas, the
host) describe successively Jesus
as a baby, as a young man, as
a mature persan (an old man).

Bart6k, nr. 108 a, Feneş-Zlatna-Alba; nr. 108 d, Dumbrăviţa de Codrunr. 108 f, Uniş de Beiuş-Şoimi-Bihor; Bibicescu, p. 238-240, nr. 6,

Şoimi-Bihor;
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Yilcele-Covasna; Brca::ul, G., Colinde, p . .59-61. nr. 59, ,.Transibania"; Drăgoi,
Colinde, p. 74- 76, nr. 71, Leşnic-Yeţel-Hunedoara, cj. tip 172; Jla1·irnacu,
p. 9-11, comb. var. „Dobra-Lipo·1a-Arad"; Jlirca, p. 25-26, nr. 4; Sala, p. H16; A .l .C.E.D., fg. : 1378 b, Bogdana-Buciu-Sălaj; .3393 a, Ohaba-Şinca-Bra~ov:
6813 c, Gurasada-Hunedoara; 14166 c, Cerişor-Lelese-Hunedoara; mg.: 1 H g,
Sohodol-Lelcse-Hunedoara; 503 o, Goleş-Topliţa-Huncdoara; 809 c, Dăbîca
Topliţa-Hunedoara; 881 b, Almăş-Sitliş1c-Zam-Hunedoara; 2î24 II e c, Feneş
Zlatna-Alba, [A popii]; 2961 II b, Boişoara-Yîlcea, cj. tip 168 B; 3-iOl II b, RucfirYiştea.

Cf.: Bart6k, nr. 63 a, Bulz-Dihor, (a. tip 5); A .I.C.E.D., jg.: 1308 b, Arpaşu
de Sus-Cirţişoara-Sibiu, (a. tip 169); 5261 a, ..\rpaşu de Sus-Cirţi~oara-Sibiu, (a.
tip 169).

171 - A wrcatli for j esits

171 - Cimima lui Isus.

O fată (Maica Domnului,
îngeri) împleteşte o cunună pentru Isus.

A girl (the l\Iothcr of God,
angels) makes a wreath for
Jesus.

A.A.F., vol. I, p. 179-180, nr. CLXIII, Tur-Negreşti-Oaş-Satu :\lare;
vol. VI, p, 208, nr. 211, Batarci-Satu l\Iare; Bart6k, nr. 124, Comlăuşa-Batarci
Satu Mare; Colinde, Stea, p. -44, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; Iomsw, X., p. 16, \"!fi·
duleni-Bilteni-Gorj; Păsculescu, p. 15- 16, nr.· 21, Tîrgo•rişte-Dimboviţ"a, cj.
tip 186; Stanci11, p. 50, nr. 8, Şalcău-::\lihăileni-Sibiu; A .l .C.E.D., fg. : 216 a,
Sebeş-Hîrseni-Hunedoara, [A fetelor], cf. tip 167; M·H 1 c, Mijlocenii Bîrgăului
Bistriţa-Năsăud.

Cf.: A .I.C.E.D., mg. 2595 I g,

Cordău-Sinmartin-Bihor,

172 -,-- Uciderea pruncilor

21

Irod porunceşte ca toţi noii
născuţi să fie ucişi. Doar pruncul Isus scapă de la măcel.

172 nocents 36

(a. tip 7).

Tlze slauglztcr of in-

Herod orders the slaughtcr
of new bom children. Onlv the
child J esus escapes.
·

Bart6k, nr. 108 1, Vidra-Cîmpeni-Cluj; Fici11, p. 24, nr. \"I, Voila-Draşov,
cf. tip 167; A .l.C.E.D., jg. 10897 a, Şona-Mîndra-Braşo·1; mg.: 5.31 h, CruceaSuceava; 1752 r {r), Prundu Bîrgăului-Bistriţa-Xăs'.md, 3161 n, ::\Iara-Deseşti
Maramureş; 3364 I s, Şurdeşti-Siseşti-::Waramureş; 3366 II i, Şi;rde~ti-Siseşti
l\Iaramureş.
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Cj. : Tocilescu, p. 1487- 1488, Timişeşti-Keamţ, (a. tip 169 a); A .l.C.E.D.
fg. 10251 d, Stînceşti-Dobra-Hunedoara, (a. tip 170 A); mg. 2959 I m, Bumbueşti-Boişoara-Yilcea, (a. tip 176 A).
Comp.: J[ot;f-Indcx, 1\[ 375, Slaughter of innoccnts to avoid fulfillement
of prophecy.

173 - The baptism.

173 - Botezul.
Isus este botezat de către
Sfîntul Ion (îngeri, Maica Domnului, Sfînta Vineri, Sfînta Duminică, dus în coarnele boilor,
purtat de porumbei) în trei
rîuri de lapte, vin, mir (în
Iordan, într-o fîntînă).

J esus is baptized by Saint
John (angels, Saint Mary, Saint
Friday, Saint Sunday, carried
between the horns of the oxen,
carried by pigeons) through immersion in rivers of milk, wine
and oii (in the Jordan, in a
fountain).

A.A.F., ·.rol. VI, p. 20-1, nr. 198, Bocicliu-Tarna 1\fare-Satu Mare; Bart6k,
l"rriş de Beiuş-Şoimi-Bihor, cf. tip 167, 177 B; nr. 107 a, Urisiu de Sus-

nr. 97 a,

Chiheru-Mureş; nr. 107 b, Orşova-Gurghiu-Mureş; nr. 110 a, Cotiglet-Ceica-Bihor,
cf. tip 169 a; nr. 110 b, Sîmbăta-Bihor; nr. 111, Pădurenii-Tăureni-Mureş, (dub.);
nr. 116 a, Tarna l\fare-Satu 1\lare; Bălăşel, p. 21, nr. 1, Rîmnicu-Vîlcea-Vilcea;
Birscam1, p. 11- 12, nr. IX, Budila-Braşo·r; Bibicesc11, p. 246, nr. 10, VilceleCo·1asna; Brăiloiu, p. 7, nr. 9, Ghergani-Ilfov; Breazul, G., Colinde, p. 49-51,
nr. 3-1, „Dobrogea"; Brtdicrnnu, p. 134-135, nr. 106, Botiza-Maramureş; Bud,
p. 68, ·1ar. „l\laramureş"; Budiilă11t'scu-Cia11şianz1, p. 86, nr. 2, Coveş-Afumaţi
Dolj; Burada, p. 51-53, „Dobrogea"; Cocişiu, Ardeal, p. 14, Maşca-Iara-Cluj;
Cocii: •1-Tîmam, p. 420, Cuciulata-Hoghiz-Braşov, [Colindă de turcă]; p. 420
Şalcăn-Mihăileni-Sibiu; p. 42 I, Fintina-Hoghiz-Braşo·r; Cuw, p. 15; Curn, ed,
post „ p. 7- 8, nr. 2, Roseţi-Ialomiţa, cf. tip 167; p. 22, nr. 14, Retevoieşti-Pietro
şani-c\rgeş; Da11lu, p. 7, „Bihor"; Drăgoi, Beli11ţ, p. 50-51, nr. 15, Belinţ-Timiş;
Dumitraşcu, Cfntări, p. 108, nr. 4, ,,Făgăraş"; Dumitraşcu-Crişan, p. 30-31,
nr. I, l\lărgineni-Hirseni-Ilraşo·1; Ic11escu X., p. 12- 13, Brădeşti-Dolj; p. 14-15,
Pluta-Ilutoicşti-:'.\Ichedinţi; Lenghel-I=a1111, p. 27-28, Birsana-Maramureş; Marienesrn, p. 17-18, „Mihftieşti"; p. 33-3-:1, comb. var. "Cluj-Lipova"; p. 35-37,
„Mihăieşti"; },Jo~ Gh., p. 67, nr. 12; .\'eagH, p. 12- 13, nr. X, Borduşani-Ialomiţa;
[De ·1ădu·1ă]; p. ":17--:18, nr. XXX\'III, Călăraşii Yechi - Cuza Vodă-Ialomiţa,
[Colind de fereastră]; Pam file, Coli11de, p. 11-12, nr. 3; Pamfile, Crăciunul,
p. 71- 72, nr. 49, Truşeşti-Botoşani; R.F„ an II, nr. 3, 1957, p. 69, nr. 14, ZamHunedoara; Răd11lesw-Ct0 di11, Jfusccl, p. 113- 115, Cimpulung-Argeş; p. 115-
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Stea, Colinde, p. 36-38, Tcodortsezt, G. Dcm., p. 26-27, Călă
[De casă], cf. tip ii; Tocilescu, p. H60, Şişeştii de Jos-Mehedinţi;
rici11, p. 22, nr. III, Spini-Turdaş-Hunedoara; p. 54-55, nr. LXII, Blaj-Alba,
cf. tip 162, 178; p. 57-58, nr. LXVIII, Soroştin-Şeica Mică-Sibiu; Vulpescu,
p. 136- 137, Lupşanu· Ialomiţa, [Colind de brezaie]; A .I.C.E.D.; fg.: 560 a,
Bucureşti; 573 a, Sebeş-Sebeş-Alba; 914 a, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 974 a, Turnu
Roşu-Sibiu; 1275 b. Drăguş-Viştea-Ilraşo·1; 1304 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara
Sibiu, cf. tip 11; 1317 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă de casă]; 1801 b,
Peşteana-Densuş-Hunedoara, cf. tip 1; 1831 b, Lunca Cernii de Jos-Hunedoara;
1843 c, Vad-Copalnic-Mănăştur-Maramureş, cf. tip 3, 21 ; 3399 c, Ohaba-Şinca
Braşov; 3440 a, Mărgineni-Hîrseni-Braşov; 3443 a,
Copăcel-Hîrseni-Braşov;
3459 a, Berivoi-Recea-Braşo·1; 3481 b, Gura Văii-Yaida Rece-Braşo·1; 5139 a,
Brădeni-Sibiu; 5306 a, Călăraşi-Ialomiţa, [Dă fereastră); 5458 b, :Mateiaş-Racoş
Braşov; 5460 c, Coveş-Agnita-Sibiu; 5"160 d, Coveş-Agnita-Sibiu; 6148 a, Pelişor
Bîrghiş-Sibiu; 6170 a, Şalcău-Mihăileni-Sibiu; 6374 a, Dîrlos-Sibiu; 6883 a, Budeşti
Ilfov, „Colindul lui Dumnezeu"; 7162 a, Bobota-Sălaj; 7362 b, \'alea Lungă
Dîrlos-Sibiu; 7577 a, Fîntîna-Hoghiz-Braşov; 7583 a, Lupşa-Hoghiz-Braşov;
7583 c, Lupşa-Hoghiz-Braşov; 7610 d, Şinca Veche-Şinca-Braşov; 7634 a, Porumbacu de Jos-Sibiu; 7668 d, Să•1ăstreni-Recea-Braşov; 7995 b, Iclod-Cluj; 8750 a,
Măţău-Mioarele-Argeş;
9105 c, Berevoi-Recea-Braşov; 9106 c, Bucium-Şinca
Braşov; 9106 d, Bucium-Şinca-Braşov; 9134 a, Săldăbagiu 1Hic-Căpîlna-Bihor,
cf. tip 52; 9339 b, Sebeş-Hîrseni-Braşov; 9750b, Satu Lung-Chinteni-Cluj; 10234 b,
Valea Bradului-Brad-Hunedoara, „La case unde-i chiamă Ion"; mg. : 74 b, Mircea
Vodă-Constanţa, [De seară]; 1009 f, Rad na-Lipova-Arad; 1011 b, Lipova-Arad;
1824 i, Lupşanu-Ialomiţa, [A casei], cj.tip ·H; 1826 b, Lup~anu-lalomiţa; 2959 I k,
Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea; 2960 li d,
Boişoara-Vîlcea; 3364 I t, Şurdeşti
Şişeşti-Maramureş; 3"107 a, Porumbacu de Jos-Sibiu, [De fată].
117,

Rucăr-Argeş;

raşi-Ialomiţa,

(a. tip 150); nr. 91 a, Păuci
(a. tip 154); nr. 91 b, Păucineşti-Sarmizegetusa
Hunedoara, (a. tip 154); nr. 91 c, Ghelari-Hunedoara-Hunedoara, (a. tip 15"1);
nr. 92 b, Leheceni-Cărpinet-Bihor, (a. tip 68 C); nr. 9i b, Cotiglet-Ceica-Bihor,
(a. tip 169); nr. 130 d, Nucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara, (a. tip 23); Bologa,
p. 19-22, nr. li, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, (a. tip 170 A);
Diaconu, p. 72- 7i, Gugeşti-Yrancea, [Colind de bătrîni], (a. tip 154); p. 92-93,
Obileşti-Vrancea, [De fereastră], (a. tip 15"1); Pamfile, Crăciimul, p. 62-63,
nr. 31, „Brăila", (a. tip 154); p. 63-64, nr. 32, Novaci-Tg. Jiu-Gorj, (a. tip 15"1);
Păsculescu, p. 13, nr. 16, Tulcea-Tulcea, (a. tip 154); Stea, Colinde, p. 51-53,
(a. tip 154); Teodorescu, G., Dem, p. 18, Bucureşti, [De fereastră], (a. tip 19);
p. 23-24, Călăraşi-Ialomiţa, [De casă], (a. tip 15i); p. 24-25, nr. 12, BogzaSihlea-Vrancea, (a. tip 154); p. 25-26, nr. 13, Bucureşti, (a. tip 15i); Tu/eseu,
Cf.: Bart6k, nr. 82 i,

Moişa-Glodeni-Mureş,

neşti-Sa.rmizegetusa-Hunedoara,
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p. 19-21, OLileşti-Vrancea, [La fereastră], (a. tip 154); Ficiu, p. 53-54, nr. LXI,
Dccea-l\lir[1slflu-..\lba, (a. tip 167); p .. 57, nr. LXVII, Dccea-Mirăsl[m-All)a, (a.
tip 167); A .J.C.E.D., fg.: 328, l\lada-Balşa-Hunedoara, „A jido·rnlui", „Lebăda",
(a. tip 68 C); 160-1 a, Pericţi-Ialomiţa, (a. tip 154); 476-1 a, Hidişelu de Sus-Bihor,
(a. tip IS I); 4960 b, Cricău-Alba, (a. tip .. J84); 5258 b, Feldioara"Catina-Cluj.
(a. tip 168 ..\ l; 5308 a, Potcoa•1a-Independenţa-Ialomiţa, [De fereastră], (a. tip
154); 5399 b, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu, (a. tip 154); 5745 a, Ciugudu de Jos1.:nirea-Alba, \a. tip 169 a); 6293 a, Bucureşti, (a. tip 19); 6802 b, Ţărăţcl-Brad
Hunedoara, {a. tip 23); 681.5 c, Cărmăzincşti-Gurasada-Hunedoara, (a. tip 167);
6849 b, Valea Lupului-Baru-Hunedoara, (a, tip 68 C); 6886 a,. Budeşti-Ilfov,
(a. tip 15-1)·; 690 I d, Buclcşti-Hfo-1, (a. tip 154); î318 a, Bucureşti, (a. tip 156);
7323 a, Bucureşti, .(a:. tip Hl) ·; 8565 a, Tulcea-Tulcea, (a. tip 154); 8580 .C; SomovaTulcea, (a. tip 15-1); mg.: 7-i e, Nucet-Dîmbov-iţa, [Colindul de seară], (a. tip 160
A); 808 1, Dăbica-Topliţa-Hunedoara, (a. tip 156); 1350 1, Chilia Veche-Tulcea,
(a. tip 15-l); ·JJ63 e, :Mara-Deseşti-1\faramureş, (a. tip 19); 3364 I f, Şurdeşti-Şi-şeşti
:Maramureş, (a. tip .170 ..\) ; 3-100 U -e, Yiştea de J os-Viştea-Braşo·.f, (a. tip 173);
3-100 II k, Yi~Ma de J os-Y.işt:ea-Braş0·1, (a. tip 169).

Comp.: Jlclij-I11(h:.;., F
'\- 81, Baptism.

16~.2.6, ~i·rcrs

7 7J - T entafrva de simtcid erc a Jlaicii Dommtlui.

of oii, milk and honey in othei: world;

174 ~ Saint Mary' s attempted suicide.

?\laica Dorµnului · (care d~ ·
Saint :\Iary (who usually is
obicei toarce) .descoperă că pr~n weaving) discovers that Jesus
cul îi fusese botezat de către has already been baptized by
Sfîntul Ion (Sfîritul Ilie, Sfînta Saint John (Saint Elijah, Saint
Duminică). De ciudă încearcă
Sunday). In anger, she makes
să-si ia zilele. Sfintii izbutesc
an attempt to commit suicide.
s-o opreasc~l.
The Saints succeed in · stopping her.

.

.

Barto/1, nr, 109, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Cucu, ed. post., p. 85,
nr. 65, Rotari-Ceptura-Praho·1a, cf. tip 8; Drăgoi, Colinde, p. 86, nr. 80, Leşnic
Yeţel-Hunedoara; Xiag11, p. 9, nr, YI, Delcni-Constanţa, [De văduvă]; Pam file,
Crăciunul, p. 72, nr. 50, Ţepu-Galaţi; p. 72, nr. 51, Ţepu-Galaţi; Popovici, Vasile,
p. iO, nr. 22, Crnnţi-Re·1iga-Ialomiţa; Stea, Colinde, p. 53-54; Teodorescu, G.,
Don., p. 31-32, „Atîrnaţi"; .·l.I.C.E.D. ;Jg.: 1808 b, Peşteana-Densuş-Hunedoara;
685-l c, l:ric-Pui-Hnnedoara; G90 I a, Budeşti-Ilfo·1, [De casă]; mg. 809 j, Dăbîca
Topliţa-H unedc·ara.

292
https://biblioteca-digitala.ro

Cf. Bart6k, nr. 105 x, Hiu de l\Iori-Hunedoara, (a. tip 168 ..\).
Comp.: Afotif-liulcx, •Y 81, Baptism.

775 ~ Sfînta Vineri
tatea ltti I rod.

Sfînta
Domnului

şi

ce-

775 - Sm:nt Friday and city
of Herod.

Vineri se plînge
. Saint Friday is complaincetatea lui Irod . frig to God about Herbd's city
refuză să se boteze. În unele which refuses to be baptized.
variante, păgînii supun sfînta In some cases, Saint Friday is
la cazne. Sfîntul Ion (Sfîntul physically tortured by the obstiIlie ... ) sare în ajutorul Sfintei nate pagans. Saint John (Saint
Elijah) gives help to Saint
Vineri.
Friday.
că

Bartuk, nr. 95 a, Sarmizcgetnsa-Hunedoara; nr. 95 b, Rîu de l\Iori-Huncdoara; Bălii,sd, p. 34, nr. 13, Radu Xegru-Modc!u-Ialomiţa: Brca:ul, G„ Coli11dc.
p. 413-415, nr. 278, „1\luntenia"; Dumitmşezt, De sărbâtori, p. 18-20, nr. I.
Gildău-Jegălia-Ialomiţa; Garnfoiu, p. 23, Potlogi-DÎmbo·1iţa; Pamfilc, Crăcizm:tl,
p. 73, nr. 53, Ţepu-Galaţi; Păsculesezt, p, 18- 19, nr. 25, Cudalbi-Dolj; Teodorescu,
G„ De1n, p. 32-33, Bucureşti, [De fereas.tră]; Y:ulpcsezt, p. 173-174, Lupşanu
Ialomiţa, [Colind pentru preot]; A.J.C.E.D., /g.: 171 ·b; Poienari-l"lmi-Ilfov;
558 a, Bucureşti, [De casă]; 1798 a, Peşteana-Densuş-Hunedoara; 3420 b, Poienari- L"lmi-Ilfo·1, [Pentru casr1]; 3676 c, Poienari-rimi-Ilfov; 4694 a, Cuhea-l\faramureş; 6835 a, l\Ierişor-Bi'miţa-Hunedoara; 6890 b, Bndeşti-I!fo·1; 7321 b, Bucureşti; 7588 d, Yeneţia de J os-Părău-Braşo·1; 8085 b, Lupşanu-Ialomiţa, ~Dr1 bitiat];
mg.: 2725 I e, Galaţi-Zlatna-Alba; 2958 II m, Bl!mbucşti-Boişoara- Yilcea.
.

.

Ccmp.: Motif-Iudex, \" 332, Baptism of heathen.

776 - 1vlaica Domnului cu
pruncul în braţe.

776 .- Tize Jfotlta of God
with tlte baby in Iza anns.

776 A - Pentru a potoli
pruncul care plînge, Maica Domnului îi oferă două mere (pere,
sîn, cheile raiului, măturiţa raiului ... ).

776 A - In order to appease her baby who is crying,
Saint Mary offers him two
apples (pears, her bosom, the
keys and the broom of Paradise ... ).
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Cf. tip 177 A.
flartOk. nr. 84 a, Micălaca-Arad-Arad; nr. 84 1, Ilăla-Murcş; nr. 84 m Un
nr. 84 n, Ilistra-:\lureş; nr. 84 o, Sînmiclăuş-Moftin-Satu Mare;
nr. 84 p, Dclani-Beiuş-Bihor; nr. 84 r, Cerbăl-Hunedoara; nr. 84 s, Comori-Gurghiu-1\fore.5; nr. 84 u, !băneşti-Mureş; nr. 84 v, Ccnad-Timiş; Bălăşd, p. 43-44,
nr. 20, Dăl:1ceanu-Buzău, cf. tip 153; Brea::ul, G., Colinde, p. 63, nr. 42, „Transilvania", cf. tip 23; p. 77, nr. 52, „Transilvania"; Bud, p. 71- 72, nr. 12, „Maramureş"; Coman, p. 8, Margine-Abram-Bihor; Cucu, p. 12; Cucu, ed. post., p. 33-34,
nr. 22, Slănic-Aninoasa-Argeş; p. 47, nr. 32, Valea Cireşului-Botoroaga-Teleorman;
p. 65, nr. 51, Rotari-Ceptura-Prahova, cf. tip 23; p. 128, nr. 101, Merii PetchiiUfo-.r; p. 168, nr. 132, Coso ba-Joiţa-Ilfov; p. 169, nr. 134, Bolintin Vale-Ilfo'I;
Drăgoi, Colinde, p. 195, nr. 205, t:'nirea-Alba; Garofoi11, p. 18, „Brăila"; p. 24,
„Buzău"; Hetcou, p. 45, nr. VII, „Valea Barcăului"; p. 46, nr. \'III, „Din Sudul
Bihorului, de pe 'lalea Crişului"; Ionescu, C., p. 14- 15, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara
Sibiu, [Colindă de masă], cf. tip 168 A ; Moş Gh., p. 8, [Colind de copil mic]; Nanu,
p. 47, „Argeş"; Nicoară-Netea, p. 167- 168, nr. 11, „Regiunea Mureşului de sus";
p. 170, nr. H, „Regiunea Mureşului de sus"; Pam file, Crăciunul, p. 69, nr. 4'1,
„Transilvania"; Ptisrnlescu, p. 59, nr. 76, Odobeşti-Vrancea, [Colind de copil mic],
cf. tip 153, 189; T'iciu, p. 48, nr. L, Sebeş-Hîrseni-Braşov; p. 49-50, nr. LI,
Blaj-Alba; p. 50, nr. LIII, var„ Pusta-Şincai-Mureş; p. 50, nr. LIV; p. 51,
nr. LVI, Silivaş-Ghcrla-Cluj; p. 51-52, nr. LVII, Blaj-Alba; p. 52, nr. LVIII, SincelAlba; p. 70, nr. LXXXIX, I băneşti-Mureş; p. 76, nr. XCIX, Crăieşti-Mureş;
A .I .C.E.D„ f g. : 83 l b, Ciocăneşti-Răcari-Ilfov; 4770 a, Sitani-Pomezeu-Bihor,
cf. tip 136; 5760 b, Ţebea-Brad-Hunedoara; 7162 a, Bobota-Sălaj; 7206 a, Negreşti
Oaş-Satu Mare; 7505 c, Ohaba-Şinca-Bra..5ov; 8310 a, Negreşti-Oaş-Satu Mare;
8746 c, Ivlăţău-Mioarele-Argeş; 8910 a, Floreşti-Laslea-Sibiu; 9723 a, OlteniClinceni-IlfoY; 1'1184 a, Boşorod-Hunedoara, [La neveste], mg. : 525 f, SlatinaNucşoara-Argeş; 537 k, Crucea-Suceava; 733 i, Izvoru Muntelui-Bicaz-Neamţ;
1009 h, Hadna-Lipova-Arad; 1012 e, Simbăteni-Păuliş-Arad; 1135 f, Izvoru
Alb-Bicaz-Neamţ; 143-0 b, Roşia de Secaş-Alba; 1466 I b, Pojorita-Sucea-.ra;
2120 f, Covăsinţ-Arad; 2587 r/1, BiC'.higiu-Coşbuc-Bistriţa-Năsăud, cf. tip 168 A;
2726 II e, Valea Mică-Zlatna-Alba; 2959 I m, Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea, cf.
tip 172.
gheni-Mureş;

Cf.: Bartok, nr. 35 b, Rîu de Mori-Hunedoara, (a. tip 83); Cucu, ed. post.,
p. 81, nr. 62, Virteju-Măgurele-IlfoY, (a. tip 153); p. 88, nr. 69, Bucureşti, (a.
tip 153); Frînctt-Candrea, p. 196-197, nr. 17, „Munţii Apuseni", (a. tip 76);
Nicoară-Netea, p. 169- 170, nr. 13, „Regiunea Mureşului de sus", (a. tip 23);
Păsculescu, p. 19, nr. 26, „Teii-Grecea-Transilvania", (a. tip 23); Viciu, p. 46-47,
nr. XLVIII, Spring-Alba, (a. tip 168 A); A.I.C.E.D„ fg. 755 b, Bucureşti, (a
tip 155).
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176 A a - Dumnezeu,
zat lîngă Maica Domnului,
pruncul în braţe.

aşe
ţine

176 A a - God, sitting by
Saint Mary, holds the baby in
His anns.

Bartok, nr. 71 a, l\lănăstireni-Cluj; nr. 71 b,
Viciu, p. 105, nr. CXLYII, Borş-Bihor.

176 B - Pruncul (uneori
Maica Domnului) plînge presimţind răstignirea.

Igriş-Sînpetru l\Iare-Timiş;

176 B - The Son (in some
cases the Mother of God) cries
because he has a premonition
of His crucifixion.

cj. tip 177 B, 186.
B1eaz11J, G., Colinde, p. 79-80, nr. 5'1, „Transilvania"; Daulu, p. 5-6,
„Bihor", [Sincelele zorilor]; Ilieşiu, p. 9- 10, „Yiişoara-Transihania"; l'iciu,
p. '18-'19, nr. LI, Blaj-Alba; A.I.C.E.D., fg.: 1800 a, Peşteana-Densuş-Hune
doara, cf. tip 18-i; 3399 b, Ohaba-Şinca-Braşov; 5108 a, Albeşti-Sighişoara-Mureş;
5760 b, Ţebca-Baia de Criş-Hunedoara; 8099 c, Cornetu-Ilfov, cj. tip 181; mg.
1020 c, Lipova-Arad, cf. tip 190.

176 C - Fiul (uneori Maica
Domnului) plînge din pricina
păcatelor omenirii.

176 C - The Son (in some
cases the Mother of God) cries
because of tbe sins of mankind.

cf. tip 162, 177 C.

Bartok, nr. 81 b, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 8'1 c, Comorinr. 84 d, Rîu de Mori-Hunedoara; Clopotiva, voi. II, p. ':1'12,
Clopotiva-Densuş-Hunedoara; Drăgoi, Colinde, p. 118- 119, nr. 109, Briznic-lliaHunedoara, cj. tip 165; Dumitraşw, De sărbători, p. H-16, Gildău-Jegălia-Ialo
miţa; Ilieşiu, p. 31- 32, l\faieru-Bistriţa-Năsăud; Stea, Colinde, p. 55-56, [Colind
de copil mic]; A .I.C.E.D., f g. : 132 a, Sîncel-Alba; 2187 a, l\loişeni-Certeze-Satu
Mare; 3379 c, Ucea de Sus- Ucea-Braşo·I'.
Gurghiu-Mureş;

Cf.: A .I.C.E.D.,

f g. 5790

c,

Clopotiva-Densuş-Hunedoara,

177 - Maica Domnului w
pruncul în braţe şi slujba în
mînăstire.

(a. tip 161).

177 - T he 1vlother of God
with tize baby in /zer arms and
the ceremony in the monastery
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Cf. tip 178, .179; Răufescu, p. 25-27, Dragosla•rcle Muscel, [Colindul preo-

tului],: (a. tip 25):

. ' .

177 A - :Jiaica Domnului cu
pruncul !n braţe ascultă o slujbă într-o mînăstire (biserică).
Pentru a potoli plînsul pruncului
Isus, Maica îi of eră două mere
(pere, cheile railllui, mătm::a
raiului ... ).

177 A - The 1\fother of
God, with .the baby „ in her
arms, listens to a ceremony
which takes place in a monastei:y (church). In ordei · to
appease the baby who is cryirig,
Saint Mary offers hini two apples (pears, her bosom, the
keys and the broorn of Paradise ... ).

cf. tip 116 A.. .

A ..4.F., ·rol. n, p, 20i-205, nr. 201, Gherţ~ l\rarc-Turţ-Satu ~fare; Bart~k.
nr. 84 e; l\liceşti-Turenr·Cluj; nr. 84 f, Ig:riş-S~nPetru Marc-Timiş; nr. 84g„ ComoriGurghiu-.Mureş; nr. 84 h, Păucincşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; nr. 84,j; Cerl;>(ilHunedoara; nr. 84 k, Orşo·ra-Gurghiu-::\Iureş; nr. l H b, Idicel-Brîncoveneşti
:'.\Iureş; nr. 1 H c, Orşo·ra-Gurghiu-:'llureş; Bîrsrn1111, p. 10- l 1, nr. VIII. Tohanu
?\o~-ZărneŞti-Braşo'·~; p . .15-16„ nr. XI\', Săc~°lc-Brawr; Bibia:scu, p.'255-256,
n.r. 16.- 1:., \'ilc~l~-Co:rasna;. B9loga"..P~ 7, n~. 1, Galeş-Fîntînele-Sib~u ..
.i"J6;
p. 47..:.48. nr. 36, Sucet~RoŞia-Sibiu; p. 78- 79, nr. 68, Ocna Sibiuli.ii-Sibiu;
Breazul, G., Ca1111u1, p. 2 IO, Turda-Cluj; B;-cdicean11, p. 138-139, nr. 110, Corneşti-Căline~ti-::\Iaramureş; Eird, p. 65, nr. 1, „Maramureş"; p. 66, „Maramureş";
Cernea, p. U, nr. 12. Rupca-Braşo·r; Coman, p. 20-21, Margine-AbramBihor; Da11!1i, p. 12, ",.Bihor"; Drăgoi, Bclinf, p. 59, nr. 23, B~linţ-Timiş; p 7172, nr. 35, Bclinţ-Tim!Ş; Drăgoi.· Colinde, p. 212-i 13, nr. 228, Cio<>.ra-Orăştie
Hunedoira: p. 250:.:._'.:51, nr. 282, Întorsura Buzluli.Ii-Covasna; D~1izitrdjcu,
Cintări, p. 115; 1.ir. 10, ,.Ei.găraş"; I!ic,siu, p. 6; Lcnglnl-:Iza11u, p. 38; Bîrsana-·
:.\Iarainurcş; Jfori,·;:c»<czi, p. 2S-30, comb. ·rar: „Dobra, Bozinta, Giula"; Pamfile,
Crăciui11rl, p. 53, nr. 3, \'irfn Cimpulni-·I3otoşani; Papaliagi, p. 79, nr. CCCXLVIII,
Şieu-Maramureş; T;:ţ,·sc:r, p. 11-12, Or:1ştie-Hunedoara; Vclcu, p.
ni:. 1;
T"iciH, p. 49, nr. LII, Lupn-Cerg.lu-Alba; p. 52-53, nr. LIX, Pănade-Sîncel
Alba, cf. tip 137 B b; p. 53, nr. LX, „Bucnreşti-Zarand"; A.I.C.E.D., jg.: 99 a,
Zftrneşti-Braşo·.r; 655 a, Stremţ-:\ll:a; 3391 c, Ucea de jos-Ucea-Braşov; 3549 a,
Fundu l\loldo·Fci-Sucean, cf. tip 26 B; 5277 a, Gaida de Jos-Alba; 5355 a, Comana
de Jos-Comana-Braşo·r; 5398 d, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu; 5418 a, Boiu-Albeşti
:Mureş; î33 i b, Bucureşti, [Colind popesc]; 7985 a, Sîncel-Alba; 7993 b, . Sînc~l-

cf:ip

0

•

1;
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Alba; 10217 c, Bulzeştii de Sus-Hunedoara; 14432 a, Dorna Cîndreni-Suceav·a:
14-190· a, · Bunila-Hunedoara, [A copiilor]; mg. : 541 f, Şanţ-Bistriţa-Năsăud;
712 a, -!noru .Muntelui-Bicaz-Neamţ; H63 II g, Sadova-Suceava; 1573 d, RebraBistriţa-Xăsăud; 2595 I e, Cordău-Sînmartin-Bihor; 2603 I j>, Tisa-Hălmagiu
Arad; 260-1 I l, Poienari-Hălmagiu-Arad; 2725 I u, Galaţi-Zlatna-Alba; 2726 I o,
Yalea Mică-Zlatna-Alba, [De preot]; 3400 II i, \"iştea de Jos-Yiştea-Braşmr;

Cf. : .L4 .F., vol. VI, p. 20~. nr. 195, Bocicău-Tarna Mare-Satu Mare, (a.
tip 6S D); Alexiei, p. 155- 156, (:ăuaşd-Tulca-Bihor, (a. tip 68 D); Brediceanu,
p. 145- li6, nr. 115, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, (a. tip 68 D); Bud, p. 72,
nr. 13, „Maramureş", (a. tip 68 D)~ Marian, Sărbătorile, p. 222-223, „Gura Humoirului", (a. tip 68 D); p. 223-224, „Transilvania", (a. tip 68 D); Ţiplea, p. 9i,
:ilr. 2, „Biserica Albă", (a. tip 68 D); A .I.C.E.D„ fg.: 2195 a, Moişeni-Certeze
Satu Mare, (a. tip 68 D); "4729 a, Crînceşti-Dobreşti-Bihor, (a. tip 68 D): 4771 b,
Sitani-Pomezeu-Bihor, (a. tip 68 D); 6803 a, Ţărăţel-Brad-Hunedoara, (a. tip 68 D).

177 B - Maica Domnului
.cu pruncul în braţe ascultă
slujba într-o mînăstire (biserică). Fiul (uneori Maica Dom"'
nului) plînge pentru că presimte crucificarea.
·

177 B - The Mother of
God, with the baby in her
arms, listens to a ceremony
which fakes place in a: monastery (church). The son (in
some cases the l\fother of God)
cries because he has a premonition of his crucifixion.

Cf. tip 176 B, 186.

A:A .F„ ·101. I, R;i.cşa-Oraşu .Nou-Satu l\lare; Alexiei, p, 159- 162, Săl<lă
lbagiu de. Darcău-Balc-Bihor; Bartqk, nr. 97, b, Cotiglet-Ceica~Bihor; . Bîrseanu,
p. 9- Hi, nr. YII, „Hraşo·r"; Bîrlea, I„ p. 89, „Maramureş"; Bologa, p. 67-68,
nr. 5(), Cugir-Alba; Denmsia1111, Haţeg, p. 105-106, Densuş-Hunedoara; p. 273274, Păucine~ti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Drăgoi, Belinţ, p. 42, nr. 6, Belinţ
Timiş; Drăgoi, Colinde, p. 85, nr. 79, Leşnic-Veţel-Hunedoara; p. 101-103,
·nr. 93, \"eţel-Hunedoara; p. 188-189, nr. 198, Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 191192, nr. 201, "Cnirea-Alba; Pamfile, Crăciunul, p. 65, nr. 36, „Traqsilvania";
Teodorescu, G. Dem, p. 44, Bucureşti, [De preot]; Viciie, p. 44, nr. XLIV, Ragla.Cetate-Bistriţa-"Kăsăud; A.I.C.E.D., jg.: 311 b, Mada-Balşa-Hunedoara; 333J34, Mada-Balşa-Hunedoara, [A popii]; 6827 b, Merişor-Băniţa-Hunedoara; 9132 a,
Săldăbagiu ~Iic-Căpîlna-Bihor; 14183 c, Boşorod-Hunedoara, [A popii]; mg. :
503 u, Goleş-Topliţa-Huaedoara·; 809 d, Dăbîca-Topliţa-Hunedoara; 915 a, Almăş
:Sălişte-Zam-Hunedoara; 2958 I e e, Mlăceni-Periş-Vilcea.
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Lj. : Bartuk, nr. 97 c, Drăgcşti-Bihor, (a. tip 30); nr. 97 a, L'.Priş de Beiuş
Şoimi-Bihor,
)Jăsău<l,

(a. tip 173); Viciu, p. 73- 7'4, nr. XCV, Ragla-Cctate-Bistriţa
(a. tip 18î); A .I.C.E.D., mg, 7 5 g, Poiana ~egrii-Dorna Cîndreni-Su-

cea·1a (a. tip 44).

177 C - :Maica Domnului
cu pruncul în braţe ascultă
slujba într-o mînăstire (biserică). Fiul (uneori Maica Domnului) plînge din pricina păca
telor omenirii.

177 C - The ;\ifother of
God, with the baby in her arms,
listens to a ceremony which
takes place in a monastery
(church). The son (în some
cases the Mother of God) cries
because of the sins of mankind.

Cf. tip 162, 176 C.
BartUk, nr. 84 t, Dumbrăviţa de Codru-~oimi-Bihor; Drăgoi, Colinde,
p. 59-60, nr. 55, llteu-Pctriş-Arad; p. 165-166, nr. 174, Cărăstău-Baldo·rin
Huncdoara; .A .I.C.E.D., fg.: 3956 c, Iaz-Plopiş-Sălaj; 6374 b, Dîrlos-Sibiu.
[Colindă la turcft]; 7996 a, Iclod-Cluj ; 9131 b, Sălbădăgiu l\Iic-Căpîlna-Bihor;
9197 b, Girişu )Jegru-Tinca-Bihor; mg. 162 n, Lăpuş-l\Iaramureş.

Cf.: .-1.I.C.E.D., fg, 637 b,

178 -

Slujba fo

Gepiş-Llzăreni-Bihor,

minăstire.

178 -

(a. tip 68 D).

The ceremony in the

monastery.
lntr-o mînăstire (biserică)
cu nouă (şapte) altare (turle ... ) se ţine o slujbă de către
nouă (şapte) popi (diaconi, Sfîntul Ion, gazda ... ).
Cf. tip

In a monastery (church)
with nine (seven) altars (towers), a ceremony is performed
by nine (seven) priests (deacons, Saint John, the host ... ).
177, 179.

Bart6k. nr. 84 i, Pittrîngeni-Zlatna-Alba; nr. 106 d, l"nghcni-Mureş, cf.
Fintîniţa-l\liceştii de Cimpie-Bistriţa-Xăsăud, cf. tip 186;
p. 50-51, nr. 26, Scundu-\"ilcea; Bfrsea1111, p. 51-52, nr. 1, StrejaCirţişoara-Sibiu; Brăiloiu, p. 16, nr. 26, Ciincni-Vilcea; Breazul, G., Colinde,
p. 118- 119, nr. 77, ,,"'.\loldon"; p. 375, nr. 253, „Moldova"; Datini, p. 15- 16.
nr. I\"; Diaco1111, p. 88-89, Obileşti-\"rancea; Drăgoi - Colinde, p. 132-133,
nr. 126, Strcisingeorgin-Cf,lan-Hunedoara; p. 232-233, nr. 255, „Deal-Sibiu••;

tip 167; nr. 114 a,
Bălăşcl,
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I 011cscu, C., p. 20-21, nr. 11, Streza-Cîrţişoara-Sibiu, [Colindă în

casă - La
Neagu, p. 50-51, nr. XL, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind
<ie preot], cf. tip 167; Ficiu, p. 28, nr. XIV, Decea-Mirăslău-Alba, cf. tip 9;
p. 38, nr. XXXV, Filipişu Mic-Breaza-Mureş, cf. tip 19, 167; p. 39, nr. XXXVIII,
Ocna Mureş-Alba; p. 69, nr. LXXXVI, Luna-Negreşti-Oaş-Satu Mare; p. 75,
nr. XCVIII, Cut-Cilnic-Alba; p. 98, nr. CXXXVII, Silivaş-Gherla-Cluj, cf .
.tip 151; p. 106-107, nr. CLI, Comori-Gurghiu-Mureş; p. 150- 151, nr. LXXII,
Gledin-Monor-Bistriţa-Năsăud, [A popii]; p. 156- 157, nr. LXXXIII, Gledin1\lonor-Bistriţa-Năsăud, cf. tip 26 A; p. 16'1, nr. XCVII, Sili,raş-Gherla-Cluj,
cf. tip 3; A.l.C.E.D., jg.: 98 b, Sfînandriaş-Simeria-Hunedoara; 350 b, SîncelAlba; 907 a, l\fohu-Şelimbăr-Sibiu; 5262 b, Streza-Cirţişoara-Sibiu; 5309 d, Independenţa-Ialomiţa, [De preot]; 7206 b, Negreşti-Oaş-Satu Mare; 7651 b, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, [A popii]; 7765 a, Cîrţa-Sibiu; 12858 b,
Roseţi-lalomiţa, [De preot]; mg.: 115 o, Sohodol-Lelese-Hunedoara; 813 k, Ne[greşti-Oaş-Satu Mare; 907 e, Sarinasuf -Murghiol-Tulcea; 1042 d, Victoria-Brăila,
[De preot]; 1350 k, Chilia Veche-Tulcea, [De preot]; 1474 e, Tălmăcel-Tălmaciu
Sibiu; 14 74 m, Tălmăcel-Tălmaci-Sibiu; 2958 I e e (1), Mlăceni-Periş-Vîlcca,
Colindă de preot]; 2958 I ee (2), Mlăceni-Periş-Vilcea; 2960 II g, Boişoara-Vilcca,
cf. tip 167; 2962 I c, Găujani-Boişoara-Vilcea, [Colindă de popă]; 3400 I e, Nou1
Român-Arpaşu de Jos-Sibiu, [A preotului].
masă];

Cf.: Bart6k, nr. 93 j, Poarta-Fărăgău-Mureş, (a. tip 25); nr. 106 d, l'n(a. tip 167); Păsciilescu, p. 16- 17, nr. 23, Tîrgovişte-Dîmboviţa,
(Colind de preot], (a. tip 25): Viciu, p. 54-55, nr. LXII, Blaj-Alba, (a. tip
173); A .I.C.E.D.; jg. 278 b, Alba Iulia-Alba, [Din ale fetelor], (a. tip 162); 4228 b,
Capu Codrului-Gura Humorului-Suceava, (a. tip 68 D); 4741 a, Crinceşti-Dobreşti
Bihor, [La turcă]: 50 lJ a, Trip-Bicsad-Satu Mare, (a. tip 68 D); 5237 b, Bucşoaia
Frasin-Suceava, (a. tip 68 D): 7371 a, Dragoslavele-Argeş, [Colinda preotului],
(a. tip 25); 7618 d, Şinca Nouă-Poiana Mărului-Braşov, (a. tip 167); 9848 a, Dragoslavele-Argeş, [A popii], (a. tip 25); mg.: 162 u, Rohia-Tirgu Lăpuş-Maramureş,
(a. tip 162); 204 v, Galbeni-Nicolaie Bălcescu-Bacău, (a. tip 70).

gheni-Mureş,

Comp. : Motif - Index, 110 f f Religious Building.

179- Mînăstirea şi corabia.

179 - The monastery and
the sliip.

Înspre o rnînăstire (bisecu nouă (şapte) altare
(turle ... ) aşezată într-un os-

A priest (with his wife and
children, the host, Saints ... )
is corning by ship to a mona-

rică)
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tro,·, se îndreaptă o corabie cu
un preot (preoteasă şi copii,
gazdă, ~dinţi ... ).

skry (church) with nine (sevcn~
altars (towers ... ) that is situated on a small island.

Cf. tip 177, 178.
Ri1!rn1111, p. 7, nr. III, Turcheş-Săccle-Braşo·1, cf. tip 26 A; Burnda,
p. -17-50, ,.Dobrogea"; Jlarirnescu, p. \i-16, comb. var. „Dobra, Cluj" cf.
tip 167; Păsrnlcsrn, p. 17- 18, nr. 24, Cudalbi-Dolj, [Colind de preot]; Popoi·ici,
i·asilr, p. -1-1-45, nr. 2-t. Crunţi-Reviga-lalomiţa; Stea, Cclindc, p. 60-62,_
[Colind de preotj; Teodorescu, G., Dcm, p. 41-42, Bucureşti, [De preot]; p. 42-13, Bucureşti, [De preot]; p. 43-44, Călăraşi-Ialomiţa, [De preot}; T11fcscu,
p. 32-34, Obileşti-Yrancea, [Colind pentru popă]; A.I.C.E.D., fg.: 1537 b,
Boşneagu-Dorobanţu-Ialomiţa, [De preot]; mg.: 447, Victoria-Brăila, [La preot];
1474 1, Tr1lmăcel-Tălmăciu-Sibiu; 2724 II k, Feneş-Zlatna-Alba, [A căsij; 2958 II I„
Bumbueştî-Boişoara-Yilcea; 2960 .1 e, Boişoara-Yilcea, [A popii].

180 - D1111111c::c11

căutat

180 - Saints w search of

de

sfinţi.

God.

Trei (doi) sfinţi caută pe
Dwnnezeu care a pierit fără
urmă. Îl găsesc într-o chilie.

Three (two) Saints, seek
God who has disappeared without a trace. They find him in
a hermitage.

Bfruanu, p. 7-8, nr. IV, Ghelinţa-Co.vasna; p. 8-9, nr. V, „Făgăraş''. ;.
Coci,<iu, Tfrnat'a, p. 430, Şalcău-1\lihăileni-Sibiu, cf. tip 170 A; A.I.C.E.D .•
fg.: 919 a, )fohu-Şelimbăr-Sibiu, cf. tip 167; 920 b, Mohu-Şelimbăr-Sibiu; 975 a.
Ţurnu Roşu-Sibiu; 1251 b, Viştişoara-Viştea-Braşov;
3425 b, Ohaba-Şinca
Braşo·r; 5143 b, Brădeni-Sibiu, cf. tip 23: 8156 a, Yiştişoara-Yiştea-Dr<;1~o·r;
mg. 695 p. Yiştişoara-Yiştea-Braşo·r.

Cj.: Bibiccsrn, p. 235-237, nr. 3, Yilcele-Consna,
nr. -1, Yilcelc-Co·rnsna, (a. tip 23).

181 - Isus
Domnului 22 •

căutat

(a. tip 23); p.

237~

de ilfaica

181 - Saint J.lfary in ·searclt
of J esus 37 •

maică

Coming across a "ceata" of
(young men on
horse back, the sister of the

Maica Domnului (o

bătrînă, mama sfîntului Ion ... )
întreabă colindătorii (voinici că-

"colindători"
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lări,

sora soarelui, pescari, trei
de evreu ... ) dacă i-au
întîlnit fiul. Abia după ce este
descris fiul (cu ochii ca murele,
-cu un cal pintenog„.) colin·dătorii, recunoscîndu-1, pot da
răspunsul: Isus este răstignit
{poartă război, joacă cu sora
:soarelui, chefuieşte ... ).
~fete

sun, fishermen, three Jewish
girls ... ), Saint Mary (an old
mother, Saint John's mother..)
inquires about her son. Only
af ter she has described J esus
(with eyes like black berries, with a limp horse ... ) are
the "colindători" able to identif y Him and to answer: J esus
is crucified (fights in a war,
dances with the sun's sister, is
feasting ... ) .

Cj. tip 133
A .A .F., -,ol. VII, p. 94,

nr:

105,

Călugări-Cărpinet-Bihor;

nr. 97, nr. 110,

.l\lăgura-Pietroasa-Bihor; Albu, p. 22-23, „Valea Mureşului de sus", cj. tip-29:
flart6k, nr. S7 a, Feregi-Cerbăl-Hum:doara; nr. 87 b, Păucineşti-Sarmizegetusa
Hurtedoara; rtr. 87 c, Cărpiniş-Alba; nr. 87 d, Murani-PîŞchia-Timiş; nr. 87 e,
l"risiu ·de Sus-Chiheru de Jos-Mureş; nr. 87 f, Ungheni-Mureş; nr. 87 g, „Yal•::ani·'; nr. 87 h, Saravale-Sîrtpetru Mare-Timiş; nr. 87 i, · Sînmiclăuş-l\Ioftin
Satn )fare; nr. 87 m, Jgriş-Sînpetn.1 Mare-Timiş; nr. 87 n, Micula-Satu Mare;
Blr.<cdnu, p. 56-57, nr. IY, Tohanu Nou-Zărneşti-Braşov; Bogdair, T., A.,
·p. 70, Şopteriu-l"rmeniş-Bistriţa-Năsăud; Bcloga, p. · 9-10, nr. 3, Galeş-Fîn
·tinele-Sibiu; p. 41-42, nr. 33, Nădăştia de Sus-Călan-Hunedoara; p. 68-69,
·nr. 57, Cugir- ..\lba; Brrnzul, G., (olinde, p. 70- 71, nr. 48, „Transibania";
-p. 223-22i. nr. 132, ,.l\foldov·a"; Cocişill, Ardeal, p. 4, Bărdeşti-Sintana de l\lureş-:\lureş; Da11lu, p. 10- 11, „Bihor"; Drăgoi, Beli11ţ, p. 66-67, nr. 3 I, Eelinţ
'Tirniş; Drăgoi, Colinde, p. 41-":12, nr. 36, Săvîrşin-Arad; p. 168- 169, nr. 178,
Petreni-Băcia-Hunedoara; p. 194, nr. 204, l.'nirea-Alba; p. 200-20 I, nr. 2 H,
<:iugud-Alba Julia-Alba; p. 209-210, nr. 223, Cioara-Orăştie-Hunedoara; p. 223,
'TIT. 2i2, Tărtăria-Sălişte-Alba; p. 238-239, nr. 264, Biia-Şona-Alba; p. 261262, nr. 299, Tuşinu-Sînpetm de Cîmpie-Mureş; p. 263, nr. 30 I, Oarda-Alba
Julia- ..\lba; Frforn - Candrca, p. 192-193, nr. 11, „Munţii Apuseni"; 1"\lm·ia11,
Ltgrndcle, p. 282-283, „Timişoara"; p. 286-287, „Braşo•r"; p. 287, „Transil-rania"; p. 287-288, „Transilvania"; p. 288-289, „Zarand"; p. 289-290, „Za;rand"; p. 290, „Transilvania"; p. 290-291, „Valea Almaşului"; p. 292-293,
Grindu-Ialomiţa; Neagu, p. 18, nr. XV, Făcăeni-Ialomiţa, [De mocan]; p. 2829, nr. XXIII, Ciocăneşti-Ialomiţa, [De mocan]; .Vicoară-Setea, p. 170-171,
11r. 15, „H.eginnea l\Iurc~ului de sus;" R. F., an. II m. 3, 1957, p. 65-66, nr. 8,
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Zam-Huncdoara; Păsculcscu, p. 61-62, nr. Î9, Cudalhi-Dolj, [Colind de babă.
Teculcsw, p. 206, „Pc Mureş şi pe Tîrnave"; Teodorescu, G., Dem,
p. 91-93, Bucureşti, [De ·.răduvă]; Tuţesett, p. 8-9, Orăştie-Hunedoara; c·rsu,
p. 166, nr. 177, Bozo·1ic~-Caraş-Se·1erin; Fclcu, p. 2-3, nr. 4; Viciu, p. 6768, nr. LXXXIII, .-\grişteu-Bălăuşeri-!llureş; p. 68-69, nr. LXXXV, „Cimpie..\rdeal"; p. 111, nr. IV, Ciuguzel-Lopadea );ouă-Alba; A.I.C.E.D„ fg.: 178 a.
Poienari-l_'.lmi-Ilfo·1; 320-321-322-323-324, )lada-Balşa-Hunedoara; 358 b,
Sincel-Alba; 559 b, Bucureşti; 578 L, Sebeş-Sebeş-Alba; 803 a, Sfînandreaş
Simeria-Hunedoara, cf. tip 76; 917 b, Mohu-Şelimbăr-Hunedoara; 1724 b, Petroşani-Hunedoara;
1730 a, Petroşani-Hunedoara; 1799 a, Peşteana-Densuş
Hunedoara; 210'1 a, Cîmpulung-Sucea·rn; 3418 b, Poienari-Ulmi-Ilfo·„; 3676 a„
Poienari-l.:lmi-Ilfo-r; i762 b, Hidişelu de Sus-Bihor; '1784 b, Rotăreşti-Sîmbăta
Bihor; '19 li c, Geoagiu de Sus-Strcmţ-Alba; 5116 a, Brădeni-Sibiu; 5438 a,
Valea Viilor-Sibiu; 6292 b, Bucureşti; 6802 a, Ţărăţcl-Brad-Hunedoara; 685- c,
Vrie-Pui-Hunedoara; 6888 a, Budeşti-Ilfo·r, „Colindul lui Dumnezeu"; 7319 b,.
Bucureşti; 7792 a, Bucureşti, „Colindu lui Dumnezeu"; 7852 b, Plătăreşti-llfo·r „
[De flăcău]; 10200 d, Alun-Boşorod-Hunedoara; 10233 b, Valea Bradului-BradHunedoara; 14160 a, Cerişor-Lelese-Hunedoara; 14239 b, Lelese-Hunedoara;
mg.: 228 f, Buteasa-Şomcuta Mare-Maramureş; 809 h, Dăbîca-Topliţa-Hune
doara; 910 a, Almăş-Sf1lişte-Zam-Hunedoara; 1010 c, Radna-Lipova-Arad;
1017 f, Lipon-Arad; li57 I ş, Pojorîta-Suceava; 1507 11, Vaidei-Romos-Hllnedoara, [A cetei]; 2094 o, Deseşti-Maramureş; 2724 li h h, Feneş-Zlatna-Alba,
[La terminarea colinzilor pe drum spre gazdă]; 2725 I x, Galaţi-Zlatna- ..\lba;.
3003 K(v), Zimnicea-Teleorman.
bătrînă];

Cf. : Bîrlea, I„ Berbeşti-Giuleşti-1\laramureş (a. tip 184); A .I.C.E.D., mg. :
560 b, Neagra Şarului-Şaru Dornei-Suceava, (a. tip 190); 2723 Ip, Ampoiţa
~leteş-Alba, [A copiilor (a. tip 20) .]

787 a - Conform descrierii
Maicii, Isus poartă un vestmînt
minunat (are pe obraz şi trup
însemna te astrele).

787 a - According to the
Mother' s description,
J esus.
wears a magnificent attire (on.
his face and body the celestial
bodies are depicted).

Cf. tip 26, 42 b, 131 a, 160 B a.
A .A .F„ ·101. VI, p. 204, nr. 197, Bocicfm-Tarna Mare-Satu :\lare; vol. VII,
p. 86-87, nr. 97, Cimp-Vaşcău-Bihor; Bart6k, nr. 87, j, Groşi-Auşeu-Bihor;
nr. 87 k, Luncşoara-Auşeu-Bihor; nr. 87 1, Cotiglet-Ceica-Bihor; Bîrlca, I.,
p. 92, Săpînţa-:\Iaramureş; FrÎllcu-Camlrca, p. 193, nr. 12, „Munţii Apllseni";
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D11mitra,~cu-Crişa11, p. 22-23, nr. XVII, „Făgăraş"; llieşi11, p. 11, Nadiş-Cehu
Sil·1aniei-Srllaj; Lenglzel-I::anu, p. 35-36, „Maramureş"; Marian, Legendele,
p. 233-28'1, Sîncel-Alba; p. 28i, „Sibiu"; p. 290, „Transilvania"; p. 291-292,
„Pi1rţile Vaşcăului, Biharia"; Ma1·ie11escu, comb. var. „Dobra, Alba Iulia, Giula";
Nicoai·ă-Netea, p. 187- 188, nr. 29, „Regiunea Mureşului de sus"; Viciu, p. 67,
nr. LXXII, Densuş-Hunedoara; p. 68, nr. LXXXIV, Teiuş-Alba; p. 69,
nr. LXXXVII, Surduc-Iara-Cluj; A.I.C.E.D., fg.: 1327 b, Peţelca-Teiuş-Alba;
2169 a, Negreşti-Oaş-Satu Mare; 2215 a, b, Boineşti-Bicsad-Satu Mare, cf.
tip 170 A ; 3954 a, Iaz-Plopiş-Sălaj. cf. tip 184; 4 1i3 c, Virfurile-Oradea; i 728 b,
Crinceşti-Dobreşti-Bihor; 4762 c, Hidişelu de Sus-Bihor; 4764 a, Hidişelu de SusBihor, cf. tip 173; 6155 c, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 6819 e, Cărmăzineşti-Gurasada
Hunedoara; 68i5 c, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 68i5 d, Valea LupuluiBaru-Hunedoara; 7162 b, Bobota-Sălaj; 9130 b, Săldăbagiu l\lic-Căpilna-Bihor;
9225 b, Copşa Mare-Biertan-Sibiu; mg.: H61 II i, Pojorîta-Suceava; 2602 I c,
Tisa-Hălmagiu-Arad.

Cf. A..l.C.E.D., fg. 4733 a,

Crinceşti-Dobreşti-Bihor,

(a. tip 133).

182 - Maica Domnului,
timplarul şi fierarul.

182 - Tize Mother of God,
the carpenter and tize blacksmith.

Maica Domnului, pornită în
fiului, întîlneşte un
tîm plar şi un fierar. în raport
cu comportarea acestora faţă de
Isus, Maica Domnului îi blestemă sau binecuvintează.

Saint Mary, in search of
her Son, comes accross a carpenter and a blacksmith. ln
accordance with the way they
treated Jesus, Saint Mary blesses or curses them.

căutarea

Nicoară-Xetea,

p. 172-174, nr. 17, „Regiunea

Mureşului

de sus".

Comp.: Jlotif - Index, Q 556.1, Curse for participation in crucifixion

183 -

Uriaş

beteag.

183 - The ill giant.

Un uriaş care zace bolnav
de treizeci şi trei (treizeci şi
doi) de ani este vindecat de
Dumnezeu (Isus). Însănătoşit,
uriasul se arată nerecunoscător
cu binefăcătorul său; drept pedeapsă, Dumnezeu (Isus) îl h[tră
zeşte pradă fiarelor sălbatice.

A giant, ill for thirty-three
(thirty-two) years, is cured by
God (] esus). H.ecovered, the
giant proves to be ungratefol
to bis benefactor. In order to
punish him, God (] esus) decrees
that the giant will be eaten
by wild beasts.
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A .J.C.E.D., 1116. : 2602 II o, Ti!'.:i.-Hă.lmagiu- ..\rad; 2604 I i, Poienc:.ri-Hftlm;igiu-Arad.

JSJ -

Fîn::area lui luda

23

184 -

•

Iuda vinde pe Isus pentru
treizeci de arginţi. Întreaga na~
tur~t se întristează.

das

The treachay of ju-

38 •

J udas sells J esus for thirty
pieces of silver. All nature grieves for Jesus.

Cf. tip 185, 186.
Bart ok, nr. 112 a, Orşova-Gurghiu-1\Iureş; nr. 112 b, Luncşoara-Auşeu
Bihor; nr. 112 c, Comlăuşa-Bătarci-Satu Mare; nr. 112 d, Groşi-Auşeu-Bihor;
nr. 112 e, Idicel-Brîncoveneşti-Mureş; nr. 112 f, Igriş-Sîn Petru )[are-Timiş;
nr. 112 g, Xucşoara-1\liceşti-Tureni-Cluj; nr. 112 m, Miceşti-Tureni-Cluj; nr. 112 n~
Idicel-Brînco·1eneşti-1\lureş; nr. 112 o, Pătrîngeni-Zlatna-Alba; nr. 112 p, Pă.trîn-·
geni-Zlatna-Alba; Bfrlca, I., p. 93- 94, Ieud-1\faramureş; p. 94, Berbeşti-Giu
leşti-l\Iaramureş, cf. tip 181; p. 95-96, Săpînţa-1\laramureş; Breazul, G„ Colinder
p. 89-SO, nr. 62, „Transilvania"; p. 385-386, nr. 259, „Transibania"; Bud,.
p. 68-69, nr. 5, „Maramureş"; Coma11, p. 31-33, Margine-Abram-Bihor;.
p. -12-43, l\largine-Abram-Bihor; Drii.goi, Colinde, p. 21, nr. 19, Să7Îrşin-Arad ;.
p. 72, nr. 68, Ilteu-Petriş-Arad; p. 232, nr. 25-4, „Deal-Sibiu"; p. 262-263r
nr. 390, Fişcut-Timiş; p. 264, nr. 302, Oarda-Alba Iulia-Alba; Dumitra,<rn-·
Cri,<an, p. 16- 17, nr. XII, l\Iărgineni-Hîrseni-Braşo·1; p. 17, nr. XIII, Şercaia
Braşov; Hetcou, p. 4-t-45, nr. VI, „Valea Barcăului", Ilieşiu, p. 12-13, 1\laieru~
Bistriţa-::\ăsăud; p. 17-18, Kadiş-Cehu Silvaniei-Sălaj; Joncsw, _\",, p. -tO-t 1, Floreşti-1\lehedinţi, !oneşti-Gorj; Lcnghcl-Izanu, p. 34-35, „:'llaramureş";
p. 39-40, „Maramureş"; p. 46-47, Bîrsana-Maramureş; iVfarienesw, p. 49-50,
comb. var. „Bozinta, Cluj-Cluj"; Pamfilc, Colinde, p. 18, nr. 8, Pamfile, Ciă
ciimul, p. 6-t-65, nr. 3':1, Frătăuţii Vechi-Suceava; p. 65-66, nr. 37, Tătăruşi-laşi;
Papahagi, p. 73, nr. CCCXXX, Budeşti-Maramureş; p. 73-74, nr. CCCXXXI,
Deseşti-l\Iaramureş; Tocilescu, p. 1483, Ruptura-Voloiac-1\lehedinţi; T'clcu, p. -:15, nr. 6; Viciu, p. 66-67, nr. LXXXI, Mogoş-Alba; p. 70, nr. LXXXYIII,
Crăciunelu de Sus-Cetatea de Baltă-Alba; p. 71- 72, nr. XCI, Ocna Mureş-Alba;
p. 73, nr. XCIV, Blaj-Alba; A.I.C.E.D., fg.: 576 a, Sebeş-Alba; 3338 c, l"cea
de ] os-l'cea-Braşo·r; 3449 b, Copitcel-Hîrseni-Braşo·r; 4960 b, Crică.u- ..\lba,
cf. tip 169 a, 17 3; 5136 b, Brădeni-Sibiu; 5143 a, Brădeni-Sibiu; 5190 a, Stremţ
Alba; 5375 c, Apoş-Bîrghiş-Sibiu; 5460 b, Coveş-Agnita-Sibiu; 5800 a, ClopotinRîu de ~[ori-Hunedoara; 6856 c, Cric-Pui-Hunedoara; 7313 d, Valea Lungă
Dirlos-Sibiu; 7610 e, Şinca Yeche-Şinca-Braşo·1; 8314 a, N"egreşti-Oaş-Satu l\Iare;
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8571 .-.. Tulcen-Tulcea; 8581 a, Somo·1a-Tulcea; mg.: 162 o, Rohia-Tirgu Lăpuş
558 g, Leşu-Bistriţa-Năsăud; 916 a, A:mlş-Sălişte-Zam-Huncdoara;
10 H b, Radna-Lipo·1a-Arad; 1015 b, Onccşti-Bîrsana-1\laramureş; 14'10 1, Par·mBistriţa-::-l"ăsăud; H6 l li h, Pojorîta-Sucea'la; 1612 II b, b, .-\ştilcu-Bihor;
1G47 I h, Pojorita-Sucea'la; 2602 li k, Tisa-HUm:i.giu-Arad, cf. tip 1, 187:
2604 li a, Poienari-Hălmagiu-Arad, cf. tip 187.
Maramureş;

Cf.: Ba1tok, nr. 94 a, Vaşcău-Bihor, (a. tip 52); Drăgoi, Coli11de, p. 233,.
nr. 256, Pianu de Sus-Pianu-Alba, (a. tip 162); Viciu, p. 73- 74, nr. XC\",
Hagla-Cetate-Bistriţa-Năsăud, (a. tip 187); A.l.C.E.D., fg.: 1800 a, Peşteana
Densuş-Huncdoara, (a. tip 176 B); 3954 a, Iaz-Plopiş-Sălaj, (a. tip 181 a); 8099 c,.
Cornctu-Ilfo·1, la. tip 176 B); mg. 2958 I f, f, l\llăceni-Periş-Vîlcea, (a. tip 187).

785 -

Pedepsirea ltti Iuda.

luda 24 chinuieşte sufletele
în rai (pe pămînt). Isus îl bate
şi îl leagă în lanţuri.
Cf. tip

785 ]udas.

Tize punishment of

J udas 39 tortures the souls.
in Paradise (on earth). J esus.
bea ts him and pu ts him in
chains.
25, 184.

Bartok, nr. 93 a, Şoimi-Bihor, cf. tip 187; nr. 93 b,
tip 154.; nr. 93 c, Cotiglet-Ceica-Bihor; A .I.C.E.D . .fg.: 473 la,
Bihor; 9135 a, Săldăbagiu Mic-Căpîlna-Bihor.
Cf.: Bartok, nr. 92 b,
31, „Bihor", (a. tip 154).

Lcheceni-Cărpinct-Bihor,

Vaşcău-Bihor,

cf.

Crinccşti-Dobreşti

(a. tip 68 C); Daulu, p. 30--

Comp.: Jlotif - Index, G 303.8.-:1.1, De·1il bound with huge chain.

786 Isus

Răstignirea

lui

25 •

Răstignirea
tează întreaga

lui Isus întrisnatură.

786 jesus 40 •

Tize

crucifixion

of

Ali nature grieves at the
sight of Jesus being crucified.

Cf. tip 176 B, 177 B, 184..
Alexiei, p. 144, Albac-Alba; Bartok, nr. 112 h, Carani-Sindrei-Timiş;
nr. 112 j, Gherla-Cluj; nr. 113 b, Băla-2\Iureş; Breazul, G., Colinde, p. 84-85.
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nr. 59, „Transibrania"; D11mitraşw-C1·işan, p. 19-20, nr. XV, Mărgineni-Hirseni
Braşov; Candrea-Densusianlf-Spernnţia, vol. II, p. 125, nr. LXXVIII, AlbacAlba; Pam file, Crăcilfnul, p. 65, nr. 35, „Transibania"; p. 66, nr. 38, Ţepu
Galaţi; Tocilescu, p. 1462, Şişeşti-Mehedinţi; A .I.C.E.D., fg.: 273 b, Lăpuşnic
Dobra-Hunedoara, (A preotului]; 332 b, Mada-Balşa-Hunedoara; 3481 a, Gura
Yăii-Yaida Recc-Braşo·r; i719 a, Crînceşti-Dobreşti-Bihor; i77 la, Sitani-PomezeuBihor; 5139 b, Ilrădeni-Sibiu; 5140 a, Brădeni-Sibiu; 575i c, L'lmeni-Maramureş;
6155 b, Buia-Şeica Mare-Sibiu; 7741 a, Minăstirea Humorului-Suceava; 8313 b,
Negreşti-Oaş-Satu l\Iare; 100-:16 b, Fundu Moldo·rii-Suceava;
l·H3l e, Dorna
Cîndreni-Sucea-ra; mg. : 5-:16 n, Şanţ-);ăsăud; 1210 d, Şanţ-Bistriţa-Năsăud;
HiO k, Parra-Bistriţa-Xăsăud; 144 I j. Josenii Bîrgăului-Bistriţa-Năsăud;
1458 II o, Pojorita-Sucea·ra.

Cj.: Bart6k, nr. 114 a, Fintiniţa-~Iiceştii de Cîmpie-Bistriţa-Năsăud, (a.
tip 178); Păsculescu, p. 15-16, nr. 21, Tirgovişte-Dimbmriţa, (a. tip 171);
A.I.C.E.D„ fg.: 2187 a, l\loişeni-Certeze-Satu l\lare, (a. tip 44); 4228 a, Capu
Codrului-Păltinoasa-Sucea·ra, (a. tip 166); 5005 a, Moişeni-Certeze-Satu Mare,
(a. tip 44); 5236 a, Bucşoaia-Frasin-Suceava, (a. tip 166); 5237 a, Bucşoaia
Frasin-Suceava, (a. tip 166).
Comp. : ,'\Iotif - Index, F 965.2, Sun darkened at death of holr person;

Q 147, Supernatural manifcstations at death of pious person.

186 a -

Isus

încărcat cu
căzut pe pămînt

pom

cruce;

străpuns

cu

scutură
un
mere. Mărul
este pus pe
suliţa, mărul

sîngerează. Întreaga natură se
întristează.
Drăgoi,

Colinde, p. 258, nr. 294,

187 - Originea grîului,

186 a - Jesus shakes an
apple-tree. An apple, which has
fallen to the ground, is put on
the cross and, pierced with a
sword, bleeds. AU nature grieves.
Tuşinu-Sinpetru

de

Cimpie-Mureş;

<'i-

187 - Tize origin of wlzeat,
wine and oil

Isus explică sfinţilor originea griului, vinului şi mirului: cînd a fost răstignit, carnea
i s-a prefăcut în grîu, sîngele în
vin şi sudoarea în mir.

Questionned by Saints, ] esus explains that when he was
crucified, his flesh turned into
wheat, his blood into wine and
his sweat into oil.

nului

şi

mirului.
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CJ. tip 151.
A.A.F., voi. VII, p. 89-90, nr. 100, Cîmp-Vaşcău-Bihor; p. 95-96,
nr. 107, Criştioru de Jos-Bihor; Alexiei, p. 146- 1'18, Săldăbagiu de Barcău
Balc-Bihor; Bartok, nr. 98 a, Rîu de Mori-Hunedoara; nr. 98 b, Unriş de Deiuş
Şoimi-Bihor; nr. 98 c, Simbăta-Bihor; nr. 98 d, Drăgeşti-Bihor; nr. 98 e, CotigletCeica-Bihor; nr. 98 f, Urisiu de Sus-Chiheru de Jos-Mureş; nr. 98 g, lbăneşti1\Iureş; nr. 98h, Bulz-Bihor; Bălăşel, p. 35-36, nr. H, Valea lui Soare-Ulmeni-Ilfo·1;
p. "11-·U, nr. 19, Bălăceanu-Buzău; Bîrsrn.1111, p. 21-22, nr. XXI, Satu LungChinteni-Cluj; Bibicesc11, p. 242-2"13, nr. 8, Vilcele-Covasna; Brăiloi11, p. 8,
nr. 11, Ciineni-Vîlcea; Cocişi11, Tîrnava, p. "126, Ghijasa de Sus-Alţina-Sibiu;
Cucu, cd. po_st., p. "15-"16, nr. 31, Berevocşti-Argeş; Daultt, p. 50-51, „Bihor";,
Drnsusianu, Haţeg, p. 271-273, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara; Drăgoi,
Bclinţ, p. 67-68, nr. 32, Belinţ-Timiş; Drăgoi, Colinde, p. 2- 3, nr. 2, LipovaArad; p. 39, nr. 3"1, Să-Tîrşin-Arad; p. 117- 118, nr. 108, Briznic-Ilia-Hunedoara; p. 167- 168, nr. 177, Petrcni-Băcia-Hunedoara; p. 2 H, nr. 230, CioaraOrăştie-Hunedoara; p. 237, nr. 262, Daia-Roşia-Sibiu; Frfocu-Candrea, p. 189190, „::\funţii Apuseni"; Ionescu, N., p. "15, Băbiciu-Olt, [Zorile de ziuă]; Marian,
Lrgrndde, p. 276-277, „Timişoara"; Mariencscu, p. 53-55, comb. var., „Cluj,
Alba Iulia, Blaj"; Neagu, p. 15- 16, nr. XIII, Borduşani-Ialomiţa; p. "11-12,
nr. XXXIII, Călăraşii Vechi-Cuza Vodă-Ialomiţa, [Colind de turtrt]; Nicoa1·ă
Nttca, p. 171- 172, nr. 16, „Regiunea ::\Iureşului de sus"; Pam file, Crăciunul,
p. 67, nr. 39, Mihai Bra·TU-Victoria-Brăila; Păscu/eseu, p. 9-10. nr. 10, Ţăndă
rei-Ialomiţa; Popovici, Vasile, p. 37-39, nr. 21, Crunţi-Rc·1iga-lalomiţa; Răd11lcsw-Codi11, 1'\fusccl, p. 132- 13"1, Rucăr-Argeş; Răuţescu, p. 3"1-35, Dragosla·1ele-Argeş; Stea, Colinde, p. 38-"IO; Teodorescu, G., Dem, p. 27-28, Buzău
Buzău; p. 28, „Atirnaţi"; Tocilescu, p. 52-4-525, Bucureşti;
T11ţescu, p. 2"126, Obileşti-Vrancea; Viciu, p. 70- 71, nr. CX, Blaj-Alba; p. 73- 7-4, nr. XC\',
Ragla-Cetate-Bistriţa-Năsăud, cf. tip 177 B, 184; p. 7"1- 75, nr. XCVI, Soroştin
Şeica :Mică-Sibiu; Vulpescu, p. 13"1- 135, Lupşanu-Ialomiţa, [Colind de bre·
zaie]; A.I.C.E.D.,fg.: 178 b, Poienari-l."lmi-llfo·1; 558 b, Bucureşti, [De casă];
805 b, Sinandrei-Timiş; 975 b, Turnu Roşu-Sibiu; 1510 a, Dorobanţu-Plătăreşti
Ilfo·.r; 3"113 b, Copăcel-Hîrseni-Braşo·1; 3"159 b, Befr10i-Recea-Braşov; 3472 a,
Dejani-Recea-Braşov; -4695 a, Cuhea-:!\laramureş; -4732 a, Crinceşti-Dobreşti
Bihor; 1787 c, Sîmbăta-Bihor; "19"12 a, Cetea-Galda de Jos-Alba; "19"1"1 b, Gaida
de Sus-Gaida de Jos-Alba; 5305 c, Potcoa·1a-Indcpendenţa-lalomiţa, [Dă turtă];
5395 c, Ghijasa de Sus-Alţina Sibiu; 6809 d, Gurasada-Hunedoara; 68-43 c, Valea Lupului-Baru-Hunedoara; 6861 b, l.'ric-Pui-Hunedoara, cf. tip 30; 6887 a,
Budeşti-Ilfo·1; 7319 a, Bucureşti, „Dă Dumnezeu"; 7369 a, Dragoslavele-Argeş;
7607 a, Şinca \'eche-Şinca-BraşoY; 7634 b, Porumbacu de Jos-Sibiu; 7672 b,
Iaşi-Recea-Braşo·1; 7681 c, Săsciori-Recea-Braşo·1; 7696 c, Vaida-Recea-Braşo·.r;
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7984 a, Sincel-Alba; 8080 b, Lupşanu-Ialomiţa; 9106 a, Berivoi-Recea-Braşov;
10193 a, Cerişor-Lelese-Hunedoara; 14184 d, Boşorod-Hunedoara; mg.: 809 e,
Dăbica-Topliţa-Hunedoara; 1014 d, Radna-Lipova-Arad; 1020 a, Lipon-Arad;
10-11 c, Victoria-Brăila, [De casă]; 1043 b, Victoria-Brăila, [De casă]; 11'7-I f,
Tăhuftcel-Tălmaciu-Sibiu; 1824 c, Feteşti-Ialomiţa, [De turtă]; 1827 e, Lupşanu
Ialomiţa, [De turtă]; 2144 c, Gura Rîului-Sibiu; 2602 II f, Tisa-Hălmagiu-Arad;
2958 I f f, Mlăceni-Periş-Vilcea, cf. tip 30, 181.; 2958 II k, Bumbueşti•Eoişoara
Vilcea; 2961 II h, Găujani-Boişoara-Vîlcea; 3400 I a, Noul Român-Arpaşu de
Jos-Sibiu, [..\ colaculuil; 3407 b, Porumbacu de Jos-Sibiu.

Cf.: Bart ok, nr. 93 a, Şoimi-Bihor, (a. tip 185); A.I.C.E.D., fg.: -1196 a,
::\fare, (a. tip +·1); mg.: 75 g, Poiana N"egrii-Dorna Cîndreni·
Suceava, (a. tip 4-1); 912 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, (a. tip 190); 2602 II k.
Tisa-Hălmagiu-Arad, (a. tip 18-1); 2604 II a, Poienari-Hălmagiu-Arad, (a. tip 18-1).
Chegea-Săcăseni-Satu

Cmp. : Jlctij - Indc x, _.\
holy pcrson.

188 -

Isus pisat în

~620

f f., Plants origina te from experience of

piuă.

188 -

J esus red uced to pow-

der.

Pulberea care rezultă din
pisarea lui Isus este purtată
de vînturi; o parte cade pe
pămînt.

A .J,C.E.D„

f g. 9500

189 - Isus

şi

The powder which results
from · ] esus being milled is
spread by the winds. Part of
it falls on the earth.

c, Curcani-Ilfo·1.

patul June-

bru.
Isus răstignit este aşezat
pe un pat mîndru acoperit cu
un covor mohorît.

189 - ]eszts and tize bier.

Crucif ied, ] esus lies on a
magnificent bcd that is coYered with a dark carpet.

Cj. ti/J 9, 119, 121.
Pamf ile, Crăciunul, p. 52, nr. 1, Frătăuţii Vechi-Sucean, cf. tip
A .I.C.E.D„ mg. 529 s, Corbi-Argeş, [La fereastră], cf. tip 26 B.

Cf.: Păscu/eseu, p. 59, nr. 76,
(a. tip 176 A).

Odobeşti-Vrancea,
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19;

[Colind de copil mic]

190 - Isus inchis într-un
bloc de

piatră.

Piatra
o corabie)
rugăciunii

190 - ]csus imprisonned in
a block of stane.

(purtată de obicei de
crapă sub efectul
sfinţilor (datorită

unei mături aduse de Maica
Domnului sau fiindcă Isus stră
nută) .

As a consequence of the
Saints' prayer (due to a broom
brought by the l\fother of God
or because Jesus sneczes), the
stone (usually carried by a
ship) splits.

. -l.A.F., voi. I, Călincşti-:Maramureş; Brca;ul, G., Coli11dt', p. 387-388
:r.r. 260, „:'.\luntenia""; nr. 389, nr. 261, „Muntenia"; p. 389-390, nr. 262,
„Muntenia"; Cocişiu-Tirnava, p. ':122; Cuciulata-Hoghiz-Braşmr, [Colindă de,
turcă]; Cum, fi. post., p. 233, nr. 188, l\ltmtenia-Iluzău-Ialomiţa; Dmsusianu,
Haţeg, p.
166- 167, Grădişte-Sarmizegetusa Hunedoara; D11mitra,~rn-Crişa11,
F· 18, nr. XI\", )lărgineni-Hîrseni-Braşov; lo11cscu, N„ p. 50-51, Orleşti
Yilcea; Xcagu, p. 39-40, nr. XXXI, [Colind de preot]; Ficiu, p. 75, nr.
XC\"Il, Brigău-Lopadea Nouă-Alba; p. 76, nr. C, Comori-Gurghiu-1\Iureş, cj.
tip 162: p. 10':1, nr. CXLV, Ocna-l\Iureş-Alba; .-/.I.C.E.D., jg.: 121 b, Br.'i.neşti-Jlfo·1; s-:-s a, Sebeş-Alba; 1274 b, Drăguş-Vi~tea; 1305 b, Arpaşu de SusCirţişoara-Sibiu; 3390 b, l'cea de Jos-l.7cea-Braşov; 3398 b, Ohaba-Şinca-Braşo·1;
4îS4 c, Rotăreşti-Sîmbăta-Bihor; 5314 b, Homorod-Braşo·1; 5358 a, CuciulataHoghiz-Braşo·1; 6810 a, Gurasada-Hunedoara; 6814 b, Cărmăzineşti-Gurasada
Hunedoara; 7320 a, Bucureşti; 7505 a, Ohaba-Şinca Braşo·1; 7583 b, Lupşa
Hoghiz-Bra!'.'O"r; 7610 c, Şinca Veche-Şinca-Braşoy; 8159 c, Yiştişoara-Yiştea
Braşo·1;

9130 a,

Săldăbagiu

Hunedoara; 560 b, Xeagra
Keagra

Şarului-Şaru

Mic-Căpllna-Bihor;
Şarului-Şaru

mg.: 503 r.

Goleş-Topliţa

Dornei-Suceava, cf. tip 181; 560 d,

Dornei-Sucean, cf. tip 1.1.; 912 a,

Almăş-Sălişte-Zam

Hunedoara, cf. tip 187: 2602 II e, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2958 I g g, l\Ilă
ceni-Periş-\'îlcea; 2960 II a, Boişoara-Yîlcea; 2961 II g, Găujani-Boişoara-Vîlcea,
[Colind de maSi).

Cf.: Bart6k, nr. 96 a, l:rviş de Beiuş-Şoimi-Bihor, (a. tip 33); nr. 96 b,
33); 115 a, ldicel-BrîncoYeneşti-Mureş. (a. tip H); nr. 115 b,
Idicel-Brinconneşti-::\Iureş, (a, tip H); nr. 116 b, Turţ-Satu l\Iare, (a. tip 167);
A .I.C.E.D., }g.: 2169 b, Xegreşti-Oaş-Satn Mare, (a. tip 167); 7206 c, Negreşti
Oaş-Satu ::\lare , (a. tip 167); mg. 1020 c, Lipo•1a-Arad, (a. tip 176 13); 1041 a,
Jugur-Poienarii <le ::\Iuscel-Arge~. [La fereastră], (a. tip 153).
Şoimi-Dihor,· (a. tip
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191 - Sfîntttl Nicolaie.

191 - Saint Nicholas.

Sfîntul Nicolaie 26 (Sînicoară ... ) lipseşte de la ospă
ţul la care a fost poftit de către
Sfînta Duminică (Sfînta Maria,
sfinţi, gazda ... ). Sfîntul Nicolaie a plecat pe mare să salveze
de la înec corăbii creştine (coră
bii cu suflete, corăbiile soarelui ... ).

Saint Nicholas 41 is absent
from the f ea st to which he had
been invited by Saint Sunday
(Saint
~lary,
Saints,
the
host ... ). He has gone to sea
in order to rescue christian
ships (ships with souls, the
ships of the sun ... ).

A.A.F., vol. VII, p. 87-88, nr. 98, Cimp-Vaşcău-Bihor; Bart6k, nr. 101 a,
de Beiuş-Şoimi-Bihor; nr. 10 1 b, lir.riş de Beiuş-Şoimi-Bihor; nr. 101 c
Dumbrăviţa de Codru-Şoimi-Bihor; nr. 101 d, Şoimi-Bihor; nr. 101 e, Moişa
Glodeni-Mureş; nr. 101 g, Rohani-Căpilna-Bihor; nr. 101 h, Bulz-Bihor; Bîrseanu, p. 18-19, nr. XVIII, Rîşno·r-Braşov; Cocişiu, Tîrnava, p. 429, Cuciulata-Hoghiz-Braşo·.r, [Colindă de turcă]; Coman, p: 40-42, Marginc-AbramBihor; Cosma, p. 188-189, „Transilvania"; Da11lit, p. 22-2.3, „Bihor"; p. 4849, „Bihor"; Drăgoi, Colinde, p. 241, nr. 268, Rîşnov-Braşov; Pamfile, Crăciunul,
p. 74, nr. 54, „Transilvania ; Păscu/eseu, p. li, nr. 17, Tulcea-Tulcea; Stea,
Colinde p. 49-51; Viciu, p. 96, nr. CXXXIV, Sili·.raş-Gherla-Cluj; p. 96-97,
nr. CXXX\", Clopotiva-Rîu de Mori-Hunedoara; p. 97-98, nr. CXXXVI,
Uricani-Petroşani-Hunedoara; A .I.C.E.D., fg. : 816 c, Sînandrei-Timiş; .3982 a,
laz-Plopiş-Sălaj. [A fetelor]; 4750 a, Corbeşti-Ceica-Bihor; 4763 a, Hidişelu de SusBihor; 4958 b, Cricău-Alba; 5.358 c, Cuciulata-Hoghiz-Braşov; 6815 e, Cărmăzi·
neşti-Gurasada-Hunedoara; 7098 c, Cricău-Alba; 7225 a, Bratca-Bihor; 7597 b,
Părău-Braşmr; 7697 a, Vaida-Recea-Braşov; 8523 b, Tulcea-Tulcea; 8580 b,
Somova-Tulcea; 10264 a, Cerbăl-Hunedoara, [La uşe]; li 161 d, Cerişor-Lelese
Hunedoara; mg. : 503 p, Goleş-Topliţa-Hunedoara, cf. tip 125; 809 b, Dăbîca
Topliţa-Hunedoara; 1017 d, Lipova-Arad; 1710 g, Cerbăl-Hunedoara; 1978 t,
Hărţăgani-Băiţa-Hunedoara; 2602 II c, Tisa-Hălmagiu-Arad; 2604 II g, PoieUrviş

nari-Hălmagiu-Arad.

Cf.. A.I.C.E.D., mg.: 1361 h, Somova-Tulcea, (a. tip 49 A).
Comp.: Motif - Index, V 61, l, Dead placed

192 - Trei
rumbei.
Sfîntul
Isus se
porumbei.

şi

sfinţi

Ştefan,
arată

on

a boat.

- trei po-

192 - T hree Saints - three
pigeons.

Sfîntul Ion
în chip de

Saint Stephan, Saint John
and J esus appear as pigeons.
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A.l.C.E.D., fg . .3685 b, Poienari-L'lmi-Ilfov.

193 - Sobor de

sfinţi.

193 - Tlie assembly of
Saints.

Sfintii stau laolaltă la masă
(uneori ;e scaldă împreună).

The Saints are sitting together at a table (in sorne cases
they are bathing together).

Cj. tip 154.

Bîrua.1111, p. 12- 13, nr. XI, Ziirneşti-Braşo·r; Brrn:rrl, G., Colinde, p. 100101, nr. 68, „Dobrogea"; Cucu, ed. post., p. 93-9-1, nr. 7.3, llnirea-Vrancea·
p. 95, nr. 7"'1, Roşu-Chiajna-Bucureşti; p. 175, nr. 1.39, Bucureşti; D11mitraşcu
Crişa11, p. 67-68, nr. II, „Ialomiţa"; Păsculescu, p. 1-1- 15, nr. 19, Brătuleşti
Yoineşti-Dîmboviţa; Popovici, Vasile, p. 11, nr . .3, Izvoarele-Ilfov; A .I.C.E.D.,
jg. 913 b, Mohu-)elimbăr-Sibiu; mg. 1'17-1 h, Tălmăccl-Tr1lmaciu-Sibiu.

Cf.: A.l.C.E.D., jg. 5378 b,

Birghiş-Sibiu,

IX. COLINDEBALADA 27
194 -

(a. tip 166).

IX. COLINDABALLADS 4 2

Ilinrnţa Şandrului.

Deşi părinţii pretind că
fiica lor este înmorrnîntată, turcii izbutesc s-o găsească. ln
unele variante, spre a scăpa de
robia la turci, fata se aruncă
în Dunăre.

194 -

Ilinc11ţa Şandrului.

Although the parents pre~
tend that their daughter has
died and has been buried, the
Turks succeed in finding her.
In some variants, taken as a
slave, the girl throws herself
in the Danube, thus escaping
the Turks.

BartOh, p. 22 a, Topliţa-Hunedoara; nr. 22 b, Pomi-Satu 2\lare; Breazul, G.,
Colinde, p. 152- 15-1, nr. 100, „Transilvania"; Cosma, p. 189- 190, „Transilvania"; A .l.C.E.D., jg. 7207 c, ~egreşti-Oaş-Satu Mare.

Cf.: Bartok, nr. H b, Sarmizegetusa-Hunedoara, (a. tip 1.35).
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Comp. : Balade, tip nr. 54.

195 -

O

195 --'-

Brumărel.

fată mărturiseşte

unui
este o ·primejdioasă
floare de mare (floarea soarelui). în unele variante, flă
{;ăul pretinde a fi „Brumărel",
.cel ce ia mirosul florilor.
flăcău că

Bălăşcl, p. 57-58, nr. 32,
nr. 18, Lipova-Arad, [De tineri

Brumărel.

Questionned by a young
man, a gir! pretends · to be a
dangerous flower .from the sea
(the sun-flower). In some Yariants, the young man replies
that he is "Brumărel" who
steals the fragrance of flowers.

Drăgă~ani-Vilcea; Drăgoi,

Colinde, .p. 19-20,

căsătoriţi].

Cf.: A.l.C.E.D„ mg.: 1010 b, Radna-Li.po'la-Arad, (a. tip 80 Ă.) ;' 1021 a,
Lipova-Arad, (a. tip 80 A); 1475 r, Nuci-Ilfov; (a. tip 153).
· ··
Comp. : Balade, tip nr. 235; Motif-Index, C 122, 1.-issing fairies forbidden.

196 - 1\Jilea.

196 - i11ilea.

Un Yoinic cere rudelor şi
iubitei să.:-i scoată. şarpele care
i s-a cuibărit în sîn. Doar
iubita cutează.

A young man begs his
parents and his sweetheart to
take out the serperit 'which has
stolen into bis bosom. Onlv
his. sweetheart dares to. help
him.

Candrca-Densuşianu-Spe1-a11ţia, vol. II.' p. 125-126, Vidra cie Sus~Turda' ....

_\rieş.

Comp.: Balade, tip nr. 42;
blood relations.

197 -

Pomii

Motif-Indţ;x,

îmbrăţişaţi.

Doi pomi, răsăriţi din mormintele a doi iubiţi nefericiţi,
îşi împletesc crengile.

P 212, Wife more merciful than

197 -

Tlte embracing trces

Two trees, sprouted from
the graves of two unhappy lovers, intertwine their branches.

Densuşianu, HaţEg, p. 113- 114, nr. XLVI, Densuş-Hunedoara, cf. tip 11 ,
198; A.I.C.E.D., fg.: 1797 b, Peşteana-Densuş-Hunedoara, cf. tip 198; 3391 a,
t: cea de Jos- r cea-Braşov.
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Comp.: Balade, tip nr. 2-16, Jiotif-Iudex, E 631.0.I, T.wining branches grow
from gra·1es of 10·1ers.

198 - .Mireasa

198 - Tize d~ad.bride.

moartă.

În ajunul nunţii, mireasa
moare spre deznădejdea mirelui. Acesta de obicei cere să fie
îngropat împreună cu mireasa.

To the dis pair of the bridegroom, his bride dies ·on the
eve of their wedding. The bridegro01n usually asks to be buried
with her.
·

Bart6k; nr. 19, Xucşoara-Sălaşu de Sus-Hunedoara; Breaziil, G. Colinde,
p. 145-146, nr. 95, „Transilvania"; ·Io11esc11, C., p. 40--11, nr. ·22; Şinca Nouă
Poiana Mărnlui-Ilraşo·1.
Cf.: Densuşianu,
A .I.C.E.D., fg. 1797 b,

Haţeg,

p. 113- 114,

Densuş-Hunedoara,

Peşteana-Densuş-Hunedoara,

{a. tip 197));
(a. tip 197).
.~.

Comp. Balade, tip nr. 247.

199.- Nevasta

tîrg.

vînd1.ită.

·

Sotul îşi vinde soţia la
'
A.I.C.E.D., mg. 2604 I b,

199 - The wzfe sold in tize
market.
The husband is selling his
wife.

Poienari-Hălmagiu-.\rad,

[De

masă].

Co~p: Bal~de, tip nr. 287; Motif-Index, T 292, '''ife sold unwiliingly by
husband.

200 - Nevasta
O

nevastă

părăsindu-şi

copilul).

fugită.

fuge de-acasă
(uneori şi

soţul

200- Descrtion by tize '!flzfe.
A wife runs away abandoning her husband (in 'Some
case also her child).

Bart6k, nr. 23 a, Poarta-Fărăgău-Mureş; nr. 23 b, )foişa-Glodeni-l\lureş;
nr. 23 c, ldicel-Brînco·1eneşti-Murcş; Cocişiu, Ardeal, p. 5. Bistriţa Bîrgăului
Bistriţa-Năsăud; Ilicşiu, p. 21. Aluniş-Cluj;
Tewlescu, p. 207, ~.Pe l\lureş
şi pe Tirna·re".
Comp.: Balade, tip nr. 288; Motif-lndex, Q 411.D.I, Adulteress killed by
husband when she rcturns.
313
https://biblioteca-digitala.ro

201 -

201 - T he old man.

Moşneagul.

Întors din cătănie, un om
află de la un moş (de fapt tatăl
său) că soţia i se mărită. La
nuntă adevăratul soţ se face

cunoscut.
Bart6k, nr. 21,

Returned from the military service, a husband learns
from an old man (in fact his
father) that his wife is going
to be married. At the wedding,
he reveals his true identity.

Păucineşti-Sarmizegctusa-Hunedoara.

Comp.: Balade, tip nr. 290; Motij - Index,* N 681, Husband (lo•1er) arrives
home just as wife (mistress) is to marry another.

202 - Soacra rea.
in

Soacra flămînzeste nora lă
sată în grija ei de către feciorul
plecat la oaste.

.A .J .C.E.D., jg. : 7609 b,

202 - T he wicked motherlaw

A young man, before going
into military service, asks his
mother to take care of his
wife. In spite of her promise,
the mother-in-law starves her
daughter-in-law .

Dejani-Recea-Braşo·1;

8157 b,

Viştişoara-Viştea

Braşov.

Comp. : Balade, tip nr. 306; J!otij - Index, S 51, Cruel mother-in-law

X. COLINDE-CÎNTEC

28

203 - ln grădină la Ion

2 ".

X. COLINDA-SONGS

4a

203 - In tize garden of
]olm 44 •

B1·eazul, G., Colinde, p. 163- 164, nr. 105, „Muntenia"; Garofoiu, p. 16.
Rădulescu-Codin, ,'\fuscel, p. 123-124, Lereşti-Argeş, „Colind
la rai"; A .1.C.E.D., jg.: 977 a, Turnu Hoşu-Sibiu, „Zîuorile de Sfîntu Ion"; 4619
a, \1ădeni-Dumbrăviţa-Braşo·1; 5322 b, VlfLdeni-Dumbrăviţa-Braşov; 9932 a.
Plosca-Teleorman, „Colindă cu cintecc"; mg.: 2667 ·1/i, Drăguş-Viştea-Braşo·1 ~
2668 •1/r, Drăguş-Viştea-Braşo·1.
Cimpulung-Argeş;
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Cf.: ;J..I.C.E.D., jg.: 1270 a, Breaza-Lisa-Braşov, [Zăurit], (a. tip 28 C);
7653 b, Porumbacu de Sus-Porumbacu de Jos-Sibiu, (a. tip 28 C); 7725 c, Scoi:eiu-Porumbacu de Jos-Sibiu, (a. tip 28 C).

204 - Tize turtle-dove.

204 - Turtureaua.
Lamentaţie asupra
perechii turturelei.

morţii

Lamentation
over
the
death of the companion of the
turtle dove.

Chieşd-Sălaj;

A .l.C.E.D., fg.: 6531 a,

7208 a, Fericea-Valea Chioarului-

Maramureş.

205 -

Pasărea bătrînă.

Pasărea (coarba) a
trînit si
, a obosit.

îmbă

205 -

T lze old bird.

The bird (raven) has grown
old and tired.

Cuciulata-Hoghiz-Braşov;

A .I.C.E.D„ jg.: 5338 e,
[Colinda babelor].

5753 c, Ulmeni-Mara-

mureş,

rară.

206 - T he walnut tree with
little folliage.

Tip asociat cu motivul cucului.

Type associated with the
cuckoo motif.

206 - Nucul cu frunza

Nicola-.llîr:a, p. 4, nr. 9,

207 -

Păsări

Cernuc-Girbou-Sălaj.

surori ctt ma-

207 - T he orphaned birds
and the stepmother.

La mormîntul mamei lor
bune, păsările se plîng de rău
tatea masterei.
,

At the grave of their mother, the birds are complaining
about the cruel treatement accorded them by their stepmother.

mă vitregă.

A.I.C.E.D., fg. 7960 a, Cimpulung-Sucean.

208 -

Primăvară,

mama

208 - Spring, our mother.

noastră.
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A.I.C.E.D., fg. 356 a, Sîncel-..\lba.

209 - C1tibul stricat de drumc/i.
După

stricat,

ce cuibul

i-a fost

pasărea şi-l mută.

209 - Tize
by passers-by .

ncst

destroyecl

.After its nest is destroyed„
the bird looks for another home.

Cernea, p. 15-16, nr. H, „Cohalm"; <;ocişiu, Tirnava, p. "136, CuciulataA.I.C.E.D., jg. '7584 b, Lupşa-Hoghiz-Braşo·1.

Hoghiz-Braşo·1;

210 munte 30 •

Vulpea vine de la

Şurdeşti-Şiş~şti-:\Iaramurcş.

A.I.C.E.D., mg. 3366 j.

211 -

Grădini

A.I.C.E.D., mg. 162 i,

Tize lzoar-frost on tize

gardens.

Hoar - frost has fallen on all
gardens. Only one was spared.

Rohia-Tîrgu-Lăpuş-:\Iaramureş.

212 - Temniţă pentru feşi fecioare.

Yin flăcăi din Brasov cu
securi şi cu topoare ca ~ă facă
o temniţă pentru îndrăgostiţi.
A .I.C.E.D., mg.

211 -

brumate.

Peste toate grădinile a că
zut bruma; doar o grădină a
fost cruţată.

ciori

210 - Tlie fox coming front
tize mountain 45,

225 h,

212 -

Tize jail for young

men and girls
Young men are coming
from Braşov 46 with axes and
hatches in order to build a jail
for lovers.

Bucium-Şomcuta

:\Iare-::\Iaramureş;

2584

v/g.

m1seşti-Sălaj.

Cf. A .I.C.E.D„ fg. 688-i b,

213 -

Budeşti-Ilfo·r,

Haiducul Pi11tea.

Pintea trimite pe unul din
ortacii săi la oraş după me-

[De tineri

căs:i.toriţi],

(a. tip 121)-

213 - Outlaw Pintea.

Pintea sends one of his.
chums to town to buy vie-
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rinde; acesta trădează poterei
secretul vulnerabilitătii lui Pintea.
'
A .I.C.E.D., mg. 20.33 b,

214 -

Haiducii

şi

Deseşti-:\laramurcş.

potera.

Haiducii adunaţi în jurul
focului sînt prewniţi că potera
este pe urmele lor.
Bart6k,

215 -

nr. lî,

tuals; the latter discloses to
the possee the secret of Pintea's
vulnera bility.

Sara·1ale-Sinpetru

F ace-m-aş călugăraş.

Stăpînul (stăpînii) casei a
mînăstire la Blaj; gră
rămas neplivită.

plecat la
dina i-a

21J - Tize outlaws and tize
possee
The
outlaws,
gathered
around the fire, are told that
the possee is on their trail.
:.\lare-Timiş.

215 -

TVould I be a monk.

The master (masters) went
to Blaj 47 at a monastery. K eglected, his garden is running
wild.

Bartu!I, nr. 13-:1, l:risiu de Sus-Chihcru ele Jos·:'>Iureş; Drăgoi, Ccli11de,
p. 260-261, nr. 298, Tuşinu-Sinpetru de Cimpie-::\Iureş; A.J.C.E.D., fg.: 51 a,
Gaida de Sus-Gaida ele J os- ..\lba; 357 a, Sinccl-..\lba; '19-:15 a, Gaida de Sus-Ga!da
de Jos- ..\lba.

216 -

Colinde de

cătănfr.

216 -

ment
Cucul cîntă de cătănie, mama spală în lacrimi hainele
feciorului recrutat.

Colinda of recmit-

48 •

The cuckoo sings about
militarv life, while a mother
washes- with her own tears the
clothes of her boy \Vho is going
to be recruited.

Cucu, p. H; C11c11, .ed. post., p. 180, nr. H3, Talea-Praho·1a; Păsrnlesc;1,
p. 65, nr. 85, Yişineşti-Dimboviţa, [Colind de ciltănie]; A .I C.E.D., fg. 7619 a,
Şinca Nouă-Poiana l\lărului-Braşo·1, [ ..\I cfltanelor].

217 -

Colinde de

ră::boi :n.

În vreme de război, Cră
ciunul e jalnic; satul fără flăcăi

217 -

Coli11da of war

49 •

During the ·war, Christmas
is a sad holiday. Devoid of
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pare pustiu, pruncii
tată.

rărnîn fără

young rnen, the village seems
desert ed, ba bies are lef t by
their fathers.

Ba1·t6k. nr. 53 e, Topliţa-Hunedoara, cf. tip 8; Cernea, p. 3, „Cohalm" ~
Throdorescu, Cicero11e, p. 285-286, Pana-Bistriţa-Năsăud; A .I.C.E.D., mg.:
1852 f, ::\lintiu-Bistriţa-::\făsăud, [De război]; 185'4 d, Zagra-Bistriţa-Năsăud.
Cf.: Pa1111, Stea, p. 90-81, (a. tip 15); Păsculesrn, p. 6'1, nr. 84, Tîrgo[Drumurile colindătorului], (a. tip 15); A .I .C.E.D., mg. 2139 j,
Lcordina-Maramureş, (a. tip 162).

vişte-Dîmbmriţa
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NOTE LA IXDEX

1 Tipul î cuprinde colinde înrudite cu colindele vînătoreşti cu cerb. Spre
deosebire de acestea, colindele aparţinînd tipului 7 pomenesc de vînătoare în
termeni vagi şi convenţionali; în schimb, sensul ceremonial (echivalenţa dintre
vînător şi gazdă etc.) este mult mai evident.
2 Tip aparţinînd mai ales repertoriului copiilor; caz tipic de adaptare a elementelor tradiţionale ale colindei la creştinism.
3 Tip aparţinînd mai ales repertoriului copiilor.
4 Conceput ca un monstru subteran (uneori ca o fiinţă locuind in adîncul
apelor), analog unui demon şi asociat cu numele lui Iuda a cărui trădare a impresionat fantezia populară; caz de simbioză intre vechile reprezentări mitologice
şi elemente datorate creştinismului.
5 L:'n subtip cu elemente caracteristice cîntecului liric. Se colindă de obicei
ca un cîntec de felicitare cu prilejul zilei Sfintului Ion sau a Sfintului Nicolaie.
6 Textul rămîne obscur; nu se dau detalii asupra naşterii din piatră.
7 În ceea ce priveşte cauza morţii fetei, textul rămîne obscur.
s Tex tul este ezitant cu privire la atitudinea ciobanului sau la natura vinovăţiei sale.
9 Numeroase elemente stilistice vădesc influenţa directă sau indirectă a
cărţii. l\e referim în primul rînd la versiunea Mioriţei publicată în Bucureşti,
1866, de poetul V. Alecsandri şi larg difuzată prin includerea sa în manualele de

şcoală.

Mofrrnl osîndirii rămîne misterios.
Tip ce ar putea fi raportat la experienţa transhumanţei.
12 V. nota 4.
13 Destul de diferenţiate sub raportul subiectului, subtipurile grupate sub
titlul „Şarpele" ar putea fi considerate tipuri distincte. Prezenţa unui element
comun (şarpele) şi relaţia sa e·1identă cu dragonul din scenariul iniţierii puberilor,
ne-au determinat să subsumăm variantele ..\, B, C aceluiaşi tip.
10

11
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Xumită ca atare, dar neddiniti"t ca specie.
Tip calchiat dupfL subtipul 55 A, Leul.
16 Imprecizia metamorfozei s-ar putea datora în unele cazuri formei fragmentare sau confuze a pieselor incluse în acest subtip.
11 în ceea ce pri·1eşte „urma de cerb mare", textul r~imîne obscur.
1s Foarte probabil, acest tip păstrea7ă ecourile unor evenimente istorice.
l\e referim la cetăţile prospere întemeiate de Genua şi Veneţia pe malurile 1\lării
Kegre ~i Dunării, cetăţi nimicite de către turci în a doua jumătate a secolului
al XV-iea. V. G. Dem. Teodorescu, Xoţizmi despre colindele romaae, Bucureşti,
18""9, pp. 80-83 şi O. Ilirica, Folclor şi frtoric, „Rn:ista de etnograf ic şi folclor",
tom 11, nr. 1, Bucureşti 1966, pp. 18- 19.
19 V. nota l·I.
20 Tip semi-popular.
21 Tip a·1înd o origine populară îndoieluidt.
22 Versiune creştinatft a motivului tradiţional „)laica bi1trină"
cunoscut
mai ales sub formă de cîntec epic, ·1. Balade tip 23.
23 În bună măsuriL acest tip este o parafrazare a Xoului Testament, compus
foarte p;robabil <;le către un autor bisericesc.
24 V. nota 'I.
2 5 Tip semipopular.
H

15

26 După unii autori, tipul 191 nu se referă la Sfintul Nicolaie, ci la un sfînt
apocrif (Sînicoară, Simicoară); v. T. Pamfile, Să1·bătorile de toamnă şi pot:tul Crdcirmului, „Din vieaţa poporului român", Culegeri şi studii XIX, Bucureşti, 19 H,
p. 1'78 şi C. Rădulescu-Codin C. şi Mihalache , D., Sărbătorile poporului w obicefa rile, credinţele şi unele trndiţii legate de ele. Culegere din părţile Muscelului, „Din
vieaţa poporului român", Culegeri şi studii VII, Bucureşti, 1909, p. 92.
27 În această categorie am inclus tipuri de colindă cunoscute în folcloru)
:românesc contemporan mai ales sub formă de baladă nuvelistică.
2 d În majoritatea cazurilor am adoptat ca titlu al tipurilor incluse în această
categorie un vers, sau un cuvînt cheie reprezentati·1 pentru motbele de lirică
paralele colindei.
29 Colindă de felicitare cc se cîntă de Sfintul Ion în zori.
30 ::'Ilativ satiric.
31 Probabil colinde de dată reccntit cuprinzînd un material eterogen.
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NOTES TO THE l:NDEX

1 For „colindători", as well as for some other Romanian terms included in
the English version of this Index, see Concise Glossary for thc English reader'', p. 1.5.5.
2 Type 7 comprises texts akin to hunting Colinda. In contradistinction
to types .58, 63, 68 (hunting colinda), the texts belonging to type 7 mention
the hunting only in vague and conventional terms; on the other hand, the ceremonial significance (for instance, the equivalence between the hunter and the
host) is more obvious.
3 A type belonging especially to the children's repertoire. The subject is
characteristic of the adaptation of Colinda traditional elements to christianity.
4 Romanian sort of plum brandy.
6 A type belonging especially to the children's repertoire.
8 Sort of underground demon similar to a devii (concei•1ed sometimes as
a being dwelling in the bottom of waters) and associated with the name of Judas
whose treachery greatly influenced folk imagination; a characteristic case of the
symbiosis of mythological representations and elements duc to Christianity.
7 In Romanian the word „dawn" is known only under the plural form (zorile). „Zorile" are very probably linked to mythological female representations.

See Florica Lorinţ and Mariana Kahane, „O ipostază a Parcae-lor fo credinţe şi
ceremonia/uri" în „Folclor literar" voi. II, l:nbersitatea din Timişoara, Facultatea de Filologie, Timişoara, 1968.
8 A type with elements characteristic for the lyric song. This type of Colinda
is usually performed as a song of congratulations at the dawning on the day o
Saint John or Saint Nicholas.
o Yery probably this type would constitute the prior mythological version
of type 159 "The kind man and the golden apples", a type strongly influenced
by Christianity.
321
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10 In Romanian thc term "mana" (which ·1cry probably derives from the
Biblica! "manna") corresponds also to a folk notion of fertility applicd to animals,

plants and fields.
11 For thc equivalencc bctwcen fcrtility and "mana" see note 10.
12 The text rcmains obscure - no details are given on the birth out of
stonc. This type may prescrvc vestiges of Mithracism or could be related to the
r~tual of thc birth on a stone. Sec ,-. I. Bologa Despre im presupus străvechi
1·it11al obstetrical. Piatra de naşteri (Glose şi conjecturi în jurul unor colinde arhaice
in Istoria medicinii, Studii şi Cercetări, Bucureşti, 1957.
13 As to the reason of the girl's death the text remains obscure.
14 lJndcr thc form of epic song aud largely developed, "Mioriţa" is perhaps
among the Romanians, one of thc most prestigious folk topics.
15 'Yith rcgard to thc shepherd's fault or intentions the text is hesitating.
16 Xumerous stylistic clements of thi.s subtypc prove thc direct or indirect
influence of the written text. I refer primarily to the version of "Mioriţa" published
by the poet Y. Alecsandri and largely spread bccause of its inclusion in schoolbooks.
17 Ko data are givcn concerning the guilt of thc young man.
18 A type which could be rclated to the traditional oscillation of the Romanian shepherds: in summer thcy uscd to stay with thcir flocks in the mountains,
while in wintcr, in search of pasturcs and shclter, thcy mo»red nearby the sea.
19 Sec note G.
20 Quitc diffcrcnt as to thcir suhjcct mattcr, thc subtypes grouped undcr
thc titlc "Th(' scrpcnt" might be considcrcd as three distinct types. The presence
of a common clement (thc scrpcnt) and its obvious relation with the dragon of
the puberty ritual scenario, made mc treat the variants A, Il, C as subtypes
belonging to thc samc type.
21 l"ndcfined as spccics.
2
~ A copy of su btype 55 A.
23 Thc lack of precision is duc in ccrtain cases to the fragmcntary and confuscd form of thc picccs I havc includcd in this subtypc.
24
As concerns "Thc track of a great stag" the text rcmains obscure.
25

Archaic Romanian tcrm, dcsignating peoplcs of western latin origin,

especially ltalians coming from Vcnicc aud Genoa.
28

Very prohably this typc includcs some traccs of historical cvents. I refer
to thc prosperous citics foundcd hy Genoa aud Venice on the borders of the Black
Sea and DanuLc, citics which \\l"rc dcstroyed by the Turks in thc second half of
the XV th ccntury. Sec G. Dem. Teodorescu, Noţi1111i dcsp1·e colindele Române,
Bucureşti,
şi

1879, pp. 75-94 aud O. Birlca, Folclor şi istorie, Revista de Etnografie
Folc/01·, tom 11, nr. I, Bucureşti, 1966, pp. 18- 19.
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27

See note 25.
A province of Romania.
20 A province of Romania.
30 The proper name of the brother.
3l Folk personage represented as an evil giant endowed with supernatural
strength, but usually stupid.
32 Ibidem.
33 See note 21.
3~
See note 25.
3:;
A type having a doubtful folk origin.
36 A type ha·1ing a doubtful folk origin.
3 ' Christianized version of the traditional item "The old rnother" known
mostly as an epic sequence or as an autonomous epic song, see Balade, type 23.
38 In great part, this type is a paraphra~e of the ?\ew Testament text, very
probably composed by a person belonging to the Church.
39 See note 6.
4 0 A half popular type.
41 According to some authors, the Saint in question is not Saint Xicholas,
but an apocryphal Saint ("Sînicoară", "Sîmicoară"); see Pamfile, T., Sărbătorile
de toamnă şi postul C1·ăciunul11i, "Din vieaţa poporului român", Culegeri şi studii
XIX, Bucharest, 1914, p. 178 and C. Rădulescu-Codin and D. Mihalache, Sărbă
to1·ile poporului cu obiceiurile, credinţde şi mule li-adiţii legate de ele, Culegeri din
piLrţile Muscelului, "Din vieaţa poporului român", Culegeri şi studii YII, Bucureşti,
1909, p. 92.
42 In most cases I ha·1e adopted as title for the Colinda types cornprised
in this category the name under which the parallel Romanian ballad is known.
43 In most cases I have adopted as title for the Colinda types included in
this category a verse or a key word of the parallel Romanian lyric motifs.
44 Colinda of congratulations sung at dawn on the day of Saint John.
4:> A satiric motif.
46 Name of a Romanian town situated in Transybania.
~ Ibidem.
4 8 Comprise motifs typical for lyric songs of recruitrnent.
4 9 Colinda probably of recent date cornprising a hctProgenous
material.
28
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IXDlCE SELECTIV DE l\lOTIVE

Albina. r. tip 4, 170 ..\ pass.; A .I.C.E.D., fg. 5385 c, Ghijasa de Sus-Alţina-Sil>iu,
(a. tip 25).
Astre (enumerate glcbal ). i'. tip 23, 25, 36 F; Viciu, p. 145, nr. LXV, Blaj-Alba,
(a. tip 134 B).
Astre însemnate pe vcstmînt sau pe ob1·az şi trup. V. tip 26 A, 26 B, 42 b, 131 ai
160 B a, 181 a.
11ă:drăvan.

L tip 40 pass., 45, 45 a, 46.
1'. tip 123, 177 A, 177 B, 177 C, 178, 179, 215.
Blestem. L tip 53 C, 68 B pass., 68 C pass., 68 D pass., 168 A pass„ 168 B pass.,
168 c. 183.
Blestrn1 şi binecuvîntare. !'. tip 168 A pass., 168 B pass., 168 C pass„ 182.

Berbece (berbeci)

Biserică, mînăstire.

Cal (cai). V. tip 5 pass., 15, 17 pass., 21, 22, 28 C, 53 B, 70, 71, 72, 72 a, 73,
77 A, 77 B, 77 C, 78, 79, 111 A, 111 B, 113 pass„ 116 pass„ 119, 137 C,
138, 141, 145, 146, 150 pass., 150 a pass„ 168 B, 168 C, 181 pass., Bart6k,
nr. 101 a, Uniş de Beiuş-Şoimi-Bihor, (a. tip 191); Cosma, p. 189, „Transilvania", (a. tip 74); A.I.C.E.D., fg.: 1843 c, Vad-Copalnic-Mănăştur-Mara
mureş, (a. tip 173); 8790 b, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153);
mg. : 1041 a, J ugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153); 1038 b, JugnrPoienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153).
Casă mîndră. V. tip 16, 150 a.
CCl'b (cerbi). V. tip 13, 58, 58 a, 59, GO, 62, 63, 68 A pass„ 68 B pass., 68 C
pass., 68 D pass., 68 E pass., 69; Bîrseanu, p. 36-37, nr. XIII, SohodolLelese-Hunedoara (a. tip 80 D); Breazul, G., Colinde, p. 144- 145, nr. 94,
„Muntenia" (a. tip 80 A); Vulpescu, p. 138- 139, Lupşanu-lalomiţa, [Colind
de fată mare], (a. tip 80 B); A .I.C.E.D., fg.: 562 a Bucureşti, [De fată],
324
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(a. tip 80 B); 4963 b, Cricău-Alba, (a. tip 80 A); 6889 c, Budeşti-Ilfov, [De
(a. tip 80 A); 7324 b, Bucureşti, [De fată mare), (a. tip 80 B); 7324 r,
Bucureşti, [De fată mare), (a. tip 80 B); 7824 b, Plătăreşti-Ilfov, [De vînă
tor), (a. tip 80 B); 8083, b, Lupşanu-Ialomiţa, [De fată), (a. tip 80 B);
mg. : 1825 j, Lupşanu-Ialomiţa, [De fată), (a. tip 80 B); 1827 a, Lupşanu
Lehliu, [De fată), (a. tip 80 B).
Cerul rezemat pe stflpi. V. 1.ip 23 pass.
Cetate, zidire. V. tip 35, 80 C, 98, 148, 160 C, 175.
Cheile raiului. V. tip 176 A pass„ 177 A pass.
Ciuta (ciute). V. tip 7 pass„ 35.
Ciută fără splină (Ciutalina ). V. tip 67 A, 67 B, 67 C; A .I.C.E.D„ fg. 3418 c,
Poienari-Ulmi-Illmr, (a. tip 58).
Ciuta prooroacă. V. tip 65, 65 a. Cf. Prol'ocire.
Ciuta şi puiul. V. tip 31, 66.
Corabie. V. tip 49 A, 49 A a, 179, 190, 191; A.I.C.E.D„ fg.: 7327 c, Bucureşti,
(a. tip 167); 14161 a, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a. tip 167).
C1·ăci1111. V. tip 21 pass„ 154 pass„ 169, 169 a, 170 A pass„ 170 B pass.; Bart6k,
nr. 87 c, Cărpiniş-Alba, (a. tip 181); Brăiloiu, p. 14, nr. 22, Săgeata-Buzău,
(a. tip 9); Breazul, G„ Colinde, p. 118- 119, nr. 77, (a. tip 178); Datini,
p. 15-16, nr. IV, (a. tip 178); Densusianu, Haţeg, p. 128-129, Densuş
Hunedoara, (a. tip 11); Dumitraşcu-Crişan, p. 67-68, nr. II, „Ialomiţa",
(a. tip 193); Pamfile, Crăciunul, p. 58, nr. 18, Ţepu-Galaţi, (a. tip 167);
p. 59, nr. 20, Ţepu-Galaţi, (a. tip 9); Păsculescu, p. 14- 15, nr. 19, Brătu
leşti-Voineşti-Dîmboviţa, (a. tip 193); A .I .C.E.D„ f g. : 5'107 a, Albeşti
Sighişoara-Mureş, (a. tip 168 B); 6824 e, Gurasada-Hunedoara, (a. 137 Ba);
7162 a, Bobota-Sălaj, (a. 1.ip 1); 9129 b, Săldăbagiu Mic-Căpîlna-Bihor,
(a. tip 68 C); 14213 b, Lelese-Hunedoara, (a. tip 167).
Crăciun şi Crăcimuasa. V. tip 169, 169 a.
Cunună. V. tip 100, 101, 102, 103, 104 pass„ 104 a pass„ 136, 136 a, 171; Da1ilu,
p. 9, „Bihor", [La ajunu de Cretiunu), (a. tip 8); Teodorescu, G„ Don„
p. 89-90, Bucureşti, [De fată logodită], (a. tip 68 A); A.l.C.E.D„ fg.:
6845 d, Valea Lupului-Baru-Hunedoara, (a. tip 181 a); 8746 b, Măţău
fată),

J.lioarele-Argeş,

(a. tip 83); mg. : 546 o, Şanţ-Bistriţa-:!\ăsăud, (a. tip 6);
2958 I b b, Mlăceni-Periş-\"ilcea, (a. tip 83); 2959 I i, Bumbueşti-Boişoara
\"ilcea, (a. tip 28 A); 2962 I e, Găujani-Eoi~oara-\"ilcea, [Colindă de sfirşit],
(a. tip 28 A).

Fenomrne ncobipmite ale natu1·ii, minuni. V. tip 32, 33, '14, 135 pass„ 157, 158,
161, 167 pass„ 169, 170 A, 170 B, 180, 183, 184, 186, 186 a, 187; Drăgoi,
Colinde, p. '13-'14, nr. 38, Săvîrşin-Arad, (a. tip 20); A .l.C.E.D„ fg.: 3668 a,
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Fundu Moldovei-Suceava, (a. tip 19); mg.: 2231 j, Bîrleşti-Mogoş-Alba,
(a. tip 19); 2724 II i, Feneş-Zlatna-Alba, [La fereastră], (a. tip 19).
Floarea rni11l11i. V. tip 34 pass.

Grfol, vi1111l şi mirul. V. tip 151, 173 pass., 187; Drăgoi, Colinde, p. 243, nr. 271,
H.işno·1-Braşo-,1, (a. tip 167); Teodorescu, G., Dem., p. 29-30, Călăraşi
Ialomiţa, (a. tip 160 A); p. 30-31, „Buzău", [De bătrîn], (a. tip 160 A).
şi 1·aiul. Cf. Raiul. V. tip 155, 164; Bart6k, nr. 14 a, Păucineşti-Sarmize
getusa-Hunedoara, (a. tip 135); .rl.I.C.E.D., fg.: 4763 a, Hidişelu de SusBihor, (a. tip 191).
Incestul dintre fraie şi soră. I'. tip 135.
Iuda ( pcrso11aj biblic Salt fiinţă mitologică). r. tip 25 pass., 51 pass., 184, 185;
13art6k, nr. 102 a, l'.r·-riş de Beiuş-!;ioimi-Bihor, (a. tip 30); nr. 102 d, Luncşoara-Auşeu-Bihor, (a. tip 30); A.I.C.E.D., fg. 7324 a, Bucureşti, [Pentru
copilaşi], „Dă înger", (a. tip 22).

Jadul

jertfa zidirii. l". tip 35.
Leagăn de mătase. l'. tip 59, 63 pass., 80 A, 80 B, 80 D, 109 B, 111 B, 122 pass.
Leu. J". tip 55 A, 55 A a, 55 A b, 55 B, 55C; Viciu, p. 58, nr. LXIX, „Cicudin Cîmp",
' (a. tip 68 C); p. 143, nr. LXI, Broşteni-Păuca-Sibiu, (a. tip 68 C).
Leu pretendent la căsătorie. l'. tip 55 B, 109 a, 134 A b.
Luceafăr, stea. Cf. stele. l'. tip 167 pass., Bart6k, nr. 97 b, Cotiglet-Ceica-Bihor,
(a. tip 177 B); Drăgoi, Colinde, p. 61-62, nr. 57, Ilteu-Petriş-Arad, (a.
tip 16); R.F., an II, nr. 3, 1957, p. 63-64, nr. 4, Zam-Hunedoara, (a., tip 16);
Teodoresw, G., Dem. p. 20, Bucureşti, (a. tip 114).
Luna. V. tip 28 C pass., 29 pass., 184 pass.; 186 pass., 186 a; Coma11, p. 8, Margine-Abram-Bihor, (a. tip 176 A); A.l.C.E.D., jg. 8746 b, Măţău-Mioarele·
Argeş, [De fată], (a. tip 83).

Mama cîinilor. T'. tip 46.
Mana (principiul fertilităţii). V. tip 30, 31.
Măr (fruct). l". tip 29, 97, 104, 159, 166 pass., 176 A pass., 177 A pass.
Măr (pom). r. tip 47, 52, 121, 159, 186 a; Frîncu-Candrca, p. 194-195, nr. 13,
„Munţii Apuseni", (a. tip 168 A); Maricnescu, p. 1-2, comb. var., „Cluj,
Alba-Iulia, Giula", (a. tip 168 A); Petroşanu-Ma1·dale, p. 11-12, (a.
tip 168 A); Păsculescu, p. 11- 12, nr. 13, Tîrgovişte-Dîmboviţa, (a. tip 168 A);
Tocilescu, p. 1487, Timişeşti-Neamţ, (a. tip 168 A); Viciu, p. 28, nr. XIY,
Decea-Mirăslău-Alba, (a. tip 178); A .I.C.E.D., fg.: 5141 a Brădeni-Sibiu,
(a. tip 168 A); 10191 c, Ruda-Ghelari-Hunedoara, (a. tip 91); mg. 911 a,
Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [De soţie], (a. tip 23).
:Î26
https://biblioteca-digitala.ro

Măsurarea pămiutului.

V. tip 24, 68 C pass., 68 D pass., 68 E pass.; Teodorescu,
G., Dem. p. 39-40, Bucureşti, (a. tip 16); Tocilescu, p. 528, StarchiojdPrahova, (a. tip 23); A.J.C.E.D., jg. 9500 a, Curcani-Ilfov·, (a. tip 16).
Mătura t'aiului. V. tip 176 A pass., 177 A pass.; Bart6k, nr. 35 b, Rîu de MoriHunedoara, (a. tip 83).
Metamorfoze. V. tip 68 A, 68 B, 68 C, 68 D, 69, 88, 133, 192.
Oaie (oi). V. tip H pass., 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 37,
40 pass., 41, 42, 42 a, 42 b, 42 c, 43, 55 C, 96, 97, 134, 150 pass., 150 a
pass., 157, 168 B pass., Bfrlea, I., p. 88, Năneşti-Bîrsana-1\faramureş, (a.
tip 168 C); Afarian, Lcgmdde, p. 63-64, Strîmbu-Chiuieşti-Cluj, (a. tip
168 C), A.I.C.E.D., jg. 7420 a, Blăjel-Sibiu, (a. tip 168 C).
Oaie năzdrăvană. V. tip 36 C, 36 F, 37.
Pahar minimat. V. tip 137 B a, 137 B b, 162 pass.
Pat minunat. V. tip 9, 10 A, 11 pass. 119, 121, 189; Bart6k, nr. 35 a, Cerbăl
Hunedoara, (a. tip 83); Bogdan, G., p. 28, Mag-Sălişte-Sibiu, (a. tip 80 A);
Moş Gh., p. 8 (a. tip 176 A); Rădulescu-Codin, Musai, p. 118- 120, Cîmpulung-Argeş, (a. tip 80 D); A.I.C.E.D., fg.: 47i0 b, Sitani-Pomezeu-Bihor,
(a. tip 10 B); 14539 c, Cerbăl-Hunedoara, (a. tip 104).
Peşte amfibie V. tip 50.
Peşte, monstru marin ( Dulf ). V. tip 52, 52 a.
Peşte proroc. Cf. Proorocire. V. tip 51 pass.
Poarta rniului. V. tip 153, 162 pass., 163; Viciu, p. 39, nr. XXXVII, SîncelAlba, (a. tip 19).
Poarta soanlui. F. 77 A.
Porumbel, t11rturta CP Jrumbei, turturele). V. tip 10 A, 10 B, 11, 16 pass., 88, 128
204; Bart6k, u. 41 b, Jgriş-Sînpetru Mare-Timiş, (a. tip 9); Pamfile, Crdciu~
nul,p. 97-98, nr. 99, Ţepu-Galaţi, (a. tip 38 C); Rădulescu-Codin, Musul,
p. 120- 123, Cîmpulung-Argeş, [Colind de voinic], (a. tip 80 D); Tocilescu,
p. 1121, Roşiori de Yede-Teleorman, (a. tip 26 B); A .l.C.E.D., jg. 1317 a,
Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, (a. tip 173); mg. 3407 a, Porumbacu de
Jos-Sibiu, (a. tip 173).
Proorocire. Cf. Ciută proorcacă. Peşte proroc. V. tip: 85, 87.
Rai. Cf. Jadul

şi

raiul. L tip 159, 160 C, 163, 166; Viciu, p. 65-66, nr. LXXIX,
(a. tip 137 Ba); A.l.C.E.D., fg. 9133 a, Săldă
bagiu Mic-Căpîlna-Bihor, (a. tip 137 B b); mg.: 3364 I p, Şurdeşti-Şişeşti
Maramureş, (a. tip 29); 3364 I r, Şurdeşti-Şişeşti-Maramureş, (a. tip 29);
3367 li z, Şurdeşti-Şi~eşti-1\Jaramureş, (a. tip 29).
Rugăciune, invocaţie. V. tip 28 A, 28 B, 28 C, 29, 75, 75 a, 161, 190.
Soroştin-Şeica Mică-Sibiu,
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Scalda sfinţilor. V. tip 150 pass., 150 a, pass., 160 A, 193 pass.
Sca1·ă fotre cer şi pămînt. V. tip 26 A, 26 A a, 43 pass.; Viciu, p. 30, nr.

XV III

Mogoş-Alba, (a. tip 137 A); p. 39, nr. XXXVI, Ocna-Mureş-Alba, (a. tip 23);

p. 59 nr. LXX, Ciuguzel-Lopadca Nouă-Alba,
Măhăceni-Alba,

nr. LXXI,

Sf inia

Duminică.

(a. tip 23);

p. 59-60

(a. tip 30).

V. tip 68 C pass., 191 pass.; flart6k, nr. 103 d,

de Sus-Hunedoara, (a. tip 23); nr. 109,
(a. tip 174); Bfrlea, I., p. 108,

Kucşoara-Sălaşu

Păucineşti-Sarmizegetusa-Hunedoara,

Berbeşti-Ciuleşti-Maramureş,

„Colindul Sfintei

Duminici", (a. tip 24); Brca=ul G., Colinde, p. 105-106, nr. 71, „Transilvania", (a. tip 30);
Dolj, (a. tip 173);
(a. tip 68 C);
tip

Budălănescu-Ciauşianu,
Cocişiu,

Drăgoi,

Colinde, p. 86, nr. 80,
Cînlăn,

174); Dumitra,,cu,

Ionescu, N., p. 12- 13,
Mehedinţi,

p.

Brădeşti-Dolj,

Sus-Alţina-Sibiu,

Leşnic-Veţel-Hunedoara,

108, nr. 4,

„Făgăraş",

(a. tip 173); p. 14- 15,

(a. tip 173); Tocilescu, p. 1460,

Coveş-Afumaţi

p. 86, nr. 2,

Tfrnava, p. 424, Ghijasa de

Siseştii

de

(a.

(a. tip 173);

Pluta-Butoieşti

Jos-Mehedinţi,

(a·

tip 173); Ficiu, p. 54-55, nr. LXII, Blaj-Alba, (a. tip 173); A.I.C.E.D.,

jg.: 320-321-322-323-324, Mada-Hunedoara, (a. tip 181); 1808 b,
Peşteana-Densuş-Hunedoara,

(a. tip 174); 5397 a, Ghijasa de

Sibiu, (a. tip 68 C); 6168 c,

Şalcău-Mihăileni-Sibiu,

Ţărăţel-Brad-Hunedoara,

(a. tip 30); 6816 a,

Sus-Alţina

(a. tip 68 C); 6801 b,

Cărrnăzineşti-Gurasada-Hune

doara, (a. tip 30); 6845 d, Yalea Lupului-Baru-Hunedoara, (a. tip 181 a);

6854 c, Uric-Pui-Hunedoara, (a. tip 174); 6857 c, Uric-Pui-Hunedoara,
(a. tip 181); 1027 3 c,

mg. : 809 j,

Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara,

Dăbîca-Topliţa-Hunedoara,

[La_ preot], (a. tip 30);

(a. tip 174); 2603 I b, Tisa-Arad,

(a. tip 26 B).

Sjinta

Sîmbătă.

V. tip 68 C pass., tip 173, pass.

Sf inia Yincri. V. tip 173 pass.,
Mic-Căpîlna-Bihor,

175;

A.l.C.E.D., fg.

9129 b,

Săldăbagiu

(a. tip 68 C).

Sfîntu Ilie. V. tip 25 pass., 32, 175 pass.; Bart6k, nr. 102 a, Urviş de Beiuş
Şoirni-Bihor,

(a. tip 30); nr. 102 b, Cociuba Mare-Bihor, (a. tip 30);

Brăiloiu,

p. 10, nr. 15, Izbiceni-Olt, (a. tip 21); Breazul, G., Colinde, p. 102-103,
nr. 69, Oltenia, (a. tip 21); Coman, p. 19-20, Margine-Abram-Bihor, (a.
tip 30); Pamfilc, Crăciunul, p. 72, nr. 50, Ţepu-Galaţi, (a. tip 174);

A.I.C.E.D., fg.: 178 a, Poienari-Ulmi-Ilfov, (a. tip 181); 559 b, Bucureşti,
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(a. tip 181); 3418 b, Poienari-Ulmi-Ilfov, (a. tip 181); 6801 c, Ţărăţel-Brad
Hunedoara, (a. tip 30); 6888 a, Budeşti-Ilfov, (a. tip 181); 7319 b, Bucureşti, (a. tip 181); 7327 c, Bucureşti, (a. tip 167).
Sf fotu Ion. V. tip 24 pass., 68 C pass., 68 D pass., 68 E pass., 15-1 pass., 160 A,
173 pass., 174 pass., 175 pass., 192; A.A.F., voi. VI, p. 204, nr. 199, Gherţa
l\lare-Turţ-Satu Mare, (a. tip 165); Bart6k, nr. 97 b, Cotiglet-Ceica-Bihor,
(a. tip 177 B); Bîrseanu, p. 54-56, nr. III, „Arpătac", (a. tip 157); Bibicescu, p. 216-247, nr. 11, Yîlcele-Covasna, (a. tip 25); Bîrlea, I. p. 101-102,
Eerbeşti-Giuleşti-l\Iaramureş, (a. tip 165); p.
102, Călineşti-Maramureş,
(a. tip 165); Brăiloiu, p. 16, nr. 26, Cîineni-Vilcea, (a. tip 178); Brediceanu,
p. 144- 145, nr. 114, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, (a. tip 165); Drăgoi,
Colinde, p. 250, nr. 281, Belin-Covasna, (a. tip 166); Dumitraşcu, Crişan,
p. 67-68, nr. II, „Ialomiţa", (a. tip 193); Marian, Sărbătorile, voi. I, p. 10,
Zahareşti-Stroeşti-Suceava, (a. tip 25); p. 11, var. I, „Gura Humorului",
(a. tip 25); p. 12, var. II, „Gura Humorului", (a. tip 25); p. 12- 13, var. III,
Corlata-Drăgoeşti-Suceava, (a. tip 25); p.
13- 14, var. IV, CorlataDrăgoeşti-Suceava, (a. tip 25); p. 15, var. VI, Pîrteştii de Jos-Suceava,
(a. tip 25); p. 16, var. VII, Mînăstirea Humorului-Suceava, (a. tip 25);
p. 16- 17, var. VIII, Vama-Suceava, (a. tip 25); Pamfile, Crăciunul, p. 62,
nr. 29, Ţepu-Galaţi, (a. tip 19); p. 62, nr. 30, Ţepu-Galaţi, (a. tip 19); PapaJzagi, p. 76, nr. CCCXL, Giuleşti-Maramureş, (a. tip 165); Păscu/eseu, p. 1415, nr. 19, Brătuleşti-Voineşti-Dîmboviţa, (a. tip 193); Viciu, p. 111, nr. IV,
Ciuguzel-Lopadea Nouă-Alba, (a. tip 181); A .I.C.E.D., fg.: 326 b, Mada·
Balşa-Hunedoara, (a. tip 137 B a); 1729 b, Petroşani-Hunedoara, (a. tip 11);
6170 c, Şalcău-Mihăileni-Sibiu, (a. tip 30); 6811 d, Gurasada-Hunedoara,
(a. tip 11); 7372 b, Dragoslavele-Argeş, [Al casei dinăuntru], (a. tip 23);
7635 a, Porumbacu de Jos-Sibiu, (a. tip 30); 9132 a, Săldăbagiu Mic-Gipîlna·
Bihor,~(a. tip 177 B); 10200 a, Alun-Boşorod-Hunedoara, (a. tip 11); 14160 b,
Cerişor-Lelese-Hunedoara,
(a. tip 161); mg.: 882 a, Almăş-Sălişte-Zam
Hunedoara, (a. tip 11); 1998 m, Rucăr-Argeş, (a. tip 166); 2120 b, Covăsinţ
Arad, (a. tip 11); 3365 II j, Şurdeşti-Şişeşti-Maramureş, (a. tip 165).
Sfîntul Nicolaie (Sinicoară ). V. tip 191; Bart6k, nr. 91 c, Ghelari-Hunedoara,,
(a. tip 154); Bologa, p. 42-44, nr. 31, Nădăştia de Jos-Călan-Hunedoara
(a. tip 137 Ba); Drăgoi, Colinde, p. 93-94, nr. 87, Leşnic-Veţel-Hunedoara,
(a. tip 137 B a); p. 180, nr. 190, Petreni-Băcia-Hunedoara, (a. tip 137 B a);

A .I.C.E.D., mg. 1978 t, Băiţa-Hunedoara, (a. tip 154).
Sf întul Petrn. Y. tip 25 pass., 150 pass., 155, 157 pass., 163, 164; Bart6k, nr. 11 b,
I griş-Sin Petru Mare-Timiş, (a. tip 9); nr. 67 a, Murani-Pîşchia-Timiş,
(a. tip 161); Drăgoi, Colinde, p. 7, nr. 8, Lipova-Arad, (a. tip 161); Marie·
nescu, p. 71- 73, Alba Iulia-Alba, (a. tip 154); Teodorescu, G. Dem„ p. 32329
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33, nr. 20, Bucureşti, (a. tip 175); A .I.C.E.D., fg.: 4296 a, Chegea-Săcăseni
Satu l\lare, (a. tip 29); mg. : 503 n, Goleş-Topliţa-Hunedoara, (a. tip 161);
1011 a, Lipon-Arad, (a. tip 161).
Sf în tul Vasile. D1miitmşcu-Cri,<a11, p. 67-68, nr. II, „Ialomiţa", (a. tip 193);
Păsc11lcscu, p. 14-15, nr. 19, Brătuleşti-Voineşti-Dîmboviţa, (a. tip 193);
Popovici, Vasile, p. 11, nr. 3, Izvoarele-Ilfov, (a. tip 193); Stea, Colind,
p. 45- 46, (a. tip 153); A .l.C.E.D., fg.: 12973 a, Dolhasca-Suceava, (a.
tip 21); mg.: 1361 m, Somova-Tulcca, (a. tip 154); 3400 li f, Viştea de
Jos-Viştea-Braşo·1, [De sfintu Vasile], (a. tip 1).
Sfîrşitul pămintului. V. tip 51 pass., 165.
Slujbă (religioasă). V. tip 68 D pass., 177 A, 177 B, 177 C, 178, 179.
Soarele. Cf. Sora Soarelui. V. tip 28 B, 29 pass., 75, 75 a, 77 A, 191 pass.; Bartok
nr. 32 g, Luncşoara-Auşeu-Bihor, (a. tip 134 B); nr. 66, Păucineşti-Sarmi
zegetusa-Hunedoara, (a. tip 162); Viciu, p. 97-98, nr. CXXXVI, UricaniPetroşani-Hunedoara (a. tip 191); p. 137-138 nr. LV, Soroştin-Şeica
Sibiu, (a. tip 72); p. 143, nr. LXII, Sili·1aş-Gherla-Cluj, (a. tip 134 B);
p. 145, nr. LXV, Blaj-Alba, (a. tip 134 B); A.I.C. E.D., fg.: 816 c, Sînandrei-Timiş, (a. tip 191); 5189 a, Stremţ-Alba, (a. tip 134 B); 5724 b,
11lmeni-Maramureş, (a. tip 134 B); 8746 b, Măţău-Mioarele-Argeş, [De
fată], (a. tip 83); 14161 d, Cerişor-Lelese-Huncdoara, (a. tip 191); mg.:
1017 d, Lipova-Arad, (a. tip 191); 2723 I x y, Ampoiţa-Meteş-Alba, (a.
tip 134 B); 2958 li b, Mlăceni-Periş-Vîlcea, (a. tip 134 B); 2959 l i d,
Bumbueşti-Boişoara-Vilcea, (a. tip 134 B).
Sora soarelui; Cf. soarele. V. tip 36 D pass., 77 A pass., 114, 134 A pass.
135 pass., 153 pass„ 181 pass.; Bart6k, nr. 87 a, Feregi-Cerbăl-Hunedoara,
(a. tip 181); nr. 94 a, Vaşcău-Bihor, (a. tip 52); Viciu, p. 105- 106,
nr .CXLIX, Obreja-Mihalţ-Alba, (a. tip 68 A); A .l.C.E.D.,Jg.: 6166 a, Mihăi
leni-Sibiu, (a. tip 136); 6823 d, Gurasada-Hunedoara, (a. tip 128); 8790 b,
Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153); 10272 a, Lăpuşnic-Dobra
Hunedoara, (a. tip 91); H 160 a, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a. tip 181);
14239 b, Lelese-Hunedoara (a. tip 181); mg. : 1041 a, ] ugur-Poienarii de
Muscel-Argeş, (a. tip 153); 3400 II b, Arpaşu de Jos-Sibiu, (a. tip 134 A).
Stele. Cf. Luceafăr, strn. V. tip 27, 184 pass. 186 fass., Drăgci, Bdinţ, p. 66-67,

nr. 31,

Belinţ-Timiş,

(a. tip 181) : T ocilesw, p. 1474, Zebil-Sarichioi-Tulcea,

(a. tip 52).
Şarpele. l". tip

53, 166 fass„ 196; Ba1fok, nr. !i-1 a, Vaşcău-Bihor, (a. tip 52);
A.l.C.E.D. mg. 2959 I c, Bumbueşti-lloi~oara-Vilcea, [De băiat], (a. tip 52).

Vidra. V. tip 51 pass„ 54, 136 a.
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Vis. V. tip 35 pass„ 85, 86, 125, 148; A .l.C.E.D„ fg.: 816 c, Sfinandreiaş-Simeria
Hunedoara, (a. tip 191); 14161 d, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a. tip 191);
mg.: 503 p, Goleş-Topliţa-Hunedoara, (a. tip 191).
T"ultur, şoim. V. tip 28 A pass. 71, 127, 149.
Zmeu. V. tip 134. A a; Viciu, p. 58, nr. LXIX, „Cicudin-Cîmp", (a. tip 68 C).
Zfoe, personaje mitologice frn1ini11e. V. tip 29 pass„ 77 A pass„ 195; Albu, p. 2223, „Valea Mureşului de sus", (a. tip 181); BartOk, nr. 108 b, Cerbăl-Hune
doara, (a. tip 170 A); Cocişiu, Cîntece, p. 27-28, nr. 5, Minăstirea-Ilfov',
(a. tip 77 A); Drăgoi, Colinde, p. 30-31, nr. 26, Săvirşin-Arad, (a. tip 167);
p. 84, nr. 78, Leşnic-Veţel-Hunedoara, (a. tip 167); Dumitraşcu, Cîntări,
p. 109, nr. 5, „Făgăraş", (a. tip 167); Marienescu, p. 14- 16, comb. var„
„Dobra-Cluj", (a. tip 179); p. 104- 106, comb. var., „Dobra, Timişoara",
(a. tip 77 A); Nicoară-Netea, p. 178-179, nr. 23, „Regiunea Mureşului de
sus", (a. tip 4.); Ficiu, p. 24, nr. VI, Voila-Braşov, (a. tip 172); Vulpesrn,
p. 143- 144., Lupşanu-Ialomiţa, [De burlac), (a. tip 77 A); A .l.C.E.D„
fg. : 63 b, Creaţa-Dascălu-Ilfov, (a. tip 77 A); 5399 a, Ghijasa de Sus-Alţina
Sibiu, (a. tip 167); 8333 a, Almăş-Să!işte-Zam-Hunedoara, (a. tip 167);
14213 b, Lelese-Hunedoara, (a. tip 167); mg. 879 b, Almăş-Sălişte-Zam
Hunedoara, (a. tip 167); 1825 f, Lupşanu-Ialomiţa, [De băiat], (a. tip 77 A).
Zori. V. tip 28 A, 28 A a, 28 B, 28 C.
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A mphibian fish. V. tip 50 .
•-i.pple. V. tip 29, 97, 104, 159, 166 pass., 176 A pass.
Apple tree. V. tip 47, 52, 121, 159, 186 a; Frincu-Candrca, p. 194-195, nr. 13,
"Munţii Apuseni", (a. tip 168 A); 1\.Iarimescu, p. 1-2, comb. nr„ "Cluj,
Alba-Iulia, Giula", (a. tip 168 A); Petrnşanu-llfardale, p. 11- 12, (a.
tip 168 A); Păsculescu, p. 11-12, nr. 13, Tîrgovişte-Dîmboviţa, (a. tip 168 A);
Tocilescu, p. 1487, Timişeşti-Neamţ, (a. tip 168 A); Viciu, p. 28, nr. XIV,
Decea-Mirăslău-Alba, (a. tip 178); A .I.C.E.D„ fg.: 5141 a, Brădeni-Sibiu,
(a. tip 168 A); 10191 a, Ruda-Ghelari-Hunedoara, (a. tip 91); mg. 911 a,
Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara, [De soţie], (a. tip 23).
Batl1ing of Saints. V. tip 150 pass„ 150 a pass. 160 A, 193 pass.
Beautiful house. V. tip 16, 150 a.
Broom of Paradise. V. tip 176 A pass„ 177 A pass.; Bart6k, nr. 35 b, Riu de MoriHunedoara, (a. tip 83).
Ctlestial bodies ( enmnernticn of . .. ). V. tip 23, 25, 36 F; Viciu, p. 145, nr. LXV,
Blaj-Alba, (a. tip 134 B).
Celcstial bodies depictcd on attire or cn face and sho11lders. V. tip 26 A, 26 B,
42 b, 13 1 a, 160 B a, 181 a.
Christmas and his wife. V. tip 169, 169 a.
Church, monastcry. V. tip 123, 177 A, 177 B, 177 C, 1î8, 179, 215.
Construction and walled city. V. tip 35, 80 C, 98, 148, 160 C, 175.
Curse. V. tip 53 C, 68 B pass„ 68 C pass„ 68 D pass„ 168 A pass„ 168 B pass.,
168 c. 185.
Curse and blessing. V. tip 168 A pass„ 168 B pass„ 168 C pass„ 182.
Dawn. V. tip 28 A, 28 A a, 28 B, 28 C.
Doe {does). V. tip 7 pass„ 35.
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Doe and her yo1111g. l'. tip 31, 66.
Doc as a prophetns. Cf. Prophecy. T". tip 65, 65 a.
Doe witlzout a splcrn, "Ciutalina". V. tip 67 A, 67 E, 67 C; A .I.C.E.D„ fg. 3418 c,
Poienari-Ulmi-Ilfo·1, (a. tip 58).
Drcam. V. tip 35 pass„ 85, 86, 125, 1'18; A .I.C.E.D., fg.: 816 c, Sfinandreiaş
Simeria-Huncdoara, (a. tip 191); li 161 d, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a.
tip 191); mg. 503 p, Goleş-Topliţa-Hune<loara, (a. tip 191).
Eagle, hau:k. V. tip 28 A pass„ 71, 127, 1'19.
End of tize world. V. tip 51 pass„ 165.
Extraordinary nafrtral phrnomena (miracles ). r. tip 32, 33, 44, 135 pass„ 157,
158, 161, 167 pass„ 169, 170 A, 170 B, 180, 183, 184, 186, 186 a, 187;
Drăgoi, Calinde, p. 43-H, nr. 38, Săvirşin-.-\rad, (a. tip 20); A.I.C.E.D„
fg. : 3568 a., Fundu l\Ioldov·ei-Suceava, (a. tip 19); mg. : 2231 j, Bîrleşti1\IJ~oş-Alb:i., (a. tip 19); 2724 II i, Feneş-Zlatna- ..\lba, [La fereastrftl, (a.
tip 19).
Fairies and fe1ilale ;nythological repi·esrntations. V. tip 29 pass„ 77 A pass„ 195;
Albu, p. 22-23, „Valea Mureşului de sus", (a. tip 181); Bart6k, nr. 108 b,
Cerbăl-Hunerloara, (a. tip 170 A); Cocişi11, CfotECe, p. 27-28, nr. 5, l\linăs
tirea-Ilfov, (a. tip 77 A); Drăgoi, Colinde, p. 30-31, nr. 26, Săvîrşin-Arad,
(a tip 167); p. 84, nr. 78, Leşnic-Veţel-Hunedoara, (a. tip 167); Dumitraşcu, Cîntări, p. 109, nr. 5, „Făgăraş", (a. tip 167); A!arirnescu, p. H16, comb. var., „Dobra-Cluj", (a. tip 179); p. 104-106, comb. var. „Dobra,
Timişoara", (a. tip 77 A); Nicoară-Netrn, p. 178-179, nr. 23, „Regiunea
l\lureşului de sus", (a. tip 4); Viciu, p. 24, nr. \"I, Voila-Braşov, (a. tip 172);
Vulpesezt, p. 1'13- 144, Lupşanu-lalomiţa, [De burlac], (a. tip 77 A);
A .I.C.E.D. fg.; 63 b, Creaţa-Dascălu-Ilfov, (a. tip 77 A); 5399 a, Ghijasa
de Sus-Alţina-Sibiu, (a. tip 167); 8333 a, Almăş-Sălişte-Zam-Hunedoara,
(a. tip 167); 14213 b, Lelese-Hunedoara, (a. tip 167); mg. 879 b. Almăş
Sălişte-Zam-Hunedoara, (a. tip 167); 1825 f, Lupşanu-lalomiţa, [De băiat],
(a. tip 77 A).
Fish as a proplzet. Cf. Prophecy. V. tip 51 pass.
Flower of Paradise. V. tip 34 pass.
Foundation sacrifice. V. tip 35.
Gates of Parai isc. V. tip 153, 162 pass„ 163; Viciu, p. 39, nr. XXXVII, SîncclAlba, (a. tip 19).
Gates of sun. V. 77 A.
Hell aiui Paradise. Cf. Paradise. V. tip 155, 16-i; Bart6k, nr. 14 a, Păucineşti
Sarmizegetusa-Hunedoara, (a. tip 135); A .I.C.E.D„ fg. 4763 a, Hidişelu
de Sus-Bihor, (a. tip 191).
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Honcy bec. V. tip 4, 170 A pass, ; A.I.C.E.D., fg. 5J85 c, Ghijasa de Sus-Alţina,
Sibiu, (a tip 25).
Horse ( horses ). V. tip 5 pass., 15, 17 pass., 21, 22, 28 C, 53 B, 70, 71, 72, 72 a,
73, 77 A, 77 B, 77 C, 78, 79, 111 A, 111 B, 113 pass., 116 pass., 119, 137 C,
138, 141, 145, 146, 150 pass., 150 a pass., 168 B, 168 C, 181 pass.; Bart6k,
nr. 101 a, l'rviş de Beiuş-Şoimi-Bihor, (a. tip 191); Cosma, p. 189, „Transilvania", (a. tip 74); A.l.C.E.D., fg. 184J c, Yad-Copalnic-Mănăştur-Ma
ramureş, (a. tip 17J); 8790 b, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153);
mg. 1041 a, J ugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip 153); 1038 b, J ugurPoienarii de ~Iuscel- ..\rgcş, (a. tip 15J).

Incest betwecn brother a11d sisler. V. tip 135.
}ttdas (biblica! 01· mylhological pcrsonage). V. tip 25 pass., 51 pass., 184, 185;
Ba1·/6k, nr. 102 a l:r'liş de Beiuş-Şoimi-Bihor, (a. tip 30); nr. 102 d, Luncşoa
ra- ..\uFu-ffhor, (a. tip JO); A .I.C.E.D„ fg. 7324 a, Bucureşti, [Pentru
copilaşi), „Dă înger", (a. tip 22).
Keys of Paradise. V. tip 176 A pass„ 177 A pass.
Lio11. V. tip 55 ..\, 55 ..\a, 55 ..\ b, 55 B, 55 C; Viciu, p. 58, nr. LXIX, „Cicudin Cîmp",
(a. tip 68 C); p. 14J, nr. LXI, Broşteni-Păuca-Sibiu, (a. tip 68 C).
Lion suitor. V. tip 55 B, 109 a, 1J4 A b .
.~fanna (as a principie of fertilily ). V. tip JO, J l.
Magnificent beri. V. tip 9, 10 A, 11 pass„ 119, 121, 189; Bart ok, nr. 35 a, Cerbăl
Hunedoara, (a. tip SJ); Bogdan, G. p. 28, Mag-Sălişte-Sibiu, (a. tip 80 A);
},[o,~ Gh. p. 8, (a. tip 176 A); Rădulescu-Codin, Muscel, p. 118- 120, Cîmpulung-Argeş, (a. tip 80 D); A .I.C.E.D. fg. 4770 b, Sitani-Pomezeu-Bihor,
(a. tip 10 B); 14539 c, Cerbăl-Hunedoara, (a. tip 104).
Jlag11if icrnt glass. V. tip 137 B a, 137 n b, 162 pass.
Jlcarnremmt of t!te carth. V. tip 24, 68 C pass„ 68 D pass., 68 E, pass.; Teodorescu,
G„ De111. p. 3')-40, Ilucare5ti, (a. tip 16); Tocilescu, p. 528, StarchiojdPrahon, (a. tip 23); A.l.C.E.D„ fg. 9500 a, Curcani-Ilfo'I, (a. tip 16).
Metamorp!tosis. V. tip 68 A, 68 B, 68 C, 68 D, 69, 88, 13J, 192.
Miraculous mm (rams ). V. tip 40 pass„ 45, 45 a, 46.
},ffracu/ous sheep. Cf. sheep. V. tip 36 C, 36 F, 37.
J.foon. V. tip 28 C pass., 29 pass„ 184 pass., 186 pass., 186 a; Coman, p. 8, Margine-Abram-Bihor, (a. tip 176 A); A.I.C.E.D., fg. 8746 b, l\Iăţău-Mioarele
Argeş, [De fată], (a. tip 83).
Morni11g star, cvrning star, briglit star. Cf. Stars. F. tip 167 pass., Bai·t6k, nr. 97 b,
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Cotiglet-Ceica-Bihor, (a. tip 177 B); Drăgoi, Colinde, p. 61-62, nr. 57,
llteu-Petriş-Arad, (a. tip 16); R.F., an li, nr. 3, 1957, p. 63-64, nr. 4,
Zam-Hunedoara, (a. tip 16); Teodorescu, G. Dem. p. 20, Bucureşti, (a.
tip 114).
Motlw· of dogs. V. tip 46.
Old Christmas. F. tip 21 pass., 154 pass., 169, 169 a, 170 A pass., 170 B pass.;
Bart6k, nr. 87 c, Cărpiniş-Alba, (a. tip 181); Brăiloitl, p. 14, nr. 22, Să
geata-Buzău, (a. tip 9); Breazul, G. Colinde, p. 118- 119, nr. 77, (a.
tip 178); Datini, p. 1.5- 16, nr. IV, (a. tip 178); Densusianu, Haţeg, p. 128129, Densuş-Huncdoara, (a. tip 11); Dumitraşcu-Crişan p. 67-68, nr. li,
„Ialomiţa", (a. tip 193); Pamfile-Crăci11mtl, p. 58, nr. 18, Ţepu-Galaţi,
(a. tip 167); p. 59, nr. 20, Ţepu-Galaţi, (a. tip 9); Păsculesc11, p. 14- 15,
nr. 19, Brătulcşti-Yoineşti-Dimboviţa, (a. tip 193); A .l.C.E.D. fg. 5107 a,
..\lbeşti-Sighişoara-Mureş, (a. tip 168 Il); 6824 e, Gurasada-Hunedoara,
(a. tip IJ7 B a); 7162 a, Bobota-Sălaj, (a. tip I); 9129 b, Săldăbagiu
Mic-Căpilna-Bihor, (a. tip 68 C); 14213 b, Lelcse-Hunedoara, (a. tip 167).
O/Ier. I". tip 51 pass„ 54, 136 a.
Paradise. Cf. Hei/ aud Paradise. V. tip 159, 160 C, 163, 166; l'iciu, p. 65-66,
nr. LXXIX, Şoroştin-Şeica Mică-Sibiu, (a. tip 137 B a); A.l.C.E.D., fg.
9133 a, Săldăbagiul Mic-Căpilna-Bihor, (a. tip 137 B b); mg.: 3361 I p,
Şurdeşti-Sişeşti-Maramureş, (a. tip 29); 3364 I r, Şurdeşti-Sişeşti-Maramu
reş, (a. tip 29); 3367 II z, Şurdeşti-Siseşti-Maramureş, (a. tip 29).
Pigco11, l11rtlc-dcve (pigto11s, lllrl/e-doves ). V. tip 10 A, 10 13, 11, 16 pass., 88, 128,
201; Bartuk, nr. 41 h, Igriş-Sinpetru Mare-Timiş, (a. tip 9): Pamfile, C1ă
ci111111l, p. 97 -98, nr. 99, Ţepu-Ga\aţi . (a. tip 38 C) : Răd11lescu-Codin
Jlitscd, p. 120- 12J, Cîmpulung-Argeş, [Colind de voinic], (a. tip 80 D);
Tocilescrt, p. 1121, Hoşiorii de Yede-Telcorman, (a. tip 26 IJ); A .J.C.E.D„
fg. 1317 a, Arpaşu de Sus-Cîrţişoara-Sibiu, (a. tip 173): mg. 3107 a, Porum·
bacu de Jos-Sibiu, (a. tip 173).
Pia)'fT, i11vocatirn. V. tip 28 A, 28 B, 28 C, 29, 75, 75 a, 161, 190.
P;-cplllcy. Cf. Doe as a proplzctess, Fisli as a propliet. F. tip. 85, 87.

Rdigio11s amnony. V. tip 68 D pass. 177 A, 177 B, 177 C, 178, 179.
p. 67-68, nr. li ,„Ialomiţa", (a. tip 19.3);
p. 14-15, nr. 19, Brătuleşti-Yoineşti-Dîmboviţa, (a. tip 193);
Popovici, l'asile, p. 11, nr. 3, Izvoarele-Ilfov, (a. tip 193); Stea, Colind,
p. 15-16, (a. tip 153); A.l.C.E.D., fg. 12973 a, .Dolhasca-Suceava, (a.
tip 21); mg.: 1361 m, Somova-Tulcea, (a. tip 154); 3100 II f, Viştea de
Jos- \"iştea-BraşoY, [De sfîntu Vasile), (a. tip 1).

Saint Basil. Y.

Dumitraşcu-Criffan,

Păsculescu,
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Saint Elijalz. V. tip 25 pass., 32, 175 pass.; Ba1·t6k, nr. 102 a, Urviş de Beiuş
Şoimi-Bihor, (a. tip 30); nr. 102 b, Cociuba Mare-Bihor, (a. tip 30); Brăi
loiu, p. 10, nr. 15, Izbiceni-Olt, (a. tip 21); Brea:ul, G., Colinde, p. 102103, nr. 69, Oltenia, (a. tip 21); Coman, p. 19-20, Margine-Abram-Bihor,
(a. tip 30); Pamfile, Crăciunul, p. 72, nr. 50, Ţepu-Galaţi, (a. tip 174);
A .l.C.E.D., jg.; 178 a, Poienari-Ulmi-Ilfov, (a. tip 181); 559 b, Bucureşti,
(a. tip 181); 3418 b, Poienari-Ulmi-Ilfov, (a. tip 181); 6801 c, Ţărăţel-Brad
Hunedoara, (a. tip 30); 6888 a, Budeşti-Ilfov, (a. tip 181); 7319 b, Bucureşti, (a. tip 181); 7327 c, Bucureşti, (a. tip 167).
Saint Fl'iday. V. tip 173 pass, 175; A.I.C.E.D., jg. 9129 b, Săldăbagiu
1\lic-Căpilna-Bihor, (a. tip 68 C).
Sai11t John. V. tip 24 pass., 68 C pass., 68 D pass., 68 E pass., 154 pass., 160 A,
173 pass., 174 pass., 175 pass., 192; A.A.F., vol. VI, p. 204, nr. 199, Gherţa
~Iare-Turţ-Satu Mare, (a. tip 165); Bart6k, nr. 97 b, Cotiglet-Ceica-Bihor,
(a. tip 177 B); Bfrsrnnu, p. 54-56, nr. III, „Arpătac", (a. tip 157); Bibiccsc1t, p. 246-247, nr. 11, Vîlcele-Covasna, (a. tip 25); Bîrlea, I. p. 101102,
rcş,

Berbeşti-Giuleşti-Maramureş,

(a. tip 165);

Brăiloiu,

(a. tip 165); p. 102, Călineşti-Maramu
p. 16, nr. 26, Cîineni-Vîlcea, (a. tip 178); Bre-

dicca1111, p. Hi- 145, nr. 114, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, (a. tip 165);
Drăgoi, Colinde, p. 250, nr. 281, Belin-Covasna, (a. tip 166); Dumitraşcu,
Crişan, p. 67-68, nr. II, „Ialomiţa", (a. tip 193); Marian, Sărbătorile,
·101. I., p. 10, Zahareşti-Stroeşti-Suceava, (a. tip 25); p. 11, var. I, „Gura
Humorului", (a. tip 25); p. 12, var. II, „Gura Humorului", (a. tip 25);
p. 12- 13, var. III, Corlata-Drăgoeşti-Suceava, (a. tip 25); p. 13- 14,
·iar. IV, Corlata-Drăgoeşti-Sucea•1a, (a. tip 25); p. 15, ·rnr. VI, Pîrteştii de
Jos-Sucea·1a (a. tip 25); p. 16. var. VII, l\Iînăstirea Humorului-Suceava, (a.
tip 25); p. 16- 17, -rnr. VIII, Vama-Suceava, (a. tip 25); Pamjile, Crăciu11111, p. 62, nr. 29, Ţcpu-Galaţi, (a. tip 19); p. 62, nr. 30, Ţepu-Galaţi,
(a. tip 19); Papahagi, p. 76, nr. CCCXL, Giuleşti-l\Iaramureş (a. tip 165);
Păsculcscu, p. 14-15, nr. 19, Brătuleşti-Voineşti-Dîmboviţa (a. tip 193);
Viciu, p. 111, nr. n·, Ciuguzel-Lopadea Nouă-Alba, (a. tip 181); A.I.C.E.D.,
fg. 326 b, l\Iada-Balşa-Hunedoara, (a. tip 137 B a); 1729 b, Petroşani-Hune
doara, (a. tip 11); 6170 c, Şalcău-Mihăileni-Sibiu, (a. tip 30); 6811 d, Gurasada-Hunedoara, (a. tip 11); 7372 b, Dragoslavele-Argeş, [Al casei dină
untru], (a. tip 23); 7635 a, Porumbacu de Jos-Sibiu, (a. tip 30); 9132 a,
Săldăbagiu Mic-Căpîlna-Bihor, (a. tip 177 B); 10200 a, Alun-Boşorod-Hu
nedoara, (a. tip 11); 14160 b, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a. tip 161);
mg. 882 a, Almăş-Sr1liştc-Zam-Hunedoara, (a. tip 11); 1998 m, Rucăr-Argeş,
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(a. tip 166); 2120 b, Co·1ăsinţ- ..\rad, (a. tip 11); 3365 II j, Şurdeşti-Şişeşti
Maramureş,

(a. tip 165).

Saint Nicholas. V. tip 191; Bart6k, nr. 91 c, Chelari-Hunedoara (a. tip 154);
Bologa, p. 42-44, nr. 34, Nădăştia de Jos-Călan-Hunedoara, (a.
tip 137 B a); Drăgoi, Colinde, p. 93-94, nr. 87, Leşnic-Veţel-Hunedoara,
(a.

tip

137

B

tip 137 B a);

a); p. 180, nr. 190,
A .I.C.E.D., mg. 1978 t,

Petreni-Băcia-Hunedoara,

Băiţa-Hunedoara,

(a.

(a. tip 154).

Saint Pete1·. V. tip 25 pass., 150 pass., 155, 157 pass., 163, 16'4; Bart6k, nr. 41 b,
!griş-Sin

Petru Mare-Timiş, (a. tip 9); nr. 67 a, Murani-Pîşchia-Tirniş,
(a. tip 161); Drăgoi, Colinde, p. 7, nr. 8, Lipo"la-Arad, (a. tip 161); Marie-

nesc11, p. 71- 73, Alba-Iulia-Alba, (a. tip 154); Teodorescu, G., Denz. p. 3233, nr. 20, Bucureşti, (a. tip 175); A .l.C.E.D., fg. 4296 a, Chegea-Săcă
seni-Satu Mare, (a. tip 29); mg.: 503 n, Galeş-Topliţa-Hunedoara, (a. tip
161); 1011 a, Lipo"la-Arad, (a. tip 161).
Saint Sat111·day. V. tip 68 C pass„ 173 pass.
Saint Sunday. V. tip 68 C pass., 191 pass.; Bart6k, nr. 103 d, Nucşoara-Sălaşu
de Sus-Hunedoara, (a. tip 23); nr. 109, Păucineşti-Sarmizegetusa-Hune
doara, (a. tip 174); Bîrlca, I., p. 108, Berbeşti-Giuleşti-Maramureş, „Colindul Sfintei Duminici", (a. tip 24); Breazul G., Colinde, p. 105-106, nr. 71,
„Transilvania", (a. tip 30); Budălănesrn-Ciauşiam1, p. 86, nr. 2, Co·1eş
Afumaţi-Dolj, (a. tip 173); Cocişiu, Tîrnava, p. 424, Ghijasa de Sus-Alţina
Sibiu, (a. tip 68 C); Drăgoi, Colinde, p. 86, nr. 80, Leşnic-Veţel-Hune·
doara, (a. tip 174); Dumitraşcu, Cîntări, p. 108, nr. 'l, „Făgăraş", (atip 173); Ionescu, N., p. 12-13, Brădeşti-Dolj, (a. tip 173); p. H-15, PlutaButoieşti-1\lehedinţi, (a. tip 173); Tocilescu, p. 1460, Siseştii de Jos-l\le.
hcdinţi, (a. tip 173); Viciu, p. 54-55, nr. LXII, Blaj-Alba, (a. tip 173);
A.l.C.E.D„fg.: 320-321-322-323-32'!, l\lada-Hunedoara, (a. tip 181);
1808 b, Peşteana-Densuş-Hunedoara, (a. tip 174); 5397 a, Ghijasa de Sus·
Alţina-Sibiu, (a. tip 68 C); 6168 c, Şalcău-l\lihăileni-Sibiu, (a. tip 68 C);
6801 b, Ţărăţel-Brad-Hunedoara, (a. tip 30); 6816 a, Cărmăzineşti-Gura
sada-Hunedoara,

(a.

tip 30); 6845 d, Valea-Lupului-Baru-Hunedoara,

(a. tip 181 a); 6854 c, l:ric-Pui-Hunedoara, (a tip 174); 6857 c, l:ric-PuiHunedoara, (a. tip 181); 10273 c,
(a. tip 30); mg.: 809 j„

Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara,

Dăbica-Topliţa-Hunedoara,

[La preot],

(a. tip 174); 2603 I b,

Tisa-Arad, (a. tip 26 B).

Sea monstcr, „Dulf". V. tip 52, 52 a.
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Serpent. V. tip 53, 166 pa~s., 196; Bartok, nr. 94 a, Vaşcău-Bihor, (a. tip 52);
A.I.C.E.D., mg. 2959 Ic, Ilumbueşti-Boişoara-Vîlcea, [De băiat], (a. tip 52).
Slzeep. Cf. Miraculous sheep, r. tip 14 pass., 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F,
37, 38, 40 pass., 41, 42, 42 a, 42 b, 42 c, 43, 55 C, 96, 97, 134, 150 pass.,
150 a pass., 157, 168 B pass.,; Bfrlea I., p. 88, Năneşti-Bîrsana-Maramureş,
(a. tip 168 C); ,1faria11, Legendele, p. 63-64, Strîmbu-Chiuieşti-Cluj. (a.
tip 168 C); .-l .l.C.E.D. fg. 7420 a, Blăjel-Sibiu, (a. tip 168 C).
Sltip. V. tip 49 A, 49 A a, 179, 190, 191; A.I.C.E.D., fg. 7327 c, Bucureşti, (a.
tip 167); 14161 a, Ceri~or-Lelese-Hunedoara, (a. tip 167).
Silk cradle. V. tip 59, 63 pass., 80 A, 80 Il, 80 D, 109 B, 111 B, 122 pass.
Sister of Sun. Cf. Sun F. tip 36 D pass., 77 A pass., 114, 134 A pass., 135 pass.
153 pass., 181 pass.; BartOk, nr. 87 a, Feregi-Cerbăl-Hunedoara, (a. tip 181);
nr. 94 a, Vaşcău-Bihor, (a. tip 52); Fici11, p. 105-106, nr. CXLIX, ObrejaMihalţ-Alba, (a. tip 68 A);· A .l.C.E.D. fg.: 6166 a, Mihăileni-Sibiu, (a. tip
136); 6823 d, Gurasada-Hunedoara, (a. tip 128); 8790 b, Jugur-Poienarii
de Muscel-Argeş, (a. tip 153); 10272 a, Lăpuşnic-Dobra-Hunedoara, (a. tip
91); 14160 a, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a. tip 181); 14239 b, Lelese-Hunedoara (a. tip 181); mg.: 1041 a, Jugur-Poienarii de Muscel-Argeş, (a. tip
153); 3400 II b, Arpaşu de Jos-Sibiu, (a. tip 134 A.)
Sky sustaincd by si/i'er pillars. V. tip 23 pass.
Stag (stags). I'. tip 13, 58, 58 a, 59, 60, 62, 63, 68A pass., 68 B pass., 68 C pass.,
68 D pass., 68 E pass., 69; Bîrseaiw, p. 36- 37, nr. XIII, Sohodol-LeleseHunedoara, (a. tip 80 D); Breazu[, G., Colinde, p. 144- 145, nr. 94, "Muntenia", (a. tip 80 A); I'u/pesrn, p. 138- 139, Lupşanu-Ialomiţa, (Colind de
fată mare], (a. tip 80 B); A .I.C.E.D., fg.: 562 a Bucureşti, (De fată], (a. tip
80 B); 4963 b, Cric:tu-Alba, (a. tip 80 A); 6889 c, Budeşti-Ilfov, [De fată],
(a. tip 80 A); 7324 h, Bucureşti, [De fată mare], (a. tip 80 B); 7324 c, Bucureşti, [De fată marc], (a. tip 80 B); 7824 b, Plătăreşti-Ilfov·, (De vînător],
(a. tip 80 B); 8083 b, Lupşanu-lalomiţa, (De fată], (a. tip 80 B); mg.: 1825 j,
Lupşanu-Ialomiţa, [De fată], (a. tip 80 B); 1827 a, Lupşanu-Lehliu, [De fată],
(a. tip 80 B).
Stai1way between sky and rnrth. r·. tip 26 A, 26 A a, 43 pass.,; Viciu, p. 30, nr.
XYIII, Mogoş-Alba, (a. tip 137 A); p. 39, nr. XXXVI, Ocna-Mureş-Alba,
(a. tip 23): p. 59 nr. LXX, Ciuguzel-Lopadea Nouă-Alba, (a. tip 23); p. 5960, nr. LXXI, Măhăceni-Alba, (a. tip JO).
Sta1·s. Cf. 1i!or11i11g star, evc11i11g star, b1·ight star. r. tip 27, 184 pass., 186 pass.;
Drăgoi, Belinf, p. 66-67, nr. 31, Belinţ-Timiş, (a. tip 181); Tocilescu p. 1474,
Zebil-Sarichioi-Tulcea, (a. tip 52).
Srm. Cf. Sister of 51111. I'. tip 28 B, 29 pass., 75, 75 a, 77 A, 191 pass.; Bart6k,
nr. 32 g, Luncşoara-Auşcu-Bihor, (a. tip 134 B); nr. 66, Păucineşti-Sarmi-
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zcgetusa-Hunedoara, (a. tip 162); Viciu, p. 97-98, nr. CXXXVI, l:ricani(a. tip 191); p. 137- 138 nr. L Y, Soroştin-Şeica
Sibiu, (a. tip 72); p. 143, nr. LXII, Silivaş-Gherla-Cluj, (a. tip 134 B);
p. 1-!5, nr. LXV, Blaj-Alba, (a. tip 134 B); A .I.C.E.D., fg.: 816 c, SînandreiTimiş, (a. tip 191); 5189 a, Strem ţ-Alba, (a. tip 134 B); 5724 b, UlmeniMaramureş, (a. tip 134 B); 8746 b, Măţău-Mioarele-Argeş, [De fată], (a.
tip 83); 14161 d, Cerişor-Lelese-Hunedoara, (a. tip 191); mg.: 1017 d, LipovaArad, (a. tip 191); 2723 I x y, Ampoiţa Meteş-Alba, (a. tip 134 B); 2958 II b,
1\llăceni-Periş-Vîlcea, (a. tip 134 B) ; 2959 II d, Bumbueşti-Boişoara- Vilcea,
(a. tip 134 B).
l'ctroşani-Hunedoara

Wlzeat, wine and holy oil. V. tip 151, 173 pass., 187; Drăgci, Colinde, p. 243, nr.
271, Rîşno·1-Braşo·1, (a. tip 167); Teodorescu, G., Dem. p. 29- 30, Călăraşi
Ialomiţa, (a. tip 160 A); p. 30-31, "Buzău", [De bătrîn], (a. tip 160 A).
Wreath. V. tip 100, 101, 102, 103, 104 pass., 104 a pass., 136, 136 a, 171; Daulu,
p. 9, "Bihor", [La ajunu de Cretiunu], (a. tip 8); Teodorescu, G. Dem., p. 8990, Bucureşti, [De fată logodită], (a. tip 68 A); A.l.C.E.D., jg.: 6845 d,
Valea Lupului-Baru-Hunedoara, (a. tip 181 a); 87-46 b, Măţău-l\Iioarele
Argeş (a. tip 83); mg.: 5-46 o, Şanţ-Bistriţa-Năsăud, (a. tip 6); 2958 I b b,
l\llăceni-Periş-Vîlcea, (a. tip 83); 2959 I i,
Bumbueşti-Boişoara-Vîlcea,
(a. tip 28 A); 2962 I e, Găujani-Boişoara-Vîlcca, (a. tip 28 A); 2962 I e,
Găujani-Boişoara-Vîlcea, [Colindă de sfîrşit], (a. tip 28 A).
"Zmeu" (evil gia11t). V. tip l.H A a; Viciu, p. 58, nr. LXIX, "Cicudin-Cîmp",
(a. tip 68 C).
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COLINDA ROMÂNEASCĂ (Studiu)
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Colinda românească în contextul sud-est european . . . . . . . . . . . . . . . .
Menţiuni istorice. Consemnări ale unor mărturii privind tradiţia colindatului
Culegeri şi studii. Evaluare a aportului culegătorilor. Contribuţii teoretice
şi date etnografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colinda, ,'ifo,~ Ajwwl piţărăilor, cÎIZtecul de stea. Colinda în opoziţie cu alte
specii din ciclul sărbătorilor de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filiaţia termenului colindă, ciclul roman şi creştin al sărbătorilor de iarnă.
Derivarea termenului colindă din Calendae. Calendae Ianuarii, Saturnalia. Inserţia unor elemente cultice orientale în ciclul sărbătorilor
romane de iarnă. Atestări ale sărbătorilor romane în zona Impeperiului de Răsărit. Substituirea sărbătorilor de iarnă din calendarul antichităţii tîrzii prin ciclul creştin al sărbătorilor de iarnă.
Perpetuarea unor tradiţii imperiale romane prin intermediul bisericii. Începuturile creştinismului pe teritoriul României, e·.roluţie,
coordonate locale, factori care ipotetic au putut favoriza moştenirea
unor tradiţii clasice şi/sau continuitatea substratului cultural preroman şi pre-creştin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Practica obiceiului, prescripţii ceremoniale. Corelaţia textului cu muzica,
dansul şi gestualitatea ceremonială. Colinda ca un sistem complex
aservit unor prescripţii şi conexat cu axiologia populară. Textul,
protector şi coordonator al gestualităţii ceremoniale. Valoarea textului colindei ca document etnografic. Colindatul în Transilvania. Colindatul în Muntenia. Titulaturile populare ale colindei, rol normativ,
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implicarea lor în procesul e·rnlufr.r şi i1nolufr.r al colindatului.
Constante ale obiceiului. Influenţa redusă a bisericii. Poli··mlenţă
rituală. Elemente care pot ii considerate remanenţe din ciclul slrbă
torilor romane de iarnă. Preponderenţa elementelor aparţinînd unui
substrat sud-est european. Prestigiul politic şi cultural al Imperiului
roman, factor care a contribuit la polarizarea în jurul Calendelor lui
Ianuarie a tradiţiilor autohtone asociate solstiţiului de iarnă şi echinocţiului de primăvară. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colinda şi alte genuri populare - substratul mitolcgi,;. Koţiunea de gen în
folclor. Fluctuaţii şi întrepătrunderi. Criterii în delimitarea genurilor
populare. Coincidenţele tematice, motivice şi/sau stilistice ale colindei cu alte genuri şi specii. Coincidenţe atribuite apartenenţei
unui strat al colindei la o etapă sincretică anterioară procesului
desacralizării culturii populare. Textul colindei ca depozitar al unor
rituri dispărute din tradiţia populară românească. Raportul dintre
rit şi mit. Colinde cosmogonice. Riturile de pubertate şi colindele vînă
toreşti. Rituri păstoreşti, J\,fioriţa-colind. Rituri agrare, difuziunea lor
în colindă. Leul, dulful şi cerbul ca duşmani ai semănăturilor. Reinterpretarea riturilor vînătoreşti din perspectiva agricultorului. .

18

43

Influenţa creştină. Creştinismul

ca un amplu proces de aculturaţie. Improprietatea termenilor „laic" şi „religios", prin referinţă la colindă.
Asociaţie şi întrepătrundere între stratul mitologic şi cel creştin.
Etape în procesul de creştinare al genului deduse pe baza unor documente, prin analogie cu mutaţii survenite în alte categorii folclorice şi prin confruntarea variantelor unor tipuri de colindă. Substratul pre-creştin al colindei.
..............................

57

Repertoriu, tipologie, stratul de bază al colindei. Indexul tipologic şi bibliografic al colindei, punct de sprijin pentru stabilirea repertoriului
genului şi aprecierea ponderei influenţei creştine. Întrepătrunderea
repertoriilor regionale pe calea transhumanţei. Repertoriul Transilvaniei. Repertoriul Munteniei. Repertoriul de circulaţie generală.
Tipurile creştine, strat recent şi nucleu primitiv. Stratul de bază,
criterii de delimitare. Ipoteze privitoare la aria de geneză şi la procesul de stratificare a colindei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Libertate şi constrîngere în compoziţia colindei. Rigidizarea textului colindei,
simptom al unui proces de involuţie survenit într-un stadiu relativ
recent. Aptitudinea colindei la mutaţii, libertatea articulării motivelor, demonstrată prin compararea unor exemplare culese la intervale diferite în timp. Colinda ca un gen viu. Ansamblul de posibilităţi şi interdicţii care decurg din funcţiile asumate de colindă
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în procesul stratificării sale. Formula urării ca o condiţie sine qua non
a genului. Regula happy-end-ului. Identitate simbolică intre eroul
colindei şi destinatarul concret al textului. Abateri de la canoanele
genului. Abateri explicabile prin polivalenţa rituală a colindei. Abateri
corespunzătoare asimilării unor influenţe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Categorii de personaje. Agenţii şi destinatarii colindei, categorie predilectă a
colindei protocolare. Rolul lor de modele ale competenţei ceremoniale.
Categoria eroilor umani ai secvenţelor narafrrn şi descriptive ale
colindei. Întruchipări ale unor idealuri de frumuseţe, de statut
social, modele de competenţă profesională, modele de comportare
în consens cu valorile promo·1ate de structura socială pe care o
reprezintă. Vină.torul desăvirşit. Ciobanul temerar. Agricultorul
deghizat în ·1inător ca apără.tor al semănăturilor. Categoria personajelor aparţinînd miraculosului popular, animale fabuloase, personaje astrale, fiinţe supraomeneşti. Personaje zoomorfe ambigue, relaţia lor cu riturile de iniţiere. Grade diferite de aderenţă la matricea
iniţiatică. Despre posibila sursă a motivului leului în colindă. Soarele
în dublă ipostază de personaj uman şi sacru. Cu privire la frecvenţa
motivelor solare în colindă. Categoria sfinţilor creştini. Distanţare
de modelele canonice. Modele apocrife, contribuţia fanteziei populare, fuziune cu filonul mitologic. Sfinţi care ipotetic s-au substituit
unor personaje mitologice....................................
Refren, incipit-uri, formule finale. Refrenele în stadiul contemporan. Analogie de sens cu categoria titulaturilor populare ale colindei. Rolul
de mesageri ceremoniali. Ipoteze pri·1ind stadiul mai vechi al refrenului. Incipit-urile, caracter relativ lax. Relaţia cu normele poeticii colindei. Formulele finale de urare, element definitoriu pentru
colindă. Formule finale care aparţin unui stadiu vechi, formule finale corespunzătoare unui stadiu relativ recent. . . . . . . . . . . . . . . .

.Elemente stilistice, epitete, tropi, versificaţie. Frecvenţa epitetului alb şi a
conotaţiilor referitoare la materii preţioase. Obîrşia rituală. a albului
şi aurului, evoluţie semantică. Diminutivul ca mijloc de amortizare
a tensiunii dramatice. Paralelismul negativ, stadiu incipient în formarea conceptului de metaforă. Trop arhaic convertit în procedeu
manierist. Hiperbola, aderenţa sa la orientarea şi semnificaţia
colindei. Accentul metric şi accentul natural al vorbirii, rima. Cu
pfrlire la relaţia dintre vers şi rîndul melodic. . • . . . . . . . . . . . . . . .

71

78

86

90

.Concluzii. Normele poeticii colindei, rolul lor în asimilarea şi fuziunea unor
elemente eterogene. Componente arhaice în colindă. \"aloarea de
mărturie a trecutului îndepărtat. Colinda ca probă a continuităţii
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populaţiei româneşti în Transil'rania. Reinterpretarea vestigiilor de
mit şi ritual la nivele şi pe etape diferite. Colinda ca atitudine culturală socializată. Mesaj al colectivităţii conceput ca mijloc de influenţare a realităţii. Statutul colindei prin referinţă la relaţia dintre
poezia orală tangentă ritului şi literatură. Colinda ca rezultatul unei
sinteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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THE ROMANIAN COLINDA (Study)
I ntroduction. Distinctions between Colinda and Christmas Carols. The Romanian Colinda in the area of Eastern Europe. . . . . . . • . • . . . . . . . .
Historical attestations. Records proving the traditional practice of the
Colinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Collecting and research. Criticai survey of the collections. Ethnographic data
and theoretical contributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . .

8

.Colinda, „Piţărăii" a11d „ Tlie Star Song". Colinda in opposition to other
folk genres and customs associated with \\·inter holidays . . . . . . . .

lJ

Etymologic origin of the term Colinda, Roman a11d Christian winter lrolidays.
The derivation of the tcrm Colinda from Calendae. Calendae Ianuarii,
Saturnalia, interpolation of Eastem rituals in the cycle of Roman
winter holidays. Attestations of the practice of Roman winter holidays in South-East Europe at the bcginning of our Era. Substitution
of winter holidays in the calendar of late antiquity for Christian
winter holidays. The church as a successor of Roman Empire traditions. Christianity on the territory of Romania. Beginnings and
cvolution. Local circumstances which could ha·rn hypothetically
favoured the inheritance of classica\ traditions and/or the perpetuation of a folk cultural stratum untouched by Christianity and prior
to the Roman conquest of Dacia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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T he praotice of the Colinda, ceremonial prescripts. Correlation of the Colinda text with music, dance and ceremonial acts. Colinda as a corn-
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plex system subordinated to prescripts and adhering to folk axiology.
The text of the Colinda as protector and coordinator of ceremonial
acts. The value of the Colinda text as a source of ethnographic information. Colinda in Transylvania. Colinda in Muntenia. The folk
titles given to the Colinda, their prescriptive function, involvement
in the process of e·;olution and involution of the custom. Constant
elements in the practice of the Colinda. Limited influence of thc
church. Ritual mulfr1alence. Elements which can be considered remanences of Roman '.\·inter holidays. Prepondcrence of elements
belonging to a South-East European cultural substratum. The politica! and cultural prestige of the Roman Empire as an element which
contributed to the concentration at Calendae lanuarii of local traditions occasioned by winter solstice and vernal equinox. . . . . . . . . .

lS

Colinda and other folk genres - tize mytlzological substrat11m. The concept of
genre in folklore. Fluctuations and interpenetrations. Criteria in
the delimitation of folk genres. Subjects, motifs and/or stylistic de·1ices of the Colinda in common with other Romanian folk genres.
Analogies originating in a syncretic stage prior to the secularization
of folk culture. The Colinda text as a guardian of extinct rituals in
Romanian folk tradition. The relation between ritual and myth.
Cosmogonic Colinda. Puberty rituals and the hunting Colinda. Pastoral Colinda, l\Iioriţa, the miraculous sheep. Agrarian rituals, their
diffusion in the Colinda. The Lion, the „Dulf" and the Stag as ennemies of the crops. Colinda plots based on hunters' rituals reinterpreted
from the stand-point of an agrarian society. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.

Tize Christian influcncc. Christianity as an extensive process of acculturation.
Objections against the current division of the Colinda into secular
and religious texts. Association and interpenetration of elements deri"led from myth and christianity. Stages in the progression of christian influence deduced from records, by means of comparison
with changes undergone by other folk genres and by confruntation
of Colinda texts denoting various degrees in the process of christianization. The pre-christian substratum of the Colinda. . . . . . . . . . .
Rerpatoire, typology, tize basic stratum of the Colinda. The Typological and
Bibliographical Index of the Colinda serving as a support for considerations about the repertoire of the genre and the share of the
christian types. The shepherds, agents of the interpenetration of regional repertoires of the Colinda , the transhumance. The repertoire
of Transybania. The repertoire of l\luntenia.
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The repertoire of
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types circulating in both regions of Romania. Christian types,
recent stratum and primitive core. The basic stratum of
the Colinda, criteria for delimitation. Hypotheses on the genesis area and the stratification process of the Colinda. . . . . .

64

Libert)' and liberty restrictions in the composition of the Cclinda. The rigidity of the Colinda text, symptom of the in-rnlution of the genre,
a relatively recent process. Comparison with texts collectcd at different intervals of time demonstrating the aptitude of the Colinda
to mutations, the free combination of motifs. Colinda as an acfrre
genre. Possibilities and interdictions deriving from the functions
assumed by the Colinda in the process of its stratification. The congratulation formula as a sine qua non condition of the Colinda. The
happy end rule. Symbolic identification of the hcro of the text with
the concrete addressee of the respecfrre Colinda. Deviations from
the afore mentioned rules. Deviations due to the ritual multivalence
of the Colinda. Deviations corresponding to the assimilation of certain
influences

71

Categories of charactcrs. The agents and the addressees of the custom, preferential category of characters in the ceremonial Colinda. Their part
as pattems of the ceremonial competence. The category of human
characters involved in the narrative and descriptive sequences of
the Colinda. Impersonations of ideals of beauty, of social status,
patterns of professional competence, patterns of behaviour in accordance with the values promoted by the social structure whom they
represent. The accomplished hunter. The brave shepherd. The
ploughman disguised as hunter, defendcr of the crops. The category
of miraculous characters belonging to folk tradition, fabulous animals, impersonations of celestial bodies, superhuman beings. Ambiguous zoomorphic personages, their adherence to puherty initiation
rituals. Different degrees of adherence to the initiation matrix. About
a possible sourcc of the lion motif in the Colinda. Sun in the double
hypostasis of human and sacred personage. About the frequency of
motifs related to the sun in the Colinda. The category of Christian
Saints. Liberty in the treatment of biblica! personages. Saints deri•red from apocrypha, the contribution of folk fantasy, fusion with
myth elements. Saints who hypothetically substituted themselves
to mythological personages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

78

Refrain, incipit and final fermu/as. The refrains in the contemporary stage.
Analogy of meaning with the category of folk titles given to the
Colinda. The refrains as ceremonial messengers. Hypotheses cancer-
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ning the status of refrains in the past. The relatively lax character
of incipit formulas, their connection wtih the tendencies of the Colinda
poetics. The final congratulation formulas, defining element of the
Colinda. Final formulas rele·1ant to an old stage of the Colinda, final
formulas corresponding to a relafr1ely recent stage. . . . . . . . . . . . . .
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and of the connotations referring to precious metals. Ritual origin
of „white" and „gold", their semantic e•rnlution. The diminutive as a
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