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Cuvânt înainte

După şapte ani de la apariţia primei părţi din lucrarea de doctorat iese
de sub teascuri, într-o formă schimbată, dezvoltată, promisa parte a doua, care
analiza culturile tradiţionale din zona de frontieră româno-maghiară. Cei şapte
ani care s-au scurs de atunci, au însemnat noi cercetări, de data aceasta asupra
comunităților românești din zonele și subzonele etnografice ale judeţului Arad.
În noul volum, aceste comunități constituie nucleul, pe care se sprijină analiza
comparativă a celorlalte culturi din zonă. Informaţia transferată din teză oferă o
perspectiva de ansamblu asupra modelelor culturale cristalizate în timp în acest
areal cultural, definibil ca multietnic şi multi confesional.
Pe de altă parte, cartea, focalizată pe sărbătorile de peste an, reprezintă
o nouă lucrare de sinteză, de data aceasta asupra obiceiurilor calendaristice, după volumul din 2015, în care am tratat riturile domestice din acest teritoriu şi
din cele învecinate.
Vorbim de data aceasta despre „rosturile și timpul lumii”, așa cum au
fost ele înțelese de țărani. Conform gândirii tradiționale, la fel ca și viața omului, și timpul lumii, în care se întâmplă toate, măsurat de calendarul popular, este unul circular. Anul bătrân moare la Crăciun ca să învie copil la Anul Nou,
într-o repetabilitate eternă. Obiceiurile legate de zilele din calendar, practicile
rituale săvârșite în momentele în care timpul este sensibil, vulnerabil, au devenit, pe durată lungă, cutume, respectate odinioară cu sfințenie, în credința că
doar astfel se poate păstra echilibrul, armonia lumii.
Investigația a vizat societăţile tradiţionale româneşti, sârbeşti, germane,
maghiare, slovace şi bulgare din acest teritoriu transfrontalier.
Pornind de la performările vechi, complexe, ale unor obiceiuri, azi dispărute, comprimate sau diluate, în urma desemantizărilor şi deritualizărilor care
au avut loc în ultimii 80 de ani, ne-am propus să reconstituim evenimenţialul
anului calendaristic în satul de altădată şi de azi. O bună parte din informație,
mai ales cea care se referă la comunitățile românești, sârbe și slovace din Ungaria am adunat-o în urmă cu 15 ani, cu ocazia cercetărilor întreprinse acolo. Ea
este deja o informaţie „arhivată”, ieşită din actualitate şi din memoria satelor,
locul bătrânilor intervievaţi atunci, născuţi la începutul secolului al XX-lea, fiind luat de cei formaţi în anii de început ai comunismului, care le-a schimbat
viziunea asupra lumii. Cât despre tineri, ei nu mai ştiu, nu mai vor să ştie cum
s-a trăit cândva în localitatea lor. Şi de vreme ce nimeni nu mai crede în sfinţii
justiţiari şi în agresorii malefici care bântuiau în trecut satele, imaginarul popular actual îşi schimbă şi el eroii.
În acest context, materialului adunat în teren şi completat din surse edite
configurează un inventar zonal de rituri, credinţe, interdicţii, tabuuri şi practici,
aparţinând societăţilor ţărăneşti locale, de etnii şi religii diferite, care au trăit
13
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„atunci”, „cândva”. În ciuda limbii de performare şi a religiei, mai mult sau mai
puţin restrictivă, la o simplă trecere în revistă, descoperim, la tot pasul, similarităţi, care indică la toate aceste populaţiile un mod de a gândi şi de a se comporta, în aceleaşi contexte, unitar.
La acest fond comun, în urma convieţuirii, s-au adăugat unele împrumuturi şi a avut loc chiar un metisaj, ce cristalizează o identitate regională.
Invariantele luate ca puncte de referinţă reprezintă „capătul”, complet şi
încărcat de sens, al rudimentelor culese pe teren astăzi. Fiindcă, într-adevăr, azi
ne aflăm în fața unei lumi ţărănești în schimbare, malformată de o modernitate,
insuficient asimilată, şi de tendinţele globalizante. Menționăm doar două produse comerciale venite din Occident, (bradului împodobit și Moș Crăciun),
transformate după al doilea război mondial, de toate etniile din acest areal cultural, în simboluri ale Crăciunului. Lor le vor urma, în scurtă vreme, Valentinesʹ
days, Hallowen-ul etc., care și-au găsit deja consumatori în mediul urban românesc din zonă.
Dincolo însă de aceste schimbări radicale, în plină desfăşurare trebuie
să evidenţiem, mai ales în cazul minorităților și o direcţie inversă, de conservare a tradițiilor considerate marcatoare de identitate, ce merg până la resuscitarea
unor obiceiuri, a căror performare a încetat la un moment dat.
În sfârșit, încheiem spunând că am optat pentru acest tip de discurs descriptiv, să-i zicem clasic,deranjant pentru antropologii de azi, în ideea de a fi
un text accesibil tuturor celor interesați de tradițiile din acest teritoriu, pentru
lucrările lor viitoare şi, desigur, cititorului din zonă. Din acest punct de vedere,
volumul este „un dulap de cărți” într-o carte.
Autoarea
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I. Preliminarii

Circumscrierea zonei de cercetare
Alegând pentru cercetarea atitudinii societăţilor tradiţionale față de datinile şi sărbătorile de peste an, judeţele care mărginesc azi, de o parte şi de alta,
partea inferioară a frontierei româno-maghiară, adică o zonă multietnică, cu o
identitate culturală multiplă, a apărut ca necesară o minimală definire, din punct
de vedere antropologic, a teritoriului supus analizei.
De la bun început trebuie să spunem că însăşi termenul de frontieră
permite, din această perspectivă, anumite nuanţări, fiindcă frontierele, deşi constituie o linie de întâlnire, de separaţie şi de tensiuni între două suveranităţi,
sunt departe de a se reduce la simple linii de demarcaţie. După Alain Brossat,
frontiera este o „zonă de dimensiuni şi de profunzimi variabile, a cărei proprietate este mai puţin topologică cât politică: un spaţiu în care prevalează condiţii
speciale – ele însele variabile – şi ale cărui relaţii propriu-zise cu teritoriul sunt
susceptibile să se modifice în funcţie de circumstanţe”.1 Această flexibilitate istorică şi geografică mută însă doar aparent culturile tradiţionale într-un stat, teritoriu administrativ sau altul, fiindcă schimbarea demarcaţiilor nu au reuşit să
altereze, să schimbe modelele culturale, conservatoare, transmise pe durată.
Prin urmare, indiferent că vorbim despre acest teritoriu ca despre o regiune istorică sau geografică, cu denumiri diferite, asumate de populaţii, culturile dezvoltate aici şi-au păstrat unitatea, ceea ce face şi azi ca hărţile etnografice ale diferitelor etnii să depăşească, să iasă din hărţile teritoriale şi să reconfigureze, transfrontalier, o sumă de arii etnoculturale, în înţelesul de „asociere a
unor trăsături culturale sub formă de modele culturale”. Această situaţie este
valabil şi în cazul teritoriului cuprins între Criş-Mureş-Tisa, care a făcut obiectul acestei cercetări.
Populaţii şi confesiuni diverse într-un spaţiu comun
Acest spaţiu transfrontalier, care cuprinde judeţul Arad dar şi judeţele
Congrád, Békás şi parţial Hajdu-Bihár din Ungaria, este şi azi populat de români, maghiari, germani, sârbi şi slovaci, la care se adaugă romii şi, în procente
mai puţin semnificative, ucrainienii, bulgarii, cehi şi evreii.
Din punct de vedere religios toate aceste populaţii, aşezate aici, unele
din timpuri străvechi, altele de cel puţin de 300 de ani, au fost şi sunt de religii
diferite: ortodoxă, catolică, reformată, evanghelică, mozaică, la care, mai recent
sau adăugat cultele neoprotestante.
Fără să mai focalizăm pe istoriile particulare ale acestor populaţii şi pe
argumentele utilizate de diferitele etnii în legitimarea lor în acest spațiu istorico-geografic, mai spunem doar că trăirea îndelungată a tuturor în acest teritoriu
1

Brossat, 2003, p. 110

15

https://biblioteca-digitala.ro

justifică sentimentul tuturor de a se simţi aici acasă. Această trăire împreună
într-un spaţiu comun va cristaliza în timp şi o anumită identitate locală în care
se vor regăsi cu toţii, cu atât mai mult cu cât, cel puţin în ceea ce priveşte cultura materială, toţi vor fi influenţaţi de modelul cultural austriac impus de stăpânirea austriacă a teritoriului de la începutul secolului al XVIII-lea.
Zona de frontieră ca sumă de culturi tradiţionale
Aşadar, ocupaţia şi colonizările austriece au marcat zona Aradului şi
vecinătăţile transfrontaliere ale acesteia din punct de vedere al structurării şi restructurării aşezărilor existente înainte de 1700. Contactul cu civilizaţia centraleuropeană, purtată spre est de statul habsburgic a însemnat pentru aşezările din
acest teritoriu, orientalizate de ocupaţia turcească şi încă impregnate de anumite
cutume şi organizări medievale, impunerea unui model de localitate nou. Asistăm prin urmare la o modelare planificată şi rapidă a mediului local spre ceea ce
pentru austrieci era matricea cognoscibilă.
În toate localităţile au fost operate corecţii şi noi structurări la scara întregului teritoriu: remodelarea naturii (desecări, canalizări, etc.), noi reţele de
circulaţie, noi reţele de aşezări, compactizarea celor existente.
Efectul corespundea unei racordări a mediului local tradiţional la un tip
de civilizaţie „globală” proprie Europei Centrale2 acelui veac.
În acest spaţiu construit, comun, fiecare etnie îşi va dezvolta, pe durată
lungă, iniţial într-un perimetru segregat (uliţă, nucleu de locuire, comunitate cu
instituţii proprii), o cultură tradiţională, pe care își construiesc şi azi identitatea
etnoculturală. Aşa cum vom vedea în continuare, aceste „modele”culturale sau
patternuri păstrează (uneori fără a le mai putea explica existența) structuri arhaice, purtătoare de adânci semnificaţii mitologice sau tipare ale unei gândiri, ce
mai vorbeşte încă despre dependenţa faţă de Sacru, ce mai coboară spre arhetipuri şi spre strămoşi.
Teritoriul însumează însă o realitate culturală diferenţiată. Astfel, românii şi sârbii, care au încă o anumită vocaţie conservatoare, au reuşit să stocheze în memoria colectivă a acestor teritorii de periferie, forme arhaice, de
mult dispărute în teritoriile naţionale compacte.
În schimb maghiarii, germanii, slovacii, bulgarii catolici, la care arhaicul a fost în mare parte controlat de biserică, iar viaţa modernă a început deja,
de un secol, să deterioreze vechile sisteme de valori, vehiculează un modelul
cultural parţial deritualizat şi demitizat.
Nu putem însă, când vorbim despre aceste modele culturale, să omitem
existenţa unui anumit metisaj, câtă vreme toate culturile din zonă au interferat,
împrumuturile fiind transformate de grupuri în simboluri identitare locale.
Propunându-ne în continuare un sondaj al acestor culturi tradiţionale
„model”, vom încerca, în ciuda artificialităţii operaţiei şi a rezervelor manifes2

Gheorghiu, 2002, p. 48
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tate de antropologia contemporană, să reconstituim, din inventarul de obiceiuri
active sau conservate de memorie, felul în care se consuma odinioară şi se mai
consumă şi azi, la, români, sârbi, germani, maghiari, slovaci și bulgari calendarul popular. În acest sens, am încercat să identificăm, în cazul datinilor şi obiceiurilor zonale, ceea ce etnologul Narcisa Ştiucă numea o invariantă, adică forma veche, arhetipală, definitivantă pentru fiecare etnie, în funcţie de care să
evaluăm pierderile şi supravieţuirile de azi.
Fiind vorba despre un teritoriu multietnic, cu comunităţi de aceeaşi etnie care au comunicat şi au stabilit pe durată lungă relaţii de rudenie între ele,
vorbim despre tradiţii româneşti, sârbeşti, maghiare, germane, slovace unitare,
indiferent de care parte a frontierei se găsesc aceste comunităţi etnice azi.
Un argument în plus pentru investigaţia întreprinsă este însăşi faptul că
toate grupurile etnice la care ne referim, în demersurile lor de a-şi redescoperi şi
întări identitatea, fie sondează ele însele stratul cultural profund, în căutarea de
simboluri, fie fac operaţia inversă de reactivare şi de reintroducere in vivo, a
unor obiceiuri considerate de grup ca semnificative din perspectivă identitară.
Calendarul popular din perspectivă etnologică
Sărbătoare şi obiceiuri – ca inventar de practici cutumiare
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, „a serba” înseamnă
a respecta un model, a-l transmite, ca pe un reper, fie el istoric sau mitic. Raportarea la un timp-etalon înseamnă, de fapt, o permanentă împrospătare a memoriei prin repetare.
Dincolo de esenţa ei sacră, sărbătoarea devine aşadar o emblemă a comunităţii, ea punând în valoare, într-un context temporal anume, „zestrea culturală a unei comunităţi.”3
Alături de sărbătoare, ca eveniment producător de tradiţie, obiceiul constituie „un mecanism activ al vieţii sociale, un mecanism creator şi păstrător de
ordine, un mecanism creator de cultură.”4 După etnologul Mihai Pop, obiceiul
cuprinde „ansamblul manifestărilor folclorice legate de un anumit eveniment
sau de o anumită dată”5.
Obiceiurile sunt corelate la normele care organizează viaţa socială, la
regulile de convieţuire, la reguli după care omul îşi organizează, prin muncă,
raporturile lui cu natura. Definind la rândul său obiceiul, Ernest Bernea îl considera o „deprindere colectivă, un act repetat cu scopul de a conserva viaţa socială”6. Vorbim prin urmare de manifestări pe care colectivitatea le repetă – potrivit rânduielii – cu regularitate, la acelaşi prilej, socotindu-le juste şi obligatorii.
3

Ştiucă, 2004, p. 427
Pop, 1976, p. 4
5
Ibidem, p. 25
6
Bernea, 1968, p. 380
4
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Este o repetare, in actu, a unui dat, a unei moşteniri. Cât priveşte termenul de datină, considerat de dicţionarul limbii române ca un sinonim cu cel de
obicei, el are pentru ţăran înţelesul de „tot ce se practică după anumite reguli de
demult”7.
Optând pentru o lectură a obiceiurilor calendaristice, vom încerca să
identificăm pentru fiecare populaţie din acest teritoriu transfrontalier acele
practici „îndătinate, unanim cunoscute şi valorizate pozitiv,”8 care le structurează sărbătorile, permiţându-le să se definească prin diferenţieri.
Şi aceasta pentru că, fiind vorba despre societăţi tradiţionale, adică despre societăţi bine rânduite, nici una nu se poate dispensa, în mecanismul ei de
păstrare dinamică a bunei rânduieli, de ceea ce reprezintă, ca expresii culturale
active, sărbătorile, obiceiurile şi datinile. Toate acestea au pentru comunităţi
rosturile lor. Grija pentru îndeplinirea corectă a pachetului cutumiar, a dus în
timp la o cristalizare formală – întărită şi de caracterul redundant – adică la un
model, utilizat din perspectivă etnică de fiecare grup ca marcă identitară.
Legătura prezentului cu trecutul face ca, în trecerea de la o generaţie la
alta să funcţioneze o „forţă a păstrării”, ce permite obiceiurilor să se conserve,
chiar şi după ce şi-au pierdut sensul.
Percepţia timpului în societăţile ţărăneşti
Toate societăţile tradiţionale au trăit pe durată lungă în propria lume, cu
forme şi sensuri proprii.
Mentalitatea generală este şi astăzi bine închegată, organică, suficientă
sieşi. Există prin urmare un mod de a gândi lumea concretizat printr-un sistem
de credinţe şi reprezentări colective, care funcţionează încă unitar, datorită activităţilor magico-religioase rămase active, chiar şi azi când civilizaţia sătească
tinde, sub presiunea modernităţii, să-şi piardă caracterele specifice. Şi aceasta
pentru că înnoirile s-au produs mai ales în formele exterioare, fără să afecteze
dimensiunea spirituală.
Acest conservatorism al gândirii şi mentalităţii tradiţionale apare reflectat
şi în modul de a gândi şi de a percepe timpul. Faţă de percepţia timpului de către
societăţile moderne, timpul societăţilor ţărăneşti este deosebit ca structură şi sens.
Omul satului tradiţional gândeşte, lucrează, simte timpul într-un sens
aparte, are o reprezentare calitativă a perioadelor, a momentelor care vin, se duc.
Accentul se pune pe trecut, fondul generator, care alimentează în permanenţă prezentul. Din acest punct de vedere trecutul apare mereu prezent şi
reînnoit.
Din alt punct de vedere, care ne interesează aici, omul tradiţional nu trăieşte singur, timpul său se încadrează şi se desfăşoară într-un timp social, într-

7
8
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un destin comun.9 Activităţile oamenilor se produc nu numai în funcţie de ritmul anotimpurilor, de ritmul cosmic, de „mersul cerului”, de fenomene meteorologice, ci şi în funcţie de anumite reprezentări şi de anumite rânduieli, care
ordonează viaţa obştească.10
Prin urmare, societăţile tradiţionale au propriul lor calendar, cu propriile
lui unităţi de timp.
Potrivit credinţelor populare, cursul lumii este alcătuit din anotimpuri,
luni, săptămâni şi zile, toate cu rostul lor, toate valorizate, încât momentele, datele, şi perioadele din calendarul popular sunt mai puţin unităţi de măsură cât
unităţi de ritm calitativ:
„Calendarul (...) vine de ne rostuieşte timpul... Ne rostuieşte lucrul şi
11
viaţa.”
sau
„Calendarul e rânduiala vremii, să ştii când să faci un lucru.”12
Calendarul popular înglobează atât timpul sacru cât şi cel profan, fiind
marcat de sărbători importante sau zile însemnate, după alte criterii de valorizare.
Ca timp organizat, calendarul este considerat de societăţile tradiţionale
ca un dat, ce vine de undeva de la obârşia lucrurilor, este neschimbător şi are un
caracter definitiv.
Timpul sacru al calendarului este cel al sărbătorilor religioase. Acestea
se concentrează însă în jurul momentelor de echilibrare/ dezechilibrare a timpului diurn şi nocturn, adică tind să se suprapună peste solstiţii şi echinocţii.13
Această dispunere ritmează viaţa comunitară, indicând implicit timpul profan,
optim pentru toate activităţile tradiţionale (agricultură, păstorit, apicultură etc.)
În sfârşit, ca marcaj temporal valorizat, sărbătorile întrerup timpul profan, fixează, deosebesc şi leagă împreună părţi ale timpului, fără ca aceasta să
însemne vreo ruptură în modul său cursiv.
Din punct de vedere al calendarului popular, trecerea oficială a României, în 1924, de la calendarul iulian la cel gregorian şi mutarea tuturor sărbătorilor (exceptând Paştele), cu 13 zile mai repede a însemnat, cel puţin pentru români, o imposibilitate logică, foarte greu sau poate niciodată acceptată.14
Cât priveşte calendarul creştin (bisericesc) suprapus peste cel popular
(nescris), acesta este un calendar solar. Excepţie face doar Paştele şi sărbătorile
ce ţin de ciclul pascal, ce se calculează ţinând seama nu numai de timpul solar
ci şi de fazele lunii15.
9

Bernea, 1985, p. 173
Ibidem, p. 201
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Ibidem.
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Ibidem, p. 203
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Ghinoiu, 1988, p. 32-33
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Şi astăzi există şi în judeţul Arad, români care se declară creştini pe stil vechi.
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Hedeşan, 2005, p. 215

10

19

https://biblioteca-digitala.ro

II. Marcaj temporal şi datini în societăţile tradiţionale

Toţi folcloriştii au grupat obiceiurile calendaristice în patru cicluri (Sărbători de iarnă, Sărbători de primăvară, Sărbători de vară și Sărbători de toamnă) care corespund celor patru anotimpuri, focalizând atenţia pe momentele
cruciale ale acestora.
Dintre acestea, în comunităţile tradiţionale, o importanţă specială o au
obiceiurile din ciclul „Anului Nou”, adică cele legate de schimbarea anului, deosebit de bogate în practici rituale şi simboluri.
Referindu-ne la tradiţiile româneşti este important să spunem, pentru înţelegerea semnificaţiilor unor practici de primăvară performate la Crăciun, că
strămoşii noştri dacii celebrau noul an la 1 martie, sărbătoarea fiind legată de
începutul anului vegetaţional. Situaţia nu a fost una singulară, ea fiind întâlnită
și la alte popoare (babilonieni, greci şi romani etc.). La romani, calendarul pe
care îl folosim şi noi16 azi, în forma modificată de papa Grigore al XIII-lea, a
fost introdus în anul 46 e.n., de Iulius Cezar.
Totuşi, după decăderea Imperiului Roman, data oficială a zilei de Anul
Nou a mai cunoscut unele schimbări. Biserica a fixat în secolul IV (354 î.e.n.)
începutul anului la 25 decembrie, ziua naşterii lui Isus, fără ca această dată se fi
fost general acceptată. Mai spunem doar că, în Europa occidentală, abia în anul
1691 ziua de 1 ianuarie a devenit data oficială a începutului de an. Cât priveşte
biserica ortodoxă română, oficializarea zilei de 1 ianuarie a avut loc în anul
1701.17
1. Ciclul festiv de iarnă
La români, iarna ţine 3 luni (decembrie, ianuarie, februarie) însă marile
sărbători de iarnă încep în 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) şi se încheie în 7
ianuarie (Sf. Ioan). Dacă excludem zilele de început şi sfârşit şi ziua din mijloc,
acest interval echivalează unui an mic, după unii etnologi fiind o reducere simbolică a anului solar de 12 luni, o concentrare a timpului18, şi implicit a practicilor rituale şi credinţelor performate. Acest an mic (12 zile) este marcat de trei
sărbători majore în lumea tradiţională: Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza.
1.1. Postul Crăciunului ca etapă pregătitoare marii sărbători
Conform calendarul creştin ortodox, operant în spaţiul tradiţional românesc, sărbătorilor de iarnă le premerge Postul Crăciunului sau Postul mic, un

16
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timp de pregătire sufletească şi trupească pentru marea sărbătoare a Naşterii
Domnului.
Data postului este una fixă. La românii ortodocşi postul începe întotdeauna în 15 noiembrie, pe stil nou, şi are o durată determinată de 6 săptămâni,
adică până în 25 decembrie.
La sârbi, tot ortodocşi, dar pe stil vechi, Božične poklade începe în 27
noiembrie şi ţine până în 6 ianuarie19. În acest interval sunt câteva sărbători ale
copiilor: „Detnci” cu trei săptămâni înainte de Crăciun, „Matice” cu două săptămâni înainte de Crăciun și „Očevi”, cu o săptămână înainte de Crăciun.20
Spre deosebire de ortodocşi, la catolici şi reformaţi postul, numit Advent, ţine 4 săptămâni, adică din 30 noiembrie până la Crăciun.
Indiferent însă cum se numeşte (Postul Crăciunului, Božične poklade
sau Advent), pentru toţi postul este un timp intermediar de purificare, plin de interdicţii alimentare şi comportamentale (dans, căsătorii etc.), menite să pregătească comunităţile pentru timpul sacru pe care îl deschide Crăciunul. Maghiarii
denumesc acest timp, „timp sfânt”(szent idó).
Postul alimentar
Postul alimentar sau abstinenţa alimentară, mai veche decât creştinismul, prin purificarea pe care o realiza, viza, după etnologul Ofelia Văduva, o
anumită mediere a comunităţilor tradiţionale, în dialogul cu forţele divine.21
Această practică a privării de hrană a fost preluată de creştinism, care i-a conferit noi valori spirituale, transformând-o în act de cult, cu mare însemnătate în
viaţa religioasă.
În trecut, în satele româneşti din judeţul Arad, toţi membrii comunităţii
ţineau postul cu stricteţe. Prin urmare, toată perioada postului nu consumau
produse animale (carne, ouă, lapte) iar legumele şi aluaturile22 erau gătite cu
ulei, mai ales de dovleac, deoarece „ aşa se gătea”.
În Leasa, „miercurea şi vinerea bătrânii ajunau” (beau doar apă) şi în
rest mâncau de post, atât oamenii mai în vârstă, cât şi tinerii.
În Cherechi (Caporal Alexa), „după poveştile mamei mele, până prin
anii 1920 nu s-o mâncat nici din porc când s-or tăiet porcii. Deci o fost on post
sfânt, aspru. S-o mâncat aşa ... mâncări cu ulei... S-o mîncat aşe crumpe întregi, ferce, cu coajă. După ce erau ferce, să curăţau dă coaje, s-or tăiet aşa,
felii, s-or făcut cu nişte ceapă tăietă, un pic de ulei pă deasupra, sărate după
gust... Şi aia o fost o mâncare foarte bună, dă post.”23
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La intrarea în post, vasele erau spălate cu leşie, operaţia marcând această importantă schimbare în regimul alimentar (Vârfuri, Cărand, Bodrogul
Vechi, Pecica, Micălaca etc.).
Cum postul ţinea până în ziua de Crăciun, mâncarea din Ajun era tot
una de post.
Aceste reguli alimentare le găsim şi în comunităţile româneşti din Ungaria: „Cînd s-o-nceput Postu Crăciunului, Postu cel Mic... atunce înainte dă
lasare dă post or spălat în leşie tăte laboşile, blidile, lingurile. Şi nu s-or mai
prins dă unsoare, nici dă carne pînă ce n-o vinit Crăciunu... Numa tă cu oloi or
fert, or mîncat dă post, nu s-o mai mîncat dă dulce.” (Chitighaz).24 La fel, în
Miherechi, „s-o postit, nu să mînca dă dulce.”
Oamenii mâncau varză, fasole, cartofi şi aluaturi de post, pregătite în
diferite moduri: „crumpe ferte cu oloi şi ceapă”, „mămăligă cu dulceaţă”, „păsulă uscată cu oloi dă ludaie”,,,zamă dă mere”, „zamă dă părădici” (Leasa)
„crumpe cu coajă în oloi”, „pogace în oloi” (Chişineu-Criş)25 „chisăliţă26 subţire
cu crumpi fierţi”, „chisăliţă cu pită moale”, „chisăliţă cu flechiţă cu crumpi”,
„zamă dă părădaică”, „păsulă dă post”, „crumpi întreji cu oloi şi curechi acru”
(Secusigiu)27 păsulă (fasole) cu oloi dă ludaie acrită cu chisăliţă (Căprioara),28
„pisat, mămăligă, hirinci, ploaţă”(Micherechi), „zamă pârgălită, înnodate,
crumpe cu boţ, lângălău, moşcoroană” (Cenadul Unguresc)29.
Postul alimentar la sârbii din zonă a fost acelaşi ca la români. Și sârbii
obișnuiau în ultima zi înainte de post să mănânce mai bine, fiindcă următoarele
săptămâni nu se mai mânca nimic de origine animală. Unele familii aveau două
rânduri de vase, unele de post, altele de dulce. Alții foloseau aceleași vase pe
care însă le fierbeau în leșie. În trecut postul a fost în aşa măsură respectat de
sârbi încât când tăiau porcii îşi acopereau nasul cu cârpe ca să nu simtă nici mirosul de carne sau să respire aburii cărnii.30
La celelalte populaţii din zonă, catolice şi reformate, restricţiile alimentare au fost mai uşoare. Se putea mânca lapte şi produse din lapte, ouă, interzisă
fiind doar carnea. Totuşi, în trecut, postul alimentar era ţinut şi de catolici şi reformaţi la fel de strict ca la ortodocşi.
Ţăranii unguri din Szöreg credeau că cel care a ţinut postul Crăciunului
vede pasărea de aur, care se aşează pe meşter grindă şi vorbeşte31. În Kömpöc
se credea că cine mănâncă carne „îl ia dracu”.32
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Slovacele bătrâne din Tótkomlós şi Nădlac obişnuiau să ţină un post riguros, ce culmina în Ajun, când nu mâncau nimic până răsărea luceafărul pe
cer: „Až pán Kristus 40 dňí posťiu, ... edom ďem zme mohľi zadržat” (Domnul
nostru Cristos a ţinut post 40 de zile... dar noi am putut să ne abţinem o zi) sau
„Na Pósni ďen sa ňejedlo ňič” (În Ajun nu se mânca nimic)33.
Din bucătăria locală slovacă de post făceau parte supele de cartofi şi fasole cu ulei şi aluaturile cu mac, brânză sau gem de caise: makovo koláča (colac
cu mac), makovie haluške (găluşte cu mac), tvarohovo ľepňika (lipie cu brânză), lekvároví chleb (pâine cu gem de caise) etc.
Pregătiri pentru sărbătoarea Crăciunului
Curăţenia generală
În ultima săptămână dinainte de Crăciun, în toate casele se făcea curăţenie generală, la sate se văruia casa pe dinăuntru şi se muruia vatra. În satul
Vârfuri, „pentru sărbătoarea Crăciunului se făcea curăţenie generală în casă,
se văruiau pereţii, se spăla lenjeria, se coseau haine noi, respectiv şube şi cioareci”.34 În Bodrogul Vechi se spălau şi se scrobeau aşternuturile din soba dinainte, „fereşcile erau spălate cu apă cu oţet. Afară se trăgea jura la casă”.35
Colindatul în casă
În perioada postului, la români, membrii familiei colindau seara. La Păiuşeni „în fiecare casă corindau părinţii cu pruncii. Oricând până la Crăciun.
Mai gata în tătă sara”.36
În Pecica românească, în familiile de vază, la sfârşitul secolului XIX se
cânta „Mărire întru Cel de Sus” şi „Naşterea”.37 În Bodrogul Vechi, la fel, în
fiecare casă seara răsunau colinde. Una dintre acestea, cântată doar de bătrâni
începea cu „În grădina Raiului/ Şade Adam cu Eva lui/ Şi-şi plângeau durerile/
Şi-şi plângeau păcatele.”38
Şezătorile şi clăcile din post
În Grăniceri, după ce începea postul, era obiceiul să se facă clacă în fiecare seara. La aceste clăci sau şezători, fetele din sat împodobeau căciula feciorilor care le erau dragi, cu flori şi panglici colorate, pentru a le purta în seara de
Ajun la colindat.39
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Învăţarea colindelor şi repetarea pieselor de teatru popular
Perioada de post a fost şi un timp de învăţare colectivă, de pregătire a
unor obiceiuri incluse în desfăşurarea Ajunului şi Crăciunului.
Cetele de feciori se formau la zăpostire (începutul postului) după care
se adunau săptămânal la o casă ca să repetate colindele, jocurile rituale sau piesele de teatru religios performate în contextul Crăciunului.
Stelaşii, craii, irozii învăţau în trecut rolurile la biserică sau la şcoală.
Toate aceste activităţi pregătitoare au fost practicate odinioară şi de românii din Ungaria dar şi de sârbii, ungurii, slovacii şi germanii din acest teritoriu.
Previziuni meteorologice
Perioada postului era considerată în comunităţile slovace ca bună pentru
previziuni meteorologice, ţăranii încercând să afle cum va fi din punct de vedere economic anul următor. De pildă dacă observau că în timpul postului chiciura era mare, se aşteptau la o recoltă bună de fructe în anul următor.
1.2. Sărbătorile din post
Perioada de post este marcată de câteva sărbători religioase, impregnate
de reminiscenţe arhaice.
Prima sărbătoare înscrisă în calendarul bisericesc este ziua Sfintei Barbara, cu echivalentul ei ortodox Barbura sau Sf. Varvara, ce cade în 4 decembrie.
Sfânta Barbara40, 4 decembrie
În tradiţia românească, Sf. Varvara este apărătoarea copiilor, a mamelor, a tinerelor fete dar şi a minerilor. Odinioară ea a fost ţinută şi în judeţul
Arad de ţăranii mineri care lucrau în minele din Munţii Zărandului. Desfiinţarea
acestor mine în timp a diluat credinţa în Sf. Varvara ca protectoare a celor ce
intrau în mină.
A doua funcţie a Sf. Varvara a fost aceea de apărătoare a copiilor de
vărsat. Considerată în ținuturile sud-vestice ale României o Sărbătoare a bubelor41, ziua ei deschidea în calendarul popular ciclul cele trei „zile ale bubatului”42. Ca urmare, ziua era ţinută de femei prin nelucrare, pentru a feri copii de
vărsat.
În Bucovina, Moldova și Basarabia, în această zi copiilor le era interzis
să mănânce porumb, fasole sau seminţe de dovleac, ca nu cumva, în caz de boa-
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lă, bubele să crească mari cât seminţele respective. De asemenea, era interzis şi
mâncatul de mere, ziua fiind considerată, ca „rea de gâlci.”43
Aceste credinţele şi interdicţii, consemnate în alte provincii româneşti
până în urmă cu 7 decenii, au dispărut mult mai devreme la românii din judeţul
Arad şi din satele din estul Ungariei.
La sârbii mureşeni, de Sf. Varvara (17 decembrie, stil vechi) datina este
să se ia boabe de grâu şi o parte să se fiarbă iar cealaltă să se semene într-un vas
rotund, ca să înverzească până la Crăciun (7 ianuarie, stil vechi) pentru calendarul de grâu.44 Grâul fiert la Sf. Varvara se îndulcește a doua zi cu zahăr și cu
miere, se tămâiază și se duce o parte la cimitir, o parte la vecini iar restul se
consumă în casă.
Obiceiul de a face calendar de grâu la Varvara este încă viu la Sânpetru
Mare, Variaş şi Cenad. Grâul fiert și îndulcit era dat de pomană și pentru sănătate. Sârboaicele țineau ziua prin nelucrare. Pentru că după Sf. Varvara la sârbi
urmează ziua Sf. Sava cel Sfințit iar a treia zi, era ziua Sf. Nicolae în popor se
spune: „Varvara fierbe/ Sava răcește/ Iar Nicolae gustă”.45
Sfânta Barbara a fost ţinută în această zonă, vreme mai îndelungată, şi
de comunitățile tradiționale germane, maghiare și slovace însă practicile performate şi semnificaţia acestora au fost diferite.
La maghiari, legenda Sf. Borbála este prezentată de Temesvari Pérbált
în Érdy Kódex.
În tradiţia populară ziua a fost încărcată de interdicţii care aveau în spate credinţe legate de agresorii malefici ai satelor.
De pildă, femeile din Orosháza (jud. Békés) credeau că în această zi nu
e voie să se întindă rufele spălate afară, fiindcă „strigoaicele puteau să strice
oamenii intrând în aceste haine.”46
În satele din judeţul Békés, ziua a fost considerată de unguri, la fel ca şi
ziua Sf. Lucia, ca bună pentru practici magice premaritale de cunoaştere a ursitului.
Ritualul performat în această zi, azi practicat mai mult ca un joc, este
cunoscut ca „ruperea crengilor de Borbála”. Odinioară, fetele fugeau în grădină desculţe şi, dintr-un copac sau tufă, rupeau 5 crengi. După aceea, scriau numele câte unui fecior pe 5 bilete, şi de fiecare creangă legau un bilet. Apoi puneau crengile într-o vază, şi logodnicul urma să se numească, după cum scria pe
biletul crengii, care se înverzea prima.47
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În alte sate se rupeau crengi de cireş şi simplul fapt că înverzeau era un
semn că fata se va mărita curând.48
Crengi se puneau în apă de Borbála şi la Pecica (jud. Arad), dar aici
funcţia rituală a practicii a fost uitată: „Obişnuiam să punem şi noi crengi de
Borbála. Cel mai des culegeam crengi de salcâm galben sau de gutui japonez
şi ele înfloreau până la Crăciun. Sau de cireş, şi apăreau florile de cireş. Nu
ştiu ce semnificaţie avea”.49
În această zi se făcea şi calendarul de grâu.
În sfârşit, în tradiţia maghiară exista şi o plantă a Sfintei Barbara, Szent
Borbála füve (Barbarea stricta) cu puteri vindecătoare, care vindeca atât rănile
cât şi holera.50
La slovaci, Barbora a fost considerată, ca şi la români, ocrotitoarea minerilor.
Prin urmare, ziua a fost ţinută mai ales de slovacii din zonele miniere,
care îi acordau sfintei o atenție specială, „ca să fie feriţi de accidente”. Slovacii
din Pillis (Ungaria) umblau în această zi prin sat cu un teatru popular cunoscut
sub numele de „Barborka”. Alaiul era alcătuit din două fete cu măşti de
Barborka51, din pânză albă şi cu nuiele, şi un bătrân, cu bunda întoarsă pe dos,
care ducea darurile. Copiilor ascultători şi harnici le dădeau dulciuri.52 Tot de
Barbara se ţinea, în această zonă de munte din Ungaria, populată cu slovaci, şi
petrecerea femeilor53. Alegerea de către slovacii de la munte a acestei zile pentru petrecerea femeilor ne trimite cu gândul la o altă populație slavă, cea bulgară, la care ziua Sf. Varvara se mai numește și Crăciunul femeilor, adică o sărbătoare a fetelor și femeilor.54
Cât priveşte comunităţile slovace din părţile arădene şi din estul Ungariei, care trăiesc în zona câmpie, aici funcţia mitico-magică a „sfintei”nu este
cunoscută.
Sf. Nicolae55, 6 decembrie
A doua sărbătoare din post, impregnată de practici rituale arhaice, este
ziua Sf. Nicolae, care pe stil nou cade în 6 decembrie56. Referitor la cultul Sf.
Nicolae cele mai multe izvoare istorice provin de la Constantinopol, în bisericile ortodoxe fiind unul dintre cei mai respectaţi sfinţi. În Occident cultul apare în
secolul al IX-lea la Roma şi în bisericile de rit bizantin din Estul Italiei. După
48
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Meisen, care a scris o monografie despre el, Sf. Nicolae este patronul călătorilor pe ape.
În credința populațiilor din această zonă, Sf. Nicolae este patronul apelor. La această calitate, fiecare neam a mai adăugat şi alte funcţii. Bálint Sándor
în cartea sa Ünnepikalendárium menţionează că morarii din Arad57 îl considerau alături de Sf. Ioan Nepomuk, ca patronul lor.58
În tradiţia românească apare ca un apărător al navigatorilor, al ostaşilor
şi tâlharilor. Ca sfânt al apelor, pe filiera lui Poseidon şi Neptun, se zice că Sf.
Nicolae a fost cel care a oprit potopul. În colinde, Sânnicoară, cum este cunoscut în Transilvania şi în acest teritoriu, întârzie adeseori la adunarea sfinţilor, fiind ocupat să călăuzească spre Rai corăbiile cu sufletele bune.59
În sfârșit, în mitologia românească, este un străjuitor al cerului, ce nu
lasă soarele să se abată spre miazănoapte60.
Ziua a fost la origine o sărbătoare arhaică din grupul moşilor (Moş Nicolae), recuperată ulterior de biserică şi introdusă în calendarul creştin ca sărbătoare a Sfântului Ierarh Nicolae al Mira Lichiei.
Prezenţa sfântului în pragul iernii l-a transformat într-un mesager al
acesteia. Considerat începător de iarnă, Sf. Nicolae este imaginat, cu păr şi
barbă albă, venind călare pe un cal alb. El este aşteptat să vină neapărat cu zăpadă.
Cum după calendarul iulian, sărbătoarea cădea în 19 decembrie, în
preajma solstiţiului de iarnă, odinioară, în comunităţile româneşti se spunea că
la Sf. Nicolae „se întoarce noaptea la ziua, cât se suceşte puiul în găuoace”.61
Calitatea de sărbătoare a moşilor face ca, în această zi, în subzona Buteni, la Păiuşeni să se fiarbă grâu, care era dus la biserică, unde era sfinţit şi
apoi dat de pomană: „Atuncea se duceu multe tănere, câte 10-15 duceau muierile şi se făcea slujbă pe grâu, aşa cum se face vara la Rugă” 62 Datina pregătirii grâului îndulcit în această zi o găsim şi pe Valea Mureşului, la Cladova.63
În satul Şiclău, în trecut, în ajunul acestei zile fetele „îşi cotau dă dată”.64
Un alt obicei legat de ajunul zile de Sf. Nicolae, prezent în trecut în
această zonă, a fost cel al umblatului copiilor prin sat cu icoana sfântului. Introducerea sfântului făcător de minuni în case, prin intermediul icoanei sale, era
recompensată de gazde cu nuci, mere, prune uscate şi bani. Datina o găsim
menționată, la începutul secolului XX, în Covăsânţ, unde un grup de cinci co57
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pii, cu coroane şi insigne episcopale umblau cu icoana sfântului, cântând, în fiecare casă în care intrau, troparul şi condacul Sf. Nicolae, cântecul Bucură-te
Nicolae și Colinda lui Sânnicoară. Obiceiul a încetat să mai fie practicat în sat
în perioada interbelică.65
Acest umblat cu icoana Sf. Nicolae este atestată şi de Hermina
Ciorogaru, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Pecica românească. Aici, copiii
întrau în fiecare casă zicând „ Toc, Toc Nicolae Sfinte”, cuvintele reprezentând
un rudiment dintr-un vechi text în versuri, cândva cu eficienţă rituală. Datina
era practicată şi la sfârşitul celui de al doilea război mondial, conform relatărilor Draghinei Chifor, care le-a auzit, copil fiind. Pentru versuri şi pentru icoană, pruncii din Pecica au fost răsplătiți de gazde la fel ca și în Covăsânţ66.
Referindu-ne la românii din Ungaria, umblatul „la urat cu icoana
sfîntului”, în ajunul zilei de Sf. Nicolae se mai practica, în urmă cu 30 de ani, în
localitatea Bătania.
Şi în Bătania, când ajungeau la o casă, cei doi copii ziceau la fel ca în
Pecica: „Oc, toc, toc, Nicolae sfinte/ Oc, toc, toc, Nicolae sfinte”. 67
Recompensarea care urma, încheia, actul ritual, pe principiul îţi dau,
îmi dai. Apelul se făcea, în numele unui beneficiar către un sfânt din mitologia
populară.
Sârbii mureșeni îl considerau pe Sf. Nicolae (19 decembrie) un protector şi apărător al familiei, al marinarilor şi al tăietorilor de lemne.
Copiii sârbi umblau, la fel ca şi cei români, la urat cu icoana sfântului,
pentru noroc şi sănătate. Datina o găsim în zonă la sârbii din Arad-Gai.68
Cât priveşte boabele de grâu fierte la Sf. Varvara, în comunităţile sârbilor mureşeni, după ce erau lăsate o noapte în casă „ ca să rămână aburii aici,
pentru morţii casei”, erau îndulcite cu miere, tămâiate şi puse în căni, pe care
copiii le duceau la vecini de pomana morţilor, fie în ajun (18 decembrie) fie în
dimineaţa de Sf. Nicolae (19 decembrie). Odinioară, copiii sârbi cântau:
„Varvariţa fierbe, Sava răcoreşte iar Nicolae gustă,” cântecel cântat și în comunitățile tradiționale din Bulgaria69.
În sfârșit, familiile sârbeşti, care îl alegeau pe Sf. Nicolae ca patron al
casei, duceau, în trecut, în această zi, la biserică un colac special şi kolivo. Tot
cu această ocazie se mânca şi variţa70.
În vechime bulgarii îl considerau şi ei pe Sv. Nikola patron al apelor şi
al pescarilor, protectorul morarilor, protector al casei. Şi în tradiţia bulgară Sf.
Nicolae vine pe cal alb iar când îşi scutură barba cade prima zăpadă.71
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În timp, sărbătoarea acestui sfânt a dobândit la români, sârbi şi bulgari o
semnificaţie străină, de zi în care se fac daruri copiilor, împrumutată de la celelalte populaţii din zonă (maghiari, germani, slovaci).
Referindu-ne la Sf. Nicolae german, cultul acestui patron al navigaţiei,
comerţului şi al unor meşteşuguri este atestat în Germania începând din secolul
al X-lea. În vechime, în spațiul german, în această zi era jucat un teatru de mister intitulat „Nikolaus Wenator”, a căror urme s-au pierdut.
Tot de atunci, în ajunul zilei Sf. Nicolae, se formau alaiuri în cinstea
sfântului, reprezentat de un copil în haine de episcop.72
Alaiul de mascaţi al Sfântului Nicolae a supravieţuit în regiunile catolice şi după interzicerea lui de către luteranism, în numeroase sate sfântul fiind
înconjurat de un grup impresionant de însoţitori malefici (Pelznickel, Knecht
Ruprecht, Polterklas, Rugbelz, Luzer, Schmutzei, Hans Trapp), care pocneau
din bice, zdrăngăneau din lanţuri şi sunau din clopoţei.73
Alaiul s-a transformat cu vremea într-un joc popular numit
Klausenspiel, în care numărul personajelor s-a redus la episcop şi la servitorul
acestuia, demonicul Knech Ruprecht sau Krampus.
Adus de coloniştii germani şi în judeţul Arad, acest Klausenspiel îl găsim consemnat în trecut în Aradul Nou. Aici, în seara de „Sf. Nicolae”
(Nikolausabend), copii obişnuiau să-l cheme pe acesta cu cuvintele „Sfinte Nicolae hai în casa noastră şi goleşte-ţi sacii” iar „Sf. Nicolae” (un mascat) într-o
bundă, mergea din casă în casă împreună cu Krampus, care ducea cu el un lanţ
mare, un sac cu daruri şi nuiele pentru copii răi. Pe copii răi îi bătea cu nuiaua,
celor buni le făcea daruri. Pentru adulţi ziua reprezenta o ocazie de vizite la rudele cu acest nume, pentru a petrece. Conform tradiţiei germane, oaspeţii îi duceau sărbătoritului prăjituri şi vin74.
Vechiul cult al Sf. Nicolae ca protector al luntraşilor şi pescarilor, a fost
atestat în Ungaria încă din secolul XVI75. În plus, în anul 1483 Temesvári
Pelbárt consemnează prezența în Ungaria, a variantei maghiare, „Vadász Miklós”, a vechiului teatru german de mistere.
Tot pe filieră germană76 a venit în Ungaria și Alaiul Sf. Nicolae, transformat în satele maghiare într-un joc popular, azi dispărut.
Arhaicul alai al Sf. Nicolae, ce viza la unguri în special casele de şezătoare, era format din obişnuitul cortegiu carnavalesc (dracii, Moartea cu coasa,
Îngerul, Clopotarul şi cei doi servitori ai „episcopului”Nicolae).
Spre deosebire de tradiţiile germane, unde sfântul era reprezentat în
veşminte de episcop, în satele ungureşti, Mikulás era îmbrăcat într-un cojoc în72
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tors pe dos, pe cap cu o căciulă de blană şi cu „faţa acoperită cu o mască înfricoşătoare.”77
Umblatul cu Mikulás din casă în casă a fost în trecut menţionat şi în
Szeged. Îmbrăcat în haine de episcop, cu o limbă lungă, cu lanţuri în mână şi cu
multe nuiele, când ajungea la o casă Mikulás întreba, cu o formulă glumeață:
Rontom bontom csontom,
Rontom bontom csontom,
Csörgő, börgő láncos táncos.
Csörgő, börgő láncos táncos.
Jó estét kíván a Mikulás.
O seară bună vă dorește Mikulás.
Itthon van-e Jóska, András?
Aici sunt Jóska, András?
Jó estét kíván a Mikulás.
Itthon van-e Jóska, András?

O seară bună vă dorește Mikulás.
Aici sunt Jóska, András?

Gazda îi răspundea din casă:
Itthon vagyunk, szívesen látjuk,
Szánkat rátátjuk.
András, Jóska, álljatok sorba!

Aici suntem, cu drag vă vedem
Săniuța am pregătit-o.
András, Jóska, aliniați-vă!

Intrat în casă, Mikulás îşi mişca limba, scutura din lanţuri şi spunea:
Rontom bontom csonkom,
Rontom bontom csonkom,
Csörgő, börgő lánccal jöttem.
Am venit cu lanțuri,
Van-e rossz gyerök a háznál?
Sunt copii răi în casă?
Van-e jó gyerök a háznál?
Sunt copii buni în casă?
A jónak kaláccsal,
La cei buni, colac,
A rossznak virgáccsal.
La cei răi, bătăi cu nuiaua.
Gazda răspundea că, în casă, sunt copii buni iar Mikulás le punea în
ghetele din bucătărie cadouri.78
În localitatea Orosháza (jud. Békés), până în urmă cu 7 decenii, în
această zi, se mai juca un teatru popular cunoscut sub numele de „Episcopul şi
dracii.”79
Cândva o practică generală în lumea satului maghiar, scopul
performării acestui joc, pe la case, a fost acela de a face urări, recompensate
obligatoriu cu daruri. Azi Miklós-napi, s-a transformat într-un prilej de daruri
pentru copii.
Trecând la slovaci, ziua de Mikulaš, este considerată, ca cea mai importantă zi „pentru daruri” de dinainte de Crăciun.
Odinioară, în satele slovace din acest teritoriu (Mocrea, Țipar), oameni
mascați umblau în alai, după modelul german și maghiar, din casă în casă şi fă77
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ceau daruri. Acest dar, oferit ritual, la fel ca şi alaiul, ce trimite la vechile culte
ale fertilităţii, trebuia să aducă, să pornească, să stimuleze prosperitatea viitoare. Mikulaš-ul slovac era și el însoţit de doi servitori, cunoscuţi sub numele de
„krampusz” sau „krankus”, mascaţi în drăcuşori. În satul Ţipar, când ajungeau
la poartă, cei doi mascaţi anunţau „Prinesli sme Mikulaša to i ono (Am adus pe
Mikulaş, acesta este)“. 80
Dacă în județul Arad obiceiul a încetat să mai fie practicat în ultimii 50
de ani, el a supravieţuit o vreme mai îndelungată la slovacii catolici din Munţii
Matra şi din Munţii Bihorului (la Şinteu, Borumlaca şi Vărzari), de unde provin
slovacii catolici așezați azi în judeţul Arad.
La Borumlaca mascaţii umblau din casă în casă cu Mikulaš de Katarina,
de Ondrej şi de Mikulaš. Când ajungeau la o gospodărie, ei spuneau:
„Tuto nám ňedaju,
Aicea ne dau
tuto nám daju,
aicea nu ne dau
zabiľi somara,
au omorât măgarul
81
slaňini maju.”
slănină au.
La casele la care nu primeau nimic, se răzbunau stropindu-le cu vopsea.
În acest comportament recunoaştem o practică tipică de descolindat.
Sfânta Lucia82, 13 decembrie
A treia sărbătoare din prima jumătate a lunii decembrie, ce cade după
calendarul bisericesc în ziua de 13, este Sf. Lucia. În tradiţia maghiarilor şi slovacilor din zonă, alături de sfânta din calendarul bisericesc, imaginarul popular
a produs şi o reprezentare demonică, care, conform tradiţiei populare, îi pedepsea pe cei ce nu o respectau. Reprezentarea nu este însă specifică doar maghiarilor şi slovacilor, o găsim în tradiţiile croate, slovene şi cehe83, toate populaţii
catolice.
Cum până la trecerea la calendarul gregorian, ziua Sf. Lucia a fost adevărata zi a echinocţiului de iarnă, pentru bunul mers al lucrurilor, sărbătoarea a
fost una încărcată de numeroase credinţe, practici magice, interdicţii şi prescripţii.
Până în secolul al XVI-lea, în Ungaria, a existat un cult al sfintei Lucia,
„patroana durerilor de ochi,” însă, după această dată mitologia populară a pus
în circulaţie o Luţă demonică, strigoizată, cultul iniţial al sfintei fiind opacizat
de credinţele şi practicile magice construite în jurul noului personaj ambivalent
(malefic /justiţiar dar şi benefic).84
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Masca de Luţă
La maghiari şi la slovaci această Luţă demonică a fost reprezentată
printr-o mască cunoscută ca Luca-assonyi, confecţionată din pânză albă, care
acoperea tot corpul, exceptând faţa care era cernită. Odinioară ea umbla din casă în casă cu o lingură mare de lemn în mână. Referindu-ne la zona de frontieră,
cercetările efectuate au descoperit o prezenţa sporadică a măştii la unguri. Astfel demonica Luţa
apare atestată în perioada interbelică în oraşul
Békés, unde feciori şi fete umblau mascaţi pe la
casele cunoscuţilor făcând glume.85 În multe sate
ungureşti însă deja prin 1960 masca a dispărut în
vreme ce în altele Luţa a fost inclusă, ca personaj,
în parodia nunţii86.
La slovaci masca (rochie albă, pe cap un
strecurător şi în mână o lingură de lemn) a fost
multă vreme prezentă în nordul Ungariei. Potrivit
mărturiilor rămase în comunităţile din Kesztölc,
Piliszentkerest, Oroszlány, persoana mascată umbla pe la case, mătura, speria copii. În estul Ungariei şi în vestul României obiceiul şi masca nu
sunt cunoscute.
Masca de Luță
În sfârşit, datorită intervalului calendaristic în care cădea, ziua de Sf.
Lucia a fost considerată de unguri ca „cea mai bântuită de demoni zi din ciclul
sărbătorilor de iarnă.”87
Semnificativ, ca marcaj temporar, pentru această maleficienţă este şi
faptul că noaptea din ajun este „noaptea cea mai lungă”, identificată de mentalul popular drept noapte a strigoilor, adică un timp malefic, în care duhurile rele încearcă să strice omul, animalele, recoltele.
Etnologii maghiari includ această zi în grupul sărbătorilor de iarnă „ale
femeilor”, aflate sub semnul puterii rituale feminine. În acest sens, ar exista o
anumită analogie şi chiar o legătură între Ziua Luţei şi Ziua Sf. Barbara, ambele
fiind zile de interdicţii pentru femei şi de practici rituale de cunoaştere.
Ţăranii slovaci spun că „de la Lucka se lungeşte ziua”.
Rituri de protecţie, scaunul Luţei
Pentru a se apăra de agresorii nocturni, care bântuiau satele în această
noapte, slovacii săvârşeau numeroase practici magice.
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De pildă, în comitatul Nógrád, unul din locurile de origine ale slovacilor din Tótkomlós, oamenii puneau odinioară la uşa grajdului legături de usturoi, aşezate în formă de cruce, ca „răul” să nu pătrundă la animale.
La fel, slovacii din estul Ungariei puneau de ziua Luţei usturoi la casă şi
la grajduri (Szarvas, Mezőberény, Békéscsaba, Nagybánhegyes, Tótkomlós,
Pitvaros) ca să le protejeze de strigoi.
Obiceiul îl găsim practicat şi de slovacii din ţinuturile de vest ale României. La Nădlac, Ţipari, Vukova şi Butin ţăranii „apărau uşa grajdului de
duhuri cu usturoi”88. Unii slovaci mâncau în această zi usturoi ca să fie şi ei
apăraţi de bosorka (bosorcă).
În sfârşit, ca să ştie de cine să se ferească, tot în această zi, în trecut, în
satele maghiare şi slovace începea confecţionarea scaunului Luţei. Practica este
atestată în Ungaria încă din secolul al XVIII-lea.89
Ţăranii credeau că, dacă începi, în această zi, să faci un scaun, şi lucrezi
pe el, câte puţin, până la Crăciun, atunci dacă te urcai pe el, la liturghia de la
miezul nopţii, puteai să vezi cine este strigoaie.
Însă scaunul nu putea fi construit oricum. Fiecare bucată trebuia, să fie
făcută din altfel de lemn, nu era voie să foloseşti cuie de fier, lemnul trebuia
numai scobit. De asemenea era obligatoriu să se lucreze numai noaptea, în tăcere, iar proprietarul scaunului nu avea voie să vorbească, nici când mergea la liturghie, în noaptea de Crăciun. Nerespectarea acestor condiţii ar fi dus la pierderea puterilor magice ale scaunului.
Credinţa în calităţile acestui scaun special o găsim atestată dincolo de
frontieră în comunitatea maghiară din Kiszombor: „Pe vremuri, bunicul meu
încă a mai sculptat scaunul. Începea în ziua Sfintei Lucia şi când ne-am dus la
biserică în noaptea ajunului Crăciunului... Obiceiul era ca în noaptea din ajunul Crăciunului se aducea la slujbă scaunul sculptat şi cel ce se urca pe acel
scaun vedea cine este vrăjitoarea în biserică. Eu am auzit de la bunica mea că
în sat a fost o bosorcă.”90
În partea românească a teritoriului, la Pecica, scaunul Luţei (Luca szék)
a fost construit în trecut în acelaşi scop: „se confecţionau scaune din diferite
specii de lemn. Dacă te urci pe un asemenea scaun de Crăciun, vezi cine e vrăjitoarea. Se ţinea această zi.91”
În alte sate maghiare din județul Békés se credea că, urcat pe scaunul
Luţei, poţi să vezi „cum dansează noaptea diavolii în biserică”.92
În Mako şi împrejurimi, în legătură cu acest scaun au circulat numeroase poveşti, adunate de Kovács Mihály și păstrate la muzeul din localitate.93
88

Atlas, 1998. H 323.
Dömötör, 1979, p. 200
90
Inf. Zubán Györgyné, născ. Baranyi Mária, 1937, Kiszombor
91
Inf. Tóth József, n. 1937, Pecica
92
Inf. Iszak Margareta, născută Balogh, în Kunagota în 1895 - m. 1981.

89

33

https://biblioteca-digitala.ro

Meticulozitatea cu care se făcea scaunul a dat naştere la maghiari la zicala: „Aşa de încet se face ca scaunul Luţei”.
Slovacii
din
Szarvas,
Mezőberény,
Pitvaros,
Tótkomlós,
Nagybánhegyes, Békéscsaba şi Nădlac au construit şi ei odinioară scaunul Luţei, care în aceste sate era un scăunel din papură, cu picioare joase94. Slovacii
credeau, ca şi maghiarii că, dacă te urcai pe acest scaun în ajunul Crăciunului,
la răscruci sau în biserică, puteai să vezi bosorcile.
Pe lângă scaun, slovacii mai obişnuiau să împletească rogojini de papură, cu care băteau podeaua la miezul nopţii de Lucka, ca să apară strigoaiele/
bosorcile.
În toate comunităţile tradiţionale maghiare şi slovace, ziua de 13 decembrie a fost în trecut marcată de interdicţii şi de prescripţii: pregătirea pogăcii Luţei, săvârşirea de practici magice legate de păsări, săvârşirea de practici
premaritale, săditul grâului Luţei etc.
Pachetul de credinţele şi obiceiurile performate în această zi „grea” sunt
încă stocate, cu simplificările şi pierderile de semnificaţii inevitabile, în memoria tuturor satelor maghiare din sud-estul Ungariei, în memoria comunităţilor
maghiare din judeţul Arad, dar şi în memoria slovacilor care trăiesc de o parte
şi de alta a frontierei româno-maghiară.
Inventarul de interdicţii maghiaro-slovac
- nu era voie să se dea nimic din casă, ca să nu se dea şi norocul;
- nu era îngăduit să se meargă nici în vizite, fiindcă, cel ce pleca, ducea norocul
cu el;
- femeile nu aveau voie să se mişte, ca, prin similitudine, să le stea cloşca liniştită;
- nu era voie să coase, ca să nu coase şi fundul găinilor şi acestea să nu mai ouă;
- era interzis şi să spele, fiindcă în anul următor le-ar fi murit mulţi pui de animale;
- era interzis să toarcă în această zi fiindcă, dacă s-ar fi rupt firul, s-ar fi rupt şi
firul vieţii (Firul încâlcit însemna boală);
Despre fetele şi femeile care nu respectau interdicţia de nelucrare, mai
ales cea de tors, se spunea că erau pedepsite. Luţa le încurca fuiorul pe fus, le
făcea să toarcă în sens invers etc. Există în acest sens în comunităţile maghiare
numeroase narative.
În sfârşit, se mai spune că Luţa le răsplătea pe fetele harnice şi le sărăcea pe cele leneşe.95

93

Markos, 2003, p. 188.
Atlas, 1996, H. 389.
95
Dömötor, 1972, p. 45

94

34

https://biblioteca-digitala.ro

Faţă de unguri, slovacii respectau şi anumite interdicţii alimentare. Astfel, de la Luţa până la Crăciun sau, în alte părţi, până la Bobotează oamenii nu
mâncau nici un fel de păstăi, ca să nu facă, prin similitudine, bube.
Practici rituale de influenţare pozitivă a viitorului, oţelitul
O altă practică rituală, performată în această zonă de slovaci viza influenţarea viitorului.
Ca să nu plece norocul din casă, în această zi femeile nu mergeau la vecini şi nu ieşeau în stradă.
În schimb bărbaţii care treceau pragul unei casei se credea că aduceau
cu ei norocul. Femeile singure chemau înăuntru, de pe stradă, pe primul trecător
bărbat sau băiat, ca să-i aducă în casă norocul. Rudele, vecinii trimiteau la aceste case fără bărbaţi pe fiii lor.
În trecut, în comunităţile slovace din această zonă au existat tineri anume,
cunoscuţi drept „băieţii Luţei”, care mergeau cu „oţelul” (chodenie s oceľou).
Treceau pragul şi urau, în versuri, la fiecare casă, noroc, spor la animale iar la
fete curtezani. În Tótkomlós urarea era următoarea:
„Doňiesou som vám oceľ,
žebi sa vám hrnce, miske ňehubiľi,
a taňiere ňešťiepaľi.
Keľko máťe kolov,
teľko do vačej stali volov.
Keľko máte reťazi
teľko vám peňiazi.
Keľko máťe mravcov,
Teľko vašim sľiepkom vajom.
Keľko máťe na ručňiku strapcov,
Teľko vašim dievkam chlapcov.
Pamodaj!” 96

V-am adus dumneavoastră oţel,
ca oalele, castroanele să nu se spargă,
Şi farfuriile să nu se crape.
Cât de mare este paguba
Atâţia boi să stea pe lângă casă
Câte lanţuri aveţi
Atâţia bani să aveţi
Câte furnici aveţi
Atâtea ouă la găinile voastre
Câte franjuri aveţi la batic
Atâţia feciori pentru fetele voastre
Doamne dă!”

În Ungaria, din cât îşi mai amintesc bătrânii, băieţii Luţei au fost văzuţi
în Szarvas, Mezőberény, Pitvaros, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Békéscsaba
pentru ultima oară între cele două războaie.
În comunităţile din vestul României Nădlac, Ţipar, Vucovar şi Butin
băieţii umblau cu oţelul atât de Sf. Lucia cât şi în ajunul Crăciunului şi la Anul
Nou.97
Urările rostite în localităţile plasate de o parte şi de alta a frontierei
(Tótkomlós, Ţipar, Nădlac), sunt foarte asemănătoare98.
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Rituri premaritale
Ca „sărbătoare a femeilor”, ziua Luţei a fost considerată bună pentru rituri premaritale.
La ungurii din Mako, în această zi fetele de măritat făceau biletele Luţei, un joc, care se mai joacă încă şi azi. Ele scriu, pe 13 bilete, numele a 12
bărbaţi, un bilet rămânând gol. În fiecare seară trag un bilet de sub pernă cu
mâna stângă. Numele care rămâne pe biletul tras în seara de Crăciun este numele viitorului soţ. Dacă biletul este gol, însemnă, că fata nu se va mărita în cursul
anului viitor.99
În alte localităţi aceste bilete se puneau în pogacea Luţei. După ce erau
fripte fiecare lua o pogace şi caută sa vadă ce nume este scris pe biletul din interior. Fata care nu găsea nimic în pogace însemna, la fel, ca nu se mărită în anul
care vine. Cu vremea însă vechea semnificaţie a fost schimbată. Acum în pogacea Luţei se pune un ban şi cel care îl nimereşte se spune că va avea noroc.100
O altă formă de cunoaştere a viitorului soţ, practicată în această zi, era
cea „cu mărul”. De la Luţa până la Crăciun fata muşca dintr-un măr. Ultima
bucată o mănâncă în poartă şi numele bărbatului, pe care îl vede în acest timp,
îi indica numele viitorului soţ.
La fel ca şi unguroaicele, tinerele slovace din această zonă muşcau şi
ele din măr până la Crăciun, făceau bilete sau rupeau o creangă de liliac şi o
puneau în apă să vadă dacă înfloreşte până la Crăciun, ceea ce era un semn că
se va mărita.
Rituri pentru sporul casei, bătutul găinilor
În grupul practicilor magice obligatorii se înscriu şi riturile pentru sporul casei.
Astfel, ca animalele să nască mulţi pui în gospodărie, în această zi ungurii credeau că trebuie să împrăştie boabe de mazăre, roata pe după casă şi în curte.
În Bătania, ei obişnuiau să facă şi un bici al Luţei, cu care biciuiau animalele mari, ca să fie sănătoase. Conform tradiţiei, biciuitul trebuia să se facă
însă uşor, fiindcă altfel acestea ar fi devenit spărioase.
Ca patroană a păsărilor de curte, se credea că Luţa controla oatul şi că el
putea fi stimulat pe cale magică.
Prin urmare, ca găinile să facă multe ouă, unguroaicele le atingeau ritual la fund cu făcăleţul, spunând:„Az én tyúkon mindig kotojjon, tojjon/ A
szomszédoké meg csak mindig kárájjon!”(Găinile mele tot timpul să scurme şi
să facă ouă/ Ale vecinilor întotdeauna numai să cârâie!)
În Mako (jud. Csongrád) obiceiul este cunoscut ca tyúkok
megpiszkálásának (scormonitul găinilor). Dimineaţa, devreme, găzdăriţa se du99
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cea la coteţ cu făcăleţul. În timp ce atingea găinile cu acesta spunea „Az én
tyúkom tojj, a másé meg kotty, kotty” (Găina mea să facă ouă, a altuia să scurme)101.
În alte sate în trecut era obiceiul umblatului pe la case, cu urări, pentru
sporul păsărilor („kottyolás”).
În zona aceasta obiceiul a fost consemnat în localitatea mixtă, maghiaro-slovacă, Gerendas, şi în Orosháza (jud. Békés).
În ambele localităţi băieţii porneau pe la case ducând cu ei o buturugă
furată. Intrau în bucătărie, se aşezau pe ea şi lovind pământul cu bâte cu lanţ,
cântau:
„Luca, Luca, kitty-kotty,
kitty-kotty
gelegonya kettő.
Ennek a gazdának
Anny csirkéje legyen,
mint az égen a csillag,
földön a fűszál.
Kitty-kotty, kitty-kotty,
gelegonya kettő.”

„Luţa, Luţa, kitty-kotty,
kitty-kotty
doi păducei.
Această gazdă să aibă
Atâtea păsări
Câte stele pe cer
Câtă iarbă pe pământ
Kitty-kotty, kitty-kotty,
doi păducei”.

În timp ce rosteau urările, gazda arunca deasupra capului lor porumb, ca
găinile să mănânce mult şi să facă ouă. În final erau răsplătiţi cu mâncare şi băutură. Buturuga o lăsau acolo „ca să se chinuie gazda cu ea.”102
La fel ca şi ungurii, slovacii săvârşeau în această zi anumite practici rituale pozitive sau negative, care puteau influenţa pe cale magică păsările din
gospodărie.
Femeile nu aveau voie să toarcă, să coase, ca nu cumva să toarcă şi să
coase fundul găinilor103. În schimb, se practicau anumite rituri pozitive: se spăla, se rupeau zdrenţe, se ciupeleau pene, ca găinile să dea mai multe ouă.
De asemenea, la fel ca la unguri, erau săvârşite şi rituri, ce vizau magia de contact sau analogia.
Astfel, dimineaţa, în zori, bărbaţii piscăleau cu făcăleţul – obiect legat
simbolic de vatră, locul sacru unde se săvârşeau riturile domestice – fundul găinilor, în coteţ, ca să facă ouă. Obiceiul îl găsim menţionat odinioară şi la slovacii din Elek.
De asemenea, gâscanului, ca să fie bun de prăsilă, slovacii îi dădeau usturoi. În schimb, gâştele, ca să facă ouă multe, erau bătute ritual, atât la Lucka
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cât şi la Sf. Pavel, slovacii considerând că, prin similitudine, vor face atâtea ouă
câte lovituri au primit pe spinare104.
În sfârşit, slovacele obişnuiau să măture, la miezul nopţii, sub ferestrele
vecinilor, ca prin similitudine să măture către casa lor norocul la păsări şi la celelalte animale din gospodărie. Se povesteşte că mergeau cu neruşinare chiar pe
movila de gunoi a vecinilor de unde duceau resturi de paie, ca găinile lor să fie
ouătoare.
Obiceiul de a bate găinile de Sf. Lucia a fost preluat de la maghiari şi
slovaci de trei comunităţi româneşti din Ungaria: Aletea, Bătania şi Chitighaz.
Astfel, la Chitighaz, în seara zilei, româncele băteau găinile cu „drîgla
dă la cuptor”, ca să dea în anul ce vine multe ouă,105 sau aruncau în coteţul găinilor vătraiul, cu care se scormonea jăratecul, în credinţa că această unealtă,
contaminată magic, va contribui la sporul păsărilor.
De asemenea, în Aletea a fost preluată şi interdicţia de a coase în această zi, în credinţa că, prin similitudine, va fi cusut şi fundul găinilor şi n-ar mai fi
făcut ouă.
Previziuni de viaţă, meteorologice, economice
În sfârşit, ziua Luţei era considerată şi o zi bună pentru previziuni.
Ca să ştie, „cine va trăi şi cine va muri din familie”, slovacii din zonă
puneau în această zi, la meştergrindă, câte un usturoi curăţat, numit, pentru fiecare membru al familiei. Se credea, că va muri anul viitor, cel al cărui usturoi
cădea de pe grindă până la Crăciun. Usturoiul pipernicit însemna boală, pe când
cel viguros sănătate.
Alte previziuni vizau vremea, recoltele fiind condiţionate de aceasta.
Astfel, pentru a afla cum va fi vremea în anul viitor, în comunităţile maghiare
în această zi oamenii făceau calendarul de ceapă.
În Pecica, pentru a afla dacă anul următor va fi secetos sau ploios, era
urmărită vremea în fiecare zi, de la Luţa până la Crăciun.106
În Mako, de ziua Luţei era obiceiul să se pună într-un vas grâu să încolţească, ca, prin magie analogică, oamenii să afle cum va fi recolta, în anul care
vine. Practica a fost în trecut una generală, în toate satele ungureşti.107
În Kiszombor, conform mărturiilor adunate, se planta grâul Luţei în tăviţe pentru toată familia. „Şi atunci când răsare din seminţe, se zice că se poate
aprecia recolta. Şi de Bobotează ştiam eu de la bunica, să-mi fac atâtea tăvi în
care aruncam câte un pumn de grâu, încât toate animalele din jurul casei, gă-
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ini, curcani, porci, să mănânce din acel grâu, din grâul Sfintei Lucia. Obişnuiam să dau la fiecare animal.”108
La fel ca maghiarii şi slovacii, pentru a şti cum va fi vremea în anul care vine, făceau de ziua Luţei calendarul de bucate. Oamenii semănau grâu şi
după felul cum arăta acesta, la Crăciun, ştiau cum avea să fie recolta în anul
următor.
Ignatul, 20 decembrie
Următoarea zi însemnată din calendarul popular, este Ignatul porcilor,
o falsă sărbătoare ţinută doar de comunităţile româneşti.
Trebuie să spunem însă că, în ciuda coincidenţei de dată, Ignatul porcilor sau al păsărilor din imaginarul popular românesc nu are nimic cu Sf. Ignatie
Teofanul, celebrat de biserică în 20 decembrie şi nici cu povestea hagiografică
a acestuia, suprapunerea celor două sărbători (păgână/ creştină) fiind una de dată târzie, operată de creştinism.
„Sfânt fără cruce”, Ignatul din tradiţia populară românească vine de
undeva din străfundurile omenirii, nefiind altceva, potrivit etnologilor străini şi
români, decât o veche divinitate arhaică.
Prin urmare, la români, ziua este una de tăiere a porcilor sau a unei păsări negre, înţeleasă ca ofrandă rituală închinată zeilor pământului.109
Unul dintre primii care a susţinut, cu argumente convingătoare, ideea că
porcul reprezintă în folclorul european un străvechi spirit agrar, fiind atestat la
mai multe popoare, a fost J.B. Frazer. Frazer presupunea chiar că porcul a fost
socotit în trecut o întrupare a lui Adonis, zeul grec care simboliza moartea şi
renaşterea ciclică a vegetaţiei, ceea ce ar explica uciderea rituală a animalului şi
mâncarea lui sacramentală de către adoratori, în ocazii solemne, ca reprezentant
al zeului.110
Ion Ghinoiu, pe linia lui Frazer, considerând sacrificiul sângeros al porcului – ca substitut neolitic al grâului111 – identifică şi el un întreg scenariu, care înglobează „obiceiuri şi practici magice” (prevestirea morţii violente, prinderea şi înjungherea victimei, semnele făcute pe corpul animalului, jumulirea părului, jupuirea pielii, pârlirea ca formă de incinerare simbolică a cadavrului,
ciopârţirea corpului, utilizarea grăsimii la farmece, descântece şi la prepararea
unor leacuri, prepararea unor alimente rituale din anumite organe vitale animalului), ca sumă de relicve ale sacrificiului unui mare zeu preistoric.112
După Antoaneta Olteanu, Ignatul este cea mai importantă sărbătoare a
lunii decembrie, „în care demonismul ritual este evident”, din acest punct de
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vedere „fiind cea mai bună dovadă a rezistenţei sărbătorilor păgâne în calendarul poporului român.”113
Tradiţia spune că sacrificiul a fost instituit de însuşi Sf. Ignat, patronul
porcilor şi al păsărilor. Conform credinţelor vechi româneşti, Ignat a vindecat
porcii de boală grea, dar tot el este cel care le apare porcilor în vis şi le spune ca
au să moară şi în final le ia sufletele. De aceea se zice că porcul care nu a fost
tăiat de Ignat nu se mai îngraşă, nu mai pune carne pe el şi nu mai mănâncă fiindcă „vede sânge în mâncare”.114
În această zi nu se lucrează, ca să ai noroc la porci. Singura activitate
îngăduită era tăierea animalului. De asemenea, odinioară, în Moldova, începând
din această zi până în 8 ianuarie, femeilor le era interzis să spele şi să toarcă,
„ca să nu se întoarcă Crăciunul de la ele”. Despre cine torcea, se spunea că „îşi
toarce zilele, adică le adună pe fus sau cad în boală şi ignează, ca porcii când
se taie”.115
Pentru celelalte munci, dezlegarea la lucru era condiţionată în unele sate
din judeţul Arad de spunerea Poveştii lui Ignat, sau, în alte părţi ale ţării, de
stropirea în frunte cu sânge de porc negru.
Credinţe legate de această zi şi Povestea lui Ignat le găsim conservate şi în
prezent, în formă diluată, în memoria satelor de la poalele Munţilor Apuseni, în
Ţinutul Hălmagiului şi al Gurahonţului.
De pildă, în satul Iosăşel, despre această zi se spunea că „este ziua în
care, în toate curţile gazdelor neaua este cruntată cu sânge de porc, fiindcă, se
credea că, numai cine vedea sânge în ziua aceea va avea noroc în anul următor”. 116
Printre interdicţii, în satele risipite pe dealuri din acest ţinut o găsim şi
pe aceea de a nu umbla cu sita şi cu piaptănul, dacă nu ai spus descântecul117:
„Cu cinci zile înainte de Crăciun îi o sărbătoare, Ignatu. În sărbătoarea asta
nu tribe să umbli cu sâta o cu piaptănu, că au lupii umblături şi s-ar putea,
Doamne fereşte, să te mânce. Da dacă spuni dimneaţa descântecu, poţ umbla,
că lupii n-au să vină la tine.”118
Cât priveşte povestea, ea era spusă încă în anii 1989-2000 în satele
Zimbru şi Buceava, în forma completă adică cu tot cu poezia din ea.119
Urcând spre Hălmagiu, în satul Avram Iancu (com. Vârfuri), Ileana
Cosma îşi amintea doar versurile, pe care le spuneau oamenii în copilăria ei în
această zi, „ca să poată lucra120”:
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„Ignate, Ignate, ce-i unu?
Luna
Ignate, Ignate ce-i doi?
Bine vede omul cu doi ochi.
Ignate, Ignate ce-i trei?
Cu trei degete îţi faci cruce.
Ignate, Ignate, ce-i patru?
Patru roate la car.
Ignate, Ignate ce-i cinci?
Cinci degete la o mână.
Ignate, Ignate ce-i şase?
Şase boi pe brazdă.
Ignate,Ignate, ce-i şapte?
Inde-s şapte fete la casă îi şezătoare deplină.
Ignate,Ignate, ce-i opt?
Inde-s opt feciori la casă, să nu te bagi voios, că nu-i ieşi sănătos.
Ignate, Ignate, ce-i nouă?
Ce-i nouă mascuri ai mei în cocină.
Ignate, Ignate ce-i zece?
Ptiu drace la obroace. Crapă Iudă di ciudă”.
La o comparaţie, toate poeziile spuse în ziua de Ignat, în acest ţinut de
munte al judeţului, respectă un model arhaic, micile diferenţele de la un sat la
altul fiind nesemnificative.
Etnologii recunosc cu uşurinţă în acest text în versuri vechea „ poveste
a numerelor”121, construită pe motivul străvechi al dezlegării iniţiatice a cimiliturilor, care a fost înglobată organic în Povestea lui Ignat.
Dincolo însă de această dezlegare la lucru în versuri, tăierea porcului în
judeţul Arad respectă încă scenariul menţionat de Ghinoiu, oamenii continuând
să facă gesturile rituale, să respecte rânduielile vechi, să consume seara la pomana porcului, anumite bucăţi din animalul sacrificat122.
Pretutindeni în comunităţile tradiţionale din zonă pomana porcului este
şi azi obligatorie. Tot obligatoriu se consumă caltaboşi, cârnaţi şi bucăţi de carne friptă, stropite cu ţuică şi vin. În Şeitin se spunea că băutura consumată era o
formă de a mulţumi porcului jertfit, „o dovadă că nu-l mănâncă câinii”. În
plus, tradiţia în sat era ca la această cină să vină „goţoii”, oameni mascaţi, care
făceau fel şi fel de glume, fiind răsplătiţi în final cu farfurii cu gustări din porcul tăiat.123
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Alte părţi din corpul animalelor precum picioarele, şoricii, urechile,
murate şi afumate, erau utilizate la prepararea piftiilor, o altă hrană rituală, ce se
oferea în unele sate, de pomană, la Sân-Toader.
Unsoarea de porc negru figura pe lista ingredientelor magice în tratamentele populare ale unor boli.
În sfârşit, pe Valea Mureşului, ieşind din judeţul Arad spre Deva, la
Zam, oamenii foloseau valenţele apotropaice ale sângelui de la porc negru, ungând copii pe frunte „ ca să fie graşi şi faini ca porcul tot anul.”124
Faţă de românii din judeţul Arad şi Hunedoara, dincolo de frontieră, în
comunităţile româneşti din Ungaria, ziua de Ignat este azi complet deritualizată,
cu toate că oamenii continuă să taie, să prepare şi să încheie ziua cu pomana
porcului, după cum au moştenit din bătrâni:
„... mai cătă Crăciun atunş l-om tăie...pruncu soru-me oa sucuit, că
ielu-i henteş, ş-apoi ielu-l face... apu maţă nu ticăzîm numa cele subţîre ... maţă
ieu dă la bold mai groasă...” 125;
„... ap-atunce la tăiet o fuost care o ştiut rându aşe da mai la tătă casa
o ştiut oaminii băluii cu iii ... apu amu ne strînjem aşe cîţ or fost într-o clangă
cum zîcem mai dămult...p-acele vremuri pîrjoleu cu paie...”126.
Simplul fapt că, în preajma acestei zile, „fiecare îşi taie porcul”, leagă,
prin obligativitatea temporală a săvârşirii actului ritual şi prin sacrificarea propriu-zisă, aceste comunităţi periferice la datina românească a sacrificiului sângeros al porcului, ca substitut neolitic al spiritului grâului127.
Fiind o zi de post, în vechime, cei foarte credincioşi se legau la nas să
nu simtă mirosul de carne.
Sf. Tamás128, 21 decembrie
Echivalentul popular al Ignatului este la maghiari Sf. Tamás, înscris în
calendarul catolic în 21 decembrie.
Conform tradiţiei, în comunitățile maghiare în această zi începea tăierea
porcilor. Animalul sacrificat de ziua Sfântului Tamás era numit „osânza lui
Tamás”. În alte ţinuturi ale Ungariei se credea, la fel ca la români, că sângele
animalului, sărat, are puteri vindecătoare.129
În sfârșit, maghiarii organizează și ei o masă colectivă, o pomană a porcului (disznótor), semn că într-un trecut îndepărtat porcul a avut la toate populaţiile aceeași funcție.
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Datina de a consuma bucăți din animalul sacrificat o găsim și azi în
comunitățile maghiare situate de o parte şi de alta a frontierei. Cina sau pomana
porcului are loc seara, după terminarea lucrului și este una veselă.
În Orosháza seara veneau mascaţi şi cereau cântând o bucată de caltaboş:
„Eljöttem én kántálni
Nem szabad engem bántani.
Én fogtam meg fülit, farkát,
Adjanak egy darab hurkát!”130

Am venit să vă cânt
Nu-i voie să-mi faceţi rău
Eu i-am ţinut urechea, coada
Daţi-mi o bucată de caltaboş

În trecut, și în Pecica şi Szederhát, în timpul serii apăreau mascaţi, care
făceau glume şi care, profitând de neatenţia gazdelor, încercau să fure bucăţi
din porc. Datina este şi azi ca celor care au ajutat, vecinilor să le se dea pachete
sau farfurii cu preparate din porc, de gustare.
Spre deosebire de maghiari, în tradiţia slovacă ziua Sf. Tomáš era considerată o zi bună pentru practici rituale premaritale.
Tinerele slovace obişnuiau să scuture în această zi gardul de nuiele împletit, ca să afle încotro se vor mărita. În acest timp spuneau:
„Lesa, ľesa, trasiem ťa,
svati Tomáš, prosim ťa,
daj mi toho poznaťi,
či ja budem s ňim pri sobáši stáťi.”131

Gard, gard, te scutur,
Sf. Tomas te rog
fă-mă să-l cunosc pe acela
Cu care voi sta la cununie.

Dacă, în timp ce scuturau gardul, începea să latre un câine, credeau că
în direcţia de unde se auzea lătratul, acolo s-ar fi măritat.

1.3. Crăciunul
Originea şi numele sărbătorii
Petru Caraman considera cuvântul Crăciun ca având o origine latină,
din quartum ieiunium, alţii precum Hasdeu susțineau o origine albaneză sau
slavă, din Kërcúm, Krakun, Koročun.132
În mitologia populară românească, se spune că numele sărbătorii ar fi
fost dat de însăşi Fecioara Maria, după Crăciun, stăpânul curţilor în care s-a
născut Isus.133 Crăciunul ar fi fratele mai mare al lui Moş Ajun, ambii simbolizând îmbătrânirea timpului. În legătură cu Bătrânul Crăciun există o serie de
legende pe întreg spaţiul românesc, dar îl găsim şi în mai multe colinde.
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Semnificaţia Crăciunului
În înţelesul românilor, Crăciunul este un praznic împărătesc de primă
mărime, o sărbătoare majoră care concentrează, în desfăşurare, două componente: 1) sărbătoarea păgână, solstiţiară, ce trimite atât la o foarte veche zeitate a timpului care trebuie să moară ca să reînvie, cât şi la cultul solar al lui
Mithra, de origine iraniană, intrat în secolul III oficial în calendarul roman ca
Dies Natalis Solis invicti, şi 2. sărbătoarea creştină, care celebrează naşterea
fizică şi spirituală a lui Isus, fiul lui Dumnezeu.
Este de fapt o suprapunere de timp păgân/ timp sacru şi un mixaj ritual,
în care ponderea o deţine ritualistica arhaică. Menţionăm în acest sens, vechiul
obicei al slobozirii roţilor de foc la solstiţiul de iarnă, ca practică magică menită
să ajute soarele în acest moment de slăbiciune, ce vine dintr-un trecut îndepărtat134.
Crăciunul reprezintă pentru comunităţile tradiţionale româneşti o sărbătoare cu valoare de omen135, dată de colinde, jocuri dramatice, mascaţi, previziuni meteorologice, practici de revigorare a sporului gospodăriei, previziuni maritale etc.
Trecând la tradiţiile sârbeşti, Koročun reprezintă, la fel ca şi la români o
arhaică divinitate solstiţiară, numeroase credinţe şi obiceiuri performate la Crăciun fiind înţesate de elemente precreştine, legate de cultul Soarelui şi de cultul
strămoşilor arboricoli.
Faţă de sârbi, ungurii consideră Crăciunul, după modelul sfânt, ca o
sărbătoare a familiei. Totuşi, şi în societăţile tradiţionale maghiare, credinţele şi
obiceiurile legate de această zi, camuflează în corpul sărbătorii bisericeşti şi un
strat, arhaic.
În tradiţia germană Crăciunul (Weihnacht) semnifică în primul rând Ziua Naşterii Domnului. Germanii obişnuiau să spună că „În fiecare an vine din
nou copilul Isus”, înţelesul fiind de repetare, anuală, în plan simbolic a misterului Naşterii lui Isus.
Şi cum de Crăciun Sfânta Familie a fost adunată în jurul pruncului, ziua a devenit şi pentru germani sărbătoarea familiei, în care cei certaţi trebuiau
să se împace.
Simbolurile Crăciunului
Buşteanul Crăciunului
Coborând în timp, la români bradul are o origine veche însă în trecutul
îndepărtat funcţia şi semnificaţia simbolică a acestuia a fost alta, în tradiţia românească el fiind prezent mai ales în contextul nunţii şi al înmormântării136.
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Vechiul simbol al Crăciunului a fost buşteanul. Românii ardeau în noaptea de Ajun „butucul Crăciunului”, reprezentat printr-un trunchi de copac, jertfa
simbolizând moartea şi renaşterea vechii divinităţi solstiţiare. Simion Mangiuca
menționa în Banat, în Calendarul său pe 1882, datina „Butucului Crăciunului
arzătoriu în foc”. Un rudiment din acest rit s-a păstrat până azi în credinţa că
„focul nu trebuie să se stingă în această noapte”.
Cenuşa buşteanului, care era ars în noaptea de Crăciun, încărcată cu puteri magice, era împrăştiată prin grădini pentru rod.
Buturuga sacră a Crăciunului a fost mai complexă în tradiţia sârbă şi bulgară. Mitologul Ivan Evseev considera buturuga sacră din mitologia slavă ca fiind la origine un idol păgân. 137 Totuşi arderea butucului nu a fost specifică doar
românilor şi slavilor de lângă noi. Credința în valențele buturugii sacre a fost una
generală la populațiile vechii Europe, ea fiind interzisă în secolul al VI-lea în spaţiul catolic de biserică.138 Această perspectivă nouă l-a determinat pe Vulpescu să
considere că este vorba despre o datină veche europeană, ataşată la un moment
dat de unele populaţii, care practicau mithrianismul, cultului solar139.
Hrana rituală
Un alt simbol vechi al Crăciunului este hrana rituală, preparată special
pentru a fi consumată colectiv sau dăruită în aceste zile.
Cel mai important preparat, odinioară prezent la toate populaţiile, este
colacul de Crăciun, cu funcţie apotropaică. În vechime, el trebuia să stea pe
masă până la Anul Nou. Era consumat colectiv în contextul Crăciunului, de toţi
membrii familiei iar firmiturile erau date la animalele şi păsările din gospodărie
şi erau puse în seminţele de grâu şi de porumb, ce urmau să fie semănate140.
În comunităţile româneşti din aceste ţinuturi, în dimineaţa de Ajun, devreme, femeile coc colacul de Crăciun şi piţărăii (colăceii pentru copii care colindau).
Colacul mare de Crăciun, în aceste ţinuturi, este rotund asemeni astrului
solar, şi împletit în trei.
Referitor la modul de preparare, vorbim despre reguli şi practici rituale
(femeie iertată, apă neîncepută etc.).141 În Zărand (satul Păiuşeni), unde colacul
de Crăciun se numeşte cinari, femeile întrebate explicau: „Făceam din aluatu
din care făceam piţărăii un cinari, aşa îi spunem. Îl făceam în cuptor. Un aluat
sucit pă masă. Era întors roată. Se pune în el ai, busuioc şi sare. Aluatu ăsta să
cocea în Ajunul Crăciunului.142
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În satul Vârfuri, în cinar se punea un bănuţ. Cinarul nu se tăia ci se rupea de către membrii familiei, şi cel la care rămânea banul se spunea că va avea
noroc în anul care vine.143
Colăceii destinaţi copiilor urători, numiţi piţărăi, aveau forme simbolice, diferite pentru băieţi şi fete. În unele sate se făceau prin răsucirea bucăţii de
aluat în formă de pasăre.
Trecând la comunităţile sârbeşti, şi la acestea, pe masa de Crăciun se
pune obligatoriu Colacul mare. Acest colac, făcut odinioară din aluat nedospit,
se coace şi azi în Ajun, înt-un vas rotund. În mijlocul colacului se pune un trandafir din aluat, în care se înfigea un fir de busuioc, cu lână roşie. Deasupra colacului, sub formă de cruce se pune o împletitură răsucită din două suluri de
aluat. În cele patru părți se pun patru ruje (trandafiri), două sub forma unor colăcei și două sub forma unei bentițe crestate și rotunjite ca un melc. De asemenea se împlântă în aluat și o nucă.144 În timp ce colacul este frământat, se rupe
din aluat o bucată, din care se face un fel de pâine, numită „Sănătate”145, pe care
se fac atâtea crestături câţi membrii are familia. Aceasta se coace separat și se
unge cu miere. Alături de Colacul mare şi de pâinea numită Sănătate, sârboaicele
frământă și coc şi alte aluaturile cu forme simbolice, numite „ogor, butoi, boi la
jug, scroafa cu purcei, cloșca cu pui etc.”, un colac special, pentru cel ce intră
primul în casă (polojnicul), un colac pentru porcar, pentru văcar etc.146
În trecut, în toate comunitățile sârbești, se făceau şi colăcei pentru fiecare femeie ( forme împletite cu coc) și pentru fiecare bărbat (figuri în formă de
fes) din casă. Aceste aluaturi se pun pe masă şi se consumă la Crăciun.
Singurul preparat ritual care se face în dimineața de Crăciun, odinioară
din făină de grâu sau din mălai, fără sare, cu apă neîncepută, este Cesniţa: „o
prăjitură la care să zâce cesniţă ca dă plăcintă întinsă, să usucă foile şi să pune 12 foi, o foaie, un rând de nucă, o foaie un rând de nucă şi un ban. Ultima
foaie se unge cu unoare curată şi se cresta frumos şi să făcea în pătrat, câţi
suntem în familie.”147
Etnologul Mila Bosić consideră cesniţa tot un colac ceremonial important.148 În interior se punea un bănuţ, menit să aducă noroc şi prosperitate celui
ce îl găseşte. În alte părţi, femeile mai puneau boabe de grâu şi coji de ouă.
Datorită încărcăturii magice, bucăţi din česnica au fost folosite în trecut
şi ca tratament. Se considera chiar că sunt bune pentru femeile sterpe.
La fel ca la sârbi, şi la bulgari, datina era să se facă pentru Crăciun un
colac special consacrat Crăciunului, numit Bogoviţa, în care se pune o monedă,
143
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şi un colac consacrat gospodăriei, pe care se făcea din aluat diferite figurine
cruce, cioban, miel, grâu, butoi. La aceştia se adăugau şi la bulgari colacii pentru colindători, numiţi blagoslovniki sau koladniki. 149
Referindu-se la hrana rituală de Crăciun la unguri, etnologul Bálint
Sándor, enumeră alături de ostye, pe care o numește „pâine sacrală” și alte câteva alimente simbolice „guba”(colacul cu mac), sfărmurile de pâine, aluaturile
numite în jurul Szegedului „pipicske”, mărul etc. În tradiția maghiară mărul este un simbol al pomului cunoașterii sau a pomului vieții din Rai.150
Slovacii pregăteau pentru Crăciun, alături de colac, tăiţei cu mac
(pľžike). În cazul acestora simbolistica este una dobândită prin includerea tăiţeilor în ceea ce etnologi numesc „scheme rituale preconcepute“, ce au în spate
credinţa în eficacitatea magică a hranei, pregătită şi consumată într-un anumit
context.151
Tăiţeii, cât mai lungi, trebuiau mâncaţi obligatoriu, „ca să fie cânepa
cât mai înaltă“. Azi, când oamenii nu mai seamănă cânepă, aceştia au început
să fie înlocuiţi de plăcinta cu mac, macul simbolizând sporul.
Pomul de Crăciun
Datina bradului împodobit în contextul Crăciunului, azi generală și în
comunităţile tradiționale din acest teritoriu plasat de o parte şi de alta a frontierei româno-maghiare, este una de dată mai târzie şi ea a pătruns pe filieră occidentală, germană152, fiind importată din Austria, mai întâi în oraş şi apoi la sat.
Cât privește comunitățile românești tradiționale, bradul împodobit ca
simbol al Crăciunului a fost acceptat mai greu, datorită vechii sale semnificații.
Petre Ispirescu într-o conferință cu tema Pomul Crăciunului, ținută la
„Junimea” în Bucureşti în anul 1882, povesteşte cum văzând pe fereastră într-o
casă un brad împodobit a fost convins ca acolo a murit cineva tânăr. În aceeaşi
conferinţă el susţinea că obiceiul de a împodobi bradul este unul străin, pripăşit
la români.153
Moş Crăciun
O altă preluare târzie din cultura occidentală este şi Moş Crăciun.
Referindu-se la Moş Crăciun, Otilia Hedeşan preia afirmaţia Yvonnei de Sike
care susţinea în cartea sa Fétes et croyances populaire en Europe,154 că acesta
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este o tradiţie recentă, care însă s-a extins în întreaga lume creştină, foarte probabil fără nici o semnificaţie religioasă. Apărut conform cercetătoarei Yvonne
de Sike în America, Moş Crăciun a fost primit la începutul secolului XX cu rezerve în Europa . Preluat în 1930 de firma Coca Cola el era în perioada interbelică mai mult o emblemă a succesului american, fiind repudiat de biserică în
Franţa „ca un pângăritor al sărbătorii Crăciunului”.155 În acest sens, în anul
1951, reprezentarea lui Moş Crăciun a fost spânzurată de zăbrelele catedralei
din Dijon.
În orice caz, Moş Crăciun sfârşeşte totuşi ca un biruitor, devenind, sub
nume diferite de la o ţară la alta, un purtător de cadouri. Încercând să-i explice
succesul pe direcţia dezvoltată de Claude Levi-Strauss, Otilia Hedeşan conchide că acest personaj globalizant, îmbrăcat pretutindeni la fel şi desfăşurând acelaşi ritual ( zborul cu sania, intrarea pe coş, punerea darurilor în ciorapi sau sub
pom) s-a impus tocmai pentru că a devenit acceptabil prin ştergerea diferenţelor, atât pentru creştinii cât şi pentru musulmani şi evrei.156
Revenind la tradiţiile româneşti, putem spune prin urmare referindu-ne
la pom şi la Moş Crăciun, că cele două elemente de recuzită recente, pliate pe
inventarul arhaic al Crăciunului, odată adoptate, au sfârşit prin a fi incluse de
comunităţile tradiţionale în grupul simbolurilor ce marchează sărbătoarea: „La
tătă casa cu prunci, noaptea de ajunu Crăciunului era bucurie mare că venea
Moş Crăciun. Aducea pom. De brad ori de jâneapăn, da se punea pe el bomboane, nuci, mere, biscuiţi, turceluţe, care ce avea...” 157
Aşezat aşadar în „soba dă la uliţă”, bradul era în urmă cu şase decenii
deja „naturalizat” pe Valea Crişului Alb, fiind împodobit cu produse tradiţionale locului: figurine de turtă dulce, floricele de porumb înşirate pe aţă, mere şi
nuci (Păiuşeni, Ineu etc.).
La fel, în satul Bodrogul Vechi, bradul împodobit a apărut în „casa
dănăinte” tot după război. Împodobirea s-a făcut şi aici cu nuci, vopsite cu
bronz sau învelite în staniolul păstrat de la saloanele din anul trecut, cu bomboane de pom, cu mere, cu păcărăi (fursecuri făcute în casă sub formă de steluţe, brăduţi, păsări).158
Trecând frontiera, pomul de Crăciun este prezent şi în casele românilor
din Ungaria. Dacă bradul lipsea, se împodobeau simbolic crengi luate de la alţi
pomi: „Pomu Crăciunului am făcut şi io. Când am fost mică era, da nu ştiu ce
pom o fost, într-o oală dă pământ pune mama aşe o crenguţă, nucile le învăle
în şiclu, în sztaniol papir, da nu ştiu acile dânainte, le lua şi acăţa o ţâră şi on
măr şi o fost bine.”159
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În sfârşit, tradiţia bradului o găsim şi la celelalte populaţii din zonă. La
germani, Cristbaum 160 (Pomul de Crăciun) este şi azi unul dintre simbolurile
importante ale Crăciunului. Vechiul mod de împodobire a fost cel obişnuit în
societăţile tradiţionale ( mere şi nuci).
În perioada interbelică, în Aradul Nou, în seara de Ajun, copii aşteptau
cu nerăbdare ca Pruncul Isus să le aducă sub pom daruri. Încăperea cu bradul,
adică camera de paradă, era ţinută încuiată, cu lumina stinsă. După ce se aprindea lumina, toţi membrii familiei se rugau, apoi cântau „Stille Nacht, heilige
Nacht” şi „O Tannenbaum” şi abia apoi copii aveau voie să se apropie de
brad.161
La germanii din Satu Mare (com. Secusigiu, jud. Arad), în trecut, se
punea un brad şi în biserică.
În satele maghiare, la fel ca în cele româneşti, bradul de Crăciun s-a generalizat după război, deși prezența lui este consemnată în Ungaria de la începutul secolului al XIX-lea. Prima care a împodobit bradul, a fost baroana Brunswick Tereza din Budapesta, în anul 1824162. La finele secolului al XIX-lea
Kálmány Lajos, referindu-se la betlhemași, consemnează prezența bradului și în
casele din Szeged.163
În ciuda acestor atestări, generalizarea pomului în sate a fost de dată
târzie. În Orosháza, cei care nu au putut să îşi cumpere, au împodobit crengi, cu
ornamente confecţionate în casă164. În trecut, în casele în care se făcea brad,
acesta putea fi văzut de copii doar în ziua de Crăciun dimineaţa. Copiii credeau
că el a fost adus de pruncul Isus. Ulterior pomul a început să fie împodobit în
ajunul Crăciunului.
În Kiszombor datina era ca bradul să fie aşezat de capul familiei spre
cocina porcilor, „ca porci sa devină aşa de graşi pe cât de încărcat era pomul
de Crăciun”.165
La fel, la maghiarii din Pecica pomul de Crăciun a fost nelipsit. Multe
familii aveau brad şi în timpul războiului, când nu se găsea mai nimic: „În acele vremuri nu se găseau atâtea decoraţii în magazine, iar noi făceam ornamente, vopseam nucile în culoare argintie sau aurie şi le agăţam în pom drept ornament... Aveam şi mere roşii şi altele asemănătoare. Mai aveam şi lumânări
în pom şi steluţe.” 166
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În trecut la sălaşele din jurul Szegedului, copiii din familie primeau
mielul de Crăciun, o jucările în formă de miel făcută din lut. În unele sate îl puneau lângă grâul Luţei şi le spuneau copiilor că l-a adus Isus.167
Timpul (zilele) Crăciunului
Sărbătoarea însumează, pe lângă Ajun, încă două zile (25, 26). Doar la
sârbi, cele 3 zile sunt anticipate de ziua de vineri, numită Tucin-dan, în care în
unele sate sârbeşti se tăia porcul şi în care „nu aveai voie să te cerţi şi să te
baţi”168 şi continuă cu ziua de 27.
Modul de desfăşurare a zilelor Crăciunului în comunităţi sârbeşti, scoate la iveală o serie de reminiscenţele rituale, ca părţi dintr-un scenariu. Cele mai
importante sunt zilele de Ajun şi prima zi de Crăciun, care se întrepătrund şi
formează un tot unitar, multe din practicile rituale începute în ajun continuând
în ziua următoare, în acest sens existând chiar şi o zicală: „Sunt ca Ajunul cu
Crăciunul”.
La slovaci, din cele trei zile ale Crăciunului (Kračún, Vianoce), ponderea sărbătorii cădea pe practicile arhaice, păgâne din Ajun, numit în Nădlac
Kračún iar Ţipar, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Békéscsaba Šredý večer.
Ajunul Crăciunului
Datina în societăţile tradiţionale din zonă era ca seara de Ajun să fie petrecută în familie, adunaţi în jurul mesei amenajată special, consumând alimentele simbolice, făcând anumite gesturi. În felul acesta se credea că familia va fi
unită tot anul, că viitorul este asigurat.
Cum Ajunul era ultima zi de curăţenie trupească şi sufletească, în unele
sate româneşti, printre care şi Secusigiu, preotul mergea să sfinţească casele cu
molitfă. Tot în Secusigiu era şi datina să se meargă la „mormince cu tămnâie”,
cu creangă de brad şi nuci. 169
Practici magico-rituale
Crăciunul cel bătrân încheia un ciclu temporal, ca să poată să înceapă
altul. Ca hotar al anului, limitele dintre cosmos şi haos deveneau extrem de
permeabile.
Odinioară ţăranii au crezut că în aceste zile se decide soarta gospodăriei, a casei, a membrilor familiei pentru anul viitor, încât majoritatea riturilor
performate au avut drept scop să atragă pe cale magică norocul, fericirea, prosperitatea asupra gospodăriei şi familiei, în anul care urma.
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Asemenea practici rituale găsim la toate populaţiile din zona de frontieră. În funcţie de scopul urmărit ele au fost: practici de cunoaştere şi de influenţare a viitorului individual, previziuni erotice şi practici rituale de cunoaştere a
ursitului şi de influenţare a sorţii, practici de protecţie şi practici cu valenţe apotropaice, practici rituale pentru sporul gospodăriei etc.
Practici de cunoaştere şi de influenţare a viitorului individual
În comunităţile tradiţionale maghiare nu putea să lipsească din casă în
timpul sărbătorii Crăciunului, mărul, datorită valorii sale simbolice și a valenţelor sale apotropaice (bun pentru sănătatea oamenilor şi animalelor).
Ţăranii puneau într-un pahar măr şi beau apa după el. Dacă mărul roşu
se îngălbenea, era semn, că cel care a băut apa după el, se va îmbolnăvit în anul
care urma să vină. În alte localități se punea măr în apa din fântână și, până la
Bobotează, oamenii și animalele beau din această apă cu măr.170
O altă practică de data aceasta de cunoaştere a viitorului, utilizând magia prin similitudine, o găsim la ungurii din Pecica. În timpul cinei din Ajun, în
familiile maghiare „era obiceiul ca atunci să desfăceam fiecare câte o nucă, şi
dacă nuca era sănătoasă însemna că respectivul va fi sănătos. Aveam cu toţii
emoţii, ca nuca să fie sănătoasă. Apoi mâncam din mere şi ne rugam. Aceasta a
fost o regulă.”171
La slovaci, în trecut, tinerele prindeau în seara de Ajun muşte ca, prin
similitudine, să „zboare” la dans ca acestea. În Békécsaba se spunea „tak lietala
dievka v tanci ako mucha“ (aşa zbura, în timpul dansului, fata ca musca), prin
urmare fata „bola v tanci žiadaná“ (a fost poftită la dans).
Previziuni erotice, practici rituale de cunoaştere a ursitului şi de influenţare a sorţii
În satele româneşti din Ungaria fetele performau anumite rituri premaritale şi la Crăciun.
Astfel, în Bătania (Ungaria) era obiceiul ca fata, care voia să ştie de unde-i vine ursitul, să prindă o vrabie şi să o elibereze în seara de Ajun, ca să vadă
direcţia în care zbura şi din acea parte să-şi aştepte viitorul mire.
Tinerele slovace posteau în Ajun, ca să aibă noroc de bărbat bun.
Tot în comunităţile slovace, pentru a şti dacă se va mărita, la cina din
Ajun, când ajungeau la plăcinta cu mac, tatăl îi dădea fetei de măritat prima bucată şi ea fugea la o casă din vecini şi asculta la fereastră, ce se vorbeşte. Dacă
în această casă li se spunea copiilor să meargă, însemna că fata, prin similitudine, urma să se mărite. Dacă li se spunea să stea, însemna că şi fata ar mai fi rămas la casa părintească încă un an.
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Practici de protecţie şi cu valenţe apotropaice
În zona Gurahonţului românii credeau că, la această cumpănă dintre
ani, graniţele dintre lumi se deschid, iar pentru a se proteja de forţele malefice
trebuiau să facă diverse zgomote ca să le alunge.
Zgomote produceau şi ţăranii sârbi în noaptea dintre Ajun şi Crăciun, ca
să alunge forţele malefice, care ar fi putut lua în stăpânire satul în acest timp
vulnerabil al sfârşitului de an.
Obiceiul îl găsim şi la slovaci, unde este cunoscut sub numele de
robenie hluka (duruit). Datina slovacă era ca în Ajun, pe la ora trei sau după ce
băteau clopotele, o ceată de băieţi, în unele locuri, îmbrăcaţi în păstori, să umble pe uliţe, trăgând cu puşca, pocnind din bice sau rostogolind roţi de căruţă,
pentru a face zgomote.
Revenind la sârbi, în vechime, aceştia credeau că de Crăciun şi animalele se pot deochea, şi, ca să le protejeze, le închideau în grajd şi nu le dădeau
mâncare până la prânz (Šumberka). Tot în acest sat, ca să îşi protejeze magic
animalele, oamenii luau aşchii din grajd, le ardeau în sobă şi cu cenuşa le mânjeau „ca să rămână vii şi sănătoase şi să nu li se întâmple nimic”.
În sfârşit, pentru sănătate, în toate comunităţile sârbeşti, odinioară, li se
dădeau animalelor fărmituri din pâinea numită simbolic „Zdravľe” (Sănătate).
În comunităţile maghiare era obiceiul ca păstorii să umble prin sat cu
mănunchiuri de nuiele, din care gospodinele îşi trăgeau câteva, ca animalele din
gospodărie să fie sănătoase în anul care vine. Pentru aceasta ele băteau vitele ritual cu nuielele primite. Pe păstori îi răsplăteau pentru nuiele cu vin, pantofi şi
uneori bani în Ziua Sfinţilor Mărunţi.
Trecând la tradiţiile slovace, tot cu rol de protecţie, femeile strângeau în
seara de Ajun, de pe cuier sau de pe frânghie, toate hainele atârnate sau întinse
la uscat, „ ca să nu moară iosagul” (animalele din gospodărie) în anul viitor.
De asemenea, firmiturile rămase de la masa de Crăciun erau adunate de
slovaci într-un săculeţ şi folosite în scop terapeutic, în cazul oamenilor cu fracturi sau la îmbolnăvirea animalelor şi păsărilor din gospodărie (Nădlac, Ţipar).
Fie că erau puse în mâncare, fie că se afuma cu ele, resturile erau considerate ca
fiind încărcate magic cu puteri vindecătoare, prin asocierea lor cu Crăciunul.
În Pitvaros, Tótkomlós şi Nagybánhegyes (Hu) aceste firmituri se dădeau la animale şi păsări pentru sănătate. În plus, în Tótkomlós, erau arse în foc
„pentru furtună”.
Cercul apotropaic
În comunitatea românească din Secusigiu în trecut, în Ajun, femeile
aruncau, în curtea păsărilor, dimineaţa devreme, grăunţe, într-un cerc, ca acestea să se adune cât mai multe, în credinţa că astfel nu vor strica semănăturile
din grădină peste an.
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Cercul apotropaic îl găsim atestat şi la sârbi, bulgari şi slovaci. În unele
locuri în Ajun, în altele în toate trei zilele, sârbii obişnuiau să-şi hrănească păsările într-un cerc făcut din sfoara, cu care au fost legate paiele împrăştiate în
Ajun. Grăunţele se dădeau doar în momentul în care în cerc intra şi cocoşul. În
felul acesta se credea că orătăniile vor sta pe lângă casă.
Mladinka Klaič din Mečka, comitatul Baraňa îşi aminteşte că în copilăria ei, în acest sat, gospodina intra în cercul apotropaic cu un pahar de vin şi
după ce intra şi cocoşul zicea de 3 ori „Să fii sănătos cocoşule, sute de ouă şi
mii de pui” apoi trebuia să bea paharul de vin până la fund172.
Bulgarii hrăneau găinile într-un cerc făcut dintr-o sfoară ca să nu fugă şi
să cadă cloşti cât mai des.173
În sfârşit, slovacii obişnuiau şi ei să facă în Ajun un cerc magic şi să-şi
hrănească păsările în interiorul lui, „ca să rămână împreună”. (Tótkomlós)
Practici rituale pentru sporul gospodăriei
Grija cea mai mare a ţăranilor de toate etniile era pentru gospodărie, recolte şi animale, de acestea depinzând însăşi existenţa familiei. Practicile săvârşite, având în spate magia prin similitudine au fost de la o localitate la alta diferite, scopul însă a fost acelaşi.
În satul Păiuşeni, la Crăciun, li se dădea porcilor să mănânce mazăre
fiartă, slănină şi lapte „ ca să fie roditori ca mazărea şi ca slănina lor să fie albă şi gustoasă.174”
În Secusigiu, după ce familia servea cina de Ajun, cel mai bătrân din
casă, cu un ciur de nuci în mână, împreună cu un copil, care ducea un topor,
mergea în grădină. Bătrânul ameninţa ritual fiecare pom cu cuvintele: „Dacă nu
rodeşti la vară te voi tăia”. Din grădină se ducea la staulul oilor şi în grajduri,
unde arunca câte o nucă. După aceasta intrau în casă, unde avea loc un alt ritual, menit să aducă prosperitatea. Bătrânul, aşezat cu faţa spre masă, arunca peste cap nucile, iar restul membrilor familiei, grupaţi în apropierea uşii se repezeau să le prindă.175
Obiceiul îl găsim performat şi în Bodrogul Vechi, unde bătrâna casei
arunca pe jos, printre paie nuci, strigând: „Şi miei, şi viţei, şi purcei/ Să avem
noroc la ei”. Copiii din casă alergau să le adune.176
La sârbi, bătrânii mai conservatori din Šumberka continuau să pună, şi
în ultimele decenii ale secolului XX, în ziua de Ajun, câte un colac în cornul vitelor, ca să stimuleze magic prosperitatea.177
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Trecând la tradiţiile maghiare, practici pentru sporul gospodăriei săvârşeau şi ungurii în ziua de Ajun.
De pildă, în Orosháza era obiceiul să se dea de a dura prin cameră un
coş de brutărie, plin cu nuci, ca, prin similitudine, în gospodărie să fie mulţi
pui, plini de viaţă.
În acelaşi scop, în comunităţile slovace, în 24 decembrie se făceau, în
toate gospodăriile, pľžike (tăiţei cu mac) „ca să aibă o cânepă cât mai înaltă“.
Împrăştierea rituală a paielor în casă
În Pecica, în Bodrogul Vechi şi Cladova (jud. Arad) în Ajun, gospodarul
împrăştia paie prin casă în vreme ce restul membrilor familiei mergeau în spatele
lui în lanţ piunând („piu, piu!”). După ce termina, stăpânul casei lua coşul cu nuci
şi arunca câte un pumn în pereţi zicând „În numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt!”. Copii ziceau „Amin” şi culegeau nucile.178 În Pecica paiele şi fânul de
pe masă se adunau a patra zi de Crăciun (marţea) şi se dădeau la animale.
Obiceiul împrăştierii paielor îl mai găsim practicat şi în judeţul Timiş la
Foeni dar şi la românii din Bătania (Ungaria) în forme aproape identice
Şi în Bătania, stăpânul casei aducea un coş cu paie şi fân. Când ajunge
în prag, el saluta: „Bună seara.” La întrebarea femeii „Ce ai adus”? el răspundea : „Sănătate şi noroc la vite şi pace căşii!” după care intra în casă şi împrăştia fânul şi paiele prin cameră, sub masă şi pe masă. Paiele şi fânul se adunau în
zorii celei de a treia zi de Crăciun, când erau date la animale. Oamenii ziceau,
la fel ca în unele sate din judeţul Arad, că „măturau Crăciunul” 179.
Un mănunchi din aceste paie românii din Bătania le puneau la meşter
grindă, pentru a le aşeza mai târziu în cuibar în credinţa că astfel cloşca va sta
pe ouă.
Mult mai bine conservată este însă această datină la sârbi.
Încercând să reconstituim vechiul scenariu, am coborât în sudul Banatului, în satul Radimna, unde intrarea lui domačin în casă cu paiele a fost una ritualizată. El bătea la uşă şi spunea: „bună seara”. Domakina îl întreba cum e
afară iar el trebuia să răspundă „Afară e senin, pe casa noastră e înnorat, că e
plină cu cârnaţ, cu de toate” după care intra. Întrebarea următoare era „Ce ne
aduci”, la care venea răspunsul invariabil „Sănătate şi de toate bunătăţile”.
Rostul acestor cuvinte era acela de a provoca, de a atrage belşugul casei.
Odată intrat, toată familia se prindea de el, şi grupul umblă prin toate
camerele, ţinându-se unii de alţii şi împrăştiind paie pe jos. Stăpâna casei imită
cloşca în timp ce restul membrilor piunau, în credinţa ca astfel găinile vor face
mai multe ouă şi vor fi pui mai mulţi.180
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Dialogul acesta dintre domačin şi domačica este atestat, într-o variantă
apropiată, şi la comunităţile sârbeşti din comitatul Bačka din Ungaria 181 și în
cele din comitatul Csongrád (Deska).
Traseul membrilor familiei, ce-l urmează pe domačin se încheie la horn,
unde acesta aruncă nuci şi toţi se reped să adune cât mai multe. După aruncarea
nucilor se punea masa.
Obiceiul în găsim practicat şi de sârbii din Turnu (jud. Arad): „pe la patru-cinci era gata cina, bunicu aducea coşul cu paie şi cât îi casă se împrăştie
paie şi să striga fiecare animal pe nume: „pi-pi, li-li etc., şi aşa, copiii să tăvăleau pă paie ca aşe porcii graşi să avem să nu poată să să întoarcă în coteţ.
Când o fost gata cu asta o luat coşu cu nuci şi în numele Tatălui şi a Fiului în
patru colţuri o făcut semnu crucii şi o aruncat nucile.”182
În toate casele sârbeşti, paiele rămâneau pe jos până a treia zi de Crăciun, când erau adunate şi duse în câmp, la vie, la stupi, în hambare, la pomi
„ca anul să fie roditor”.
Cu această ocazie pomii erau ameninţaţi ritual, că vor fi tăiaţi, dacă nu
dau rod. Nerespectarea acestui ritual atrăgea în familie pagube şi nenorociri,
memoria satelor înregistrând numeroase exemple.
Ungurii din Orosháza împrăştiau paie prin cameră şi după ce se culcau
simbolic pe ele, asemeni Mariei în Betlehem, le puneau sub faţa de masă.183
În sfârşit, aducerea şi împrăştierea rituală a paielor prin cameră sau pe
sub masă de Crăciun o întâlnim şi la slovaci. Obiceiul a fost practicat până în
ultima vreme în Tótkomlós, Nagybánhegyes, Nădlac, Ţipar.184
După unii etnologi români (Monica Budiş) şi slovaci (Krupa Ondrej)
aceste paie amintesc de naşterea Mântuitorului. Otilia Hedeşan consideră că
gestul împrăştierii paielor, cu trimitere la naşterea lui Isus în grajdul din Bethleem, poate fi interpretat, într-un palier mai arhaic, ca un mod de reconfirmare a
unităţii familiale şi, implicit, ca un ritual de prosperitate185.
Arderea buşteanului în comunităţile sârbeşti şi bulgărești
La sârbi, ziua de Ajun se numeşte Badňi-dan (Ziua „Buturugii”) şi ea
conservă, şi azi, în forme comprimate, diluate, ritualistica legată de ardere, ca
moarte şi renaştere vegetaţională.
Odinioară scenariul a fost unul complex, cum probabil a fost şi la români.
Ţăranii sârbi au acordat în trecut un mare respect „buşteanului”, tăierea
lui desfăşurându-se conform unui ceremonial puternic impregnat de cultul arbo181
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rilor. Astfel, pentru tăiere, mergeau în pădure numai bărbaţii, însă tăierea o făcea doar capul familiei. Operaţia trebuia să se desfăşoare înainte de răsăritul
soarelui, iar copacul ales nu era voie să fie atins cu mâna, numai cu mânuşi.
Înainte de a-l tăia domačin (gospodarul casei) i se adresa ca unei fiinţe,
urându-i sărbători fericite şi rugându-l să-i aducă noroc şi prosperitate lui şi familiei sale. Apoi făcea o ofrandă aruncând asupra lui boabe de grâu sau de porumb. În unele locuri se făcea şi un colac pentru această ocazie, care se punea
pe o creangă a pomului.
Ca „să nu sufere”, tăierea trebuia să se facă dintr-o lovitură, cel mult 3,
şi ea trebuia aplicată astfel încât acesta să cadă spre răsărit.
Conform tradiţiei, nu orice specie de copac putea fi tăiată pentru
Badňak. De pildă, în Serbia de est şi de sud se tăia numai cerul, în Serbia de
nord şi de vest stejarul sau fagul.
De asemenea numărul de copaci tăiaţi diferea de la o regiune la alta. În
Serbia de sud se tăia un copac, în ţinuturile de vest 3, iar în unele locuri se tăiau
atâţia copaci câţi bărbaţi erau în casă. Câteodată se tăia un Badňak şi pentru
polojainik ( primul oaspete).
În vremurile mai noi, în Voivodina, coloniştii sârbi, care aduceau
Badňakul tocmai din Bosnia, tăiau un singur copac pentru întreaga comunitate.
Reîntorcându-ne însă la ritual, domačin aducea copacul acasă şi în sprijinea, până seara, când îl băga înăuntru, de streaşină.
În alte sate, odată adus acasă, copacul era stropit cu vin şi uns cu miere.186
Badňakul trebuia introdus în casă cu coroana înainte, ocazie cu care
membrii familiei îşi făceau urări de noroc şi prosperitate. Apoi după ce îl mişcau ritual înainte, ca totul să le meargă bine în viitor, era pus pe focul din vatră,
cu partea mai groasă spre apus sau în direcţia porţii. Unele comunităţi sârbe după ce era pus pe foc aruncau pe el boabe de grâu şi îl stropeau cu vin, în timp ce
rosteau:”Eu te stropesc cu vin şi cu boabe de grâu iar tu să-mi aduci belşug şi
prosperitate”. În alte zone, în afară de vin, îl stropeau şi cu ulei şi miere.
În sfârşit în satele din regiunea Šumadia (Serbia) de azi, îi dădeau odinioară câte puţin din fiecare fel de mâncare.
Pus pe foc, buşteanul trebuia să ardă, în credinţa că prin această ardere
arborele moare ca să reînvie. Toţi vegheau, ca focul să nu se stingă, aceasta fiind un semn de nenorocire.
După unii cercetători sârbi, numele buşteanului vine tocmai de la acest
obicei de a veghea, de la verbul bdeňi = a veghea. După ce buşteanul a ars, focul se stingea cu vin. Legat de acest moment se credea că, dacă femeia observa
prima această stingere, turma familiei ar fi avut mai multe mioare, iar dacă primul observa bărbatul urmau să fie mai mulţi berbecuţi.
186
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Rămăşiţele copacului şi cenuşa, încărcate prin această ardere rituală cu
puteri magice, se duceau a treia zi de Crăciun pe ogor, în vii, în grajduri, în livezile cu pomi, în credinţa că, prin contact, vor produce recolte bogate.
La sârbii din sudul Banatului, buşteanul a ocupat un loc central în ritualurile performate în Ajun iar scenariul a fost acelaşi ca şi în celelalte teritorii
sârbeşti. În satul Radimna, bărbaţii mergeau în grup în pădure dar alegerea copacului şi tăierea o făcea domačin. Seara acest „buştean ritual”, redus în deceniul din urmă, sub efectul modernităţii, la „două crengi cu frunze în vârf”, era
băgat seara în casă şi aşezat în sobă cu grijă ca frunzele, simbol al regenerării,
să rămână afară. 187
Obiceiul îl găsim atestat şi în comunităţile sârbe din judeţul Arad. Şi
aici, în trecut, seara de Badňi dan începea cu punerea buşteanului în cuptorul
ţărănesc, unde trebuia să ardă până dimineaţa.
Cât priveşte comunităţile sârbe din Ungaria, ţăranii au pus pe foc în casă badňak-ul,188 până când în gospodării au apărut schimbări. Astfel în Bata
(Százhalombatta), oamenii au renunţat la arderea buşteanului, odată cu trecerea
la încălzirea cu cărbuni, vechiul obicei rămânând conservat în memoria bătrânilor.
În satul Deska, obiceiul a fost reînviat după 1990, într-o formă nouă:
„Tăierea stejarului se face în ajunul Crăciunului, după masă, când toată lumea
are timp. Mai demult îl tăia gazda. Pe vremea când erau case ţărăneşti cu horn
deschis. Stejarul este un copac al demonilor, cu forţa sa magică simbolizează
viaţa. Îl duceau înăuntru să alunge demonii din casă. După ce au dispărut vechile case ţărăneşti şi hornurile deschise, ca să nu se întrerupă tradiţia, tinerii
au scos acest obicei în curtea biserici. A devenit o sărbătoare a comunităţii.
Aproximativ 30 de ani a fost un obicei nepracticat, după care, în urmă cu 5-6
ani l-am reactivat împreună cu tinerii. În ziua de azi a devenit atât de natural
încât cu toţii aşteptăm această zi. Ne adunăm vreo 20-30, ne ducem în pădure,
şi tăiem copacul. Aceasta este procedura. Facem semnul crucii şi trebuie să
sfărâmăm o lipie peste el, apoi îl tăiem...”189
În prezent, în toate comunităţile sârbe din acest areal cultural (Judeţul
Arad, Banatul sârbesc190, judeţele din sud-estul Ungariei), buşteanul ca întruchipare a strămoşului mitic dendromorf este ars în curtea bisericii, după serviciul religios.
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Arderea buşteanului la Kikinda

Bulgarii au şi ei tradiţia buşteanul Crăciunului numit tot bădniak. La fel
ca la sârbi, şi ei introduceau în casă, solemn un trunchi de stejar şi îl ardeau în
noaptea de Ajun.191

Arderea buşteanului, 2016, Timişoara
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Arderea buşteanului la Arad

Practici de cunoaştere a rodului gospodăriei în anul ce vine
În Moroda, pentru a afla dacă vor fi fructe în anul următor, românii puneau o ramură de măr într-un cartof. Dacă în Ajun ramura înflorea, se credea
că, prin similitudine, vor fi fructe multe.192
Gospodarii din Secusigiu erau atenţi în ziua de Crăciun, la prima persoană care le intra în curte, fiindcă se credea că, dacă acesta e bărbat, vor avea
în acel an viţel, iar dacă era femeie, viţea.
Practici de cunoaştere a vremii. Lectura lunii, zilei, a calendarului de ceapă
Luna decembrie şi, în formă concentrată, ziua Crăciunului aveau calitatea să anticipeze aspectul anului viitor din punct de vedere meteorologic, lucru
esenţial dacă avem în vedere că ploaia şi ninsoarea sunt principalii stimulenţi ai
rodniciei.
În zona Gurahonţului (jud. Arad), bătrânii, în urma unor lungi observaţii, ştiau că zăpada şi gerul din decembrie aduc un an mănos, că dacă este ger la
începutul lunii acesta va ţine zece săptămâni iar dacă va ploua de Crăciun va fi
frig anul viitor în ziua de Paşti.193
În numeroase sate din judeţ, ţăranii români, pentru a afla care va fi mersul vremii în anul care vine, „citeau” în ajunul Crăciunului calendarul de ceapă
şi calendarul de bucate (Moroda).
Ţăranii sârbi credeau şi ei că aşa cum va fi această zi, aşa va fi tot anul.
192
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Credinţe, prescripţii şi tabuuri zonale
Credinţa românilor în magia prin similitudine a stat la baza numeroaselor interdicţii şi tabuuri, care au marcat în trecut această zi considerată, ca timp,
vulnerabilă.
În Moroda, Şepreuş lampa rămânea aprinsă toată noaptea, chiar dacă
toată lumea s-a culcat.
De asemenea românii din judeţ şi cei din Ungaria credeau că, în afară
de darurile pentru colindători, nu e bine să dai nimic din casă, fiindcă ai fi dat şi
belşugul căşii, norocul.
În Şepreuş se credea că pentru prosperitatea gospodăriei nu era voie să
se termine fânul în iesle.
La fel, era interzis să arunci gunoiul din casă până a treia zi de Crăciun,
ca să nu arunci odată cu el şi norocul (Secusigiu). Interdicţiile funcţionează şi
azi.
În Podgorie, la Covăsânţ, femeile nu mergeau unele la altele, ca să nu
fie ceartă. Acasă, membrii familiilor evită să-şi spună vorbe grele, ca să nu se
certe tot anul. 194
La sârbi, în ziua de Ajun funcţionează de asemenea unele tabuuri şi prescripţii. În Mečka de pildă de la Tucin-dan până la Crăciun se credea nu era bine să-ţi intre în casă o femeie, fiindcă ar fi adus ghinion.
În satul Šumberka (Somberek, comitatul Baraňa, Ungaria) de Badňi dan
de asemenea nimeni nu mergea nicăieri, ziua consumându-se în familie şi în interiorul gospodăriei. Mai ales femeile erau considerate ca aducătoare de nenorocire.
Interdicţii există şi la unguri. În Kiszombor, femeile nu lasă rufele întinse în ajunul Crăciunului: „La mine şi azi e tradiţie, dacă spăl rufe, până vine
ajunul Crăciunului să nu fie nici o bucată de rufă spălată şi întinsă în casă, că
altfel, zicea soacră mea, pielea animalelor va fi tăbăcită, adică vor muri. Şi la
fel şi între cele două sărbători. Nu spălam nici între Crăciun şi Anul Nou.”195
Slovacii după cină, lăsau totul pe masă, în credinţa că, după miezul nopţii, se întorceau morţii acasă să cineze (Tótkomlós).
Ei mai credeau şi că, fix la miezul nopţii, apa se transformă în vin, că se
deschide cerul şi că animalele prindeau glas omenesc şi puteau să spună cum au
fost îngrijite în anul care a trecut. Prin urmare gazda avea grijă să le hrănească
bine.
În sfârşit, în Békécsaba, slovacii îşi puneau muştele prinse în portofel,
ca să aibă mulţi bani. Se credea că în felul acesta „boli v nasledujúcom roku
bohatí” (în anul care vine vor fi bogaţi).
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Cât priveşte bulgarii196, în noaptea din Ajun bulgarii nu intrau în grajduri crezând că vorbesc caii între ei. În cuptor focul era ţinut viu, ca nimeni din
familie să nu facă pojar.197
Ritualistica mesei de Ajun
Aranjarea masei
O componentă rituală exista la toate populaţiile din zonă şi în legătură
cu masa de Ajun, ce implica aranjarea acesteia dar şi consumul unor alimente
simbolice precum colacul de Crăciun sau friptura din porc, care trimit spre vechile divinităţi agrare.
Odinioară, modul de aranjare al mesei de Crăciun a fost unul general. În
toate satele din zonă funcţiona obligativitatea de a pune sub faţa de masă şi sub
masă, într-un coş, anumite obiecte simbolice, cu valenţe magice, ce vizau sporul gospodăriei. Coborând în timp, în 1882, referindu-se la datinile de Crăciun,
Simion Mangiuca198 menționează legarea picioarelor mesei, cu funii împletite
din fân. Această practică, dispărută de mult la români, o mai găsim în memoria
culturală a sârbilor şi a ucrainenilor mutați în Banat din Maramureș.199
La finele secolului al XIX-lea, românii din Pecica puneau sub faţa de
masă fân apoi „ masa era acoperită cu cea mai frumoasă măsăriţă. La mijloc
era Colacul Crăciunului, cu busuioc la mijloc, aşezat pe o farfurie de zinc, şi
lângă el un buchet de frunze verzi şi amenţi”.200 Buchetul era format din ramuri
de corn, măr, păr, gutui care erau ţinute de la sfârşitul lui noiembrie într-o sticlă
cu apă până la Crăciun. Înmugurirea acestor crengi era un semn de rod la pomi
în anul care urma să vină.
În satele româneşti, în care datina aranjării mesei s-au păstrat pe durată
lungă în forma veche, obiectele utilizate au fost până în ultimele 7 decenii mai
multe, fiecare lucru având o semnificaţie simbolică şi un anumit rost.
În Şeitin şi în Secusigiu, sub măsai şi într-un coş, aşezat sub masă, se
punea fân. Apoi, în fânul din coş se punea grâu, porumb şi un drob de sare „
pentru calul lui Crăciun”. În Şiria pe colţul mesei din odaia de locuit datina era
să se pună un pumn de grăunţe de grâu şi cucuruz, peste care se punea fân, se
acoperea cu faţa de masă şi se punea Colacul mare. Masa stătea astfel încărcată
până a treia zi de Crăciun.
Românii din Micherechi şi Chitighaz (Ungaria) puneau şi ei, sub masa
de Crăciun, fân, porumb şi apă. pentru calul lui Crăciun .
La sârbi, în vechime, tradiţia a fost ca masa de Crăciun să fie aşternută
pe jos, pe paiele împrăştiate prin cameră.
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Obiceiul acesta a fost în cele din urmă părăsit atât în nordul şi vestul
Serbiei cât şi în Banat şi în judeţul Arad, unde cina se serveşte azi la masă. Sub
masă se punea fân şi harnaşamentul, pe masă fân şi căpăstrul, care se acopereau
cu faţa de masă. În mijlocul mesei se punea lumânarea şi sita iar în ea colacul
de Crăciun, nuci şi o mânuşă cu diferite boabe.
În comunitatea sârbă din Turnu „sub faţa de masă era fân, şi sub masă
era fân şi în fiecare colţ ( de masă-n.n.) era un pic de sare şi un ban”.201
În satul Munar la fel se punea „pân cameră paie, sub masă să punea
fân cu coşară dă porumb şi dă grâu, şi pă masă să punea fân, numa a treia zi
să mătura, să ducea ...dădeau la animale, să punea la vie.”202
Atât în Nagyfala (Satu Mare, com. Secusigiu) cât şi în Munar pe masă
se aşeza colacul: „Colacul mare cu fir de busuioc şi cu lumină şi în seara de
Ajun să aprindea... şi în ziua de Crăciun când se mânca...”203
Odinioară şi la bulgari, masa de
Crăciun s-a pus pe jos. Dedesubt erau paie
iar lângă masă, un sac pentru porumb şi fierul de la plug.
La ungurii din zonă de pe masa de
Crăciun nu puteau să lipsească pâinea, sarea, nuca, mierea şi mărul. Mărul era pentru
sănătate.204 Lângă masă puneau şi ungurii
coşuri mici împletite din tei, cu fân, grăunţe
şi mâncarea rămasă din seara Ajunului, lăsată acolo până la Bobotează, când cu acestea resturi încărcate de puteri, erau hrănite
animalele.205
Trecând la slovaci, în trecut, prima
operaţie în aranjarea mesei de Ajun a constat în aducerea unor obiecte de fier în casă,
pentru a fi puse sub masă. În Nădlac şi în
Ţipar sub masa de Crăciun se punea un fier.
Lângă masă se mai punea un coş cu boabe
de grâu, secară, porumb, ovăz, alte cereale şi
seminţe ce se găseau în casă. În plus, slovacii
Masa de Crăciun la sârbii
din Nagybánhegyes (jud. Bëkës) puneau şi
din Arad-Gai, 2016
mere şi nuci.
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Bulgarii pavlichieni puneau şi ei pe masa pe care urma să se servească
cina paie şi fân, sub masă harnaşamentul cailor iar într-un vas, boabe de grâu şi
porumb.
Cina de Ajun. Meniul şi ritualistica consumului
Cina de Ajun este una de post. Înainte de a începe să mănânce, românii
din Secusigiu puneau câte puţin din fiecare fel de mâncare în fânul de sub masă. Apoi, cel mai bătrân bărbat din familie spunea Tatăl Nostru şi abia după
aceea serveau din bucate. Practica punerii din mâncare în fân se repeta la toate
mesele şi în ziua de Crăciun.
Meniul cuprindea anumite alimentele simbolice, întotdeauna aceleaşi.
De pildă în Micălaca se mâncau ciuci cu mac, pentru sporul casei.
În Bodrogul Vechi pentru masa de Ajun se făceau curele cu mac (un fel
de tăiţei mai laţi, de post). 206
Macul apare, cu aceeaşi funcţie, şi la cina servită de românii din Cenadul Unguresc:„ În sara dă Ajun, zî dă post o fost, făceau colaci, nucuţă cu mac.
Dîn aluatul dă colac să făceau aşa lunji, să tăiau ca nudlii, şi atunci acele să
coceu în cuptor şi după aceie să opăreau şi cu mac, şi făceu şi păsulă dă
post.”207
Consumul era şi el unul ritualizat, prin gesturile săvârşite în timpul mesei.
De pildă, în Bătania, în simbolistica mesei de Crăciun a românilor, găsim, un împrumut de la sârbi.
La fel ca şi sârbii, românii din Bătania consumau în Ajun pita numită
„Sănătate,”care se rupea în atâtea părţi câţi membrii avea familia. După aceea
mâncau plăcintă cu mac şi lăsau atâtea bucăţi, câţi pomi fructiferi erau în grădină. În dimineaţa de Crăciun aceste bucăţi se puneau la rădăcina pomilor apoi se
spunea: „Noi vă hrănim pe voi/ Voi ne hrăniţi pe noi.”208
Tot în Bătania, în ziua de Crăciun în casele româneşti pe masă se punea
o farfurie cu grâu, pe care se aşeza un colac. În gaura din mijlocul colacului se
punea o lumânare. Înainte de a mânca se aprindea lumânarea iar familia se ruga.209
În tradiţia sârbească, cina, deşi una de post, trebuia să fie bogată, fiindcă
sârbii credeau ca aşa va fi şi anul ce vine de roditor ca această cină. Felurile de
mâncare erau impare iar o parte din alimente erau considerate ca încărcate cu
valenţe magice. Prin urmare, de pe masă, nu putea lipsi mierea, usturoiul, fasolea, varza, peştele şi nici nucile, alunele, merele, prunele uscate, dovleacul.
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Pâinea numită Sănătate sârbii o serveau la cina din Ajun. Acolo unde se
mai face nici azi nu se taie, ci se rupe și se mănâncă fiecare bucăţică, ca membrii familiei să fie tot anul sănătoşi210.
În vechime, aluaturile rituale erau puse pe o farfurie, jos, pe pământ iar
înainte de începerea cinei, din fiecare se tăia o bucăţică-două, se punea într-o
altă farfurie şi se turna peste ele vin în formă de cruce. Fiecare membru al familiei lua o bucăţică, „consumul ritual asociat figurinelor simbolice fiind o formă
de reinvestire cu putere a principalelor componente ale gospodăriei”211
După consumul acestei bucăţi de pâine, se bea ţuică fiartă şi se servea
ciorba de bulion şi sarmalele de post.
În vremea când masa se servea pe jos, tradiţia cerea ca femeia să rămână aşezată la masă chiar şi după ce s-au sculat ceilalţi. Obiceiul s-a păstrat multă vreme, în satele sârbeşti din sudul Banatului (Radimna, Belobreška) dar şi în
Mečka.
Când se termină masa, în Radimna domakina împletea câteva paie din
jurul ei, ca toate păsările şi animalele din gospodărie să vină după ea.
La începutul secolului XX, la sârbii din Arad-Gai sărbătoarea era deschisă de cel mai tânăr membru al familiei, care intra în casa ţinând în mână lumânarea de sărbătoare şi rostind următoarea urare „Bună seara, vă doresc bucurie în seara de Crăciun”. Stând în faţa mesei domakin îl întâmpina pe oaspete împrăştiind grâu şi porumb în jurul marelui colac şi spunând: „Bună seara,
binecuvântat să fii”. După aceea cinau mâncare de post212.
De asemenea, la toţi sârbii mureşeni şi azi mâncarea și farfuriile nu se
adună și nu se spală în seara de Ajun, ci rămân pe masă peste noapte (ca să se
ospăteze și sufletele morților din familie)213.
Trecând la tradiţiile maghiare, de pe masă acestora nu puteau să lipsească mierea, nuca, mărul și usturoiul, toate alimentele simbolice cu valenţe
magice. Menționăm doar că în vechime mărul era folosit în Ajunul Crăciunului
la vrăji de dragoste în toată Europa.214
În satele din jurul Szegedului se credea că în Ajun trebuie să mănânci
usturoi, ca să fii ferit de șarpe vara următoare sau de duhurile rele care intrau în
șarpe. Oamenii consumau usturoi și nucă muiată în miere.215
În satele din județul Baranya se credea că cine mănâncă nucă în Ajun nu
va fi gușat.216
Seara de Ajun începea obligatoriu cu rostirea formulei rituale, care consacra momentul: „A venit îngerul şi s-a întâmplat darul”. Apoi, conform tradi210
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ţiei, membrii familiei ciocneau unii cu alţii, îşi făceau urări şi se aşează la masă.
Cina era una de post. Ungurii din Pecica consumau supă de fasole de post şi tăiţei
cu mac:„ Supă de fasole cu fasole uscată,morcovi, verdeaţă, de toate, dar nu era
carne. După care se serveau tăiţei cu mac şi cu miere. Se fierbea, se presăra macul şi se turna puţină miere. Apoi se serveau fructe uscate. Se preparau prune,
mere, pere, vişine uscate, acela era compotul. Din ele se făcea compotul. Îl numeam plămânul bufniţei. Nu ştiu de ce. Era o mâncare de post.”217
Așa cum am menționat deja în satele ungureşti datina era să se arunce
un măr în fântână în ziua de Crăciun şi să fie adăpate animalele cu această apă,
până la Bobotează, pentru sănătate. La Bobotează scoteau mărul din fântână şi
îl împărţeau la animale.218
La slovaci, în Ajun seara, când se întuneca, toată familia se aduna şi se
aşeza în jurul mesei, într-o ordine prestabilită: gazda, oťec sau starí oťec (bătrânul casei), gazďina matka (soţia gazdei), svokor sau após (socru), svokra
sau aňóška (soacră), muž (bărbatul), žena (femeia).
Înainte de cină, capul familiei tăia un măr, în atâtea bucăţi câţi membrii
avea familia, şi fiecare primea o bucată, ce trebuia să le amintească,”dacă se
pierdeau”, cu cine au stat la masă în seara de Crăciun şi să se întoarcă înapoi.
Apoi, înainte de a începe să mănânce, se rugau. Pe masă se găseau pâinea şi colacul. Acestea rămâneau aici toate zilele de Crăciun. În trecut, în această seară, se consuma numai mâncare de post: makovie haluške (găluşte cu mac
numite şi găluşte tăuţăşti), makovie opekance (aluat de pâine, opărit, cu mac),
etc. Resturile de la masa din Ajun erau păstrate la Nădlac pentru a fi folosite ca
leacuri iar în Ţipar pentru vite şi păsări.219
Bulgarii obişnuiau şi ei sa taie un măr în atâtea bucăţi câţi membrii ai
familiei erau la masă şi fiecare să mănânce o felie, la fel ca şi slovacii, pentru aşi aminti, dacă se rătăceau, cu cine au stat la masă.
Datina în familiile bulgăreşti a fost ca pe masă să se pună 9, 11 sau 12
feluri de mâncare de post din care nu putea lipsi fasolea, simbolul pământului,
peştele simbolizând apa şi mierea simbolizând văzduhul. 220
Obiceiuri din Ajunul Crăciunului
Colindatul
O secvenţă rituală importantă din sărbătoarea Crăciunului, care se consuma în general în seara de Ajun, a fost colindatul.
Slavistul Petru Caraman221 (şi după el şi alţi folclorişti români) punea
colindatul în relaţie cu Calendele romane, considerând datina, la toate popoarele europene care o practică, ca un împrumut roman.
217
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Ovidiu Bârlea, referindu-se la colindat, identifică o zestre indoeuropeană, comună tuturor popoarelor europene în această perioadă de început
de an, şi anume urarea, adică magia cuvântului care, odată rostit prin intermediul cântecului, putea să se împlinească.
După etnologii sârbi numele obiceiului, vechi, precreştin, ar fi de origine slavă, din kolo, care înseamnă cerc. Folcloriştii români consideră însă termenul de koleda folosit de sârbi şi de bulgari pentru colindat ca fiind un derivat
tot din calendae (kolende), deci o preluare din latină222.
Cercetările efectuate demonstrează de altfel legătura dintre Calendae
Ianuarii care marcau începutul de an administrativ şi Crăciun, şi numai pentru
faptul că o lungă perioadă de vreme anul nou creştin începea şi el la Crăciun.
Nu trebuie să uităm nici că romanii sărbătoreau Calendae Ianuarii cu mare fast
şi că sărbătoarea în sine avea un puternic caracter augural (se făceau urări de
sănătate, se încerca să se afle viitorul, se schimbau daruri etc.).223
Colindatul ca practică este vechi, colindele reprezentând iniţial forme
de mobilizare a forţei magice a cuvântului, pentru ca ceea ce se spunea să se întâmple.
Ulterior, recuperate de creştinism, arhaicele formule augurale s-au
transformat într-o vestire a miracolului creştin.
Colindătorii, care aduceau prin prezenţa lor, în vremurile străvechi, divinitatea, azi pe Dumnezeu, în casă, erau, după Marcel Mauss, implicit nişte
mediatori, darurile pe care le primeau, ajungând prin ei la divinitate, adevăratul
destinatar.224
În judeţul Arad şi dincolo de frontieră (în judeţele Békés şi Csongrád)
colindatul este atestat, în diferite forme, atât la români cât şi la sârbi, germani,
maghiari şi slovaci. Totuşi, colinda românească, încă în mare proporţie laică, „
păgână” nu poate fi apropiată de cântecele occidentale de Crăciun („ cantica de
Natale”, Weithnachtstlieder”), care sunt de provenienţă cultă şi îmbibate de
misticismul evului mediu şi care au circulat prin intermediul unor manuscrise şi
tipărituri225. Singurul elementul comun în această practică a colindatului este
Crăciunul, adică prilejul performării.226
Colindatul sau corindatul în satele româneşti din această zonă, s-a desfăşurat pe grupe de vârstă: copii, feciori, oameni însuraţi şi bătrâni. Locul de
desfăşurare a obiceiului a fost şi el în funcţie de vârsta performerilor. În vreme
ce bătrânii cântau acasă, în familie, iar bărbaţii însuraţi colindau în vecini sau la
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neamuri, unde mergeau pe goştie (Comlăuş), copiii ca urători şi purtători de noroc şi feciorii umblau prin tot satul, din casă în casă.
Timpul performării a fost de asemenea diferit, copiii umblând în general ziua, pe lumină, în unele sate, dimineaţa devreme (Hălmagiu, Gurahonţ,
Zimbru) sau după masa până se însera (Şeitin), pe când cetele de feciori colindau de seara până dimineaţa, iar, dacă satul era mare, colindatul continua şi în
ziua de Crăciun (Hăşmaş, Macea, Socodor etc.). În alte părţi ale judeţului aceste
cete de feciori colindau în ziua de Crăciun până seara şi continuau şi a doua zi.
O tipologie locală a colindelor
În sfârşit, la o privire de ansamblu, putem să vorbim despre un repertoriu zonal de colinde, şi despre variante ale fiecărui tip.
Dacă ne referim la colinda de intrare cea mai frecventă în aceste ţinuturi
este colinda Slobozâne gazdă în casă, care cunoaşte mai multe variante locale,
foarte asemănătoare şi a cărei arie de difuzare se întinde până în comunităţile
româneşti din Ungaria.
După miezul nopţii, colinda de intrare era schimbată.
Cât priveşte colindele cântate în casă, aşa cum am menţionat deja, chiar
dacă în mod normal la o casă se cântau 1 până la 3-4, fiecare ceată din judeţ
avea o rezervă mare de colinde, păstrate în caiete.
Dintre colindele obligatorii erau colinda de gazdă, colinda de fată
(„Grăiaşi fica”, „Întreabă, întreabă gazde mari/ Pe (Maria), fată dalbă”, „Maria din cear grăiare”) colinda de fată mică („Pare-ţi ţie bine, soruţ-o Mărie”)
de fecior („Colo susu, mai gin susu/ Junelaş ca Ion bunu”, „Ce şezi mirel nu tensori”, „Mirel bun bărbat”).
La acestea se adăugau colinda de nevastă, de tineri căsătoriţi, colindele
profesionale („Colinda maistorilor”) de cioban, de vânător.
Din repertoriul biblic, în judeţ apar variante din colindele Adam (Săvârşin) Vestirea naşterii (Petriş), Ostilitatea plopului şi a cailor faţă de Maica
Domnului (Săvârşin), Crăciunul şi Crăciuneasa (Tisa), Maica Domnului cu
pruncul care plânge (Arad-Micălaca), etc. O categorie aparte în zonă sunt colindele unor sfinţi ortodocşi: Sf. Ioan, Sf. Ilie, Sf. Nicoară, Sf. Petru. Azi din
repertoriul biblic s-au generalizat „Trei păstori” şi „Astăzi s-a născut Hristos”.
Din grupul colindelor-baladă, în aceste ţinuturi, au fost inventariate 63
de colinde tip „Mioriţă zărăndană”227
Cât priveşte colinda de ieşire în părţile Aradului se cânta „Haideţi fraţilor să mergem” sau „Sara bună, gazdă bună”.
Moș Ajunul sau „colindatul copiilor”
Cei care deschideau şirul colindătorilor au fost şi sunt şi azi copiii mici.
Ulterior, în unele sate au început să colinde și copiii mai mari de până la 12 ani.
227

Florea, 1997, p. 11-84
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Micuții urători au fost considerați de comunitățile tradiționale, datorită
purității vârstei, ca aducători de noroc și fericire, funcția cuvintelor rostite sau
cântate era aceea de a asigura sănătatea, belșugul și prosperitatea gospodăriilor.228
Etnologii români au comparat acest umblat al copiilor la urat, din comunităţile româneşti cu formulele rostite de copii romani la Saturnalii.229
Mangiuca extrage dintr-un manuscris din secolul al XIV, publicat de Du Cange
(Glossarium mediae et infimae latinitatis, Paris,1844, p. 959-962) descrierea
obiceiul roman, din care aici ne interesează următoarea secvenţă: „dimineaţa se
scoală doi copii, iau ramuri de măslini şi sare şi intrând prin case, salută casa
astfel În această casă să fie bucurie şi veselie, câţi fii mititei, atâţia purcei şi tot
atâţia miei”...230
Colindatul copiilor, încă viu în multe sate (Gurahonţ, Secaş, Bârsa,
Hăşmaş, Şepreuş, Şimand, Vinga etc.) a fost, în trecut, unul general.
Acesta este singurul tip de colindat la care pot participa şi fetele, însă
conform datinii ele intrau în casă „mai pe urmă”, fiindcă era considerat de rău
augur să intre prima în casă o fată: „Plecau pruncii-nainte ş-atuncea plecau şi
fetele. Că se zice că în ajun de praznice, îi bine să să bage în casă mai nainte
prunc nu fată.”.231
Copiii care colindă sunt numiţi în zonă piţărăi, pizărăi sau bizărăi la fel
cum se numeşte şi colacul pe care îl primesc, iar colindatul lor se numeşte
„piţărat”, „piţurat”, „pizărat” sau „ bizărat.”
Recuzita pizărăilor a fost formată dintr-o străicuţă purtată pe umăr la
care se adăuga, în cazul băieţilor, şi o bâtă sau un costan, cu care în unele sate
atingeau stâlpi porţilor, uşorii uşilor de la grajduri, hambare, grinda casei şi
scormoneau cărbunii din vatră, pentru a aduce noroc şi belşug.
Iniţial, copiii au făcut doar urări. „Umblau cu Moş Ajunul” recitând
anumite texte augurale. În multe sate, acest tip de colindat este practicat şi azi.
Cu vremea însă, în unele locuri, copiii, sub influenţa şcolii şi a bisericii,
s-au transformat în vestitori ai Naşterii Domnului. La fereastră sau în casă, ei
cântau troparul Naşterii Domnului şi una-două colinde religioase, rostind formulele augurale la final. Şi acest tip de colindat al copiilor continuă să fie practicat în judeţul Arad, cu diferenţa că după instaurarea comunismului din repertoriu a fost scos troparul.
Cât priveşte modul de desfăşurare a piţăratului în această zonă, el respectă scenariul pe care îl găsim şi în celelalte provincii româneşti. Când ajungeau la poarta casei, unul sau toţi copiii întrebau în cor „ Bună seara lui Crăciun, lăsa-mii gazdă a corinda?” sau „Slobod îi a corinda” sau „Lăsa-m-i gaz228

Bîrlea, 1981, I, p. 280
Gogolan, 4, 1995, p. 3
230
Ibidem
231
Fărcuţ Vălica n. 1934 în Secaş, apud Paul, 2001, p. 80
229
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dă în casă?”, la care, li se răspundea „Slobod. Haideţi!” sau „Lăsa, dacă-i şti
corinda!”, fiindcă conform datinii, primirea urătorilor era obligatorie, uşa închisă ameninţând însuşi bunul mers al gospodăriei. Obligatorie era şi răsplata,
care în toate satele ţinea seama de vârsta urătorilor, aceştia primind un colăcel,
nuci şi mere, la care în ultimele decenii s-au adăugat şi bani mărunţi,
Recompensarea copiilor a fost una individuală, fiecare prunc primind
partea sa de daruri, singurii comuni fiind banii, care se împărţeau la sfârşit în
mod egal. Dincolo de ritualistică, răsplata însemna după Otilia Hedeşan şi un
schimb de daruri, cu efecte asupra coeziunii sociale.232
Referindu-ne la românii din judeţul Arad, în zona moţească, la pizărat
umblau copiii mici, în cete. În satul Hălmagiu, când ajungeau la o casă, strigau
în cor:
„Buna sara lui Ajun
Da mai bună a lui Crăciun.
Dă-mi şi mie un pizărău
Că-s pruncul lui Dumnezău.”
Stăpânul casei băga în traista fiecărui prunc un pizărău233, după care
arunca pe jos mere, nuci şi bănuţi, pe care copiii se grăbeau să-i adune. La casele la care nu erau primiţi copiii rosteau o formulă de descolindare:
„Bureţi pe pereţi,
Rădăcina socului
Crească-n vatra focului.” 234
Obiceiul descolindatului copiilor, atestat în antichitatea greacă, este
consemnat de Mangiuca şi în Banat în 1882:
„Câte cuie pe casă
Atâţia harţi pe masă,
Crească bureţi pe pereţi
Şi călcăture să aveţi.”235
Revenind la piţărat, în satele din depresiunea Gurahonţului, pizărăii
porneau pe la case dimineaţa devreme, ceea ce le obliga pe gospodine să se
scoale şi mai devreme ca să coacă colăceii pentru ei.
În Gurahonţ, când ajungeau la poartă pruncii uieu: „ U-iu-iuuu. Copţ îs
pizărăii?” Dacă gazda le răspundea „Copţi!”, pruncii să băgau în casă şi începeau urăturile...”236
232
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La fel, în Secaş, Zimbru, Rădeşti copiii plecau după colăcei, cu
străicuţele pe umăr, de dimineaţă. În Secaş, mamele le băgau în străicuţe, de
acasă, câte un colac, ca să atragă belşugul, şi un căţel de usturoi, ca să fie apăraţi de cele rele. Când ajungeau la poartă, pruncii strigau în cor:
„U-iu-iu-iu
Pi-za-ra-ra!
Copţi îş pizărăii?
Puică neagră bagă-n sac
Scoală gazdă dă-mi colac!
Că de-asară-s tăt p-afară
Şi mă ninge şi mă ploaie
Pe cojocu cel de oaie.
Gazdă, dacă nu mă crezi
Hai afară să mă vezi!”
Dacă erau primiţi, intrau şi ziceau:
„Bună gimineaţa lu Ajun
Că-i mai bună- a lu Crăciun
Că-i cu miei, cu purcei
Cu bâtuţa după ei”.
Ca mulţămită, gazda le dă şi azi la băieţi pizărăi, la fete păsăruţe. Copii
ies, ca în vechime, urând:
„Fie gazda sănătos
Că mi-o dat colac frumos!
Fie gazda sănătoasă
Că mi-o dat păsăruţă frumoasă!”237
La casele la care nu erau primiţi, atât în Secaş cât şi în Zimbru, urătorii
rosteau formula inversă, de descolindare:
„Cine colac nu ne-o da
Nu-i răsară cânepa
Nici de toamnă nici de vară
Să rămână-n pielea goală
Şi bureţi vevereţi
La X pe pereţi
Rădăcina socului
În vatra focului.”238

237
238

Inf. Fărcuţ Valica, n. 1934, Secaş, apud Paul, 2001, p. 80-81
Ibidem, p. 81
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La Păiuşeni, uratul copiilor avea loc tot dimineaţa. Pe drum, pruncii loveau cu bâtele în gard sau în pereţii caselor strigând: „Este rând/ Că-s flămând.”
Dacă nu erau primiţi ca şi în celelalte sate menţionate descolindau casa
zicând:
„Rădăcina socului
La voi în vatra focului
Şi bureţi pe pereţi.”239
În subzona Ineu, în satul Moroda, plecau la pizărat copii de 14-15 ani în
grupuri de 3-4, dis de dimineaţă. De la poartă până la intrarea în casă ei ziceau
în grup „Sor, sor, sor” iar în casă „Bună dimineaţa lui Ajun”. Pentru urări primeau piţărăi. În satul vecin Iermata, obiceiul este să meargă toţi împreună, în
grup mare, la toate gospodăriile.240
În satul Dud, copii de până la 12 ani, plecau a pizăra dimineaţa. La fiecare gospodărie în acest sat se spunea:
„Sor, sor, sor
Bună dimineaţa la Moş Ajun
Că-i mai bun a lui Crăciun
Că-i cu miei şi cu purcei
Fuge baba după ei
C-o bâtuţă de tulei.”241
În Măderat (Podgoria Aradului), la începutul secolului XX, pruncii umblau „a pizăra” împărţiţi în două grupe. Unii strigau „Sara-sara-sara lu Crăciun” iar ceilalţi „ Sor-sor-sor, dimineaţa lui Ajun”.242 În Covăsânţ se umbla cu
„Bună dimineaţa lui Ajun.”.
Spre Bihor, la Lunca Teuzului, Chișlaca etc. pruncii colindau în zorii
zilei de Crăciun însă doar în vecini.243. Recuzita era aceeaşi: pe umăr străicuţă
şi uneori în mână un baltag.
În Câmpia de Vest, la Chişineu – Criş, datina era ca pruncii să colinde
afară, în curte sau pe târnaţ. După prima colindă adeseori gazda le mai cerea să
cânte una, zicând „ Ie şi văd, mai ştiţi şi altă corindă?”. Abia când terminau de
corindat erau chemaţi în casă, unde cel mai mare din grup ura:
„Să fii gazdă sănătoasă
Să plăteşti colinda noastră
Cu-n măr roşu şi frumos
239
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Din grădina lui Cristos”.
Tot acest băiat lua şi banii, care la sfârşit erau împărţiţi în mod egal la
toţi.244 Mere, nuci îşi băgau fiecare în trăistuţă.
În Şepreuş copii mai mărişori colindau seara în acelaşi timp cu feciorii,
pe când în Şimand, începeau să umble prin sat din după masa zilei de Ajun până se însera. Textele recitate erau directe. Copiii urau şi cereau recompensă:
„Corindiţă cu codiţă
Hoalbă uătii la poliţă
Văd on colac ş-on cârnaţ
Sculaţ gazdă şi mi-l daţi”.
sau
Puică neagră bagă-n sac,
Scoală gazdă, dă-m colac!
Nu-mi da mic că mi-i frig!
Dă-mi-l mare, bine-mi pare,
Cât rotiţa plugului
Umple straiţa pruncului
Să să ducă-n treaba lui!
Încheiau strigând în cor:
„Să fii gazdă sănătoasă(veseloasă)
Să plăteşti colinda noastră
C-on colac dă grâu frumos
Dân peliţa lui Cristos!”
Sau
Dântr-on fir dă busuioc
Dă-i Doamne gazdii noroc
Dântr-on fir dă iarbă creaţă
Dă-i Doamne gazdii viaţă
Şi la tăţ câţ îs în casă.245
Pentru urări erau răsplătiţi de gazde cu nuci, mere, colăcei, bomboane
şi, mai rar, bani.
În Comlăuş, băieţii de şcoală porneau la colindat cu mult înainte de a se
însera. Şi aici colindau pe târnaţ, după ce mai întâi întrebau din poartă „dacă îi
sclobod”. Din repertoriul lor făceau parte colindele „Trei păstori se întâlniră”,
„O ce veste minunată” „Sculaţi, sculaţi boieri mari”, „O ce tiranie”, „Linu-i
244
245

Mătiuţ, 2011, p. 103
Inf. Radu Vujgheu, n. 1975, Şimand
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lin” şi „Iosif cu Maria”.246 Când terminau de cântat primeau colăcei, nuci şi
mere. Datina în acest sat era să se facă şi colăcei cu câlţi, pentru cei care nu ştiau bine colinda.247
În Macea, mergeau prin sat copii de 7-8 ani. La case ei recitau „Puică
neagră bagă-n sac”.
„Puică neagră bagă-n sac
Scoală gazdă dă-mi colac
Nu-mi da micu
Că mi-i frigu
Dă-m mare
Să fug tare
Umple straiţa pruncului
Cât rotiţa plugului
Să să ducă trudii lui”.248
Un text foarte asemănător rosteau şi pruncii din Pecica
„Puică neagră bagă-n sac
Vină gazdă, dă-mi colac
Nu-mi da micu
Că mi-i frigu
Şi-m dă mare
Bine-mi pare,
Cât rotiţa plugului
Umple straiţa pruncului
Să se ducă-n treaba lui”.249
În Micălaca, pruncii, porniţi în dimineaţa Ajunului, băteau în poartă cu
băţul să fie auziţi şi întrebau dacă-i slobod a colinda.
În Bodrogul Vechi, prunci cântau:
„Puică neagră bagă-n sac,
Scoală gazdă, dă-mi colac!
Nu-mi da micu,
Că mi frigu,
Ci-mi dă mare
Bine-mi pare!
Cât rotila plugului
Umple straiţa pruncului
Să se ducă-n treaba lui!250
246
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La Şeitin, colindatul se încheia cu urarea:
„Cruce-n casă
Cruce-n masă
Să fii gazdă sănătoasă
Să ne plăteşti munca noastră
C-on colac mândru, frumos,
Din peliţa lui Cristos!”251
Trecând pe Valea Mureşului, la Radna, piţărăii cântau în cor:
„Neaţa, neaţa lu Ajun
Că-i mai bun a lu Crăciun
Cei, cei,
Cu purcei,
Cure baba după ei;
Daţi-ne nuci
Că-s mai dulci,
Ba alune
Că-s mai bune
Dubu cât casa,
Colacu cât masa.
Puică neagră bagă-n sac,
Scoală nană dă-mi colac,
Cât rotila plugului,
Umple traista pruncului.”252
În satul Lalaşinţ pruncii mergeau la „bizărat”. La fiecare casă ei recitau:
„Care-i sara lui Ajun
Că-i mai bună a lui Crăciun
Că-i cu miei şi cu purcei
Cure baba după ei c-o bătuţă gi tulei” 253
Trecând în satele din partea de sud a Mureşului, la Secusigiu, copiii de
12-14 ani umblau prin sat seara. Cu vremea în repertoriul lor au intrat alături de
Ciucur verde de mătase şi colinde religioase (Trei păstori, Steaua sus răsare, O
ce veste minunată, Doamne a tale cuvinte). La plecare, gazda le împărţea colaci
mici numiţi în sat uşurei sau piţărăi.254
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În schimb, dincolo de Lipova, la Bata, pizărăii continuă să recite în grup
„Bună dimineaţa lui Crăciun”:
„Bună gimineaţa lu Ajun!
Că-i mai bun a lui Crăşiun.
Că-i cu mnei,
Cu purşiei,
Cure gazda după ei,
Cu alune,
Să-s mai bune
Şi cu nuci
Că-s mai dulci!”
La plecare, după ce primeau darurile, rosteau formula de încheiere:
„Noi ieşim gin casă-afară,
Dumnezău să bagă iară
Cruşie-n casă,
Cruşie-n masă
Dumnezău cu dumneavoastră!
Şi la anu,
Când vinim,
Sănătoşi să vă găsâm!255
Trecând la comunităţile româneşti din Ungaria, unde colindatul în forma veche nu se mai practică, bătrânii intervievaţi încă îşi mai amintesc despre
Crăciunul din vremea când au fost copii şi când „au corîndit dimineaţa...” 256 În
alte sate pruncii umblau după masa. Recuzita micilor colindători era alcătuită
din bâte, numite în Micherechi costane, şi străiţi.
Pretutindeni, colindatul se încheia cu urări, după care gazda căşii le
mulţumea şi le dădea colaci mici din făină de grâu, numiţi în unele locuri
„piţărăi”,în altele „cocuţi”. În Chitighaz, aceşti colăceii aveau formă de pasăre.
Colindele cântate respectau o anumită ordine, cu mici nuanţări de la o
localitate la alta.
În Aletea copiii începeau cu „Bună dimineaţa lui Ajun”, după care cântau colinda „Puică neagră bagă în sac” şi încheiau cu urarea:
„Dîrt-on fir dă busuioc
Dă-i Doamne găzdii noroc
Dîrt-on fir dă iarbă creaţă
Dă-i Doamne găzdii viaţă
Şi la tăţ cîţ îs în casă”257.
255
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În Micherechi, prima colindă se cânta afară, la fereastră, şi abia după
aceea se intra în casă, unde copiii îngenuncheau şi cântau troparul „Naşterii
Domnului”, o condiţie ca să primească de la gazde şi bani.258

Copii din Micherechi, 1971

Următoarea colindă din acest sat a fost „Puică neagră bagă-n sac”, varianta în grai bihorean:
„Puică neagră bagă-n sacu,
Scoală gazdă dăm colacu.
Nu-mi da micu
Că m-i frigu,
Ce-mi dă mare,
Bine-mi pare.
Pă rotiţa plugului
Toap în straiţa pruncului
Şi să ducă-n traba lui.
Corinde-miș, Doamne.”259
În sfârşit, colindatul se încheia cu o variantă locală, întoarsă, a colindei
de intrare:
258
259

Martin, 2003, p. 26
Inf. Maria Martin născută Marc,1908-1997, Micherechi (Ungaria)

76

https://biblioteca-digitala.ro

„Corindiţă cu codiţă
Hoalbă uătii la poliţă.
Văd un colac ş-un cărnaţ
Scoală gazdă să mi-l daţi.
Că d-asar-s tă p-afară,
Cu botuţa susuară
Şi mă ploaie şi mă ninje,
Şi mă pică picurele
Dî la tăte străşinile
Dî la tăte străşinile
Dacă gazdă nu te-ncrez
Vin afară şi ne vez!
Că sîntem în hane verz,
Că sîntem în hane verz,
Cornide-mi-ş, Doamne”260
Conform mărturiilor documentare rămase261, în perioada interbelică s-a
colindat şi în Giula. Prin localitate umblau băieţi de 12-13 ani, care, după ce
erau primiţi în casă, cântau „Din cer lumea,” „Naşterea” şi „Fecioara azi.” 262
În satele româneşti din Bihorul unguresc, pentru colindat, ceata primea
„on dărab dă cocuţă.”263De la numele acestor colăcei, în Micherechi umblatului cu colinda prin sat i se spunea „umblatul a cucuţare”.
În Bedeul, în care populaţia românească este greco-catolică, copiii, la
intrarea în casă, cântau troparul Naşterii Domnului.
Spre deosebire de toate aceste sate, în Bătania, o localitate multietnică
în care trăiesc maghiari, sârbi şi români, uratul copiilor se numeşte „umblatul
cu pipipi”. Conform datinii, copiii trebuiau să pornească devreme, înainte de a
fi scoase păsările în curte. Ei întrebau „Sclobod îi cu pipipi”?Dacă li se spunea
ca da, aruncau prin casă boabe de grâu şi imitau glasul animalelor: „Pi-pi-pi;
Li-li-li; Ghiţa-ghiţa; Mu-mu-mu; Ţo-ţo-ţo.”264 Copiii erau răsplătiţi pentru cuvinte şi gesturi cu bani iar porumbul măturat, încărcat magic, era dat animalelor
pentru sporul casei. Recunoaştem cu uşurinţă, în modul de desfăşurare al obiceiului, influenţe sârbeşti.
Trecând în continuare la tradiţiile sârbe din această zonă de frontieră, în
general, colindatul copiilor cunoaşte o performare asemănătoare cu cea românească.
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Inf. Gheorghe Sava, n.1911, Micherechi (Ungaria)
Colindele cântate respectau o anumită ordine, cu mici nuanţări de la o localitate la alta.
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De pildă, în satul Deska (Ungaria)265 textele rostite de copii conţin aceeaşi formulă uşor glumeaţă:
„Uzo Petar palicu
pa ošine jaricu,
jarica će soli dati,
soli čemo kravi dati,
krava če nam mleko dati,
mleko ćemo daku dati,
dak će nama knjigu,
dati zdravlje ćemo gazdi dati,
gazda će nam ôra i kolača dati etc.“ 266
Mărturii despre umblatul copiilor sârbi în seara de Ajun prin sat găsim
şi la Mečka (Erdősmecske, Ungaria), unde uratul s-a transformat într-o vestire a
naşterii lui Isus. La fiecare casă, copiii spuneau „Hristos s-a născut” şi li se
răspundea „Adevărat s-a născut”. Pentru aceasta primeau bani267.
Cât priveşte comunităţile maghiare, colindatul începea în după amiaza
zilei de Ajun, cu grupurile de copii mai mici, care aveau şi la unguri nelipsita
straiţă în gât.
Pe uliţe se mergea cântând, strigând şi sunând din clopoţei, însă la ferestre, cântau numai cântece religioase de Crăciun.
În Orosháza, când ajungeau în curte, copiii urau: „Sok birkája, sok
tehene, sok bornyúja légyén a ház gazdájának.” Apoi cântau la fereastră cântece religioase de Crăciun. În casă erau primiţi să cânte doar cei care ajungeau
mai târziu, după ce pomul a fost împodobit.
La sfârşit, după ce terminau de cântat, la fel ca şi copii din comunităţile
româneşti şi sârbe, şi cei din comunităţile maghiare, cereau în versuri de la gazde daruri:
„Kiskarácsony, nagykarácsony,
Crăciun mic, Crăciun mare,
Kisült-e már a kalácsom?
S-a copt deja colacul meu,
Ha kisült, hát ide véle,
Dacă s-a copt, vino cu el aici,
Hadd eszem meg melegébe!
Ca să-l mănânc cald.
Kiskarácsony, nagykarácsony
Crăciun mic, Crăciun mare,
Ván-e kolbász a padláson
Ieste cârnaț în pod,
Ha nincs kolbász a padláson,
Dacă nu este cârnaț în pod
Nem ér semmit a karácsony.
Nu mai înseamnă nimic Crăciunul.
Hej, karácsony, karácsony,
Deci Crăciun, Crăciun,
Ván-e kalács a rácson?
Ieste colac pe rudă?
Ha nincs kalács a rácson
Dacă nu este colac pe rudă
265
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Nincs is akkor karácsony.”268

Nu este nici Crăciun.

În satele din jurul Szegedului, copiii obişnuiau să cânte şi unele cântece
glumeţe, specifice repertoriului infantil:
„Egüttünk mink kántálni, kántálni
Am venit să colindăm, să colindăm
Nem köl münket bántani,bántani
Nu trebuie să ne supăraţi, să ne supăraţi
Aggyanak egy darab kólbászt
Dati-ne o bucată de cârnaţ
Mink is husztunk fülit, farkát.
Şi noi am tras de ureche şi de coadă.
În final recitau:
Eregy szógálo nézd mög azt a pujkát
Nem vákta é el a gujány a nyakát
Hallom dhogy zörgetik a kúcsot,
pézt akarnak anni
Ha huszast annak e se fogjuk vönni”269

Du-te slujnică să vezi curca
Vezi dacă fata i-a tăiat gâtul
Aud cum scutură cheile,
Vor să ne dea bani
Dacă ne dau o piţulă de douăzeci nu o s-o
luăm.

Trecând la comunităţile slovace, colindatul din Ajun se desfăşura tot
după o anumită rânduială, respectată cu grijă. Până seara umblau pruncii şi abia
după aceea colindau adulţii. Repertoriul a fost şi la slovaci unul diferenţiat pe
vârste.
La Nădlac copiii cântau Naroďiu sa Kristus pán (S-a născut Domnul Isus):
„Naroďiu sa Kristus pán
S-a născut Domnul Isus
radujme se.
Să ne bucurăm cu toţii.
Z ruže kvet vikvitou nám,
Floarea trandafirului a înflorit pentru noi,
veselime se.
Să ne veselim...
Života cistého,
Din viaţă curată
Z rodu kráľovskôho
Din familie regală
Již nám naroďil se.” 270
Pentru noi s-a născut.
și
Čas radosti
(Momentul bucuriei)
„Čas radosti, z veselosťi
Ceasul bucuriei cu fericire
svetu nastal ňiňi.
lumii i s-a arătat.
Ňech buch (alebo: Z ňebo)
Dumnezeu atotputernic (sau infinit).
večni, ňekoňeční
s-a născut
naroďil sa s panni.
din fecioară.
V mestčku Betleheme,
În oraşul Betlehem
V jesličkách na slame
În ieslea cu paie
Ľeži malé pachoľatko na zime.”271
Stă copilul culcat în frig.
268
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În toate localităţile, în încheiere copiii rosteau sau cântau urări. În zona
de frontieră există un inventar bogat de urări, încă bine conservate în memoria
satelor. Textele rostite de băieţi erau diferite de cele spuse de fetiţe.
Băieţii în Telegerendaš (judeţul Békés) spuneau:
„Ja som maľi táčik
Eu sunt o mică pasăre
Spievam ako táčik.
Cânt ca o pasăre
Zasmejem sa echehe
Râd aşa echehe
Dajťeže mi oreche.
Daţi-mi nuci.
Vinšuem vám tieto hodi,
Vă urez ca la acest ospăţ
Žebi sťe ňepiľi vodi.
Să nu beţi apă.
Iba vince aj páľence
Numai vin şi pălincă
272
Aj medovie opekance“ .
Şi aluat de pâine cu miere.
Varianta de fată din satul Ţipar (judeţul Arad):
„Ja son mála veverička
Eu sunt mică veveriţă
pítan sobe do košičla
Cer să-mi puneţi în coşuleţ
kuz mrváňa, kus koláča...
O bucată de prăjitură, o bucată de cozonac
Vipusťín ván s chiži táča...
Voi da drumul păsării din cameră
A to táča...
Şi această pasăre...
A to táča... šťebotalo,
Şi această pasăre va cânta
pána Krista privítalo.
Pe domnul Isus îl va întâmpina
Aj,aj ho vítan,
Aj, aj, şi eu îl întâmpin
ľejík si pítan
Cer sa-mi daţi un leu
ľejík mi dajťe
Daţi-mi un leu
zdraví ostávajťe!
Rămâneţi cu bine!
Pamodaj dobrô rano!“. 273
Să dea Domnul bună dimineaţa!
De la o casă la alta, pentru colindat, în trecut gazdele slovace le dădeau
pruncilor ouă, mere, colac iar acum le dau bani.
Misiunea copiilor în comunităţile slovace nu se încheia însă în Ajun,
uratul continuând şi în ziua de Crăciun.
Colindatul propriu-zis
După modul de colindat, diferenţiem o formă simplă, în care se colinda
vocal, şi un colindat cu muzică. După vârstă, colindătorii se împart în feciori,
bărbaţi însuraţi şi bătrâni, fiecare grupă respectând o anumită rânduială.
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Inf. Zuzana Pajtášová, născută Rafaiová în 1920, Nădlac
Krupa, 1996, II, p. 113.
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Colindatul cetelor de feciori
Cetele de feciori porneau la colindat în Ajun, după ce se însera, după ce
pruncii mergeau acasă.
Obiceiul colindatului cetei de feciori, odinioară general, este atestat în
spaţiul românesc, încă din secolele XVI-XVII, însă originea lui este una mult
mai veche274, „ceata de feciori” reprezentând o variantă de confrerie carpatică
de tineret275, cu adânci rădăcini în vechile societăţi secrete masculine, dacice,
germanice (männerbund), iraniene, despre care vorbea Mircea Eliade276. Trebuie să mai spunem că aceste cete aveau virtuţi apotropaice.
De la o zonă geografică la alta, ceata de feciori a avut la români nume
diferite: „bere”, „bute”, „juni”, „dubaşi”277. Indiferent însă de nume, constituirea se făcea şi încă se mai face după norme precise, aceleaşi, pretutindeni. Vorbim despre o vârstă potrivită, aceea a feciorilor „care intră în joc”, despre condiţia obligatorie de a nu fi însurat, despre un anumit timp calendaristic („la începutul postului, într-o duminică”), despre un anumit număr de membri, impar,
despre o organizare internă şi despre existenţa unui spaţiu dinainte stabilit, pentru întâlniri, repetiţii.
Focalizând cercetarea pe judeţul Arad, acest tip de colindat, ca obicei ritualizat, cu funcţii augurale, se desfăşoară şi azi, în forme simplificate, după
acelaşi scenariu arhaic, mitico-magic, şi cu aceiaşi actanţii, ca în vechime.
Pregătirea colindatului începea în trecut la lăsatul Postului Crăciunului
(15 noiembrie), azi cu două sau cu o săptămână înainte de Crăciun. Aşa cum
am menţionat deja, atunci se constituiau şi se organizau cetele (îşi împărţeau rolurile) după anumite reguli, respectate cu sfinţenie. Odată constituiţi, în toate
satele, ei repetau colindele, la casa unuia din grup sau la o casă plătită, până în
preajma Crăciunului.
Pretutindeni, în Ajunul Crăciunului, după masa, feciorii se întâlneau la
casa la care au repetat. O regulă respectată în fiecare sat a fost şi cea privind ordinea în care se umbla. Locuitorii şi colindătorii ştiau de unde se începe colindatul şi unde se termină. Primul era colindat preotul, apoi primarul după care
urma dascălul iar apoi casele satului la rând. Dacă satul era risipit pe crânguri
se ştia ordinea crângurilor. În trecut colindatul era antifonic/ alternativ. Colindătorii se împărțeau pe grupe, fiecare grupă colindând câte o strofă. În Zărand,
la Poenari, se formau 3 grupe dar în general erau 2. Azi colindatul este omofon,278 toți cântă împreună.
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Herseni, 1977 şi Herseni, 1997
Ceata de feciori a fost atestată întâia oară în Transilvania, în judeţul Alba, în anul 1647, de
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Tot un caracter general a avut şi modul de recompensare a colindătorilor. În această zonă, după ce erau serviţi cu plăcinte, răchie sau vin, gazda le
dădea „ de drum” un colac, o bucată de pecie sau un cârnaţ, o sticlă de rachiu
sau de vin şi bani. Ca şi la alte grupuri care umblau în Ajun prin sat, darurile
erau preluate de un om anume, numit iapă sau gudă, care ducea o straiţă şi o
damigeană, pentru băutură. Înainte de plecare, se mulţumea pentru daruri.
Cât priveşte colindatul ca demers, colindele reprezentau urări de ceată
ce vizau belşugul şi sănătatea în gospodărie, după cum reiese şi din formula de
încheiere.
În sfârșit, cetele se spărgeau, fie a treia zi de Crăciun fie la Anul Nou,
cu o petrecere.
Colindatul fără muzică
O primă formă de colindat a cetei de feciori, întâlnită în Almaş, Pecica,
Şiclău, Moroda etc., a fost şi este şi azi colindatul vocal, fără muzică. În Almaş,
ceata formată din feciori de la 16 ani până la însurătoare, colinda din casă în casă, iar pentru colindat erau serviţi de gazde cu prăjituri şi băutură. Bani şi alte
daruri nu primeau. Când plecau, colindătorii erau urmaţi de tinerii din casă. În
alte sate, grupul era compus dintr-un conducător, colindători şi o persoană care
ducea darurile. De pildă, în Şiclău, banii primiţi pentru colindat erau puşi într-o
„pixă”, o cutie frumos împodobită, pe care o ducea „gazda banilor” iar celelalte
daruri erau duse de „gudă”.279
Colindatul cu muzică
Mult mai răspândit în zonă a fost colindatul cu muzică. Acompaniamentul a fost de la o subzonă la alta a judeţului diferit, de la un fluier sau un
cimpoi în vechime, la o dubă și hidede, la dube și muzică sau la o mică „bandă”
(highieghe, clarinet, acordeon). În satele în care umblau cu muzica după ei, după colindat, feciorii luau la joc femeile din acasă. În vechime, se credea că acest
joc asigura prosperitatea culturilor, în special a cânepii.280
1. Colindatul cu dube
Numele vine de la dubele bătute pe drum, alteori în casă în ritmul colindului sau şi pe uliţă şi în casă. Acest tip de colindat a fost practicat atât în Zărand
şi în Ţara Hălmagiului cât şi în Câmpia Aradului şi pe Valea Mureşului, însă oarecum diferit. Dacă în ţinutul Hălmagiului, în Zărand şi în zona de câmpie, ceata
era însoțită de un fluieraș și de 1-2 sau mai multe dube, pe Valea Mureşului toţi
colindătorii au dube, aceasta fiind una din condiţiile de a intra în ceată.
De la o casă la alta, atât în Zărand cât și pe Valea Mureșului, ceata se
manifestă zgomotos.
279
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În zona moţească, a județului, la constituirea cetei se alegea un conducător care, de la un sat la altul putea să nu aibă un nume. Uneori se alegea și un
„casier”.
În satul Tisa şi în Hălmagiu, odinioară, se umbla cu doba în Ajun şi în
prima zi de Crăciun, în Ioneşti doar în Ajun.
În Tisa, conducătorii cetei angajau muzica, organizau colindatul şi alegeau o persoană, iapa, care să ducă desagii cu „premânda” adică darurile ce se
primeau. În trecut, colindătorii se adunau la primar acasă, care le dădea sfaturi
despre cum să se comporte prin sat, însă mai recent colindatul prin sat porneşte
de la căminul cultural.
Potrivit tradiției locale, în Tisa colindatul începea întotdeauna din partea de „Peste Criş” a satului, iar de terminat se termina în fiecare an în alt
crâng. Legat de această rânduială, în trecut, funcţiona superstiţia că, în casa în
care s-a terminat colindatul, în anul ce vine, se va întâmpla ceva rău sau va
muri cineva.281
Pe drum, colindătorii cântă colinda „Mă luai a colinda/ Florile dalbe/
Cu doba, cu lăuta” şi bat dublele, acompaniaţi de alte instrumente. Sunt însoţiţi
de copiii, fete şi chiar şi de oameni mai în vârstă.
La intrarea în curte, ceata începe să cânte colinda de intrare:
„Slobozi-mă nană-n casă
Că de aseară-s tot pe afară
Şi opincile-ngheţară”etc.
În trecut, când ajungeau la uşa casei, făceau linişte, şi cineva dintre ei, o
rudă a gazdei, striga şi începea un dialog glumeţ, în aparenţă fără legătură cu
prezenţa grupului:
„Măi vere George ştii că am vorbit să-mi vinzi juncul tău, că se potriveşte bine cu al meu. Am venit să ne înţelegem, să facem târgul” sau „Măi vere, căzui de pe punte în vale şi sunt tot ud. Lasă-mă în casă la căldură să mă usuc”.
Din casă îi răspundea de obicei femeia „George nu-i acasă”. 282 Schimbul de
vorbe mai continua o vreme apoi uşa se deschidea şi colindătorii intrau în casă
zicând „ Bună seara lui Ajun”. În interior se aşezau pe două rânduri în picioare,
de o parte şi de alta a mesei şi începeau să colinde alternativ, 3-4 colinde în funcţie de cât era gazda de pretenţioasă. Colindele erau alternate de dansuri. Muzica
cânta melodii de joc şi erau jucate toate femeile din casă, chiar și fetele mai mici,
„ca să le aducă bucurie și sănătate”. În timpul ultimului dans, găzdoaia aducea
darurile (colaci, rachiu, vin, cârnaţi) şi le punea pe masă spunând: „Puţin de la
noi, mai mult de la Dumnezeu.” Când se termina dansul, colindătorii se adunau
din nou în jurul mesei, în picioare pentru a mulţumi cinstea. „Grăitul cinstei” era
făcută de doi din cei mai pricepuţi feciori. Primul zicea şi al doilea repeta.
281
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Apoi, când terminau, unul din grăitori se adresa colindătorilor: „Cum
aveţi gură să beţi şi să mâncaţi, să aveţi gură şi să mulțumiţi”. Colindătorii
răspundeau: „Mulţam gazdă, mulţam”, după care muzica începea să cânte marşul de plecare şi feciorii ieşeau.283
Obiceiul s-a desfăşurat aproape identic şi în Hălmagiu. Şi aici colindătorii erau însoţiţi de o iapă şi uneori de muzicanţi. Pe drum, se bat dubele, ca să
le anunţe prezenţa. Când ajungeau la o casă unul intra să întrebe dacă sunt primiţi. Dacă gazda îi primea, ceata cânta la uşă colindul de intrare:
„Slobozâ-ne gazdă-n casă
Că d-asară stăm pe afară
Şi urechile îngheţară etc.”284
Când terminau, intrau în casă, bătând dublele şi se aşezau în jurul mesei, cu dubaşii în mijloc. Grupul începea să colinde în timp ce găzdăriţa le punea pe masă cârnaţ, sângerete, plăcinte cu mac, cu nucă şi cu brânză iar gazda
băutură. Pe lângă repertoriul obligatoriu, la fiecare casă erau cântate şi colinde
la cerere, pentru fete mari, pentru neveste, colinde profesionale etc. După colindat urma jucarea fetelor. La un moment dat, unul dintre colindători se adresa
gazdei arătând spre iapă:
„Nu vedeţi iapa noastră
Cum stă ca o proastă?
Nici n-a bea nici n-a mânca
Până dumneavoastră-i veţi da
Un pahar de vinars,
Ca să-l tragă pe grumaz,
Să-i mai treacă de necaz etc.”
Iapa necheza şi bătea din picioare spre hazul tuturor. În final colindătorii erau plătiţi cu colaci şi băutură, care intrau în sacul iepei şi cu bani iar mulţămita darurilor era în versuri. 285
În satul Ioneşti, pe uliţă de la o casă la alta, se cânta „Noi umblăm a colinda.” Când ajungeau la o casă, ceata cânta colinda de fereastră. La casele la care nu
erau primiţi, feciorii descolindau. Dacă erau primiţi, în casă colindau o colindă la
cererea gazdei. Dacă erau fete le jucau, mulţumeau de daruri şi plecau mai departe.
Coborând pe Crişul Alb în jos, la Vârfuri, ceata era formată din 15-20 de
feciori, însoţiţi de muzicanţi cu vioară şi tobe. Colindatul începea în Ajun şi continua în seara de Crăciun. „Se colinda o colindă în fiecare casă şi se descumpăra
ceea ce primeau, prin câteva versuri spuse de şeful colindătorilor. Dacă erau fete în casă se cânta de joc, iar dacă nu erau fete, feciorii jucau între ei, ca să se
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facă cânepa. La plecare se cânta melodia „Iară mem a colinda.” Banii care îi
dădea gazda îi lua şeful colindătorilor iar colacul doi băieţi din grup.”286
Petrecerea de spargere a cetei, numită în zona moţească conac sau Crăciunul ăl mic (Vârfuri) se organiza, de la un sat la altul, fie în seara de Crăciun
(vezi Ioneşti), fie la Anul Nou fie într-o altă seară, dar nu mai târziu de Bobotează, iniţial la o casă iar mai târziu la căminul cultural.
La petrecerea cu joc, mâncare şi băutură, participau toţi cei care i-au
primit pe colindători în casă, la care se mai adăugau invitaţii din satele vecine.
Feciorii care se ocupau de organizare se numeau în unele sate chezași. Cu banii
strânşi din colindat plăteau muzica.
În Ţărmure „când umblă cu corinda, cele tri iepe strâng premânda, la
feciorul care-i prima, care plăteşte muzicanţii. La aist fecior să strâng colacii,
vinars, vin şi acolo în sara dă Anu Nouă să face conacu. Aclo vin oamenii dă pă
sate, pretini d-a feciorilor, apu vinu să face cald, să face crampă şi să taie colac.
La conac să duce muzica cea mai bună, cu lautele. Acolo mereu vo şasă lăutaşi...
Feciorii şi fetile care vineu la conac, jucau şi îşi petreceu. Aclo inde era casa
mare, luau uşile dîntră căşi şi acolo cântau muzâcanţî... Noi nu merem sângure
la conac. La noi la Ţărmure n-o fost fată să margă dă capu ii...”287
În ţinuturile de câmpie, pe Valea Mureşului Inferior, în satele Şeitin şi
Semlac, în trecut, se colinda tot cu duba („umblatu cu duba/ doba”) La sfârşit,
după ce primeau darurile un fecior din ceată dezlega colacul. În Şeitin, dobaşii,
cu taraful după ei mergeau numai pe la casele cu fete mari. Grupul de câte 1520 de feciori era însoţit de un om, numit aici iapa „Ţicra”, care ducea colacii şi
cârnaţii primiţi. Din banii primiţi de la gazde plăteau muzica, împodobitul dobelor şi celelalte cheltuieli.288
În perioada din urmă, atât în Zărand cât şi pe Valea Mureşului inferior
colindatul cetei de feciori a cunoscut comprimări şi simplificări.
Obiceiul a supravieţuit în schimb până în ultimele două decenii, în forma
veche, pe Valea Mureşului în estul judeţului și se mai păstrează și azi în 16 sate289.
În aceste sate, la începutul postului ceata trebuie să-şi găsească, pentru
repetiţii, „o gazdă de dubaşi” . În trecut închiriau o casă, numită cvartir.
Grupul de colindători este format dintr-un conducător, care, de la un sat
la altul, se numeşte vaivoda (Bata, Ţela, Bacăul de mijloc), căpitanul dubaşilor
(Corbeşti), căpel (Săvârşin), căprar (Birchiş, Căpâlnaş), din două „cătane” sau
căprari, unul „di colinzi” şi unul „di daruri”, o iapă sau gudă şi mai mulţi
dubaşi (8-12), care trebuie, să fie „feciori”.290
286

Inf. Tomşa Ilie, n. 1941, Vârfuri; culegere Sebastian Sirban, 2015
Inf. teren Maria Horga, n. 1930, Ţărmure; apud Nistor, 1991, p. 47
288
Costea Ş ., Costea D., 1998, p. 179
289
Julița, Nicolae Bălcescu, Lupești, Pârnești, Petriș, Corbești, Obârșia, Roșia Nouă, Toc, Troaș,
Savârșin, Căprioara, Căpâlnaș, Birchiș, Țela, Bata,
290
Singur gazda dubaşilor era om însurat.
287
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Ceata de dubaşi din Căprioara, 1973

Dreptul de a ocupa un loc mai central la casa gazdei colindate îl oferea
vechimea în ceată. Noii intraţi în grup stau pe lângă uşă. Căprarii se aleg numai
dintre dubaşii mai în vârstă, cu o anumită experienţă iar iapa este de obicei, un
fecior mai sărac sau un om mai în vârstă.
Îmbrăcămintea dubașilor este una cunoscută de întreaga comunitate şi
anume portul de iarnă, de sărbătoare: cămaşă, laibăr, cioareci, coţobaică şi căciulă neagră de miel, la care se adăugau însemnele: podoabele de la căciulă (fire, tricolor, pene de fazan şi flori de hârtie) şi bâtele
căprarilor. Azi în unele sate feciorii îmbracă
doar coţobaica şi căciula împodobită. Această
căciulă împodobită, dubele şi faptul că umblă
în grup îi separă de restul comunităţii.

Căciulă de dubaş. Ţela, 2014

Dubă împănată. Ţela
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Dublele, făcute din piele de viţel, de câine sau de oaie, sunt şi ele „împănate” cu „cipcere” şi cu verdeaţă (iederă).
Vaievodul sau Căpitanul este cel care „căpăreşte” muzica. Formaţia,
„partia”, cum i se spune în satele de la sud de Mureş, este compusă din taragot,
saxofon, acordeon şi tobă.
Muzicanţii erau aduşi în trecut de la Făget sau Lipova, azi de la Lipova,
și Timişoara. Odinioară li se plătea destul de mult, fiindcă erau tocmiţi pe patru
zile: „Să plătea pântru sara di Ajun, pântru zâua di Crăciun şi mai două
săbători, pântru joc. Dubaşii făceau jocu şi familiile care primeau dubaşii nu
mai plăteau la joc, să băgau gratis”.291
Scenariul colindatului, cu unele simplificări, este acelaşi. În ziua de
Ajun, dimineaţa, muzica şi grupul de feciori se adună la casa „vaivodului” sau a
„gazdei de dubaşi” sau la „fartir”şi mai fac o repetiţie după care, pe la ora 1516 pornesc prin sat.

Acasă la gazda de dubaşi. Căprioara

Pe drum, lăutarii cântă marşul sau marşurile, dacă satul are mai multe, iar dubaşii bat pe dube. Singurii care n-au dube sunt „căprarii/cătanele”
şi „vaivoda/ căpitanul, căpelul”.
292

291

Inf. teren Ion Bugariu, fost vaivoda, n. 1924, Bata
În satul Căprioara erau patru marşuri : Simpla, A mielului, A cerbului şi Dupla. Inf. teren Ioan
Ardelean, n. 1944, fost gazdă de dubaşi
292
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Dubaşii din Julița

Căprarii merg înainte, ţinând în mână bastoane împodobite, bat la fereastră şi întreabă dacă sunt primiţi, cu o formulă acceptată comunitar: „Primiţi
feciorii dubii?” la care răspunsul era „Primim” sau „Haida-ţi.”

Dubaşii din Bata pe uliţă, 2013

Dubaşii din Ţela, 2013

În toate satele, primul la care se colindă este preotul. Ei cântă la început
câteva colinde speciale pentru preot, printre care „Colinda S. Maicii Precesti”
(Ostrov, Căpâlnaş). În Căprioara dubaşii încep cu „Poruncea Sfântă Măria/La
sfânta duminică” după care, la cerere, cântă şi alte colinde.
În Căprioara preotul le face „o slujbă de călătorie”, fiindcă, vreme de
două zile şi două nopţi, dubaşii sunt „călători prin sat”.293 Dacă preotul este din

293

Inf. teren preot Laurenţiu Suba, n. 1981, paroh în Căprioara
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alt sat și nu are în localitate casă parohiala (Bata), ceata merge la biserică și
acolo îl colindă pe preot și primesc binecuvântarea.

Dubaşii din Birchiş

Intrarea în biserică. Bata, 2013

Dubaşii în biserică. 2016

De la preot, se merge la primar, unde colindatul începea odinioară cu
„Colinda primarului”.
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În biserică. Căprioara, 2006

Colindatul primarului
90
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Următoarea oprire era la dascăl, azi învăţătorul din sat, unde de asemenea se cântă o colindă specială.
Apoi, după ce sunt colindaţi toţi oamenii „ăi mai mari”, se iau casele la
rând, de la nr. 1, şi sunt colindaţi toţi cei care îi primesc. Regula nu poate fi încălcată, indiferent cât sunt dispuşi unii să plătească, ca să fie colindaţi înaintea
altora294. Itinerariul colindătorilor, de fapt un înconjur al satului, amintind de
drumul cotidian al soarelui, are după Otilia Hedeşan un caracter ritual, fiind
menit să revigoreze astrul în perioada sa de minimă potenţă295.
La fel ca în zona moţească şi în partea bănăţeană a judeţului, la fiecare
casă, scenariul respecta o anumită ordine, anumite reguli şi convenţii comunitare, recunoscute de toţi.
Prima colindă se cântă afară, „la uşă”, ca acum o sută de ani, când în
satul Selişte, dubaşii cântau în târnaţ: „Scoală gazdă nu durmi-re/ Că nici noi
nu am durmitu/ Holerunda lerui Doamne...”296
Când termină colinda feciorii intră în casă, se aşează, după vechime şi
după funcţiile, pe care le au în ceată, şi încep să cânte colinda gazdei: „Ce sarăi d-această sară/ Doamne dai Domnului nostru...”

Colindatul la casă. Roşia Nouă
294

În anul 1999 dubaşii din Birchiş au fost tentaţi, pe moment, de oferta de banii ce li s-a făcut
ca să schimbe rânduiala, însă în cele din urmă au refuzat banii în favoarea rânduielii; vezi
Hedeşan, 2005, p. 71-73
295
Hedeşan, 2005, p. 71
296
Drăgoi, 1930, p. VI-VII
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În unele sate fiecare gospodărie are propria colindă. În altele ceata alege, din repertoriul local, ceea ce se potriveşte la fiecare casă. Se începe cu colinda gazdei, după care, dacă la casă este fecior, se cântă una din variantele locale ale colindei de june, („Junelui bunu”, „Mirel bun bărbat” etc.) iar dacă este
fată, o variantă de colindă a fetei.
La nord de Mureş, în satul Roşia Nouă pentru june se cânta „Pleacă mire-ntru vânatu” iar pentru fete de măritat „Dalba fecioriţă” sau „Fată mare sentrebare”.
Referindu-ne la repertoriile locale, în trecut, toate satele de pe Valea
Mureşului au avut un mare număr de colinde, între localităţi funcţionând o concurenţă.
Locuitorii din Bata susţin că în repertoriu local erau odinioară 365 de
colinde297, câte una pentru fiecare zi din an, însă de amintit nimeni nu-şi poate
aminti mai mult de primul vers din vreo 30.
Repertoriul micului sat Ostrov a fost în perioada interbelică
format din 52 de colinde (15 de gazdă, 8 de fecior, 10 de fată, 2 de nevastă, 8 de copil mic, 1 de gemeni
etc.).298
Cât priveşte satul Căprioara,
aici repertoriul local a fost format din
32 de colinde între care Colinda pomului, Colinda Sf. Petru, La curţile
lui Crăciun, Mioriţa zărăndană și
Colinda păcurarului .
Pentru a ţine minte atât de
multe colinde, practica generală a
fost aceea de a le scrie în caiete, păstrate peste an de vaivoda sau de gazda de dubaşi. Caietele acestea erau
scoase din dulapuri după constituirea
cetei, când începeau repetiţiile, şi nu
se împrumutau.
Caiet cu colinde
Revenind la colindat, când terminau de cântat colindele, în satele unde
Ţurca însoţea dubaşii, urma „jocul Ţurcii”, un dans ritual menit să regenereze
natura şi să determine sporul casei, pentru care primea bani. Banii erau puşi fie
în cioc fie aruncaţi pe jos şi atunci, Ţurca trebuia să-i adune cu ciocul.

297

Inf. Ioan Micurescu, n. 1956, Bata
Caietul de colinde a ţăranului Irimie Bungiu, n. 1911, se păstrează azi în Arhiva de folclor a
Universităţii de Vest Timişoara.
298
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Apoi, la fel ca în
Zărand şi în Ţara Hălmagiului, dacă în casă sunt
fete de măritat, se stă 2-3
ore. Vaivoda întrebă „ na
gazdă ce ne mai dai dă
lucru” iar gazda comandă „să cânte muzica” şi
muzica începea să cânte
de joc şi toţi joacă299.
În final, gazda le
dă dubaşilor colac, cârnaţ, rachiu şi bani.
Jucarea fetelor

Dacă dubaşii scurtau colindele, la fiecare scurtare, gazda rupea din cârnaţ, micşorându-l. Pentru daruri, în Căprioara mulțumeşte „Căprarul gi daruri”. Aici, pentru fiecare dar primit se rostește câte o oraţie („Grăirea colacului”, „Grăirea cârnaţului”, „Grăirea rachiului” şi „Grăirea banilor”), în vreme
ce dubaşii îl secondează strigând şi bătând pe dube.
În alte sate, precum Corbeşti, se
mulţumea printr-o singură oraţie. Azi în
aproape toate satele mulţămita se rezumă la
această variantă de oraţie.
Apoi, iapa sau, la Corbeşti, guda punea rachiul într-o damigeană iar colacul şi
cârnaţul într-o straiţă. În prezent în toate satele
se dau mai mult bani.
După ce totul se termină, se mai
cântă o colindă, de obicei „Cruce-n casă
cruce-n masă/ Rămâi gazdă sănătoasă”,
apoi dubaşii pleacă mai departe. Pe drum
ceata este însoţită de feciori şi fete din sat,
care intră şi ei în case cu colindătorii. În satele mari, spre dimineaţă dubaşii merg acasă
şi continuă colindatul a doua zi, după masa,
până termină.
Darurile
În Căprioara300 este obiceiul ca, după ce terminau de colindat satul, ceata să vină la biserică la Sf. Liturghie, cu muzica (care rămâne afară), şi după

299
300

Inf. teren Ion Bugariu, fost vaivoda, n. 1924, Bata
În satul Căprioara, Sf. Liturghie se ţine doar a doua zi de Crăciun.
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serviciul religios „să colinde biserica”. În felul acesta sunt colindaţi şi cei care
nu i-au primit în casă, din cauza orei târzii sau a vârstei înaintate.
Petrecerea de spargere a cetei, numită şi pe Valea Mureşului conac, s-a
ţinut, în perioada interbelică, în prima zi de după sărbători, în Bata, la „fartir”,
în alte sate la gazda dubaşilor. Azi pretutindeni petrecerea se ţine la căminul
cultural.
O parte din darurile primite se dădeau în trecut lăutarilor şi iepei, iar
restul se consuma în colectiv.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în satul Seliştea de Mureş, din darurile
primite, dubaşii mâncau trei zile la rând, împreună, la gazda. Şi aici erau poftiţi
toţi cei care le-au deschis uşa. Lăutarul era plătit din banii primiţi.301 Aici iapă
era cel la care s-au adunat dubaşii în post să repete. El nu primea nimic la spargerea cetei. În sat se considera o onoare să fii ales iapă.302
Banii rămaşi se împărţeau între dubaşi. De multe ori însă dubaşii hotărau să facă bal şi de Anul Nou şi atunci nu luau banii ci plăteau cu ei, din nou,
muzica, pentru bal.
În vechime, în Căprioara la încheierea conacului, dubaşii trebuiau să-i
petreacă pe muzicanţi şi abia după aceea ceata se spărgea până la următorul
Crăciun. Totuşi, în toate satele, între cei din ceată rămânea o solidaritate şi,
chiar dacă nu mai acţionau ca grup cu funcţii rituale, ei continuau să se implice
în organizarea jocului şi a balurilor din sat.
În ultimele 4 decenii în paralel cu umblatul prin sat, dubaşii au început
să colinde şi pe scenă. Performarea, deritualizată, pune accentul pe spectaculos.
2. Colindatul cu hidedea
Al doilea tip de colindat, „cu hidedea/ highieghiea” sau „cu banda”, a
fost practicat în satele de câmpie din vecinătatea frontierei cu Ungaria, de o parte şi de alta a acesteia dar el este semnalat, separat, şi în unele sate în care se colinda sau se colindă cu duba. Astfel, în satul Moroda, pe lângă colindători care
mergeau prin sat cu o dubă, apar menţionaţi şi feciorii care umblau la colindat
numai în casele cu fete de măritat „cu hidedea”.303La fel, în Seleuş feciorii colindau la casele cu fete „cu dahaia”304
În Chişineu-Criş, acest colindat al feciorilor pe la casele fetelor de măritat
s-a păstrat până în deceniile din urmă. Aici obiceiul se numea „cu votul.”305
Ca şi în celelalte forme de colindat ale feciorilor, şi cei care mergeau cu
votul se adunau în Ajun la casa la care s-au organizat în ceată şi unde au repetat
colindele. Tot aici venea şi muzica. După ce se trăgeau două, trei danţuri, gru301

Drăgoi, 1930, p. VIII
Ibidem
303
Motorca, f.a., p. 128
304
Inf. Andrei Şandru, instructor de dansuri, Seleuş
305
Mătiuţ, 2011, p. 104
302
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pul format din feciori de 14-18 ani pornea pe la fetele de măritat din sat. Pretutindeni erau aşteptaţi cu plăcinte şi băutură pe masă. Când ajungeau la o casă
şeful cetei întreba „dacă îi sclobod cu votul şi cu colindul”.
Dacă nu erau primiţi în casă feciorii ziceau în grup:
„Nu ne lasă, nu ne lasă
Că n-are ce pune pe masă
Numa un câne izidit
Pe care-l ţâne la fată dă mărit
Nici acela nu l-ar da, că-l
Mâncă maică-sa”.
Dacă erau primiţi începeau să cânte colinda de intrare:
„Ciucur verde de mătasă
Slobozâ-ne gazdă-n casă
Că afară plouă de varsă
Şi ne pică picurele
După tăte străşinele
Corinde-mi-ş Doamne”.
Când terminau tinerii erau poftiţi în casă. Se aşezau în faţa uşii în semicerc şi şeful cetei le făcea semn să înceapă să cânte următoarea colindă. După
ce terminau de colindat erau poftiţi la masă, apoi începea jocul. Acesta era plătit de tatăl fetei sau de drăguţ, de neamurile fetei.
Colindatul continua până dimineaţa. Fetele colindate însoţeau ceata de
colindători pe la celelalte fete. Dimineaţa se opreau la ultima fată, unde se încheia jocul. „Votul dura chiar şi două zile, dacă erau multe fete. Banii adunaţi
se dădeau la muzicanţi”.306
În Şicula feciorii mergeau la fetele de măritat cu un highiduş. La casele
la care nu erau primiţi descântau:
„Cine nu ne lasă-n casă
N-are ce pune pă masă
Numa o oală cu pisat
Şi aceea de căpătat.”307
În Comlăuş ceata de feciori mergea „cu clăinetele”, muzica fiind
căpărită din vreme, numai în casele cu fete de măritat. Aici erau aşteptaţi cu
masă întinsă, adică cu cârnaţi, plăcinte, răchie şi vin.
În grup era unul anume care întreba la fiecare casă dacă primesc cu colinda şi mai mulţi feciori care jucau gazda şi fata acesteia. La plecare erau recompensaţi cu bani, pentru muzicanţi.308
306
307

Măteuţ, 2011, p. 104
Morariu, 2005, p. 48
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În Cherechi (azi Caporal Alexa) găsim aceeaşi rânduială. Teodor
Şeran309 povesteşte : „Din grupul de colindători am făcut şi eu parte; asta până
m-am dus la armată. Eram un grup care mergeam la fete, adică unde se adunau ele în seara respectivă. Aveam angajată muzică cu noi, cu diferite instrumente (tragot, vioară, dubă ). Atunci dacă ajungeam la casa unde erau adunate
fetele, colindam întâi şi apoi le luam la joc. Tatăl fetei, gazda, era fericit că era
fata lui cotată de băieţi, iară masa era plină dă bucate şi vinu curgea din ulcele”.310
În Macea se colinda „cu banda de clăinetaşi”. La încheierea colindatului se spunea:
„Să fii gazdă sănătoasă
Să plăteşti corinda noastră
C-on colac ghi grău curat
Cu vin roşu străcurat”.311
În comuna Grăniceri feciorii se adunau acasă la cel care a căpărit muzica şi se înţelegeau pe la care fete să meargă să colinde mai întâi. Obiceiul este
cunoscut în localitate ca „ mersul cu pana”, fiindcă feciorii aveau la căciuli sau
la pălării panglici roşii albe, albastre şi o floare artificială sub formă de rozetă,
făcută de fete cu câteva zile mai înainte. La case spuneau o urare, vioriştii cântau de joc şi feciorii jucau cu fetele. Gazda îi dăruia cu bani şi cu colac, pe care
îl prelua guda. Când terminau de umblat cu pana, feciorii mai rămâneau la unul
din ceată şi petreceau.312 În satul Şiclău obiceiul este cunoscut drept „colindatul
cu higheghea.”313
În satul Dumbrăviţa (com. Bârzava), la nord de Mureş, feciorii umblau
după ei cu taraful din sat, cu Ţurca şi cu mascaţi (Moşul şi Baba). După ce terminau de colindat, după ce juca Ţurca şi după ce feciorii jucau fetele, la plecare
mulţumeau gazdelor printr-o colindă:
„Colindiţa nu-i mai multă
Să trăiască cine ascultă
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o închinăm.
O inchinăm cu bucurie
Şi cu mare veselie
C-am ajuns sara d-Ajun
Şi-a bătrânului Crăciun
308

Vatra folclorică, 2012, p. 59
Teodor Şeran, n. 1941, Caporan Alexa
310
Crăciunul, 2016, p. 25
311
Inf. Trăian Tolan zis „Pirchiţa”, n. 1931, Macea
312
Botaşiu, f.a., p. 25
313
Nagy V, 1981, p. 33
309

96

https://biblioteca-digitala.ro

Sus, mai sus, v-am înălţat,
Ce-am ştiut tot v-am cântat.
Să rămâneţi sănătoşi
Sănătoşi şi bucuroşi
C-am ajuns ziua cea sfântă
Când colindele se cântă”.314
La fel, în partea inferioară a Mureşului, în satul Bodrogul Vechi (Pecica) feciorii umblau la colindat însoţiţi de muzicanţii din sat. Mergeau la casele
celor din ceată şi la casele cu fete de măritat. După ce terminau de cântat, luau
fetele la joc. Se jucau jocurile locale (Rara, Deasa, Pă picior, Bradu). Erau răsplătiţi cu cârnaţi, cărdăboşi, carne friptă, băutură, colaci, plăcintă şi bani.315
Trecând frontiera, în toate satele cu populaţie românească din răsăritul
Ungariei găsim atestat în trecut acest colindat al feciorilor în ceată, cu „muzică” sau „cu hidede”.
Odinioară o asemenea ceată putea ajunge până la 24 de feciori. Rolurile
în cadrul grupului erau riguros stabilite iar actanţii purtau semne distinctive şi o
anumită recuzită.
În Chitighaz grupul era compus dintr-un birău, un notarăş, patru juraţi,
patru jucăuşi, patru „rinderi”, patru hididuşi, o gudă, doi grăitori şi trei colindători. 316
Organizatori au fost birăul cu notarăşul. Ceata se aduna la miezul nopţii
la casa birăului, unde erau bine ospătaţi.
Grăitorii, cu câte o lampă în mână, cereau voie să joace. Guda aduna
„cîrnaţu, colacii, turtele”. Colindătorii purtau pălării cu panglici şi oglinzi, iar
în mâini ţineau bâte frumos împodobite. Rinderii îi apărau în conflictele dintre
cete.
În satul Leta, din Bihorul maghiar, colindatul cu muzică a fost cunoscut
sub numele de „umblatul cu cocoara”, de la pana de cocor pe care o aveau feciorii la clop.
„Umblau feciori păstă 20 dă ai. Aveu drăguţă. Opt uă zece-doisprăzece
umblau. Tăţ or avut la clop pene dă cocoară. O vică plăteu păntru o pană dace. Fura pruncu vica dă la tată-so”. Ei erau însoţiţi de „ţîgani care
mujicau”317
În Aletea conducătorul cetei întreba din stradă:
„Bună sara lui Crăciun
Am venit să vă vestim
Despre Naşterea lui Cristos
314
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Primiţi-ne?”318
Dacă erau primiţi, repertoriul de colinzi performate la o casă începea cu
colinda de intrare, rostită sau cântată. În casă se mai cânta, de la un sat la altul
„Pe răzor de vie” (Chitighaz, Aletea),319 „La fântâna lui Lenceriu”, „Tă dasară stăm pă afară”, „Colo sus pe lîngă lună”, „Sus la poarta raiului”,
„Dumnezeu cu Sînt Ionu”, „Cînd pământul s-o făcutu”, „În grădina raiului”,
„La nunta ce s-a-ntmplat”, „Cînd cocoşii au cântat” şi „Cînd cina-i sus pe masă” etc.320
După colindat urma danţul cu găzdăriţa şi cu fata gazdei. Apoi grupul
făcea aluzii la darurile pe care trebuiau să le primească: „cînd gătam spunem că
ş-on cardaboş cît dă gros şi-l trăjem pă gîtu-n jos.”321 Feciorii erau serviţi cu
prăjituri, cârnaţ şi băutură după care highiduşii ziceau o melodie de ducă şi ceata pleca.
Colindatul celor însuraţi
În Chişineu-Criş datina era ca bărbaţii în vârstă să se adune să colinde
la câte o casă. În alte sate precum Comlăuşul bărbaţi şi femei căsătoriţi mergeau
să colinde la neamuri. Obiceiul se numea „mersul pă goştie”. Ei erau ospătaţi
de cei pe care îi vizitau.322
Koledari sârbi
Moise Kolarov, în studiul său referitor la sârbii din judeţul Arad, vehiculează ipoteza unor mitologi sârbi, după care koledo (colindatul) reprezintă o
supravieţuire păgână, cuvântul desemnând atât zeul luminii cât şi ziua lui.323
În toate ţinuturile locuite de sârbi, începând cu seara de Ajun, grupuri
de tineri mergeau din casă în casă cu colinda.
Conform tradiţiei, pretutindeni o parte din colindătorii erau mascaţi, fiecare având un anumit rol: bătrânul, mireasă, birjarul. Ei erau însoţiţi de 2-6 cântăreţi şi de un cimpoier.
Odinioară, prin sate umblau mai multe cete, care trebuiau să se evite, fiindcă adeseori izbucneau bătăi şi aveau loc chiar omoruri. În tradiţia sârbă din
alte teritorii se vorbeşte despre existenţa unor „cimitire de colindători”.
Referindu-ne la sârbii mureșeni, până prin anul 1877 comunitatea din
Arad-Gai a practicat forma arhaică de colindat, în ceată, cu muzică şi dans.
Ceata era condusă de un voievod, un prim dansator şi cu un muzicant, de fapt
318
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un cimpoier. Feciorii erau îmbrăcaţi în cămăşi albe, izmene şi bocanci iar pe
cap purtau căciuli mari, împodobite. La răscruci se opreau şi dansau în cinstea
vilelor. Dansul trebuie să fi fost jocul Cârnilor.
Cum la fiecare casă cântau altă colindă, repertoriul cetei din Arad-Gai a
fost, în perioada 1865-1877, de 99
de colinzi, din care, deja la începutul secolului 20, se mai cântau o treime.324
Una dintre colinzile acestea,
interpretată la începutul secolului
XX de Klaić Žoca, prim dansator în
ceată, a fost notată de învăţătorul
Kollarov. Ea se cânta înainte de intrarea în casă, şi începea în felul
următor:
„Otvorite vrata vrata szuvam zlatna
zlatom pozlaħena szvilom nakiħena…”325
Koledari sârbi. Arad-Gai, 2016
Dincolo de frontieră, în satul Deszka colindatul în formă arhaică, a încetat după al doilea război mondial.
Şi aici, înainte de a intra în casă, grupul de colindătorii întrebau:„Dobro
veče, gazda i gazdarice, je ľ slobodno korinđati?”. Li se răspundea „Slobodno
je“. După rostirea acestei formule, se cânta o primă colindă în curte sau la fereastră apoi ceata intra în casă.
Comportamente rituale similare cu cele din judeţul Arad sunt atestate şi
în satele sârbeşti din Bačka.
Cercetând obiceiurile calendaristice, Snežana Dosić inventariază aici în
seara de Badňi dan colindatul, umblatul cu vertepu, cu steaua şi cu turca.
Colindătorii sunt mascaţi în bunde şi şube şi clămpănesc pe uliţele satului din turca sau sună din clopoţei.
Pretutindeni, înainte de a intra într-o gospodărie, între colindători şi
gazdă se înfiripa un dialog, devenit ritual. Colindătorii ziceau”Buna seara, am
venit să vă cinstim seara de Ajun”. Gazda răspundea la salut. Apoi colindătorii
întrebau dacă e slobod să colinde şi li se răspundea ca e slobod. Abia după aceea începeau să cânte. Colindele cântate sunt din cele cu circulaţie în toate teritoriile sârbeşti. Obiceiul colindatului este viu şi azi.
Kántálás, kolindálás, kóringyálás
La fel ca şi românii, şi copiii şi feciorii unguri umblau în trecut, în
Ajun, la colindat. Se mergea în grup şi se cânta, în general, afară, la fereastră.

324
325

Ibidem, p. 490
Somogyi, 1912, p. 488

99

https://biblioteca-digitala.ro

Din repertoriul local de cântece de Crăciun, cel mai vechi,
Csordapástorok, îşi are originea în acel Cantus Catholici, atestat în Ungaria în
anul 1651.
O variantă a acestui cântec a fost culeasă, la începutul secolului XX în
Variaşul Mare (comuna Iratoş, jud. Arad):
„Csordapástorok, midőn Betlehembe Păstorii turmei când veneau la Betlehem
Csordát őriznek éjjel a mezőben
Păzeau turma noaptea în câmpie
Isten angyala jövének melléjek,
Îngerul Domnului venea lângă ei,
Nagy félelemmel teli merő szivvel.
Cu spaimă mare în inimă.
Örömet mondok nektek, ne féljetek,
Veste bună vă aduc vouă, să nu vă fie frică
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Pentru că azi s-a născut mântuitorul vostru
326
Isten titeket hozott szent fiunkhoz...”
Dumnezeu v-a purtat la fiul său sfânt, etc.
Cel mai adesea însă se cânta şi se cântă şi astăzi cântecul „Mennyből az
angyal lejőt hozzátok pásztorok...” (Din ceruri îngerul a coborât la voi păstori),
atestat încă din secolul al XVIII-lea.
În unele sate, după ce terminau de cântat, colindătorii erau chemaţi în
casă, erau serviţi cu mâncare şi băutură şi li se făceau daruri.
Dacă ajungeau la o casă, unde pomul de Crăciun era deja făcut, acolo
erau lăsaţi să cânte şi în interior.
La sfârşit, făceau urări în versuri. În zona de frontieră cercetată au fost
inventariate un mare număr de asemenea urări. De pildă, în unele satele din judeţul Békés ziceau:
„Dicsőség az égben, béke itt a földön,
Karácsony estéjén mindenki örüljön.
Bethlehem csodája: áldás, hit, szeretet
Hintse el sugarát a bús világ felett.
Legyen minden ember igazszivű testvér,
Ne űzzék az árvát, ne hulljon több könny, vér.
Szivetekben legyen karácsonyi béke.”327
Glorie în ceruri, pace pe pământ
De seara de Crăciun să se bucure toată lumea
Minunea din Betlehem: binecuvântare, credinţă, dragoste
Să răspândească căldura asupra lumii triste
Să fie unul faţă de celălalt frate, cu inima curată
Să nu fie prigonit orfanul, să nu cadă încă în plus lacrimi şi sânge
În inimile voastre să fie pacea Crăciunului.
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Din repertoriul zonal nu lipseau nici urările glumeţe, precum cea din satul Pusztafőldvár (j. Békés):
„Hej, karácsony, karáksony
Hei Crăciun,Crăciun
Van-e kalács a rácson?
Este colac pe zăbrea?
Ha nincs kalács a rácson,
Dacă nu este colac pe zăbrea
Nincs is akkor karácsoy!”
Atunci nici nu este Crăciun!
În județul Arad, în Szederhát, colindatului de Crăciun îi spuneau
kóringyálás. Ca și în alte sate ungurești, la colindat umblau copii și tineri, în
grupuri separate. Colindătorii băteau la ferestrele luminate și întrebau:
„Meghallgatják-e az angyali vigasságot“? Dacă li se răspunea că „da”, începeau să cânte „Mennyből az angyal lejőt hozzátok pásztorok...” La sfârșit, erau
răsplătiți cu bani.328
Colindatul tinerilor slovaci
Datina colindatului feciorilor în grup o găsim şi în comunităţile slovace.
Aceştia, când ajungeau la poartă întrebau „Slobono Ježiška hvaľic?“.Cântecele
lor erau mai lungi ca ale copiilor şi se refereau la seara de Crăciun.
De pildă, una dintre colindele cântate în Békéscsaba, culeasă de etnologul Ondrej Krupa, în 1977, începea cu Nastal nam ďen veľmi veseľí (Ziua bucuriei a început pentru noi).
„Nastal nam ďen veľmi veseľí,
ponajprvei pána gazdovi.
A potom také jeji manželki,
a na posľedi šeckej čeľadki.

Ziua bucuriei a început pentru noi
mai ales pentru gazdă
şi apoi pentru găzdăriţa lui
Şi pe urmă pentru întreaga familie.

Na vašin stolon sviňcia noha,
vášmu sinovi bohatá žena.
Ňi tak bohatá, aľe keľavná,
Zuzanka, Anka aneb Johanka.

Pe masa voastră un picior de porc
Pentru fiul vostru o nevastă bogată.
Dar nu chiar aşa de bogată cât de harnică
Zuzana, Anka sau Johanka.

Na vašin stolon vikvitla ruža,
vašei panenki pekniho muža.
Ňi tak pekniho,aľe ľen keľavinho,
ja jej vinšujen zo srca mého”. 329

Pe masa voastră a înflorit trandafirul
Pentru fata voastră un bărbat frumos.
Nu chiar aşa de frumos cât harnic
Eu îi urez din toată inima.

Colindatul adulţilor
Slovacii căsătoriţi şi bătrânii cântau cântece de Crăciun acasă, după cină. În general se începea cu Naroďil se Kristus pán (S-a născut Domnul Iisus)
328
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după care urmau Máme sa všickňi tento čas radovať (Trebuie să ne bucurăm cu
toţii...), Naroďiu sa Kristus pán (S-a născut Domnul Cristos), Zlaté slunce,
krásni ďen (Soare de aur, frumoasă zi), Poďekujme všickňi pánu bohu (Să mulţumim cu toţii Domnului).
La acestea se mai cântau şi cântece alese din Tranoscius: „Veselim
hlasem spivejme (Cu bucurie în voce cântăm)“, „Cas radosťi (Momentul bucuriei)“ etc.
O parte dintre aceste cântece de Crăciun de pe la începutul secolului
trecut au fost interpretate în unele sate cu slovaci din Ungaria sub formă de parodie, semn al procesului de desacralizare. Mai ales „Cas radosti“ cunoaşte mai
multe variante profane, glumeţe.
Din repertoriul slovac arhaic de Crăciun mai menţionăm variantele locale ale cunoscutei balade central europene „Umblând Maria pentru a găsi
adăpost”, atestate în trecut în zonă, în localităţile Tótkomlós, Telegerendaš şi
Békéscsaba, şi cântecul despre Izgonirea din Paradis, care era de fapt un rudiment din vechiul teatru popular „Chodenie s hadom (Umblatul cu şarpele)”.330
Indiferent de forma de colindat, funcţia colindătorilor a fost aceea de
aducători de noroc şi bucurie la cei pe care îi colindă.
Referindu-se la calificativele de oaspeţi buni, oaspeţi dragi care se dădeau în trecut colindătorilor la toate popoarele din sud-estul Europei, Petru Caraman consideră că ele sunt semnificative pentru rolul augural ce li se atribuie
acestora în lumea rurală.
Jocuri de Crăciun
Mascaţii
O altă datină întâlnită la românii din judeţul Arad este cea a alaiului de
măşti sau a mascaţilor ce umblă prin sat în ajunul Crăciunului. La Ineu un alai
de mascaţi numiţi local bundoşi, umblau pe uliţe ziua, zornăind din lanţuri şi
făcând zgomote pentru a alunga spiritele rele.
În alte sate mascaţii, numiţi urâţi, colindau aşa travestiţi.
În Micălaca urâţii mergeau doar la neamuri. Condiţia aici era să fie atât
de urâţi încât să nu-i recunoască nimeni. Datina era ca feciorii să îmbrace haine
femeieşti iar fetele haine bărbăteşti331.
În Şimand, obiceiul se numea Umblatul cu Urâtul. La fel ca şi Capra,
Urâţii colindau numai în curte. Sub protecţia măştii repertoriul lor a început să
includă şi texte licenţioase. 332
În plus, tot în Şimand în trecut, a fost obiceiul să se umble prin sat şi cu
Mirele şi Mireasa, parodie cunoscută în alte părţi ale ţării ca Nunta. Alături de
mire şi mireasă din alaiul de măşti de la Şimand mai făceau parte naşii, un grăi330
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tor, un poliţist, un preot şi nuntaşii. Această parodie se mai joacă azi în satul
vecin Nădab.333
În Macea urâţii erau îmbrăcaţi în haine rele, bărbaţii în femei şi femeile
în bărbaţi334. La fel, în Moroda, în Ajun prin sat umblau „şozii” adică grupuri
de femei şi bărbaţi cerniţi pe faţă, deghizaţi. Ca şi urâţii ei mergeau pe la vecini
şi prieteni, încercând să producă distracţie, fără să colinde şi fără să primească
ceva.335
În Şomoşcheş obiceiul se numea Umblatul pepilor. Pepi erau bărbaţi şi
femei îmbrăcaţi cu haine urâte, ponosite, cerniţi pe faţă. Ei luau diferite obiecte,
cântau, speriau copii, stârnind în acelaşi timp distracţia336.
În Şepreuş mascaţii se numeau goaţe. Şi aici erau 2-3 feciori îmbrăcaţi
în femeie cu ciorap tras pe cap, ca să fie cât mai urâţi337.
Pantomime animaliere. Capra, turca, ţurca
Trebuie să spunem că, în vechime, în întreaga Europă (Germania, nordul Italiei, Pirinei, Islanda, Anglia, în vechile ținuturi celtice), oamenii obişnuiau să serbeze Naşterea lui Isus și Anul Nou prin cântece şi jocuri, prin petreceri, din care masca de animal nu lipsea338, deși aceste mascarade nu au fost
agreate de biserică, fiind considerate păgâne. Mai ales masca de cerb a fost pusă în discuție încă din primele secole ale creștinismului, fiind menționată în
scrierile sfinților părinți ai bisericii.
În conciliile vremii se dădeau anateme și pedepse celor ce se mascau.339
O circulară din secolul al VIII-lea interzicea umblatul cu cerbii și îmbrăcarea
bărbaților în haine muierești și a femeilor în haine bărbătești la Anul Nou.340În
ciuda interdicțiilor în secolul al XIII-lea în Regensburg tinerii încă continuau să
se îmbrace în piei de animale341.
Dacă biserica catolică a reuşit în final să substituie jocurile păgâne cu
măşti cu un teatru medieval religios, biserica ortodoxă a acceptat suprapunerile
de tradiţie, venind peste fondul arhaic cu un fond creştin, ceea ce explică, dincolo de ritualistica creştin ortodoxă, supravieţuirea măştilor şi a colindatul cu
mască în spaţiul românesc până azi.
Ca semnificaţie, animalul reprezentat de mască era o fiinţă numenală,
cu însuşiri sacre, înzestrată cu puteri menite să pornească vegetaţia, fecunditatea. Numele îi vine din slavonul tur sau turon, care înseamnă taur. După Evseev
333
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este vorba de eroul tauromorf, o arhaică divinitate uraniană şi daimonion al fertilităţii.342
După Ovidiu Bîrlea, reprezentările legate de acest animal sacru provin din zestrea
preistorică, fiind cu mult anterioare zeilor antropomorfi. 343 Gheorghe Vrabie asociază masca de capră din spațiul românesc cu populația
celtică și cu influența acesteia asupra dacilor
în perioada preromană.344
Indiferent de origine, în vechiul scenariu zeul era jertfit, corpul lui fiind bocit ceremonial după care urma învierea lui, echivalentă reînvierii naturii.
Ca substitut al zeităţii arhaice, masca
de turcă + interpretul ei aveau în ceată un statut aparte. Turca acţiona independent de ceilalţi membrii din ceată, nu se supunea ordinelor vătafului, speria femeile şi copiii, muşca cu
ciocul privitorii curioşi, solicita plată. Turcaşul
nu avea voie să vorbească, mărind misterul.345
Masca de turcă. Jud. Arad, 1904
Românii credeau în trecut că pe turcaş îl părăseşte norocul, că îngerul
cel bun îl părăseşte lăsându-l în puterea necuratului vreme de jumătate de an.346
Referindu-ne la ţinuturile de vest ale României, colindatul şi jocul cu
mască animalieră numită capră (Gurahonţ, Bârsa, Secusigiu) sau turcă/ţurcă
(Hălmăgel, Hăşmaş, Socodor, Şepreuş, Şimand, Şomoşcheş, Grănicei, Şiclău,
Macea, Şiria, Şetin, Bodrogul Vechi, Troaş etc.) este veche. În cele mai multe
sate se umbla cu turca în ajunul Crăciunului, dar sunt localități în care ceata,
când umbla separat de colindători, mergea pe la case în ajunul Crăciunului și la
Anul Nou, în ziua de Crăciun și la Anul Nou (Bodrogul Vechi, Macea, Șepreuș,
Șimand, Chereluș), sau numai în ajun și în ziua de Anul Nou (Bârsa, Gurahonț,
Hălmăgel, Socodor, Șicula, Troaș.).347
În trecut grupul turcașilor era format din multe personaje. De pildă, la
începutul secolului XX, în Hălmagiu alaiul turcii era compus din 24 de persoane mascate iar în Somoscheş din 18 persoane. 348
Ca vârstă, cei care umblau cu turca era băieţi de 16-17 ani (Gurahonţ,
Hălmăgel, Bârsa, Troaş) sau feciori de însurat (Şepreuş).
342
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În alte localităţi precum Şeitinul, Şiria, Bodrogul vechi, masca de turcă
era însoţită doar de un muzicant, un fluieraş sau un viorist.
Turcaşii umblau prin satele din acest ţinut în acelaşi timp cu alte cete
(de colindători, de cei care interpretau spectacole de teatru popular religios, de
căluşeri şi cârni).
Astfel, în Hălmagiu, în ajunul Crăciunului, prin sat, umblau, în paralel,
colindătorii cu dube, turcașii şi cei cu Steaua, cu Craii, cu Lumea.349
Revenind la turca din zona moțească în perioada interbelică, în Hălmagiu, alaiul era mai redus, grupul fiind alcătuit dintr-un moş (îmbrăcat în bundă de
oaie, şi căciulă, cu mustăţi mari şi un toiag), un ţigan, o ţigancă, un popă (care
„slujește” colacul primit în dar), 2 jandarmi (care mențin ordinea), un flueraş
(îmbrăcat în haine păstoreşti), şi turca (cu o acoperitoare roşie, ce avea în dreptul
capului un bot de lemn, reprezentând un cioc de raţă, cu un ciucur şi un clopoţel
sub bărbie, cu două coarne de capră sau de vacă, deasupra cărora avea ciucuri şi
clopoţei). 350
Turcaşii mergea din casă în casă. Moşul bătea din toiag, flueraşul cânta,
ţiganul arunca cu cenuşă după cei care îl supărau, ţiganca mătura în faţa turcii
care clămpănea şi juca. Gazda îi punea banii în cioc.351
În Lunca Teuzului, turca (masca de animal) era însoţită de colindători
mascaţi cu bituşe de blană, cu fețe cernite şi cu căciuli înfundate până peste
urechi. Rolurile în grup erau împărţite. La fiecare casă mai întâi colindau
bundoşii şi abia după aceea juca turca.352 În Chişlaca colindătorii mascaţi se numeau pepi.353
În Chereluş, din alaiul turcii făceau parte turca, moşi, babe, iapa şi muzicanţii.354
La Şimand, turcaşii umblau cu muzica. Intraţi în curte, muzica începe
să cânte iar Capra juca, clămpănind şi speriind copii şi femeile. Pentru joc i se
puneau bani în cioc.355 În Socodor alături de turcă şi de muzicanţi mai era cineva mascat în femeie, îmbrăcată în haine rele.
În Bodrogul Vechi, cu vremea, cu Ţurca au început să umble ţiganii. În
acest sat jocul caprei avea loc în casă. Masca era confecţionată dintr-o poneavă
colorată iar capul din lemn. Acompaniamentul era de vioară sau acordeon. Capra clămpănea în ritmul cântecului:
„Ţurcă, ţurcă cu doi bani
Nu da gura la ţigani,
Că ţigani-s lăcomoşi
349
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Mâncă carne dă cocoş!”356
Cu vremea, în cele mai multe localităţi masca de animal a fost ataşată
cetei de colindători, mărind alaiul (Lunca Teuzului, Chişineu-Criş, Bârsa, Moroda etc.) Colindătorii colindau, urma jocul turcii după care colindătorii mulţumeau pentru daruri şi făceau urările de sănătate şi prosperitate.
În Şicula, Pecica se umbla cu Turca în ajunul Anului Nou 357 şi în seara
de Anul Nou, în Şeitin în cele două zile de Crăciun, la Anul Nou şi la Bobotează. În această localitate după ce termina jocul, Turca căuta cu ciocul în buzunarele celor prezenţi.358
În satele de pe Valea Mureşului (Săvârşin, Zăbalţ, Bata, Birchiş, Ostrov), dubaşii umblau însoţiţi de Ţurcă şi de mascaţi (moşi şi babe).
De obicei ţurca era un fecior înalt, care dansa încovoiat. Masca era
confecţionată din baticuri roşii de mătase. Feciorului i se vedeau doar picioarele
şi ochii. Pe cap îi puneau coarne din piele roşie pe care le ornamentau cu flori.
Ciocul de lemn, de 30-35 cm, era îmbrăcat în piele roşie. Partea de jos a ciocului, legată de o bâtă ascunsă sub haină, era mobilă, clămpănea.

Turca în spectacol pe scenă
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Trecând frontiera, în satele româneşti din Ungaria (Aletea, Micherechi,
Bătania şi Chitighaz) în ultimele decenii alaiul turcii a umblat de asemenea împreună cu colindătorii. Odinioară, turca era însoțită doar de gudă și de unu, doi
muzicanți. Grupul umbla și pe la sălașe: „La grumaz la turcă iera on sac. Întracie dacă căpăta clisă, cârnaţ, plăcintă, tăte le băga-n sacu acela. Poţ gîndi
cum or cotat afară dacă s-or învăluit acolo. Guda o grijit dă turcă. Nime n-o
fost slobod ş-ajungă la turcă. Că dacă s-o băgat su turcă acela s-o jucat cu
dracu. Aşe o fost vorba. Acela numa aşe s-o
arătat la gazdă dacă o vrut să-l vadă, dacă i-o
plătit mai mult. Dacă n-o ştiut juca vai şi
amar dă iel o fost.”359
După ce turca a fost integrată grupului
de colindători, numărul participanţilor a fost
diferit de la o localitate la alta şi de la o generaţie la alta. La fel și numele personajelor şi
rolurile au fost diferite, după cum scenariul a
fost mai complex sau mai simplificat.
Masca de turcă. Giula, 1950
La Micherechi, unde, conform cercetărilor, s-a umblat cu turca până în anul 1946360,
grupul de turcaşi era format, pe lângă colindători, din turcă, birău, chişbirău, iapă, peţitor,
dubaș şi highiduş. Funcţiile în cadrul cetei
erau precise. Birăul conducea ceata, peţitorul
aduna banii iar iapa darurile, etc. Chişbirăul
intra în casă odată cu colindătorii, turcaşii după ce colindătorii terminau de colindat.
În Săcal, birăul intra primul în casă şi
întreba dacă sunt primiţi colindătorii şi turca.
După ce se termina colindatul şi jocul turcii
feciorii erau serviţi cu ţuică sau vin iar dacă în
casă erau fete de măritat acestea erau jucate.361
În Aletea colindătorii purtau la căciuli,
ca semne distinctive, „cocotori” – oglinzi.
Masca de turcă. Aletea, 2008
Scenariul era compus din două secvenţe (colindatul şi dansul turcii) fiecare având mai mulţi timpi.
Când grupul ajungea la uşa unei case, conducătorul cetei întreba:
„Bună sara gazda căşii
Noi cu turca am venit
Să vă facem pomenire
359
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De a lui Cristos venire.
Lăsa ni-ţi?” 362
Primiţi în casă, ei
cântau câteva colinde
(Trei păstori, O ce veste
minunată), după care
urma „danţul turcii” apoi
„danţul cu găzdoaia
căşii” şi alte patru „danţuri”, dacă în casă erau
fete de măritat.
Rolul turcii se
rezuma la dansul încărcat
de energie magică, menit
Umblatul cu turca. Micherechi, 1950
să declanşeze fertilitatea.
Gazda cinstea turca cu bani, pe care îi punea în gura acesteia iar pe colindători cu
mâncare şi băutură. Colacii şi cârnaţii erau preluaţi de „gudă”, care avea o traistă
mare.
Colinda de ieşire, în Aletea, începea cu „Haideţi fraţilor să mergem”.
În Micherechi, după ce chişbirăul cerea voie gazdei să-i primească în casă, colindătorii cântau o variantă locală a colinzii „Sfântului Nicoară”. Acesteia îi
urma „Grăirea colacului”, rostită de birău şi abia după această colindă, începea
dansul turcii363. Drept răsplată, gazdele le dădeau colindătorilor cârnaţi şi colaci.
Cârnaţii erau puşi în botul turcii, de unde erau preluaţi de iapă şi băgaţi în sac.
În Chitighaz, prima atestare a turcii datează din anul 1770, şi ea i se datorează unui iobag :„Mai înainte am avut trup zdravăn şi puteri viguroase, ba
în mai multe locuri nu se găsea turcaş aşa ca mine.”364 În anul 1983, încă se
mai umbla cu turca prin sat. Scenariul era cel cunoscut, de la întrebarea rituală
„Slobod îi cu turca?” până la urările făcute gazdei de birău:
„Această zi preasfinţită
Noi vă dorim
Mulţi ani să aveţi cu bucurie,
Mulţi ani cu folos,
Dă naşterea lui Cristos.
Vă dorim sărbători fericite şi un an nou fericit!
Farto, gudă, dă la uşe
Şi dăştide ş-a ta guşe!...”365
362
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În final „muzîcanţî cîntau dă ducă”366 .
Ioan Sima din Leta Mare (Bihorul unguresc) povestea despre vechiul
obicei: „O avut o haină neagră. Doauă coarne şi gură. Apoi cu o aţă umbla.
Îmbrăcaţ aşe că nu-i cunoştei, cu hane aşe, cu uarice menteauă d-înde ş-o cota
iei. Legaţ cu aţă, cu cujmă re, feştiţ la obraz. Unu o fost cu turca aşe su o haină. Numa făce aşe, piţiga. Pă care-i pute. Tri inş mereu. Ciie doi cînta. Numa
asta cîntare o fost. Sara, în ajunu Crăciunului:
Turcu să-ntorcea le, Doamne, turcu să-ntrorcea-le.
Pă l-on vîrv de casă, Doamne, turcu să-ntorcea-le.
Da în casă cine şede, turcu să-ntorcea-le.
Şede, şede Maica Sfîntă, turcu să-ntorcea-le.
Cu codiţe despletite, turcu să-ntorcea-le
Şi cu fiuţul în braţe, turcu să-ntorcea-le.
Taci, fiule, nu tă plînje, turcu să-ntorcea-le
Că io ţîie ce ţi-oi da le, turcu să-ntorcea-le.
Două pere, două mere, turcu să-ntorcea-le.
Şi t-i juca-n rai cu iele, turcu să-ntorcea-le.”367
Ioan Sima lega jocul turcii de identitatea românească a comunităţii:
„Numa rămîneşte. Dac-o trecut limba rămînească n-o fo nici turcă, nici steauă,
nici vifleim”.
În Săcal, interpretul turcii era în fiecare an un alt fecior din sat. Colindele au fost, cu unele diferenţe locale, aceleaşi ca şi în celelalte sate din zona bihoreană. După colinda şi jocul turcii, gazda îi ospăta pe feciori cu ţuică sau vin
iar, dacă în casă era fată de măritat, aceasta era jucată.
Considerată de comunitățile tradiționale incompatibilă cu creştinismul,
în nici o localitate din judeţ sau din Ungaria, turca nu intra în biserică cu ceata
de colindători şi nici în casa preotului.
În Bătania, unde s-a umblat cu turca ultima oară în 1950, turcaşii când
intrau în casă avertizau: „Dumnezeu afară din casă, noi în casă.”368
În toate localităţile investigate, ultima parte a scenariului arhaic (uciderea şi învierea animalului, echivalentă morţii şi reînvierii naturii), atestată în secolul al XVIII-lea în judeţul Arad, a dispărut de mult.369
Trecând la sârbi descoperim de asemenea atestat colindatul cu masca
animalieră de capră, numit de la o comunitate la alta Turica, Kaprica,
Klokalica, Turka, Ciurka etc.
În Banatul sârbesc umblatul cu capra era performat şi de români şi de
sârbi. Din cauza clămpănitului măştii, întreaga ceată de colindători era numită
366
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Klocalica. Etnoloaga sârbă Mira Ilici considera că acest joc a fost preluat de
sârbi de la români.370 Obiceiul este atestat la sfârşitul secolului XIX şi la sârbii
din judeţul Arad, care umblau cu ţurca în perioada Crăciunului. Masca avea
cioc de barză şi rochie roşie. După Moise Kolarov, sârbii din Pecica deja la începutul secolului XX nu mai cunoşteau obiceiul.371
Umblatul cu ursul
Cu masca de urs în zonă au umblat doar românii într-o singură localitate
din Bihorul unguresc, şi anume în Apateu, unde a ajuns pe o filieră necunoscută.372
Conform mărturiilor rămase, în Apateu un flăcău, îmbrăcat în mască de
urs (avea pe picioare traşi saci umpluţi cu paie, în spate cojoc întors pe dos, pe
cap o căciulă trasă pe ochi iar faţa îi era acoperită cu câlţi), era dus de o funie şi
bătut cu un bici ca să danseze. În acest timp, însoţitorul cânta: „Joacă bine, măi
ursule/ Că ţi-o da gazda piţule”.
Etnologul maghiar Gábor Lükõ, considera „dansul ursului” „un ritual
păgân de fecunditate, ca şi dansul turcii.”373
Dansuri rituale de Crăciun
Căluşerul
Dansurile rituale care au avut menirea de a asigura propăşirea vegetaţiei
şi bogăţia recoltelor le găsim atestate atât la popoarele primitive cât şi în antichitatea clasică, unde sunt prezente în cultele unor zeităţi cu atribute agrare.374
Cu cât sărea dansatorul mai sus, cu atât creştea mai înaltă planta pentru care se
executa dansul. La fel, o funcţie propiţiatoare a vegetaţiei au avut şi paşii mari,
lărgiţi.
Dintre toate dansurile rituale româneşti cel mai important a fost căluşul,
care odinioară a avut, după Gheorghe Vrabie, „sensuri de viață arhaice”, care
ulterior s-au pierdut în cea mai mare măsură.375
La rândul său, Ovidiu Bîrlea a identificat în practica căluşarilor, pe de o
parte venerarea ielelor376 şi pe de alta un cult cabalin. Ca urmare, principala funcţie a dansului căluşeresc a fost cea curativă, de vindecare a celor care au fost îmbolnăviţi de iele, la care se adaugă şi acea de a provoca fertilitatea, belşugul.377
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În această zonă vorbim despre călușer, forma transilvăneană a călușului. La fel ca şi celelalte variante ale căluşului din Muntenia, Banat, Moldova și
Macedonia, până în secolul al XIX-lea şi căluşerul a fost performat în preajma
sărbătorilor de Rusalii.378
Încercând să stabilească originea căluşului cu variantele sale (căluţ, căluş, căluşer sau călucean), unii etnologi vorbesc despre o origine romană, după
ei căluşii fiind înrudiţi cu collisali şi cu dansul sacral al acestora, pe când alţii
vorbesc despre o origine traco-dacică şi indo-europeană.379
Referindu-ne în continuare la vechea variantă a acestui dans ritual în
Transilvania, primele menţiuni coboară în timp spre secolul al XV-lea însă prima descrierea completă a sa datează din anul 1782 și i se datorează lui Franz
Joseph Sulzer.380 Amănuntele oferite de Sulzer (începea la Rusalii, grupul era
impar 7, 9,11, vătaful avea puteri discreţionare asupra cetei, prezenţa Mutului)
demonstrează că odinioară jocul Căluşarilor a fost general şi unitar.
Din secolul al XIX-lea, în Transilvania, datorită circumstanţelor speciale ale acestei provincii, a intervenţiei bisericii, asistăm la deritualizarea formei vechi de căluș, aproape toate elementele rituale pierzându-și înțelesul și fiind abandonate. În plus obiceiul este mutat de la începutul verii la solstiţiul de
iarnă, accentul începând să fie focalizat pe a doua funcţie, acea de a provoca
fertilitatea, belşugul.
Ca urmare, componentele expresive (suita dansurilor, costumele, recuzita) devenite autonome, au fost preluate de ceata de feciori și integrate în structura datinilor desfăşurate între Crăciun și Anul Nou.381
Devenit în forma nouă călușerul de iarnă, obiceiul a conservat tipul de
organizare ierarhică a cetei, succesiunea secvențelor ceremoniale și funcțiile legate de fertilitate și prosperitate.
În această formă, mai găsim azi jocul performat în unele judeţe din
Transilvania (Hunedoara), Banat şi într-o singură localitate din județul Arad, în
satul Șicula. Din unele documente ale oficialităţilor maghiare, jocul era atestat
în Şicula în anul 1905.382
Unii bătrâni din sat susţin că jocul a fost adus în sat de Borcuţa Ioan Cercel, care l-a învăţat în Lugoj.383 Datorită atestărilor mai vechi credem că el i-a învăţat pe feciori să joace „Căluşerul” şi „Bătuta” ca la Lugoj, nu i-a învăţat obiceiul.
Vechimea Căluşerului în Şicula este demonstrată de existenţa unui scenariu, foarte asemănător cu cel al cetei de colindători. Căluşerii sunt conduşi de un
vătaf, „cel mai bun la joc”, care arată figurile, ce sunt repetate de membrii cetei.
378
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Ceata se întâlnește să repete jocurile cu ceva vreme înainte iar umblatul
prin sat are loc în prima zi de Crăciun, dis de dimineaţă. Ei poartă costume de
sărbătoare lucrate în casă (cămaşă, izmană şi cârpă dinainte) la care se adaugă
elemente speciale de identificare (un „roc negru din atlas”, căciuli de care atârnă
panglici tricolore, panglică tricolor peste piept şi la brâu, zurgălăi la opinci). Grupul pleacă prin sat de la „casa birăului” (primarului). În faţă merge vătaful jucând
un steag tricolor, ce are în vârf o batistă brodată de o fată. Din suita locală a
căluşerilor fac parte jocurile Călușerul, Bătuta, Dichița, Moscu și Hop-așa. La fel
ca și colindătorii, călușerii joacă femeile din casă. Jocurile din casă sunt cele din
suita locală (Ardeleana, Mânânţaua). A doua zi de Crăciun pe la ora 10, ceata
merge la biserică unde este sfinţită de preot. A treia zi are loc la căminul cultural
balul Căluşerilor. Conform datinii, vătaful o joacă prima pe fata, care a cusut batista de la steag.
Referindu-ne la călușerul transilvan, atât în judeţul Arad cât şi în comunităţile româneşti din Ungaria, de pe la sfârşitul secolului al XIX-lea până în
1918, a existat şi un al doilea tip al acestui joc fecioresc, încetăţenit de intelectualitatea românească şi ajuns o modă. Este vorba despre studenţii şi tinerii ardeleni şcoliţi, care obişnuiau să se îmbrace în costum de căluşer384 şi să joace
pe la serate şi baluri bătuta şi căluşerul. În acest caz îmbrăcămintea cu tricolor
şi jocul românesc erau utilizate ca marcă identitară.
După unire, formaţiile de dansuri din această zonă şi-au introdus în repertoriu şi Căluşerul, mărturie în acest sens oferind foștii călușeri și fotografiile
făcute de grupul de căluşeri din diferite localităţile. În Comlăuș (Sântana),
baciu Mitru a lu Văsălie, ginerele lu Șofron, povestește: „Am jucat călușaru de
la treisprăzece ani, ne-au învățat ăia mai bătrâni să jucăm... se cânta marșu,
după care intram cu bătuta. Vătaf era Musca Viorel (mort pe front), în locul lui
a rămas vătaf fratele lui Oniță Ruja, care începea prima figură din joc, după
care urmau douăsprezece figuri. Costumul de călușar era compus din cămașă
din pânză țesută în război, lungă până la genunchi, pantaloni din lână, opinci
din piele cu zurgălăi, obiele, tricolor la brâu și peste umăr. Vătaful avea tricolor încrucișat peste piept. Pe cap purtam o cujmă din blană de miel neagră cu
răguț (pană de fazan).”385
Acest căluşer de scenă a supravieţuit şi în perioada comunistă şi încearcă să supravieţuiască şi astăzi (Aldeşti, Bocsig). El este însă complet desemantizat, scos din context temporal, accentul în joc fiind pus pe virtuozitate şi spectacol.
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Grupul de căluşeri din Şicula

Căluşerii pe uliţele satului Şicula, 2015

Cârnii
Un alt dans ritual atestat în trecut în ajunul Crăciunului, a fost jocul
„Cârnilor”386 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea jocul era performat în
Arad-Gai de colindătorii sârbi. Una dintre comenzile vătafului, în timp ce feciorii jucau încârniți, în cerc era „ Cu fața la soare”, la care aceștia făceau o săritură de 180 grade. La începutul secolului XX cârnii au ținut un spectacol la Novi
Sad, care a fost consemnat de presa sârbă.
Din ancheta făcută de Ioan T Florea aflăm că, la începutul secolului
XX, jocul Cârnilor, interpretat de români, se juca în fostele sate grănicereşti de
pe Valea Mureşului. La fel ca și Călușerii, Cârnii, conduşi de vătaful lor, umblau pe uliţele satului în Sâmbăteni, Radna, Lipova, jucând „încârniţi” şi cântând, deşi erau români, cântece sârbeşti. Cu trecerea vremii, obiceiul Cârnilor
şi-au pierdut funcţia rituală387 vechea melodie pe care jucau, transformându-se
în melodie de joc la hora satului.388
Teatru de pantomimă
Cu Dracii
În părţile Aradului acest spectacol de pantomimă a fost consemnat în
trecut pe Valea Mureşului, în satele Cuvin şi Miniş . Conform mărturiilor, în
ajunul Crăciunului, cete de 4-5 feciori se mascau în draci. Unul era Dracul cel
Mare iar ceilalţi aghiotanţii lui, draci mai mici. Ceata umbla de la o casă la alta,
în special la prieteni şi rude. Aici făceau tot felul de farse mimate, la care adeseori luau parte şi spectatorii, care încercau să-şi arate şi ei isteţimea. Pantomima Dracii îşi are originea într-o piesă cu largă circulaţie din teatrul popular
german. În piesa germană, cu multe personaje, între care şi dracii, este vorba de
parabola omului bogat şi a celui sărac, care sunt aduşi în faţa Judecăţii de

386

Teodor Șoimoșan, Sâmbăteni; înregistrare Ioan T. Florea, 1950
În 1950, jocul Cârnilor se juca la Sâmbăteni la horă în forma pe-un picior.
388
Florea, 1974, p. 38, 282-283
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apoi.389 De la forma iniţială, la dracii puşi pe glume calea este lungă iar
desemantizarea totală.
Teatrul popular religios
Cunoscute la români mai ales sub denumirea de „jocuri populare de
Crăciun” ele se înscriu de fapt în ceea ce numim teatru popular religios. Unele
din aceste piese, prezente pe întreg spaţiul românesc în variante oarecum diferite, au o origine occidentală fiind forme românizate ale dramelor religioase catolice, preluate pe filieră germană sau maghiară.
Referitor la diferenţele ce apar între Moldova, Ţara Românească şi
Transilvania, variantele din judeţul Arad vin în continuitatea celor din Transilvania.
Ca inventar, în comunităţile româneşti din părțile Aradului şi în satele
cu populaţie românească din Ungaria, se umbla din casă în casă cu Steaua, cu
Craii sau Irozii, cu Viflaimul sau Vertepul, şi cu Lumea.
Aceste piese de teatru popular, de origine cărturărească, performate în
seara de Ajun sau în seara de Crăciun sau de la Crăciun până la Anul Nou / Bobotează, aveau menirea „să vestească Naşterea lui Isus”, fiind introduse de biserică, ca „obiceiuri creştine”.
Cu Steaua
Un prim joc dramatic, odinioară foarte răspândit în zona Aradului este „Cu Steaua”. Numele vine de la steaua cu şase coarne
făcută din lemn şi hârtie colorată prinsă pe un
băţ, pe care o purta de obicei Gaşpar. De origine cultă, documentar nu există nici o mărturie românească despre vreo performare înainte de 1800. Potrivit unor cercetători români, Steaua a apărut în primul deceniu al
secolului al XIX-lea în Bucovina şi de acolo
s-a răspândit în Moldova şi Transilvania.390
După alții, colindatul cu Steaua a fost introdus după primul război mondial.391
Cu Steaua au umblat în trecut şi germanii (Die Sternsiger – Stelarii), ungurii
(Czillagozás) şi slovacii din Bucovina, Transilvania şi Ungaria.

Stelașii germani din Elek, 1900

389

Oprişan, 1987, p. 182
Ibidem, p. 231
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Toşa, 2000, p. 37
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În judeţul Arad, la români, jocul dramatic a fost performat de copii între
13-15 ani, în ajunul Crăciunului (Almaş, Bârsa, Dud, Măderat, Comlăuş, Nădlac, Pecica, Ţela, Birchiş, Ostrov, Căprioara, Troaş), în Ajun și în ziua de Crăciun (Șoimuș), în ziua de Crăciun (Văsoaia, Rădeşti, Sepreuş, Şomoşcheş, Socodor, Grăniceri, Glogovăţ,392 Cladova) în cele trei zile ale Crăciunului (Hălmăgel, Chereluş, Şimand, Macea, Bodrogul Vechi, Vinga) sau în ajunul Crăciunului şi la Anul Nou (Şeitin).393
Numărul copiilor care umblau cu steaua, cunoscuţi în aceste ţinuturi ca
stelaşi, a fost variabil, de la un sat la altul (3, 4, 6, 7, 8, 9) însă pretutindeni
veşmintele şi recuzita „împăraţilor” a fost şi este şi azi aceeaşi. Conform datinii,
stelaşi poartă haine albe de dieci, luate de la biserică, pe cap au comănace din
carton, împodobite cu hârtie colorată, iar în mâini săbii de lemn, învelite în
şiclu (staniol). Ei interpretează rolul celor 3 crai (Melchior, Gaşpar, Voltezar) şi
a împăratului Irod, având uneori şi una, două ajutoare.

Stelașii din Munar

392
393

Nica, 2004, p. 120
Sărbători II, 2002, p. 200
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Stelașii din Căprioara mergând în faţă la dubaşi

La fel ca şi colindătorii, stelașii mergeau din casă în casă, pe drum sunând din clopoţei ca să fie auziţi. Când ajungeau la poartă întrebau „Îi slobod
cu Steaua?” şi dacă stăpânul casei răspundea de la fereastră că-i „slobod” intrau.

Stelașii din Bata, 2013
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În depresiunea Gurahonţ, în satul Honţişor, în anul 2000, umblau 9
stelaşi: Îngerul, Ciobanul, 2 Ofiţeri, Irod, Călugărul, Baltazar-crai, Melchiorcrai, Gaşpar-crai. Când în grup era un singur Ofiţer, în locul celui de al doilea
era introdusă Iapa.394
În varianta jucată la Musteşti personajele piesei sunt: Irod, 1-2 Ofiţeri,
Melchior, Gaşpar, Baltazar, un prunc mic (de 6-9 ani) şi Iapa. Aici stelaşii cântă
în curte troparul Naşterea ta Hristoase Dumnezeul nostru, după care începe
piesa cu Irod.395
În Chişineu-Criş, grupul era în trecut format din şase copii. Irod avea în
mână un pălţău (ciomag), craii săbii. În Şicula stelaşii erau 5 copiii de 7-14 ani:
Irod, cei 3 crai şi stelarul. Pe lângă dialoguri, cântau „Trei crai de la răsărit” şi
„Steaua sus răsare”.396 În Macea stelaşii au fost în trecut 5-8 (Irod, cei 3 crai,
îngerul, popa, păstorul etc.)397, ca ulterior grupul să se reducă la 3: Irod, Baltazar şi Gaspar, scenariul fiind şi el prescurtat.398
În Şiclău pruncii în număr de 4 (Irod, Gaşpar, Melchior şi Voltezar)399
umblau cu steaua în ziua de Crăciun după slujbă şi uneori şi a doua zi de Crăciun.
În Şimand grupul începea să cânte la uşă „Naşterea ta Doamne”, apoi
intrau în casă, unde interpretau piesa despre întâlnirea lui Irod cu craii. Dialogurile erau intercalate cu cântece religioase de stea.
În Covăsânţ în trecut, grupul stelașilor era compus din 6 prunci: Irod,
Voltezar, Gaşpar, Melchior, Diecelul şi Stelarul. Conform mărturiilor rămase,
Irod avea în mână sabie, ceilalţi suliţe și erau însoţiţi prin sat de un om, numit
iapă, care suna din clopoţel să vestească apropierea stelaşilor.400
Și în Nădlac, stelaşii, în număr de 5 (3 crai, Irod și îngerul cu steaua)
erau însoţiţi de o iapă, care îi păzea și ducea darurile.401
În perioada interbelică, în Căprioara, în funcție de numărul de copii,
grupul stelașilor era format din 5 sau 7 (Irod, Voltezar, Melchior, Gașpar, Îngerul, Ozia, Iscoada). La aceștia se adăuga Iapa și gazda de stelași, ultimii fiind
adulți. În 1939 iapă a fost Ioan Tripon402 iar gazda de stelași, Ioachim Popovici.403
După ce terminau de spus rolurile şi de cântat colindele înserate „în
program”, stelaşii făceau aluzie la răsplata cuvenită cântând:
394
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„Staţi voi dieci de-a cânta
Că gazda măreţ ne-o da,
C-o limbuţă ne-o cinsti
C-on sfântac ne-o dărui,
Colacu ni l-o aduce,
Făr de un cârnaţ nu ne-om duce
Lângă cârnaţ se cuvine
Vreo cinci literi de vin pline,
Şi vreo doi fonţi de untură,
Să ne ungem pe la gură,
Că noi atât am postit,
Până toţi am răguşit.
Păcurarii de la oi
Strigă şi ei de n-apoi.
Sopon de borbă ne daţi,
Să nu rămânem neraşi
Să trăiţi la mulţi ani!”404
Darurile erau aproape aceleaşi ca ale dubaşilor: colac, cârnaţ,
rachiu, bani. Obiceiul este încă viu în
judeţul Arad.
Micşorarea vârstei stelaşilor
în timp a făcut ca treptat gazdele să-i
cinstească cu nuci, mere, bomboane
şi bani mărunţi.
Trecând la românii din Ungaria, umblatul cu Steaua a fost practicat în trecut în toate comunitățile
românești din estul Ungariei. Cea
mai veche mențiune despre Steauă i
se datorează pr. David Voniga, care
descrie obiceiul, așa cum era el performat în anul 1914, în Giula.
În acea vreme, grupul era format din
trei băieţi de 8-10 ani, care îi interpretau pe împăratul Gaşpar, împăratul Voltezar şi împăratul Irod. Băieţii
erau îmbrăcaţi cu stihare albe de la
biserică, având în partea de jos a hainelor o „jură” roşie iar pe spate şi în
404

Stelaşii din Giula, 1928
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faţă, pe piept, câte o cruce din panglică roșie lată. Pe cap purtau comănac făcut
din hârtie groasă, împodobit cu lanţuri şi cu stele din hârtie colorată.” A lui Irod
era din aur iar celelalte două din argint”. Toţi aveau pe talie câte un brâu.
Gaşpar ţinea în mână o stea cu şase coarne, făcută din lemn şi împodobită cu
hârtie argintată, pe care o învârtea în stânga şi în dreapta în timp ce cântau. Irod
şi Voltezar aveau câte o sabie de lemn, împodobită cu hârtie.
Intraţi în casă, Irod întreba:
„Cinstiţi creştini prea iubiţi
Voiţi ca să ne primiţi?
Pentru aceea am îndrăznit,
Şi cu magii am venit,
Să vă facem pomenire,
Pentru a lui Cristos mărire.”405
Urma momentul dramatic. Reconstituirea textului a fost făcută în 1982
din amintirile Elenei Dunai (născută Lazăr, în 1897), care la data înregistrării
avea 84 de ani.
Voltezar:
„Ieu sunt împăratul Voltezar,
Din ţinutul împărăţiei mele,
De la Persua,
Am văzut steaua Lui la răsărit
Şi am cunoscut că Cristos,
Mesia, s-a născut.
Deci, pentru aceia
Merg să mă închin Lui.
Gaşpar:
Eu sunt împăratul Gaşpar,
Din ţinutul împărăţiei mele,
De la Arava,
Am văzut steaua Lui la răsărit
Şi am cunoscut că Cristos,
Mesia, s-a născut.
Deci, pentru aceia
Merg să mă închin Lui.
Irod:
Eu Irod, împărat şi stăpînitor
Peste toate hotarele jidoveşti,
Aş vrea să ştiu
Că de unde veniţi?
Şi încătrău călătoriţi?
405
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Şi cui duceţi atîta dar?
Au, doară voi nu ştiţi
Că eu, Irod, am mare putere,
Care de frica mea tot pămîntul
Se cutremură?
Io mi-s împăratu în Ierusalim,
Io, dacă dau cu piciorul în pămînt,
Tot pămîntul să cutremură”.
Ultimele cuvinte erau însoţite de gest.
După această parte recitată, băieţii cântau „Trei crai”, „Bucuria
lumei”, „O ce veste”, „Ah,ce nebunie”,
În final recitau pentru gazdă:
„Bagă mîna-n pungă
Scoate banu cît de gros în dungă!
Ba să fie de cinci coroane,
Că acile ne place nouă”406 .
În Chitighaz au umblat cu steaua copiii de şcoală până în ultimele decenii. Grupul era format din şase băieţi: cei trei crai (Gaşpar, Melchior, Vultezar),
Irod, un păstor şi cel care ducea steaua. Stelaşii începea cu Trei crai de la răsărit, după care urma jocul dramatic. În final mai cântau o colindă, primeau darurile şi îşi continuau drumul.
În Bătania grupul era format din 5 băieți: trei crai, Irod şi îngerul care
ducea steaua.
Cu Steaua s-a umblat și în comunitățile sârbe plasate de o parte și de alta a frontierei.
Irozii sau Craii
Foarte asemănătoare cu steaua piesa numită în unele locuri Craii în altele Irozii a cunoscut variante diferite de la o provincie românească la alta. Specialiştii consideră că mai ales Craii sau Irozii din Transilvania îşi au originea în
Betlehemul catolic maghiar.
Cea mai veche versiune românească de Irod – cu 4 personaje – este publicată de bănăţeanul Ioan Tomici în cartea sa Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimii române (Buda, 1827). Accentul în această variantă a piesei cade pe cântecele de stea, legate între ele de un dialog foarte restrâns purtat de Irod cu cei trei Regi-Magi. Textul lui Tomici este foarte apropiat de versiunea germană cunoscută sub numele de Die Sternsinger (Stelarii).
406
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Publicarea Irodului de Tomici a contribuit la generalizarea acestei variante în vestul României.407
În părțile Aradului, găsim menţiuni despre umblatul cu Craii atât în
nord-estul judeţului, la Hălmagiu408 cât şi în Câmpia Aradului, în comuna Grăniceri409, semn că odinioară jocul a avut o răspândire largă în zonă. Din nici una
din aceste localităţi nu s-a păstrat o descriere a scenariului, a personajelor şi nici
textul. Scenariul trebuie să fi fost însă asemănător cu cel de la Steauă. Irozii intrau în casă, interpretau rolurile, cântau cântecele de stea înserate în textul dramatic şi erau recompensaţi.
În Macea şi Glogovăţ se umbla cu Irozii. Grupul din Macea era format
din 8-9 băieţi de şcoală: Irod, Gaşpar, Melchior, Baltazar, Îngerul, Păstorul, Popa, Călugărul.410
Pe Valea Mureşului, la Bârzava, interpreţii au fost în număr de 5: Irod,
Gaşpar, Baltazar, Melchior şi Îngerul.
O mărturie legată de acest joc dramatic din satele de la sud de Mureş,
datează din secolul XIX-lea, când în satul Birchiş se umbla cu Trei Magi. Textul rostit de interpreţi, a fost copiat, într-o formă comprimată, în 1865 de elevul
Isaia Ignuţa de la şcoala din Birchiş, sub titlul „Cântarea acelor trei maghi.”411
„Vicleimul”
În aceeaşi familie de teatru popular religios, se înscrie şi Vicleimul, care
reprezintă de fapt o altă variantă românească a Betlehemului catolic.
Ca joc dramatic interpretat de tineri îl găsim performat mai ales în comunităţile româneşti greco-catolice din Bedeu, Pocei, Leta Mare și Nyiradony
(Bihorul unguresc), care cunoşteau textul atât în limba română cât şi în maghiară.
În satul Pocei interpreţii au fost în număr de 8: craii Melcian, Baltazar
şi Gaspar, împăratul Irod, îngerul, preotul şi doi păstori.
Textul în limba română, însumând 68 de strofe, a fost reconstituit, în
1978, de Iuliu Curta, după cum l-a învăţat el „acum 70 de ani.”412
Cât privește variantă românească din Bedeu, în care cei trei crai se numesc Melchior, Gaşpar şi Vultuzăr, aceasta reprezintă o prelucrare modernă,
pusă pe scenă în 1979, cu ocazia concursului de folclor ”De la Hortobágy la
Sárrét”.413
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Dialogul păstorilor, adaptat la realităţile româneşti, conservă nota glumeaţă prezentă şi în variantele maghiare şi slovace, semn al laicizării, care a
avut loc, în timp, în vechea dramă religioasă:
Păstor I:
„Sara bună, la Crăciun,
Dar mai bine la ajun.
Că-i cu mnei şi cu purcei,
Cu păstorii după ei.
Asară fusăi într-o casă,
Văzui un purcel fript pă masă,
şi o cantă dă vin, rasă.
Dar toţi băură şi mâncară.
Numa mie nu-mi dădură.
Sări în casă, măi somnoros!
Păstor II:
Bună sara la Crăciun!
Păstor I:
Sănătos, cîne bătrîn. Ce coţi p-aici în cap dă iarnă, ca clonţu pupăzii
vara-n iarbă?
Păstor II:
Cot şi io ce coţi şi tu. Am vinit la jupîna găzdăriţă şi-m deie doi-tri
griţăraş, şi-m ieu on ac, şi-m cos on ciornovac. Ciornovac ăi dă 99 dă ai pîn
pod ţîpat, dă cloşte cîcat. Dă cătă soare-i cu răsuflătoare, dă cătă lună-i cu
gaură bună, dă cătă stele-i cu gaure mînînţele. Dîn tătă ţara rîmînească nu mai
ieste alt drac şi-l cîrpească. Na, în straiţa me înt-on colac o lovit 12 ceasuri.
Vine vreme şi mă culc,”etc.414
Vitleemul, Vertepul sau Hertepul
În secolul al XIX-lea, în părţile Aradului, a fost atestată documentar o
variantă inedită de Vitleem, unică în literatura Irodului românesc. Personajele
piesei erau Irod, Soldatul, Gaşpar, Melchior, Baltazar, Îngerul, Călăuza, Ciobanii, Păpuşarul şi Scroafa. Păpuşarul juca cu păpuşile, pe care le ţinea într-un
coş, iar Scroafa ducea desaga cu darurile primite (slănină, cârnaţ, tobă, brânză
etc.). Păpuşile, numeroase, reprezentau o replică a personajelor umane (Îngeri,
Păstori, Regii, Irod, Soldatul, Iosif, Maria cu pruncul, Rafila cu pruncul, Crâsnicul şi Pungaşul).
Ciobanii (Coridon şi Amidon) duceau lada Viteemului. După ce intrau în
casă puneau lada ce reprezenta scena pe două scaune. Ei stăteau de o parte şi de
alta, păpuşarul în spate. Ceilalţi se aşezau după o anumită rânduială: de o parte
Regi-Magi, de cealaltă Irod, Soldatul şi Îngerul iar Călăuza şi Scroafa lângă uşă.
414
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La începutul reprezentaţiei toţi cântau troparul Naşterii Domnului apoi
Cântarea Păstorilor în timp ce păpuşarul joacă păpuşile reprezentându-i pe ciobani.
Ineditul acestui Vitleem arădean, a constat în faptul că personajele interpretate de oameni şi de păpuşi se sincronizau perfect. Spectacolul propriu-zis
începea cu dialogul celor doi ciobani. Ceea ce făceau ciobanii în odaie, făceau
şi păpuşile pe scena miniatuală. Dialogul a fost următorul:
Amidon (zgâlţâindu-l pe Corindon)
„Auzi Corindon cel somnoros
De ce dormi aşa vârtos?
Scoală şi te trezeşte,
Că însuşi Domnul te grăbeşte”
Corindon
„Lasă-mă frate Amidoane să mă odihnesc”
Amidon (stăruitor)
„Ba nu, frate Corindoane, te scoală şi te uită sus pe munte că mie mi se
arată o mare minune. N-auzi? Scoală-te şi te porneşte că însuşi Domnul te
grăbeşte”
Corindon:
„Taci! Să nu te tai cu o palmă că-ţi umblă gura fără treabă (speriat). E
lumină sau soare?” (Cade în genunchi).
Amidon:
„Lumină! N-auzi că ne cheamă?
Corindon:
„Să mergem! Dar ce vom duce?”
Amidon:
„Eu voi duce un caş, iar tu un miel lânos”
Păpuşarul îi joacă pe îngeri în timp ce toţi cântă:
„Iară îngerul vine
Cu prea bună vestire
Taină mare vă spune...”
Păpuşarul îi joacă pe Iosif şi pe Maria cu fiul în braţe, în timp ce ceata
cântă:
„Să alergăm
Toţi să-i vedem”
Spectacolul continuă în această formă dublă. În final toţi cântau o strofă
din Trei Crai de la Răsarit. 415
În Grăniceri acest joc dramatic se numea Hertep sau Mersul cu
Viflaemul.416 Obiceiul este atestat tot cu numele de Hertep (Vifleem) şi în Moroda, unde era interpretat de 5-6 băieţi, care duceau cu ei o cutie cu păpuşi. Per415
416

Oprişan, 1987, p. 110-112
Botaşiu, f.a., p. 33
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sonajele piesei erau Împăratul Irod, cei trei crai (Gaşpar, Melchior şi Balthazar)
şi ofiţerul lui Irod, care era şi păpuşar. Piesa era jucată pe la casele oamenilor,
la Crăciun şi la Bobotează.417 La începutul secolului XX şi în Măderat se umbla
cu Vărtepul.418
Cu Vertepul au umblat băieţii mai mari şi în Pecica. Obiceiul era practicat încă și după al doilea război mondial, când păpuşar a fost Ţigu Vancu Valeriu.419
La extremitatea estică a județului, o descriere a umblatului cu Vertepul,
în 1899, în Seliştea de Mureş, a lăsat şi Sabin Drăgoi420 Din mărturiile sale, păpuşile au fost jucate încă din 1859, constructorul lor fiind chiar bunicul său.
În Seliștea de Mureș băieţii porneau cu Vertepul prin sat în Ajun, după
masa, şi terminau în dimineaţa Crăciunului. Vertepaşii, cu vârste cuprinse între
12-14 ani, erau în număr de 6 (Irod, cei trei crai, un diac şi iapa). Exceptând iapa, toţi erau îmbrăcaţi în haine albe de la biserică, cu săbii, clopoţei, centuri şi
comănace împodobite şi aurite.

Vertepaşii din Ostrov
417

Motorca, f.a., p. 129
Vancu, 1905, p. 82
419
Inf. Ţigu Vancu Valeriu, n.1930, Pecica
420
Drăgoi, 1930, p. VII-VIII
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Alături de dialogurile piesei, pruncii cântau la fiecare casă: Naşterea Ta
Cristoase, Fecioară astăzi, Mărire sus lui Dumnezeu, În oraşul Vitleem, O ce
veste minunată, Doamne Isuse Cristoase.
Ultimul cântec, era Noi acum hortacilor, pe care se pregăteau să plece
mai departe. Tot ce primeau se împărţea între cei din grup.
Cu această formă de Vertep s-a umblat în trecut şi în Căpruţa, Ostrov şi
Birchiş. În Birchiş, o bună perioadă de timp pruncii învăţau textele piesei la casa olarului Mergheş Cornel421, care moştenise lada cu păpuşi de la tatăl său. Păpuşile erau mânuite de fiul olarului.

Vertepaşii din Bata

Obiceiul este încă viu pe Valea Mureşului. Copiii umblă şi azi (Bârzava, Ţela, Ostrov, Birchiş, Căpâlnaş) cu o variantă simplificată a piesei, în care
fosta ladă a fost transformată, după modelul Betlehemului, într-o machetă de
biserică. În interior, în miniatură, este ieslea, Fecioara Maria cu pruncul, Iosif.
Păpuşile nu mai sunt însă jucate. Pruncii sunt însoţiţi de o iapă care duce darurile.
421

Mergheş Cornel, olar din Birchiş, n. 1922 - m. 2001

125

https://biblioteca-digitala.ro

În satul Ostrov,
mulţămita pentru daruri este
una glumeaţă.422
Cu Vertepul au umblat în trecut şi sârbii din
Banat şi din zona mureşană
(Arad, Arad-Gai). Grupul
era alcătuit din Irod, Gaşpar,
Baltazar şi Melchior şi unul
sau mai mulţi păstori.
Vertepaşii sârbi duceau cu ei
o bisericuţă din carton sau
din lemn uşor, căptuşită în
interior cu hârtie strălucitoare, în care se punea o icoană
a Naşterii sau păpuşi.423

Vertepaşii din Căpâlnaş, 2009

„Cu lumea”
În sfârşit, o mare răspândire a cunoscut în trecut în judeţ şi piesa Cu
Lumea, Cu Pomul Raiului sau Pomul raiului, varianta românească, a dramei religioase germane Paradisspiele, atestată după unii cercetători în spațiul german
încă din secolul al XI-lea, după alții operă a călugărilor franciscani din secolul
XVII424.
Conform cercetătorilor români, piesa ar fi intrat în repertoriul popular
românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cunoscută în alte ţinuturi
româneşti sub numele de Adam şi Eva, conform cercetărilor efectuate de Mușlea cu Pomul Raiului s-a umblat în 71 de sate și orașe din județele Mureș, Satu
Mare, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin și Alba425. Dintre acestea,
în părţile Aradului Mușlea a identificat prezența piesei în 27 de localităţi( Socodor, Moroda, Ineu, Târnova, Chier, Bocsig, Dezna, Buteni, Bonţeşti, Hălmagiu, Rănuşa, Petriş, Cuvin, Cladova, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Lipova, Chesinţ, Birchiş, Ostrov, Valea Mare, Arad, Arad Bujac, Curtici, Glogovăţ, Pâncota, Şiria, Micălaca)426, plasate în toate subzonele judeţului. Din harta lui Mușlea
lipsește satul Dud.
Personajele piesei sunt Îngerul, Dumnezeu, Eva, Adam şi Diavolul. În
unele versiuni (Ineu, Cuvin, Dud) mai apăreau şi doi ciobani, care făceau figuraţie, în altele erau doi îngeri (Arad). În Hălmagiu, rolul Evei era interpretat de
422
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o fată, o inovație de dată mai târzie, fiindcă odinioară acest tip de piese erau interpretate exclusiv de băieți. De altfel în varianta de la Birchiș, Eva se prezintă
astfel: „Și eu sunt un diac cât un gânsac.”427
În satul Dud, la cele 7 personaje (Dumnezeu, diavolul, Îngerul, Adam,
Eva, Ciobanul I, Ciobanul II) se mai adăugau un fluieraş şi un dubaş. Când
ajungeau la o casă, Îngerul bătea cu sabia în poartă şi întreba dacă sunt primiţi,
apoi cântau în grup colinda „Slobozâ-ne gazdă în casă”,428 după care începeau
să joace piesa, fiecare cu textul său:
Dumnezeu: Eu la început am făcut cerul și pământul.
Dracu: Și io
Dumnezeu: Și văzând că acesta trebuie stăpânit de cineva, am făcut un om după chipul și asemănarea mea și i-am dat numele de Adam.
Dracu: Și io
Dumnezeu: Și văzând că acest om nu poate trăi singur am dat un somn greu
peste dânsul, am luat o coastă din el, am făcut o femeie și i-am dat numele de
Eva.
Dracu: Napoi țupai, napoi țupai. Să știi Evă ce știu eu.
Eva: Ce știi tu? Ce știi tu?
Dracu: Ști de ce Dumnezeu a poruncit să nu mâncați din pomul oprit al binelui
și răului căci se teme că ve-ți ajunge mai mari și mai tari decât Dânsul. De ia
și gustă drăguță din mărul acesta să vezi ce bun și dulce este.
Eva: Ah ce bun și dulce, e mai dulce ca mierea.
Eva: Vezi dragă Adame de ce Dumnezeu ne-a poruncit, să nu mâncăm din pomul oprit al binelui și răului căci se teme că vom ajunge mai mari și mai tari
decât Dânsul. De aceea gustă dragă Adame din mărul acesta să vezi ce bun și
dulce este.
Îngerul: De la Dumnezeul cerului și pământului am primit poruncă să vă scot
din rai. Tu Adame cu sudoarea frunții tale să îți câștigi pâinea cea de toate zilele și tu
Evă să naști fii cu dureri și să fii supusă bărbatului tău iar tu diavole să te târăști pe pământ, să mănânci pulberea pământului și nici când să nu mai calci
în împărăția cerului, că de vei călca cu moartea vei plăti.
Cioban I: Ia să te aud măi frate cu stăpântul ce ai de-a face.
Cioban II: Stăpâne, stăpâne te rugăm cu plecăciune să ne dai dacă mai ai niște
zeamă de castron, numită hitron-hatron să ungem această înghițătoare că tare
ne mai doare. Un caltaboș gros cât un sac să-l vâr ici în stomac, un cârnaț
lung cât un dulău, să-l învârt aici pe lângă brâu, o oieguță cu răchie să ne fie

427
428

Vlad, 2002, p. 189
Achim, Achim, 2016, p. 31-32
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de omenie, un păhărel de vin, cu toții să ne veselim, o hârtie să nu fie cumva
ruptă. Rămâi gazdă sănătoasă de nașterea lui Hristos.429
Înainte de a pleca, după ce primeau darurile, grupul mai cânta două colinde: „Veniți astăzi credincioși” și „Adam dacă așa văzând”.
Dintre variantele performate pe Valea Mureșului cea mai veche care s-a
păstrat până azi este varianta interpretată în Birchiș la mijlocul secolului al
XIX-lea430.
Textul piesei din Birchiș se înscrie în varianta „Vărădia de Mureș”, interpretată atât în Vărădia de Mureș cât și în Birchiș și în Valea Mare. Interpreții
purtau cu ei un brad, împodobit cu fâșii de hârtie colorată.431
Mărturii despre felul cum s-a desfăşurat spectacolul sunt puţine. În localitatea Cladova, s-a păstrat doar amintirea feciorilor care cântau afară colinda
„Seara de Ajun a sosit acum”, după care intrau în casă ca să interpreteze piesa.
Umblatul cu icoana
Umblatul cu icoana este un rudiment de teatru popular atestat, în trecut
în comunitățile românești din Ungaria. Astfel, la Giula, odinioară, în ajunul
Crăciunului, 2 copii de şcoală umblau pe la case cu icoana Naşterii Domnului,
cântând troparul Naşterii Domnului. Obiceiul este consemnat şi în alte zone ale
Transilvaniei.
Jocurile dramatice la germani, maghiari şi slovaci
Originea sacră a teatrului religios catolic popular coboară în timp spre
acel secol VI, când biserica a introdus în serviciul religios de Crăciun ieslea ( în
care a aşezat o păpuşă, la care veneau să se închine cei trei păstori şi cei trei
magi), transformând legenda biblică a Naşterii într-un spectacol plin de teatralism, interpretat de clerici, în limba latina432.
Această „invariantă” a suferit, în timp, câteva modificări esenţiale.
Succesul primei drame religioase a determinat, începând cu secolele
XI-XII, o dezvoltare a ei, prin extinderea dialogurilor şi creşterea numărului de
personaje, care a dus în final, din lipsă de spaţiu, la mutarea spectacolului din
interiorul bisericii în pieţele publice. Ajunse în spaţiul profan, rolurile au început să fie interpretate de oameni din popor, membrii ai breslelor. Aceştia introduc în spectacol nu numai limba naţională ci şi unele aspecte lumeşti, de un
comic bufon.

429

Ibidem
Caietul cu textul piesei datează din anul 1865. Vezi Vlad, 1999, 4, p. 36-39
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O altă evoluție a piesei, apărută în secolele XIII-XIV, a fost către spectacolele de mistere, care vor cunoaşte în secolul XV, mai ales în Franţa, o mare
strălucire.433
Din grupul acestor mistere, cunoscute şi jucate în toată Europa, aici ne
interesează Misterul Naşterii, format dintr-un Prolog ce includea şi
Paradiesspiel, şi dintr-un Cuprins, organizat în trei părţi: 1. Adoratio pastorum,
2. Ordo Rachelis, 3. Officium magorum.
Exceptând Ordo Rachelis, toate celelalte fragmente le regăsim conservate în câteva drame populare religioase.
În comunitățile germane în trecut se jucau, mai multe piese:
Christgeburtspiel, Adam und Eva – Paradiesspiel, Schuster und Schneiderspiel și
Bethlehemspiel, ultimul fiind cel mai răspândit și cel care s-a păstrat până astăzi.
Bethlehemspiel
În perioada medievală, când piesa era prezentată în biserică, interpretarea a trebuit să fie, fără nici o abatere de la ordinea pe care o impunea scenariul
acţiunii sacre, fiindcă orice schimbare i-ar fi denaturat caracterul şi i-ar fi suprimat valoarea. Un conservatorism determinat de faptul că, atât pentru interpreţi, cât şi pentru spectatori, reprezentaţia sacră era mai mult decât o întruchipare de aparenţe, mai mult chiar decât o întruchipare simbolică, era o întruchipare mistică, care radia asupra lumii obişnuite, producea siguranţă, ordine, bunăstare.
Referindu-ne la acest teritoriu, cu varianta ruralizată a spectacolului, s-a
umblat prin sat în ziua de Crăciun dar au existat și localități în care se mergea în
Ajun.
La începutul secolului XX, în Glogovăţ (azi Vladimirescu, jud. Arad) şi
Elek (Ungaria) piesa era interpretată de 4 fete (3 îngeri şi Maria) şi de 2 băieţi
(Iosif şi măgarul). În alte sate, personajele erau cele cunoscute şi la maghiari:
primul înger, al doilea înger, primul păstor, al doilea păstor, al treilea păstor.
Lada cu Betlehemul era dusă de cei doi îngeri. Păstorii aveau bâte împodobite
cu panglici.434
În Aradul Nou, în seara de Ajun, după ce se întuneca, copii mai mari
umblau pe la case cu „Christkindleinspiel”, o variantă de „Bethlehemspiel”.
Personajele piesei erau Pruncul Isus, înveşmântat în alb, doi ciobani bătrâni, trei
ciobani tineri şi cinci îngeri435. Ulterior acest spectacol religios a fost mutat de
preoţii din localitate în biserică.
433

S-a ajuns ca acest tip de spectacolele de mistere, compuse în Franța de doi autori renumiţi în
epocă, Amould Grébans şi Jean Michael, să conţină, la cererea publicului, un număr foarte mare
de versuri (Misterul Vechiului Testament cuprindea 59.000 de versuri, Misterul Patimilor
35.000 etc.), vezi Vrabie, 1996, p. 112-116.
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În localităţile Satu Mare şi Sânpetru German s-a umbla prin sat cu
Bethlehemspiel tot în Ajun.436 Au fost însă și aici perioade, în care preoţii au
pregătit cu copii Jocul păstorilor pentru a fi interpretat în biserică.
Umblatul cu Betlehemul în comunităţile maghiare
În paralel cu colindătorii, în seara de Ajun sau în ziua de Crăciun prin
satele maghiare umblau şi „betlehmaşii”.
La maghiari, odată cu scoaterea Betlehemul din biserică, atât textul cât
şi modul de interpretare a cunoscut un proces de desacralizare/ laicizare. În noile variante piesa s-a jucat, până în ultimele decenii, în toate satele maghiare din
zonă.
Coborând în timp, la finele secolului al XIX-lea, cu Betlehemul umblau
şi ungurii din Novi Beče (Tőrok Becse), Voievodina. Interpreţii erau în număr
de 5 (2 îngeri în haine albe, unul cu păr roşu,unu cu păr verde şi 3 păstori îmbrăcaţi în cămăşi, izmene şi şube). La începutul piesei, păstorii rămâneau în
tindă, întinşi pe jos, dormind. Cei doi îngeri intrau în cameră cu lada cu
Betlehemul şi începeau să cânte.437
În aceeaşi perioadă, în Szőreg, personajele Betlehemului erau 2 îngeri,
păstorii Tűtőre, Korindan, Mélanko şi Makhus în şubă.438
În Mako (judeţul Csongrád), în anul 1925, de Crăciun umblau câte 6070 de cete de betlehemaşi, dar au fost ani când cetele au ajuns până la 100.439
Încercând o tipologizare, etnologii maghiari au identificat pe teritoriul
Ungariei patru tipuri de Betlehem.
Tipul II, cunoscut ca „alföldi és felsö-tiszai”, în care se încadrează şi
variantele din acest areal cultural, a avut ca personaje îngeri, păstori, un husar
sau un haiduc şi câteodată pe Irod.
În satele din jurul localităţii Mako interpreţii variau între 6 şi 12, dar
puteau să fie şi 8-9 (2 îngeri, 4 păstori, un mic rege, un măgar, cel ce bate câinele, etc.).
În Orosháza, piesa se numea Heródes (Irozii). Aici, personajele din
acest tip II de Betlehem erau Irod, păstorul bătrân, păstorul tânăr, şmecherul
(betyár) şi îngerul.
În vechime, păstorii au fost, în toate localităţile, îmbrăcaţi în haine maghiare: cămaşă albă pe gât şi izmene, laibăr roşu şi clop împodobit cu panglică
în culorile naţionale440 ca în forma modernizată, băieţii să poarte cămăşi albe,
izmene, cizme, săbii şi coifuri înalte împodobite cu hârtie creponată.441
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Cât priveşte judeţul Arad, Betlehemul este menţionat la începutul secolului XX în Radna, Pecica, Turnu etc. O variantă dintre acestea a fost culeasă
de la betlehemaşul Kocsis Lajos în Radna (jud. Arad). Piesa avea 6 personaje( 4
ciobani, 1 păstor şi 1 înger) interpretată în satul său .
Această variantă din Radna era deja laicizată, împănată cu expresii familiare din mediul rural, care contrastau cu evenimentul celebrat, provocând
buna dispoziţie în rândul asistenţei.
Jocul începea cu un cântec ce anunţa naşterea, după care intrau în dialog păstorii.
„Ó szerencsés jó estét, jó estét,
Boldog ez az óra,
Menyben szült egy gyermecske, gyermecske,
Vagy menyei kincsecske, kincsecske,
Vagy arany,vagy gyémánt,vagy virág száloja
Jöve ez világra, ále-,áleluja!
1-ső juház:
Iha, hol vettem én itten magamat,
Hová húsztam, vontam fáratt láboimat.
Meg se talpalhatom rongyos bocskoromat
Betlehem hegyén jártam, jártam,
Egy nagy bakkecskét láttam,
Attól úgy megijettem,
Hogy három ugrásnyira,
Én ide jutottam.
Ha nem hiszik az urak,
Maj bebizonyitom.Gere be kecskés Pepi!
2-ik juház:
Hopp Pista jó napot, lám én is itt vagyok,
E juhszőrű bundába jó melegen vagyok,
Melybe az éjjel rám vágtak a farkasok,
De le nem vághattak, mer jó juhász vagyok.
1-ső juház :
Hát az öreg hol maratt?
2-ik juház:
Kint. A feneke kijukkat.
1-ső juház:
Told be füstös pofájat,
Penészes torkodat,
De rég nem láttalak .Gyere be, öreg !
Etc.”442
442
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(O seară norocoasă bună, seară bună
Fericit acest ceas
În rai s-a născut un copilaş, un copilaş
Sau din rai comoară, comoară,
Sau aur, sau diamant sau un firicel de floare
A venit pe această lume, ale-aleluia!
Primul cioban:
Iha, unde am ajuns şi eu
Unde mi-am târât picioarele obosite.
Nici măcar nu am apucat să-mi cârpesc opincile rupte
Am umblat, umblat pe muntele Betlehem
Am văzut un ţap mare,
De acela atât de tare m-am speriat
Că din trei sărituri am ajuns aicea.
Dacă domnii nu mă cred
Voi dovedi.Vino înăuntru căprarule Pepi.
Al doilea cioban:
Hop Pişta, bună ziua, iată şi eu sunt aici
Sunt bine încălzit în această bundă de oaie,
Din care noaptea au croit pe mine lupii
Dar nu au tăiat fiindcă sunt un cioban bun.
Primul cioban:
Dar bătrânul unde a rămas?
Al doilea cioban:
Afară. I s-a găurit fundul.
Primul cioban:
Împinge înăuntru mutra lui neagră de funingine,
Şi gâtlejul său mucegăit,
De mult nu te-am văzut. Hai înăuntru bătrâne!)
Etc.
În a doua variantă, culeasă de Somogyi Gyula din Pecica (jud. Arad),
tot la începutul secolului XX, personajele interpretate au fost: caporalul, ciobanul bătrân, ciobanul mijlociu, ciobanul cel mic şi doi îngeri . Textul, uşor diferit
de cel din Radna, înregistrează acelaşi proces de laicizare.
Jocul începea şi în Pecica cu îngerii care vesteau naşterea:
„Csordapásztorok, midőn Betlehembe
Csordát őriznek éjjel a mezőbe,
Csordát őriznek éjjel a mezőbe...
Ó szerencsés jó estét, jó estét!
Boldog ez az óra, melyből vagyunk gyermecskék
Vagy mennyeji kincsecskék, vagy arany vagy gyémánt szálocska
132
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Jőve e világra, alleluja, alleluja, József és Mária.
Káplár
Jöjjetek be pásztorok, pásztorok,
Néktek örömet mondok,
Mert ma néktek született
Amit jövendeltetek,
Egy szűznek méhéből,véréből.
Megváltó Ur Jézus, alleluja József és Mária!
Kis Juhász
Szerencsés jó estét a hazi gazdának,még pedig a legszebb lányának
Tányér vagy tallér de nagyot csördült Talán bizony a piszkos szólgáló a
moslékos dezsába dült. Ugori ki, te piszkos szógáló a moslékos dezsából, kapd
a létrát,menj a kéménbe, hozz tiz-husz szál kolbészt,mert töben is vagyunk
odaki. Gyere be Jakab, törjön ki a nyakad!” etc.443
(Păstorii de turme, în timp ce în Betlehem
păzeau turma noaptea pe câmp,
păzeau turma noaptea pe câmp...
O norocoasă seară bună, seară bună!
Fericit este acest ceas în care copilaş
Sau comoară mică din rai, sau aur, sau un fir de diamant
A venit pe această lume, aleluia, aleluia Iosiv şi Maria.
Caporalul
Veniţi înăuntru păstori, păstori
Vouă vă spun o bucurie
Pentru că azi vouă vi s-a născut
Aşa cum s-a prorocit
Din pântecul şi sângele unei fecioare
Domnul Isus Mântuitorul, aleluia Iosif şi Maria!
Micul cioban
Noapte bună, norocoasă, stăpânei casei şi mai ales fetei celei mai frumoase. Farfuria sau talgerul ce tare se ciocnesc. Oare slujnica cea murdară a
căzut în ciubărul cu lături. Sari afară, tu slujnică murdară din ciubărul cu lături,
ia repede o scară, du-te la horn şi adu zece-douăzeci de perechi de cârnaţi, pentru că suntem mai mulţi afară. Intră Iacob, de ţi-ai frânge gâtul! etc.)
Tóth József444 din Pecica maghiară a mai văzut în copilăria lui, adică
prin anii '40 betlehmaşii umblând de Craciun prin sat: „Se adunau copii şi construiau o biserică mică. Se îmbrăcau în şube. Erau pe atunci nişte urări foarte
răspândite, decât că versurile rostite de ciobani erau glumețe. Când am fost eu
443
444
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copil obiceiul era încă viu. Era practicat numai de băieţi, fetele nu mergeau.
Poeziile le-au învăţat în limba maghiară. Textele circulau din generaţie în generaţie. Îi serveau cu prăjituri, mai primeau şi bani. Era prin anii 40. Nu mergeau din casă în casă, numai la cei pe care îi cunoşteau. Ştiau ei unde sunt
primiţi cu drag. Se pregăteau deja cu săptămâni înainte. Atunci când deveneau
deja mari, intrau alţii în locul lor, tineri. Ţineau repetiţii regulat”.
Umblatul cu Betlehemul pe la casele oamenilor a încetat în Pecica după
al doilea război mondial.
Faţă de variantele de la începutul secolului XX, după 1950, doar unele
din variantele cu circulaţie în acest areal, au mai păstrat familiarismul vechiului
teatru popular, gustat de ţărani.
Dintre variantele mai noi de Betlehem, menţionăm varianta performată
în anul 1960, în Békéssámson (jud. Békés). Personajele piesei erau în număr de
şase( doi îngeri, un stăvar, doi păstori şi un bătrân). Informatorul a oferit unele
explicaţii scenice însă detaliile de vestimentaţie şi de recuzită se limitează la cei
doi îngeri, îmbrăcaţi în haine lungi albe. Primul ducea Betlehemul, al doilea
clopoţelul.
Jocul începea cu îngerii, care după ce cereau voie să fie lăsaţi în casă,
intrau şi cântau populara colindă „Csordapásztorok, midőn Betlehemben”:
„Csordapásztorok, midőn Betlehemben
Păstorii turmei când în Betlehem
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Au păzit turma, noaptea în câmp
Isten angyali jővének melléjük,
Îngerii lui Dumnezeu au venit la ei,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.
Cu spaimă mare s-au umplut
inimile lor.
Örömet mondok, nagy örömet
Cu bucurie, cu mare bucurie vă
mondok néktek,
spun vouă
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Pentru că azi s-a născut mântuirea
voastră
Menjetek el csak gyorsan a városba,
Mergeţi repede la oraş,
Ott találjátok Jézust a jászolba.
Acolo veţi găsi pe Isus în iesle.
Apoi, al doilea înger suna din clopoţel la uşă şi cheama stăvarul în casă.
Csikós
Stăvarul
„Csikós vagyok, édesapám se volt más
Sunt stăvar, nici tatăl meu nu a
fost altceva
Szíj ustorom derekamon karikás.
Biciul meu din piele este în jurul
mijlocului.
Ráütöttem minden lóra numerust,
Am tras pe fiecare de mai multe ori
Hogy a megye ne tarthasson hozzá jusst.
Ca judeţul să nu-i pretindă.
De a német nem tudja, hogy mi a rend,
Dar neamţul nu ştie care-i
rânduiala,
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Szás lovamat elvitte egy regiment.
Fölpakolom rézfokosom, baltámat,
Úgy megyek most el utánuk zsandárnak.
Ha talán a német nagyon elszalad,
Kapok ménest, szebbet, jobbat,másikat.
Száz paripát, háromfejűt, rézpatkóst,
A kis Jézus nem hagyja el a csikóst.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.” etc.445

O sută de cai a luat regimentul
de la mine.
Iau cu mine o secure şi baltagul.
Aşa mă duc după ei acuma ca un
jandarm
Dacă neamţul este deja foarte
departe
Primesc altă herghelie, mai
frumoasă, mai bună
O sută de cai cu trei capete şi
potcoave de aramă
Micul Isus nu-l părăseşte pe stăvar
Să fie lăudat Isus Cristos, etc.

În localitatea vecină, Nagybánhegyes (jud. Békés), tot prin anii `60 ai
secolului trecut circulau, în paralel, trei variante ale jocului.
Dintre acestea, doar una păstrează forma populară de spectacol. Şi aici,
personajele sunt în număr de cinci (conducătorul, 2 îngeri, Micul bundos şi Bătrânul) iar Betlehemul era deschis de conducătorul grupului, care se adresa gazdelor cu cuvintele: „Szerencsés jó estét kivánok a ház népének!” (O seară norocoasă şi bună doresc tuturor celor din casă), după care, cânta, împreună cu îngerii, „Mennyből az angyal” (Din rai îngerii).
Când terminau, intervenea „Micul bundos”:
Kis Bundás (Micul bundos):
Szerencsés füstöltkolbászos jó estét kivánok a ház népének. (Fericită seară bună
cu cârnaţ afumat vă doresc tuturor celor din casă)
Vezér (Conducătorul):
Hát az öreg honn maradt? (Dar bătrânul unde a rămas?)
Kis Bundás (Micul bundos):
Amit a sinai hegyeken csiszegtünk-csoszogtunk, eltörött a tej, kiömlött a kocsög,
azt akarja felnyalni. (În timp ce ne târam pe muntele Sinai s-a spart laptele şi
ulciorul s-a golit, asta vrea să lingă bătrânul).
Gere be öreg, gyere be! (Vino înăuntru bătrâne, vino înăuntru)
Öreg (Bătrânul):
Nem megyek most, árok van előttem (Nu merg acum, în faţa mea este un şanţ).
Kis Bundás (Micul bundos):
Ugord át öreg! (Sari peste el bătrâne).
Öreg (Bătrânul):
Nem birom, mert fáj a lábam. (Nu pot, fiindcă mă doare piciorul).
Kis Bundás (Micul bundos):
445
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Az se baj öreg, csak gyere be! (Nici aia nu-i bai bătrâne, numai intră).
Öreg (Bătrânul):
Nem megyek, mert a háziasszony csintekkel, csontokkal kiveri a fogamat. (Nu
intru pentru că găzdăriţa mă bate, cu oase îmi scoate dinţii.)
Kis Bundás (Micul bundos):
Dehogy veri, dehogy veri,
Inkább a tarisznyába teszi,
Gyere be öreg, gyere be!
(Da de unde, da de unde, mai degrabă ţi le bagă în straiţă. Hai înăuntru bătrâne)
Öreg (Bătrânul):
Nem megyek, mert a házigazda borral teliönti a csizmámat. (Nu mă duc pentru
că gazda îmi umple cu vin cizma)
Kis Bundás (Micul bundos):
Dehogy teszi, dehogy teszi,
Inkább a kulacsba önti.
Gyere be öreg,gyere be!
(Da de unde, da de unde. Mai bine toarnă în ploscă. Hai înăuntru bătrâne!)
Öreg (Bătrânul):
Bemegyek hát nagy nehezen.
Hipp estét, hopp estét,
Szerencsés bencés jó estét kivánok a ház népének etc446.
(Bine atunci intru cu greu. Hip seară, hop seară. Şi vă doresc tuturor din casă o
seară norocoasă).
Comparativ cu aceasta, varianta culeasă în 1964 în aceeaşi localitate este mult prescurtată şi, în mod evident, revizuită de biserică, accentul fiind mutat
pe evenimentul creştin, ca în vechiul teatru religios .
În Orosháza, irozii cântau la început în cor „Mennyből az angyal”, după care se prezenta şmecherul, apoi începea rolul păstorilor. Jocul se termina cu
un cântec de plecare şi cu urări făcute gazdelor.447
În prezent situaţia acestui teatru popular este una diferenţiată. În vreme
ce în Ungaria obiceiul tinde să dispară, în comunităţile maghiare din judeţul
Arad, jocul de Crăciun a fost reintrodus de biserică şi de învăţătorii maghiari,
ca simbol nu numai creştin ci şi identitar. Textele prescurtate, asemeni variantei
din 1964 din Nagybánhegyes, păstrează interpretarea în limitele sacrului.
Paradicsomjáték
Pe lângă Betlehem, în evul mediu, în comunitățile maghiare din Ungaria s-a mai performat, în contextul Crăciunului, și Paradicsomjáték (Pomul Raiului), preluat de la germani. Înainte însă de teatrul popular, cea mai veche ates-
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tare în limba maghiară a legendei lui Adam și Eva, cu titlul Lamentatio
Adami448 apare la protestanți în secolul al XVII-lea.
Jasličsky, betlehemská hra
Trecând la slovaci, cel mai cunoscut teatru popular de Crăciun a fost de
asemenea Jocul Păstorilor (Betlehemul), numit de la o zonă slovacă la alta
Jasličsky, betlehemská hra, viánočná hra, betlehemáši.
Etnologul József Erney, care s-a ocupat de jocurile dramatice „slave” de
Crăciun, le-a considerat „fragmente disparate”, „rudimente”, dintr-un vechi
spectacol religios medieval de mari dimensiuni.
Jocul Păstorilor a fost performat, în trecut, în toate localităţi slovace,
atât catolice cât şi evanghelice449 începând din ziua de Crăciun până la Anul
Nou sau la Bobotează.
Ca particularitate, în comunităţile evanghelice exista o diferenţiere de
recuzită, „biserica” pe care o purtau betlehemași fiind mai mare decât cea a catolicilor.
Ca dramă populară religioasă, Jocul Păstorilor s-a născut din partea I a
Misterului Naşterii, acea Adoratio pastorum.
S-a presupus că slovacii au preluat acest fragment din Misterul Naşterii,
pe filieră germană sau cehă, însă un rol important în acest import l-au avut şi
variantele ortodoxe, ruteană, ucraineană şi rusă.
Un argument în acest sens îl constituie chiar numele păstorilor, care
sunt, în toate variantele slovace, ruseşti.
În legenda biblică latină aceste nume au fost Misael, Achael, Cyriacus/
Stephanus, de unde în variantele cehă şi germană, au devenit Steffel, Michel,
Josel/ Stachel.
În variantele slovace nu-l mai găsim decât pe Stacho=Eustachius, celelalte personaje ale jocului fiind Kubo, Fedor, Ivan. (Slavii catolici nu le folosesc niciodată ca nume de botez).
Sub aspect lingvistic, textele slovace din cele mai vechi variante de
Betlehem erau în limba utilizată de biserică (biblická čeština sau bibličtina).
De la primele forme de spectacol, să le zicem medievale, în timp, fiecare comunitate slovacă şi-a perfecţionat propria variantă de Betlehem, în care
numărul, numele personajelor, textul şi jocul, cunosc unele nuanţări locale. Astfel, în varianta veche din localitatea Eperjes (Ungaria) a fost introdus ca personaj şi un „bătrân”, numărul interpreţilor ajungând astfel la 6: Angyel (Îngerul),
Kubo, Fedor, Sztah, Bacsa şi Sztari (Bătrânul). „Betlehemul slovac” din BindMárkusfalva, se juca, cam în aceeaşi vreme, tot cu 6 personaje: Anjel, Fedor,
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Ivan, Kubo, Stacho şi Stari. Textul era însă diferit faţă de cel utilizat în
Eperjes450.
Cât priveşte variantele mai noi, acestea au cunoscut pretutindeni pierderi, alterări şi reduceri de roluri. În Tótkomlós, prin comasarea rolurilor, personajele piesei au fost reduse la 5: Anjel, Fedor, Stacho, Iván, Bača. La fel, în
varianta din Nădlac, piesa se juca, în urmă cu treizeci de ani, tot cu 5 personaje:
Anjel, Fedor, bača, Gubo, Stacho.
În enclava bihoreană, de unde provin slovacii catolici din județul Arad,
personajele erau în număr de 5. În Budonoš (Budoi, jud. Bihor) Andel, Fedor,
Guba, Ivan, Guba Stari; în Nova Huta: Andel, Ponajboh, Stachu, Kubo,
Stari.451
Mai important, decât numele personajelor, pronunţate, cum se vede, de
la un sat la altul, diferit, în mutaţiile, care au avut loc în timp, dinspre invariantă
spre variantele locale, a fost procesul de laicizare, care a început să se manifeste
din nou de pe la începutul secolului XX, după ce, vreme de cel puţin două veacuri, biserica catolică a recuperat acest teatru religios, prin preoţi şi prin dascăli,
apropiindu-l din nou de tradiţia religioasă.
Libertăţile pe care şi le-au luat interpreţii în unele comunităţi slovace
din Ungaria, după 1900, au făcut ca Jocul păstorilor să fie interzis de oficialităţile maghiare.
Acest lucru s-a întâmplat şi în localitatea Eperjes, renumită odinioară în
toată Ungaria de Nord pentru „Betlehemul slovac” care se juca aici.
Scos din oraş, jocul popular a supravieţuit o vreme la periferie, însă atât
spectatorii cât şi interpreţii erau tot mai puţin interesaţi de forma veche, lungă şi
cam greoaie.
Sesizând moartea acestui vechi teatru religios, etnograful Tarczai
György transcrie şi pune pe note, pentru arhiva Muzeului Etnografic din Budapesta, ceea ce el numeşte „ultimul Joc al păstorilor” din Eperjes.
Spectacolul începea cu un cântec în limba latină, interpretat de înger:
(„Triumphus regis angelorum, Natus Deus/ Natus est Salus pecatorum/ Salvator, Pecatorum Salvator/ Cantamus pax hominibus”) şi continuat de ceilalţi, în
cor452.
Însă, în ciuda cântecului încărcat de sacralitate, spectacolul era, după
cum observă Tarczai, deja alterat. Textul rostit de interpreţii, ce nu-şi cunoşteau
bine rolul, prezenta omisiuni şi schimbări iar jocul scenic era şi el modificat,
unele personaje preluând gestica altora.
Dorinţa de a tezauriza, chiar în aceste condiţii, interpretarea la care a fost
martor, îl determină pe etnograful maghiar să fotografieze scenele din timpul jo450

Lanner-Schermann, 1904, 1-2, p. 20-27
Krupa, 1996, I, p. 181
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din toate variantele mai noi.
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cului, să descrie şi să achiziţioneze costumele pentru muzeu, şi să noteze unele
informaţii despre „ultimii betlehemaşi” (nume, locul naşterii, vârstă, ocupaţie).
În felul acesta ştim astăzi că interpreţii Jocului de păstori din 1904 au
fost ucenici de pietrar sau zidar, de etnie slovacă, cu vârste cuprinse între 13 şi
17 ani.453
Peste ani, lucrurile decad într-atât încât, renunţând la tradiţia creştină,
noii interpreţi au început să prezinte Jocul Păstorilor în cârciumi şi să amestece
tot mai mult textul sacru cu cuvinte vulgare compuse de ei.454
O modificare, la fel de importantă, a fost schimbarea, după 1930, a limbii jocului din slovacă în maghiară, din teatrul popular religios slovac rămânând
netraduse doar numele personajelor.
Înlocuirea limbii a produs o nouă ruptură între teatru şi serviciul religios, care se săvârşea în continuare în limba slovacă, rezultatul fiind pierderea o
dată în plus a rostului creştin al spectacolului, care, în multe sate, nici nu s-a
mai jucat după primul război mondial.
Timpul scurs de la ultimul joc, face ca în satul Csanádalberti455 informaţiile despre acest obicei să fie azi foarte vagi.
Oamenii mai în vârstă îşi amintesc doar că betlehemaşii băteau la fereastră şi întrebau: „Lăsaţi cu Betlehemul?” Ei povestesc că, în timp ce grupul
intra, bătrânul (stari bače) rămânea în pridvor, de unde-l chemau înăuntru. El se
culca pe jos iar ceilalţi dansau în jurul lui cântând:
„Lângă sălaşul Betlehemului
Scoală sus bătrâne,
Pajiştile înverzesc…” 456
În estul Ungariei obiceiul a supravieţuit până între cele două războaie
mondiale în localităţile Békéscsaba, Tótkomlós şi Pitváros457. Dintre acestea
doar în Békéscsaba limba de performare a fost maghiara.
Singura localitate în care umblatul cu Betlehemul pe uliţe s-a mai practicat şi după al doilea război mondial, este Nagybánhegyes. Memoria comunităţilor a conservat însă, pretutindeni, variantele locale de Betlehem.
Situaţia în România a fost diferită. Aici Betlehemul era jucat în limba
slovacă atât de slovacii evanghelici din Nădlac cât şi de slovacii catolici
Dintre variantele jocului din comunităţile slovace din judeţul Arad, varianta nădlăcană de text este plină de umor, uşor licenţioasă, cu numeroase subînţelesuri:
Gubo: „A ja Gubo,Gubo,
Şi eu Gubo,Gubo
piem vínko hrubo.
Beau vin foarte mult.
453
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Ejujáju, ejujáju,
veľmej hrubo.
Teras Gubo žerie,
pije, nastal jední,
ňič ňedbaje.
Gubo ďaľej rečňí:
Keď som išiel z Viedňi
do Prešporku,
pozretla ma jedna paňi.
Z okna dolu hľaďiac na mňa,
dala ma zaviesť do svetľici.
A dala mi napiť s tej kisľej šušovici.
A ja, mojí miľí pánovia,
tak som sa ju nachľeptal,
že všecki gati som si posral.
Stalo sťelo s ťebe,brat Fedor“ etc.458

Ejujáju, ejujáju,
foarte mult.
Acum Gubo înfulecă
bea, a devenit unul pe care
nu-l mai interesează nimic.
Gubo mai departe „predică“:
Când am venit de la Viena
la Prešporku
Am întâlnit o doamnă.
Ea mă privea de la ferestră,
Şi m-a invitat în cameră.
Şi mi-a dat să beau vin acru.
Şi eu, domnii mei dragi,
Atâta am băut,
Că mi-am murdărit gacii.
Asta s-a întâmplat cu tine, frate
Fedor.

La o analiză comparativă etnologii slovaci au recunoscut în această variantă de la Nădlac elemente din regiunea Gemer.459
În ceea ce-i priveşte pe slovacii catolici din Munţii Bihorului, dintre care provin slovacii din Fântânele şi Tisa Nouă şi Nădlac – Viile vechi (jud.
Arad), obiceiul s-a conservat mult mai bine, chiar dacă şi aici putem să vorbim
despre o sacralitate diminuată, care a dus la importante pierderi din textul iniţial. Această conservare ne permite să reconstituim obiceiul în varianta țărănească, unde interpreţii sunt în exclusivitate feciori de 16-18 ani. Conform tradiţiei
locale ei puteau să joace Betlehemul până la încorporare sau căsătorie. Rolurile
se transmiteau de la o generaţie la alta. Repetiţiile începeau cu 2-3 săptămâni
înainte de Crăciun. Toţi învăţau toate rolurile, încât la nevoie se puteau înlocui
unii pe alţii. Recuzita, adică biserica, hainele, panglicile, toiagul se păstrau în
trecut la Stari. Azi fiecare îşi coase cămăşile şi pelerinele şi le păstrează acasă.
Durata umblatului cu Betlehemul însă s-a scurtat. În prezent în Budoi se
umblă 3 zile, în Ajun, prima şi a doua zi de Crăciun. În Nova Huta feciorii încep să umble în Ajun, de pe la ora 18, şi umblă toată noaptea. La Vărzari, unde
comunitatea slovacă este mai mică, se umbla doar în Ajun.
În Nova Huta, pentru că grupul trebuia să intre pe la toate casele din sat,
pe la sălaşe şi prin cătunele din jur, interpreţii şi-au creat o variantă prescurtată
de Betlehem şi un stil de interpretare, semănând cu banda de magnetofon dată
mai rapid. Cu toate acestea, cuvintele se înţeleg .De altfel, stilul interpretării rapide a fost preluat şi de colindătorii care cântau „Păstorii păşteau oile”.
458
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După etnologului slovac Ondrej Krupa, versiunile bihorene ale
Betlehemului sunt, faţă de altele, eterogene, ele însumând un amestec de texte
din variantele jucate în Slovacia (regiunile Sariš, Zemplin, Gemer, Trencin,
Zvolen, Orava).
În Fântânele, unde după 1995 feciorii nu au mai interpretat Jocul de
păstori, sarcina acestora a fost preluată de copii de şcoala, care, pentru bani,
umblă prin sat, prezentând pe la case o variantă prescurtată. Jocul este atestat în
trecut şi în Peregul Mare, unde trăiesc slovaci greco-catolici originari din răsăritul Slovaciei.
Umblatul cu Dorota
O evoluţie similară a avut şi al doilea joc popular interpretat de slovacii
catolici din România la Crăciun, şi anume Umblatul cu Dorota.
„Chodenie s Dorotou” (Umblatul cu Dorota) este construit pe Povestea
vieţii Sf. Dorothea.
Potrivit legendei, aceasta ar fi murit, ca o martiră, de sabie, în anul 313.
În drum spre locul de execuţie a fost luată în râs de un tânăr avocat, Teophilus,
care i-ar fi cerut să-i trimită şi lui fructe şi flori din grădina paradisului. Se spune că, după moartea fetei, ar fi apărut un înger care i-a adus lui Teophilus o tavă
cu 3 mere şi 3 flori. Convertit la credinţă, după această minune, sfârşeşte prin a
fi şi el martirizat.
Răspândirea Legendei Dorotei în Europa Centrală datează din secolul al
XIV-lea. Ea a fost, se pare, cunoscută în acea vreme în toate ţările care făceau
parte din Sfântul Imperiu Roman (Germania, Cehia, Austria, Elveţia, Polonia şi
Ungaria).
Difuzarea acestei poveşti hagiografice s-a făcut, potrivit părerii unor
specialişti, prin intermediul călugărilor augustini, deoarece toate mărturiile scrise despre această legendă s-au găsit acolo, unde erau mănăstirile lor.
În Slovacia, legenda pătrunde în secolele XIV-XV, printr-o variantă cehă.460 Cel mai vechi manuscris identificat pe teritoriul Slovaciei este cel din anii
1519-1523, de la Prešov.461
În paralel cu legenda, în Slovacia a circulat însă şi o hagiografie populară în care povestea vieţii şi martirajului sfintei apar uşor schimbate, insistând pe
miraculos. Aici se spune că Dorota s-a născut la sf. sec. III, în vremea persecuţiei creştinilor, în Cezarea Capadociei şi a fost botezată în taină. Se mai spune
că, fiind cea mai frumoasă dintre fete, când a văzut-o conducătorul păgân
Fabricius a cerut-o de soţie. Dorota l-a refuzat, mărturisind că alesul ei este Isus
Cristos. Ca să o pedepsească, împăratul a pus să fie fiartă în ulei încins, dar ea
fiind sub ocrotirea lui Dumnezeu a scăpat nevătămată. Atunci a fost închisă 3
zile fără mâncare şi apă, însă, după cele 3 zile, Dorota a apărut şi mai frumoasă.
460
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Împăratul a poruncit să fie legată şi bătută crunt, dar până dimineaţa rănile i sau vindecat. Supărat, împăratul a închis-o din nou şi a aruncat lemne pe ea.
Dorota le-a spus că după moarte va ajunge în Grădina lui Isus, unde va culege
flori şi mere. Atunci împăratul a chemat călăul să-i taie capul. Înainte de execuţie scribul împăratului, Teofilus, o caută pe fată şi o roagă să-i trimită din Grădina Raiului un semn. Fata se roagă la Dumnezeu să-i primească sufletul. Ajunsă în Rai îi trimite lui Teofilus flori şi acesta anunţă poporului minunea.
Textul hagiografiei populare a stat la baza teatrului religios, care se va
substitui treptat povestirii.
Îmbrăţişarea reformei de către unele popoare din arealul catolic, central-european, a redus mult aria de manifestare a acestui spectacol religios medieval, care în final, ajunge să se transforme într-un obicei tradiţional de Crăciun, cu largă circulaţie în satele catolice slovace.
Potrivit atlasului etnografic, a fost atestat în trecut în regiunea Zvolen
(la Hriňová), Orava, Bardeov, în jurul localităţilor Trnava şi Prešov. La Prešov
figurează printre obiceiurile de Crăciun până în 1945.462
În răsăritul Slovaciei se Umbla cu Dorota de la Anul Nou până la
Fărşang.463 Obiceiul a dispărut în întreaga Slovacie prin anii 1970.
Mulţi dintre etnologii slovaci consideră acest teatru popular religios ca
fiind la origine o preluare de la coloniştii germani, cehi sau moravi.
În comunităţile slovace din Ungaria, singura atestare a obiceiului este
cea de la sfârşitul secolul al XIX-lea, în localitatea Eperjes.464
Potrivit mărturiilor care s-au păstrat, în anul 1904, piesa încă se mai juca în această localitate fiind considerată un „teatru primitiv“.
După modelul teatrului medieval, în care toţi interpreţii sunt bărbaţi, 6
băieţi umblau din casă în casă prin localitatea Eperjes, prezentând legenda
Dorotei. Personajele piesei erau îngerul, regele, Dorota, Teofil, ministrul regelui (cavalerul) şi Dracu. Îmbrăcămintea interpreţilor era simplă, cu excepţia
Dracului care avea o mască ce trimitea la Diavolul din frescele medievale.
Interpretată în limba slovacă, piesa era mult simplificată şi schimbată
faţă de legenda vieţii Dorothei. Aici, Teofil, cu calomnii, o ponegreşte pe
Dorota la rege, dar aceasta, nevinovată reuşeşte, la interogatoriu, să se salveze
cu ajutorul îngerului de acuzaţii. În fine, Teofil va fi decapitat iar sufletul lui este luat de Diavol.
Cum se poate vedea în varianta de la Eperjes martirajul Dorotei dispare, cel decapitat fiind Teofil, devenit un personaj negativ, controlat de diavol.
Miraculosul din hagiografia populară este redus la ajutorul îngerului ce
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a scăpat-o pe Dorota la interogatoriu. Piesa a păstrat însă versurile de 8 silabe
pe care le găsim în legendă.
De pe la 1900, textul a început să fie rostit foarte repede. Singura parte
frumoasă din întregul spectacol a rămas cântecul Dorotei care cere ajutor. El
era alcătuit, potrivit etnografului Tarczai György, din motive slovace amestecate cu un cântec vechi religios.465
Umblatul cu Dorota a supravieţuit până azi în zonele periferice de difuzare, cum este enclava bihoreană din vestul României, unde a fost adus, în secolul al XVIII-lea., de coloniştii slovaci mutaţi aici .
Cu ocazia întocmirii Atlasului culturii slovace din România, în satele
din Munţii Bihorului, au fost culese mai multe variante locale.
În funcţie de comprimările de text care au avut loc în timp, de la o variantă la alta numărul personajelor din piesă este diferit.
În Valea Cerului teatrul popular se joacă cu 9 personaje: Sf. Dorota, regele, călăul, îngerul, dracul şi 4 soldaţi.
În Făget grupul interpreţilor este redus la 7: Sf. Dorota, regele, Deofil,
călăul, îngerul şi 2 draci.
În Budonoši (Budoi) şi Nova Huta (Şinteu) interpreţii, de 19 ani, sunt în
număr de 5: Sf. Dorota, regele, Teofil (Deofil), călăul şi dracul.
În sfârşit, numărul cel mai mic de interpreţi îl găsim la slovacii migraţi
din Munţii Bihorului în satul Fântânele. Aici jocul se rezumă la 4 personaje: Sf.
Dorota, regele, Teofil şi călăul.
Varianta din Fântânele este una prescurtată, fiind în realitate un hibrid,
sintetizat de memoria colectivă locală, din variantele localităţilor Budoi şi Şinteu.466
Ultimul performare în Fântânele a avut loc în anul 1998.
În acest spectacol, rolul Dorotei mireasă a fost interpretat de Zetocha
Roman. Ceilalţi interpreţi au fost Smetek Josif, Smetek Janko şi Gocala Janko.
Hainele cu care au jucat au fost împrumutate de la cei care au Umblat cu
Dorota în 1997.
Exceptând costumul de mireasă a Dorotei, toate celelalte personaje erau
îmbrăcate în „costum de crai”: tunică scurtă, pantaloni pe picior băgaţi în cizmă, pelerină şi coif înalt. Aceste costume generice puteau fi folosite la fel de
bine şi de betlehemaşi, motiv pentru care personajele, pentru a fi recunoscute îşi
încep rolul prin a se prezenta: „Ja pan Dofil” etc.
Umblatul cu leagănul (Chodenie s koliskou, s belčovikom, s belčovom)
Al treilea joc dramatic performat de slovaci în trecut de Crăciun, cunoscut sub numele de Umblatul cu leagănul (Chodenie s koliskou, s belčovikom, s
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belčovom), a fost atestat numai în localităţile cu populaţie slovacă din Ungaria,
fiind pe cale de dispariţie deja la începutul secolului XX.
Construit tot pe un fragment din Misterul Naşterii, jocul era performat
de un grup de fete care, însoţite de Iosif ca tâmplar, îl prezentau pe Isus în leagăn, pe la casele din sat, anunţându-i naşterea.
Grupul, redus în unele sate la trei, era cunoscut sub numele de „copiii
Mariei” sau „marianské”. Fetele începeau întotdeauna prin a cânta Ó vašu dušu
kresťané (Sufletul tău creştine), după care făceau urări.
Noaptea de Crăciun
Ajunul Crăciunului se încheia la germani, maghiari şi slovaci cu missa
de la miezul nopţii. La germanii din Aradul Nou, după terminarea Liturghiei,
era obiceiul ca fanfara să cânte, în turnul bisericii, „Stille Nacht, heilige
Nacht”.
Ungurii şi slovacii duceau cu ei odinioară la biserică şi scaunul Luţei,
pe care se urcau să vadă strâgile (bosorca).
În comunitățile maghiare din jurul Szegedului la finele secolului al
XIX-lea încă mai era obiceiul ca la jumătatea liturghiei, feciorii să lovească cu
nuci din cor, pe cei ce stăteau în biserică pe bănci, pentru sănătate.467
La miezul nopţii, ungurii care trăiau la sălaşe obişnuiau să tragă cu puşca, deşi practica a fost interzisă mai ales în oraşe din 1819.
Postul se încheia în noaptea dintre Ajun şi Crăciun. Întorşi de la biserică, ţăranii din jurul Szegedului mâncau de dulce abia după ce ultima stea dispărea de pe cer.
La fel, slovacii evanghelici din Békéscsaba, posteau întreaga zi de Ajun
şi se aşezau la masă când Zornička (Luceafărul de dimineaţă) dispărea.468
În legătură cu noaptea de Crăciun toate populațiile din zonă credeau că
acum se deschide cerul și că morții vin acasă.
La sârbii din Bata (Bátya) Ungaria datina era ca după terminarea liturghiei o bătrână să rămână în biserică. Ea se uita împrejur și vedea stând pe
bănci morții.469
În unele comunități maghiare se spunea că în această noapte prima liturghie este pentru cei morți recent care merg în biserică și abia a doua liturghie, de la miezul nopții este pentru vii. Ungurii din Szeged spuneau că în
această noapte nu e bine să lași fereastra deschisă, ca să nu intre morții în casă.470
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Ziua de Crăciun
În ziua de Crăciun accentul cade pe valenţele creştine ale sărbătorii.
Toţi membrii comunităţilor tradiţionale ( ortodocşi, catolici, reformaţi) merg la
biserică.
În unele sate, catolicii care participau la misa din timpul nopţii, adeseori
rămâneau la biserică şi la Sf. Liturghie de dimineaţă.
În comunitatea germană din Aradul Nou, în ziua de Crăciun, au loc două slujbe religioase, prima la ora 8, cunoscută ca Evanghelia Copiilor, iar a doua, Sf. Liturghie, la ora 10. Odinioară, în biserică se cântau cântece vechi de
Crăciun. În schimb la germanii din Satu Mare (com. Secusigiu) şi din Sânpetru
German serviciul religios începea pentru toţi la ora 10. După masa în comunităţile germane erau vizitaţi bunicii.
Practici rituale
Anumite practici rituale au fost săvârşite de români și sârbi în dimineaţa
de Crăciun.
În zona bănăţeană a judeţului, la Secusigiu, ziua fiind inclusă de ţărani
în grupul Moşilor de Iarnă, în dimineaţa de Crăciun, înainte de a merge la biserică, copiii duceau de pomană, pe la neamuri şi vecini, colaci, cârnaţi, nuci şi
lumânări.
În Ungaria, românii din Micherechi obişnuiau să dea animalelor, în dimineaţa Crăciunului, fânul, porumbul şi apa din coşul de sub masa de Crăciun
„pentru a le feri de boală şi de moarte.”
Cei din Chitighaz (Ungaria) hrăneau şi ei animalele în ziua de Crăciun
cu porumbul din coşul aşezat aici sub brad, „pentru a avea noroc la creşterea
lor”.
În sfârșit, sârbii săvârșeau în această dimineață un ritual important pentru sporul casei, și anume primirea položainikul (primul oaspete)471 în casă.
O credinţă sârbească veche spune că în această zi472 însăşi Božić (Dumnezeu)
coboară pe pământ . În unele ţinuturi ţăranii obişnuiau chiar să spună „Vino
Doamne şi aşează-te cu noi la masă”. Mitologii sârbi susţin că, din această
credinţă, s-ar fi născut ritualul primirii položainikului (primului oaspete), care lar substitui simbolic pe însuşi Božić.
Conform tradiţiilor sârbeşti această persoană putea să fie un vizitator întâmplător dar de cele mai multe ori el era ales dinainte. Položainik trebuia să fie
obligatoriu un bărbat sau un copil şi, în orice caz, el era ales dintre oamenii
prosperi şi fericiţi, ca să aducă prin prezenţa lor şi altora bunăstare şi fericire.
În satul Homoľe (Serbia) există chiar zicala: „Aşa cum e položainik, aşa
o să fie şi anul care vine.”
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În trecut, cel ales pentru acest rol trebuia să respecte anumite prescripţii
şi interdicţii:
-Nu avea voie să pună nimic în gură înainte de plecare, trebuind să mănânce şi
să bea în casa la care mergea.
-Trebuia să evite întâlnirile cu alţi oameni pe drum pentru ca acolo să spună
prima dată urările de sărbătoare.
-Trebuia să aducă familiei câteva daruri: un colac pentru domačina, vin sau ţuică pentru domačin şi bani mărunţi pentru badňiak sau pentru vatră.
-Trebuia să păşească în casă cu piciorul drept, să le facă tuturor urări şi să arunce asupra lor grâu.
Primirea acestui prim oaspete se desfăşura după un scenariu vechi.
Položainik-ul aducea boabe de grâu pe care le împrăştia prin casă şi
asupra membrilor familiei. Gospodina îi răspundea aruncând şi ea boabe de
grâu asupra lui.
După aceea, oaspetele se apropia de vatră, scormonea în foc ca să iasă
scântei spunând: „Câte scântei atâtea oi, vite, cai, porci, găini, albine, grâu,
bani şi toate celelalte să le aibe această casă”. Ca urarea să se împlinească el
mişca, împreună cu familia, bucăţile de badňak rămase ne arse înainte şi arunca
câţiva bănuţi pe buştean.
În unele părţi ale Serbiei i se punea o pătură pe spate „ca smântâna de
pe lapte să fie groasă ca şi pătura”, în alte locuri trăgeau scaunul ca să se aşeze
pe podea, şi astfel norocul şi fericirea să fie ţintuite în casă.
La plecare obligatoriu primea de la familie daruri: ciorapi de lână, bucate, băutură şi un colac special.
În vechime, în unele comunităţi sârbeşti, în afară de acest položainik,
era şi un položainik animal, oaie, porc sau cocoş. Şi acest položainik era dus în
casă şi i se dădea mâncare.
Ceremonialul primirii polaženik-ului este atestat, într-o formă complexă, azi uitată la începutul secolului XX, în judeţul Timiş.
Aici ritualul începea la Tucin-dan, când gospodina punea într-o mânuşă
cereale şi o atârna deasupra uşii, unde rămânea până dimineaţa.
Când în dimineaţa de Ajun, în casă intra polaženik-ul (položenik,
položainik, polaženik sau polaznik) femeia îl aşeza pe pământ şi vărsa seminţele
din mânuşă asupra lui, rugându-l pe Dumnezeu ca şi casa să fie alduită, după
cum se revarsă grâul.
După acest ritual, menit să atragă bunăstarea, polaženik era pus la masă
şi ospătat, după care era petrecut şi i se făceau urări. Seara mânuşa era pusă la
loc iar a doua zi ritualul de primire a polazsenikului se repeta, doar că acum
oaspetele era reţinut şi la masa de prânz. Aşadar, în ziua de Crăciun, după ce
gospodina vărsa seminţele pe oaspete se duceau toţi la biserică, apoi se întorceau acasă, mâncau cu toţii iar în timpul mesei polažnikul închina un pahar de
vin cu cel mai bătrân din familie (domakin) şi îi cerea lui Dumnezeu să-i împli146
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nească rugăminţile, tăia colacul de Crăciun, din care un sfert se punea pentru
sfinţii protectori ai casei, un sfert se dădea preotului iar celelalte două sferturi
pentru cei ai casei. În sfârşit seara oaspetele era condus acasă în sunet de cimpoi şi cu un colac mare, făcut special pentru el. Datina primului oaspete este vie
și azi în Banat și la sârbii mureșeni, din care fac parte și cei din județul Arad,
într-o formă comprimată.
În judeţul Arad în ultimele decenii, la Nagyfala (Satu Mare, com. Secusigiu) položnikul era un copil. Gospodina chema în dimineaţa de Ajun cu copil
pe care îl aşeza pe o coşară: „în coşară punem paie şi punem o pernă şi acolo
puneam copilul să steie şi îi aduceam într-o farfurie grâu şi cucuruz şi îi dădeam la copil să strige şi să le deie la hoară de mâncare pentru spor.”473
În satul vecin Munar položnik era primul om care venea dimineaţa: „Îl
puneam pe scaun,îi ţâpam în cap grăunţă şi îi dădeam un pahar dă ţuică sau
vin... aşa o fost obiceiul, aşa l-am prins, îl mai ţânem.”474
În Ungaria, obiceiul este consemnat până la Dunăre, în Comitatul
Tolna, în satul sârbesc Báta, unde primul oaspete era numit položenik.475
Masa de Crăciun. Simboluri alimentare şi practici rituale
Prânzul de Crăciun venea ca o dezlegare, după lunga perioadă de post.
Meniul era abundent că și anul ce vine să fie îmbelşugat. La aceasta abundenţă
ce viza magia prin similitudine, se adăuga ritualistică obligatorie.
În satul Păiuşeni, cinariu era rupt în bucăţi şi împărţit, de bărbaţi, peste
masă, tuturor membrilor familiei. Înainte de a se rupe se scotea din el usturoiul,
busuiocul şi sarea, care erau păstrate până la Bobotează, când se punea peste ele
apă sfinţită şi se dădea la porci şi la vaci pentru sănătate.476
La fel, la sârbi prânzul se desfăşura respectând un anumit ritual. Înainte
de a se aşeza, toţi înconjurau masa de 3 ori, se îmbrăţişau şi îşi făceau urarea:
„Pace de la Dumnezeu, Hristos s-a născut”.
Cei care erau certaţi se împăcau, după care se aprindea lumânarea şi toţi
împreună rosteau o rugăciune.
Pretutindeni, mâncarea rămânea pe masă tot timpul Crăciunului, în credinţa că astfel belşugul va fi de lungă durată.
Ca mâncăruri rituale la Crăciun sârbii consumau pecenica de Božić,
friptura de porc sau de oaie sau, în părţile vestice, de cocoş, simbolizând animalul sacrificat.
Animalul ales pentru sacrificiu trebuia să fie alb iar tăierea se făcea şi
ea după un ritual bine stabilit: înainte de masă, când ziua era în creştere, cu un
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cuţit. În unele ţinuturi animalul era lovit în frunte cu un drob de sare, în credinţa
că astfel sufletul animalului sacrificat nu se va răzbuna.
Sârbii considerau că sângele acestui animal este încărcat cu puteri magice şi de aceea la tăiere domačin trebuia să guste cu limba din acest sânge, ca
în felul acesta să se încarce cu această putere magică şi el.
În unele locuri acest sânge se amesteca cu boabele de porumb şi se dădea la animale sau se punea din el puţin în Colacul de Crăciun, ca leac împotriva bolilor.
De asemenea ţăranii credeau că şi anumite părţi din animal (inima, rinichii, ficatul, splina) au putere tămăduitoare, încât odinioară păstrau şi părţi din
aceste organe pentru leac.
În Šumadia (Serbia Centrală) capul animalului sacrificat era păstrat până la Crăciunul mic (Anul Nou) şi atunci îl puneau în muşuroiul de furnici, ca
animalele din gospodărie să se înmulţească precum furnicile.
Tradiţia satului Šumberka cere şi azi ca de Crăciun să se servească friptură din carne de cocoş, pasărea trebuind friptă întreagă.
Al doilea aliment ritual, nelipsit, de la masa de Crăciun este, aşa cum
am menţionat deja, Colacul de Crăciun, pregătit şi aici special pentru această
zi.
În trecut, în Ungaria, în satul Mečka colacul stătea pe masă din Ajun
până la Anul Nou.
În cele mai multe ţinuturi sârbeşti Colacul de Crăciun era rupt la prânz
de domačin (stăpânul gospodăriei) şi fiecare membru al familiei primea o bucată.
În satul Bata (Bátya) din judeţul Bács-Kiskun din Ungaria, colacul era
rupt de polozájainic. Datina era să se dea din el bucăţi şi animalelor.477
În judeţul Arad, la Nagyfala478 (Satu Mare, com. Secusigiu), „Nainte la
Crăciun, nu lipsea colacul de pe masă... Până o trăit soacra mea nu ne-o lăsat
să nu facem colac... frământam dă sara, făcem alăuţăl, era cu lapte, rotund, îl
coceam într-o tăpsie rotundă. Pe lângă el să mai cocea şi o pită mică numită
Sănătate”.479
Datina în această localitate era ca acest colac, împodobit cu un trandafir, o nucă şi un fir de busuioc, acoperit cu un ştergar, să fie rupt în două de doi
copii. Cel care apuca trandafirul era „plugarul” iar celălalt „porcarul”.480
În satul Munar colacul avea înfipt în mijloc un fir de busuioc şi o lumânare care se aprindea în seara de Ajun.
Tot în legătură cu Colacul de Crăciun sârbii practică şi azi în unele sate
sârbeşti din Banat şi un alt ritual, cunoscut sub numele de „milaňa”, atestat încă
477

Bálint, 1973, p. 82
Denumirea sârbească a localității Satu Mare de Secusigiu.
479
Elena Ristin, n. 1945, în Bodrog, căs. în Satu Mare.
480
Inf. Magdalena Serbovan, n. 1923, Satu Mare,com.Secusigiu.
478

148

https://biblioteca-digitala.ro

din vechime. Obiceiul, aşa cum s-a desfăşurat el în secolul al XIX-lea în Herţegovina, a fost descris de Vuk Karadzić. Acolo datina cerea ca doi bărbaţi din
familie să ia în mână colacul să îl rotească iar unul din ei să întrebe „Mă vezi de
după colac?”. Celălalt răspundea „Te văd puţin” la care primul trebuia să spună:”Astăzi mă vezi puţin şi la anul nu mă vezi de loc”, cu sensul că la anul belşugul va fi atât de mare că nu se va vedea omul din spatele lui.
Nelipsită de pe masa de Crăciun era și cesniţa481. În Turnu „la întâia zi
dă Crăciun pă când veneam dă la biserică trebuia să fie scoasă dân cuptor, pusă pă masă, să aburează sufletul lui nou născut, a lui Isus Cristos, şi după ce so servit masa, cel mai bătrân dân familie tăia cesniţa.Prima bucată s-o tăiat la
cine ţ-o fost în zua dă Ajun primu în casă. Să zâce polojenic. A doua felie o fost
a casei, s-o vinit după vârstă şi atunci a cui a fost banu scote şi pune în păharu
dă vin şi ciocne cu tăţi din familie, bee vinu şi scote banu şi acela îl purta cu el
tăt anu.”482
În sfârşit, conform datinii, în familiile sârbeşti, pe masa de Crăciun se
mai aşeza un castron cu seminţe amestecate (grâu, fasole, linte, etc.) numite
„varica” sau „panaiia”, în care se punea o lumânare, în credinţa că prin similitudine recoltele vor fi bogate.
Dincolo de mâncărurile specifice zonei, de la o populaţie la alta identificăm şi un meniu cu valenţe identitare. De pildă, germanii din Aradul Nou serveau în trecut în ziua de Crăciun supă de vin cu franzelă, după care urmau fripturi şi prăjituri.
În sate maghiare, unde datina cerea în trecut să fie invitaţi la Crăciun la
masă şi bunicii, meniul este şi azi compus din sarmale, cârnaţi, friptură, colaci,
prăjituri şi vin.
În Kiszombor, de Crăciun, de la această masă nu poate să lipsească curcanul „pentru că pasărea scormoneşte spre interior”.
La Oroshaza meniul consta din sarmale, cârnaţi şi caltaboşi, colaci şi alte prăjituri şi vin.483
În Pecica maghiară odinioară se făcea supă de cocoş cu melci, „ca la
nuntă”, iar carnea se mânca fiartă, cu sos. Vinul era adus din Podgorie, de la
Gyorok, pălinca se făcea în sat.
Postul odată încheiat, şi slovacii consumau la masa de Crăciun toate
bucatele lor tradiţionale din zilele festive:
- kiseľ kapustová (varză acră), kapustná poľiovka (supă de varză), kapustiná s
chrbťinou(varză cu carne) ;
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- slepku (găină), pečené mäsá s zemiaky (carne friptă cu cartofi), dusená ryža s
mäsom(orez cu carne), údené mäso s paradajkovou omáčkou alebo ovocnou
omáčkou (carne afumată cu sos de roşii sau cu sos de fructe);
- koláče (colac), pľžike (tăiţei groşi cu mac);
La acestea se adăugau, ca împrumuturi, nelipsitele sarmale.
Urările din ziua de Crăciun
Cei care urau în dimineaţa zilei de Crăciun erau copiii.
În comunităţile slovace datina era ca ziua de Crăciun (Prvý vianočný
deň), dis de dimineaţă, copiii să pornească din nou pe la rude, pe la vecini, să
facă urări( ritmovať, vinšovaťi), în aceeaşi credinţa că, în acest interval de timp
sacru/magic, cuvintele au putere să se împlinească:
„Rano zme vinšovaľi mi, to bolo vinš” (dimineaţa mergeam să facem
urări, atunci era uratul);
„Rano choďievali vinšuvať z dom do domo, plná ulic bola ďeťí“ (dimineaţa se mergea la urat din casă în casă, era plină uliţa de copii);
Întrebările adresate celor care veneau la urat erau şi ele rituale. În Nădlac dialogul se desfăşura astfel:
„Čí si?“ „Čija si?“ (A cui eşti?), urma răspunsul, după care urătorii
erau invitaţi să intre „No hibaj nuka“ (No, hai înăuntru). Formulele augurale
erau răsplătite cu bani.
A doua zi de Crăciun
A doua zi de Crăciun (26 dec.), seara, în satul Sâmbăteni, ceata de feciori, mascaţi de data asta, refăcea, în sens invers drumul pe care l-au făcut în
timpul colindatului. Feciorii cu muzica după ei mergeau la casele cu fete mari.
Ajunşi la poartă unul dintre feciori întreba: „primiţi cu mătura?”. Odată intraţi
în curte cel mascat în moş arunca pe jos boabe de grâu şi fân, iar ceilalţi, se
grăbeau să le măture. Între mascaţi se remarcau mirele şi mireasa care mai mult
împrăştiau decât adunau. În casă, muzica începea să cânte iar găzdăriţa şi fetele
erau luate la joc.
Acest rit al măturatului era reluat noaptea de oamenii căsătoriţi care însă nu pătrundeau decât în curte şi în grajd.484 În alte sate româneşti şi sârbeşti
această practică rituală, simplificată, se desfăşura a treia zi de Crăciun.
În Pecica, Bodrogul Vechi şi Secusigiu, tradiţia românească cerea ca a
doua zi de Crăciun, după masa, să se meargă în vizită la rude sau la naşi, cu daruri. Mai demult, în Pecica se ducea colac, vin şi ştergări ţesute în război frumos ornamentate. În Bodrogul Vechi plăcintă sau o sticlă de vin, răchie. În Secusigiu se ducea un colac (rotund şi gol în mijloc), cârnaţi şi plăcintă. 485
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În mai toate satele româneşti a doua zi de Crăciun se slobozea jocul iar
seara, se făcea bal (Şepreuş, Micălaca, Bodrogul Vechi, Secusigiu).
În comunitatea românească din Bătania, în această zi, pentru a-şi cunoaşte ursitul fetele „măturau Crăciunul” devreme şi duceau paiele cu fânul în
fundul grădinii. Acolo le răsturnau şi se aşezau pe grămadă aşteptând să cânte
cocoşii, în credinţa că, de unde se auzea primul cântat, de acolo urma să le vină
ursitul.
La germanii din Aradul Nou, aceasta era ziua în care se achitau plăţile
angajaţilor. Acum se puteau desface sau încheia noi contracte de muncă.
La unguri ziua era numită karácsony masánapja. Odinioară, în satele
maghiare în această zi se umbla cu Pomul Raiului 486 iar ziua era ţinută prin nelucrare.
La Dombiratos, paiele din coșul de Crăciun se puneau în grajd, deasupra ieslei, pentru sănătatea animalelor.
În satele din jurul Szegedului, era obiceiul să strângă paiele pentru animale în abrosul de pe masa de Crăciun, despre care se credea că este încărcat cu
valenţe magice.487
A treia zi de Crăciun
Ziua a treia încheie sărbătoarea Crăciunului la români, sârbi şi slovaci.
Practicile săvârşite acum finalizau ceea ce s-a început în Ajun.
În satul Hălmagiu, în această zi se făcea petrecea de spargere a cetei de
colindători, la care se consumau darurile primite. Erau invitaţi toţi cei care i-au
primit cu colinda.
În satele româneşti, în această zi, oamenii dădeau la animale fânul şi
boabele de grâu, porumb din coşul aşezat sub masa de Crăciun. În Şiria datina
era ca înainte de a se stinge lampa de ziuă, paiele se puneau la boi şi cai iar grâul şi cucuruzul se dădea la păsări, ca să fie ouătoare.
În alte sate, precum Bodrogul Vechi şi Pecica, timp de trei zile nu se
mătura în casă, după care fânul împrăştiat pe jos era dus a patra zi la ieslea vitelor iar boabele se dădeau păsărilor şi porcilor.488
Tot în Bodrogul Vechi feciorii mergeau în grup la casele fetelor de măritat să „rânească în ştălog” şi să măture casa. La fetele care se ţineau cu nasul
pe sus le aruncau paie în fântână, gest considerat ca o mare jignire pentru familie.489Aceste două obiceiuri au fost luate de români de la sârbi.
Trecând la sârbi, în unele comunităţi din Banat abia a treia zi de Crăciun, era tăiat Colacul mare de către cel mai bătrân și cel mai tânăr din casă în
formă de cruce (în patru). Rujele de pe colac se rup în bucățele și se pun în hra486
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na animalelor, a păsărilor, dar și în apa cu care se stropește litia (alaiul) la Ispas
sau Rusalii, cu scopul de a se asigura rod bun grânelor și ploaie pentru culturile
agricole.490
Colacul tăiat este consumat de familie. Firul de busuioc, cu valoare apotropaică se îngroapă în grădină printre semănături.
Tot în această zi, în zori, femeile măturau paiele împrăştiate prin casă în
Ajun şi le puneau în sac, iar bărbaţii, cu caii împodobiţi, le duceau şi le împrăştiau la câmp şi la vie. La întoarcerea în sat se organiza dans.
În satul Deszka, feciorii care umblau cu fete, mergeau în această zi cu
muzica la casa lor „da čistidu štálok“ (ca să cureţe grajdul), de fapt ca să petreacă. 491
1.4. Ultimii sfinţi catolici din decembrie
Continuând derularea calendarului popular, comunităţile catolice din
zonă ţin următoarele trei zile după Crăciun ca sărbători mai mărunte. Ele lipsesc din calendarul românesc şi sârbesc.
Sf. Ştefan (26 decembrie) şi Sf. Ioan (27 decembrie)
La catolici, în 26 decembrie este ziua Sf. Ştefan iar 27 decembrie este
ziua Sf. Ioan.
În tradiţia maghiară István şi János napja se înscriau în ciclul zilelor „în
care se fac urări de Crăciun”.
Celor care purtau acest nume odinioară li se făceau urări în versuri cântate.
În estul Ungariei fiecare localitate şi-a conservat, în repertoriul local,
cântece şi versuri glumeţe, legate de aceste zile (István és János):
„Isván napja vagyon,
Este ziua Sf.Ştefan
Tyúkot üssenek agyon,
Să-i daţi în cap unei găini
Bor legyen ay asztalon
Să fie vin pe masă
Hogy a vendég ihasson!”
Ca să poată bea musafirul!
sau
„A Jánosnak azt kivánom,
Îi doresc lui Ioan
Hogy a pénzben térdig járjon. Să umble până în genunchi în bani
Búja-baja ne legyen
Să nu aibă necazuri sau boli
492
Ezen o szép ünnepen!” .
În această sărbătoare frumoasă.
Venind imediat după post, ţăranii mâncau în aceste două zile din abundenţă, sărbătorile fiind ţinute prin sate cu mare fast.
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Obiceiul îl găsim practicat şi de ceangăii (secuii) din Bucovina, mutaţi
în 1882 la Ghioroc (jud. Arad).
În sfârşit, Sz. István fiind considerat de unguri patronul cailor, în vechime în sate se făceau întreceri de cai.
În Újszentiván la aceste concursuri de cai participau şi tinerii sârbi. Întrecerile vizau sănătatea animalelor.
În Csánadpalota, ca să fie sănătoși, în această zi caii erau trași de trei ori
de zăbală.493
O altă datină în Újszentiván, a fost ca feciorii şi fetele să se plimbe în
această zi cu săniile prin tot satul.494
În Újkigyős, paiele care s-au pus în coş sub masa de Crăciun erau date
în această zi animalelor, pentru sănătate .495
Sfinţii mărunţi (Aprószentek, Mláďatká), 28 decembrie
Ziua de 28 decembrie, este cunoscută la germani ca Ziua copiilor inocenţi (Tage der Untsculdigen Kinder) iar la maghiari ca Ziua Sfinţilor mărunţi.
Tradiţia biblică spune că în această zi au fost ucişi pruncii în Betlehem de către
Irod.
Biciuirea rituală
Începând cu secolele XV-XVI, în 28 decembrie, de Sfinţii mărunţi, în
Ungaria, sunt atestate biciuiri rituale. Odinioară biciuirea se făcea cu o creangă
înverzită, simbol al vieţii. Prin magie analogică erau biciuite bolile, activitatea
magică urmărind să asigure sănătatea persoanei lovite.496
În localitatea Szὅreg, cei care veneau să biciuiască ziceau:
„Ódérics-Gáborics
Hanyan vannak az aprószentek?”
Pentru bătaia rituală pe care o aplicau femeilor și fetelor primeau nuci și
alune. A doua zi femeile și fetele mergeau să biciuiască.497
Obiceiul este în relaţie directă şi cu o altă practică, şi anume cu urările
în versuri pentru spor la păsări făcute de tineri de ziua Luţei („Kottyolas”).
Focalizând investigaţia pe zona de frontieră, obiceiul biciuitului apare
conservat, în memoria tuturor satelor, în diferite variante locale, simplificate.
În localitatea Gerendas (jud. Békés), în trecut, copiii şi feciorii îşi făceau bici din scoarţă de copac şi mergeau pe la casele fetelor de măritat. Acolo
îi biciuiau pe toţi membrii familiei.
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Înainte de a intra, feciorii întrebau dacă e voie să biciuiască. Răspunsul
obligatoriu al gazdei, transmis pe cale orală, din generaţie în generaţie era: „Há
vótatok kotyulni, akkor szabad”.
Odată intraţi, feciorii o înconjurau pe fata de măritat, care potrivit aceluiaşi vechi scenariu încerca să se ascundă, şi înainte de a o biciui spuneau urările, care urmau să se împlinească prin magia cuvântului :
„Hála Isten, hogy megéltünk
Mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns
aprószentek napját.
Ziua sfinţilor mărunţi.
Adja Isten, többeket is megélhessünk,
Să dea Domnul să trăim şi mai multe,
De nem búval,bánattal,
Dar nu cu necaz, tristeţe,
Hanem örvendetes napokkal.
Ci cu zile fericite.
Jó légy, friss légy,
Fii bun, fii proaspăt,
Egészéges légy!
Să fii sănătos!
Vizért küldenek,borért menj,
Dacă te trimite după apă, du-te după vin
borért küldnek vizért menj!
Dacă te trimite după vin, du-te după apă!
Szüleidnek jó gyermeke légy,
Părinţilor să le fii copil bun
a férjednek jó felesége !
Soţie bună soţului!
Agjon Isten sok bor,
Să dea Domnul mult vin,
Bő búzát,békésséget !”498
mult grâu şi pace!
După ce o biciuiau mai spuneau câteva cuvinte scurte, concise, menite
să completeze urările anterioare :
„Keléses ne legyen,
Să nu ai bube
Egészséges legyen,
Să fii sănătoasă
Az új esztendőben
Să fii proaspătă în Noul An!
Friss legyen !” 499
Cei din casă mulţumeau pentru urări şi-i serveau pe feciori cu vin şi
prăjituri iar fata lega la bici o panglică colorată. Biciul astfel împodobit era păstrat vreme de un an, în camera mare, la oglindă sau în vază.
În satele din jurul Szegedului, copiii erau trimişi la vecini să ceară boabe de mustar. Aici erau biciuiţi după care li se făceau daruri.500
În Pecica, Battonya şi Kunagota obiceiul, cunoscut sub numele de
vessőzés (vergelare), era ca această biciuire să se facă în cadrul familiei, sarcina
de a biciui revenindu-i celui mai bătrân din casă. El folosea atât vergeaua cât şi
bastonul, băţul, sau palma.
Înainte de a lovi, bătrânul întreba pruncul câţi sfinţi mărunţi sunt şi cu
cât acesta spunea mai mulţi, cu atât primea mai multe lovituri, ceea ce însemna
mai multă sănătate.
În Pecica pruncii se ascundeau după cuptor ca sa scape de nuia.
498
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La slovaci Ziua Sfinţilor Mărunţi, numită Mláďatká, a fost ţinută în trecut şi în comunităţile din Nădlac şi Tótkomlós.
Din punct de vedere al interdicţiilor, practicilor rituale performate şi al
credinţelor se asemăna mult cu cele de la ziua Sf. Lucia/ Lucka.
Slovacii obişnuiau să spună: „Sa piera páralo just tak, ako na Lucku,
žebi sľiepke dobre ňiesľi“ (S-au desfăcut penele ca la Luţa, ca să se ouă bine
găinile).
În această zi nu era voie să coşi şi să torci, fiindcă ar fi cusut fundul găinilor: „Zašijeme zatke sľiepkam, ňebudu ňiesť” (Vom coase fundul găinilor, nu
se vor oua)
Ca la toate sărbătorile mari (Crăciun, Anul Nou şi Bobotează), nu era
voie să se spele rufe.
Slovacii din Bihor şi, prin extensie, cei mutaţi, de acolo, în judeţul
Arad, umblau în această zi cu Irozii (Heródeš).
În sfârşit, la fel ca la maghiari, şi la slovaci, copiii erau biciuiţi ritual
pentru sănătate.
1.5. Anul Nou501
În această viziune ciclică a timpului, în care sfârşitul se întâlneşte cu începutul, iar derularea, odată începută, ajunge în final în acelaşi punct, asemeni
şarpelui care îşi înghite coada, Anul Nou reprezenta pentru societățile tradiționale începutul ciclului calendaristic, fiindcă timpul se năştea simbolic, în fiecare an, la Anul Nou, după moartea rituală a bătrânului Crăciun.
Totuşi, trebuie să spunem că mutarea începutului de an de la 25 decembrie la 1 ianuarie a marcat la vremea respectivă viaţa acestor societăţilor/comunităţilor tradiţionale, determinând o legătură simbolică între CrăciunAnul Nou, evidentă, şi azi, în expresia „Crăciunul mic,” folosită de ţărani români dar și de cei unguri, când numesc ziua de Anul Nou.
La slovaci ziua de Anul Nou (1 ianuarie) era considerată ca fiind „cu un
pas de găină mai lungă”:”Novi rok-o sľepeči krok.”
Ajunul Anului Nou
În unele localităţi româneşti din judeţul Arad precum Macea, odinioară,
era obiceiul ca în ajunul Anului Nou, după masă şi uneori şi în ziua de Anul
Nou dimineaţă să se meargă la urat cu „Anul Nou”. Urătorii, copii şi băieţi de
şcoală, recitau ritmic urarea :
„Anul Nou şi Anul Vechi
Umple cada cu curechi.
Câte paie în coteţ,
Atâţia purcei să aveţ.
Câte ciripi pă casă,
501
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Atâţia bani la gazdă pă masă.”502
Sau
„Anul Nou ce astăzi vine,
Să v-aducă numai bine.
Anul vechi ce a intrat,
Fie binecuvântat.
Holdele să vă rodească,
Mănăstirea să-nflorească.
La toată casa bucurie,
Veselie,
La mulţi ani să trăiţi
Fericiţi,
Fericire-ndestulare
Vă poftim la mic la mare
La anul şi la mulţi ani!”503
În Rădeşti se mergea cu „La mulţi ani! cu muzica, de la orele 12, din
ajun până în ziua de Anul Nou504.
Totuşi în majoritatea localităţilor din zonă uratul se făceau în dimineaţa
de Anul Nou.
Calendarului de ceapă şi de bucate
În cele mai multe sate ţăranii făceau calendarul de ceapă şi de bucate în
ajun de Anul Nou. (Hălmagiu, Pleşcuţa, Secaş, Mocirla, Macea, Secusigiu,
Bârzava etc.)
Se luau 12 frunze de ceapă și se punea în ele sare egală. Fiecare frunză
reprezenta o lună. Lectura avea loc a doua zi şi viza magia prin similitudine. În
funcție de câtă apă lăsa sarea în fiecare frunză, se știa cât de ploioasă va fi luna
respectivă (Mocirla/ Lunca Teuzului).505 Pentru calendarul de bucate se puneau
mai multe pahare la fel, cu diferite semințe, care erau stropite cu aceeași cantitate de apă. Îmbibate cu apă, după cum se revărsau, peste buza paharului, se știa
la care dintre culturi va fi recolta mai mare.
Asemenea calendare se făceau și în satele românești din Ungaria. Practicile erau aceleași: „Punem pă masă tri ulcele. Una dă grău, alta cu cucuruz şi
a treia cu uărz. Le umplem bine, apu dîpă aceie c-on cuţît le netezem. A doua zî
dă dimineaţă iar facem cu cuţîtu. Dacă atunce dîn careva ulceauă pica cît-on
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bob, uă două, aciie însămna că la anu a fi dăbiu dîn ciie ce-o picat, grău, uă
cucuruz, uă uărz” (Chitighaz)506.
În sfârșit, calendar de ceapă făceau în ajunul Anului Nou şi ungurii din
această zonă.
Lecturi meteorologice
De asemenea, pe acelaşi principiu magic al similitudinii românii considerau că „aşa cum va fi vremea în ziua de Anul Nou, aşa va fi tot anul.”
În comunitățile românești din Ungaria se credea că, dacă în seara de
Anul Nou era ger mare, cu zăpadă, şi se vedeau stele multe, anul urma să fie
bun, cu nunţi multe.507
Luna plină vestea bogăţie multă, iar dacă prima zi a anului era blândă,
însemna că vara urma să fie potrivită.508
Dacă în seara de Anul Nou ploua, în Chitighaz se spunea că „a fi scumpete.”509
Memoria tuturor satelor a stocat un bogat repertoriu de semne, care le
îngăduia oamenilor să cunoască vremea şi pe durată scurtă.
Astfel se ştia că dacă noaptea pe cer erau stele multe, sclipitoare, însemna că a doua zi va ploua, la fel cum, dacă fumul venea înapoi pe horn, însemna că se schimbă vremea.510
Pe acelaşi principiu magic al similitudinii şi ungurii considerau că „aşa
cum va fi vremea în ziua de Anul Nou, aşa va fi tot anul” .
Ceangăii (secuii) mutaţi din Bucovina la Ghioroc erau convinşi că, dacă
în ziua de 1 ianuarie cerul este înstelat, iarna va fi scurtă. Dimpotrivă, dacă, în
zori, cerul era roşiatic, însemna ca va urma un an cu vânturi multe.
Datini în seara de ajun a Anului Nou
Germanii în seara de ajun (Silvesterabend) mergeau la biserică la slujba
de mulţumire.
După predică, preotul anunţa numărul celor care s-au născut, s-au căsătorit şi au murit în cursul anului care s-a încheiat. În Aradul Nou, după bilanţul
făcut de preot, orchestra, formată din mai multe viori, aşezată la cor, cânta cântece religioase. În trecut, de la biserică oamenii se duceau la un local, unde
pompierii voluntari organizau o reprezentaţie teatrală, urmată de bal. La miezul
nopţii toate luminile se stingeau pentru scurt timp. Începeau să bată clopotele
iar oamenii îşi făceau urări.
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Trecând la tradiţiile slovace, seara, înainte de a merge la biserică pentru
misa de Anul Nou, copiii umblau pe la casele rudelor „pentru a le cânta la fereastră”. În Nădlac se cânta mai ales „Rok noví záse k nám prišiel”:
„Rok noví záse k nám prišiel
Anul nou iarăşi a venit la noi
ďež má biťi každí vesel
Când fiecare trebuie să fie vesel
Radujme se, veselme se
Să ne bucurăm, să ne veselim
v tomto novem roce”.511
În acest an nou.
Noaptea de Anul Nou
Puşcatul, duruitul
Pentru a marca acest început, în satele româneşti la miezul nopţii vânătorii trăgeau cu puşca, în biserică se trăgeau clopotele iar pruncii şi feciorii pocneau din bice şi făceau larmă (Şicula).În Nădlac feciorii trăgeau cu teascurile.
Obiceiul îl găsim practicat şi la românii din Ungaria unde, „cînd se rupe anul în două”, feciorii „îngropau anul vechi” şi întâmpinau Anul Nou cu
mare gălăgie, pentru a alunga nenorocirile ce ar putea afecta satul: „Pruncii cii
dă işculă cu ţurgălauă, cu pergauă umbau vigig uliţa şi mînau anu cel vechi.
Nopte, care o fost păstori or avut dudă dî la cornu vacii, la 12 ceasuri o suflat
în duda cie.”512
Ţăranii sârbi făceau şi ei mult zgomot la miezul nopţii (Novi Godina,
13/14 ianuarie), sau împuşcau anul.
La fel, în satele ungureşti, în noaptea de Anul Nou, pe uliţele satului
umblau feciori mascaţi şi copii sunând din tălăngi sau pocnind din bice. În unele locuri copiii fugeau cu tălăngile puse pe după gât. Treptat s-a renunţat la parada de pe uliţe şi la măşti, dar producerea de zgomote s-a păstrat.
Şi în comunităţile slovace, noaptea, în unele locuri copii, în altele feciorii dar şi bărbaţii făceau zgomote pe uliţe zuruind roţi de căruţă şi trăgând cu
puşca. Bărbaţii aşteptau miezul nopţii, când clopotele „băteau anul vechi pentru
cel nou” ca să se urce în turnul bisericii să cânte. Obiceiul îl găsim în toate localităţile slovace din acest areal.
Uratul, gratulatul
În unele sate româneşti din judeţul Arad precum Comlăuşul, se mergea
„cu Anul Nou” adică cu uratul la trecerea dintre ani.
În zona Gurahonţului (Secaş) în această noapte feciorii şi bărbaţii
proaspăt însuraţi mergeau cu muzica să-i gratuleze pe cei care se numeau Vasile: „Plecau cu higegea, cu o căldare şi cu fluiera pe la toţi cei numiţi Vasile,
Veselie. Le cântau „Mulţi ani trăiască” iar gazdele le dădeau crampă, vin,
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mâncare şi le băgau şi vinars în damigeană. Băutura era dusă în ziua de Anul
Nou la cămin la joc.513
Făcutul de dată
În satele din jurul Gurahonţului, în această noapte fetele îşi făceau de
dată. Fata lua un ştergar, o farfurie nouă, un pahar nou, un inel de aur, de la un
om care era cununat în biserică, şi o oglindă nouă. Noaptea la 12 se uita în
oglindă şi zicea: „Doamne tu ajută/ Să văd data mea”
Tradiţia spune că îl vedea pe cel ursit în timp ce dormea sau vedea ce
face în momentul când ea „trudea” (săvârşea practica magică).514
În Bârsa, ca să afle cum le va fi ursitul fetele numărau 9 pari pe întuneric şi pe al nouălea îi legau şi mergeau dimineaţa să vadă cum va arăta cel cu
care se va mărita.515 Practica o găsim performată şi în Măderat. Aproape de
miezul nopţii fiecare fată lua o jirebie de tort şi se apropia de gard. Apoi cu
ochii închişi înfăşura jirebia pe un stobor (par din gard) iar dimineaţa mergea să
vadă cum arată parul legat. Dacă stoborul era drept prin similitudine şi soţul ar
fi fost voinic şi frumos iar dacă era strâmb ar fi fost urât.516
În Bodrogul Vechi, Şeitin, Micherechi (Ungaria) fetele, ca să afle dacă
se vor mărita curând, ascultau la ferestrele caselor luminate şi dacă auzeau cuvântul „Du-te”, credeau că, prin similitudine se vor mărita în acel an iar dacă
auzeau cuvântul „Stai”, credeau că mai au de aşteptat.517
Tot în Şeitin dar şi în Otlaca Pustă (Ungaria) fetele mergeau la cocina
porcilor şi dacă auzeau grohăind ştiau că se vor mărita curând.518
În sfârşit, în trecut, în Bodrogul Vechi în noaptea de Anul Nou datina
era să se fure sau să se schimbe porţile la casele cu fete, spre distracţia comunităţii. Ca urmare părinţii trebuiau să le păzească.519
În comunităţile sârbeşti, la miezul nopţii, fetele fierbeau găluşte din aluat în care au pus bilete cu numele unor feciori. Cel a cărui nume era scris pe biletul din găluşca, care se ridică prima deasupra apei, urma să fie sortitul520.
La ungurii din această zonă, ca să ştie dacă se vor mărita curând fetele
mergeau şi scuturau de uşa cocinii şi în funcţie de câte ori grohăia porcul ştiau
peste câţi ani se vor mărita. Ca să ştie din ce direcţie le va veni sortitul urmăreau să vadă în ce direcţie cânta cocoşul prima oară.521
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Credinţe, tabuuri
În Hălmagiu, în noaptea de Anul Nou nu se stingea lampa, ca anul ce
vine să fie luminos şi spornic. În Pleşcuţa şi Honţişor oamenii nu dormeau în
această noapte ca să nu doarmă „pe an nainte”.522 În Bârzava, ca să aibă tot anul
spor, oamenii credeau că miezul nopţii trebuie să-i găsească făcând ceva.
În Măderat se credea că la miezul nopţii „sar comorile din pământ în
formă de flăcări”.523
În Covăsânţ se credea că e bine să ai ceva roşu la tine şi bani în
„poşnari” (buzunar).
Dincolo de frontieră, românii din Micherechi credeau că în noaptea de
Anul Nou „umblă ursîtorile”, să ursască anul-copil. Ei împrăştiau pe podea,
mai ales sub masă, făină de grâu, porumb şi orz. Dacă dimineaţa găseau urme,
spuneau că „ursîtorile or umblat pîn casă.”524 Credinţa a apărut prin asocierea
prunc nou născut – an copil.
Printre credinţele slovacilor legate de această noapte era şi aceea că, dacă în noaptea dintre ani, cuiva îi cădea un ban din portmoneu la miezul nopţii,
acesta ar fi fost sărac tot anul. De aceea, în trecut, la miezul nopţii, slovacii
obişnuiau să scuture banii, ca să nu le lipsească în anul care vine.
Ziua de Anul Nou (Sf. Vasile)
Seara în unele comunităţi româneştii (Comlăuş, Bodrogul Vechi) se
mergea în vizită la cei care purtau numele de Vasile să le facă urări. În Comlăuş
se zicea că merg „a grătuli” .525Gazdele îi primau cu masa întinsă.
Credinţe, interdicţii şi practici de influenţarea magică a viitorului
Ţăranii credeau că ziua de Anul Nou cuprindea în ea toate posibilităţile
virtuale ale anului ce urma, încât el putea fi cunoscut şi influenţat magic, la fel
cum anumite practici puteau să influenţeze bunăstarea gospodăriei şi sănătatea
sau fericirea oamenilor.
În Hălmăgel, în această zi se punea într-o farfurie grâu şi în grâu un
ban. Fetele şi feciorii căutau banul cu nasul. Despre cel care îl găsea se credea
că va fi norocos526.
De asemenea, românii credeau că ce se va petrece în această zi, se va
petrece tot anul. Prin urmare nu se dădea nimic din casă, ca să nu se dea şi norocul.
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În Segusigiu, după cum era vremea în această zi, oamenii ştiau cum va
fi anul care vine. Dacă ziua era frumoasă anul ar fi fost bun iar dacă ar fi fost
ploioasă se aştepta un an rău.
La românii din Pecica resturile de la masa din Ajun se puneau dimineaţa de Anul Nou într-un cerc527 trasat pe zăpadă, după care erau slobozite găinile.
Dacă se adunau toate împreună se credea că prin similitudine şi membrii familiei vor fi uniţi.528
Tot în dimineaţa de Anul Nou, în unele sate aveau loc spălări rituale. În
Hălmagiu în apa de spălat se puneau bani, în vechime de argint, ca să aibă bani
tot anul. În Buceava, oamenii se spălau „gi pă ban gi argint, ca să fie curaţi ca
argintul şi gi pă busuioc”.529 În Bârzava în apa de spălat se punea aur „ca să nu
să prindă răul, aşa cum nu se prinde rugina de aur”.
La Covăsânţ, feciorii şi fetele se spălau cu apă în care puneau busuioc şi
un ban de argint, „ca să miroase ca busuiocul şi să fie bănoşi tot anul”. 530 În
Micălaca copiii erau spălaţi cu apă în care s-au pus bani, ca prin contagiune să
fie bănoşi.
În Pecica, în apă se punea un ban de argint, în credinţa că „inima le va fi
curată şi sclipitoare ca argintul.”531
Tradiţia pe Mureşul Inferior, la Pecica, Şeitin era ca de Anul Nou să se
facă o plăcintă cu nucă în care se punea un ban, în credinţa că cel care găseşte
banul va fi fost norocos tot anul.
Se credea de asemenea, că, ce se va petrece în această zi, se va petrece
tot anul.
„…la noi iera on zăcon că cine ţ-o intrat în casă în zîua aceia întîi acela ţ-o fost gostu... care ţ-o adus norocu păstă tăt anu...”532
În ziua de Anul Nou, în satele româneşti din judeţul Arad (Covăsânţ) şi
din Ungaria nu se mânca pasăre, fiindcă pasărea „împroaşcă norocu”. În Bârzava se mâncau cătărigi (piftii).
Oamenii mâncau plăcintă cu mac, ca prin similitudine, să li se înmulţească averea ca macul şi ca atâţia peţitori să le vină în casă, câte fire de mac
erau în plăcintă.
„Plăcinţile dospite” se mâncau, ca să crească norocul cât aluatul.
Tabuuri existau şi în legătură cu cine intră primul în casă. În nici un caz
nu trebuia să intre o femeie. În Covăsânţ erau bărbaţi care mergeau special pe la
casele vecinilor, ca acestora să le meargă bine tot anul.533
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Nici bani nu era bine să dai din casă în această zi fiindcă prin similitudine ai fi dat tot anul.
În Bârzava, alături de bani nu se dădea nici lapte, fiindcă alături de noroc „s-ar fi luat şi laptele de la vacă, oi, capre”.
Trecând la sârbi, ţăranii credeau şi ei că la Anul Nou pot cunoaşte şi influenţa calităţile anului ce urma să vină.
În Serbia meridională, ziua de Anul Nou era considerată ziua de naştere
a ursului /ursoaicei/. Sârboaicele pregăteau ca ofrandă o turtă de porumb pentru
ursuleţii nou-născuţi şi pentru mamele lor.534
În Deszk, cel care se scula primul mergea la fântâna să aducă apă. Când
intra în casă era întrebat ce aduce şi trebuia să răspundă de trei ori : „putere, sănătate, belşug, pace, noroc.”535
Obiceiul a fost performat odinioară şi în Ószentiván, unde cel care aducea apă la Anul Nou, de la fântână, turna două căni şi la poartă ca să rămână
banii şi în casă536.
În această zi, conform datinii, se făcea o plăcintă specială, din foi întinse, cu nucă, care avea forma melcului, numită Vasilița. Gospodinele fac atâtea
bucăți câți membri are familia.
Sârbii credeau în trecut că în seara de Sf. Vasile poţi auzi vorbind animalele, dacă nu te-au văzut.537
În tradiţia maghiară se credea că cel ce se naşte în ziua de Anul Nou va
ajunge om mare.538
Ungurii încercau şi ei, în ajun şi în ziua de Anul Nou, prin anumite
practici magice şi respectând anumite interdicţii, să influenţeze sănătatea şi bogăţia. Astfel, în prima zi a anului, dimineaţa devreme, ţăranii din Ujkigyós (jud.
Békés) se spălau la fântână, „ca să fie proaspeţi tot anul următor.”539
Un alt obicei era adusul de la fântâna, dimineaţa devreme, a apei neîncepute. Ceangăii din Ghioroc credeau în trecut că, în această zi, apa din fântână
se transformă în „apa de aur”, purtătoare de noroc și fericire. Din această apă
obişnuiau să bea toţi membrii familiei.540În alte părți ale Ungariei și credea că
apa din fântână devine de aur în noaptea de Crăciun, după ora 1.541
Tot în această zi, ţăranii unguri „vrăjeau” pomii fructiferi. Practica este
una veche, ea fiind descrisă în 1803 de Fábián József, care vorbeşte despre un
adevărat ceremonial ce însumează circumambulaţiuni şi urări. 542
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În tradiţia maghiară, cel care voia să aibă mulţi bani trebuia să fiarbă în
această zi linte. Mulţi bani ar fi avut şi cel care se spăla cu apa, în care se găseau bani.
Ca să nu piardă bani tot anul, era interzis să se dea bani din casă în ziua
de Anul Nou.
De asemenea era interzis să se mănânce pasăre la Anul Nou ci numai
porc, fiindcă porcul adună norocul, pasărea îl împrăştie.543
Nici iepure nu era voie să se mănânce, ca să nu le fugă norocul precum
iepurele.
Ca familia să nu ducă lipsă de nimic peste an, pe timpul acestei sărbători pâinea trebuia să rămână pe masă.
În sfârşit, comunităţile maghiare credeau că, pentru a feri animalele de
stricare, este bine să se adune în aceste două zile uscăturile de sub ele.
În legătură cu oamenii, în trecut, a funcţionat credinţa că, în ziua de
Anul Nou, fiecare trebuie să sfinţească focul, fiindcă, cel care nu-l sfinţea, ar fi
murit în acel an.
Tot moarte însemna în Satul Nou (Simonyfálva, jud. Arad) şi hainele
întinse pe sfoară sau în pod la uscat. Ca urmare, pentru a evita contactele malefice, femeile adunau toate hainele atârnate.
Trecând la slovaci, în comunităţile tradiţionale ziua era, în trecut, marcată la fel de numeroase interdicţii şi prescripţii. Nu se dădeau bani, femeile nu
avea voie să meargă în vizită, fiindcă ar fi dus cu ele ghinionul, nenorocul.
Slovacii credeau şi ei că în această zi se putea influenţa, prin similitudine, anul care începea.
Ca să-l influenţeze, ţăranii slovaci se sculau devreme „ca să fie harnici
tot anul”. În Elek, pentru sănătate se practicau spălări rituale: „Buďeme zdraví,
žebi zme ceľí rok boľi frišní v šeckon, v roboťe“ (Să fim sănătoşi ca întreg anul
să fim iuţi în toate, în muncă).
Un anumit rol în manevrarea viitorului îl aveau cei consideraţi de slovaci ca „purtătorii de noroc” (bărbatul, hornarul).
Prin urmare, în casă trebuia să intre primul un bărbat. În satul Pitvaros
(Ungaria), cel care se întâlnea de Anul Nou cu hornarul, se prindea de nasture şi
rostea în şoaptă un text magic, menit să atragă norocul:
„Sťasťia, šťasťia,
„Noroc, noroc
pri mňe bud`
Lângă mine să fii
a zlo ma opusť”
Ghinion părăseşte-mă“544
În Nagybánhegyes (jud. Békés), la întâlnirea cu hornarul, ţăranii slovaci trebuiau să spună doar că vor avea noroc, pentru ca acest lucru să se împlinească.
543
544

Beck, 1989, p. 66
Krupa,1987, p. 89
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Rituri apotropaice
Mulţămitul, uratul
Conform credinţei că în ziua de Anul Nou cuvântul are putere să se împlinească, în unele sate româneşti a fost datina ca pruncii să meargă pe la vecini
sau neamuri şi să le facă urări. În satul Tisa se zicea:
„Câte paie pe casă
Atâţia galbeni pe masă,
Câte pietre pe pârâu
Atâţia saci cu grâu
Câte nuiele în gard
Atâţia boi în grajd”545
În Micălaca, odată intrat în casă, pruncul spunea:
„Anul Nou ce astăzi vineri
Să vă aducă numai bine
Holdele să vă rodească
Casa să se-mbogăţească
Câte pietre în fântână
Atâtea oale cu smântână
Câţi cerei pe casă
Atâţia galbeni pe masă
Câte paie în coteţ
Atâţia porci să aveţi.
Câţi cărbuni în vatră
Atâţia peţitori la fată.
La anu şi la mulţi ani!
Drept răsplată primeau bani, mere şi nuci (Moroda). Urările erau diferite ca text unele precum cea culeasă de Paul Nicuşor în Bonţeşti fiind glumeţe:
„Câte paie pe casă
Atâţia colaci pe masă!
Anul Nou, Anul Nou!
Că găina n-are ou
Şi cocoşul n-are guşă,
Adă zece lei, mătuşă!”546
În Bodrogul Vechi textul rostit de copii vizează sporul gospodăriei şi
sănătatea gospodarilor:
„Anul Nou fericit
Fie dulce şi iubit!
545
546

Arpaş, 1982, p. 282
Augustin Soriţău, 49 ani în 1999, apud Paul, 2001, p. 59
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Marva să sporească,
Gazda şi găzdăriţa să trăiască!”547
Obiceiul uratului îl găsim practicat şi de românii din Ungaria dar şi de
maghiari şi slovaci.
În satele româneşti din Ungaria, pruncii de 10-12 ani umblau, în ziua de
Anul Nou prin sat „a mulţămi” . Urarea era rostită în versuri sau proză şi ea viza atât familia cât şi bunul mers al gospodăriei, sporul însemnând recoltă bună,
animale multe, belşug:
„Anu nou ce astăz vine
Să v-aducă dar şi bine
Anu nou ce să apucă
Bucurie să v-aducă” (Micherechi);
„Dumnezo vă trăiască, va ajungă anu nou cu bucurie şi sănătate” (Micherechi);
„Anu nou şi puteţi petrece cu bine şi cu sănătate, mai sănătoşi ca şi-n
zua dă aztăz!” (Aletea).
Pluguşorul, Plugul Mare, Cu semănatul şi Cu rişcaşul
Tot o formă de urătură în ajunul Anului Nou sau în ziua de Anul Nou
este la români şi Pluguşorul sau Plugul Mare.
Odinioară copii mergeau cu „urătura simplă” adică cu Pluguşorul pe
când feciorii şi bărbaţii tineri mergeau cu Plugul Mare. Ceata, formată din doi
până la douăzeci de feciori sau bărbaţi însuraţi, umblau prin sat de la o casă la
alta cu un plug la care erau înhămaţi cel puţin doi boi.
Pluguşorul a fost la origine, după unii etnologi, „ ceremonialul primei
brazde practicat de căpetenia obştii patriarhale”.548 Specific Moldovei şi Bucovinei, obiceiul a cunoscut în timp o extensie şi în celelalte provincii româneşti.
Plugul cel Mare a avut perioada sa de glorie în secolul al XIX-lea şi în
secolul XX până prin anii 1940.549
În părţile Aradului acest tip de urătură cu funcţii agrare a pătruns după
1918, odată cu cărticelele de popularizare550 a repertoriului sărbătorilor de iarnă
(colinde, cântece de stea, urături), cunoscând o anumită dezvoltare în zonă în
perioada comunistă, când textele au cunoscut adaptări la realităţile vremii.
Specific zonei a fost Pluguşorul (Hălmăgel, Bârsa, Chereluş, ChişineuCriş, Socodor, Şimand, Micălaca, Glogovăţ, Troaş, Vinga) performat de băieţii
de şcoală, din grupa de vârstă a stelaşilor.

547

Damian Ş., Damian M., Rancu-Bodrog, Chevereşan, 2016, p. 290
Pop, 1976, p. 78
549
Oprişan,1987, p. 238
550
Ibidem, p. 240
548
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În Gurahonţ şi Hălmăgel se zicea că se merge Cu semănatul, datina
aici fiind ca în faţa plugului să se arunce seminţe de grâu sau porumb. În Macea, unde se zicea că se merge „cu rişcaşul”, orezul era aruncat peste gospodari,
în casă.551
Conform mărturiilor, în Şeitin „prima dată s-a făcut Pluguşorul acum
25 de ani552, adus de un pădurar”553 dar obiceiul se performa şi în 1979. În Şiria, „obiceiul a apărut după ce s-a făcut România Mare, după 1918, adus de
premilitari şi învăţători”554 Ţăranii din Troaş admit şi ei că „înainte vreme nu a
existat acest obicei. Abia în ultima vreme a fost introdus”.555
Cât priveşte recuzita, cei care umblau cu pluguşorul aveau cu ei un plug
de lemn, uneori mai mic şi clopote, bice (Bodrogul Vechi, Şimand) sau doar
plug şi bice (Socodor). În Macea la plug se înhămau doi boi.556
Urătura se făcea în curte, după care la unele case grupul era poftit înăuntru. Pentru urat erau răsplătiţi cu bani şi uneori şi cu colaci.
Sorcovitul
Tot o formă de urare la români, practicată de copii şi azi, este sorcovitul. Obiceiul, atestat în vechime numai în sudul Carpaților, din Oltenia până în
Dobrogea, în părțile limitrofe Bulgariei, de unde a fost preluat, a sfârșit după
1918 prin a se practica și în Transilvania și în ținuturile de vest ale României.
În zonă, cu sorcova se merge în unele comunităţi în ajunul Anului Nou
(Gurahonţ, Bârsa, Chereluş, Cladova, Glogovăţ, Şimand, Şiria) iar în altele în
ziua de Anul Nou (Pleşcuţa, Şicula, Socodor, Vinga). Odinioară, copiii ţineau
în mână o creangă de măr pusă în apă la Sf. Andrei, care până la Anul Nou înmugurea şi făcea frunzuliţe. Cu această creangă atingeau ritual persoanele pe
care le sorcoveau. Cu vremea sorcova a început să fie confecționată dintr-un băț
împodobit cu hârtie creponată, staniol şi flori artificiale.
Copiii merg şi azi să-i sorcovească pe toţi cei care îi primesc în casă,
chiar dacă nu-i mai ating cu băţul, care în forma nouă este lipsit de viaţă. Drept
răsplată pentru urări primesc bani.
În părţile Gurahonţului, la Musteşti cei ce merg la sorcovit spun:
„Sorcova, vesela,
Să trăiţi să-mbătrâniţi
Ca un măr, ca un păr,
Ca un fir de trandafir!
Tare ca piatra,
551

Sarbători, II, 2002, p. 208
Din anul 1954
553
Sărbători, II, 2002, p. 202
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Ibidem
555
Ibidem
556
Ibidem, p. 203
552
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Iute ca săgeata!
Tare ca fierul,
Iute ca oţelul!
La anu şi la mulţi ani!”557
În satul Bonţeşti din aceeaşi zonă se spune pentru cei zgârciţi o variantă
de sorcovă „usturătoare”, ce aminteşte de descolindat:
„Sorcova, vesela
Să trăieşti, să-mbătrâneşti,
Să nu ne mai fugăreşti!
Puşca ta să ruginească!
Ţeava-n zece să plesnească!
Mâna ţi se facă iască!
Iar copiii iuţi ca boii
Şi ogarii ca măgarii
Să se ducă-n lumea mare
Cu cozile pe spinare! 558
Coborând până la Mureş, în Bodrogul Vechi, găsim o variantă uşor
modificată :
„Sorcova, vesela,
Să trăiţi, să înfloriţi,
Ca merii, ca perii
În mijlocul verii.
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
La anu şi la mulţi ani!”559
În Câmpia Aradului, la Macea, unde după părerea măcenilor sorcovitul
a apărut abia după al doilea război mondial, fiind introdus de copiii unor învăţători veniţi în Macea560, versurile rostite azi sunt aceleaşi cu cele din Musteşti,
semn că toate variantele au o origine livrescă, fiind învăţate după vreun manual
de şcoală.
„Sorcova, vesela,
Să trăiţi, să-mbătrâniţi,
Ca un măr, ca un păr,
Ca un fir de trandafir,
Tare ca fierul,
557

Mihai Buda, 73 de ani în în 1996, Musteşti, apud Paul, 2001, p. 59
Augustin Soriţău, n. 49 ani în 1998, Bonţeşti, apud Paul, 2001, p. 59
559
Damian Ş., Damian M., Rancu-Bodrog, Chevereşan, 2016, p. 290
560
Ranta Cândea, 2013, p. 46
558
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Iute ca oţelul,
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
La anul şi la mulţi ani” 561
Sorcovitul îl găsim şi la bulgarii pavlichieni din Vinga şi din celelalte
comunităţi bulgare din Banat. Datina la bulgari era ca în dimineaţa de Anul
Nou gazda să sorcovească animalele din grajd, cocină, curtea cu un băţ de dud
sau măr. Pe la casele oamenilor sorcoveau doar copii săraci. Feciorii mergeau
să sorcovească la casele cu fete de măritat.562 Spre deosebire de sorcova românească, băţul cu care sorcoveau bulgarii nu era împodobit.
Obiceiul de a ura în prima zi din an a fost practicat şi de celelalte populaţii din zonă.
Uratul germanilor
În comunităţile germane din judeţul Arad, la începutul secolului XX,
atât bărbaţii cât şi copiii obişnuiau să facă urări, în credinţa că acestea se vor
împlini: „Ich winsch glüksseliges najes Jahr, Lang Leben... etc.”563
În Sânmartin, Sântana, Elek (Ungaria) copiii umblau la urat prin vecini.
În curte cântau, după care intrau în casă şi făceau urări.
În Aradul Nou, când veneau de la biserică, datina era ca bărbaţii şi copii să meargă pe la rude să le ureze:
„Noi îi urăm gazdei un An Nou,
şi ceea ce noi îi urăm, aceea va fi cu adevărat.
Noi îi urăm găzdăriţei un An Nou,
şi ceea ce noi îi urăm, aceea va fi cu adevărat.
Noi îi urăm fiului un An Nou,
şi ceea ce noi îi urăm, aceea va fi cu adevărat.
Noi îi urăm fetei un An Nou,
şi ceea ce noi îi urăm, aceea va fi cu adevărat.”
Sau
„Eu vă doresc pământ mănos
Grajd cu numeroase vite,
Un porc gras
561

Ibidem, p. 54
Ivanciov, 1997, p. 239
563
Somogyi, 1912, p. 398
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Vin în pivniţă
Şi prin asta, voi să fiţi voioşi.”
Uneori urările copiilor erau glumeţe:
„În grădina de trandafiri stă un pom
Încărcat cu mere
Unul acolo, altul aici
Numai unul nu e destul.” 564
Femeile îi serveau, după vârstă, cu prăjituri, suc sau băutură.
Uratul maghiarilor
În noaptea de Anul Nou şi în prima zi a anului şi în satele maghiare565
se rosteau „mulţumiri” sau se cântau „urări,”pentru prosperitatea familiei şi a
casei.
În judeţul Békés, umblau cu uratul pe la casele rudelor şi a prietenilor,
atât bărbaţii cât şi feciorii.
Bărbaţii în vârstă rosteau urări sobre: „să fie vin, grâu, pace şi să fie
alduiţi de Dumnezeu”.
O asemenea urare a fost culeasă, în urmă cu patru decenii, de Zoltán
Beck, din Pusta Bánkút (judeţul Békés):
„Boldog új évet!
Anul Nou fericit
Adjon Isten füvet,fát,
Să dea Domnul iarbă, copac
Tele pincét,kamarát,
Pivniţa şi cămara plină
Sok örömet e házba,
Multă bucurie în casă
Boldogságos hazánkba
În patria noastră iubită
Ebben az új évben!
În acest An Nou!
-Kérünk a koronát!”
Să ne daţi coroana (banul)!
Faţă de variantele sobre ale adulţilor, versurile şi urările tinerilor erau
de cele mai multe ori glumeţe. În Salonta se spunea:
„Diksi-buksi garajcár,
Bújj ki az ablskfián
Tyúk ide, búbos,
Kalács ide fonatos
A gazdasszony piros,
A jánya takaros,
Az ura bakkancsos.”566

564

Petri, A.P., 1985, p. 489
Obiceiul este atestat în Ungaria încă din secolul al XVI-lea vezi Bálint, 1973, p. 130-131
566
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/83.html, 7.112
565
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Varianta de urare a tinerilor din Medgyesbodzás suna astfel:
„Olcsó legyen a kenyér
Să fie ieftină pâinea
A gabona áros,
Cerealele scumpe,
Jól fizessen a túró,
Să plătească bine brânza,
Nyerjen a mészáros.
Să câştige măcelarul.
Hüccs ki, hajtsd ki baromnak
Ieşiţi afară, fugiţi afară, bolilor
Sokasodjon lába,
Să se înmulţească picioarele,
Boci járjon mezőre,
Viţelul să meargă la câmp,
Gyermek iskolába.
Copilul la şcoală.
Gyarapodjék a magyar
Să se înmulţească ungurii la număr
Számra mint erőre,
ca înainte,
Adjon Isten, ami nincs
Să dea Dumnezeu în Noul An
Az új esztendőre!”
Tot ce nu este!
În Orosháza tinerii spuneau:
„Adjon Isten három bét,
három fét,három pét:
bort,búzát,békességet;
fát, fűvet,feleséget;
pipát, puskát, patrontást,
meg egy nagy hórdo borocskát!

Să dea Domnul trei „b”
trei „f” şi trei „p”
vin, grâu, pace;
copac, iarbă, soţie
pipă, puşcă şi cutie cu gloanţe
şi un butoi mare de vinişor!

Mai recent, la urat au început să meargă doar copiii. În Szederhát (jud.
Arad), ei băteau la uşă cu cuvintele: „Kicsi szivem, kicsi szám boldog újévet
kivan” sau „Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok: boldog újévet
kivánok”.567 Pentru urări primeau mere, plăcintă şi uneori bani.
Uratul slovacilor
Această tradiţie a uratului de Anul Nou o găsim şi în comunităţile slovace. În trecut, cei care făceau urări erau bărbaţi, însă, cu trecerea vremii, rolul
a fost preluat şi la slovaci de copii. Versurile rostite de ei erau de cele mai multe ori glumeţe:

567

„Vinšuem vám Noví rok,
Vipadou vam s peci bok,
a zo šafľa ucho,
a z gazďiňej brucho.”
(Mocrea, jud. Arad)

Vă urez An Nou
A căzut afară un perete de cuptor
Şi un cerc de butoi
Şi burta găzdăriţei.

„Vinšuem vam tieto hodi,
žebi (abi) sťe ňepiľi vodi.

Vă urez ca la acest ospăţ
Să nu mai beţi apă

Balta, 2016, p. 86
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Iba vince aj pálence
aj(a) medovie opekance.”
(Békéscsaba)

Numai vin şi pălincă
Şi aluat cu miere.

„Tento rok sveťiťi,
a po roku šťasnem
dej království večné” etc.568
(Nădlac)

Acest an sărbătorit
Şi după an fericit
Să fie împărăţie veşnică.

Un sfârşit, alt obicei ritual, oţelitul, performat în comunităţi slovace din
Ungaria de Ziua Luţei îl găsim atestat la Nădlac, în seara de ajun şi la Anul Nou.
În Ţipar şi în satele slovace din enclava bihoreană se umbla cu oţelitul
numai în ajunul Anului Nou 569.
Practici premaritale de cunoaştere a ursitului
În Şeitin tinerii, băieţi şi fete, ca să-şi cunoască ursitul jucau un joc cunoscut sub numele de Fâsâit. Ascundeau sub nouă farfurii nouă obiecte( pâine,
o monedă, o oglindă, mărgele, cărbune, lână, inel, piepten şi sare), fiecare simbolizând anumite caracteristici: bunătate, bogăţie, om ciupit de vărsat, oacheş,
păros etc. Fiecare fecior sau fată ridica, pe rând, trei farfurii. Obiectele aflate
sub farfurii îl caracterizau pe viitorul partener. În Hăşmaş şi Cărand această
practică de cunoaştere a ursitului era cunoscută sub numele de Vergelată. Tinerii nu mâncau toată ziua în vederea jocului.570
În Secusigiu obiceiul se numeşte „Sînvasăii” şi la el participau, la fel ca
în Şeitin atât fetele cât şi feciorii. În Bătania la Sînvasăii” îşi aflau ursita doar
feciorii. Ei ieşeau afară şi fetele ascundeau sub farfurii diverse obiecte simbolice. Inelul aici însemna nevastă bogată, pieptenele – colţată, oglinda – mândră,
pâinea – bună, etc.
În Chereluş, Macea şi Şiria jocul era jucat doar de fete şi se numea Vergel.
Vergel făceau în seara de Anul Nou şi fetele din Chitighaz: „Cînd am
fost noi fete, în sara dă Anu Nou ne-am strîns multe fete şi ficiori şi ne-am jucat
d-a vergeluţăle. Punem noauă blide pă masă. Punem sare, cocotoare, inel,
cărbune, teaptăn, cîlţ, pită, bani, aţă su ie. Cîte tăte su blidele-ntoarsă cu
fundu-n sus. Una iera dă stăte la uşe, nu să uita acolo. Nu trăbuie să margă
afară, numa să să-ntoarcă. Na, haida, coată! – zîcem. Aridicam blidu. Iera cîlţ.
A, că păros o fi! – zîcem şi ne rîdem. Tăt o fi cu păr. Apu iară mere, că dă tri
uări mere tă unu. Iară aridica. Aridica teaptănu. A, că mare a fi la dinţ, a fi
dinţos! Iară mere, apoi ardica cocotoare. A fi frumos. Apoi iară mere alta. Pită
568

Krupa, 1996. II, p. 237-262
Atlas, 1998. H 327
570
Sărbători, II, 2002, p. 216
569
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o-nsămnat că o fi gazdă, inelu nealcoş, cărbunile negru, sare sărac ca vinere
d-îngă post, banii găzdoc, aţa că o fi vinit dă dăparte”571.
În toate cazurile era vizată magia prin similitudine.
Masa de Anul Nou
Masa trebuia să fie una bogată ca aşa să fie tot anul. În Bodrogul Vechi
se consuma zupă de porc, de vită, friptură, plăcintă întinsă cu bani.
La germani, mâncarea de Anul Nou, consta din supă de zarzavat şi sarmale şi ea era făcută dinainte.
La fel de bogată ca cea de Crăciun era masa şi în comunităţile tradiţionale slovace. Žebi brave jedľi dobre (Mâncarea era foarte bună). Inventarul culinar local cuprindea, de la un sat la altul: zabíjačkove jedlá (proaspătă de porc)
adică jaternice (caltaboş),kolbásky (cârnaţ); kiseľ čabianski s klbásou (varză
murată cu cârnaţ); pečená klobása a pečené rebierko (cârnaţ fript şi coaste friptă); sárma (sarmale) şi makovie haluške (găluşte cu mac).
Ca preparat special de Anul Nou, bulgarii pavlichieni din Banat, din care fac parte şi cei din Vinga, făceau piftii.
Măşti şi teatru popular religios de Anul Nou
Atât la români cât şi la slovaci, unele jocuri populare cu măşti sau piese
de teatru popular au fost performate de la Crăciun până la Anul Nou, altele doar
la Anul Nou. Astfel în Şicula datina era să se umble cu capra în ajun şi în ziua
de Anul Nou. Grupul era însoţit de muzică (un fluier, taragot).Aceştia cântau
muzică de joc să poată fi jucată găzdăriţa.572
În Şeitin se umbla cu Steaua şi la Anul Nou.
Slovacii umblau în trecut de Anul Nou prin sat cu „şarpele” (Chodenie
s hadom, rajskej hry).
Numele acestui joc popular a fost dat de forma mişcătoare, asemănătoare cu steaua Crailor de la Răsărit, care însă avea în vârf un cap de şarpe, pe care
o ducea grupul, ca semn de recunoaştere dar şi ca simbol al dramei ce urma să
fie retrăită prin joc, de toţi cei care luau parte.
Textul rostit era în legătură cu Paradisul şi cu păcatul strămoşilor şi el
trebuie legat de variantele medievale germane de „Paradiesspiel”, care au circulat individual, sub formă de manuscrise, încă din secolul X. 573
Ziua numelui lui Isus, 2 ianuarie
La catolici ziua de 2 ianuarie este Ziua numelui lui Isus. Ungurii din
zona Szegedului salutau cu „Dicsértessék a Jézus Kristus!” (Lăudat fie Isus) la
care se răspundea „Mindörökké amen!” (În veci amin).574
571

Inf. Maria Borbely, născută Nicula, 1913, Chitighaz (Ungaria)
Morariu, 2005, p. 48
573
Drimba, 1990, III, p. 609-610
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1.6. Boboteaza575, 6 ianuarie
Ca timp, Boboteaza, închide ciclul celor 12 zile ale Crăciunului, şi deschide sezonul distracţiilor, al carnavalului.
În unele sate româneşti (Bârzava) după Botez nu se spălau rufe „deoarece apele erau sfinţite”.
La unguri este ultima zi când se aprind în familie lumânările, se desface
pomul de Crăciun, căruia i se dădea foc sau era pus, într-un colţ, în curtea din
spate.
Ajunul Bobotezei
Umblatul cu Iordanul
În Ajunul Bobotezei, în satele româneşti preotul, însoţit de copii sau de
cantor, sfinţeşte casele oamenilor. Datina este cunoscută în zonă ca „umblatul
cu Iordanul”. În aşteptarea preotului oamenii stau cu porţile deschise, pregătiţi.
Ei posteau până sfinţea preotul casa şi până sărutau crucea. În toate casele, în
soba dinainte, masa era aranjată special pentru acest eveniment.
În ţinutul Gurahonţului, sub faţa de masă se punea o mână de otavă, care a doua zi era amestecată în hrana vitelor, ca să fie sănătoase şi rodnice.

Copiii sârbi umblând cu Iordanul
574
575

Bálint, 1977, p. 9
Bogojavlenje, Vizkerest, Tri krále

173

https://biblioteca-digitala.ro

Deasupra, pe faţa de masă, în satul Zimbru se punea „Cinariu”, „Păpuşa luminilor”, un blid cu apă pentru „Steluţa norocului” şi un blid cu boabe diverse pentru „Stingerea lumânărilor”. Alături de aceste obiecte simbolice se
punea „straiţa popii”, adică un blid de fasole, unul de poame uscate, un fuior,
nuci şi bani.576
Preotul stropea cu busuiocul pereţii încăperilor şi oamenii şi le dădea
crucea la sărutat. În timp ce sărutau crucea, datina era să ţină fiecare în mână
„Păpuşa luminilor”, pe care şi-o dădeau unii la alţii.
În satul Bârzava, după plecarea preotului se mătura casa, „ca toţi purecii să plece odată cu popa.”
Copiii sârbi, îmbrăcaţi în stihare, cu clopoţei, busuioc, coşuri şi căldăruşă sunt consemnaţi şi astăzi în Obilicevo (Banatul sârbesc) umblând în locul
preotului, care îi pregăteşte, prin sat în ajunul Bobotezei (14 ianuarie stil vechi).
Pe drum ei cântă Voiordane, voiordane. Când ajung la o gospodărie întreabă
„Primiţi Iordanu”.Dacă erau primiţi sfinţeau casa şi oamenii, le dădeau crucea
la sărutat şi spuneau „Doamne ocroteşte casa aceasta”.577
Rituri de purificare şi de alungare a spiritelor malefice
Românii din judeţul Arad şi din comunităţile româneşti din Ungaria
performau în ajunul zilei o serie rituri de purificare şi de alungare a spiritelor
malefice, printre care stropirea, spălatul sau scufundarea rituală în apa râurilor,
producerea de zgomote prin împuşcare, strigare, aprinderea focurilor, afumarea
oamenilor şi animalelor dar şi rituri premaritale.
Ciuralexa
Un ritual vechi, care viza sporul gospodăriei, a fost odinioară
Ciuralexa, numit de la un sat la altul Ciuralesa, Şuralexa, A merge cu şurliţău,
A Ciuraliţa etc., performat în ajun de Bobotează, seara.
În satul Tisa, copiii urau celor din casă de la fereastră: „Să vă fie prinosul cât masa şi stogul cât casă.”
În Hălmăgel, pruncii mergeau prin sat „A Ciurliţa”. Ei purtau la gât o
trăistuţă din care aruncau seminţe prin curte, prin grădină, prin casă, „ca să aibă
roadă pomul în acel an.”
Forma cea mai complexă a scenariului ritual s-a conservat până în ultimele decenii în satele din zona Gurahonţului. Aici, în ajun, în toate casele se
cocea un colac special, de la un sat la altul cu formă (simplu rotund, în formă de
cruce, colac mare împletit, oval cu două corniţe) şi denumire diferită (colac,
cinari, pupăză). Cu aluatul rămas de la facerea colacului, copiii erau trimişi în
grădină să ungă pomii. La fiecare pom unul dintre copii întreba „Faci tu mere,
prune, pere etc. o te tai? Că-ţ dau pită din colac.” Un alt copil răspundea „ Dă576
577

Paul, 2001, p. 46
Deanac, 2014, p. 245-246
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mi tu pită din colac/ Dacă vrei mere, prune, pere etc. să-ţi fac.” După ce ungeau pomii şi îi stropeau cu apă sfinţită, copiii adunau într-un ştergar „smăgiţă”
(rămurele) din fiecare pom, crenguţe de drimoc, muguri de alun şi se întorceau
în casă unde începea legarea lumânărilor. Păpuşa lumânărilor era făcută de bătrâna casei, ajutată de copii. Aceasta lua două sau patru lumânări şi punea în jurul lor rămurele din toţi pomii roditori din grădină, crenguţe de drimoc, muguri
de alun, busuioc, fonceu, iederă şi un fuior de cânepă. Toate se legau cu o aţă
roşie după care se înveleau cu o ştergură frumoasă. Cum am menţionat deja,
Păpuşa luminilor era ţinută pe rând de toţi membrii familiei când sărutau crucea.
După asfinţitul soarelui, urma înconjurarea casei şi a gospodăriei, un ritual circumambulator, cu funcţie apotropaică, ce trimite spre arhaicul cerc magic.
La ritual participau pe lângă familie şi copiii din sat, care aveau la ei
clopoţei. Ei intrau în fiecare gospodărie strigând de trei ori „Ciuralexa!” Cei
din casă ieşeau pe târnaţ cu cinarul şi Păpuşa luminilor, care avea lumânările
aprinse. Rămânea în casă doar capul familiei.
Dintre cei ieşiţi unul făcea semnul crucii spre cer cu cinarul, altul stropea cu busuiocul în patru părţi, tot în formă de cruce, în timp ce copiii strigă din
nou de trei ori Ciuralexa.
Toţi se îndreaptă spre grajd, pe care îl înconjoară de trei ori, un copil
face semnul crucii cu lumânarea pe uşă iar găzdăriţa stropeşte cu apă sfinţită
strigând: „Câţi stropşei/ Atâţa viţei/ Câte stropşele/ Atâtea viţele” urmată de
strigătele copiilor „Ciuralexa”. Ritualul se desfăşoară întocmai la cocina porcilor, la staulul oilor, la coteţul păsărilor, găzdăriţa adaptând textul în funcţie de
fiecare animal sau păsări. Când terminau înconjuratul, urmau urările finale : „
Să fie oile lânoase/ Să fie vacile lăptoase/ Să fie porcii unsuroşi/ Să-i mânce
gazdele sănătoşi! Ciuralexa!Ciuralexa! Ciuralexa!” după care se făceau urări
de spor în animale: „Marhăle să fie ca grâul şi ca pleava! Viţăii să vă umple
ogreada! Ciuralexa! Ciuralexa! Ciuralexa!”.
În continuare, înainte de intrarea în casă avea loc un dialog între copiii
şi gazda rămasă înăuntru. Copiii întrebau la fereastră:
-Ciuralexa-lexa/ Aveţi pureci în casă?
Gazda răspundea dinăuntru
-O fost unu şchiop/ Şi-o sărit în foc!
-Da stelniţă?
-O fost una oarbă/ Şi o sărit la popa în barbă!
După acest schimb de cuvinte grupul intra în casă şi bătrâna făcea semnul crucii cu cinarul spre grindă, strigând: „Iosagul cât casa!/ Prinosu cât masa!”după care aşeza cinarul pe masă.578
578
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În continuare, în trecut, se performa un alt ritual de cunoaştere a norocului copiilor.
Bătrâna casei apleca Păpuşa luminilor deasupra blidului cu apă de pe
masă, să picure ceară pentru fiecare copil în parte. În timpul acesta zicea: „Cum
stropii în apă se încheagă/ Aşa şi norocu lu X” .După mărimea stropilor închegaţi se ştia care copil va avea mai mult noroc în anul ce vine.
Urma stingerea lumânărilor în blidul cu boabe. După felul şi numărul
boabelor care se lipeau să ştia ce fel de culturi vor fi mai bogate.
După aceasta urma ruperea cinarului de către gazdă şi găzdăriţă. Fiecare
trăgea spre el în credinţa că cel cu bucata mai mare va conduce gospodăria. În
satele în care colacul avea corniţe, acestea împreună cu otava de pe masă se dădeau la vite.
Ritualul era încheiat de copii, care cereau plata recitând
„Ciuralexa-lexa
C-a murit Alexa
Pe o doscă lată
Cu gura căscată
După nuci şi după mere
Ca să ducă la muiere
După mere după nuci
Ca să ducă şi la prunci.”
Găzdăriţa aducea un ciur cu nuci, mere şi bănuţi pe care le răsturna pe
jos şi copiii se grăbeau să le adune.
Păpuşa luminilor se punea la grindă sau la icoane, dezlegarea lumânărilor fiind săvârşită în 8 ianuarie în zori. Toate componentele acesteia (rămurelele
de pomi, busuiocul etc.) erau utilizate, în alte practici magice.
În Rădeşti, seara, după ce se termina cu sfinţitul caselor, copiii cu clopote şi zurgălăi porneau prin sat cu Şuralexa. Când ajungeau în curtea gospodăriei făceau zgomot mare şi strigau:
„Şuralexa, lexa
C-a murit Alexa
Pe-o scândură lată
Cu gura căscată.”
Oamenii le aruncau nuci, mere, prune uscate, pe care copiii se repezeau
să le culeagă.579
O variantă foarte asemănătoare, în care obiceiul se numea Şiuralesca a
cules din zona Gurahonţului şi învăţătoarea Iulia Botici din Zimbru prin anii
1973-79.580
579
580
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În Moroda copiii, înarmaţi cu zângălaie, porneau prin sat cu Surălexa
după ce trecea preotul cu crucea. Ei înconjurau grajdul, stogul de fân şi de paie,
casa, scuturând clopoţei şi strigând surălexa.581
În Podgora Aradului regăsim obiceiul consemnat în perioada interbelică
în satul Covăsânţ, cu numele de „Ciuralexa” de către preotul Nicolae Bâru582.
În acest sat deja între cele două războaie obiceiul era mult simplificat. La fel ca
în zona moţească copiii primeau la plecare mere, nuci şi bani mărunţi.
În Şicula oamenii abia de-şi mai amintesc despre umblatul copiilor cu
Ciuralexa. În Câmpia Crişului Alb (Şimand), ritualul este menţionat într-o formă şi mai diluată şi cu funcţia schimbată. Aici copiii sunau din talăngi prin curţile gospodarilor pentru a alunga dihorii, şobolanii, şoarecii şi strigoii. În acest
timp ei cântau
„Ciuralexa, lexa
C-a murit Alexa
Pă scândura vergye
Dumnezo să-l iertye!”583
În Macea, datina era ca 2-3 copii de 9-10 ani să meargă cu o talangă de
la vaci pe la casele oamenilor să alunge şobolanii. Din curte în curte ei strigau
„Ciuralexa-n urma popii”.Li se dădeau bani, nuci şi prune uscate.584
La fel, în Şeitin, copiii cu talăgi umblau pe la casele din sat cu
„Ciuralesa”, ca să alunge dihorii, şobolanii, şoarecii şi strigoi.585
Trecând la românii din Ungaria, obiceiul a fost cunoscut la Giula sub
numele de „Ciuralesca”. Aici băieţii înconjurau casa şi coteţul de trei ori strigând „Ciuraliţă-liţă”. Pentru acesta primeau de la gazde bani.586
Rudimente din complexul ritual performat de românii din ţinutul Gurahonţului găsim atestate şi în Micherechi şi Bătania. În Bătania pruncii alergau
în jurul casei claxonând şi strigând: „Păţocii s-audă, şi toţi să fugă.”587
Rituri premaritale
Ajunul Bobotezei a fost considerată în multe comunităţi româneşti ca o
zi bună pentru rituri premaritale.
În Hălmăgel şi Mocirla fetele scuturau noaptea pomi şi îl legau pe unul
din ei şi dimineaţa mergeau să vadă cum arată, ca să ştie cum va arăta viitorul
soţ.588
581
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Odinioară, în satul Zimbru, fata lua „Păpuşa luminilor” şi mergea cu ea
la un pârâu, unde după ce zicea „Treacă răul ca pârăul/ Vină binele ca albinele”
lovea de trei ori gheaţa cu piciorul şi dezleagă păpuşa, apoi îşi făcea de mărit.589
Ea trebuia să zică:
„Hurducă, Hurducă
Vestea mi se ducă
Că-s fată harnică
Şi trebuiesc măritată.”590
În Gurahonţ, Hălmăgel, Bârsa, Socodor, Bârzava când mergea preotul
cu crucea să sfinţească casele, fetele luau busuioc şi îl puneau sub pernă ca să-şi
viseze noaptea ursitul.591
În satul Văsoaia, ca să-şi viseze ursitul fata punea pe locul unde a stat
preotul cu picioarele un sac cu făină pe care se culca.592
În satul Dud, fetele şi feciorii îşi puneau curelele sub preşul peste care a
trecut preotul, apoi se încingeau cu ele în credinţa că astfel îşi visează data.593
În Mocirla, fata punea lângă pat un ulcior şi o pogace, pentru cel visat,
iar sub pernă mărgelele de la gât pe care mai înainte le-a ascuns sub prag să
treacă popa peste ele. Dacă-l visa pe fecior însemna că se va mărita în Câşlegi.
În Şiclău, fetele se culcau pe locul unde a stat popa pentru a-şi visa da594
ta. În Nădlac, feciorii și fetele luau fir de busuioc din „mătăhuz” și-l păstrau
să le poarte noroc.595
„De dată” în ajunul Bobotezei îşi făceau în trecut şi fetele din comunităţile româneşti din Ungaria: „În zua asta n-am mîncat nimic, am ţînut post.
Cînd o mărs popa ne-am uitat bine inde o stat şi acole ne-am culcat. Capu ni-l
punem inde o stat popa.Aşe ne visam că cine ne-a fi uomu.” 596
„Fetele ne punem sara inde o stat popa. Punem lîngă cap înt-on păhar
uă într-o ulceauă apă, că zîceu bătrînele că cine a cere dî la noi în vis apă,
acela ne-a fi uomu.” 597
Fetele din satul Săcal ( Ungaria) ţineau în această zi post, nu mâncau şi nu
beau nimic şi nu se aşezau jos. După ce popa a sfinţit casa, au prăjit pâine, au sărato, au aşternut un pat pe locul unde stătuse popa, în timpul sfinţirii casei. Au pus la
cap pita prăjită, pieptene, foarfece şi oglindă şi s-au culcat să-şi viseze data.598
589
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În sfârşit, în Hălmagiu, în noaptea de Bobotează era obiceiul să fie legaţi cei care au greşit sau care urmau să se căsătorească. Se presăra cenuşă, nisip, pleavă, rumeguş, paie, între casele celor doi, făcând într-un fel publice legăturile ţinute secrete.599
Încercări de a-şi cunoaşte ursitul practicau şi tinerele sârboaice şi
bulgăriţe.
Ziua de Bobotează
În această zi se sfinţeşte apa în toate bisericile.
În trecut, când în Bodrogul Vechi nu exista biserică şi bodroganii mergeau la mănăstirea Hodoş Bodrog, apa se sfinţea în Mureş. Datina era să se
arunce în apă o cruce de unde era scoasă de tinerii care săreau după ea.600

Boboteaza în capela ortodoxă românească din Budapesta

La fel, în trecut, în Şeitin apa se sfinţea la Mureş, însă după ce s-a făcut
canalul Tăietura, sfinţirea a început să se facă la canal. Apa sfinţită se ducea la
biserică de unde oamenii îşi luau în sticluţe pentru casă, utilizând-o mai ales în
caz de boli.601
În Chişineu-Criş datina era ca toţi membrii familiei să bea o înghiţitură
de apă şi să pună un strop şi în apa animalelor, pentru sănătate. Apa mai era folosită şi la sfinţirea caselor noi.602
599
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În Covăsânţ, în timp ce preotul cânta Iordanul şi se trăgea clopotul la
biserică, oamenii încercau să citească semnele vremii. Ei urmăreau să vadă de
unde suflă vântul, de către Mureş, de către Şiria sau de către deal, şi în funcţie
de asta ştiau cum va fi anul.
În zona moţească a judeţului, în Ioneşti, spre seară se făcea un buchet
mare de mlădiţe de altoi de prun, cireş, nuci, care era legat cu un ştergar ţesut în
casă în război. Lângă mlădiţe se mai puneau trei lumânări aprinse „pentru oameni, pentru vite, pentru holde”. Într-o straiţă se puneau mere, nuci, secară,
grâu, porumb şi un colac făcut la Crăciun. Cu acestea se înconjura casa şi grădina de trei ori iar în timp ce se înconjura se striga „Bună sara lui Sântion, roade-n vite, în om şi-n pom!” După ce ajungeau în casă stingeau lumânările pe
rând, a oamenilor în făină, a vitelor în sare şi a holdelor în grâu. În funcţie de
câtă făină, sare sau grâu se lipea de lumânare se ştia dacă vor fi naşteri multe,
spor la animale şi recolte bogate.603
În Şeitin era obiceiul să se umble cu Capra şi la Bobotează. La fel, în
satul Moroda în această zi se umbla cu Hertepul.
În unele sate precum Secusigiu, oamenii ziceau că „la Bobotează se botează vânturile”. Vântul care ar fi bătut în 6 ianuarie ar fi bătut tot anul. Dacă ar
fi suflat Vântul Mare, anul ar fi fost ploios dar cald şi cu boli. Dacă dimpotrivă
ar fi suflat Ungurul, adică vântul de miază noapte, anul ar fi fost răcoros şi cu
mai puţine boli.604
Pentru a cunoaşte cât de bogat va fi anul, în Şeitin şi în Cladova în ziua
de Bobotează se pun crenguţe de măr şi prun, în apă sfinţită şi dacă înfloreau în
câteva zile se credea că anul va fi bogat.
Conform tradiţiilor sârbeşti când se sfinţeşte apa în biserică, în ziua de
Bobotează (Bogojavlenje, 18 ianuarie pe stil nou), se sfinţesc toate apele. Ca
urmare în multe zone aveau loc băi rituale în apele râurilor.
În satele sârbeşti din Banatul de Nord, după liturghie şi după sfinţirea
apei la biserică, şi acum este obiceiul ca tinerii să se arunce în apa îngheţată ca
să prindă crucea aruncată de preot.605 Obiceiul săritului în apă după cruce îl găsim practicat şi de bulgari. Dacă crucea era plină de gheaţă, bulgarii credeau că
oamenii vor fi sănătoşi şi recoltele bogate.
O credinţă generală la toate populaţiile din acest areal este aceea că apa
sfinţită în această zi are puteri apotropaice şi vindecătoare, fiind bună la toate.
În plus, în trecut, sârbii credeau că, în fiecare an de Bobotează, Dumnezeu apare la miezul nopţii şi împlineşte dorinţele oamenilor fără păcat.
606
Această credinţă o găsim şi la bulgari.607
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În calendarul catolic ziua de Bobotează este înscrisă ca Sărbătoarea Celor Trei Crai (Dreikönigstag sau Haromkirály), în amintirea călătoriei celor trei
magi de la răsărit.
În ziua de 6 ianuarie, în comunităţile germane se sfinţea apa şi casele şi
se umbla din casă în casă cu Trei Crai. Grupul era format din trei copiii de 8-12
ani, îmbrăcaţi în haine de ministranţi de la biserică, cu coifuri de hârtie ornamentate. Unul ducea o stea iar ceilalţi doi aveau săbii.608 În casă cântau în cor:
„Wir gehen in das Haus hinein, ja Haus hinein, und kriasn das kleine Jesulein.
Aleluja etc.", după care cei trei crai îşi spuneau rolurile. Începea Boldizsár.
Când terminau ieşeau sunând din clopoţei şi mulţumind.609
În Aradul Nou, odinioară, obiceiul era ca mama sau bunica să pună în
gogoaşă un creiţar. Cel care nimerea banul era numit rege. În această zi erau
sfinţite şi casele, şcoala, casa parohială. La fiecare gospodărie, preotul însemna
pe uşa casei şi a grajdului, anul sfinţirii şi iniţialele celor trei crai („ G+M+B”).
Totodată erau tămâiate şi afumate, cu fumul făcut de cărbunii luaţi din jar, construcţiile şi grajdurile, pentru a îndepărta duhurile rele.
În comunităţile maghiare, ziua este cunoscută sub numele de
Vizkereszt. Preotul sfinţeşte apa în biserică şi casele din sat, seara după vecernie. Odinioară era sfinţită şi primăria şi şcoala.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Szöreg, preotul era însoţit de cantor, curator, ministranţi şi un copil, care avea o straiţă în gât şi în mână un coş.
Pe masă gazdele puneau grâu iar în grâu mere sau pene de găină, ca să
fie sfinţite şi să aducă noroc la recolte şi la animale.
În 1930 în Mezőkovácsháza, obiceiul era ca ministrantul să meargă înainte, să sune din clopoţel şi să zică: „Tisztitják a csengőt, aranyzzák a mozsart.
Jon a pap házat szentelni”.610 Dacă erau primiţi făceau cruce pe uşă, se trece
anul şi iniţialele celor trei crai, în credinţa că astfel casa va fi apărată de „ville”
şi de strigoi611. În casă, gazdele puneau în colţul mesei bani, pe care îi lua ministrantul şi îi dădea afară cantorului.
În Csanádpalota, găzdăriţa punea pe masă, ca să fie sfinţite pâine, sare
şi două lumânări cu panglici.
Trecând frontiera, în Pecica, odinioară cu preotul mergea un diac, un
băiat cu clopoţel şi 4 ministranţi. Preotul era aşteptat, în fiecare casă, cu lumânarea aprinsă, şi cu vasul cu apă sfinţită, pus pe o faţă de masă albă. Diacul începea să cânte de la poartă „A kirájok Kirájának Jézus Krisztusnak” (Regele regilor, Isus Cristos).
Şi aici, pe lemnul de deasupra uşii, preotul scria iniţialele celor trei crai
G+M+B (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), pentru a proteja casa de cele rele. De
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altfel, obiceiul acesta, menţionat pentru prima oară de Bod Péter, în anul 1757,
îl găsim practicat, şi azi în toate comunităţile maghiare din judeţul Arad.612
Tot în această zi în unele sate se umbla cu Steaua (Csillag jaras,
Csillaghordozás) sau Trei Crai (Harom Kiralyi) şi se făceau urări. Umlatul cu
Steaua sau cu Trei Crai începea la Bobotează şi ţinea odinioară 8 zile după sau,
câteodată, până în 2 februarie.
La începutul secolului XX, în Pecica, Kisperg şi Nagykamarás (jud.
Arad) copiii cântau cântecul de stea fie la fereastră fie în casă:
„Három királyok, országunk egy istápját,
Dicsérjük énekekkel vigadozó versekkel,
Szép jel, és szép csillag, szep napunk támadt.
Hol van zsidók királya,mert megjelent csillaga,
Betlehemben találják,kik Jézust körülállják
Szép jel, és száp csillag, szep napunk támadt.”613
Dacă gazdele nu voiau să asculte, băteau în fereastră din interior.
Atunci stelaşii plecau mai departe.
Acolo unde cântau, la final, copiii făceau urări. Odinioară în zonă au
existat numeroase variante pentru urările finale.614 Pentru urări, copiii au primit
nuci şi plăcinţi, însă treptat acestea au fost înlocuite cu bani. Grupul ieşea din
casă cântând.
Referindu-se Háromkirályjárás (Umblatul cu Trei Crai), etnologul Bálint Sándor considera că iniţial performarea a avut loc în prezenţa preotului, cu
ocazia sfinţirii caselor, pentru ca, ulterior, să devină un obicei separat.615
În satele maghiare din Del-Alfőld, umblatul cu „Trei Crai” s-a păstrat
până în urmă cu 50 de ani.
Ceata era formată din 3 băieţi de 12-14 ani. „Craii” erau îmbrăcaţi cu
cizme, cămaşi lungi albe, bărbi din cânepă şi coifuri din hârtie. Gáspár şi
Boldijár aveau câte un clopoţel iar Menhért purta steaua, cu un mecanism ce
permitea mişcarea în faţă, iar în vârf o lumânare.
Când ajungeau la o casă, grupul întreba: „Le daţi sălaş celor trei crai?”
Dacă erau primiţi, intrau pe rând, se aşezau în linie, şi scuturând din clopoţei
cântau împreună, povestind despre naşterea lui Iisus şi despre hotărârea celor
trei magi de a călători, conduşi de stea, la noul Mesia, pentru a-i duce daruri.
La terminarea cântecului băieţii se închinau, după care, fiecare crai cânta pe rând. În final, toţi împreună, mulţumeau în versuri, spunând:
„Köszönjük hogy minket ide bebocsátottatok,
A három-királyoknak szállást adtatok.
612
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Az égi áldátas szálljon tireátok,
Dicsértessék Jézus, békén maradjatok!”616
(Vă mulţumim că ne-aţi primit,
Că aţi dat adăpost celor trei crai.
Să coboare asupra voastră binecuvântarea cerească
Să fie lăudat Isus, rămâne-ţi în pace!)
Ziua de Bobotează a fost considerată de unguri ca bună pentru lecturi
meteorologice. Mai recent, după această zi se defăcea pomul de Crăciun.
Trecând la comunităţile slovace, şi aici, în ziua în care se sfinţeşte apa,
se sfinţesc casele şi se umblă cu Steaua sau cu Tri kráľe (Trei Crai).
Legat de această zi, slovacii credeau în valenţele apotropaice ale apei
sfinţite. Astfel, slovacii catolici din Bihor ajunși în judeţul Arad consideră că
apa a fost încărcată cu aceste valenţe în timpul molitvei rostite în biserică, în
numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Ca urmare, pretutindeni, apa sfinţită era păstrată în casă, în sticluţe, şi utilizată în caz de boală.
Tot în această zi, se performau rituri pentru cânepă. În unele comunităţi
slovace din Ungaria, ca să crească cânepa mare, femeile făceau tăiţei lungi cu
mac.
La bulgarii catolici din Vinga sfinţirea caselor se făcea tot în ziua de
Bobotează. Preotul mergea însoţit de cantor şi de 6-7 copii. Oamenii îi dădeau
preotului bani, ouă, cârnaţi, slănină iar la copii bani. Datina în localitate era ca
în această zi să se facă prima şezătoare cu muzică.617
1.7. Câşlegile, Fărşangul
De la Bobotează în tradiţiile româneşti începeau Câşlegile, iar în cele
ale populaţiilor catolice şi reformate Carnavalul sau Fărşangul, (Fasching,
Fársáng) un timp de trecere de la iarnă spre primăvară dar şi de slobozenie, în
care aveau loc distracţii, petreceri şi nunţi, care se încheia la intrarea în Postul
Mare.
În zona moţească, femeile încheiau ciclul de şezători de lucru, printr-o
petrecere numită vergel, organizată la începutul Câşlegilor. În satul Tisa fetele
şi femeile care au participat la şezători suportau toate cheltuielile de organizare,
plătind inclusiv muzica. De asemenea ele aduceau făină, ulei, zahăr, fiindcă
tradiţia era la vergel să se mănânce pancove şi să se bea răchie.618
În satele româneşti din Ungaria, acest interval de timp era deschis în
trecut de jocul numit a „vişinuţălor”, care avea loc în 8 ianuarie.619
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În timpul Câșlegilor, Fărșangului, societățile tradiționale ţineu o serie de
sfinți înscriși în calendarul ortodox și catolic .
Credinţe şi practici precreştine legate de sfinţii din luna ianuarie
Sf. Ioan, 7 ianuarie
La români cu Sfântul Ioan începeau Câşlegile, în care era reluat torsul,
feciorii puteau să meargă la peţit şi se puteau face nunţi. În Şicula despre cel care s-a căsătorit primul în Câşlegi se zice că „a dezlegat luminile”.620
În ajun de Sf. Ioan, feciorii din Comlăuş căpăreau muzica şi mergeau cu
clăinetele pe la toţi Ionii din sat să-i gratuleze. Familiile care aveau Ioni îşi aşteptau goşti cu masa pusă. Obiceiul se numea în sat „cu Ionii”.621
Obiceiul de a-i gratula pe cei ce aveau numele de Ion îl găsim şi în
Chişineu-Criş, Macea, Bodrogul Vechi. În Bodrog, Ionii erau vizitaţi dis-dedimineaţă. La poartă se făcea gălăgie mare, ca să-i trezească pe cei din casă.Erau ospătaţi toţi cei care veneau, chiar şi străinii. În Macea se mergea pe la
Ioni cu banda.622
Datina în această localitate era ca la cină să se consume cotoroage (piftii).

Cotoroage
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În unele sate precum Hăşmaş se umbla cu turca şi la Sf. Ion.623
În tradiţia românească din sudul țării, petrecerea femeilor, numită
Iordănitul femeilor, Tontoroiul, Cumetria femeilor, Babindirul, se ţinea, în 7
ianuarie, la fel ca la bulgari, la care această zi se numea Jenski vodiţi ( Boboteaza femeilor). În ciuda diferenţei de dată, la o comparaţie cu făršangul femeilor din tradiţiile germanilor, maghiarilor şi slovacilor, care se ţine în ultima zi
de Carnaval, recunoaştem acelaşi scenariul.
Conform datinii, româncele se adunau în casa uneia dintre ele şi "făceau chefuri şi jocuri fără bărbaţi". Femeile se considerau în această zi mai tari
şi cu mai multe drepturi decât bărbaţii, lăsându-şi toate obligaţiile de soţie şi
mamă în seama soacrelor şi chiar a bărbaţilor.624
Unii mitologi sunt de părere că acest comportament al femeilor îşi are
originea în vechiul cult a lui Dionysos, ţinut de femeile trace slujitoarele lui însă marea extensie a obiceiului în Europa medievală ne trimite mai degrabă cu
gândul la străvechea Europă matriarhală.
Babinden, 8 ianuarie
Echivalentul bulgar al petrecerii femeilor are loc în 8 ianuarie, considerată ziua moaşei (Babinden).625 Femeile se adună la casa moașei, aducând cu
ele vin, pâine, o găină friptă. La petrecere este acceptat un singur bărbat, muzicantul.
Sf. Petru de Iarnă, 16 ianuarie
Pentru români ziua de 16 ianuarie este cea mai importantă zi din Anul
lupului şi ea marchează miezul iernii. Ziua deschide ciclul zilelor lupeşti din an
(Filipii de iarnă, Sf. Petru de Vară, Filipii de toamnă, Sf. Andrei).
Calendaristic Sf. Petru de Iarnă sau Petru cel Şchiop şi Sf. Petru de Vară (29 iunie) împart anul pastoral şi agricol în două jumătăţi.626 După mitologi,
la origini, Sf. Petru de Iarnă sau Petru cel Şchiop este o veche divinitate care
controlează atât comportamentul lupilor, care i se supun, cât şi pe cel al oamenilor, care sunt sancţionaţi dacă nu îşi îngrijesc animalele.627 Ziua era odinioară
marcată de interdicţii. Femeile nu lucrau lână ca să nu le mănânce lupii oile.
În satele româneşti din aceste ţinuturi, odată cu dispariţia lupilor, credinţele legate de patronul lor s-au pierdut. A rămas doar reperul temporal de
mijloc al iernii şi percepţia legăturii dintre celor două zile de Petru din an.
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Antanasiile, 17 ianuarie
Sărbătoarea întinsă pe trei zile628 cumulează în tradiţia românească doi
sfinţi patroni Anton şi Tănase de ciumă, de unde şi numele de Antanasii, ce face trimitere la amândoi. Cele trei zile sunt cunoscute şi ca Circovii de iarnă cu
sensul de sfinţii bisericii. În centrul acestui interval temporal stă ziua Sf. Antonie cel Mare despre care una din tradiţiile româneşti spune că a fost cumătrul
lui Dumnezeu. În sudul Moldovei se credea că a fost ungur care s-a sfinţit.629
Era ţinut prin nelucrare, fiind considerat un sfânt rău de arsuri şi opăreli.
La români, în judeţul Arad şi în satele de dincolo de frontieră nu găsim
credinţe despre sfântul Antonie cel Mare, despre care biserica spune că a fost
primul care s-a călugărit. Găsim în schimb credinţe şi practici despre Sf. Anton
de iarnă catolic, ceea ce ne trimite cu gândul la credinţa moldovenilor că Anton
din calendarul ortodox ar fi fost ungur.
Cât priveşte Tănase de ciumă (Sf. Atanasie), în tradiţia bulgarilor ziua
marca jumătatea de iarnă. Se spunea că, din 18 ianuarie, ziua creştea cât un salt
de cerb. De asemenea se credea că în această zi se naşte ciuma. Bulgarii din
unele ţinuturi, pentru a fi feriţi de ciumă coceau pâini rituale, pe care le ungeau
cu miere şi tăiau o găină neagră, conform credinţei că ciuma fugea de păsările
negre.630 Practicile nu sunt cunoscute la bulgarii din această zonă.
Sf. Anton (Remete Antal napja), 17 ianuarie
În 17 ianuarie, catolicii îl serbează pe Sf. Anton de iarnă, patronul oamenilor şi animalelor bolnave631. La fel ca Sf. Petru de Iarnă din tradiţiile româneşti şi la unguri Sf. Anton de iarnă face pereche cu Sf. Anton de Padova, ţinut în 13 iunie. Credinţele populare legate de „Anton” îi privesc pe ambii sfinţi.
Numele acestor sfinţi şi aceste zile sunt asociate cu boala numită popular
orbanţ, cunoscută şi sub numele de „focul Sf. Anton”. Tradiţia maghiară spune
că ea poate fi vindecată doar în această zi, prin descântece speciale sau prin alte
mijloace magice.632
Ziua de Piroska (Piroska napja), 18 ianuarie
Ziua este considerată, în satele maghiare, ca bună pentru previziuni
meteorologice. Ţăranii unguri din Kiszombor (jud. Csongrád) obişnuiesc să
spună „Piroska napján ha fagy, negyen napig el nem hagy” („Dacă îngheaţă de
Piroska, 40 de zile va ţine gheaţa”).633În acest sat ziua de Piroska era considera628
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tă în relaţie directă cu căsătoriile. Se credea că fetele care îşi leagă la gât un batic roşu se vor mărita încă în acel an.
Ziua Sf. Agneş (Ágnes napja), 21 ianuarie
Următoarea zi, în care se putea cunoaşte vremea, era ziua Sf. Agnes.
Ţăranii unguri ziceau odinioară că, „dacă Agneş este rece, Vinţe este împăcat
că pivniţele sunt pline”.
În Kiszombor (jud. Csongrád) femeile însărcinate se spălau în această zi
cu apă sărată, ca să aibă prunci sănătoşi.634
Vincent/ Sf. Vinţe (Vince napja), 22 ianuarie
Sf. Vinţe era ţinut mai ales în comunităţile maghiare din zonele viticole.
Ţăranii urmăreau vremea din această zi, fiindcă se credea că, dacă această zi este frumoasă, însorită, în acel an avea să fie mult vin: „Hogy-ha szépen fénylik
Vince, megtelik borral a pince” (Dacă Vinţe străluceşte frumos, se va umple
pivniţa de vin).635
Lecturi meteorologice aveau loc la Sf. Vincent şi în comunităţile slovace din zonă. La fel ca şi ungurii, slovacii din Totkomlós spuneau: „Keď na
Vince svieťi slnce, buďe veľa vino” (Dacă va fi soare la Vincent, va fi an cu
mult vin). Slovacii din Mocrea aveau o zicală asemănătoare: „Keď sa ligoce
Vincent, bude plná pivnica” (Dacă Vinţe străluceşte frumos, se va umple pivniţa de vin.)636
Sf. Pavel / Pál napja/ Pavol, 25 ianuarie
Dincolo de sărbătoarea religioasă, ziua de Sf. Pavel a fost considerată
de ţărani o altă zi bună pentru lecturi meteorologice şi de cunoaştere a sănătăţii.
Odinioară, ungurii credeau că, în funcţie de cum era ziua de Sf. Pál, aşa
urma să fie şi viitorul lor.
În zonă circulă şi astăzi zicala: „Ha Pál fordul köddel,/ Ember elhull
döggel”/ Dacă Pavel se întoarce cu ceaţă, omul moare de epidemie/637, ceea ce
însemna că, dacă în ziua de 25 ianuarie vremea este întunecată, ceţoasă, umedă,
tot anul va fi boală şi moarte.
A doua zicală legată de această zi, cu circulaţie în satele maghiare de
frontieră, se referă la vreme: „Ha Pál napjan fú o szél,/ A nyomában eső kél”/
Dacă de ziua lui Pavel suflă vântul, în urma lui va fi ploaie/,638 ceea ce indică o
îndelungată practică ţărănească de observare a vremii, determinată de necesităţile
vieţii cotidiene, fiindcă anul ploios echivala cu recolte slabe de grâu.
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În sfârşit, în unele sate ungureşti, ziua mai era numită „Ziua pogăcilor
de Pál” (Pálpogácsás nap) fiindcă acum se puteau face previziuni legate de
moarte, cu ajutorul pogăcilor. Înainte de frigere în aceste pogăci se înfigeau pene şi fiecare din casă îşi alegea o pană. Dacă, în timp ce se frigea pogacea, pana
aleasă era mai aproape de cel care a ales-o, se credea că în cel mai bun caz
acesta se va arde dar se spunea şi că va muri în curând.
La slovaci, ziua de Pavol reprezenta de asemenea un important marcaj
temporar, fiind considerată „jumătate de iarnă”.
În tradiţiile populare slovace din zona de frontieră româno-maghiară, la
Békéscsaba, Mocrea etc. se credea că acum iese ursul din bârlog şi, dacă afară
era soare, se întorcea înapoi în bârlog şi încă 40 de zile îşi lingea laba, adică atât
mai ţinea iarna grea.639
La fel ca la unguri, slovacii făceau de Pavol previziuni meteorologice.
Astfel, dacă ziua era însorită slovacii se aşteptau la recolte bogate.
La miezul nopţii, ţăranii mergeau la marginea satului şi dacă vântul sufla dinspre răsărit însemna că va fi un an bun, dacă sufla dinspre miazăzi recolta
ar fi fost mijlocie iar dacă sufla dinspre nord se aşteptau la un an slab.
Sf. Sava – sfânt naţional sârb, 27 ianuarie
Şi astăzi, sârbii de pretutindeni se consideră păstrători ai bogatelor tradiţii nemanide. De aceste tradiţii se leagă şi cultul Sf. Sava.640
Rolul lui Sava Nemanjić în destinul poporului sârb a făcut să fie sanctificat, sărbătoarea Sf. Sava celebrându-se în ziua de 27 ianuarie. În scurtă vreme,
cultul său s-a răspândit în toate ţinuturile locuite de sârbi, pelerinajele la moaştele Sfântului Sava transformând Mănăstirea Mileşeva într-o „Mecca
sârberască”. De asemenea multe biserici l-au luat pe Sf. Sava ca patron.
Acest cult nu a dispărut după desfiinţarea statului sârb, ci mai mult, după cum consemnează Letopiseţul lui Branković, a fost preluat şi de unii ocupanţi turci. În acest sens letopiseţul reproduce un raport al unui beg turc, care
anunţa autorităţile că „turcii (din fostele teritorii ale Serbiei-n.n.) cred în Sf.
Sava şi încep să-şi facă semnul crucii şi să se creştineze”.
Ca să stopeze acest fenomen, Înalta Poartă a dat ordin ca rămăşiţele Sf.
Sava să fie arse la Belgrad, pe colinele Vračar.641
Cultul a reînviat însă după eliberarea de sub turci. La începutul secolului al XIX-lea a fost compus textul şi melodia Imnului Sf. Sava, iar printr-o lege
din 1841 el a devenit şi patronul şcolilor.
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Pe motiv că sunt prea mulţi sfinţi în calendar, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Curtea de la Viena a interzis, prin rescript imperial, ţinerea
sărbătorii Sf. Sava şi a Sf. Parachiva, însă sârbii au nesocotit interdicţia.
Ziua este ţinută şi azi ca una din marile sărbători ale sârbilor de pretutindeni.
Mitologul Veselin Čaikanović consideră că Sava sintetizează trăsăturile
mai multor sfinţi, reprezentând prototipul de sfânt creştin în general, aşa cum şi
l-a imaginat poporul.642
În toate bisericile sârbeşti, în această zi, dimineaţa are loc serviciul religios, ocazie cu care se citeşte Acatistul Sf. Sava.
În unele locuri se organizează şi un program artistic cu copii, care cântă
cântece precum Mali pesma o Savi, Svetosavska znameňa, Srbska se crkva
danas raduie, etc. Seara se încheie cu balul de Sf. Sava.
Inventarul de credinţe
Personalitatea puternică a celui ce a pus bazele bisericii unice a acestui
neam a fost în timp mitizată de imaginarul popular, Sf. Sava devenind o figură
legendară, prezentă într-un mare număr de poveşti.
El a fost perceput ca un mare binefăcător. În popor s-a răspândit credinţa că le-a transmis oamenilor multe deprinderi.
Tradiţia orală spune că Sf. Sava i-ar fi învăţat pe sârbi cum să are, să
sape, să aprindă focul, iar pe sârboaice cum să gătească, să ţeasă la război, să
împletească. De asemenea tot el ar fi introdus, pentru prima dată, unele meşteşuguri şi le-ar fi perfecţionat pe cele existente, încât curelarii, opincarii, postăvarii, pielarii l-au considerat patronul lor, punându-l ca sfânt ocrotitor al breslei.
Tot tradiţia orală îl prezintă ca pe un făcător de minuni. Astfel, într-una
din legendele despre Sf. Sava se spune că el i-a învăţat pe sârbii din Herţegovina să facă brânză şi lapte acru şi că, apoi, urcându-se pe Raňen-planina s-a întors spre Bosnia, a făcut cu cârja semnul crucii zicând „Să dea Dumnezeu ca de
acum şi acolo să se acrească laptele şi să se facă brânză” iar cuvintele sale sau împlinit.
În credinţele sârbeşti se spune că Sava încă trăieşte printre sârbi. Câteodată singur, îmbrăcat în haine de cerşetor, alteori împreună cu Dumnezeu, el călătoreşte de la un capăt la altul al ţării şi împarte oamenilor dreptatea.
În sfârşit, Sava figurează printre sfinţii patroni ai lupilor. Se credea că
este înconjurat de lupi, încât a şi fost numit „păstorul lupilor” iar lupilor li se
spunea „câinii Sf. Sava”.
O altă legendă, care circulă în spaţiul sârbesc, în mai multe variante,
spune că, de ziua lui, Sf. Sava merge în pădure, adună lupii în jurul lui şi le
spune ce turme să atace şi câte animale să omoare.
642
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Pentru a-şi salva turmele păstorii încercau să-l îmbuneze, ţinând înaintea zilei sale 7 zile de post.
În oraşul Aleksinač, pe Morava, de ziua sfântului se făcea un colac special şi se aprindeau lumânări.
De asemenea, numeroase tradiţii, conservate de memoria colectivă a diferitelor ţinuturi se referă la izvoare ce-i poartă numele, care ar fi apărut în locul
în care a lovit Sava cu cârja arhierească şi care au puteri tămăduitoare.
Într-un cuvânt, şi astăzi poporul îl consideră „cel mai sârb dintre
sfinţi”. În toate comunităţile sârbe din aceste teritorii, dimineaţa se face slujbă
la biserică, ocazie cu care naşul sărbătorii aduce colacul Sf. Sava, are loc un
spectacol iar seara bal.
În tradiția bulgară în această zi în trecut se săvârșeau practici de
propițiere. Țăranii preparau în ajun o masă pentru urs.643

Spectacol cu copii de Sf. Sava

Sfinţirea colacului şi a colivei
la Novi Szentivan (Ungaria)

Colacul Sf. Sava

Înconjurarea bisericii

Schimbarea la faţă, 28 ianuarie
Sărbătoarea specifică bulgarilor pavlichieni, pentru care acesta este ziua
în care Sf. Paul a trecut la catolicism. Ziua este considerată de bulgarii din aceste ţinuturi ca mijlocul iernii Screcć zima, prin urmare în această zi aveau loc şi
lecturi meteorologice. Ţăranii credeau că, dacă în această zi nu este frig, urmau
643
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zile friguroase şi invers. Tot în această zi, în funcţie de cum era dimineaţa, se
putea cunoaşte preţul porcilor la primăvară. Dacă dimineaţa era senină, porcii
ar fi fost ieftini.644
Trei Ierarhi, 31 ianuarie
În Tisa sărbătoarea este cunoscută cu termenul ei popular Trisfetitele. În
Secusigiu cei trei ierarhi sunt numiţi Treieraşi. Oamenii credeau că dacă în
această zi este zăpadă, treieraşii o vor treiera şi se va topi, iar dacă nu e zăpadă
treieraşii o aduceau.645
Datini, sărbători şi sfinţii lunii februarie
Sf. Trif, 1 februarie
Aproape necunoscut de românii din aceste ţinuturi, ziua Sfântului Trifon este prima mare sărbătoare în calendarul agricol, pomicol şi viticol. În tradiţia populară românească aceasta este ziua în care se întâlneşte iarna cu vara.
În unele regiuni viticole ale României bărbăţii mergeau la vie „să facă
Gurban”. Numele de origine turcă, pare să sugereze după Ion Ghinoiu, că în
vechime, datina era să se sacrifice o oaie, un berbec, pentru sporul viei646.
Dacă românii din această zonă nu-l ţin, obiceiul sfinţirii unor corzi de
vie îl găsim practicat de sârbii mureşeni din aceste ţinuturi. Datina, păstrată până azi, este ca aceste mlădiţe să fie stropite cu vin vechi, ca prin similitudine şi
ele să producă struguri pentru un vin bun. Ţăranii ieşiţi la vie mâncau, conform
tradiţiei slănină friptă, cartofi în coajă şi beau vin.647 În jurul Szegedului, în
prezent se iese la vie cu praporii iar mlădiţele sunt sfinţite de preot.

Ieşirea sârbilor la vie de Sf. Trifon. Satul Deska (Ungaria)
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Sfinţirea viei. Satul Deska (Ungaria)

Preotul, cantorii, dieci. Satul Deska (Ungaria)

Obiceiul îl găsim practicat în forma veche şi de bulgarii din Bulgaria.648
În unele ţinuturi ale Bulgariei, în zorii zilei femeile făceau o pâine rituală,
trifonski, şi tăiau o găină neagră pe care o găteau, ca ofrandă.
Întâmpinarea Domnului649, 2 februarie
Cunoscută la români şi ca Ziua Ursului sau Mărtinul Mare, se zice că în
această zi iese ursul din bârlog. Conform calculelor din calendar, cele trei zile
ale Martinilor de Iarnă cad totdeauna la 40 de zile după Crăciun, Martinul Mare
suprapunându-se peste Stretenie. În Transilvania şi prin extensie şi în comunităţile româneşti din această zonă (Dud, Măderat, Macea, Bodrogul Vechi etc.) se
credea că dacă dimineaţa e soare şi ursul îşi vede umbra, se sperie şi se întoarce
în bârlog şi vreme de 40 de zile va fi vreme rea650.
În satele din jurul Gurahonţului, „Strecenia” a fost asociată de ţărani cu
strechea vitelor. Prin urmare, în această zi, în satul Zimbru, era obiceiul să se
pună zăpadă sub coada vacilor zicând „Aşa cum nu se pune goanga pe neauă să
nu se pună nici pe vacă.”651
Ziua de 2 februarie este considerată ca foarte bună pentru previziuni
meteorologice. Ţăranii urmăreau vremea şi dacă era „moale” însemna că se va
înăspri. La fel se credea că dacă ziua era luminoasă anul urma să fie bogat în
roade. Tot în zona Gurahonţului, ca vacile să fie liniştite vara, femeile nu umblau în această zi cu piaptănul şi cu sita şi nu scuturau hainele.652În Măderat,
oamenii credeau că, dacă în această zi, ursul iese din bârlog şi îşi vede umbra,
iarna se va prelungi cu trei săptămâni.653
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În tradiţiile germane această zi era considerată ca sfârşitul iernii.
La unguri, ziua este cunoscută ca Gyertyaszentelő. În satele catolice
acum se sfinţesc lumânările la biserică. În viaţa ţăranului maghiar aceste lumânări sfinţite îl însoţeau de la leagăn până la sicriu. Amintim în acest sens, că,
până la botez, lângă pruncul nou născut, se punea o lumânare sfinţită, ca să-l
apere de duhurile rele.
În satele din jurul Szegedului, se credea că, dacă lumânările nu se sting
în această zi, va fi recoltă bună de miere.
În Kiszombor, când veneau de la biserică, femeile lipeau un capăt de
lumânare pe clanţa de la uşă, ca să fie pace în casă.654
Tot în această zonă, pomii fructiferi erau bătuţi ritual cu lumânări sfinţite, ca să dea rod şi se făceau previziuni meteorologice
Conform zicalei: „Ha fénzlik gyertyaszentelő,/ Az iziket vedd elő!” (dacă
străluceşte la gyertyaszentelő să pregăteşti tuleii), în tradiţia maghiară se considera că, dacă la Gyertyaszentelő soarele străluceşte, va fi mai frig ca înainte655.
Ţurţurii lungi promiteau un an cu mult porumb.
Slovacii sărbătoreau în această zi, cunoscută sub numele de Hromňice,
persoanele care purtau numele de Mária. Cândva se organizau şi baluri. Azi,
doar biserica evanghelică mai ţine cu sfinţenie sărbătoarea.
Ţăranii slovaci urmăreau şi ei vremea. Dacă în 2 februarie era înnorat,
slovacii din Totkomlós şi Nădlac obişnuiau să spună: „Hromňice – odmetávaj
oňice” (Hromniţe dă-ţi jos obielele) iar dacă era o zi însorită se credea că iarna
va continua şi spuneau „Hromňice poberaj oňice” (Hromniţe puneţi obielele)656.
Şi la bulgarii din Vinga în această zi se sfinţeau lumânările în biserică şi
apoi erau păstrate de femei în casă. Ele erau folosite în caz de boală gravă, trăsnete, agonie şi moarte. În această zi se împleteau nişte şnururi din aţă albă şi roşie, numite gjardánčita 657 care se legau la lumânări, la mână, degete, simbolizând focul şi viaţa lungă. Ele erau purtate de copii şi de tineri până la vopsitul
ouălor de Paşti, când se aruncau în foc.658
Sf. Balaj (Balázs napja), 3 februarie
Legenda sfântului Balaj este pusă de maghiari în legătură cu vindecarea
tuturor bolilor de gât. Ca urmare, în multe sate, oamenii credeau că merele sfinţite în această zi erau bune pentru bolile de gât.
Odinioară, în ţinuturile din vestul Ungariei, în 3 februarie, „se umbla cu
Balaj”. Obiceiul este atestat încă din secolul al XVII-lea. Alaiul de mascaţi
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mergeau din casă în casă. Unul dintre ei era „episcopul Balaj”, cu coif de hârtie. Grupul ducea o frigare, „ca cei ai casei să aibă pe ce frige cârnaţi şi slănină”, şi făceau urări de prosperitate.659 Drept recompensă primeau slănină, fasole, untură, ouă. În această zonă, obiceiul, dacă a existat în trecut, s-a pierdut
demult.
Maghiarii din Voievodina credeau că dacă în această zi plouă, vara semănăturile ar fi fost distruse de piatră. În jurul Szegedului ţăranii puneau în cele
patru colţuri ale viei dovleci, ca păsările să nu strice strugurii.660
Sf. Doroteea (Dorottya napja), 6 februarie
În tradiţia populară maghiară, legat de Doroteea prin sate se spune: „Ha
Dorottya szoritja, Julianna tágitja”, adică dacă la Dorottya îngheaţă, se moaie
la Julianna.
Numită la slovaci Dorota, Sfânta Doroteea este considerată ocrotitoarea
grădinilor. De ea se leagă o serie de credinţe şi practici rituale ce ţin de calendarul astronomic şi de începutul anului agrar.
Slovacii din Ďurke spuneau că în această zi se deschide graiul păsărilor,
care acum cântă prima oară.
În Békéscsaba, ţăranii credeau că, în funcţie de cum era această zi, aşa
urma să fie şi recolta din acel an.
În regiunile de deal şi de munte ziua era una de curăţenie. Acum se spălau hainele murdare, adunate peste iarnă.
Tot legat de această zi era obiceiul de a mânca dulciuri, pentru ca ele să
nu-ţi lipsească peste an.661
Sf. Haralambie, 10 februarie
Considerat de ortodocşi patronul ciumei, se spune că Sf. Haralambiei îi
dă drumul în lume, când oamenii sunt prea păcătoşi.662 Prin urmare în vechime
românii, sârbii şi bulgarii ţineau ziua prin nelucrare pentru ciumă, vărsat şi alte
boli.
În judeţul Arad, în satul Hălmagiu, în această zi datina era să se ducă la
biserică, pentru a fi sfinţite, sare amestecată cu mălai sau tărâţe, care apoi se
dădea vitelor din gospodărie pentru sănătate.663
Sf. Vlas, 11 februarie (stil vechi)
Ţinut de sârbi şi de bulgari la 11 februarie pe stil vechi, adică în perioada fătatului de iarnă al animalelor, Sf. Vlas a fost considerat de mitologi ca fi659
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ind varianta creştină a vechiului zeu slav Veles664, patronul animalelor, al vitelor şi al belşugului vieţii.
Sf. Bálint (Bálint napja), 14 februarie
Ziua Sf. Bálint cade în perioada de slobozenie a Farşangului. În această
zonă maghiarii credeau că de Balint se prind toate. De aceea ţăranii plantau în
această zi puieţii, ca să se întărească mai repede.
Ungurii din Elek obişnuiau să pună, în această zi, în apa de băut a animalelor, apă sfinţită, ca să le întărească. Legat de vreme, se credea că dacă este
frig şi uscat la Bálint, recoltele vor fi bune.665
Sf. Zsuzsanna (Zsuzsanna napja), 19 februarie
De Sf. Zsuzsanna, înscrisă în calendarul catolic, ţăranii unguri aşteptau
să audă cântând ciocârlia, semn că vine primăvara. De asemenea, spuneau că
dacă ciocârlia zboară jos, vine frigul iar dacă se înălţa, este semn de primăvară.
Cultul sfintei este atestat încă din perioada medievală şi a cunoscut o largă extensie în Ungara.
În judeţul Bács, ţăranii începeau din această zi să gunoiască şi să are
pământul.
În zonele miniere ale Ungariei, chiar când ziua cădea în post, tinerii
umblau prin sat cu un joc dramatic numit „Zsuzsanna” (Zsuzsanna jaték), intrat
pe filieră germană666, cu mai multe personaje (Zsuzsanna, soţul, doi băieşi bătrâni şi mincinoşi, un primar, un soldat şi „comuna”). Potrivit etnologului Bálint Sándor, în trecut au fost culese variante ale jocului în latină, germană, maghiară şi română 667 şi a cunoscut o extensie mult mai mare. În anul 1870, piesa
era interpretată de copii reformaţi din satul Magyarittebé (Voievodina)668 A fost
performat până la începutul secolului XX.
Slovacii credeau şi ei că, dacă la Zuzana începea să cânte ciocârlia, însemna că a venit primăvara iar dacă ciocârlia bea apă dintr-o urmă de roată însemna că va fi un an bun669. Dacă dimpotrivă nu găsea apă, oamenii se aşteptau
la un an rău.
Petru cel de tăciune (Üsztögös Szent Péter napja), 22 februarie
La maghiari, ziua este considerată ca nefastă sau aducătoare de nefericire. De aceea în trecut era marcată de o serie de interdicţii. Nu se muncea, nu
664
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puneau cloşca pe ouă, fiindcă ouăle s-ar fi înnegrit, femeile nu puneau mâna pe
făină, fiindcă se credea că grâul va fi ca tăciunele etc.670
Sf. Matei (Mátyás napja), 24 februarie
La maghiarii din Számos (Voievodina), ziua Sfântului Matei este pusă
de ţăranii în legătură cu ouăle. În judeţul Barany se credea că cine prindea peşte
la Matiaş va prinde tot anul.671
Ca toate celelalte sărbători de dinainte şi acesta este o zi folosită pentru
lecturi meteorologice. Între unguri circulă zicala: „Mátyás ront ha talál, ha nem
talál, csinál” (dacă Matiaş găseşte gheaţă o topeşte, dacă nu găseşte, o face)”672
În sfârşit prin sate se mai zice că „Gergely şi Matiaş sunt doi oameni
răi”, fiindcă în zilele lor de obicei este frig.
Referitor la ziua de Maťej, slovacii spuneau şi ei că „dacă Matei găseşte gheaţă o sparge iar dacă nu găseşte o face”.673 Zicala o găsim în zonă şi la
germani, la şocaţi şi la bulgarii catolici din Vinga.
Fărşangul
Carnavalul adică perioada de slobozenie dintre Bobotează şi Postul mare se încheia la germani, maghiari, slovaci şi bulgari cu alai de măşti şi cu o ultimă distracţie, în care are loc uciderea simbolică şi „înmormântarea iernii.”
În tradiţia germană, această perioada „ţicnită”, se numeşte Fasching.
Cuvântul Fasching, atestat încă din 1283, în are originea în vaschang, o formă
coruptă a lui fastnacht674, cu înţelesul de timp de petrecere şi distracţie, în care
erau performate jocuri glumeţe cu măşti.
La începutul secolului XX, germanii din Elek umblau pe uliţe cu căruţa
cu Hansl şi Kredl. Păpuşile erau puse pe o roată, montată pe o grindă care se
învârtea, spre distracţia privitorilor. În faţă era o căruţă mare cu coviltir, cu o
masă, scaune, un butoi de vin şi muzicanţi. Feciorii din căruţă, mascaţi, beau şi
cântau. Căruţele cu tineri erau însoţite de copiii, care mergeau pe margine, cu
sticle cu vin în mână. Alaiul se oprea la casele cu fete pe care le dansau. La petrecerea de marţi, după dans, în Elek era obiceiul să fie prezentată parodia cernirii cu cenuşă (hamvázas). 675
În Sânmartin scenariul a fost acelaşi. Şi aici nebunii (faschingsnarren)
umblau prin sat cu căruţele cu muzica, îmbiind oamenii cu băutură. În acest sat
un băiat şi o fată interpretau pe Hansl şi Kredl, băiatul îmbrăcându-se în rochie
albă cu pălărie de paie şi cu o mătură în mână iar fata în haine rele de bărbat.676
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În Sântana, în trecut obiceiul era ca să fie înhămat un cal la un vălău, în
care stătea un bărbat care amesteca noroiul. Nu lipseau nici căruţele cu petrecăreţi. La bal se jucau diferite jocuri distractive precum Bărbieritul, Moartea măgarului etc.677
La germanii din Macea, Fărşangul începea cam cu o săptămână înainte
de intrarea în post. Mascaţii umblau prin sat cu căruţele, cu muzica, scuturând
mături şi steaguri şi strigând „Foasing, foasing”. Muzica cânta „Oh, oh, Rosie”
și „Annelise”. În trecut duceau cu ei într-o căruță și cele două păpuși din cârpe,
Hansl şi Kredl,678 pe roată. La sfârşitul carnavalului, din produsele și banii primiți se făcea mâncare pentru balul de Fărșang.679
În Păulişul Nou, germanii ţineau Fărşangul trei zile (duminică, luni şi
marţi). În fiecare seara se făcea bal la casa lui Bader Josef, care avea spaţiu mare pentru dans şi un balcon pentru muzicanţi. Muzica era din localitate sau adusă din Glogovăţ, Şiria.680
În Aradul Nou se organizau seri de dans şi baluri, precum „Balul
alb”(Weissenball), la care domnişoarele erau îmbrăcate complet în alb,
„Kanafasball”, „Balul agricutorilor”. Adeseori erau şi baluri improvizate numite Baluri la casă (Haussbällen).
Perioada se încheia cu îngroparea rituală a ierni, simbolizată de o păpuşă de paie, care era transportată de un alai de măşti, ce defilau pe străzi. În faţă
mergea pe jos un om cu o cutie de tablă în care aduna bani. Urmau 12 cai, la
două căruţe de patrulă şi la una ţigănească, acoperită cu totul cu o pânză.
Într-o căruţă, pe o roată, erau două păpuşi, iniţial din paie mai apoi din
cârpe, Hansl şi Kredl. Muzicanţii însoţeau alaiul. Mai recent ziua a început să
se rezume la organizarea unui bal, Balul de Fărşang. În ultima seară dinainte de
post, la „masa grasă”, în Aradul Nou se servea carne de viţel.
La fel, în tradiţia maghiară, Fársáng-ul, se încheia la intrarea în post
cunoscută sub numele de Hus-hagyó. Perioada figurează în seria sărbătorilor
considerate de biserică „drăceşti” (Ördögök Innepének), de celebrare a naturii şi
a fecundităţii, în care este îngropată iarna şi deschisă primăvara. Iarna, reprezentată printr-o păpuşă, era ucisă simbolic fie prin înecare fie prin ardere.681
Această funcţie face din perioada de carnaval un marcaj temporal important pentru maghiari. Primul care a menţionat Fársáng-ul a fost Temesvári
Pelbárt în secolul al XV-lea.682
Mai târziu, un istoric al obiceiului la maghiari îl va face Bod Péter, care
a explicat, de altfel, şi originea cuvântului.683 După el, cuvântul ca şi obiceiul, a
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fost preluat de la germani. Tot de la germani a fost preluat şi obiceiul slobozirii
roţilor aprinse (sajbózás), numele trimiţând la germanul „Scheibe”.
Cât priveşte denumirea maghiară, Hus-hagyó Kedd Napja, atestată în
secolele XV-XVI, ea se referă la ultima zi, în care se mănâncă carne, înainte de
Postul Mare, fiind o traducere a latinescului Carniprivium sau Privicarnium.684
Perioada de slobozenie în care aveau loc petreceri, mai ales duminica,
se întinde de la Bobotează până la intrarea în Postul Mare. În judeţul Baranya,
în tot acest interval se umbla din casă în casă cu un sicriu şi se făceau urări.685

Carnavalul la ungurii din Olari, 2017
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Duminicile din acest interval erau numerotate (prima duminică, a doua
duminică etc.), iar ultima duminica Fărşangului.686
Cele trei zile, duminică, luni şi marţi (farsangvasárnap, farsanghétfő şi
húshagyókedd), care încheiau farsangul, mai erau numite şi coada fărşangului
(“farsang farkának”).
La fel ca la germani, în ultima zi de petrecere dinaintea postului şi în satele maghiare aveau loc parăzi cu măşti.
Dacă, odinioară, măştile, mai ales cele animaliere, reprezentau un substitut al unor zeităţi arhaice, ce îşi făceau simţită prezenţa, iar jocurile performate, în acest interval de excese, închideau în ele o anumită ritualistică simbolică,
azi, acolo unde obiceiul de a umbla mascat în alai s-a păstrat, întreg scenariul
stă sub semnul distracţiei, ceea ce explică obligativitatea prezenţei unor măşti
caraghioase şi a comicului menit să stârnească râsul colectiv. Prin urmare, în
toate satele unde parada cu măşti se mai performează, bărbaţii se travestesc în
femei, în bătrâni şi bătrâne, în mire şi mireasă, în personaje politice, etc. La distracţie participă întreaga comunitate, scenariul fiind cunoscut atât de interpreţi
cât şi de privitori.
În vechime, grupul mascaţilor era mare (15-20 tineri), ca să impresioneze asistenţa. Între ei, apărea şi Konc vajda şi Cibere vajda, care simbolizau
Carnavalul şi Postul aflate în competiţie, un echivalent al anticilor Bacchus şi
Jeiunium.687
Parada începea în unele sate în ultima duminică de carnaval, în altele în
marţea grasă.
Feciorii, în bunde sau travestiţi într-o mare varietate de personaje, mergeau, din casă în casă, dansând şi cântând, şi unde erau fete de măritat le chemau în curte şi le dansau. Pretutindeni erau recompensaţi odinioară de găzdăriţa
casei cu slănină şi ouă ( Medgyesbodzás, jud. Békés).
Memoria satelor a conservat inventarul jocurilor parodice interpretate
de Fărşang: „betyárfarsangolás” (fărşangul ştrengarilor), „jocul nunţii”, în care
feciorul lua de mireasă o bătrână, sau „jocul înmormântării”. În trecut, în răsăritul Ungariei, alături de aceste parodii aveau loc şi jocuri războinice, de abilităţi (kakas-ütés, libanyakazás), întreceri de cai, dar acestea treptat au dispărut.688
Petrecerea, de fărşang avea loc la cârciumă. Azi se organizează bal.
Batjocura
În sfârşit, încă din secolul XVIII-lea, carnavalul a fost şi un prilej de
batjocorire a fetelor bătrâne, care n-au reuşit să-şi dea jos „parta” (cununa de fată) până acum. Practica a fost şi ea una generală.
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Astfel, între cele două războaie, în zona Sătmarului, era obiceiul ca în
marţea fărşangului feciorii să lovească cu bucăţi de tablă la fereastra fetelor
nemăritate şi să spună: „Hushagyó/ Itt maradt az eladó./ Akinek van nagy
jánya/ Hajtasa ki a gulyára” (Lasata de carne/Aici a rămas fata de măritat/ Cine are fată mare/ Să-i dea drumul în cireadă).689
Râsul pe seama fetelor nemăritate s-a păstrat în satele din Alföld până
în urmă cu 50 de ani. De la un sat la altul tinerii trăgeau după ei o buturugă şi
strigau, la fereastră, diferite cuvinte de batjocură:
„Ai rămas afară din fărşang;”
sau
„Fiindcă nu te-ai măritat până la fărşang acum rămâi urâtă;”
sau
„Fetelor bătrâne aici rămâneţi, pe voi vă ia dracul.”690
În satele din jurul Szegedului, feciorii făceau la casa fetelor bătrâne mare gălăgie. Le lăsau, sub fereastră, dovleci, buturugă, şi strigau :
„Ij, ju, ju, ven ju
Kimarattam a farsangbu!”691
(Iu, iu, bătrână iu
Am rămas afară din fărşang).
În schimb, în Kiszombor, cei care erau batjocoriţi de ceata de feciori
erau feciorii bătrâni. Feciorii trăgeau buşteanul cu muzicanţii după ei până la
casa celui care nu s-a însurat şi nu se opreau până nu primeau ceva de băut.692
Credinţe legate de Fărşang
Ziua de carnaval este considerată de unguri ca o zi a strigoilor, deci o zi
bântuită de duhuri necurate.
De asemenea ţăranii credeau că, pentru a creşte cânepa mare, în această
zi trebuie să mergi cât mai departe. De aceea, odinioară, înhămau caii la sănii
şi, plini de voie bună, se urcau, câţi încăpeau, pentru a merge la hotar „să
fărşănguiască”. Pe drum le făceau urări vecinilor.
Înmormântarea fărşangului
Revenind însă la cronologia activităţilor obligatorii în acest interval
temporar, a doua zi după petrecerea colectivă, care avea loc marţea – de unde şi
denumirea de „marţea grasă” – trebuia înmormântat Fărşangul.
Odinioară, tinerii mascaţi cu măşti animaliere sau travestiţi în femei intrau în case şi furau găină, cocoş sau altceva. Şi, după ce îi suceau păsării gâtul,
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o aruncau în groapă şi „o înmormântau 4 săptămâni”, fiindcă după fărşang începea postul. Treptat pasărea adevărată a fost înlocuită cu una simbolică, de
hârtie.
În unele sate, în fruntea „convoiului funerar” mergea o căruţă, în care,
„într-o căldare mare, era fript „dracul.”
În această înmormântare rituală recunoaştem vechiul scenariu al înmormântării iernii, ca act necesar reînvierii naturii.
La slovaci Carnavalul sau Fašangul ţinea în trecut de la Bobotează până
la intrarea în Postul Mare al Paştilor: „Od Trok Kráľov do Škaredej sreďe” (De
la Trei Crai până la miercurea şchioapă). Perioada era unul de veselie, de şezători, de nunţi şi petreceri, cu travestiri şi cu excese. Totul culmina, în ultima zi
de dinaintea postului, cu „umblatul măştilor”. Potrivit etnologilor slovaci, defilarea cu măşti îşi are originea în substratul păgân al slavilor vechi, reprezentând
de fapt o supravieţuire a unor practici magice de alungare a spiritelor rele.
În Nădlac tineri mascaţi în moş şi babă, în bărbat şi femeie sau în mire
şi mireasă umblau pe la casele fetelor de măritat şi pe stradă.
După al doilea război mondial în această localitate defilarea s-a transformat în bal-mascat, pentru ca astăzi să se rezume la carnavalul copiilor organizat de şcoală. În Ţipar alaiul a fost mai mare, în grupul de măşti figurând şi
ţiganul, ţiganca, capra, calul.693
Slovacii din estul Ungariei înmormântau şi ei odinioară, ritual, „iarna”,
în ultima zi de Carnaval. Conform mărturiilor rămase şi aici, în urmă cu mai bine de 100 de ani, se umbla pe uliţe cu măşti. Fetele se îmbrăcau în haine bărbăteşti, tinerii în haine de femeie. Îşi pictau feţele ca să nu fie recunoscuţi, fetele
îşi desenau mustaţă. De la o localitate la alta numărul de măşti era diferit. În
Nagybánhegyes alături de bărbaţi travestiţi în femei şi de femei îmbrăcate cu
haine bărbăteşti găsim capra, mireasa, moaşa cu bebeluş, evreul şi măturătorul.
Dintre măştile animaliere, slovacii din Ungaria au preferat masca de urs (Békéscsaba, Pitvaros) şi de capră (Nagybánhegyes).694
Astfel travestiţi făceau nebunii pe uliţe, speriau trecătorii şi copiii. La
fel ca şi germanii şi maghiarii, în trecut unele localităţi slovacii duceau cu ei
două păpuşi pe roată numite Drevenej Kata şi Dreveného Janka. Puşi pe pozne,
distrau privitorii cu jocuri, cu gesturi obscene. Seara distracţia continua la şezătoare.
Între cele două războaie, în Békéscsaba şi Tótkomlós încă era obiceiul
de a îmbrăca frumos un grup de 6 fete, care mergeau astfel la şezătoare, unde
era distracţia. Ele purtau bluze cu trandafiri, fuste albe şi şorţuri frumoase cu
ciucuri, cizme sunătoare roşii iar pe cap coif din hârtie roşie, pe care erau prinşi
clopoţei. Întrând la şezătoare se aşezau în cerc, cântau şi dansau. Cântecul era
preluat de ceteraşi şi toţi se puneau pe dans. La sfârşit fetele se retrăgeau dan693
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sând spre uşă. În sfârşit, fărşangul se încheia cu un bal. După al doilea război
mondial, în cele mai multe localităţi ultima zi de carnaval a început să se rezume și la slovaci la bal.
La bulgarii din Vinga, Faršangji adică carnavalul ţinea două zile lunea
şi marţea grasă. Odinioară se făceau şezători, iar tinerii mascaţi în bărbat şi femeie, numite „ţurci”, umblau noaptea de la o şezătoare la alta şi făceau glume.
În localitate „era mare ruşine să refuzi ţurca dacă ţi-o venit la uşă că ea o venit
să-ţi ureze trai bun până la Paşti”695
În zilele premergătoare, feciorii mergeau cu căruţa cu muzica pe la fetele de măritat, să le cânte şi să le danseze. Pe drum se cântau melodii speciale,
de Fărşang, un fel de cântec cu urături.696
Fărşangul românilor din Aletea (Ungaria)
Dintre comunităţile româneşti din Ungaria, doar românii din Aletea, care au trăit în localitate alături de germani, performează şi astăzi, în ultima zi dinainte de postul Paştelui, în locul nemţilor, un fel de carnaval.
Ca slugi ale nemţilor, românii au participat şi ei, în trecut, „mai pe
margine” la Fărşang. Prin plecarea germanilor din localitate, au preluat obiceiul
şi şi l-au asumat, nu atât ca tradiţie românească cât ca tradiţie locală.
Gheorghe Gál, unul din cei implicaţi în organizarea Fărşangului, povesteşte că în ultima zi înainte de post, începând de la 9 dimineaţa, oamenii defilează pe străzile din Aletea, dintr-un capăt în altul, cu măşti, ducând cu ei cele
două păpuşi, Hansel şi Gretel.
Odinioară defilarea începea de la casa lui Gál, dar acum grupul de mascaţi se adună la căminul cultural.
Seara, păpuşile sunt înlocuite cu oameni travestiţi, care sunt căsătoriţi
simbolic, pe scenă, la căminul cultural. Gheorghe Gál specifică însă că această
cununie are loc în limba maghiară, pe care o cunosc toţi.
Căsătoria este oficiată de Gheorghe Gál şi Gheorghe Bagy, care sunt
travestiți în preoţi ortodocşi.
Tot ca un element particular, care indică împrumutul şi nu adaptarea, la
balul din această seară, nu se dansează jocuri româneşti ci „fox, tangou şi dalea jocuri ungureşti.”697
Produsele adunate în timpul defilării sunt consumate la balul cu merinde din acea seară, deschis de mascaţi.
Chiar modernizată, fiindcă mascaţii defilează azi pe străzile oraşului pe
biciclete, parada cu măşti conservă parte din semnificaţia simbolică a vechiului
obicei, atestat în toată Europa ca „sărbătoare a diavolului”.
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Fărşangul femeilor
Tot în ultima sau penultima zi dinainte de intrarea în post, în unele comunităţi germane, maghiare, slovace se ţinea şi Fărşangului femeilor, un obicei
răspândit odinioară în toată Europa.
În comunităţile maghiare, fărşangul femeilor, are o origine veche, fiind
menţionat de Pelbártus din Timişoara în lucrarea sa „Pomerium de tempore”
încă din secolul al XV-lea.698
Această petrecere avea loc marţi seara. Femeile măritate se adunau împreună şi petreceau. Era de altfel singura ocazie din an, când femeile se distrau
fără bărbaţi şi când le era permis totul.
La slovacii catolici, petrecerea femeilor (ženské faršiangy)” avea loc tot
în penultima sau ultima zi de carnaval. Bărbaţii nu aveau voie să participe şi
chiar erau pedepsiţi dacă intrau în locul în care se ţinea.
Etnologul maghiar Gunda Béla pune acest obicei în satele de slovaci din
Ungaria în legătură cu hutele, considerându-l la slovaci un import german sau
morav, adus de muncitorii care lucrau în topitorii.699
Ca mod de desfăşurare, până la un punct, obiceiul slovac se aseamănă
cu cel maghiar, (şi aici femeile petrec şi beau singure), dar, faţă de varianta maghiară, cea slovacă conţine o sumă de practici rituale arhaice.
De la o zonă la alta, petrecerea aceasta, încărcată de ritualitate, s-a desfăşurat uşor diferit.
În satele slovace din Ţara de Jos700 în această zi femeile umblau toată
ziua pe uliţele satului asemenea unor menade, pentru ca să se adune seara la o
casă de şezătoare, unde petreceau şi dansau dansuri rituale menite să stimuleze
creşterea cânepii şi inului.
Legat de libertatea de a bea în această zi, în satul Csanádalberti, s-a păstrat o poveste semnificativă pentru înţelegerea drepturilor pe care şi le luau femeile în această zi. Se zice că femeile s-au întâlnit în miercurea cenuşii să bea
şi, ca să nu trezească suspiciuni, au spus că se întâlnesc să croiască izmene pentru bărbaţii lor. Dar după fiecare tăietură de foarfece mai trăgeau o duşcă şi au
tot tăiat şi au tot băut până n-a mai rămas material nici pentru icul de la izmană.701
La slovacii din nordul Ungariei (Pillis), această petrecere cu dans se ţinea în marţea de dinaintea miercurii cenuşii în vreme ce în regiunea Zemplin,
Matra şi în Munţii Bihorului avea loc în miercurea cenuşii.702
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În satele din munţii Matra, la Horná Huta, Mátraalmás şi Parádsasvár în
timpul acestei petreceri femeile practicau bărbieritul ritual, ca parodie la bărbieritul ritual din ceremonialul de nuntă.
Acest joc al bărbieritului, prezent şi la alte etnii, în unele sate slovace
din Munţii Bihorului, precum Vărzari sau în regiunea Bardeov din răsăritul
Slovaciei se desfăşura în afara petrecerii femeilor şi el era aplicat feciorilor, în
miercurea cenuşii, ca replică la „potcovitul femeilor”.
În enclava slovacă din Bihor petrecerea femeilor a fost în trecut atestată
în satele Borumlaca, Valea Târnei şi Budoi, localităţi din care slovacii au venit
prin migraţie secundară la Fântânele, Nădlac etc.
La Borumlaca distracţia ţinea toată ziua. În timpul petrecerii se dansa
un dans special, în care femeile săreau peste o laviţă într-un ritm ce dădea impresia că sunt în transă.
În Valea Târnei vecinele se întâlneau seara, în miercurea cenuşii şi aduceau o sticlă mare de rachiu, pe care îl beau împreună până se afumau bine.
Atunci începeau să danseze. Ele începeau să sară pe rând, de pe o bancă pe cealaltă sau de pe bancă pe laviţa de la cuptor, de parcă zburau.
În Budoi, femeile se distrau într-o casă anume, unde în timpul carnavalului s-au ţinut şezătorile.
În timpul petrecerii, în vreme ce unele săreau peste bănci, altele cântau
cântecul cânepii, încărcat de expresii obscene, cu funcţie magică, creşterea cânepii fiind asociată cu sexualitatea:
„Seju,seju, konopice
„Creşti, creşti cânepă
Žebi rasľi više piče.”
Până ajungi la....”703
Stările de transă din timpul dansului, săriturile rituale, menite să stimuleze prin similitudine creşterea cânepii, rostirea de obscenităţi ca forme rituale
verbale de stimulare a fertilităţii, vin dintr-un strat arhaic, păgân, care ne indică,
credem, mai puţin o influenţă germană cât o origine veche, matriarhală. Această
petrecere, la fel ca şi balul slovacilor evanghelici încheia perioada de distracţii.
În tradiţia satelor româneşti din această zonă nu este menţionată
o petrecere a femeilor în Câşlegi sau la intrarea în post. Așa cum am arătat deja,
găsim obiceiul sub numele de Iordănitul femeilor, Tontoroiul sau Cumetria femeilor, Babindirul, în ţinuturile din sudul ţării.
Calendaristic Fărşangul încheie sezonul de petreceri. După acest ultim
exces de râs-distracţie-consum de carne și băutură începea Postul Mare, adică
purificarea.
Postul Sfintelor Paşti
La ortodocşi, Postul Sfintelor Paşti ţine şase săptămâni, şi începe, în
funcţie de când cad Sf. Paşti, în februarie sau martie. Lăsata secului sau
703
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zăpostirea începe de luni, această primă luni a Paresimilor fiind numită lunea
curată.
Odinioară în această zi tinerii din Banat se dădeau în scrânciob, legănuş
sau vârtej pentru sănătate.704 În unele sate legănatul era practicat pe întreaga perioada a postului până la Sf. Paşti. Obiceiul necunoscut de românii din judeţul
Arad a dispărut cu vremea şi în Banat.
A doua zi, marţi, numită „marţea vaselor”, era ziua în care se spălau cu
leşie toate vasele în care s-a mâncat de dulce. Tot în această marţi se pun caii
lui Sân-Toader.
În sfârşit, în calendarul ţăranului român, distracţia ce închidea carnavalul catolic o găsim în prima săptămână din post, cunoscută şi ca săptămâna albă
(fiindcă se mai putea consuma brânză). La fel ca la celelalte populaţii, şi la români vorbim de o „săptămână a nebunilor”, cu „mascării şi râs”. Ea începea
marţea în prima săptămână din post şi se termina marţea următoare În Banatul
de munte, duminica şi lunea din această săptămână, are loc şi în prezent Nunta
cornilor sau Lunea cornilor.
În judeţul Arad, jocurile cu măşti din seara de Lăsata secului le găsim
numai în satul Troaş. Mascaţii erau atât bărbaţi cât şi femei.705
Postul Sf. Paşti este un timp plin de restricţii, comportamentale şi alimentare.
În satele din jurul Gurahonţului, la mijlocul postului, femeile nu lucrează o zi (Mnezu-Paresi), nerespectarea interdicţiei fiind pedepsită cu boală sau
moarte.706
În Măderat a patra săptămână din postul mare e ţinută de femei prin nelucrare fiindcă „luni e lunea strâmbă, marţi e marţea jimbă, miercuri e mezeperze, joi e dâc înainte dâc înapoi, vineri e a crucii iar sâmbăta a morţilor.”707
În perioada de post, când horele erau oprite în satul Cuvin se juca pe
uliţă un joc de societate cunoscut sub numele de „Tai mălaiu-n două”.
În Macea tinerii se jucau pe uliță, în fața casei unei fete de măritat „ Dea lopta.” 708 Obiceiul îl găsim și în Bârzava, unde în perioada de post, sâmbăta
şi duminica, tinerii jucau „de-a lopta”.
Trecând frontiera, în Micherechi, se juca în post, pe uliţă
„Mălăieşul”.709
În alte sate, precum cele din jurul Petrişului (Corbeşti, Roşia Nouă,
Obârşia, Ilteu) la intrarea în post avea loc strigarea peste sat. Obiceiul se nu-
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meşte Leuca. Feciorii se urcau pe două dealuri, făceau focuri şi fugind cu
sterţuri în mână strigau unii la alţii:
„Lazăre, mai Lazăre
De mâine se mâncă mazăre!
Care n-o tors câlţii
Să o ţuce mâţii
Care n-o tors drugălăii
S-o ţuce mutălăii”.
La întoarcerea acasă, înconjurau cu sterţurile coteţele găinilor zicând
„Câte scântei/ atâtea ouă să facă găinile”. Sterţurile se puneau în podeţul coteţelor ca descântecul să se împlinească.710
În Cladova în Sâmbăta Lăsatului Secului de Carne, adică la Moşii de
piftii, datina era să se împartă cătărigi, colaci, brăduţi din aluat la oamenii săraci.711
Sârbii intrau în post (Poklade) tot de luni, schimbând vasele unse cu cele curate, lunea fiind o zi de pregătire.
În duminică dinainte mâncau gras. În satul Deska (Ungaria), înainte de
răsăritul soarelui, se tăia o găină, din care făceau supă. La prânz, mama îi îndemna pe copii să mănânce „supă de aur“, fiindcă nu vor mai mânca până la
Paşti. Seara fierbeau ouă iar în apa, în care s-au fiert, întreaga familie se spăla
pe mâini, „ca să nu le crească piele pe unghii“.De asemenea, înainte de a se
culca, bunica freca tălpile copiilor cu usturoi iar la fereastră punea foarfecă şi
cuţit în cruce, ca nu cumva sa-i vrăjească bosorcile712 .
În alte localităţi cu populaţie sârbă, în trecut, era obiceiul ca lunea persoanele în vârstă şi copii să-şi ungă mâinile, picioarele, pieptul, cu un căţel de
usturoi. Acest usturoi era plantat, după aceea, într-un ghiveci şi familia aştepta
să vadă dacă încolţeşte. Cel căruia i-a încolţit era ferit de duhuri rele şi vampiri,
pe când ceilalţi puteau să se aştepte la agresiuni malefice.
În această primă zi din post, cunoscută ca lunea curată se spălau cu leşie vasele, mesele şi celelalte obiecte din bucătărie, ca să fie curate713, şi se înăcrea borşul.714
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Petrecerea femeilor
La sârbi, petrecerea femeilor, cunoscută sub numele de Revena avea loc
în lunea curată.
Revena este echivalentul sârbesc al Fărşangului femeilor.
Petrecerea femeilor în varianta sârbească a supravieţuit, până prin anii
1970, în Kikinda, localitate plasată în Banatul de Nord.
Dacă coborâm însă în trecutul acestei localităţi, descoperim că ea a fost
întemeiată în mare parte de populaţia sârbă plecată din Comitatul Arad, după
desfiinţarea regimentelor grănicereşti, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că în
prima jumătate a secolului XVIII, practica de a te elibera verbal şi gestual, pe
parcursul unei petreceri, să fi fost cunoscută şi performată şi de femeile sârbilor
mureşeni şi a celor din Banat.
La petrecere participau numai femeile, care în această zi, lepădându-se
de rolul de soţii şi mame se transformau, pentru câteva ceasuri, într-o confrerie
feminină, care funcţiona după alte reguli. Ele se adunau cu o săptămână înainte,
tot lunea, îşi alegau o „naşă“, numeau bucătăresele, stabileau meniul. În lunea
următoare, cumpărau de la piaţă 2-3 găini şi pregăteau mâncarea iar în casa
unde urma să se ţină petrecerea erau scoase paturile iar mesele erau aşezate ca
la nuntă. La prânz se strângeau şi mergeau cu muzicantul după naşă, după care
treceau şi pe la alte case, să le ia pe femei la petrecere. Fiecare participantă era
servita cu rachiu de dude, din ploscă, de ziua „Sf. Brsko“, un sfânt, care în realitate nu există în calendarul bisericii ortodoxe.
Era admis un singur bărbat, muzicantul care cântă la gaide, motiv pentru care el era ales cu grijă şi trebuia să jure că nu va povesti ce a văzut. Şi
aceasta pentru că esenţa petrecerii era tocmai distracţia liberă, fără respectarea
normelor comportamentale, impuse femeilor de societatea patriarhală şi respectate întregul an.
Femeile se adunau aşadar la o casă, jumătate din ele fiind travestite în
bărbaţi, şi se ospătau peste măsură cu diferite bunătăţi, beau, dansau, făceau
gesturi obscene şi spuneau diferite lucruri, pe care în alte condiţii nu le-ar fi
spus cu voce tare. În tot acest timp cântau „bečarac“, cântece vulgare, cu mai
multe sensuri, cântate la nuntă numai de barbaţi.
„Teatrul“ interpretat cu această ocazie de femeile travestite includea cunoscutul „joc popular al bărbieritului“, parodia nunţii cu păcat – personajele
mascate reprezentând preotul, mirele, mireasa însărcinată – şi parodia înmormântării, dusă la limita grotescului de „durerea“ văduvei, interesată
mai mult de bărbăţia mortului decât de bărbat.
Recunoaştem în aceste scenarii şi în decor, fiindcă în centrul încăperii
se planta o păpuşă mare de cârpă reprezentând un bărbat, ce avea ataşată de
pantaloni o mascoidă sexuală, o obsesie falică, ascunsă, am putea zice, vreme
de un an de zile în străfundurile feminităţii, care ieşea cu această ocazie la lumină.
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„Petrecerea“ era de altfel ocultată prin măsurile care se luau, bărbaţilor
fiindu-le interzis să cunoască această latură de senzualitate păcătoasă a soţiilor
şi a mamelor lor. Ei stăteau pe la ferestre, trăgeau cu urechea şi aşteptau, ca petrecerea să se termine şi să-şi ia femeile acasă.
Ziua de marţi, din prima săptămână de post, întrerupea orice legătură cu
timpul de dinainte, al Carnavalului, şi deschidea practic atât la români cât şi la
sârbi, săptămâna Sân-Toaderului.
Printre riturile şi practicile magice performate în timpul postului de
sârbi se numără şi aprinderea focurilor.
Aceste focuri din ciclul Pascal, 715erau asociate cu alte obiceiuri care vizau regenerarea vegetaţiei, fecunditatea, fertilitatea, cultul strămoşilor. Focurile
se aprindeau mai ales în timpul postului alb, în faţa casei sau la răscruci, iar
funcţia lor era una apotropaică şi de lustraţie.
Un ritual, complementar, aprinderii focului era săritul peste foc.
Tot în acest interval de timp, se practica şi legănatul, în leagăne ridicate
la răscruci de drumuri, mişcarea ritmică având funcţia de a stimula pe cale magică fertilitatea pomilor fructiferi, a inului, cânepii, grâului, animalelor.716 Practica este una foarte veche şi ea apare menţionată, cu această funcţie, la multe
popoare.
În calendar popular românesc şi sârbesc, prima sâmbătă din post este
sâmbăta Sân-Toaderului.
Sân-Toaderul
Veche divinitate arhaică, după unii tracă717, ţinută la început de primăvară, recuperată de biserică şi introdusă în calendarul ortodox la 17 februarie ca
Teodor Tiron, Sân-Toaderul apare în imaginarul popular ca un Cal/ călăreţ, patron al cailor, având în subordinea sa un număr de cai demonici, Sân-Toaderii,
care îi urmează ordinele pedepsindu-i pe cei ce nu-i respectă ziua şi interdicţiile
legate de aceasta.
Această recuperare de către biserică o găsim şi în povestea hagiografică
a Sf. Mare Mucenic Teodor din Sinaxarul românesc, care este focalizată pe câteva elemente cheie (uciderea balaurului pentru verificarea vrerii lui Dumnezeu; mărturisirea credinţei, martirajul şi moartea, la care se adaugă minunea colivei, săvârşită la 50 de ani după moarte), ce justifică atât imaginea de „sfânt
luptător” şi de martir cât şi motivul transformării zilei sale în zi de pomenire a
morţilor. În plus, textul din sinaxar susţine, în ciuda calendarului bisericesc oficial, că ziua Sf. Teodor a fost mutată de Sf. Patriarh Nectarie al Constantinopolului în prima sâmbătă a Postului Mare. Notificarea, făcută cu bună ştiinţă, modelează biografia sfântului după calendarul popular.
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Reprezentarea populară a sfântului coagulează o serie de atributele, care
îi susţin funcţiile în universul rural. Cele mai multe sunt în relaţie directă cu calul, de la care Sân Toaderul îşi ia o parte din puteri, pe care îl patronează şi îl
ocroteşte.
Legătură cu calul şi cu puterile fertilizatoare ale acestuia îl transformă
pe Sân-Toader, ca şi pe Sf. Gheorghe, într-un sfânt „implicat” în cultele agrare.
El deschide vremea, porneşte natura, asemeni zeităţii arhaice cabaline.
Prin urmare, ca la orice început de primăvară, în această zi, dimineaţa
devreme, în Chereluş, Şimand şi Macea se făceau focuri mari în grădini şi se
afumau pomii.718
Rosturile agrare precise îi limitează prezenţa pe pământ, la o singură
săptămână, şi anume la prima săptămână din postul Paştelui, cunoscută ca „săptămâna Sân-Toaderului.” În această săptămână el coboară din cer pe pământ.
Numit de Dumnezeu în mitologia românească ca păzitor al porţilor cerului, Sân-Toaderul este înzestrat cu un simţ al dreptăţii, care îl transformă, în
existenţa sa terestră, nocturnă, într-un paznic sever al activităţilor şi distracţiilor, interzise după intrarea în post. În această calitate nouă, Sân-Toaderul se
metamorfozează într-o fiinţă a nopţii, impregnată de maleficienţă.
Când nu-i pedepseşte personal, pe cei ce-i nesocotesc săptămâna şi ziua,
Sân-Toaderul îşi trimite servitorii, Sân-Toaderii, care sunt nişte animale uriaşe,
nevăzute, „nişte înfricoşetori”, demoni nocturni, o multiplicare a Marelui Cal.
În mitologia românească 9, alteori 7, 6, 3 sau 1, având fiecare un nume
(Lunei, Macovei, Calul cel Şchiop etc.) fiecare cu zi din săptămâna ce le-a fost
destinată, aceşti cai devin în bezna nopţii, fiinţe antropcabaline, încărcate de o
sexualitate sălbatică, cărora nu li te poţi împotrivi şi a căror natură bestială se
manifestă, când îi pedepsesc pe oamenii vinovaţi.
Întâmplările nocturne, auzite de la alţii, devenite de referinţă, au fost
stocate în memoria satelor, pentru a confirma şi reconfirma existenţa Marelui
Cal şi a cailor săi: „Baba me, mama lu tata meu. Iele şideu tri familii. Mai
dămult aşe or şezut, că dacă o fost tri fraţ, atunce tăţ or şezut în casă, nu tăţ o
avut casă. Şi uoaminii or fost la sălaş. Da iele-o fost în sat. Ş-atunce s-or sculat
noapte şi facă pită la on ceas. Pă cînd să face zuuă să fie pita coaptă. Şi numa
amu trăbă şi ne sculăm şi atunce numa o auzît trup-trup-trup, şi o pus capu pă
fereastă. Şi atunce s-o stîns lampa, că lampă n-o biruit Sân-Toaderu. Pă cal o
umblat.”719
Funcţia justiţiară a Sân-Toaderilor, dusă uneori până la extrem, adică
până la omorârea vinovatului („le lua la joc până le omora”720) a produs pretutindeni comportamente de prevenire şi practici de anihilare a puterii acestor
demoni hipomorfi. În acest sens, identificăm un adevărat inventar de interdicţii,
718

Sărbători, II, 2002, p. 233-234
Daniţa Ardelean, născută Roczkó, 1929, Bătania (Ungaria)
720
Iosana Gligor, n. 1933, Almaş
719

209

https://biblioteca-digitala.ro

de la interzicerea şezătorilor de tors cu joc, până la interdicţia de a umbla noaptea (în săptămâna Sân-Toaderului) pe uliţă, de a aprinde lampa sau de a privi pe
fereastră.
În Bârsa, „înainte de Paşti, în post, femeile nu lucrau, că vin Caii lui
Sân Toader. Caii lui Sân Toader veneau de-i copitau pe cei ce lucrau primele
două săptămâni din post. În prima săptămână sunt Caii buni, în a doua Caii
răi.”721 La Chişineu-Criş nu se lucra seara toată săptămâna fiindcă se credea că
„vin caii lui Sf. Toader şi răstoarnă casă”.722
Şi în Măderat femeile „se temeau de caii lui Sân-Toader”.723 În Nadăş,
înceta orice lucru care ţinea „dă hane”.
La fel, în Şeitin, întreaga săptămână a Sân-Toaderului „nu torceau, nu
ţeseau, că veneau caii lui Sân Toader, care puteau face multe rele.”724 Teama
de caii lui Sân Toader o găsim și la Pecica, unde femeile se fereau să lucreze în
această săptămână.725
În extremitatea estică a judeţului, la sud de Mureş, în Bata, „de marţi
până marţi seara, oamenii nu lucrau iar seara se încuiau în casă.”726 În satele
din jurul Bârzavei şi a Petrişului era interzis să se toarcă fiindcă ar fi venit caii
lui Sân-Toader şi le-ar fi jucat până le omorau.
Femeile susţineau încă acum un deceniu, că „marţi se puneau caii
şchiopi şi rămâneau până miercuri”. Prin urmare, în aceste zile „se spunea Tatăl Nostru de trei ori. De la ora 8 seara toată lumea se culca.”727
Restricţii la tors şi ţesut găsim şi în comunităţile româneşti din Ungaria.
În Chitighaz se spunea că „dacă lucri în zua lui Sîntoader, vine noapte şi
rîntează calul lui Sîntoader.”728 Prin urmare „muierile nu torceu, nu ţeseu sara
în săptămîna lui Sîntoader. Pînă după Sîntoader nu să făce nimica, că vine calu
lui Sîntoader şi te băte. Dî la şasă-şapte ceasuri nu mai lucram.”729
„Nu iera slobod în săptămâna lui Sîntoader să lucri nimic. Ne-am temut
dă calu lui Sîntoader. Vine şi-l spărie pă care lucra.”730
Prin urmare, ziua de Sân-Toader deschidea calendarul de interdicţii privind activităţile textile, care culmina cu oprirea torsului la Joimari.
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Spălările rituale
Revenind la celelalte rosturi ale Sân-Toaderului în lumea satului, o
funcţie la fel de importantă a fost aceea de patron/ sfânt al cailor. Legătura mitică a Sân-Toaderului cu caii, motivează şi tunderile de păr la animale şi oameni, spălările rituale şi invocaţiile ce-i sunt adresate, menite să cureţe, să ferească sau să crească părul oamenilor frumos precum coama/ cozile cailor săi.
În satul Zimbru, vitele erau tunse între coarne şi le se ciupea din vârful
cozii, ca să nu aibă dureri de cap şi să nu le curgă ochii.731
Prin anii 70, fetele din zona moţească încă făceau trude (practici magice) pentru păr frumos precum cozile iepelor. În ajunul zilei, după ce ieșea luna,
ele se duceau afară şi arătau chica către lună, zicând de trei ori:
„Sfântă lună nouă
Cu păr mic m-ai găsit
Cu păr mare să mă laşi.”
Apoi făceau mătănii, după care tăiau păr din vârful cozilor, cam trei degete, iar părul tăiat îl îngropau la rădăcina unei salcii, să crească părul mare ca
salcia. După asta se adunau mai multe fete la o casă şi acolo, sculându-se înainte de cântatul cocoşilor, mergeau la grajd, ferindu-se să nu vadă pisică. În grajd,
privind cozile cailor ziceau de trei ori:
„Toagere, Sântoagere
Creşte cica fetelor
Ca şi coada iepelor
La cică un pitac
La fată un colac.”
În final se întorceau în casă, tot cu grijă să nu vadă pisică, şi îşi spălau
părul cu apă în care au pus iederă şi popâlnic, plante care se întind. 732
În Mocirla, fetiţele erau împletite de mame, care le trăgea uşor de codiţe
zicând:
„Sân-Toadere, Sân-Toadere
Crească chica feti mele
Ca şi coada iepii tale.”733
În satul Macea în apa de spălat se puneau mlădiţe de corn. Aici, de SânToader se ardeau gunoaiele în grădină, ca să alunge răul.734
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În Şiclău, în această zi se tăia din părul copiilor o şuviţă şi se îngropa la
rădăcina unui pom, să crească părul ca pomul.735
În Nădlac gospodarii tăiau coama mânzilor iar fetele îşi tăiau din păr ca
să le crească frumos. Odinioară strigau dimineaţa devreme:
„Sân-Toadere, Sân-Toadere
Dă cosiţă fetelor
Cât îi coada iepelor.”736
La Bodrogul Vechi în apă se punea un ban, busuioc şi flori de corn aduse din pădure. Fetele obişnuiau să spună:
„Toadere, Sân-Toadere
Coada ta cât chica mea!
Chica mea cât coada ta!”737
În Şeitin se făcea curăţenie corporală generală.
În cealaltă parte a Văii Mureşului, la Bata, fetele îşi spălau capul cu apă
în care au pus popâlnic, ca să aibă păr frumos: „De Sân-Toader mergeam să
culegem popîlnic, rădăcini, din care făceam o leşie de ne spălam pe cap.”738 În
satele din jurul Petrişului spălarea părului avea loc vineri dimineaţa înainte de
răsăritul soarelui. Mamele spală pruncii pe cap cu apă în care au pus muguri de
brad, salcie,iarba vântului şi popelnic. Copiii nu aveau voie să iasă din casă până nu venea un bărbat şi până nu plecau cocoşii din curte. Se credea că dacă
vede cocoşul, părul nu va creşte mai mare decât coada cocoşului.739
Spălări rituale practicau în zorii zilei şi fetele din comunităţile româneşti din Ungaria. În apă se punea, de la sat la sat, oman, busuioc, fân, cimbru,
flori de corn sau muguri de pomi roditori, adică plante cu valenţe magice.
În Chitighaz, după ce fata se spăla, mama o pieptăna zicând de trei ori:
„Coada jos
Fata sus,
Babi un colac
Fetii un diac.”740
În felul acesta ea încerca să determine norocul, în favoarea unei partide
cât mai bune. Apoi femeia trăgea coada fetei în sus şi în jos, tăia puţin din ea şi
o arunca, pentru ca fata să fie sănătoasă şi să nu fie atacată de strigoi.
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Tot în Chitighaz „de ziua lui Sîn-Toader, cînd pruncii erau spălaţi pă
cap dă trii ori li să tăie dîn păr zîcînd:
Sîn-Toadere, Sîn-Toadere
Dă ticuţa fetii, cît îi coada iepii.741
Apa folosită la spălat era aruncată la rădăcina unui pom.
În Cenadul Unguresc, mamele îşi sculau pruncii sâmbăta, cât mai devreme, să-i spele, fiindcă se credea că cel care nu se spală „îl loveşte calul lui
Sîn-Toader”742.
O practică similară, performată de românii din Ungaria a fost semnalată
de Simion Florea Marian în urmă cu 130 de ani. Ea se desfăşura la fereastră,
spaţiu de schimb: „În unele părţi, mai ales în Ungaria, este datina ca, în locul
mamelor, fetele singure, care vreau să aibă păr lung, să-şi tragă la Sân-Toader
coadele prin fereastră. Iar în locul acesta se întâmpla astfel: una sta înăuntru,
alta afară, şi cea din afară trage coada celei dinăuntru.”743
Bulciul de Sân-Toader
În Hălmagiu în sâmbăta Sân-Toaderul se ţinea târg sau bulci. Acest
bulci a mai fost cunoscut şi ca bulciul sărutului sau târgul nevestelor, din cauza
unul obicei singular, practicat aici până după primul război mondial. Proaspetele neveste, care la nuntă au fost fete mari, din Hălmagiu, Ţărmure, Ociu, Ocişor, Poenari, Ţoheşti, Băneşti, Hălmăgel etc., măritate în Câşlegi, veneau la târg
să se prezinte comunităţii. Dacă aveau soacre veneau cu soacrele, dacă nu veneau 2-3 împreună, îmbrăcate frumos, cu coroanele de mirese pe cap iar în mână cu ulcioare cu vinars. Conform datinii sărutau, pe stradă sau oriunde îi întâlneau, rude, cunoscuţi şi străini şi erau răsplătite cu bani. Ele închinau cu vinars.
Cei sărutaţi trebuia să bea, altfel ar fi batjocorit nevasta şi pe ai săi.744
Sâmbăta morţilor
În sfârşit, ca inventator al colivei, Sân-Toaderul a devenit implicit patronul primei sâmbete de pomenire a morţilor, care le deschide pe celelalte din
calendar. Ca urmare, de ziua sa se face, se dă şi se mănâncă colivă sau grâu îndulcit cu miere (Dulcele, Buteni, Mocirla, Chişineu-Criş, Mişca, Şimand, Macea, Târnova, Şicula, Şeitin, Nădlac, Bodrogul Vechi, Secusigiu etc.): „Ai făcut
acasă grâu, ai fiert şi ai dat dă pomană şi colaci.”745
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În alte sate se fac cătărigi şi se dau de pomană. În Şeitin făceau colaci şi
îi dădeau de pomană pentru morţii casei.746
Datina de a fierbe grâu şi de a face colivă în această zi o găsim atestată
şi în comunităţile româneşti din Ungaria: „La tătă casa să ferbe grîu în apă.
Dacă n-o fost uarecine, o fert alta. Îl mînca cu ţucur. Iera care ave prune
osolite, d-ale pune pă grîu. Duce la biserică pă taljer. Muieri mai cu credinţă.
Gata ţucurat şi cu prune în jele. La sfăt şi la dascăl duce, că nu numai una duce”747
Originea obiceiului a fost uitată, explicaţia oferită de subiecţii din satul
Micherechi dovedindu-se în realitate o legendă.
Se spune că, din cauza sărăciei, oamenii s-au hotărât să-i omoare pe cei
trecuţi de 60 de ani. Sfântul Teodor l-a ascuns pe tatăl său iar acesta, drept mulţumire, i-a spus să calce paiele în picioare şi din ele au căzut boabe de grâu. Şi
de atunci, în această zi, se mănâncă boabe de grâu 748
La sârbi Sveti Todor cade la 1 martie (stil nou). Sărbătoarea Sf. Teodor
ţinută pe stil vechi, la 17 februarie, este legată cultural, la fel ca şi la români, de
începutul primăverii în vechiul calendar slav, sfântul fiind un potenţator al ciclului solar şi al fertilităţii agrare.749
La fel ca românii, şi sârbii au mitologizat personajul biblic. Astfel,
având un echivalent arhaic în zeul Avseni din mitologia slavă răsăriteană, Sveti
Todor a fost considerat de sârbi un ocrotitor al cailor.
Iconografia populară balcanică şi cea sârbă îl reprezintă pe Sveti Todor
călare, foarte asemănător, ca mod de reprezentare, cu Sf. Gheorghe şi cu Sf.
Teodor românesc.
În Vojvodina şi în unele sate cu populaţie sârbească din Ungaria, Sf.
Todor şi calul său sunt imaginaţi amândoi ca fiind şchiopi. Şi tot un centaur
şchiop vine, potrivit tradiţiei, să ia sufletele morţilor în miercurea din săptămâna lui Todor.
Sârbii din Bătania îl imaginează în chip de centaur, în partea de sus om,
dar cu corp şi picioare de cal.
Ţăranii din satele sârbe din jurul oraşului Szeged şi l-au reprezentat ca
pe un justiţiar. Aici se spunea că vine pe uliţe călare pe un cal alb, în mână cu
un baston, şi unde vede lumină la fereastră, loveşte cu băţul.750
În Deska oamenii nu aprindeau lumânările în această săptămână, ca să
nu fie văzuţi de Sf. Todor, care umbla pe uliţe călare, învelit într-un cearceaf
alb.
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Cei din Cenadul Unguresc credeau că sfântul îi pedepseşte pe vinovaţi
şi de aceea era interzis să spui că, în această săptămână, el umblă printre oameni. De asemenea în sat era interzis şi jocul šapca.
Întregul interval era marcat, mai ales în cazul femeilor, de interdicţii de
lucru, de teama cailor lui Sân-Toader. De asemenea, se evita circulaţia pe uliţele satului după lăsarea întunericului.
Săptămâna începea cu sâmbăta Sf. Todor, zi în care sârbii din jurul
Budapestei nu părăseau casa după ce s-a înserat, nu prânzeau şi nu cinau, adică
posteau, nici lampa nu o aprindeau.
Sârbii din jurul Szegedului nu aprindeau lampa întreaga săptămână lui
Sveti Todor, fiindcă se credea că vine sfântul şi-i calcă pe oameni în picioare.
Ţăranii îi speriau pe copii spunând „Ide Todor bez glave!”(Vine Todor fără
cap).
În Banatul românesc, în serile primei săptămâni din Postul Mare, sârboaicele se adunau la şezătoare, povestind, în vreme ce bărbaţii jucau cărţi. Şi
aici se credea că la miezul nopţii pe uliţele satului trec „caii lui Sân-Toader”,
încât oamenii se grăbeau să ajungă acasă, ca sa nu-i întâlnească, fiindcă aceşti
cai calcau pe oricine in picioare.751
Se spune că, după sâmbăta Sf. Todor752, a doua zi sau uneori până miercuri veneau nişte cai invizibili, şchiopi, rămaşi în urma cailor sănătoşi. Uneori
erau însoţiţi de un uncheş şchiop, David. Aceşti călăreţi demonici, Todorţi erau
fiinţe antropomorfe cu cozi de animale. Ei erau în număr de şapte sau mai mulţi
şi-i atacau pe cei care le apăreau în drum. Calul şchiop, care alerga ultimul, era
considerat cel mai periculos. Pentru a-şi asigura bunăvoinţa lor, oamenii întindeau, în lunea din prima săptămână a Postului Mare (Todorova nedelján / săptămâna Sân-Toaderilor), pânze, pe care puneau fân iar pe fân mâncare şi băutură. Miercuri apăreau caii şchiopi, care răpeau sufletele morţilor, drept pentru care li se aducea ca ofrandă porumb fiert. Joi apărea însuşi Veliki Todor, imaginat
cum am văzut, în unele zone tot în chip de cal şchiop.
În această zi, cea mai periculoasă, în comunităţile sârbe erau interzise
activităţile în afara casei. De asemenea era interzis să faci foc şi să arunci apă în
afara casei, pentru că Todorţii nu sufereau fumul sau puteau să alunece pe gheaţă. Cei care nu respectau interdicţia erau loviţi de copitele invizibile ale acestor
cai.
Încercând să definească acest interval periculos, Mesnil constată că „în
Balcani toată săptămâna lui Sân-Toader se află aşezată sub semnul ecvestru.”753
În Banatul sârbesc, la Vršac, şi în comitatul Baranja, de Sveti Todor se
fac pâini speciale numite kopita (copite) sau todoricici754, care se împărţeau în
această zi.
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Credinţă că Sân-Toaderul, ca patron al cailor, şi ca divinitate camuflată
a vegetaţiei are puterea miraculoasă să facă să crească părul frumos, asemenea
cozilor cailor săi explică spălările rituale. Astfel, tinerele sârboaice practicau un
spălat ritual în vinerea de dinainte de Sâmbăta Sân-Toaderului, cu apă, în care
puneau flori de corn.
În apa în care erau scăldaţi pruncii puneau pietricele şi flori de fân, ca să
fie sănătoşi ca piatra şi drăgăstoşi ca florile. Mamele le spuneau copiilor în timp
ce îi îmbăiau:”Să creşti mare şi să fii tare ca şi cornul.”755
În Cenad, bărbaţii sârbi le turnau apă femeilor, femeile bărbaţilor şi îi
spălau şi pe prunci.
În sfârşit, prin asocierea Sân-Toader – cal psihopomp, de Sâmbăta SânToaderului se leagă şi cultul strămoşilor, zadusnica (prima sărbătoare a morţilor) ce deschidea seria sâmbetelor de pomenire a morţilor, în care se duce la biserică colivă şi prescură.
În cursul săptămânii se făcea liturghie miercurea şi vinerea în zori iar
oamenii se rugau pentru ajutor. Fierbeau colivă de grâu şi coceau pogăci, din
care dădeau şi păsărilor, ca să facă ouă mari. Coliva o sfinţeau la biserică. Legenda colivei este cunoscută şi în comunitatea sârbă din Desk (Ungaria),756
semn că odinioară a fost generalizată în spaţiul ortodox.
Legătura acestui sfânt cu lumea de dincolo face ca la sârbi atât sfântul
cât şi calul său să fie reprezentaţi ca nişte şchiopi757, asemenea centaurului ce
vine în miercurea din săptămâna Sân-Toaderului să ia sufletele morţilor.
În sfârşit, în satele sârbeşti din Ungaria sâmbăta lui Todor era considerată zi bună pentru previziuni. Ţăranii credeau că aşa vor fi recoltele în anul care vine, ca ziua Sf. Todor.758
Pentru tinerii căsătoriţi era zi de vizite la părinţii nevestei.
Postul catolic
Deşi o sărbătoare mobilă, la catolici Paştele cade întotdeauna între 22
martie şi 25 aprilie, iar Postul Mare începe miercurea și ţine 40 de zile, înainte
de Paşti. Înainte de a trece la abstinenţa alimentară, avea loc o ultimă masă, care se ţinea joia, duminica sau marţea, ziua fiind numită joia grasă sau marţia
grasă. În această zi în satele din jurul Szegedului, se mânca uns şi mult în credinţa că astfel vor avea recolte bogate şi porci graşi.759
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Postul ţinea din miercurea cenușii până în Dumineca Sf. Paşti.
În vechime ungurii au ţinut şi ei un post alimentar foarte strict. Mâncau
doar o dată pe zi şi doar pâine cu sare şi vegetale. În Kiszombor vinerea nu
mâncau mâncăruri fierte. În multe localităţi oamenii nici nu beau şi nu fumau.760
În prima zi de post, numită Aschermittwoch, germanii din Aradul Nou,
îşi desenau simbolic pe frunte o cruce, făcută cu cenuşa de la mâţişorii de sălcie
culeşi la Floriile din anul precedent. Mulţi posteau de acum încolo în fiecare vineri până la Paşte. De asemenea, nunţile şi petrecerile erau interzise.
În localitatea Vladimirescu, în miercurea cenuşii bărbaţii umblau prin
localitate cu un felinar aprins, căutând Fărşangul. Ei cântau un cântec numit
chiar Fărşangul.761
Datina ungerii cu cenușă o găsim întocmai şi la unguri.
Astfel, maghiarii din Variaş şi din Zimand (jud. Arad) îşi însemnau
fruntea cu cenuşă în semn de doliu.762
În Apátfalva din judeţul Csongrád, mânjitul cu cenuşă în această zi se
făcea şi în scop terapeutic, fiindcă se credea că dacă te mânjeşti cu cenuşă, nu te
mai doare capul tot anul.763
Odinioară, la ungurii din Szaján (Voievodina) era obiceiul ca feciorii să
meargă cu o găleată cu apă cu funingine şi cu o bidinea veche pe la fete să le
mânjească cu cenuşe. Cele mânjite se credea că se vor mărita până la Fărşangul
viitor.764 După Bálint obiceiul trebuie pus în legătură cu laicizarea practicii
creştine, în perioada ocupaţiei turceşti. Ulterior ungerea cu cenuşă a fost preluată de biserică.765
La slovaci, miercurea care deschidea postul este cunoscută ca „Kriva
sreda“ (Miercurea urâtă), „Skarľdá sreda” (Miercurea şchioapă), „Popolcovo
sreda” (Miercurea de cenuşă).
Totuşi odinioară ungurii şi slovacii evanghelici nu au ţinut-o ca zi de
post, în această zi umblând alaiul de mascaţi în majoritatea satelor.
Atât în Tótkomlós cât şi în Nădlac se făceau gogoşi (fanke) şi minciunele, (heroke) „ca să le meargă bine la purcei, să crească şi să se îngraşe.”766
În Tótkomlós untura în care au fost fripte, încărcată cu puteri magice
prin utilizarea ei în această zi, se păstra în scop curativ, fiind folosită pentru
vindecarea puilor care şchiopătau.767
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În Nădlac funcţionau anumite interdicţii, tabuuri. Ouăle din Miercurea
şchioapă nu erau puse sub cloşcă ca nu cumva, prin magie imitativă, să iasă şi
puii şchiopi.
Pentru previziuni, la începutul postului se punea grâu în farfurie sau
creangă de salcie în apă şi dacă la Florii grâul era verde şi frumos însemna că
recolta va fi mare iar dacă salcia înverzea era semn că pomii vor fi roditori.
Timpul postului mare a fost un timp de interdicţii în care nu se făceau
nunţi. În trecut şi evanghelicii posteau, mai ales bătrânele, care ţineau cu severitate zilele de vineri.
La bulgarii catolici din Vinga în Miercurea curată Cista sreda, copii şi
bătrânii erau de asemenea unşi în biserică de preot pe frunte cu cenuşă în timp
ce spunea: „Spumeni se čelić, ci pepeli şi bil i pépelj za badiš” (Aminteşte-ţi
omule că praf ai fost şi praf vei deveni).
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2. Ciclul festiv de primăvară

2.1.
Sărbătorile lunii martie
Luna martie a fost considerată un timp de trecere de la iarnă spre primăvară. Referitor la această lună, la toţi slovacii din zona de frontieră românomaghiară circula zicala: „Id`e marec-pobedai sa starec” (Du-te martie-porneşte
bătrâne).768
Slovacii adunau în sticlă puţina zăpadă de martie, considerată ca având
puteri magice şi ungeau cu ea puii de găină care aveau urdori. Fetele şi tinerele
neveste se spălau cu această apă ca să fie frumoase. Obiceiul era cunoscut atât
la Tótkomlós cât şi la Nădlac. Aici această apă, numită apă tămăduitoare, o foloseau la spălarea ochilor bolnavi769.
Baba Dochia, baba Marta, Mărţişor, 1 martie
Ziua de 1 martie marchează începutul anului agricol, odinioară şi a anului calendaristic, şi implicit un timp care stă sub puterea periculoasă a soarelui
alb de primăvară. În tradiţia românească această zi este ziua babei Dochia, personaj puternic mitizat în spaţiul românesc, în legătură cu care circulă mai multe
legende. Rudimente din aceste poveşti se regăsesc şi la comunităţile româneşti
din aceste ţinuturi, oamenii obişnuind când ningea în această zi să spună că baba Dochia îşi scutură cojoacele. Ziua de 1 martie deschide cele 9 zile ale babelor. Femeile îşi aleg o zi, în credinţa că în anul care vine aşa vor fi şi ele, cum
va fi „baba aleasă”.
În zonă, ziua de 1 martie este cunoscută ca „Mărțișor”. În Macea, femeile ies dimineaţa în uliţă şi din pragul uşii mătură în stânga şi în dreapta alungând purecii cu cuvintele: „Mărţişor în casă/Purecii a treia casă.” În momentul când rostea aceste cuvinte nu trebuia să fie auzită de nimeni fiindcă altfel nar fi scăpat de purecii din casă.770
Cât priveşte tradiţia purtării mărţişorului, odinioară, în Hășmaș, Mișca,
Șepreuș „se legau fetele cu ață albă și roșie, ca să fie albe și roșii ca ața”.771
În Chişineu-Criş, în trecut, la 1 martie era datina să se lege la gâtul copiilor un ban de argint, găurit, cu şnur roşu. De la acest ban, cu vremea s-a trecut la mărţişoarele din comerţ.772
În Bârsa purtarea mărţişorului de către copii se făcea pentru sănătate iar
de către fete, ca să nu se prindă farmecele de ele.773
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La bulgarii din Banat, unde în această zi este ţinută baba Marta (echivalentul bulgăresc al Dochiei), copiii făceau focuri mari din tulei şi paie la răscruci. Strânşi în jurul focului cântau „Ujuju baba Marta, as tébe dnés ti méne
utre” (Uiuiu baba Marta, eu te-ncălzesc pe tine azi, tu mâine pe mine). Aceste
focuri aveau menirea să aducă prin similitudine căldura. După ce le stingeau,
copiii săreau peste jăratec pentru sănătate. Cărbunii rămaşi de la aceste focuri
erau duşi în casă să ardă purecii.774
În sfârşit, tradiţia purtării mărţişorului o găsim şi la bulgari. Mărţişoarele erau împletit din fire de lână roşie şi se numeau marteniţî. Erau purtate de
copiii, fete, neveste tinere şi pui de animale, pentru sănătate.775
Sf. Toma (Támas napja), 7 martie
Sărbătoarea Sf. Toma se înscrie în seria zilelor în care fetele puteau performa rituri premaritale de cunoaştere a ursitului.
În satele din judeţul Békés, dacă o fată voia să ştie din ce parte o să-i
vină ursitul, trebuia să scuture în această zi căputul şi să asculte din ce parte latră câinii mai tare şi din acea direcţie să-l aştepte.
40 de mucenici, 9 martie
În satele româneşti din judeţ, în această zi, cunoscută sub numele de
Sfinţi, era obiceiul să se facă focuri în grădini, fiindcă se credea că cine nu face
va avea grădina plină cu şerpi şi alte jivine.
În zona Gurahonţului se punea pe vătrar jar, guler de cămaşă bărbătească, opincă ruptă şi balegă şi se înconjura de trei ori „ocolu marhălor”, curtea şi
grădina. În Cil cenuşa se arunca pe „mnezuină” şi se zicea: „Când se vor mai
folosi aste, atunci să să mai ivească şerpii”. În Zimbru, într-un hârb se punea o
zdreanţă din cămaşă bărbătească, gunoi, scârtoagă părăsită şi se aprindeau. În
timp ce înconjurau sălaşul afumându-l peste tot, ziceau de trei ori:
„Doamne tu ajută
Afumăm sălaşurile
Să nu să apropie gaginile
Cum le ustură şi pute fumul
Aşa să le usture şi să le pută sălaşurile.
Să nu să apropie broaşte, şerpi, șopârle
Gaginile spurcate, târâtoare
Sălbăticiuni înfiorătoare.”776
Apoi, cenuşa se pune pe gunoi şi se zice: „Inde merge fumul aclo să
margă şerpii, în codrul cel pustiu, unde picior de om nu calcă”.
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În Crocna, în vreme ce se afuma ograda de descânta:
„Pustiiţi şerpi şi voi broaşte
Din gregina căşii noaste
Că vin patruzeci de sfinţi
Toţi cu săpi şi cu topoare
Ca pe voi să vă omoare.”777
În Mocirla copiii cu talăngi înconjurau casele făcând gălăgie mare. Din
loc în loc spuneau:
„Ieşiţi şerpi şi broaşte
De sub talpa căşii noastre
Că vin patruzeci de sfinţi
Cu patruzeci de topoară
Şi pă tăţi vă omoară”778
În Câmpia Crişului Alb, la Şimand, era obiceiul ca peste focurile făcute
în grădini să se sară, pentru sănătate. De asemenea se afuma, pentru şerpi. La
fel, în Podgoria Aradului, la Covăsânţ, se aprindeau focuri şi se afuma gospodăria, să nu se apropie şerpii. În trecut copiii băteau pământul cu maiul, să iasă
căldura.779
Pe Valea Mureşului, la Cladova, „la Sfinţi se aprindeau focuri în grădină din gunoaie mărunte pentru înlăturarea şerpilor. Se înconjura casa cu cârpa aprinsă” 780 Tot pentru şerpi se făcea foc în bătătură şi în satul Troaş.781
La Şeitin, „ se aprindeau focuri prin grădini din tuleie, lemne, buruieni.
Folosea pomilor pentru rod. Copiii săreau peste foc.782 Bărbaţii făceau curăţenie în gospodărie iar femeile văruiau casele.783
La Secusigiu oamenii spuneau că din această zi frigul este gonit de căldura ascunsă în pământ. Datina era ca toţi membrii unei familii, care cum se
scula, să iasă afară şi să lovească cu un băţ de trei ori pământul spunând:
„Eşi cald
Tună frig
Ascunde-te
Sub pipirig.”784
În satul Căprioara, la Sfinţi, se făcea foc în grădini şi se afuma casa şi
grajdul ca să nu iasă şerpii. Se zicea:
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„Să faci foc în grădină
Să nu bage sfinţii de vină.”
Femeile coceau din mălai sau grâu un fel de turte în formă de 8, făcute
cu ţevea de la război, care se mâncau în casă.785
În Micălaca, se făceau plăcinți acre și se împărțeau de pomană la vecini
și la neamuri.786
Trecând la calendarul ţăranului sârb, ziua de Mladenţi (22 martie pe stil
nou) este una din sărbătorile şarpelui. I se spune uneori chiar Zmiindan.
Dar în acelaşi timp este o zi cu puternice valenţe magice datorate cornului. Conform tradiţiei, fetele se duceau în pădure, înainte de răsăritul soarelui,
să culeagă flori de corn, pe care le dădeau părinţilor, cu urarea: „să fiţi sănătoşi
precum cornii”.787
Sârboaicele din Banat nu spălau şi nu călcau. În dimineaţa de Mladeci
stăpânul casei aprindea în grădină un mănunchi de uscături şi sărea peste foc de
3 ori. După el săreau ceilalţi membrii ai casei. Aceste sărituri rituale urmăreau
scurtarea iernii.
La catolici ziua de 40 de martiri cade în 10 martie. În perioada medievală a existat chiar un teatru popular care povestea istoria celor 40 de martiri.788
Sf. Gergely (Gergely napja), 12 martie
Cunoscut la unguri ca Nagy Szent Gergely, lui i se datorează de fapt
muzica clasică gregoriană, el a înfiinţat stilul practicat în Scholae Cantorum.
Odinioară, în ziua de Gergely, copiii de şcoală, împodobiţi cu panglici
colorate, cu o frigare şi un coş, umblau din casă în casă. Odată intraţi se aşezau,
cântau câteva cântece, apoi gazda trebuia să le dea ceva. Banii erau pentru copii, ouăle şi şunca pentru învăţător Dacă nu primeau nimic, loveau cu frigarea
podul casei. Obiceiul a fost atestat în trecut de etnologul Balint Sándor la Új
Kigyös şi Csanádapacsá (jud. Békés). Kálmány Lajos a cules, în a două jumătate a secolului al XIX-lea, textul piesei în varianta din Csanádapacsá. 789
Acest joc dramatic, introdus de şcoală, fiindcă darurile primite erau destinate învăţătorului, este atestat începând cu secolul XVII. În acea vreme grupul
era îmbrăcat în haine militare, de grade diferite, iar copiii îşi spuneau „vitejii Sf.
Gergely”. În unele zone, Gergely era reprezentat în haine de episcop.790 Cu
vremea, cuvintele cântecului au fost uitate, în majoritatea regiunilor
conservându-se doar urarea.
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În fine, din evenimenţialul zilei nu lipsesc nici lecturile meteorologice,
vremea capricioasă, cu lapoviţă din această zi, determinându-i pe maghiarii să
spună, că „Gergely îşi scutură barba”. 791 În alte regiuni ale Ungariei copiii
umblau pe la case cu o bucată de oţel şi cărbuni aprinşi, şi ziceau: Acél hoztam,
tüzet ütöttem kegyelmetteknek. Apoi aruncau bucata de oţel în aşa fel încât să se
învârtă, ca prin similitudine să se învârtă şi ziua spre primăvară.792
În Dél-Alföld de la această dată începeau să se semene cartofi.
Sf. Gregor, 12 martie
În ziua de 12 martie (Sf. Gregor) erau aşteptate berzele iar slovacii spuneau că Gregor duce zăpada în mare: „Na Gregora – tád`e sňeh do mora”/ La
Gregor se duce zăpada în mare.”
La Nădlac spuneau „Na Gregora-tádu saňe do dvora”/ La Gregor se
duce sania în curte.”793
Sándor, József, Benedek, 18, 19, 21 martie
Zilele sfinţilor Sándor, József, Benedek, înscrişi în calendarul catolic în
18, 19 şi 21 martie aduceau schimbări ale vremii, motiv pentru care erau socotite ca potrivite pentru lecturi meteorologice.
Experienţa acestor lecturi explică, de altfel, circulaţia zicalei: „Sándor,
József, Benedek/ Zsákkal hozzák a meleget” (Sándor, József, Benedek/ aduc pe
barba lor căldura) în satele din zonă.
Şi astăzi, în ziua de József sunt aşteptate rândunelele, un semn sigur de
primăvară.
Previziunile vizau şi recoltele. În Alföld, dacă în această zi apărea curcubeul, oamenii credeau că anul va fi bogat în grâu şi în vin.
Tot în aceste zile, odinioară, fetele săvârşeau unele practici rituale pentru a fi mai frumoase.Ca să le dispară pistrui, ele îi numărau la venirea rândunelelor şi prefăcându-se că îi aruncă, rosteau:„Fecskét látok/ Szeplőt hányok”
(Văd o rândunică şi fac pistrui),794 fiind convinse că pistruii se vor muta pe ouăle de rândunică, care sunt pestriţe.
La slovaci, cei trei sfinţi, numiţi în limba slovacă Alexander, Jozsef şi
Beňadik, erau consideraţi tot sfinţi aducători de căldură. În Nădlac slovacii
aveau zicala „Alexander, Jozef, Beňadik prinesú teplo vo vreci“/ Alexandru, Jozsef, Benekek vor aduce căldura în sac.
Legat de venirea rândunelelor, tot în Nădlac exista în trecut credinţa că
dacă fata vede o singură rândunică nu se mărită în anul acela.
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De Sf. Benedek, ungurii din satele din jurul Szegedului semănau ceapa,
pe care o culegeau în 24 august la Berthalan. Tradiţia spune că această ceapă
are valenţe terapeutice, încât cu zeama în care a fost fiartă erau spălaţi în trecut,
pe cap şi pe burtă, bolnavii de tifos.795
Bunavestire sau Blagoveşteniile, 25 martie
Cum sărbătoarea cade în post, în această zi este slobozenie la peşte, de
unde şi zicala „Blagoveşte/ mâncă peşte”.
Fiind o zi de „dezlegare“, românii spuneau că acum se desleagă şi glasul păsărilor.
În satele Dud şi Măderat se credea că aşa cum va fi ziua de Blagoveştenie aşa va fi toată primăvara. De asemenea se credea că atâtea zile câte vor orăcăi broaştele şi va cânta cucul înainte de Bunavestire, atâtea vor tăcea după, fiindcă va fi frig.796
În Secusigiu se făceau „turce”(gogoşi) şi colaci, se mânca peşte şi se
dădea de pomană pentru morţi.
Bulgarii credeau şi ei că acum vin berzele, cucul, rândunelele şi alte păsări care aduc primăvara.
La unguri, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja fiind ziua în care îngerul
o anunţă pe Fecioara Maria, că-l va naşte pe fiul Iisus, prin analogie, ţăranii
credeau că în această zi trebuie altoiţi pomii, ca să se prindă. Datina o găsim şi
la slovaci pentru care ziua de Bunavestire mai este numită şi Roditoarea fecioară Maria.
În Slovacia de vest în această zi se împodobeau pomişorii numiţi
„lesola”, „najik” sau „letecko”, cu panglici şi ouă încondeiate golite de conţinut, pentru a fi purtaţi de fetele nemăritate prin sat. În timpul drumului se cântau cântece rituale. Originea obiceiului este una veche şi ea trebuie pusă în legătură cu celebrarea renaşterii vegetaţiei.797
2.2. Sărbătorile lunii aprilie
Sânjorjul, 23 aprilie
Sânjorjul, ca sărbătoare echinocţială, deschide anul agrar, marcând reînvierea naturii.
Conform tradiţiilor româneşti, Sânjorjul „scloboade” seva şi porneşte
muncile agricole, fiind socotit „cap de primăvară”.
Ziua de Sânjorj este în relaţie de opoziţie cu Sânandreiul (30 noiembrie), ambele fiind date limită între care bântuie strigoii.798
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La origini, sărbătoarea viza o veche divinitate agro-pastorală, reprezentată în vechime de „Gheorghe cel Verde”, o mască de frunze şi flori purtată de
un fecior, care mergea, ducând în mâini o făclie şi o turtă, însoţit de un alai de
fete, pe ţarini, unde turta – ofrandă era mâncată ritual, de participanţi, în jurul
unui foc aprins pe ogor, ca să grăbească încălzirea pământului.
Masca şi obiceiul au fost semnalate, într-un trecut îndepărtat pe o arie
largă ce cuprindea Slovania, Serbia, Carinthia,Transilvania şi Ţara Românească.799
În această zonă, în sate (Hălmăgel, Socodor, Glogovăţ) se punea la
poartă ramură de fag ca simbol al Sânjorjului.800
Şi de vreme ce această primă înverzire deschidea drumul transhumanţelor, ziua era una plină de riturile menite să asigure sănătatea şi sporul animalelor din gospodărie. Chiar dacă acestea diferă de la o zonă la alta, de la aşezarea
ramurilor verzi sau colacilor în coarnele animalelor până la descântatul cu rămurele de jugastru, ele au fost în esenţă aceleaşi.
Sărbătoarea este numită de moţii crişeni din judeţul Arad şi Sângiorzul
marhălor. În ajunul zilei, în satele din Ţara Hălmagiului şi în satele din jurul
Gurahonţului, se punea la uşa grajdurilor, pentru sănătatea vitelor, sălcuţe sau
crengi de fag înfrunzite.801
Faptul că de Sângeorz se slobozeau turmele la păşune, că avea loc sâmbra oilor ( despărţirea mieilor de oi şi băgarea oilor în lapte) ziua trebuie pusă
în legătură şi cu seria de rituri ce urmăresc să protejeze animalele de strigoaice,
care în această noapte încearcă să le strice sau să le ia laptele.
În acest scop se culeg ritual plante cu acţiune repulsivă (cu miros acru,
aspect spinos), care, potrivit credinţelor populare, pot îndepărta hoaţele de lapte. Obiceiul are o răspândire largă în zonă.
În satul Zimbru, cartul în care se mulg vacile, era la gură înfăşurat cu o
coroniţă de grâuşor galben – ca laptele să fie galben, untos şi gras- şi cu spini
de măcieşi, ca să împungă bosorcaiele când vin la lapte. Se mai punea leuştean
şi rostopască să nu aibă putere bosorcaia nici să aburească vaca. Bătrânii din sat
spuneau că leuşteanul şi rostopasca iau puterea drăcească a bosorcăilor. Cu
acest cart, cu tămâie şi apă sfinţită se înconjura grajdul zicând:
„Leuştean şi rostopască
Fă tu Doamne să tot crească
Să rămână mana noastră”.802
În Hăşmaş, crengile de fag, puse la grajd, erau cele care opreau intrarea
bosorcaielor ce furau laptele de la vacă.
799

Frazer, I, 1980, p. 267
Această ramură reprezintă un simbol al măştii din vechime
801
Buta, 1999, p. 130
802
Folclor, 2008, p. 156-157

800

225

https://biblioteca-digitala.ro

În Măderat, ca să împiedice întrarea strigoilor la animale şi la oameni,
în ajunul sărbătorii, oamenii puneau la ferestrele şi la uşile de la case şi grajduri
rugi şi trandafiri sălbatici.803
În Bârsa „gazda aşeza rug la grajdul vitelor, să nu vină bosorcile”. În
Cladova „aşezau rug verde la poartă numai cei care aveau vaci, să nu ia strigoii laptele”. În Gurahonţ „gospodarul aşeza rugi”. În Mişca „copiii puneau
măceş la uşi să nu le ia laptele de la vaci.” În Şepreuş, „la Sânjorj se punea o
plantă numită rugu strâjii sub formă de crengi la uşa grajdului, să nu vină
strâga să mânce laptele vacii”. În Moroda se punea ramură de rug cu spini, în
Micălaca rug strâjesc, în Miniş rug,în Bodrogul Vechi „sălcic şi urzică la
poartă şi geamuri”, în Şimand urzică, busuioc şi leuştean, în Macea şi Şeitin
„urzică, usturoi”.804
În satul Căprioara „se punea la uşa grajdului şi la fereşti un fel de
jereapăn şi se făcea cruce cu smoală de la osia carului, ca să ferească animalele de strigoaie”.805

Stropitul fetelor la Covăsânţ

Alte două practici rituale performate în această zi, era udatul şi urzicatul
fetelor sau a tinerilor. Ambele vizau sănătatea şi prospeţimea pe principiul simi803
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litudinii, pielea înroşită simbolizând sănătatea. Dacă în Socodor, Şimand, Cladova erau udate fetele la fântână, în Mişca era udat tot omul, „ să nu se îmbolnăvească”. În Chereluş, Şiria, Macea, Şeitin feciorii urzicau fetele mari în ajunul sărbătorii, ca să fie mai iuţi iar în ziua de Sf. Gheorghe le stropeau cu apă ca
să fie sănătoase.
În Macea, Covăsânţ tradiţia era ca feciorii din sat să căpărească muzica
şi astfel să plece pe la fete la udat. Fata se ascundea dar era scoasă şi dusă la
fântână şi stropită cu apă în timp ce muzica cânta „La mulţi ani!”.
De prin anii 1960-70 s-a trecut la stropitul cu parfum. Pentru udat feciorii erau serviţi cu prăjituri. Fetele udate îi însoţeau pe la celelalte case.806
În Chişineu-Criş feciorii legau seara porţile fetelor şi puneau crengi de
brad şi crengi de pomi înfloriţi.807
În comunităţile româneşti din Ungaria regăsim întreg inventarul de
practici magice: focuri purificatoare; împodobirea porţilor, grajdurilor, ferestrelor, cu crenguţe de rug sau urzici; udatul ritual cu apă-uneori numai al fetelor
alteori şi al feciorilor - pentru noroc şi spor; urzicatul fetelor, „ca să fie mai
iuţi”.
„O umblat a uda. Zîce maica că trăbuie să s-ascundă.Că pă care fete le
află, aşe le udă la fîntînă.Umbla la iele, meghiş le uda. Nu le şeinăle şi le ude
cu apa ceie rece. Iera care o lua pă mă-sa, apu o uda, dî ce n-o dat fetele afară.
Pă cine afla, le uda. Fetile ţîţîieu”808.
„La Sînjorz iera obicei, udau ficiori fetele ... amu cînd noi ieram ne mai
udam, da no aşe, numa oleacă dîn videre...”809
Funcţiile au fost şi ele aceleaşi. Udatul cu apă rece, urzicatul erau un
rău necesar. Feciorii trebuiau să ude, fetele să se lase.
În unele sate româneşti din judeţul Arad (Tisa, Hălmagiu,Hălmăgel,
Gurahonţ, Văsoaia, Mocirla etc.), era datina ca în după masa de ajun, ceata de
feciori să strige peste sat strigoaiele sau fetele nemăritate.
În Tisa, feciorii strigau moroii şi moromneţele, adică pe sătenii despre
care se ştia că fac vrăji ca să ia laptele de la vacile altora. Tinerii se urcau pe locuri mai înalte, la Măgura, la Vârf, la Sângurul. Tradiţia era păstrată cu sfinţenie. La Măgura mergeau Crişenii şi Arpăşeştii, la Vârf cei din Pleşcuţa şi Valea
Mare, la Sângurul cei din Grui şi Tufari. Ajunşi pe culmi, feciorii făceau un foc
mare, care să fie văzut de departe. Când se întuneca, unul din grupuri începea
să strige:
Primul grup: „Aule, Aule
Al doilea grup: Ce ţi-e Pavele
Primul grup: Mă mâncă moroile
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Al doilea grup:Care din ele ?
Primul grup: Saveta lui Mitrie se are bine cu Pătruţu lui Ilie şi-i sparge casa.
Al doilea grup: Dău-o dracilor” etc.810
În Hălmăgel, textul strigat era următorul:
„Moroaie, strigoaie
Când o da să prinda ţâţa vacilor
Să prindă mâna oamenilor
Pe cutare şi pe cutare
Care e strigoaie sau strigoi!” 811
La fel, în Hălmagiu, feciorii se împărţeau în două cete. Unii se urcau pe
Vârful Furnicilor iar ceilalţi pe Vârful Bălanu. Când se însera, după ce aprindeau focuri, strigau unii la alţii. Începeau cu purtările imorale ale unor membri
ai comunităţii şi ajungeau la hoaţele de lapte.
În Gurahonţ datina este numită „Aule Paule”, după felul în care se strigau feciorii din cele două cete. De pe două dealuri, urcaţi în pomi strigau unii la
alţi:
„Aule, Paule
Ce-i potke Paule
Potka-i că mă mâncă strijile!”
În Zimbru, seara, feciorii împărţiţi în două grupuri, aprindeau focuri pe
dealurile din jur şi unii strigau iar alţii răspundeau:
„Aule, Aule
-Ce ţi-e Paule?
-Ne-o trimis biraiele
Din toate pâraiele
Să strângem bosorcaiele,
Care iau mana vacilor,
Să le dăm dracilor.
-Care iau mana oilor
Să le dăm zmeilor
Care iau mana caprelor
Să le dăm harapilor!
În iad să le prăjească
Cu ele să isprăvească.”812
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În Mocirla, cele două grupuri de feciori îi strigau, pe uliţele satului, pe
cei ce greşeau în ochii comunităţii, după ce se însera:
„Auzit-aţi măăă!
Că fecioru Nucului
Se ţine cu fata Docului
Şi nu vrea să ne cheme şi pe noi la nuntă?
Am auzit!813
La fel, în Macea, feciorii se împărţeau în două grupe, făceau focuri şi
strigau unii către alţi făcând glume. Strigătura se încheia totdeauna cu cuvântul
„Aura”.814 Strigarea peste sat s-a practicat şi la Nadăş în ajun de Sf. Gheorghe.
Feciorii stăteau până noaptea târziu.
Pretutindeni la Sânjorj se făcea târg de slugi.
Trecând la sârbi, croaţi şi sloveni, la fel ca la români, Đurđevdan815,
cum este denumită sărbătoarea zilei de Sf. Gheorghe, reprezintă în plan vegetaţional începutul anului agrar, al reînvierii naturii, al pornirii muncilor agricole
Odinioară în această zi la croaţi şi sloveni, găsim atestat obiceiul umblatului unor cete de băieţi şi fete numite jurasci sau durdari prin sat, cu un fecior, îmbrăcat într-o mască, făcută din ramuri de mesteacăn, numită Zeleni
Juraj (Gheorghe cel Verde). Masca de verdeaţă purtată în timpul procesiunii întruchipa demonul, duhul sau zeul vegetaţiei. Grupul cânta sub fiecare fereastră
din sat un colind ce amintea de venirea primăverii şi împărţea pe la gazde ramuri verzi sau punea flori în coarnele vitelor, scoase din grajduri special în
acest scop.816 În final, în unele locuri, masca era aruncată în apă, în altele însuşi
feciorul.
Obiceiul de a pune ramură verde cu rol apotropaic şi de propiţiere îl găsim şi în zonele, în care umblatul cu alaiul lui Gheorghe cel Verde a dispărut.
Încă din timpul nopţii sau în zorii zilei de Đorde, se puneau, la stâlpii porţii, la
uşă, la ferestre, la pereţii casei, la grajd, la coarnele animalelor, la pătul, la fântâni, crengi de stejar. Crengile erau lăsate acolo până se uscau, adică „până mureau de moarte bună”, sau erau aruncate în foc, pe apă, la loc curat, date animalelor spre a fi mâncate.
Credinţa sârbilor că demonul vegetaţiei, simbolizat prin ierburi şi arbori, face roadele să crească, are puterea de a determina belşugul, fecunditatea,
norocul, face din Sf. Gheorghe şi un protector al animalelor de lapte şi al cailor,
Sângeorzul inaugurând implicit şi anul pastoral.
Sârbii apărau şi ei animalele din grajd cu rug şi usturoi.
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Ajunul, noaptea şi ziua de Sf. Gheorghe, aflându-se sub semnul
maleficienţei, Vilele îşi făceau şi ele apariţia. Tinerii sârbi din Arad-Gai mergeau odinioară la marginea pădurii, aprindeau focuri şi dansau în sunet de cimpoi aşteptând aceste zâne, în credinţa că fata care dansează în horă cu ele va deveni atât de atrăgătoare, că se va mărita în acel an.817
Ziua era considerată de sârbi bună şi pentru cunoaşterea ursitului.
În Muntenegru, în această zi, fetele se duceau dis de dimineaţa la fântână şi priveau în adâncuri până ochii li se umezeau, în speranţa că îşi văd ursitul.818
În Kraina adunau flori de cu seară, făceau coroniţe şi fiecăreia îi dădeau
numele unui fecior, apoi, noaptea târziu, le aruncau pe casă. Dimineaţa se uitau
să vadă care dintre coroniţe era mai plină de rouă pentru a cunoaşte viitorul
soţ.819
În dimineaţa de Sf. Gheorghe, înainte de răsăritul soarelui, în comunităţile sârbe, aveau loc spălările rituale pentru sănătate sau pentru vindecarea de
anumite boli. Datina era să se spele cu apă neîncepută sau să se tăvălească în
rouă, pentru a fi sănătoşi tot anul.
Stropitul fetelor îl găsim în Banatul sârbesc în satul Sanad.

Stropitul fetelor la sârbi
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La catolici Szent György (Sfântul Gheorghe) cade în 24 aprilie. În societăţile tradiţionale maghiare ziua are numeroase legături cu omul. Considerată
prima zi de primăvară, ea deschide şi la unguri sezonul pastoral.
În estul Ungariei, în trecut, în această zi se dădea pentru prima oară
drumul la turme pe păşune.
În viaţa ţăranilor unguri acesta a fost un mare eveniment, totul
desfăşurându-se după un adevărat ceremonial impregnat de rituri pastorale.
Păstorii suflau pentru prima oară din corn, văcarii scoteau sunete şuierate iar porcari unele subţiri. Animalele, slobozite pe porţile mari, erau lovite ritual cu crengi verzi sau puse să treacă peste foc, pentru sănătate şi pentru a fi
apărate de spiritele necurate. La porţi, femei şi copii le dădeau păstorilor coşuri
cu mâncare (slănină şi ouă) şi băutură.820
Tot în această zi,odinioară, domnii de pământ tocmeau slugile.
Ziua este percepută ca înrudită cu Paştele, fiindcă şi acum, în multe locuri, se iese la hotar, ca să se sfinţească/ să se reînnoiască/ hotarele.821
Fiind întâia zi din al doilea pătrar al anului, sărbătoarea se înscria, în calendarul popular, în seria zilelor bântuite de spiritele demonice, de strigoi. Ziua
era considerată una bună pentru stricări şi vrăji.
Ungurii puneau, contra strigoilor, în ajunul acestei zile, seara, la porţi,
uşi şi ferestre usturoi, mătură, sare. De asemenea, în Szöreg, se credea că cei ce
rup o creangă de salcie şi priveşte prin ea cruciş turmele, văd bosorcile care se
învârt pe lângă turme.
Numeroasele activităţi magice performate în această zi vizau mana vitelor. Astfel, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, ungurii din Szaján (Serbia) adunau în ajun de Sf. Gheorghe lămâiţă şi o fierbeau în vasele în care mulgeau laptele, ca să aibă mai mult lapte şi unt.822
În judeţul Békés, ţăranii strângeau de la vecini roua cu un cearceaf
vechi, apoi se duceau acasă, storceau roua şi o dădeau animalelor să o bea, ca
acestea să aibă lapte, smântână şi brânză din abundenţă.
De asemenea, ca vacile să dea lapte mai mult ei fierbeau oalele de lapte
în această rouă adunată de la vecini.
În sfârşit, ziua era ţinută prin nelucrare şi pentru sănătatea oamenilor.
O semnificaţie specială a avut ziua de Sf. Gheorghe şi pentru slovaci.
Ca şi la celelalte populaţii din zonă sărbătoarea trimite la arhaicului zeu Ďúra,
care pornea vegetaţia. Ca urmare a fost considerată, odinioară, de ţăranul slovac
la fel de importantă ca ziua Luţei, fiind la fel de bogată în credinţe şi practici rituale.
De pildă, slovacii credeau că în această zi se deschide pământul şi ies
şerpii şi şopârlele.
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Prin urmare, dacă cineva vedea în această zi pentru prima oară o broască vie urma să fie sănătos tot anul iar dacă o atingea cu dosul palmei, prin magia de contact, putea să vindece, pe cel care avea o infecţie.
Dacă dimpotrivă prima broască pe care o vedea era moartă, omul ar fi
bolit tot anul. 823
La Nădlac se credea că, cu câte zile se aud broaştele înainte de Sf. Gheorghe, cu atâtea vor tăcea după şi va fi frig.824
Fetele căutau trifoi cu patru foi şi liliac cu 5 petale, ca să le poarte noroc şi
să se mărite, şi prindeau şopârle,”ca să aibă o pereche bună la dans”.
În trecut, în această zi se semăna porumbul, se luau pământurile în
arendă şi se scoteau animalele la păşune.
Extrem de vulnerabil era şi sfârşitul lunii aprilie, considerat de slovaci
ca bântuit de vrăjitoare.
Acesta este motivul pentru care, odinioară, în noaptea de 30 aprilie, cunoscută şi sub numele de Noaptea strigoaicelor825, se aprindeau în Cehia şi în
Slovacia focuri, în care erau arse simbolic vrăjitoarele.
Obiceiul, odinioară unul general, nu mai este cunoscut în comunităţile
cercetate din răsăritul Ungariei şi din vestul României.
Sf. Evanghelist Marcu, 25 aprilie
În 25 aprilie, este celebrat de biserica catolică Sf. Evanghelist Marcu. În
Aradul Nou, Markustag era ziua în care se sfinţeau holdele şi livezile. Obiceiul
era să se iasă în pelerinaj la holde, unde se spuneau rugăciuni pentru recoltă bună.
La fel şi la unguri de Márk napja, se sfinţeşte grâul la ţarină. Datina era
să se împletească cununi de grâu, care sunt sfinţite la biserică, după care sunt
puse la prapuri şi la crucile de hotar. Apoi, după 8 zile, sunt luate şi puse în cele 4 colţuri ale ţarinei. 826 De asemenea, coroanele de spice se puneau şi pe capul oamenilor bolnavi, ca să se vindece. 827
2.3. Sf. Paşti
Sf. Paşti, spre deosebire de Crăciun, nu au o dată fixă. Anual, bisericile,
ortodoxă, pe de o parte, şi catolică şi protestantă, pe de alta, stabilesc, în urma
unor calcule data Paştilor, care trebuie să fie într-o duminică, după echinocţiu
de primăvară şi după luna plină. În plus, la ortodocşi Paştele nu putea să cadă
odată cu Paştele evreilor. Calculul diferit face ca de cele mai multe ori Paştele
ortodox şi cel catolic-protestant să cadă la date diferite. În orice caz, la catolici
823
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şi reformaţi Paştele se ţine între 23-25 aprilie, pe când la ortodocşi poate să cadă şi în mai.
2.3.1. Valoarea de omen a sărbătorii
Învierea Domnului, celebrată anual, are la fel ca şi Naşterea Domnului,
o valoare de omen, prin activităţile desfăşurate şi prin credinţele legate în prima
zi de Paşti, zi cu putere formatoare, zi de cunoaştere.
Sărbătoarea construită pe vechiul arhetip al morţii şi reînvierii (patimile
lui Hristos, euharistia, moartea şi Învierea) încarcă cele 8 zile cu o semnificaţie
cosmogonică, de început, de an nou. Această semnificaţie, la care se adaugă repetabilitatea anuală, întreţine speranţa credincioşilor în învierea trupului.828 O
parte din riturile săvârșite între Duminica Floriilor și Duminica Tomii configurează o componentă de cult a strămoșilor.829
Hrana rituală
Ouăle de Paşti
Între alimentele rituale care nu pot
lipsi de pe masa de Paşti a românilor, care
trebuie consumate obligatoriu, conform
rânduielii, pe primul loc se află ouăle de
Paşte, cu o simbolistică bogată ce trimite
spre ideea de germene, de realitate primordială830. În legătură cu culoarea roşie a
acestora în spaţiul românesc circulă o serie de legende, care au generat noi semnificaţii apocrif creştine, pe lângă cele iniţiale.
Ouă împistrite de Paşti
Consumul lor nu este unul obişnuit, ci se ciocnesc, conform unui mic
scenariu, într-un anumit fel. Nu se pot ciocni decât cap cu cap şi dos cu dos. Cei
doi, în momentul când ciocnesc spun primul „Hristos a înviat! la care al doilea
răspunde „Adevărat că a înviat”, marcând astfel statutul sacral al consumului.831
Colacul de Paşti, pâinile de Paşti
De pe masă nu putea lipsi nici Colacul de Paşti, rotund, împletit din trei
şi în unele locuri înconjurat cu cunună.
Alături de acesta trebuie să menţionăm şi cele 7 pâini rituale, numite în
această zonă „paşti” sau „păştiţe”, pregătite de prescurăriţă în Miercurea Mare,
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sfinţite în biserică în Joia Mare şi consumate colectiv în biserică în ziua Sf.
Paşti.
Colacul de Paști îl găsim și la sârbii, care îl fac rotund, în mijloc cu un
trandafir din aluat și cu un fir de busuioc legat cu lână roșie și înfipt în mijloc.
Carnea de miel
Consumul cărnii de miel, practicat în zonă mai ales de ortodocși (români, sârbi) reprezintă o formă de împărtăşire din trupul lui Hristos, mielul fiind prin blândeţea, inocenţa, puritatea sa, încă de la începutul creştinismului un
simbol fundamental al lui Hristos.832
2.3.2. Cronologia sărbătorilor pascale
Sărbători şi zile de dinainte şi de după Paşti
Screibensontag
În prima duminică din post numită de germani Screibensontag, în comunităţile germane din Ungaria era datina să se coacă colaci şi fancuri, ca grâul
să nu facă tăciune.833
Duminica Neagră
Duminica de dinaintea Floriilor este cunoscută în calendarul catolic şi
reformat ca Duminica Neagră.
În comunităţile germane din acest areal, la Schwarze Sonntag se lega
pânză neagră sau mov la prapuri, la icoana de la altar şi la lumânările din biserică.
Pentru slovaci, această a 5-a duminică din Post, numită „Smrtná
ňedeľa“ este marcată de practici care îşi găsesc originile în trecutul precreştin.
În unele regiuni din Slovacia şi în satele slovace din nordul Ungariei, în
trecut, în această zi era îngropată sau arsă simbolic iarna, acea arhaică Mora –
ce-şi trage originea din indo-europeanul „moarte” –, reprezentată printr-o păpuşă834.
În unele ţinuturi păpuşa poartă numele de Mařena. Obiceiul se înscrie
în ciclul ritualurilor de reînviere a naturii. În Slovacia Centrală, despărţirea de
iarnă era asociată cu „Scoaterea Mirenei”835.
În zonele de periferie, ca cea din Ţinuturile de Jos, ritualul a fost de
mult uitat. Găsim în schimb obiceiul „nevestelor micuţe.”
Odinioară, în această zi, în Tótkomlós, era obiceiul să se îmbrace fetiţe
de 7-10 ani în haine de tinere neveste. Aceste „neveste micuţe” umblau din casă
în casă (chod`nia y mladimi ňevesttami). Două din fete cântau şi dansau dansul
cerşetoarei („vajkovat”) în vreme ce a treia ducea coşul:
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„Daj Buh matki šťasťia,
Peknie céri má,
Prišľi zme sí-pítať,
Kerúže nám dá.
Dáme vám mi tú na konci,
Čo má peknie čierne éči.
Daj, matka, daj
Doma ňechovaj.” 836

Dă-i Doamne mamei noroc
Frumoase fete are,
Am venit să întrebăm
Pe care ne-o dă.
V-o dăm pe cea de la urmă,
Care are ochi negri, frumoşi.
Dă-o, mamă, dă-o
Acasă nu o hrăni.

Gospodinele le puneau în coş ouă. Obiceiul a dispărut prin anii 40 dar
melodia şi cuvintele cântecului încă se mai păstrează în memoria celor în vârstă837.
Umblatul „tinerelor neveste” după ouă a fost practicat în trecut şi în
Nădlac, unde era cunoscut sub numele de „vajkovanie”.
Şi aici fetiţele de 12-13 ani, erau tot în număr de trei. Una dintre ele era
îmbrăcată mireasă, alta avea coroniţă de panglici pe cap iar a treia ducea coşul.
Cântecul lor, diferit de cel din Tótkomlós, vestea reînvierea naturii :
„Duminica Morţilor
Unde ai ascuns cheile?
Le-am dat lui Gheorghe.
Gheorghe se trezeşte,
Cheile le aruncă.
Zăvoiul mic, zăvoiul mare,
iar tu gospodină
dăruieşte-ne un ou.”838
Ouăle adunate erau vopsite şi date celor care veneau cu stropitul a doua
zi de Paşti.
În aceste ţinuturi, în Duminica neagră era interzis să te ocupi de pomii
fructiferi, ca să nu se piardă recolta.
Floriile
La ortodocşi (români şi sârbi) prima sărbătoare în această cronologie
pascală este sărbătoarea Floriilor, care cade în duminica dinainte de Sf. Paşti.
După cum sugerează şi numele, Duminica Floriilor este ziua când ies toate florile (Bocsig). Săptămâna dinainte este o săptămână de renaştere, de curăţenie.
Acum se face curăţenia de Paşti, se văruieşte casa pe dinafară şi pe dinăuntru,
se face vatra, se văruiesc pomii şi podeţele, ca totul să fie ca nou (Mişca, Boc836

inf.Orbán Mártonné, născută Molnár Erzsébet, în 1913, Tótkomlós vezi Krekovičová, 1996,
p. 331.
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sig). În Bocsig, în săptămâna Floriilor, nu se pune nimic în grădină, fiindcă se
credea că orice semeni în această săptămână face flori fără rod.839
Sâmbăta Floriilor sau Sâmbăta lui Lazăr
Tradiţia românească era ca în sâmbăta Floriilor, a şasea sâmbătă din
post, după masa, școlarii să meargă încolonați după crengi de salcie, pentru a fi
sfințite în biserică. Odinioară erau însoțiți de preot, cantor sau dascălul din sat.
În Moroda se duceau după sălcuţe la Cigher. În Miniş, copiii cu învăţătorul
mergeau după salcă pe Valea Bisericii, pe Valea Mare sau la Băltoni. În Secusigiu salcia se lua de la crucea de la moară, de la marginea satului. Pruncii
aveau fiecare un zvon ( clopoţel), cu care sunau tot drumul şi la dus şi la întors.
În Miniș840, Nădlac, Micălaca etc. pe drum se cânta Învierea cea de obşte adică
Troparul Floriilor. În vechime, în Micălaca, crengile de salcie erau duse la unul
din chitorii bisericii acasă. La casa acestuia venea apoi preotul, cu praporii și cu
copiii de la școală, se făcea o slujbă în curte, apoi copiii luau sălciile și porneau
în șir spre biserică cântând841.
În Secusigiu, când ajungeau la locul de unde se adunau crengile de salcie, preotul sfinţea apa şi salcia. În Nădlac, preotul aştepta copiii în faţa bisericii, cu cădelniţa şi icoana Intrării Domnului în Ierusalim. 842
În sfârșit, în zonă au existat și unele tradiții locale. În Chişineu-Criş, în
sâmbăta lui Lazăr femeile făceau plăcintă pentru că se zicea că a fost un copil
care şi-a dorit în această zi plăcintă şi cum nu i s-a făcut, a murit de dorul plăcintei.843 În Secusigiu datina era să se facă „cornurăţ cu brânză” (langoş cu
brânză) şi colăcuţ. De asemenea, se fierbea şi grâu şi se dădea de pomană.
În comunităţile sârbeşti din acest areal, în Sâmbăta lui Lazăr se făceau
pentru copii turte (pogăci) presărate cu zahăr tos și se coceau floricele de porumb, în ciururi pe focuri aprinse la răscruce de drumuri. Aceste focuri în satele
din jurul Kikindei se numeau Lăzăriţe. Copiii săreau peste ele pentru sănătate.844
După masa, se ieşea după crenguţe de salcie. În Deska se mergea în
procesiune după aceste crengi şi se înconjura cu ele două-trei străzi, timp în care preotul continua să citească la colţuri liturghia, după care erau aduse în biserică.
Tot în această zi, la sârbi, era obiceiul umblatului prin sat cu Lazarice
(Lăzăriţele).
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Săritul peste foc la Lăzăriţe

În Deska (Ungaria), două sau mai multe fete de 12-15 ani, din care una
îmbrăcată mireasă, porneau pe la casele din sat, oprindu-se la fereastră, şi cântând un cântec despre Lazăr:
„Oj, Lazare, dobar dane, tu smo čuli dobri ljudi,
Dobri ljudi Lazarovi, Lazarovi mi kmetovi.
Na tri grane tri jabuke a na četvrť Lazar sedi,
Lazar sedi pa besedi: -Darujte nas ne držte nas,
Mi imamo dalek put, dalek put da putujemo,
Tanke bič`e da pletemo, konje vrane da šibamo.
Pridkuću vam čobor vina, zakuću vam čopor svinja.
Ko se skoro oženijo krevet mu se podrobijo.
Živili!” 845
(Oi Lazare bună ziua, asta am auzit oameni buni
Oameni buni a lui Lazăr, supuşii lui Lazăr
Pe trei crengi trei mere, iar pe a patra Lazăr şade
Şade şi spune:Dăruiţi-ne nu ne reţineţi
Noi avem un dum lung, lung de străbătut
Bice subţiri să împletim, pe cei înfierbântaţi să-i biciuim.
În faţa casei e butoiul cu vin, la spate ceata de porci
845

inf. Vidosava Kolompar,născută Ferkov, în 1916
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Cine s-a căsătorit de curând, patul i s-a destrămat.
Trăiască!)
În acest timp mireasa se plimba în cercul făcut de colindătoare.
Pretutindeni odinioară pentru colindat fetele primeau ouă nevopsite.
În cazul în care nu erau primite cum se cuvine şi nu li se dădea nimic,
gazdele nesocotind ritualul menit să reînvie natura, Lăzăriţele se răzbunau
descolindând.
Astfel, în satul croat Jaskansko Prigorje, ele obişnuiau să zică: „Dinaintea casei voastre, se află un jneapăn/ Dar-ar Domnul să pieriţi jumătate din
voi!” Sau „Dinaintea casei voastre, e un păr uscat/ Ucigă-vă puşca Domnului
prea sfânt”.846
Ulterior lazăriţelor li se dădea de toate:slănină, şuncă, colaci, schimbarea darului indicând o desemantizare a funcţiei acestui dar.
În sfârşit, motivul învierii implica şi un substrat erotic păgân, datorat
cultului divinităţii vegetaţiei .
Mitologul Dušan Bandić consideră Lăzăriţele reprezentări colective ale
şarpelui, care dacă primeşte daruri nu-i mai atacă pe oameni. De altfel, în satul
Deska, Lăzăriţelor li se spunea odinioară Zmije.847 Însă nu trebuie să uităm de
arhaicul rol fecundator al şarpelui.
Obiceiul îl găsim şi la bulgarii pavlichieni din Banat. Până în anii 60, în
Vinga în sâmbăta Floriilor după masa, fete îmbrăcate în costume populare bulgăreşti umblau prin sat cu coşuleţe după ouă. Ele se numesc lăzăriţe şi se spune
că lăzăruiesc. Intrau în casă şi cântau Lăzărelul în limba bulgară, mişcându-se
înainte şi înapoi iar la sfârşit învârtindu-se. Pentru cântec primeau numai ouă
albe, verificate la lumânare ca având sâmburele de plod.848În această zi,
bulgăriţele nu spălau, nu ţeseau, nu coseau.
În alte zone ale Balcanilor în locul fetelor umblau prin sat băieţi, care
duceau o păpuşă de lemn simbolizându-l pe Sf. Lazăr reînviat.
Referindu-se la Lăzărelul românesc, necunoscut în părţile arădene dar
atestat în alte provincii (Muntenia, Dobrogea etc.) Ovidiu Bârlea îl consideră un
obicei înrudit cu Caloianul, ambele fiind întruchipări folclorice ale zeului vegetaţional. Diferenţa, este doar că la Lăzărel funcţia propiţiatorie rezidă din transformarea lui în vegetaţie abundentă în urma unei morţi violente.849
Duminica Floriilor
În toate satele româneşti crengile de salcie sunt sfinţite de preoţi în biserică în ziua de Florii. Credincioşii duc acasă ramuri de salcie sfinţite. În Pleşcu846
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ţa oamenii le pun şi la grajduri şi în grădini, ca să le ferească de rele. În majoritatea satelor se fac coroniţe şi se pun în camera curată.
Conform botanicii mitico-magice româneşti, ramurile de salcie sau mâţişorii, sfinţiţi în biserică în această zi, aveau puteri profilactice şi curative, şi
erau păstrate, pentru nevoile casei, vreme de un an. Atât în satele din judeţul
Arad (Şimand ) cât şi în comunităţile româneşti din Ungaria, ele erau considerate ca bune contra trăsnetelor. Când erau timpuri grele se ardeau nuielele de
salcie, ca fumul lor să împrăştie norii.
De asemenea, românii din Ungaria mânau vacile şi caii de Florii cu
aceste nuiele, şi făceau semnul crucii pe spatele animalelor ca „Dumnezeu să le
mântuiască de cele rele” sau „să nu li se ia mana”.
În Hălmagiu în duminica Floriilor se ţinea Bâlciul de Florii.
Trecând la sârbi, sfinţirea ramurilor de salcie în biserică se făcea tot
duminica. După ce erau sfinţite fiecare îşi lua o creangă şi îşi atingeau capul,
unii la alţii, cu ele, ca să crească mari, precum salcia. Acasă puneau ramurile
sfinţite la icoană.
Obiceiul sfinţirii crengilor de salcie îl găsim şi la germani. În Aradul
Nou era datina ca după terminarea serviciului religios, bărbaţii din corul bisericii interpretau „Suferinţele lui Cristos” pe roluri, apoi, cu o creangă lungă de
salcie sfinţită, înconjurau biserica în procesiune. Sălciile sfinţite, o parte, erau
duse la cimitir iar altele erau păstrate acasă, vreme de un an, pentru a proteja
gospodăria de trăsnete şi nenorociri. Ele erau legate de un stâlp, afară, până la
primul tunet şi trăsnet, după care erau duse în pod.
La unguri sărbătoarea este cunoscută ca Virágvasárnap.
La fel ca la celelalte populaţii şi ungurii duceau acasă crenguţele verzi
sau mâţişorii sfinţiţi la biserică.
Bod Péter menţionează în această „Dominica Palmarum” în satele ungurești, obiceiul, pierdut de mult, de a umbla pe uliţe cu un măgar din lemn, pe
care puneau o figură de om. Potrivit descrierii lăsate, un grup de oameni mergea în faţă, cu ramuri verzi, cântând.850
Trebuie să spunem că între crengile verzi din tradiţia maghiară, Gheorghe cel Verde al populaţiilor slave şi demonul vegetaţiei, există o incontestabilă
legătură, reminiscenţele cultului păgân al demonului vegetaţiei supravieţuind, la
maghiari, în aşa numitele „jocuri ale crengii verzi”, din care nu lipseşte incantaţia cu încărcătură magică: „Gyűjj el, gyűjj el te szép ág zöld levelestől” (Vino,
vino, tu creangă frumoasă, înmugurită etc.).851
Trecând la slovaci aceştia duceau la Kvetná nedeľa (Florii), sugarii la
biserică, „ca să vorbească mai repede”.
La Nădlac altarul bisericii era împodobit cu flori şi se cânta Pašie. După masă se mergea cu flori la cimitir.
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În unele sate cu slovaci din răsăritul Ungariei, acum se semănau florile
în grădină, fiindcă se credea că prin magie simpatetică, cele puse în Duminica
Florilor ar fi răsărit frumos.
În Tótkomlós, la fel ca şi în alte regiuni ale Slovaciei, era obiceiul ca şi
în această zi fetele să umble pe la casele din sat.
Astăzi în memoria locală se mai păstrează doar cântecul ritual, care se
adresa zeităţii păgâne masculine Đuro, echivalentul Sf. Gheorghe la români, ca
să deschidă vegetaţia:
„Kvetná ňedeľa,
În Duminica florilor
kde si kľúče podela
unde ai pus cheile?
Ta dala,ta dala
I-am dat, i-am dat
Kvetném Durovi.
Lui Gheorghe cel înflorit
Kvetní Duro vstávaj,
Scoală-te Gheorghe cel înflorit
Kľúče rozmetávaj” 852
Şi împrăştie cheile.”
Textul cântecului este acelaşi cu cel cântat în Nădlac de fete în Duminica neagră.
Săptămâna mare
În Săptămâna Mare fiecare credincios se spovedea şi se împărtăşea. În
epoca medievală, în Ungaria, în această săptămână aveau loc jocuri de mistere.
Din secolele XVII-XVIII s-au păstrat până astăzi, în manuscris, mai multe părţi,
în limba maghiară, ale misterului cunoscut sub numele de Passio. Iniţial acest
teatru liturgic a fost interpretat în limba latină.
Miercurea
În unele comunităţi româneşti din judeţ, miercurea se făceau paştile. În
Chişlaca, Bocsig, Chereluş, Şepreuş, Cărand, Bârzava, Selişte de Mureş etc.,
paştile le dă o familie din localitate. Pretutindeni în ziua de zăpostire preotul
anunţă în biserică familia care dă paştile. Miercurea, prescurăriţa satului, uneori
ajutată de alte bătrâne, frământa şi cocea cele 7 pâini rituale şi prescurile la familia care a dat paştile. Înainte de a le băga în cuptor ea punea pe ele pristolnicul.
În satul Căprioara, în trecut paştile se făceau acasă la prescurăriţă, unde
a fost construit special un cuptor mare de pâine.853 La aluatul pentru pâinile rituale se folosea 50 kg. de făină, încât prescurăriţa era ajutată la frământat de
mai multe femei iertate. Focul la cuptor se făcea cu nuiele uscate. Când erau gata şi răcite paştile erau duse la biserică în procesiune. Odinioară coşurile cu
aceste pâini rituale erau purtate de copiii de şcoală, ulterior de fete curate sau de
bătrâne iertate.
852
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Inf. Molnar Anna Molnárová, născută Chlebnyiczká, în 1936, Tótkomlós.
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Joia Mare
Din Joia Mare nu se mai trag clopotele în biserică ci se bate toaca, chiar
şi în caz de mort. În Pleşcuţa feciorii fac pe deal, în apropierea bisericii un foc
pe care îl păzesc să nu se stingă, până în noaptea Învierii.
În Chereluş, în această zi,
preotul cu cantorii şi cu oameni cu
prapori veneau în alai să ducă
paştile la biserică, ca să fie sfinţite.
Erau aşteptaţi cu poarta de căruţe
deschise şi serviţi cu gogoşi de post.
Pe lângă paşti şi prescuri, care sunt
aşezate în 7 coşuri, duse de fete de
12 ani, adică curate, în alai, la biserică, familia mai dădea un miel viu,
pentru preot, patru lumânări mari
împodobite şi vinul. Într-una din
camere se aranja o masă pentru cei
Toaca
12 invitaţi.

Prescurărița pune pristolnicul. Seliștea de Mureș

În Bocsig, familia care dă paştile aduce în Joia Mare pentru biserică
toate lumânările mici care se ard în zilele de Paşti, lumânarea mare împodobită,
cele 7 pâini şi 7 prescuri, vinul pentru sfinţirea paştilor, un miel pentru preot şi
măturile cu care se curăţă biserica de Paşti. Toate aceste daruri sunt aşezate în
mijlocul bisericii şi sfinţite. Se spune că „au intrat Paştile în biserică”.
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Ducerea paştilor la biserică

Sfinţirea paştilor în biserică
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La fel, în Slatina de Mureş şi Căprioara familia care a dat făina pentru
paşti, mai dădea 1 kg. de tămâie, vinul de împărtăşanie pentru tot anul (7 sticle),
5 kg. lumânări şi lumânarea mare de Paşti. Dacă familia era mai înstărită îi dădea şi preotului un rând de veşminte sau o cădelniţă pentru biserică.854
De asemenea, familia care a dat paştile, invită seara la cină 12 persoane,
între care obligatoriu preotul cu familia, cantorul, 2-3 cântăreţi de strană, crâsnicul, chitorii.
Şi în Căprioara, la această masă era invitat preotul, cantorul, cântăreţii,
rude, femeile care au ajutat.
În unele comunităţi româneşti ouăle se vopsesc în Joia Mare (Şicula,
Comlăuș, Macea, Şepreuş, Covăsânţ, Şiria). Vopsirea și ornamentarea ouălor se
face prin fierbere în apa în care s-au pus coji de ceapă. Ouăle erau legate în ciorap cu frunze pe ele. În final, după ce s-au vopsit, erau unse cu slănină.
Seara, la biserică se citesc cele 12 evanghelii. În Hăşmaş se aprindeau
focuri în curtea bisericii, în Vasoaia sus pe deal. În Bârsa se aprindeau în curte
focuri, ca să se încălzească morţii familiei când vin acasă. Pe Valea Mureşului,
în Bârzava şi în satele din jur, în această zi, se aprindeau focuri în curtea bisericii, se curăţau mormintele şi se aprindeau lumânări pe ele până la Înviere.
Odinioară, în Secusigiu, sat aflat în zona bănăţeană a judeţului, în curtea şi în faţa casei, în zorii zilei, se aprindeau atâtea focuri cu lemn de alun, câţi
morţi avea familia. Lângă foc se punea un scăunel şi o cană cu apă. Focurile ardeau până răsărea soarele, după care jeraticul, adunat într-un vas se ducea la
cimitir, unde se punea la baza crucilor tuturor morţilor familiei iar peste aceşti
cărbuni se presăra tămâie.855 Cu vremea în curte s-a făcut un singur foc iar jarul
nu s-a mai dus de acasă ci s-a luat de la focul făcut de mormântăreasă în mijlocul cimitirului: „Mai năinte te sculai, făceai focu în curte şi atunci plecai la
mormince... îţi pregăteau dă cu sară lemne, cioclozi, tămnâie... şi mai năince
dimineaţa la şasă, la „şinşi (cinci) meream la mormince şi făceam focu... acuma nu mai, rar care mai mere... şi duceam dă pomană şi dădem. Ierau ţâganii
în mormince dă la trii, care îngrije mormincile, îi zâcea mormântăreasa, aia
era dă la trii (noaptea), când ne duceam era focu în mormince dă luam jăr
(jar), dă tămăneam mormântu şi pomana, fiecare care o mărs şi-o făcut focu la
iel şi în mijloc o făcut mormântăreasa, dă aclo luam jăru, dă am făcut focu”.856
La catolici şi protestanţi Joia Mare este cunoscută şi ca Joia Verde. În
zonă, în această zi catolicii mănâncă spanac.
La germani, de Gründonnerstag, în biserică, preotul culca toate sfeşnicele. Între opt şi nouă dimineaţa sunt bătute pentru ultima oară toate clopotele,
după care sunt oprite. Se spune că ele „au zburat la Roma pentru spovedanie”.
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Odinioară, la germanii din Aradul Nou, după dangătul clopotelor, copii
fugeau la fântâna din curte, scoteau o găleată de apă şi beau în numele celor trei
sfinţi spunând: „acum beau sângele lui Isus ce este bun contra febrei în 77 de
feluri. Să mă ajute Sfântul Tată, Fiul şi Sfântul Spirit!”
Zilele următoare, până la Înviere, chemarea la slujbă şi la rugăciunile de
dimineaţă şi de seară o făceau ministranţii, care alergau de la o casă la alta,
mişcând o zornăitoare şi strigând scurte zicători.
Germanii din Grăniceri ieşeau în Joia Mare la cimitir.
De asemenea, în trecut, la slujba religioasă din Joia Mare era obiceiul să
fie spălaţi pe picioare 12 bărbaţi, care simbolizau apostolii lui Isus.857
La unguri, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Joia mare
(Nagycsütörtök) copiii din Szöreg (azi jud. Csongrád) înconjurau biserica bătând iarba adică evreii. În timp ce loveau ei ziceau „Pancilus Pilátus mért
verted möga Jézust?” (Ponţiu Pilat de ce l-ai bătut pe Isus?)858
Ungurii din Voievodina în Joia Verde mâncau spanac sau fiertură de
urzici „ca să aibă recolte bune”. Urzici le dădeau şi păsărilor.
Vinerea Mare
În Vinerea Mare, atât la români şi sârbi cât şi la germani, maghiari, slovaci şi bulgari în biserici se pune sfântul mormântul şi se oficiază slujba de înmormântare. Pretutindeni mormântul este păzit de câţiva oameni, care stau de
veghe toată noaptea.
În Chişineu-Criş această vinere mai era numită şi Vinerea seacă. Nu se
făcea mâncare, nu se făcea foc, nu se mătura, nu se rânea la animale. Mai demult, femeile bătrâne stăteau de vineri seara în biserică să păzească mormântul
până la înviere.859
La fel, în Comlăuș, nu se lucra nimic. Oamenii mergeau la biserică unde se spovedeau și se împărtășeau. Băieții băteau toaca în curtea bisericii și
aprindea teascuri.860
În Şeitin, era datina să se ducă la biserică grâul pus la încolţit cu trei
săptămâni înainte de Paşti. Femeile îl lăsau acolo, ca să fie sfinţit. Unele obişnuiau să ia o parte acasă, după ce a fost sfinţit, pentru animale.861
Românii din Bodrogul Vechi seara înconjurau împreună cu preotul biserica de trei ori, cu lumânări aprinse şi prapori. După ce intrau în biserică, se
cânta Prohodul.
Mulţi oameni ţineau în Vinerea Mare post negru până asfinţea soarele
(Şicula). În Ineu se ducea dimineaţa făină la biserică pentru a fi sfinţită şi din ea
857
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se făcea o lipie care se mânca în această zi. În Şepreuş această pogace era făcută de prescurăriţă cu făină şi ouă date de credincioşi. Ea era sfinţită în biserică şi
se împărţea la oameni.862
Tot în Vinerea Mare, în unele sate (Pleşcuţa, Hăşmaş, Mişca, Şimand,
Macea, Bârsa, Chereluş, Bodrogul Vechi, Şeitin) se vopseau ouăle în credinţa
că astfel nu se strică 6 săptămâni. În Mişca această vinere mai era numită şi Vinerea ouălor863. În cele mai multe sate se folosesc la vopsit foi de ceapă dar
sunt şi localităţi în care ouăle se împistreau cu ceară, cu un instrument special
numit chişiţă (Cărand, Pleşcuţa, Văsoaia, Dulcele etc.).
La sârbi, în Vinerea Mare se vopseau ouăle şi se făceau floricele de porumb. Datina în Deska era ca înainte de a începe activitatea femeia să se roage
iar în apa în care fierbea ouăle să pună şi puţină apă sfinţită. Vopsirea se făcea
cu coji de ceapă. În această localitate fetele nu mâncau nimic toată ziua, ca să
viseze noaptea cine le va fi ursitul.
Seara feciorii aprindeau focuri în curtea bisericii. Clopotele nu se mai
trăgeau ci se bătea toaca.
Trecând la catolici, odinioară, în şcoli în Vinerea Mare se juca
Depositio crucis.
Pentru germani, Karfreitag (Vinerea Mare) era o zi de post foarte strict
în care nu era voie să se lucreze. În unele case nu se făcea foc, într-altele toate
vasele în care s-a gătit cu unsoare erau duse în pod sau în pivniţă.
Bărbaţii din corul bisericii cântau pe roluri „Patimile lui Cristos”. Tradiţia la germani era ca în această dimineaţă, creştinii să se roage pentru toate
naţiunile lumii, chiar şi pentru evrei, despre care se credea că sunt responsabili
pentru moartea lui Cristos. După fiecare naţiune amintită se stingea o lumânare.
După ce se termina această ceremonie, credincioşii se duceau la mormântul
sfânt, vegheat, de fiecare parte, de câte un pompier, puneau bani şi sărutau gura,
braţele, pieptul şi picioarele lui Cristos.
În această zi se vopsesc ouăle. Odinioară, se credea că „ouăle de Vinerea Mare” au putere vindecătoare. De asemenea, se credea că cine nu mânca
toată ziua poate să vadă „purceluşul de aur”.
Unguri considerau Vinerea Mare (Nagypéntek) ca bună pentru practici
magice ce vizau sănătatea. Odinioară, în această zi aveau loc spălări rituale.
Copiii erau spălaţi de mame, la fântână, ca să nu se prindă de ei tifosul, să nu
facă bube, să fie proaspeţi.
De asemenea, în satele din jurul Szegedului, fetele care voiau să le
crească părul lung se urcau pe a treia treaptă a scării şi acolo se pieptănau.864
În sfârşit, acum se performau şi riturile de apărare contra reptilelor. Cel
care voia să le ţină departe de casă, dimineaţa, înainte de răsărit, trebuia să mă862
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ture, roata pe după casă, spinii şi în acest timp să spună: „Kigyó, béka hagyi el
engem,/ Kigyó, béka kiseperlek!” (Şarpe, broască lasă-mă în pace/ Şarpe,
broască te mătur).865
În grupul interdicţiilor, care funcţionau în zonă, era şi aceea de a nu
coace pâine, fiindcă se credea că acesta s-ar fi transformat în piatră.866 Nici focul nu se aprindea în cuptor.
În satele din jurul Szegedului în această zi se făcea un aluat cât un ou de
gâscă şi îl puneau la uscat, după care îl păstrau într-un loc ferit de unde îl scoteau dacă se îneca cineva.Pe aluat puneau lumânări sfinţite în 2 februarie şi în
locul în care aluatul cu lumânările se învârtea, acolo căutau cadavrul.867
La bulgari în Vinerea Mare, spre seara, băieţii umblau pe uliţele satului
cu morişti şi anunţau, în limba bulgară, moartea lui Isus:
„Oameni, oameni trebuie spus,
Cin` l-a răstignit pe Isus!
Poruncit-au pe pământ,
Iudeii voia lor făcând
Ei s-au răspândit peste tot
Domnul lor fiind chiar Irod
Călăilor Isus a fost dat
A treia zi a înviat.
După obicei noi strigăm.
Creiţărei ca să căpătăm
Hei, gazdo, două să ne dai,
Copii zdraveni să ai!”868
Sâmbăta Mare
În Hălmagel, Chişineu-Criş, Socodor, Căprioara şi, mai nou, şi în Şeitin
ouăle de Paşti se vopsesc sâmbăta. Pretutindeni în această zi se pregătea mâncarea de Paşti.
O altă datină cândva generală în judeţ a fost ca feciorii să aprindă în
ajun un foc lângă biserică, pe care să-l păzească până la Înviere.
În majoritatea comunităţilor româneşti, sâmbătă noaptea, la ora 24, preotul începe slujba de Înviere. În Bocsig, după ce preotul rostea Cristos a înviat,
feciorii puşcau cu teascuri.
În Macea, la întoarcere acasă se mănâncă „Paşte” (o prescură specială).
Oamenii se spălau cu apă în care puneau bani de metal şi ouă roşii, ca să fie mai
frumoşi.
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Totuşi erau şi sate în care slujba de Înviere se făcea pe la 4 (Comlăuș),
pe la 3 (Secusigiu) dimineaţa sau pe la 2 noaptea (Nădlac) oamenii rămâneau în
continuare la liturghia de Sf. Vasile. În Şeitin oamenii duceau acasă lumânarea
de la înviere şi o aprindeau în caz de furtună.869
În Secusigiu, sâmbătă seara se face un foc mare lângă biserică, în jurul
căruia credincioşii veghează până la Înviere.
În comunităţile sârbeşti, în Sâmbăta Mare se coceau colacii. În Deska,
pe lângă colacii mari se făceau nişte colaci mai mici, şi pentru copii. Colacii băieţilor se numeau jajčenice, ale fetelor vitice.
În comunităţile germane, în Sâmbăta Mare adică de Karsamstag, ministranţii anunţau că „se întorc clopotele din Roma”.
În Aradul Nou era obiceiul ca, în această zi, să se taie via şi să se facă
curăţenie mare. În faţa bisericii, dimineaţa se sfinţea „Focul Paştelui”. Acesta
era o bucată de lemn moale, ars deja de acasă şi adus de copii la biserică pentru
a fi sfinţit. El simboliza „arderea evreului”.
Femeile găteau. Seara avea loc procesiunea de Resurecţie. Alaiul se
oprea în final la biserică. Focul din faţa bisericii ardea toată noaptea. Ţăranii
obişnuiau să pună bucăţi din acest lemn ars la răsaduri, pentru a obţine o recoltă
bogată.
Sf. Paşti
Sf. Paşti ţineau trei zile (duminica, lunea şi marţea). În aceste trei zile,
fetele din Chişineu-Criş încercau să-şi cunoască ursitul. Una sau două fete, întro cameră, ţinând în mână o pânză neumblată în apă, o oglindă, un pahar cu apă
sfinţită, în care puneau o verighetă de la prima cununie, spuneau de 9 ori Tatăl
nostru apoi se uitau în pahar să-şi vadă ursitul.870
Duminica Sf. Paşti
Românii cred că la Sf. Paşti se deschid cerurile şi că cei care mor în
această zi ajung direct în rai. În Covăsânţ se credea că cine dormea în ziua de
Paşti şi avea grâu semănat l-ar fi prins vremea rea şi nu ar mai fi apucat să-l taie.
În Sepreuş, dimineaţa de cum se făcea ziua pruncii mergeau „la
piţurat” după ouă. Ei intrau în casă spunând „Am venit a piţura” iar oamenii le
dădeau ouă, colac, plăcinţi871
În Macea, după ce se întorc de la Înviere, oamenii se spălau pe faţă cu
apă în care puneau bani şi ouă roşii, pentru frumuseţe şi sănătate. În alte sate
(Şeitin, Socodor, Şimand) acest spălat ritual se făcea dimineaţa, înainte de a
merge la Sf. Liturghie. În Bodrogul Vechi se spălau fetele şi femeile şi copiii.
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În Secusigiu, dimineaţa copiii duceau pe la rude şi vecini de pomană
colaci, ouă roşii şi lumânări.
Datina era ca la Sf. Liturghie toţi să meargă în haine noi, odinioară lucrate în casă în perioada postului.

Sf. Paşti la Mănăstirea Hodoş Bodrog

În Mişca, fetele de 14-15 ani se aşezau pentru prima oară în rândul femeilor. Ele purtau pe cap un barşon, iar părul împletit într-un coc era acoperit
cu o ciapţă cu obligaţie.
Cei care s-au spovedit în Şimand primeau de la preot la sfârşitul liturghiei păştiţe.
După Liturghie, în ziua de Paşti, în satul Hălmagiu, tineri jucau în curtea bisericii la Paşti jocul numit Şiţ mălai. Fetele şi feciorii perechi se aşezau
unii în spatele celorlalţi. În faţă stătea un tânăr singur, care zicea „Şiţ mălai, că
tot te tai”. Atunci ultima pereche se desprindea şi fugea să se aşeze în fruntea
coloanei. Dacă feciorul singur prindea fata înaintea celui cu care făcea pereche,
se puneau în faţă iar feciorul rămas singur striga „Şiţ mălai, că tot te tai”. În
Moroda tinerii se jucau cu batista sau „de-a gropiţa” (un fel de periniţă).
O altă datină românească, generală, este ciocnirea ouălor în curtea bisericii de către copiii şi tineri „p-a dusa” (Dud, Şimand, Chişineu-Criş, Macea,
Bodrogul Vechi, etc.). Oul spart era câştigat de cel cu oul mai tare. În Moroda,
copiii ciocnesc ouăle „pe mâncate” sau „de-a mâncatelea” iar feciorii dădeau
cu banul în ou. Dacă oul se spărgea îl lua cel cu banul, dacă nu se spărgea lua
banul cel cu oul.872
Ciocnitul ouălor îl găsim practicat și de românii din Ungaria. În dimineața zilei de Paști, în Cenadul Unguresc, copiii, feciorii și bărbații mergeau la
biserică cu buzunarele pline de ouă. Se adunau în fața bisericii, se așezau perechi și ciocneau. Câștigătorul primea oul spart.873
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În unele sate (Şicula,Dud, Macea, Segusigiu), după masa reîncepea jocul satului iar seara se făcea bal. În Dud jocul era deschis de o pereche de tineri.
Ei trebuiau să joace singuri 2 Ardelene şi un Mânânţăl.874
În Tisa, în prima zi de Paşti, după masă ţăranii mergeau la cimitir cu colacul numit paos, cu prăjituri, ouă roşii, un ulcior cu apă şi o sticlă de rachiu sau
vin. Colacul se punea pe gura ulciorului iar în scobitura de la colac se punea un
ou şi o lumânare, care se aprindea în timpul slujbei de sfinţire a mormântului.
Masa de Paşti
Era una bogată. În Bocsig, se mânca supă de tăiţei, sarmale, friptură de
miel, cozonac şi mac cu brânză, prăjituri. În Bodrogul Vechi, pe masă se aşeza
coşul cu ouă şi colacul. Meniul de Paşti era compus din ciorbă de miel sau zupă
de găină/ curcă, cu tăiţei, sarme, friptură de miel, pasăre sau porc, coardă cu
nucă şi cu mac.875În Şeitin se mânca supă de viţel cu tăiţei şi rasol cu sos. Masa
începea cu anafura adusă de la biserică de la Slujba de Înviere, după care urma
colacul, cu slănină, cârnaţi şi ouă roşii876.
Mai recent, după obiceiul ungurilor din Pecica şi bodroganii au început
să fiarbă şuncă.
Pretutindeni, la începutul mesei toţi ciocneau ouă. În satul Dulcele ele
erau împărţite de bătrâna casei care le dădea zicând „Pomană pentru morţi!”,
iar cel care le primea zicea „Dumnezeu să le primească”.
În comunităţile sârbeşti, după slujba de Înviere de la miezul nopţii, preotul sfinţeşte pasca, cozonacul, brânza, ouăle aduse la biserică de credincioşi.
Dintre riturile magice practicate în această zi menţionăm obiceiul punerii
gliei de iarbă verde pe prag, ca, la întoarcerea de la biserică, membrii familiei
să calce pe iarba moale „pentru sănătate şi spor la toate”.
De asemenea, în dimineaţa de Paşi aveau loc spălări rituale. Sârbii puneau în apă albuş de ou şi ciupercuţă crescută în gard. În timpul spălatului spuneau „ Să-mi fie faţa atât de albă ca oul şi atât de roşie ca ciuperca.” 877
La germani ziua Sf. Paşti sau Ostersonntag este mult aşteptată de copii,
care făceau seara cuiburi, în care iepuraşul să le pună daruri. Tradiţia iepuraşului are o origine germană precreştină.
Odinioară după Liturghie, se sfinţeau ouăle, sarea şi hreanul. Unii aduceau chiar şi carnea la sfinţit. Tinerii şi copii ciocneau ouă. Acum obiceiul acesta s-a pierdut.
Masa este una bogată. Se mănâncă ouă roşii, şuncă de casă, ceapă verde, cozonac cu mac. În trecut, la începutul mesei, capul familiei tăia un ou, după câţi erau la masă, fiecare lua o bucată, iar capul familiei zicea: „Să fim întot874
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deauna uniţi cum este acest ou”. După masă, tradiţia este ca familiile să meargă
la cimitir şi la bunici.
În sfârşit, în această zi în trecut, niciun cerşetor nu era alungat, oricine
primea pomană.
În comunităţile maghiare, la fel ca la orice mare sărbătoare, la Paşti
(Húsvét) nu se lucra. Nu se fierbea, nu se curăţa grajdul, nu se mătura, nu se cosea şi nu se scoteau animalele la câmp.
O parte din obiceiurile tradiţionale săvârşite la Paşti, precum scufundatul, udatul cu apă şi ciocnitul ouălor, au o origine arhaică, păgână, ce coboară
într-un timp, când se credea că la început de primăvară oamenii au nevoie de
protecţie împotriva duhurilor rele iar natura trebuie impulsionată, pe cale magică, pentru a porni noul ciclu vegetal. În acest sens în unele părţi ale Ungariei se
ieşea la hotar.
În satul Vásárosdomb, după slujba de înviere oamenii se grăbeau să
meargă acasă fiindcă se credea că familia care ajunge prima va fi prima şi la
muncile câmpului, iar fata care intra prima în casă ar fi fost prima şi la muncă.878
În sfârşit, o serie de practici cu caracter apotropaic vizau animalele din
gospodărie.
La slovaci, Ziua de Paşi era o zi destinată bisericii şi rugăciunilor. În
această zi caii nu erau înhămaţi la căruţă.
Odinioară, la catolici, în ziua de Paşti se interpreta Elevatio crucis.
La bulgari, la Vlikdenej,datina este ca femeile cu coşuri pline cu mâncare tradiţională (cozonaci, ouă roşii, şuncă, cârnaţi), se înşirau pe două rânduri,
în toate direcţiile, ca să fie sfinţite de preot.
Lunea Sf. Paşti
În numeroase comunităţi româneşti (Dud, Bodrogul Vechi, Covăsânţ,
Cladova, Hălmăgel, Şetin, Căprioara) a doua zi de Paşti, lunea, se ţinea Paştele
morţilor. În aceste localităţi acum se sfinţeau mormintele şi se dădeau pomeni
acasă şi/sau la cimitir.
În satul Dud, oamenii merg la cimitir cu coşuri cu mâncare şi băutură
(colaci mari, prăjituri, căni de pământ cu apă, sticle cu răchie) şi cu lumânări.
Preotul trece pe la fiecare mormânt să îl sfinţească. După sfinţire, se pune o faţă
de masă pe pământ, se pune mâncarea pe ea şi se dă de pomană.879
Astfel, în Secusigiu „la Paştile morţâlor să mere la cimitir, să face
slujbă la crucea mare,care îi în cimitir şi atunci mere popa la fiecare şi sfinţeşte mormântu şi ce duci dă pomană şi vin. Înainte apă s-o dus, mere cu bocalu
tătă lumea.”880
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În Bodrogul Vechi la Păştiţă, „se făceau crofne şi se dau de pomană
brăduleţi şi grâu fiert.”881 La Cladova, ouă roşii şi colaci se puneau în coşare şi
se împărţeau la morminţi la prunci. În Hălmăgel, Socodor, şi Şetin, în lunea
Paştilor se împărţeau ouă roşii la săraci pentru sufletul morţilor iar la copii se
dădea la cimitir mâncare.
În Căprioara tradiţia este şi astăzi să se dea copiilor, ca pomană pentru
morţi, o cană cu bomboane.
Tot în această zi în unele sate se ieşea cu praporii la ţarină pentru sfinţirea grâului. În Macea, datina, oprită de comunişti în anul 1962 a fost reluată
după 1989. La prapori se împleteau cununi în formă de cruce.882
În Grăniceri se ieşea cu litia la crucea dinspre Pilu. În Şeitin, pe la orele
11-12, se sfinţea ţarina de la marginea satului.883 În Micălaca se ieşea în procesiune cu litia la crucea lui Pănădan. În Miniş se ieşea la locul numit „La Livezi”. În fruntea alaiului mergea cel care purta steguţul, urmat pe preot şi de
bărbaţii care duceau praporii. La câmp aşteptau fetele, care aveau pe o masă
cununi de grâu cu flori de câmp. După săvârşirea slujbei coroanele erau sfinţite
şi puse la prapori. De la crucea de hotar în Miniş datina este să se meargă tot în
alai la cimitir, unde se făcea slujba pentru morţi la troiţă şi se sfinţeau mormintele. Pomană se dădea ouă, colac, băutură.884
În Şepreuş lunea se ieşea din biserică în procesiune la crucea din sat şi
abia miercurea se ieşea cu praporii la ţarină.
În Micălaca, Şimand, Şepreuş, Moroda în această zi, după masa se făcea joc. În Moroda acum intrau fetele de 16 ani în joc.
Paştele mic este prăznuit de sârbi în prima luni de după Paşti. În această
zi, şi azi, se performează rituri legate de cultul morţilor.
Sârbii din judeţul Arad coc colăcei şi vopsesc ouă, pe care după ce le
sfinţeşte popa le dau de pomană, pentru sufletul morţilor familiei, la mormintele acestora.
Ziua marchează însă şi o anumită etapă în viaţa adolescenţilor, fiindcă
acum se legau frăţiile.
În Voievodina obiceiul se numeşte „năşitul tinerilor”. Fetele se năşesc
între ele iar băieţii între ei. Ritualul presupune sărutat şi oferirea unor daruri,
constând din coroniţe de flori, care apoi erau lăsate la apă885.
Alături de acest obicei, în Voievodina, în săptămâna luminată, sârbii
practică o datină ce pare a fi numai a lor: „hora babelor”. Astfel, în satele sârbeşti Vračeev, Gaj, Krusciča din Banatul sârbesc este obiceiul să se danseze în
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biserică, după vecernie, această horă a babelor, condusă de o fetiţă şi la care
participau preotul şi femeile în vârstă.886
La germani, a doua zi de Paşti, adică la Ostermontag slujbele se ţineau
în acelaşi mod, ca cele din prima zi. După terminarea serviciului religios băieţii
mergeau la fete să le stropească cu parfum. Iniţial stropitul s-a făcut cu apă şi a
fost la origini un ritual de fertilitate. Mai târziu au început să folosească un
amestec de apă cu parfum. Fetele se pregăteau cu ouă roşii şi prăjituri. Toţi
mergeau apoi la dans. Era prima petrecere după ieşirea din post. Marţea la germani udau fetele.887
În Aradul Nou, cei mai în vârstă mergeau după vecernie la cimitir şi
puneau crengi de sălcii sfinţite şi lumânări pe morminte, pe care le stropeau cu
apă sfinţită. Obiceiul era să se spună o rugăciune lungă numită „Emmaus”, în
dialectul local.
În comunităţile maghiare, în urmă cu o sută de ani, a doua zi de Paşti,
feciorii mergeau pe la casele cu fete mari, să le ude la fântână (Szederhát,
Nagyvaris etc.). Pretutindeni, udatul se desfăşura conform unui vechi scenariu.
La fiecare casă ei întrebau în versuri, dacă au voie să stropească: „Mikor en
kiskertész vóltam, az utfélen egy ibolyát elhervadni láttam, az ibolya el akart
hervadni,Szabad a lányt lelocsolni”/ Când am fost un mic grădinar am văzut pe
marginea drumului o viorea care se ofilea, vioreaua voia să se ofilească, E voie să ud fata?888
De-a lungul vremii, din cele trei judeţe vecine, au fost culese o sumă de
variante locale de asemenea „versuri de udat”. În Szederhát începea cu „Zold
erdőben jártam” etc. (Am mers în pădurea verde...).889
Mai aproape de zilele noastre, în Oroszháza, feciorul, desemnat de grup
să recite, zicea:
„Szepen kérem áz anyjál,
Cer frumos de la mamă,
Adja elő a lányát,
Să o aducă în faţa noastră pe fată,
Hadd locsolom a haját,
Lasă-mă să-i ud părul,
Hadd nőjjoön nagyra,
Lasă să crească mai mare,
Mind a csikó farka,
Ca şi coada mânzului,
Még annál és nagyobbra,
Şi încă mai mare,
Mint a Duna hossza!
Ca şi Dunărea de lung
Szabad-e locsolni?”890
E voie să stropesc?
În Pecica băieţii cer şi azi voie să stropească, dar fără să mai spună versuri.
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Plata pentru stropit era în trecut, obligatoriu, oul roşu.
De aceea, în unele sate, dacă fetele nu le dădeau ouă roşii, ca plată, pentru împlinirea acţiunii magice săvârşite, feciorii le ameninţau (descolindau, desfăceau urarea) tot în versuri.
Acum cei care stropesc, cu „parfum”, sunt serviţi cu prăjituri, băutură.
În sfârşit, începând de luni, se putea dansa şi organiza baluri.
Tot lunea, după Paşti, la maghiari era obiceiul legării de către feciori între ei sau de către fete între ele a unor frăţii cunoscute sub numele de komalás
sau mátkálás.
În vederea acestei înfrăţiri, care dura toată viaţa, cel ce voia să se facă
koma trimitea în această zi celuilalt cadouri, mâncare şi băutură.
Cunoscut sub numele de komatál, tava cuprindea carne friptă, caltaboş,
cârnaţi, ouă roşii, colaci, plăcintă întinsă, ţuică şi vin. Alături de aceste produse,
ce urmau să se consume, se trimiteau şi divese obiecte sau piese vestimentare:
cămaşă, fular; în cazul fetelor batic, batistă etc.
Când se venea cu darul se spuneau următoarele versuri:
„Komatálat hoztam,
Am dus farfurie pentru înfrăţire
Meg is aranyoztam.
Am şi aurit-o.
Koma küldte komának,
Koma i-a trimis-o la koma
Koma váltsa magának.
Koma să se răscumpere
Ha nem tetszik komának,
Dacă nu îi place la koma
891
Küldje vissza komának.”
Să i-o trimită la koma.
Cei doi sau cele două se legau în felul acesta să rămână prieteni(prietene) pe viaţă. Îşi făceau urări unii altora şi din acea zi se chemau
koma, în cazul bărbaţilor, sau komám, în cazul femeilor.
La slovaci, pe cât de liniştită era ziua de Paşti, pe atât de agitată a fost,
în trecut, a doua zi, lunea, când feciorii plecau dis de dimineaţă ca să stropească
fetele din sat.
Până prin anii 50, stropitul ritual s-a făcut, şi în Tótkomlós, la fântână,
cu cana sau cu canta.
„Udătorii” apelau la valenţele magice – purificatoare ale apei, ritualul
urmărind sănătatea fetelor udate.
La stropit, în Slovacia de Vest se adăuga şi biciuitul cu un bici împletit
din nuiele, împodobit cu panglici, care trebuia să le asigure fetelor prospeţime
şi rezistenţă. În arealul Criş-Mureş însă biciuitul nu este cunoscut.
Slovacii catolici din Fântânele au adus cu ei obiceiul stropitului cu găleata din Munţii Bihorului. Când ajungeau la casa cu fete, ei spuneau următoarea poezioară:
„Eu sunt un mic grădinar
Aveţi aici 1,2, 3 flori
891
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Îmi daţi voie să le ud?” 892
Fata era dusă la fântână sau era udată cu găleata.
Azi obiceiul udatului şi-a pierdut semnificaţia rituală. Apa abundentă
purificatoare, dătătoare de sănătate, a fost înlocuită cu apă de colonie.
La bulgarii din Vinga în această zi se făcea horă, care marca începerea
petrecerilor. Ea era începută de cel mai înalt fecior, ca şi cânepa să crească înaltă.
A treia zi de Paşti
La slovaci marţea după Paşti stropeau fetele pe feciori. Pe cei pe care îi
prindeau ele turnau o găleată de apă.
Miercurea după Paşti
În Şicula miercurea după Paşti se ieşea în procesiune la hotar şi se făcea
slujbă, ca să nu bată „chiatra.”893
Miercurea sfredeluţelor
În Şeitin, a patra miercuri după Paşti femeile nu lucrau pentru a feri
poamele de viermi.894
Joile oprite
În tradiţia românească, de la Paşti până la Rusalii adică 7 joi, femeile nu
coseau pentru trăsnete (Macea). În Bodrogul Vechi în aceste joi nu se spăla, fiind considerate joi legate.895 În Şeitin, nu se spăla pentru a feri casa de trăsnete.896 În Secusigiu nu se ţesea şi nu se cosea „pentru vreme”. În Moroda erau
oprite pentru grindină prima joi după Paşti şi joia de după Rusalii.897
În satele din jurul Petrişului în a noua joie după Paşti nu se lucra nimic
în grădină, fiindcă era rău de trăsnete.898
Duminica Tomii sau Paştele morţilor
În satul Tisa zilei i se mai spune Paştele mici sau Druscelele. Datina este să se vopsească din nou ouă.
În numeroase comunităţi (Văsoaia, Bârsa, Moroda, Macea, Socodor,
Şepreuş, Şimand, Şiria), Paştele morţilor au fost mutate de lunea în Duminica
Tomii. În Şicula odinioară se mergea la cimitir lunea, după Duminica Tomii,
însă în ultima vreme se merge în Duminica Tomii. Modul de desfăşurare,
892
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ritualistica este aceeaşi. Oamenii duc la cimitir ouă roşii, colaci, colivă, care
după ce sunt sfinţite pe mormânt sau la comun pe masa mare pregătită pentru
pomenire, sunt date de pomană. În plus, în Șicula li se dă copiilor acasă să mănânce lapte cu pâine pentru morți.
În această zi, în Bârsa şi Şiria era datina ca să se întâlnească druşcele pe
la o casă şi să se ospăteze pomenind morţii. Azi se adună la cămin.
Datina o găsim şi în Micherechi.
Duminica Albă (Weisse Sonntag)
În comunităţile germane din această zonă în Duminica Albă (Weisse
Sonntag) se organiza prima comuniune la copii. Fetele veneau la biserică îmbrăcate în alb, cu coroniţă din flori artificiale pe cap, asemeni mireselor. Băieţii
purtau costume negre de stofă. Toţi ţineau în mână o lumânare cu o panglică
albă. Cu această ocazie familia obişnuia să-şi facă o fotografie, pentru a fi păstrată ca amintire.
La fel, la bulgari în Duminica Albă (Belata nedele) se cuminecă copii şi
se organizează petreceri pentru ei.
De asemenea, de la Paşti până la Ispas la bulgari era interzis să se
meargă la vie şi să se sape în grădină, ca să nu cadă grindina.
Ispasul
Calendarul sărbătorilor pascale continuă cu Înălţarea Domnului numit
popular de români Ispasul, ţinut în ziua de joi din a şasea săptămână după Paşti.
Dacă era secetă mare, ţăranii ieşeau, în această zi, cu praporii la ţarină
şi ţineau „rugă dă ploaie”. Odinioară, în ziua de Ispas se aduceau frunze de nuc
în casă şi la biserică.
Ziua era considerată ca bună pentru luarea, pe cale magică, a manei la vite şi la câmpuri. Pentru a se proteja de vrăji, oamenii trebuiau să cânte din fluier.899
La români ziua mai este cunoscută şi ca Ziua Eroilor, fiindcă în această
zi se face slujbă de pomenire şi se ridică parastas în memoria eroilor căzuţi în
războaiele mondiale. În majoritatea satelor preotul şi credincioşii se adună la
crucile de eroi din sat dar sunt localităţi în care slujba se ţine la biserică sau şi la
biserică şi la monumentul de eroi. În Gurahonţ se împărţeau în biserică pentru
eroi ouă roşii şi vinars. După această zi nu mai e voie să se consume ouă roşii.
În Covăsânţ în această zi se ieșea la troiţa din câmp şi se sfinţea holda.
La fel, în Grăniceri, se ieşea la Ispas cu litia la troiţa dinspre Elek.
La sârbi, ziua se numește Vasnjesenie Gospodnje (Înălţarea Domnului),
este celebrată la 40 de zile după Paşti.
Marianne Mesnil include sărbătoarea în intervalul de timp al „vânturilor
de nebunie”, considerând-o un marcaj temporal de la care, până la Sânziene, nu
899
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se mai pot culege plante de leac, pentru că „sunt picate de Rusalii”900,
inversându-şi proprietăţile pozitive cu unele negative.
În tradiţiile sârbeşti, ziua de Înălţare cunoscută şi sub numele de
Spasovdan se suprapune peste arhaica sărbătoare a Vilelor. În această zi înfloreşte frăsinelului (dictamnus albus), plantă cu multiple valenţe terapeutice.
Odinioară bolnavii (handicapaţi locomotor, paraliticii) şi femeile sterile
pentru a se vindeca obişnuiau să se culce sub frăsinel. Ei se culcau pe o pânză
albă, pe care au fost puse ofrande pentru Vile: un bol cu apă, pâine, miere, vin.
Întregul ritual se desfăşura fără cuvinte, iar ulterior nimeni nu povestea ce a văzut şi a auzit. Dacă bătea vântul se credea că vin Vilele să culeagă frăsinelul şi
să lase un semn, de viaţă şi vindecare (iarbă, frunze) sau de moarte (pământ).
Noaptea se puteau auzi voci, fiindcă Vilele spun sau cântă numele bolnavului,
numele bolii, remediul.901
Sârbii săpau rădăcina frăsinelului, cântând cântece de laudă, şi o păstrau
ca să-şi fiarbă din ea leacuri.
Obiceiul a fost preluat şi de românii din Banat şi din Oltenia, zone de
interferenţă cu modelul cultural sârbesc.
În Deszka, sârbii, după Liturghie, ieşeau cu praporii şi cu baldachinul la
ţarină ca să sfinţească şi să binecuvânteze grâul.902

Sfințirea grâului de Înălțarea Domnului, la sârbii din Deszka, 2017
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Germanii din Păuliş mergeau de Ziua Eroilor în pelerinaj pe jos la Mănăstirea Maria Radna, pentru a participa la liturghia în limba germană. După
masa se întorceau tot pe jos.
Rusaliile
Sărbătoare populară cu dată mobilă, ce cade la 50 de zile după Paşti, fiind celebrată a şaptea duminică după Paşti.
Bisericile sunt împodobite, de la un sat la altul cu crengi din pădure şi
spice de grâu şi de orz. În Şimand, Mişca, Socodor, Nădlac, Şeitin, Macea în
biserică se pune pe jos iarbă. Iarba se aducea acasă. În Macea se dădea la animale.
Pe lângă iarbă în Şeitin, Covăsânţ, Micălaca, se mai pun în biserică
crengi de stejar, iar în Macea şi flori. În Şeitin din iarbă se făceau cununiţe care
erau păstrate acasă, alături de crengile de salcie de la Florii. În Nădlac curtea şi
interiorul bisericii sunt împodobite cu crengi de plop. Pe jos se pune iarbă. În
trecut, din această iarbă se făceau coroniţe, care erau duse acasă şi aruncate pe
acoperiş. Dacă rămâneau acolo însemna noroc, fata s-ar fi măritat în anul acela.
Dacă cădea, mai avea de aşteptat.903
În Hăşmaş în această zi se pun crengi de tei la poartă şi se presară iarbă
prin casă.
În Secusigiu, fetele împleteau coroniţe de grâu şi flori de câmp, pe care
feciorii le duceau la preot să le sfinţească, după care le legau la prapori. În
această localitate porţile se împodobesc cu crenguţe de tei şi de stejar. La fel şi
biserica. Ca şi în alte sate din zonă, pe jos se presară iarbă. După utrenie şi liturghie credincioşii rup rămurele de stejar, iau puţină iarbă din biserică şi le duc
acasă.
A doua zi de Rusalii, lunea, şi azi are loc „alduirea” semănăturilor.
Oamenii ies în procesiune la holdă şi se sfinţeşte grâul, ca să fie recolta bogată.
La prapori se pun cununi de grâu (Macea). În Bodrogul Vechi datina era să se
meargă la crucea de la marginea satului dinspre Pecica şi dinspre Arad. La fel,
şi în Pecica se ieşea după liturghie la ţarină. În Pecica, femeile împleteau cununi din spice de grâu, pe care le lăsau în curte să se usuce. După ce se uscau,
cununile fie erau sfărmate iar boabele erau date găinilor, ca să facă ouă, fie erau
păstrate să apere în caz de furtună.904 În Şeitin în această zi se sfinţeau holdele
de porumb.
În Grăniceri se iese cu litia la troiţa dinspre drumul Aradului, în
Covăsânţ se iese cu litia la holda de grâu şi la troiţa din dealul Tornea, ca să se
sfinţească dealul. În Păuliş şi Miniş de asemenea acum se sfinţea dealul. În Miniş se mergea la troiţa de la dealul Şcolii. Odinioară viticultorii aşteptau alaiul
cu cununi de trandafir puse pe o masă, lângă un butoi cu apă. Se sfinţea via,
903
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credincioşii sărutau crucea şi erau invitaţi la un pahar de băutură.905În Păuliş se
pleca de la biserică cu praporii, cu diecii în stihare, cu preotul, cântăreţii şi corul bisericii. Viticultorii îi aşteptau în deal, cu fructe. După ce se sfinţea via
credincioşii erau serviţi cu un pahar de ţuică sau vin.906
În Şepreuş, lunea se ieşea la cruce iar miercurea după Rusalii la ţarină.
„Să ţâne dă teatră”.
În Secusigiu, când se mergea la crucile de la hotar, în procesiune, femeile ieşeau în uliţă şi aruncau grâu peste ei.907
Tot aşa în Nădlac, când procesiunea se întorcea de la hotar la biserică,
oamenii ieşeau la porţi cu vase cu grâu şi aruncau boabe peste capetele credincioşilor.908
Trecând la comunităţile româneşti din Ungaria, în Cenadul-Unguresc,
din acest grâu, încă verde, care tocmai atunci dă în spic, românii împletesc cununi şi le atârnau în cuie, pe pereţii caselor.

Cununa de grâu la români, pusă la
fotografiile din camera curată

Împletirea cununii de grâu, Deszka, 2017
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„Rusaliile” sau zânele, care se fac
simţite în această perioadă, şi care impun
respectarea lor prin interdicţia efectuării unor
munci, nu figurează în mitologia românilor
din ţinuturile de vest şi din Ungaria.
Totuşi anumite interdicţii au existat.
Sârbii sfinţesc şi ei în această zi ierburi în biserică, din care fac apoi coroane, pe
care le pun la icoane.
În Occidentul catolic ziua de Rusalii
poartă numele de Domenica rosata.
La germani din Aradul Nou de Pfingstsonntag (Rusalii), la biserică se ţineau
două slujbe religioase şi o predică. Conform
tradiţiei germane, cei care dormeau mult în
această zi erau cusuţi de plapumă şi se făceau
glume pe seama lor.
Cunună de grâu la Rusalii,
Trecând la comunităţile maghiare,
Micherechi, anii 1980
odinioară de Pünkösd (Rusalii), se alegerea „regele şi regina de Rusalii” sau
„mirii de primăvară”. Obiceiul, camuflează o formă arhaică de rituri agrare. În
timp el a suferit o serie de transformări.
Astfel, iniţial obiceiul a constat din alegerea unui rege din rândul feciorilor. El era supus la probe de curaj şi abilitate, cu valenţe iniţiatice.
Potrivit tradiţiei, regele ales rămânea să conducă ceata de feciori vreme
de un an, în atribuţiile lui intrând plata vinului către domnul de pământ şi rolul
de chemător la toate nunţile. În semn de recunoaştere a funcţiei sale, ceilalţi feciori îi păzeau caii şi vitele şi îi plăteau consumaţia de la birt. Alegerea avea loc
în a treia zi de Rusalii, când se desfăşurau întreceri cu cai.
Ulterior alegerea a vizat un rege şi o regină, din ceata de feciori şi de
druşce. Aceştia erau echivalentul primei perechi din tradiţiile germane.
Într-o altă etapă alegerea regelui şi a reginei s-a făcut din ceata de copii.
În această formă el apare menţionat în Alföld în anul 1788, când un rege şi o
regină – copii – mergeau de Rusalii din casă în casă.909
În sfârşit, în ultima fază asistăm la dispariţia regelui şi la alegerea unei
reginei de mai, foarte tinere910.
În această ultimă formă a obiceiului, de dată târzie, fetiţele erau cele care îşi alegeau regina.
În Ungaria, obiceiul umblatului cu Regina de mai pe la case cunoaşte
două tipuri. Cel din Alföld poartă numele de pünkösdölés iar grupul este format
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exclusiv din fete. Aşa cum am arătat deja, ceata umbla cu regina lor prin sat, se
oprea la fiecare casă, unde dansa şi cânta:
„Mi van ma, mi van ma?
Ce este azi, ce este azi?
Piros pünkösd napija.
Ziua roşie de Rusalii
Holnap lesz, holnap lesz
Mâine va fi, mâine va fi
911
A második napja, etc.”
A doua zi, etc.
Drept răsplată, primeau, la sfârşit, de la gazde, un colac numit
„mimimamások”.
În satele maghiare din judeţul Arad, este cunoscut al doilea tip,
pünkösdi királynéjárás, în care alaiul era unul „de nuntă.”
În acest caz, 3 sau mai multe fete de 5-6 ani (dar şi mai mari) mergeau,
din casă în casă, dansând şi cântând. Dintre cele 3 fete una era mireasa, a doua
era mirele iar a treia druşca. Mireasa avea pe cap coroniţă, mirele un băţ împodobit cu panglici şi o sticlă de ţuică în mână, iar druşca o batistă, în care strângea banii. La începutul secolului XX, în Variaşul Mare, la fiecare casă ele dansau şi cântau:
„Mi mi mama, mi mi mama
Piros pünkösd napja
Hólnap lesz, hólnap lesz
A masodik napja .”912
A vőfény (Mirele):
„András bukrétás, feleséged jó táncos,
Jó megfogd, jó megfogd a lovad kantárját,
Ne topossa, ne topossa a pünkösdi ruysát,
Mert ha letaposta, nem lesz rajta rózsa,
Szeggye föl a menyaszony,kösse koszorúba etc.”
A nyoszolyu (domnişoara de onoare)
„Én kicsike vagyok,
Nagyot nem szólhatok
Megis az Istennek
Dicséretet mondok
Király koronája
Királyné pálcája,
Szálljon erre a házra
Az Isten áldása”.913
911
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Obiceiul s-a păstrat în unele localităţi până prin 1960.914
De la acest obicei a rămas până astăzi zicala „Rövid mint a pünkösdi
királyság” (Scurt ca regatul de Rusalii).
Etnologul Róheim Géza considera Rusaliile o sărbătoare a fecundităţii,
fecunditatea fiind simbolizată de nunta reginei.915
În sfârşit, cultul rozei, atestat, în diferite forme, în Ungaria, era pus de
Sebestyen Gyula, la începutul secolului XX, în legătură cu cultul Sf. Erzsébet şi
cu miracolul rozei.
Primul care a susţinut însă că între regina de Rusalii şi Sf. Eliszabeta
există o legătură a fost Mátyás Bél.916
Reminiscenţe ale acestui cult al rozei îl găsim şi azi în unele sate, în care, în ziua de Rusalii fetele fură trandafiri, ca prin magia de contact, să fie la fel
de frumoase ca aceştia.
La slovaci la Turíce (Rusalii) era datina să se culeagă mlădiţe de tei, care datorită calităţilor magice, erau utilizate în unele zone, precum munţii Bihorului, în cultele agrare, fiind puse în lanul cu păioase. La Nădlac erau păstrate
pentru boli.
Slovacii greco-catolici din Peregul Mare917 duceau spice de grâu la biserică, unde erau sfinţite, apoi se făceau coroniţe (vinţe),care se atârnau în bucătărie, şi se păstrau un an pentru trăsnete. Oamenii mai obişnuiau să pună paie în
pod iar în caz de vreme rea le aruncau în foc.
La bulgarii pavlichieni, la „Duvete” (Rusalii) era datina să se împodobească ferestrele cu flori de soc.
Gewitterfeiertag
După Rusalii, germanii ţineau prin nelucrare o zi numită
Gewitterfeiertag pentru a feri de furtună recoltele viitoare. În Aradul Nou, de la
slujba religioasă de dimineaţă se mergea în procesiune, cântând, la „Troiţa pentru furtună” din Langen-Gasse.
Duminica Mare sau Duminica Aurită
În tradiţia românească prima duminică după Rusalii este cunoscută ca
Duminica Mare. În sâmbăta dinainte, cunoscută ca Sâmbăta Pietrii se credea că
se întorc morţii familiei în mormânt. Ca urmare în Banat era datina să se dea
pomeni morţilor înainte de răsăritul soarelui.918
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La începutul secolului XX, în Măderat în Duminica Mare „se băgau oile în brânză”.919
La germanii, această duminică se numeşte Duminica Aurită (Goldener
Sonntag) sau Duminica Sfintei Treimi. În Aradul Nou, era obiceiul ca la statuia
Sfintei Treimi, aflată nu departe de biserică, să se ridice un altar frumos. Credincioşii, adunaţi la biserică, porneau în procesiune spre statuia frumos împodobită.
Trupul Domnului (Fronleichnam)
La 10 zile după Rusalii, joia, catolicii celebrau Trupul Domnului
(Fronleichnam). Odinioară, pentru această zi, cei înstăriţi ridicau în jurul bisericii patru altare şi le împodobeau cu flori iar preotul se ruga şi citea din Evanghelie, pe rând, la fiecare. Credincioşii aduceau la biserică coroniţe de flori
pentru a fi sfinţite. Copii de la prima comuniune, cu coşuleţe, aruncau în faţa
preotului petale. Azi altarele sunt amenajate şi împodobite în biserică, unde de
fapt există două altare pe lângă altarul principal, şi mai trebuie amenajat doar
unul.
La slovaci de Božie ťelo (10 zile după Rusalii) era interzis să se coacă
pâine fiindcă „s-ar fi transformat în piatră.”920
2.4. Sfinții și sărbătorile lunii mai
Armindenul921, 1 mai
Numele sărbătorii populare româneşti ţinută la 1 mai, vine din slavul
„Irmindan”, ce trimite la ziua Sfântului proroc Irimia.
Dincolo de praznicul creştin, ce-i drept din grupul sărbătorilor mici, uitat de români, ziua‚ ţinută şi în judeţul Arad, până în urmă cu patru decenii, a
fost încărcată de valenţe precreştine, semn că a existat tot timpul şi celălalt
„arminden”, pomul verde, ce se punea, în această zi, la casele oamenilor („Se
îngroapă o prăjină înaltă, iar în vârful ei se pune o cruce de verdeţuri.”)922
Sărbătoarea creştină, camuflează prin urmare un cult păgân al arborelui,
cu origini vechi, indo-europene, celebrat cândva în toată Europa. Din această
perspectivă Armindenul era considerat substitut fitomorf al divinităţii vegetale,
fiind simbolizat prin ramuri verzi.923
Urmărind prezenţa pomului de mai în judeţul Arad, în satul Tisa din Ţinutul Hălmagiului, armindenul „era un trunchi de fag subţire, de 5-6 m, cu ramuri şi frunze verzi în vârf, adus din pădure în seara de dinainte de 1 mai şi înfipt în pământ, la poartă sau la un colţ al casei”. Pomul rămânea acolo până la
919
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seceriş. Atunci era scos şi tăiat, fiindcă datina în Tisa cerea să se ardă cu el cuptorul în care urma să se coacă prima pâine nouă din an924. Obiceiul se desfăşura
întocmai şi în satul Ioneşti.925
Semnificaţia acestei practici s-a pierdut, oamenii întrebaţi susţinând că
ţineau Armindenul prin nelucrare „pentru sănătatea animalelor”iar ziua era una
fără petreceri.
În Hălmagiu, înainte de primul război mondial, în ziua de 1 mai, feciorii
mergeau sus pe deal la locul numit Criptă unde cântau şi petreceau. De acolo
coborau pe uliţele satului îmbrăcaţi în frunze verzi. Se duceau la preotul Irimie,
care avea la poartă un pom de fag-arminden – împodobit cu sticle de băutură şi
petreceau în continuare.926
Coborând Defileul Crişului Alb, sensurile sărbătorii româneşti de
schimbă, în urma metisajului cultural cu celelalte populaţii din zonă (maghiari,
germani, slovaci), care ridicau în această zi pomi la casa fetei iubite, practica
înscriindu-se în seria obiceiurilor prenupţiale de îndrăgostire.
Schimbarea de sens, o găsim la Gurahonţ, unde armindenul devine un
„pom frumos de fag adus din pădure de feciori şi pus la poarta fetei îndrăgite”.
„Pădurea de tulpini de fagi” apărută peste noapte în sat, informa comunitatea
despre căsătoriile ce vor urma.
În Macea în această zi se împodobeau porţile cu flori de iorgovan927.În
Covăsânţ, datina în trecut a fost să se ridice la vraniţe bâte înalte sau câte un
pom tânăr înalt, căruia îi lăsau frunze în vârf şi pe care îl împodobeau cu flori
de trandafir, drimoc şi alte flori.928
Obiceiul a fost practicat cu acelaşi sens şi pe Valea Mureşului, la Troaş,
unde, în seara dinainte de Arminden, feciorii ridicau o tulpină subţire de fag, de
10 m, adusă din pădure. „Peste noapte îl legau la poarta fetei iubite şi-l împodobeau cu panglici şi atârnau o sticlă de vinars. Se păstra câteva zile. Noaptea
era păzit, ca să nu fie furat de alţi flăcăi.”
Regăsim datina şi în satul Cladova, unde, după scenariul cunoscut, feciorii ridicau la porţile fetelor un pom înalt ( stejar, carpen), în vârf cu verdeaţă,
o sticlă de vin şi una de parfum. Pomul, împodobit noaptea cu panglici, era ţinut în Cladova o săptămână. Feciorii veneau la pom cu muzica iar părinţii fetei
îi serveau cu prăjituri şi băutură. Drăguţul fetei, care l-a legat, îl şi dezlega şi îi
dădea acesteia sticla de parfum din vârf, după care se juca un joc.929
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Inf. Dragoş Ioan Tovio, n. 1900, Hălmagiu
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Curtuţiu Vuculescu, 2014, p. 61
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Bâru, 1937, p. 243
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Întrebaţi despre vechimea acestei datini, cladovanii susţin că obiceiul
„Mai pomului” a apărut după primul război mondial. Din felul în care îl denumesc bănuim o influenţă germană.
Privind lucrurile în ansamblu, putem afirma, prin urmare, că, în judeţul
Arad, a existat o forma arhaică a Armindenului, de cult al unei zeităţi arboricole
cu puteri vegetaţionale, care s-a modificat, la un moment dat, radical, dobândind o cu totul altă funcţionalitate. Ritualul însuşi s-a desemantizat, rosturile
vechi, magice, glisând spre semnificaţii explicite din ciclul familial.
Practici legate de acest arhaic cult al arborelui găsim şi în comunităţile
româneşti din Ungaria unde de Arminden ţăranii „împănau căputurile”.
„La stîlpu căputului legau armindin cît dă sus să fie. Fost-o cine pă casă l-o pus. Acolo trăbuie şi scară. Dimineaţa s-o sculat fata ş-o văzut
armindinu, atunci o ştiut că ceva ficior o fost. După-mnează s-or lăudat că care
ce or avut. La care cît dă frumos i-o fost armindinu şi cît dă nalt o fost”. 930

Aducerea pomului de mai

În comunităţile germane, Maibaumfest-ul începea în seara de 30 aprilie,
când oamenii puneau leuştean la poartă şi la fereastra de la curte, la casă şi la
grajd. În Aradul Nou, în această noapte se aşezau „Pomii de Mai” (Maibäume).
Un bărbat anume desemnat împodobea „creanga” cu panglici şi cu o sticlă de
vin. Se făceau patru asemenea pomi de mai. Unul se punea în biserică, al doilea
930

Inf. Floarea Pilan, născută Şretco, în 1913, Otlaca-Pustă.
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la Clubul Tineretului, al treilea la Casa comunală iar al patrulea la casa primei
perechi aleasă la Kirchweich. Aici se dansa până la miezul nopţii.
În Sântana tinerii mergeau şi aduceau 4 pomi înalţi pentru cele patru cartiere.
La intrarea în localitate erau aşteptaţi cu
fanfara şi cu alai câmpenesc. După masă
îmbrăcaţi în portul popular german de sărbătoare cântau şi dansau în jurul pomilor.
Datina în trecut era să se liciteze câte 2 miei
atârnaţi în pomi. Seara se organiza petrecere şi se servea papricaş iute. Distracţia ţinea
până dimineaţa.931
La unguri, odinioară, în dimineaţa
primei zile de mai, satul întreg era în sărbătoare. Totul era împodobit cu panglici: casele, căruţele, caii.

Ridicarea pomului de mai

Pomul de mai la germanii din Sântana

931

Roman, 2010, p. 105
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Cel mai cunoscut obicei, legat de această zi, a fost, în trecut, împodobirea şi ridicarea pomului de mai, la poarta sau la ciutura fântânii fetelor iubite.
Pomul se punea în mare taină, ca cei din casă să nu prindă de veste.932
Biserica catolică a legat pomul de mai de sărbătoarea Sf. Fülöp şi Jakab.
Pomul folosit în acest scop în zonă a fost plopul, dar în alte ţinuturi ale
Ungariei împodobeau pe lângă plop şi oțetarul, liliacul.
În Pecica, feciorii unguri tăiau un plop tânăr, înalt, lăsându-i numai în
vârf crengi verzi, pentru a fi împodobite, şi pe acesta îl înălţau la poartă. Adeseori, în aceşti pomi puneau şi daruri: batiste, sticluţe cu parfum.
Când pomul era gata, chemau muzicanţii ţigani, să le cânte fetelor „serenadă de mai”.
Nu odată s-a întâmplat că pomii trebuiau păziţi de rivali. În
Békéssámson (jud. Békés), cântecul povestea despre toate etapele prin care trecea acest pom, până ajungea la poarta fetei iubite:
„Hallottátok-e már hiret,
Aţi auzit deja vestea
Kovács Pista legénységet?
Cât de flăcău este Kovács Pista
Fűrésszel vágja a májfát,
Că a tăiat cu ferestrăul pomul de mai
Hogy ne hallják dobogását.
Ca să nu se audă gălăgia toporului.
Fölveszi a bal vállára,
Viszi Bözsi udvarára.
Kelj fel, rozsam, itt a májfa
Jó éjszakát, vigyázz rája!”933

Îl pune pe umărul stâng
Îl duce în curtea lui Bözsi
Scoală-te trandafirul meu, aici este pomul
de mai
Noapte bună, să ai grijă de el!

Dacă feciorii erau supăraţi pe vreo fată, în loc de pom îi puneau la casă,
lângă horn, ciorchini pe porumb legaţi cu panglică neagră.
Adeseori şi fetele glumeau, ridicându-le unor feciori pomi împodobiţi
cu castraveţi muraţi, cu ardei iuţi, cu cartofi. În felul acesta, le dădeau de înţeles, că erau „figuri acre”, „paprikajancsi” sau „cap de cartof”.
Pomul rămânea, acolo, unde a fost ridicat, până la sfârşitul lunii, când îi
erau scoase podoabele.
În unele sate se ridica un pom şi „pentru sat”, lângă crâşmă. În trecut
maghiarii din Şiria (jud. Arad) obişnuiau să facă, în ziua 16 mai, de Sf.
Nepomuk, la pomul satului, petrecere cu dans iar feciorii, care l-au împodobit,
erau răsplătiţi cu câte 2 coroane. De asemenea pentru petrecere se dădea un
miel.934
În această zi, în satele din judeţul Békés, tinerii jucau „vama roţii”. Se
înfigea într-un stâlp o roată de căruţă, după care legau pe cineva de stâlp. Dacă
932
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iubita acestuia nu voia, ca el „să sufere”, fie se urca pe roată fie plătea o sumă
de bani, ca „vamă”. În felul acesta se adunau bani pentru distracţie.
În alte sate din jurul Szegedului, în această zi casele erau împodobite cu
soc, ca să fie ferite de strigoaie.935
Tradiţia Maiului, cu riturile sale de fertilitate, o găsim şi la slovaci. În
această zi, în toate satele locuite de slovaci se ridica un pom de mai (stavanie
majov), de obicei mesteacăn, pentru sat.
Pe lângă acesta, feciorii ridicau pomi şi la casele fetelor mari pe care le
iubeau.
Tinerii slovacii din Peregul Mare puneau la poarta sau în faţa casei, un
pom verde sau un stâlp înfipt în pământ cu un pom în vârf, împodobit cu hârtie,
panglici colorate, sticlă de vin şi batic. După două săptămâni obiceiul era ca feciorii să vină cu muzica să ia pomul. Baticul îi rămânea fetei. Feciorul care a ridicat pomul este cinstit de părinţii fetei cu băutură.936
În satele cu slovaci din răsăritul Ungariei, feciorii împodobeau în această zi casele fetelor cu crengi de liliac. Dacă feciorul îi făcea curte unei fete punea pe crengi panglici şi o sticlă cu rachiu dulce. Dimpotrivă dacă dorea să batjocorească o fată îi puneau în loc de liliac crengi de salcâm.
La slovacii catolici din Bihor, feciorii care vorbeau cu o fată ridicau şi
la casa fetei un pom adevărat, cu frunze, pe care îl împodobeau cu panglici şi îl
ancorau cu sârmă lângă stâlpul porţii. Între feciori era un fel de concurs, câştigătorul fiind cel care a adus cel mai înalt pom. Urma răsturnarea copacului,
ocazie cu care în sat se organiza bal.
Obiceiul îl găsim practicat în trecut şi la Nădlac, fără serbarea la răsturnare a copacului. În schimb la Ţipar (jud. Arad), unde obiceiul era să se ridice
un singur pom, serbarea se făcea la locul unde a fost ridicat pomul, în centrul
satului.
Sf. Florian, 4 mai
Germanii din Aradul Nou serbau ziua Sf. Florian ca patron al pompierilor. În această zi se ieşea în procesiune, cântând, la statuia Sf. Florian, „apărătorul de foc”. Statuia sfântului, de pe fosta stradă Schmeltzer, plătită de familiile lui Michael Dambacher şi Anton Sachs, a fost realizată în anul 1869. Ultimul
pelerinaj a avut loc în anul 1957, după care a fost interzis.
Ungurii îl considerau patronul morarilor, olarilor, pompierilor şi producătorilor de mături de mesteacăn.
Sfinţii de gheaţă
În 12, 13 şi 14 mai în calendarul catolic sunt celebrate zilele sfinţilor
Pankratius, Servatius şi Bonifacius. Oameni îi numesc pe cei trei Sfinţii de
935
936
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ghiaţă, pentru că în zilele acestea de multe ori vremea se răceşte simţitor. Ţăranii se temeau de aceste zile şi nopţi, ce pot aduce ger, provocând pagube mari
recoltelor.
Ţăranii din Ferencszállás aveau legat de aceşti sfinţi zicala:
„Szervác, Pongrác, Bonifác; mind a fagyosszentök
Hogy a szöllő e ne fagyjon füstöljetnek kendtök!” 937
Sf. Urban (Orbán), 25 mai
În sfârşit, tot un sfânt de gheaţă este considerat şi sfântul Urban, a cărei
zi era celebrată în 25. Oameni considerau ziua ca bună pentru lecturi meteorologice. Dacă în această zi strălucea soarele se credea că recolta va fi bogată, dacă ploua, se credea că va fi una săracă. În Aradul Nou germanii au ridicat două
troiţe închinate sfântului Urban. La aceste troiţe se adunau credincioşii în această zi, după slujba de dimineaţă.938
Ungurii puneau sfântul în legătură cu strugurii şi cu viticultura. Ca să le
ocrotească viile, numeroase comunităţi din Ungaria i-au ridicat statui şi capele,
care erau împodobite de ziua lui cu flori.

937
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3. Calendarul sărbătorilor de vară

Privind la modul general intervalul de timp, ritualistica performată în
cursul sărbătorilor de vară vizează în principal protejarea semănăturilor de
grindină şi trăsnete.
3.1. Sfinții și sărbătorile lunii iunie
Sf. Medard, 8 iunie
Referitor la ziua de Sf. Medard (8 iunie), slovacii credeau la fel ca şi
maghiarii că, dacă plouă în această zi, va ploua încă 40 de zile.
Sf. Anton de Padova (Páduai Szent Antal napja), 13 iunie
O parte din credinţele legate de Sf. Anton de Remete, ţinut iarna, le regăsim transferate la Sf. Anton de Padova. Şi în această zi se putea vindeca
orbanţul sau „focul Sf. Anton” prin descântece speciale.
În judeţul Csongrád, odinioară, în această zi, funcţionau unele interdicţii
de lucru la femei.Astfel, acestea nu puneau mâna pe făină, deoarece credeau că
le vor ieşi bube.
Sânzienele sau Sf. Ioan de Vară, 24 iunie
În Calendarul popular, Ziua de Sânziene (24 iunie), marchează miezul
verii. Echivalentă Solstiţiului de vară, ea împarte anul în două, fiind un moment
de cotitură al verii către iarnă. Din această zi se răsuceşte frunza pe ramurile de
plop, tei, ulm iar cucul încetează să mai cânte. Este un moment al răsturnărilor,
al întoarcerilor. „Ierburile resimt declinul imperceptibil al verii”, ceea ce obligă
la încercări de stăvilire a regresului pe cale magică.939
Ziua se află, după cum indică şi numele, sub stăpânirea temutelor Sân940
ziene.
„Despre Sânziene se spune că ar fi nişte zâne cu a căror puteri poţi
îmbolnăvi pe oricine nu va serba ziua lor şi că ele au anumite locuri pe pământ, unde joacă şi cine trece pe acolo se îmbolnăveşte şi nu se vindecă până
la anul.”941
Comparativ cu Drăgaica, Sânzienele, în nord-vestul României, cu extensie la populaţia românească din Ungaria, dar şi în Oltenia, coborând spre
Balcani, erau reprezentate în grup, umblând în alai, dansând asemeni vânturilor
nebune. Fiinţe din altă lume, de care trebuia să te temi dar cu care trebuia şi să
te împaci, erau numite de ţărani eufemistic, pentru a nu le chema sau supăra,
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Frumoasele, Sfintele, Ielele, Vântoasele. Potrivit calendarului popular, ziua încheia acest sezon al vânturilor turbate deschis de Sf. Gheorghe.
Dansul ritual al grupului de fete (Sânziene) în jurul celei mai frumoase,
despre care vorbeşte Dimitrie Cantemir, şi peste două veacuri, Mircea Eliade,
nu îl găsim în mitologia zonei, chiar dacă memoria a conservat dimensiunea
malefică a perioadei calendaristice ce se încheie cu solstiţiul de vară.
Singura localitate din judeţul Arad, în care, în anul 1979, memoria bătrânilor mai conserva prezenţa acestor dansuri ale Sânzienelor a fost Şeitinul:
„Într-un loc de pe păşunea din apropierea satului se vede un cerc alb. Acolo se
crede că au jucat zânele”.942
În schimb, florile cu acelaşi nume (sânzienele) şi-au păstrat până azi
vechea valoare simbolică, monopolizând sărbătoarea care devine o sărbătoare a
plantelor magice.
Amintim că plantelor de leac, aflate sub puterea acestor zâne, care de la
Ispas până la Rusalii943 îşi inversau funcţiile vindecătoare, în ziua de Sânziene,
vara, cu o ultimă putere le conferea din nou energii miraculoase.
Florile de Sânziene, ce poartă chiar numele zânelor şi care, prin culoarea lor galbenă, trimit la discul solar al Sf. Ioan de Vară944, înfloresc în preajma
acestei zile. Încărcate cu energie solară, ţăranii le atribuie proprietăţi apotropaice şi divinatorii. Ei le culeg şi le pun în diferite locuri tocmai ca să îi apere de
agresiunea zânelor şi a duhurilor necurate. Cunoscute în alte zone româneşti ca
drăgaică sau „florile Sf. Ioan”, nume folosit şi în alte ţări din Europa, se culeg,
în toate satele din aceste ţinuturi în ajunul sărbătorii.945
În judeţul Arad dar şi dincolo de frontieră, coroanele de sânziene sunt
prezente şi azi în toate gospodăriile ţărăneşti româneşti şi sârbeşti cu aceleaşi
funcţii protectoare.
Culegerea lor este până la un punct şi astăzi ritualizată, fiind condiţionată de un timp bun, care să nu le strice încărcătura magică. În Bârsa, Hălmăgel
şi Şeitin etc. se culeg seara. În alte sate (Vinga) se culeg dimineaţa însă niciodată în miezul zilei. În Covăsânţ în cununi, pe lângă sânziene se mai pune drimoc,
usturoi şi măr dulce.
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Ziua de 24 iunie este şi Ziua Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută ca Ziua Sfântului
Ioan de Vară
945
Mesnil, Popova,1997, p. 198
943

270

https://biblioteca-digitala.ro

Cunună de sânziene pe peretele casei

Cunună de sânziene la intrarea în curte

Pretutindeni, cununile de sânziene se prind într-un cui la poartă sau
pe peretele casei şi se ţin acolo un an,
ca să apere gospodăria. În unele sate
(Moroda, Şepreuş, Bodrogul Vechi,
Micălaca etc.) se pun coroniţe de sânziene şi în cimitir, la cruci. În altele
(Macea, Miniş) şi la biserică. În satul
Tisa se puneau şi la grajd, şi în grădină şi la cânepă.
În Miniş fetele de măritat puneau, în ajunul zilei, flori de sânziene
sub pernă să-şi viseze ursitul.946
Ca plante de leac le găsim în
Şetin unde bătrânii se încingeau cu ele
ca să nu îi doară şalele.947
În Giula, Bătania şi Cenadul
Unguresc ţăranii le puneau la poartă
sau pe pereţii caselor, „pentru noroc,
sănătate”.
Cunună de sânziene pe cruce la cimitir
În satul Otlaca-Pustă erau cunoscute şi calităţile curative ale florilor de sânziene, aici fiind considerate plante de
leac: „Le strânjem penele aşte şi făcem tea din iele. Că îi bună dă tusă. Atunci
trăbă şi le culeagă la Sînzîiene, cînd îs înflorite. Dacă răceşte oarecine şi îi
ferbe tea dîn flori d-acile uscate dă sînzîiene îi trece.”948
În sfârşit, atât în judeţul Arad (Ioneşti, Hălmagiu, Hălmăgel, Dud, Macea, Mişca, Şietin, Socodor, Şimand, Măderat, Şiria, Covăsânţ, Bodrogul
946
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Vechi, Cladova, Păuliş, Vinga), cât şi în satele româneşti din Ungaria, oamenii
apelau în trecut, anual, şi la valenţele divinatorii ale florilor de sânziene. În comunităţile româneşti, fetele şi femeile făceau pentru fiecare membru al casei o
coroniţă care se arunca pe acoperiş şi cel a cărui coroniţă cădea se credea că v-a
muri curând: „Aruncam cununa pă acoperiş. Cînd aruncam strîgam: Sînzîiană,
spune-mi mie cînd m-oi mărita! Uă zîcem: Sînzîiană, care o muri mai iute?
Dacă pica, mure. Apu atunce ne mîniem pă ie.”949
În Secusigiu, până în perioada interbelică datina era să se pună la streaşină câte o floare de Sânziană pentru fiecare membru al familiei, şi a cui cădea
mai repede, se credea că acela va muri mai repede.950
În Măderat în ziua de Sânziene se duc la biserică mere sânzieneşti pentru sfinţire.951 În Macea copiilor le era interzis să arunce cu mere în credința că
ar fi plouat cu grindină cât merele.952
În zona moțească a județului, fetele se legau surori în ziua de Sânziene.
În Avram Iancu (com. Vârfuri), fetele se adunau în țarină și cele care se făceau
surate își spuneau una alteia, de trei ori: „Bată-te pita și sarea dacă mă sudui pe
mine vreodată.” Cealaltă răspundea: „Bată”.953
La sârbi, Sărbătoarea Sf. Ivan, cunoscută ca Ivanjdana (7 iulie pe stil
nou) are o componentă agrară însemnată, în această zi performându-se ritualuri
menite să apere recoltele, să le sporească. Ca zi a solstiţiului de vară, şi sârbii
credeau că ea sloboade culesul plantelor de tot felul, dar mai ales a „penelor
galbene”, folosite în scop magic. Aceste flori galbene, culese de pe răzoare,
sunt numite de sârbi „florile Sf. Ivan.” Odinioară în timpul culesului şi împletitului se cânta:
„Ivanjsko cvecé
Florile lui Ivan
Ivan ga bere
Tata le seamănă
Majka ga plete
Mama le împleteşte
Na kuću baca”954
Pe casă le pune.
La fel ca şi la români, din ele se împleteau coroniţe care se puneau la
porţi sau pe case: „Oriunde în sat coroniţa semnifică faptul că în acea casă locuieşte o familie de religie pravoslavnică. Până la următoarea zi de Sânziene
rămâne acolo. Cele vechi se pun în grădină.”955
Obiceiul de a face coroniţe pentru toţi membrii familiei şi de a le arunca
pe casă îl găsim şi la sârbi. Cel a cărui coroniţă cădea, se spunea că va muri.956
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Tot în această zi, în comunităţile sârbeşti din Ungaria, odinioară, se făceau focuri peste care se săreau băieţii şi fetele.957
În sfârşit, până la începutul secolului XX, în unele sate sârbii rostogoleau şi roţi aprinse.
La unguri ziua de Szent Iván era considerată o zi ambivalentă, fastă şi
nefastă, fiindcă, pe de o parte, aducea noroc dar, în acelaşi timp, putea aduce şi
previziuni rele.
În comunităţile maghiare, este cea mai importantă zi, din grupul zilelor
în care se aprind focuri, acele arhaice ignis sacra, din care nu lipsea încărcătura
magică, în care se aruncau, ritual, plante de leac şi mere.
Săritul peste foc în seara acestei zile reprezenta şi el o practică magică
menită să apere „de negură, de grindină şi de moarte”. De asemenea se sărea
pentru recolte bune şi pentru sănătate.
Săriturile erau însoţite şi în Pecica de un cântec cu valenţe terapeutice,
azi uitat:
„Tüzék megrakáljiuk
Punem focul
Négy szögre rakájuk
Pe patru colţuri
Egyik szögén ülnek
Pe un colţ stăteau
Szép öreg emberek
Bătrânii frumoşi
Másik szögén ülnek
Pe alt colţ stăteau
Szép öreg asszonyok,
Bătrânele frumoase
Harmadikon ülnek
Pe al treilea stăteau
Szép ifjú legények,
Flăcăii frumoşi
Negyediken ülnek
Pe al patrulea stăteau
Szép hajadon lányok stb.”958 Fecioarele frumoase, etc.
În Kevermes (jud. Békés), feciorii începeau să aprindă focuri din crengi
uscate, din tulei de porumb, din tătarcă spre seară, pe la şapte.
La aprinderea rugului şi la săriturile peste foc luau parte numai băieţii
de 16-17 ani. Ei erau însă asistaţi şi ajutaţi de copii mai mici, care în felul acesta se iniţiau.
Obiceiul îl regăsim, menţionat aproape identic, în Zimándújfalu (Zimandul Nou, judeţul Arad). Odinioară, şi aici, în seara acestei zile, tinerii obişnuiau să pună în mai multe locuri, la marginea drumului, paie şi să le aprindă.
Apoi fetele şi feciorii săreau peste flăcările acestor focuri „ca să fie feriţi de foc,
de boală, ca să-şi înceapă viaţa de familie fericiţi.”959
În satele din jurul Szegedului, săriturile erau însoţite de versuri glumeţe:
„Ne féli, pajtás, ugrod át,
Nu îţi fie frică, ortace, sari peste
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Nem süti meg a pofád!”

Nu o să-ţi ardă faţa.”960

În tradiţia populară europeană Sf. Ioan Botezătorul este considerat ca
vindecătorul epilepsiei, cunoscută şi sub numele de „boala Sfântului
Ioan”.Explicaţiile fac trimitere la două legende biblice, însă, dincolo de aceste
credinţe, anumite ierburi, ce poartă numele sfântului, „se pătează” în ziua de 24
iunie „cu sângele lui”, căruia i se atribuie virtuţi terapeutice961.
Focurile rituale, care se aprind acum, se înscriu într-un context mai larg
al remediilor proprii acestui sezon, „de boli ale capului”, între care Marianne
Mesnil aminteşte şi de o „boală a Sfântului Médard” (serbat în 8 iunie).
Asociaţia plante magice – foc pârjolitor, menită să potenţeze anumite
valenţe magice, trebuie legată şi de vrăjile de dragoste, performate în satele
maghiare în această zi.
De asemenea, în unele ţinuturi de interferenţă cu slavii funcţiona şi la
maghiari interdicţia de a mânca fructe până la Szent Iván. Celor care nu respectau interdicţia, se spunea că le vor muri copiii, pe care urmau să-i aibă.
În legătură cu acest obicei este amintit chiar un măr al Sf. Ivan
(szentivánialma).
Aceste szentivánialmak, erau nişte mere micuţe. Unguroaicele din Pecica ieşeau la uliţă cu poala plină de mere şi le aruncau în sus, pentru copii962.
La periferia Szegedului, în urmă cu 150 de ani, copiii obişnuiau să
meargă pe străzi strigând: „Hintsék kindtök almát, ha nemi pedig hajmát!”
(Aruncaţi-ne dumneavoastră mere, dacă nu, atunci ceapă).963
Ca recompensă cei din casă le dădeau fructe şi bani, cu explicaţia că
acestea ar fi date, de pomană, pentru copii morţi.
La fel, în satele din judeţul Baranya, la apusul soarelui, băieţii şi fetele
umblau pe uliţe strigând: „Fát adjanak!Ómát adjanak!” (Daţi-ne lemn! Daţi-ne
măr!). Înainte de a le fi date, aceste mere numite şi angyalok almáit (merele îngerilor) sau arany-almájok (mere de aur) erau aruncate ritual de trei ori în sus,
ca să ajungă la micii îngeraşi. Şi în această zonă darul, dat de pomană, era destinat copiilor morţi de mici.Lemnele primite erau adunate şi serveau la focul ritual, pe care tinerii îl aprindeau seara la capătul satului.964
În sfârşit, ţăranii unguri din părţile Aradului îşi amintesc că, în această
zi, era obiceiul de a face urări în versuri celor care purtau acest nume.
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Vidovdan, 28 iunie (stil nou)
O sărbătoare religioasă, cu importante valenţe naţionale, din calendarul
sârbesc, este ziua Sf. Vid, Vidovdan sau „sabor vidovschi”, celebrată în 15 iunie (stil vechi).
Cu mult timp în urmă, biserica ortodoxă a dedicat această zi Sf. Proroc
Amos. Sub denumirea de Vidovdan apare în calendarul bisericesc sârb abia la
sfârşitul secolului XIX-lea.
Credinţe şi practici magice
Referitor la acest Sf. Vid, care este necunoscut în tradiţia ortodoxă, părerile sunt împărţite. Unii etnologi sârbi consideră că este vorba despre o preluare a Sf. Vit catolic, alţii, printre care şi Minodora Popović însă îl consideră un
vechi zeu slav, oficializat de biserica ortodoxă sârbă. Afirmaţia lor se întemeiază pe însuşi numele sfântului, vid însemnând în limba sârbă vedere, şi pe practicile rituale performate în această zi.
Asftel, de ziua Sf. Vid fetele din ţinutul Fruška Gora şi din Banat, obişnuiau să se spele dimineaţa înainte de răsăritul soarelui cu rouă şi să spună: „Oj
Vidove, Vidovdan, ceea ce văd cu ochii, cu mâinile mele să fiu în stare să fac”.
În alte ţinuturi sârbeşti în această zi fetele performau diferite practici
magice ca să-şi vadă ursitului.
Tot legat de această zi, medicina populară sârbă utiliza pentru bolile de
ochi „iarba lui Vid”.Ea se culegea în ajun sau în dimineaţa Sf. Vid, înainte de
răsăritul soarelui. Cu această iarbă oamenii se spălau pe faţă „ca să nu-i doară
ochii tot anul” sau o păstrau tot anul, în caz că ar fi avut probleme cu ochii.
„Ziua războinicilor sârbi”
Cum în această zi a avut loc bătălia de la Kosovo Polle, în care şi-au
pierdut viaţa „ţarul” Lazăr şi alţi eroi, ziua a sfârşit prin a fi dedicată cneazului
Lazăr şi tragediei poporului sârb. Ca urmare nu se cântă şi nu se dansează.
„Învaţă-l pe fiul tău, că Vidovdan este aceeaşi sărbătoare ca şi cea a
sfântului patron al casei sau ca ziua de naştere” sună îndemnul Isidorei
Sekulici, prima femeie primită în Academia Sârbă.965
Într-adevăr, azi Vidovdan este cea mai importantă zi din istoria neamului sârbesc şi „nu există nici o naţiune pe lume care să-şi lege întreaga sa istorie atât de grăitor de o singură zi, aşa cum poporul sârb şi-o leagă de
Vidovdan.”966
Odinioară, de Vidovdan sârbii de pretutindeni se adunau la Ravanitsa,
locul unde se găsea trupul ţarului.
Până astăzi, de Vidovdan, în biserică sunt pomeniţi marii eroi ai neamului (voievodul Miloş Obilici, care, urmând exemplul ţarului, moare glorios la
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Kosovo, cei nouă Iugovici şi bătrânul Iug Bogdan, Topaliţa Milan, Kosancici
Ivan).
Ţăranii sârbi din Kosovo spun că, în ajunul Sf. Vid, la miezul nopţii,
toate râurile şi pârâiaşele devin roşii, ca sângele eroilor căzuţi la Kosovo Polle.
Sf. Petru şi Pavel, 29 iunie
În toate satele româneşti din această zonă, ziua de Sf. Petru şi Pavel
marca începutul secerişului. „La Sîntetru numa atîta-i că pă Sîntetru să fie pă
pămînt cruci dă grîu. Să-ncepe seceratu. P-atunci să fie 2-3 cruci făcute. Să fie
numit că-i dî la Sînpetru. Acolo secerau inde iera mai copt grîu.”967
În Covăsânţ în această zi se făceau colaci din grâu nou, din care unul se
arunca în fântână, drept mulţumire pentru recolta nouă.
În Căprioara se făcea parastas pentru morţi, în cimitirul din ţarină. Femeile duceau colivă şi farfurii cu prăjituri, care după ce erau sfinţite erau date
de pomană.
Legat de această zi în comunităţile româneşti funcţionau şi unele interdicţii. De pildă, până în această zi nu se băteau merii şi nu se tăiau merele cu
cuţitul ca să nu cadă piatră iar în această zi nu se tăia nimic cu cuţitul ca să nu
fii trăsnit. În Şimand nu era voie să se mănânce mere până în această zi, pentru
piatră. În Şepreuş se credea că dacă se bat merii înainte de Sân Petru „va bate şi
grindina”. În Bodrogul Vechi se făcea plăcintă cu mere şi se dădeau mere pomană la copii şi la vecini.968 În Şeitin la fel se împărţeau mere.
În tradiţia maghiară unde ziua este cunoscută ca Péter-Pál napja,se
spune că ţepii de la spicul de grâu se usucă acum, prin urmare poate începe seceratul.
În zona Dunării, Sf. Petru apare ca patron al breslei pescarilor, care în
această zi obişnuia să-şi ţină adunările şi să primească noii membri.
În Szeged în schimb, Sf. Petru a fost patronul breslei lăcătuşilor, alegerea fiind explicată prin reprezentarea sfântului cu o cheie în mână.
Faţă de ceilalţi catolici, bulgarii pavlichieni nu aruncau de Sf. Petru şi
Pavel cu mere în sus, pentru a nu cădea grindina.
3.2. Sfinții și sărbătorile lunii iulie
Sfinţii de arşiţă şi furtună
Procopie/ Prokop, 8 iulie
Având ziua în mijlocul verii, şi anume în 8 iulie, în plin sezon de coacere a grânelor, despre „Precup” românii spun că „pricopeşte.” Cum prin poziţia
lui în calendar deschide marile călduri dar şi furtuni de vară, este considerat şi
primul sfânt „periculos pă timpu secerii”. Ţăranii se fereau să lucreze de ziua
sfântului ca să nu-l mânie şi să le prăpădească recoltele, iar această frică de
967
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Precup este întreţinută şi azi de un bogat repertoriu de poveşti cu răzbunări ale
sfântului.
În zona moţească a judeţului, Iuliana Zoica din Avram Iancu de Vârfuri
povesteşte şi azi despre un preot de la ea din sat care n-a vrut să ţină Precupu
obligându-i pe oameni să-i secere, batjocorind teama lor de acest sfânt.
Supărându-se, sfântul i-a aprins snopii de grâu seceraţi în acea zi: „O vinit on
nor dă ploaie, da nu on nor mare, numa aşe un noruţ şi când o trăsnit tăt o ars
grâul dă la popa.”969
O întâmplare asemănătoare a relatat în 2011 şi Mărioara Popovici din
satul Căprioara: „Cum iera Precupu o fost aicea unu Kempka şi avea oameni la
lucru, i-o mânat la lucru şi oamenii n-or vrut să meargă că-i Precupu şi-i rău
dă duruite şi nu-i bun, şi dă trăznete şi aşa, şi el: Ce Precupu... şi când o fost
după amnează o început să duruie şi să vină o vijelie şi o luat parii dă grău şi o
dat cu ii aci în Barcău, pinde-i balta, că mai dămult p-aci o fost Murăşu.”970
Nici în satele din jurul Gurahonţului, oamenii nu lucrau înainte de colectiv de Precup „pentru furtuni şi vijelii”, chiar dacă îl ţineau şi pe „Sâncilie”
(20 iulie).
Referindu-se la această zi, Teodor Breg din Secaş explica în anul 2000
că o căpiţă lovită de trăsnet arde pe lângă par şi se poate stinge numai cu lapte
dulce, iar vitele nu mai mănâncă fânul din căpiţa aceea.971
Cărăndanii îl ţineau şi ei pe Sf. Pricopie, prin nelucrare, de furtună. Datina este explicată de Vasile Rus, printr-o întâmplare rămasă şi ea în memoria
satului: „Dă la noi o trăsnit pă una şi pă motivu cela n-o mai mărs nime să
lucre dă Precup.”972
Bonáventura (13 iulie), Eliáš (20 iulie), Márija Magdolna (22 iulie)
La catolici şi protestanţi zilele sfinţilor Bonáventura (13 iul.) Eliáš (20
iul.), Márija Magdolna (22 iul.) erau considerate zile grele.
În legătură cu Eliáš, care era aducător de ploi şi de furtună, slovacii din
Nădlac spuneau: „Eliáš bou bolond isti, roznášau šecko“ (Ilie este prost sigur,
împrăştie totul).
În sfârşit Sf. Jakub (25 iul.) era considerat şi el un sfânt aducător de furtuni, ziua fiind considerată periculoasă.
Împrăştierea apostolilor (Apostolok oszlása), 15 iulie
Sărbătoarea a început să fie ţinută în secolul XI. În tradiţia ungurilor catolici din zona Szegedului în această zi, membrii familiilor consumau colectiv
pâinea nouă, până era caldă, ca să rămână împreună. La Mezőkovácsházá din
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pâinea nouă se dădea mai întâi săracilor.973 În alte locuri familiile înstărite nu
începeau să mănânce din pâinea nouă până nu împărţeau la săraci şi pantofi.
Despre această pâine sfinţită se zicea că e pâine spovedită.974
Sântilie, Illés, 20 iulie, Iliia, 2 august (stil nou)
În tradiţia românească Ziua de Sântilie (20 iulie) intră în grupul zilelor
grele.
Sf. Ilie este adevăratul patron al verii, al tulburărilor meteorologice. În
imaginarul popular această divinitate abuzivă umblă pe cer cu o căruţă de foc.
După unii mitologi sfântul camuflează în calităţile sale un arhaic zeu al
furtunii, Percun/ Perun. Este vorba prin urmare despre un sincretism produs după creştinare, când Perun, cel ce locuieşte în ceruri sau pe înălţimile munţilor, a
devenit „prorocul Ilie”.
Prin urmare, pecicanii înainte de colectivizare „nu lucrau dă Sântilie că
le-o fost frică să nu-i ardă.”975
Ţăranii din Covăsânţ nu lucrau de Sântilie, „ca să nu trăsnească în crucile de grău.”
Ţăranii din Hălmăgel, Macea, Şeitin, Socodor şi Troaş sunt convinşi şi
acum că de Sf. Ilie va ploa cu tunete şi fulgere. Prin urmare, oamenii ţineau ziua prin nelucrare, pentru a fi feriţi de trăznete. În Macea dacă e vreme rea se
striga „Morari, la noi în grădină morari.”976
În Măderat când tuna, se zicea că Sf. Ilie puşcă după diavol, şi se credea
că nu vor fi bune nucile.977
În Secusigiu, o săptămână după Sf. Ilie oamenii îl ţineau prin nelucrare
pe „Sf. Ilie cel mic”, despre care se spunea că este mai grozav decât Sf. Ilie.
Românii din Ungaria consideră ziua de Sf. Ilie o „sărbătoare mânioasă”, fiindcă dacă sfântul nu era respectat se răzbuna trimiţând tunete şi fulgere,
făcând pagube în recoltă:
„Nu să lucra în zua lu Sîntilie, că atunce tădauna iera vreme
gre.Trăzne şi fuljera.O fost înt-on an că o fost vreme bună la Sîntilie. O gândit
oamenii că tă ş-or face lucru. Tri cocii s-or îmburdat în zua acie, numa în uliţa
noastă. Pedig n-o fost vreme gre. Adicate tă bine-i şi nu lucri la Sîntilie.” 978
„La Sîntilie nu lucram, că zîce că vine Sîntilie cu hinteu. La noi o fost
on uom, Şuşorca i-o fost porecla, da Santău l-o temat. Iel o strîns stog la zua dă
Sîntilie. O fost gazdă, da o avut şi pruncuţ mulţ, şi o vru şi ghete cî dă iute. O
strîns atunce la Sîntilie on stog mare dă grău. Şi mai unu o fost acoale lîngă
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aist, strîns mai nainte cu o zî. Noapte o vinit vreme gre. O tunat, o trăsnit, o
ploiet. O trăsnit în stogu acela care l-o făcut la Sîntilie. Tătătă o ars, da celălalt stog, care o fost numa cu şasă metere mai încoale n-o avut nici on bai. O
zîs oamini că di ce or lucrat la Sîntilie”979 .
Trecând la tradițiile sârbești, Iliia (2 august, stil nou) din mitologia populară sârbească trimite parţial la Prorocul Ilie din panteonul creştin ortodox.
Însă în modul de reprezentare al acestui sfânt, descoperim o semi divinitate atmosferică, patronând îndeosebi tunetele. Kernbach menţionează un cult al zeului Perun, „cel ce locuieşte în ceruri sau pe înălţimile munţilor”, adus de populaţiile slave, care va deveni la sârbi „prorocul Ilia”. Nuanţând, el constată că
Ilia sârbesc a preluat de la Perun, pe lângă barba, ce simboliza forţa lui de mânuitor fără greş a trăsnetelor, toate atributele meteorologice.
Numit de sârbi şi „căruţaşul”, Ilia îşi hurducă, potrivit tradiţiei roţile căruţei, trasă de caii de foc, pe drumurile norilor. Tunetele sunt produse de huruitul căruţei sale iar fulgerele nu sunt altceva decât scântei din potcoavele cailor
sau din biciul său.
În sfârşit, ungurii din zona Szegedului, credeau că, oricât de uscată este
vremea, de Illés va ploa cu tunete şi fulgere.
3.3. Obiceiuri de vară fără dată fixă
Paparuda, dodoloaia, mămăruţa
Culturile tradiţionale au considerat ploaia care fertilizează pământul ca
un dar al cerului, transformându-l într-un simbol al hierogamiei (nunta sacră)
Cer+Pământ. Ca simbol arhetipal ea a fost percepută de omul primitiv ca ambivalentă, ploile excesive producând cataclisme (Potopul) la fel cum absenţa
acestora genera secetă. Nevoia unui echilibru explică practicile magice de aducere sau de oprire a ploii prezente la toate popoarele.
Românii nu fac nici ei excepţie, ţăranii practicând, de la o provincie la
alta, Ghermanu, Caloianul, aratul ritual al ploii sau umblatul cu Paparuda. Dintre toate, Paparuda, cu denumirile ei diferite (paparuda, paparuga, paparuie,
papaluga, babaruga, dodole, dodoloaie, dudula, mamaruga etc.) este prezentă pe
o arie largă, fiind practicată în mai multe ţinuturi din România şi dincolo de
frontieră, în diaspora românească din Ungaria şi Serbia.
Datina românească a Paparudei o regăsim în forme foarte asemănătoare
şi în tradiţiile bulgarilor (peperuga, peperuda), sârbilor (pepeluga, dodole), grecilor (pipieruga, perperia) albanezilor (peperuna)980, aceste similitudini provenind din strat arhaic comun, indo-european.981
Aparținând cultelor agrare, Paparuda reprezintă o veche divinitate pluviometrică, la care se face apel pentru a slobozi ploaia atât printr-o invocație cât
979

Inf. Petru Nicula, n. 1908, Chitighaz
Frazer, vol. I, 1980, p. 144
981
Vulcănescu, 1985, p. 418
980
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și prin dans ritual. Bătutul din palme al grupului și stropitul cu apă țin de magia
imitativă, arătând cu trebuie să ropotească și să pornească ploaia. Rugăciunea
către Dumnezeu se va suprapune peste ritualul arhaic mai târziu.
Riturile de aducere a ploii, în caz de secetă, au fost performate de o parte și de alta a zonei de frontieră româno-maghiare de fete, dar sunt unele localităţi în care întâlnim băieţi. Cea mai veche atestare a Paparudei în județul Arad o
găsim în Monografia etnografică maghiară tipărită în 1912 de Somogy Gyula.982
Un grup de fete sau copii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani umblat prin
sat cu Paparuda/Dodola/Mămăruga/Băbăruga (fată sau băiat), ce purta o mască-costum de verdeaţă, un substitut al vechii divinităţi aducătoare de ploaie983.
Obiceiul de a apela la copiii în caz de secetă a fost în trecut unul general.
Pretutindeni se respecta scenariul arhaic, pentru ca ritualul să aibă eficienţă. După ce se constituia grupul, o persoană era îmbrăcată în frunze, de obicei
în preajma unei ape, apoi alaiul pornea pe uliţe, la fiecare casă cântau şi dansau,
masca sau tot grupul era udat cu apă, după care erau răsplătiţi. Răsplata era şi
ea una generală: ouă, slănină şi ceva bani.
În depresiunea Gurahonţ (satele Baltele, Feniş, Musteşti, Zimbru şi Poiana, etc.), practica rituală, cunoscută sub numele de Paparudă sau Paparugă, a
fost performată până în urmă cu trei decenii în toate verile secetoase.
O variantă mai complexă, s-a păstrat în memoria satului Musteşti, unde
era făcut Paparugă un băiat. Acesta era dezbrăcat de haine şi îmbrăcat în frunze
de salcie, legate cu o funie după care pornea însoţit de o ceată prin sat. Unul din
grup ducea o găletată iar ceilalţi mănunchiuri de crengi. Pentru început mergeau
la râu, aşezau bolovani în mijlocul apei şi clădeau un pod de crengi peste ei.
Peste aceste crengi puneau vreascuri la care le dădeau foc. Până ardeau vreascurile copiii cântau:
Păpărugă, rugă
Dumnezeu s-audă
Dă, Doamne să ploaie
Ploiţă curată
Prin ciur strecurată
De la Domnu dată
Fără pic dă piatră
Unde dai cu sapa
Să se facă balta
Unde bagi arşăul
Să se facă tăul

982
983

Somogyi, 1912, p 456
Vulcănescu, 1970, p.98-101
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După arderea vreascurilor, copiii împrăştiau focul pe apă şi plecau pe la
casele gospodarilor unde întrebau „Primiţi cu Paparuga?“. Dacă li se răspundea „Primim“, grupul intra în ocol, unde cântau cântecelul după care stropeau
gazdele cu apă. Gazdele stropeau şi ele Paparuga, zicând: „Nu pe tine te-am
udat ci pământul. Câtă apă am ţâpat, atâta deie Domnul să vină.“ Copii primeau de la gazde un bănuţ sau bomboane.984
În satul Gurahonţ obiceiul era ca grupul de copii să se adune la râu, unde o femeie însărcinată dezbrăca o fată între 6 şi 8 ani şi o învelea în crengi de
arin, făcând-o Paparudă. Însoţită de două femei, care o ţineau de mâini, Paparuda cânta împreună cu grupul:
Paparudă, rudă
Ploai-o, Doamne, ploai-o
Ploiţă curată
De la Domnu dată
Prin ciur strecurată.
Strecurată-n ciur
Să ploaie-mprejur.
Unde dai cu sapa
Să se facă balta
Unde dai cu plugul
Să buie vaiugu.
Colo sus în deal
Unde-i grâul rar.
Colo jos în şes,
Unde-i grâul des.
Paiu cât vătraiu
Spicu cât cuţâtu!
În vreme ce gospodinele o udau, Paparuda se învârtea şi-i stropea pe
toţi în jur.985
În Zimbru, înveşmântarea Paparudei în boz şi crenguţe de arin se făcea
în apa de sub roata morii. Şi în Zimbru ea umbla împreună cu grupul care o însoţea, pe uliţe iar gospodinele, pe lângă care treceau cântând cântecul ritual de
aducere a ploii, o stropeau cu apă. Unul dintre copii ducea un coş, în care puneau ouăle, plăcintele şi banii primiţi. La sfârşit, tot în stropii morii era dezbrăcată fata de frunze şi îmbrăcată cu hainele ei.986
În satele din Câmpia Crişului Alb, în vecinătatea Bihorului, la Şepreuş
sau la Șomoșcheș ritualul de aducere a ploii numit Mămărugă s-a desfăşurat la
fel. În Șepreuș, 3-4 fete din familii mai sărace însoţeau prin sat Mămăruga, care
984

Paul, 2001, p. 210-211
Ibidem
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era îmbrăcată în buruieni, cântând cântecul de aducere a ploii. Gospodinele
udau mămăruga şi le dădeau bani şi ce puteau.987
În subzona Ineu, Podgorie, Câmpia Aradului, obiceiul, sub influenţă
sârbească, purta numele de dodoloaie sau dodilă (Şimand, Chereluş, Hăşmaş,
Mocirla-Lunca Teuzului, Ineu, Mâsca, Şiria, Covăsânţ, Bodrogul Vechi).
În Lunca Teuzului, Dodoloaia juca într-un picior, în timp ce era udată
cu apă rece. În această vreme, grupul care o însoţea cânta:
„Dodoloaie, loaie
Adă, Doamne, ploaie,
Ploiţă curată
De la Domnu dată
Fără nici o piatră.
Când îţi da cu sapa
Să curgă ca apa
Când îţi da cu plugu
Să curgă de-a lungu
Ţâpă apă cu olcuţa
Ca să crească păsuliţa.”988
În Covăsânţ şi Șimand, în perioadele secetoase, un grup de fetițe, dintre
care cea îmbrăcată în frunze de boz era Dodila, se opreau la fiecare gospodărie.
În timp ce fetele cântau cântecelul de invocare a ploii, Dodila dansa. Găzdărița
cășii o uda cu apă ca, prin similitudine, să pornească ploaia. Pentru cântecul și
dansul lor, fetele primeau bani mărunți și ouă.989
În Covăsânţ, cântecul era următorul:
„Dodilă,dodilă
Ploaie, Doamne, ploaie
Ploiţă curată
De la Domnul dată
Spicul cât cuţitul
Rodul până-n podu
Adă, Doamne, bine
Şi ziua de mâine etc.”990
În Șeitin masca vegetală se numea Păpărugă.
Pe Valea Mureşului (Bârzava, Săvârşin, Troaş, Căprioara, Valea Mare)
ritualul este cunoscut ca umblatul cu Băbăruţa. Grupul de fete însoţeau o
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„Băbăruţă”, care era îmbrăcată în frunze de boz (Bârzava) sau învelită „cu nişte verbe”(Căprioara).
În Bârzava, în timp ce Băbăruţa dansa, celelalte fete cântau:
„Ploaie, Doamne ploaie
Locul să să moaie
Ploiţă curată
De la Domnu dată
Ploaie cu acău
Să curgă pârău
Ploaie cu acaele
Să curgă pâraiele, etc.”991
În Troaş se cânta o variantă asemănătoare:
„Băbăroaie, roaie
Doamne dă să ploaie
Ploaie curată
De la Domnul dată
Semănată pe porumb
De la Domnul Sfânt”992
În satele din jurul Petrişului, Băbăruţa era un fecior, care purta peste
cămaşă o mască din frunze de iederă. Astfel mascat el mergea pe uliţele satului
însoţit de un grup de fete şi feciori cu cârcege de apă.În fiecare ocol ei cântau:
Băbăruţă ruţă
Ploaie Doamne ploaie
Să curgă pâraie,
Şi să crească grâu
Grâul până-n brâu
Cucuruzăle
Cât grădinile
Orzu până-n podu
Săcarea cât scara
Ploaie Doamne ploaie.
Băbăruţa se roteşte la dreapta şi la stânga, pe ritmul bătăilor de palme
ale însoţitorilor. Gazda iese cu găleata şi udă Băbăruţa. Pe drum, fetele şi feciorii din grup udă cu apa din cârcege pe oricine întâlnesc în cale.
La sud de Mureş, în satul Căprioara cântecul începea tot cu „Băbăruţă,
ruţă.”iar gospodina stropea „Băbăruţa” cu apă, și plătea grupul cu bani, ouă
etc.
991
992

Inf. teren Aurelia Crişan, n.1927, sat Dumbrăviţa
Sărbători, II, 2002, p. 245
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Trecând la românii din Ungaria, obiceiul îl găsim în toate comunitățile
românești din județele Csanád și Békés. În Bătania și Cenadul Unguresc un
grup de fete se duceau „a dodoli”. Dodoloaia era înveșmântată în frunze de
brusture cusute cu ață iar pe cap purta o coroniță de frunze ce-i acoperea parțial
fața. Însoțită de grupul de fete, în Bătania ea intra în curțile oamenilor întrebând
:„Slobod îi să spunem dodoloaie să ceară noroc la ploaie”.Fără se aștepte răspuns fetele intrau, se așezau în cerc, se prindeau de mâini și cântau:
„Hai Dodolaie
Deie Dumnezo să ploaie
Hai Dodolaie
Inde dai cu sapa
Să sporească apa etc.”993
sau
„Hai, Dodoloaie,
Dă, Doamne, să ploaie
Grâul până-n brâu
Uărz până-n Sân Giorz
„Hai, Dodoloaie,
Dă, Doamne, să ploaie”.994
În Cenadul – Unguresc de prin anii 50-60 obiceiul a început să fie performat de copii de țigani, băieți și fete de 12-16 ani, vorbitori de limba română.
Dodolaia avea fustă din crengi de soc iar capul era acoperit cu crenguțe în formă de umbrelă. Grupul dansa în apropierea fântânii din curte. Găzdărița îi uda
cu apă proaspătă iar restul de apă o arunca în urma lor. Pentru cântec și dans îi
răsplătea cu pâine, slănină, cartofi. Unul dintre copiii avea un sac sau un coș, în
care punea darurile primite.995
Tot la tinere țigănci apelau, în caz de secetă, și românii din Chitighaz și
Micherechi. În aceste sate persoana mascată se numea Păpărugă, iar masca era
confecționată din frunze de soc. În Micherechi, Păpăruga era băiat și era însoțit
de un grup de băieți, care dansau și cântau.996
În sfârșit, românii din Otlaca Pustă, mutați la sfârșitul secolului al XIXlea acolo din Otlaca (jud. Arad) invocau Dololoaia cu următorul cântec:
„Dăudule, Dăudule
Sloboz, Doamne, ploile
Dă cu trocotelele
Varsă cu ciuberele

993

Inf. Viorica Despot n. 1910 în Deszka, căs. în Bătania, apud Bencsik, 1984, 1, p. 34-37
Lükö, nr. 1, 1975, p. 42
995
Inf. Traian Graur, n. 1927 în Cenadul Unguresc; apud Bencsik, 1984, 1, p. 34-37
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Bucin, 1995, p. 85
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Să se umple gropile”.997
Dintre celelalte populaţii din acest areal cultural, doar sârbii au performat și ei acest tip de ritual de aducere a ploii. Fata sau băiatul cu mască de
frunze de boz se numea Dodole. Moise Ștefan Kolarov, cel care a descris obiceiul la românii și sârbii din județul Arad, susținea că, în mitologia sârbă, Dodol
este un zeu.998
Ritualul era același cu cel practicat de români.
Astfel, în Deska (Ungaria), Dodole era însoţită de un grup de fete, care
cântau, în timp ce găzdăriţa o uda cu găleţi cu apă.999

Dodoliţele din Mokrin

În Mokrin, s-a mers cu dodola prin sat în lunile mai şi iunie până în
1960. Umbla un grup de fetiţe de 7-10 ani, dansând şi cântând un cântec de
aducerea ploii:
„Doamne dă-ne ploaie
Oi, dodo, dodole
997

Ibidem
Somogy, 1912, p. 490
999
Inf. Brczán Krisztifor, Deszk
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Să-i ude pe toţi plugarii
Toţi plugarii şi prăşitorii
Oi, dodo, dodole.”
Fata mascată dansa în picioarele goale în cercul format de celelalte. În
vechime fiecare stradă avea o dodolă. Gazda le cinstea cu pâine,ouă, slănină.1000
3.4. Sărbătorile lunii august
Închinarea sau Scoaterea Sfintei Cruci, 1 august
Ziua de 1 august, care deschide postul Sf. Marii, apare în calendarul bisericesc ca Închinarea sau Scoaterea Sfintei Cruci. Este ziua în care preoţii, cu
mâinile lor, scot cinstita cruce din altar şi o pun în mijlocul bisericii „ca să se
închine la ea toate popoarele creştineşti şi cu dragoste să o sărute, preamărind
pe Hristos Domnul, cel care a fost răstignit pe dânsa.”
Această zi încărcată de sacralitate se suprapune însă peste o sărbătoare
arhaică cunoscută, de la o zonă la alta, ca Macoveiul urşilor, Împuiatul urşilor
sau Ziua ursului, în care, după cum indică şi numele, este celebrat ursul. Ziua
este ţinută de ţărani prin nelucrare, ca urşii să nu le mănânce vitele sau să le
strice stupii, recoltele. Ca timp calendaristic coincide cu începerea perioadei de
împerechere a urşilor. Ziua următoare (2 august) este tot a ursului, fiind ţinută
la fel prin nelucrarea.
Preobrajenia sau Schimbarea la Faţă, 6 august
În calendarul bisericesc, Schimbarea la
Faţă a Domnului este ziua în care Hristos s-a
schimbat la faţă, strălucind cu slava dumnezeirii
sale.
În paralel, în legătură cu această zi, în
tradiţia populară găsim un inventar de credinţe,
ce se referă la o altă schimbare, a vremii. Pentru
ţărani, Preobrajenia, este ziua când ne despărţim de vară, când încep să îngălbenească frunzele, să se răcească apele, să plece păsările migratoare.
În satele româneşti (Nădlac, Micălaca,
Dud, Măderat, Cuvin etc.), în această zi, inclusă
în grupul „Moşilor de vară”, se duc primii struguri la biserică, pentru a fi sfinţiţi şi daţi de pomană la credincioşi.
Obiceiul îl găsim practicat întocmai şi
Înconjurarea bisericii cu
de sârbii mureşeni.
icoana prăznicară şi cu praporii
1000

Deanac, 2014, p. 250-251
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Sf. Liturghie de Preobrajenie
la sârbi (19 aug., stil nou)

Sfinţirea strugurilor, Deszka

Sfinţirea strugurilor la Preobrajenie, Deszka, 2017

Înălţarea la cer a Sfintei Fecioare Maria, 15 august
Sărbătoarea Sf. Mării, cunoscută în aceste ţinuturi ca Adormirea Maicii
Domnului este o zi plină de sfinţenie, în care se fac pelerinaje la mănăstirile care îi sunt închinate.
Moţii din ţinutul Hălmagiului mergeau în această zi la Mănăstirea de la
Izbuc (jud. Bihor).
Locuitorii din Moroda, Pecica, Sântoma, Bodrogul Vechi, Micălaca,
Glogovăţ mergeau în după masa zilei de 14 august la Mănăstirea Hodoş Bodrog, la slujba care ţinea toată noaptea, la maslu, la spovedit.
Micălăcenii mai de vază, mergeau la mănăstire cu căruțe cu „șireglă”
sau cu căruțe cu „arneu”. Porneau în 14 august după masa cântând „Cruce sfântă părăsită” sau „Noi plecăm la mănăstire, Mărie/ Dumnezeu cu noi să fie, Mă287
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rie etc.” Pentru ziua de 14 duceau cu ei mâncare de post (cartofi opăriţi cu oloi)
iar pentru ziua de 15 şuncă şi friptură.

Micălăceni mergând cu căruţele la mănăstire

În 14, la vecernie, preoții, călugării, credincioșii mergeau la mormintele
călugărilor, în cimitirul
mănăstirii. Bătrânele nu
mâncau nimic până primeau anafura. Noaptea
copiii erau culcaţi în căruţă sau sub căruţă, iar
femeile se duceau la slujba religioasă care ţinea
până dimineaţa. În jurul
mănăstirii erau ridicate
şetre cu turtă dulce.
Micălăcenii duceau pachete cu turtă dulce pentru
cei rămaşi acasă. La întoarDrumul Crucii la Mănăstirea Hodoş-Bodrog
cere bărbaţii împodobeau
căruţele cu crengi de salcie sclipitoare.1001
1001

Inf. Emilia Bugari căs. Barna, n. 1948, Micălaca
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După 90, după amenajarea la mănăstire a Drumului Crucii, acesta este
străbătut de credincioşi cu pioşenie în după masa zilei de 14 august.
Tradiţia era ca în această zi să se împletească coroniţe de flori şi de spice şi să se ducă la biserică.
Intervalul dintre cele două Sf. Marii (15 august - 8 septembrie) este în
relaţie directă cu activităţile femeieşti. Acum trebuiau puse cloştele, ca din toate
ouăle să iasă pui.
De asemenea în acest interval trebuiau scoase hainele de iarnă, „ca să
nu le mănânce moliile”.
Germanii, ungurii şi bulgarii pavlichieni din această zonă merg în ziua
de Sf. Maria Mare (Nagyboldogasszony napja), în pelerinaj la Mănăstirea Sf.
Maria Radna. Odinioară drumul se făcea pe jos şi dura două zile.
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, 29 august
În comunităţile româneşti la Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul nu se
tăia nimic cu cuţitul, că era păcat. În Şepreuş în această zi nu se mânca nici cu
lingura de fier numai cu lingură de lemn, din troci.1002

1002

Colta, Sinaci, 2010, p.78
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4. Ciclul festiv de toamnă

4.1. Sfinții și sărbătorile lunii septembrie
Sf. Egyed (Egyed napja), 1 septembrie
Zi bună pentru previziuni şi pentru influenţarea viitorului.
În judeţul Békés funcţiona credinţa că,
dacă cineva voia să aibă un porc gras, trebuia
să-i dea în această zi o cană cu porumb şi să
spună „Egyed”. Dacă porcul mânca cu poftă,
putea să fie sigur, că până la Crăciun se va îngrăşa.
În jurul Szegedului erau performate rituri de protecţie a strugurilor, de stricăciunile pe
care le-ar fi putut produce duhurile rele.1003
În sfârşit, legat de această zi, în trecut,
în zonă circula gluma: „Mikor van a
túroscsuszo neven napjia? Egyed napja.” (Când
este ziua de nume a găluştelor cu brânză? Ziua
lui Egyed).

Pelerinajul ungurilor
la Mănăstirea Maria Radna

Naşterea fecioarei Maria, 8 septembrie
În această zi este pelerinaj la Mănăstirea Maria Radna. Toate comunităţile catolice, din judeţul Arad, din Banat şi din estul Ungariei, veneau în trecut
la mănăstire pe jos, cântând cântece religioase. Până la al doilea război mondial, maghiarii din Szederhát străbăteau cei 50 de km pe jos, cu prapori şi cu crucea. După colectivizare au început să meargă la mănăstire cu camionul sau cu
tractorul cu remorcă.1004
Comunităţile mai apropiate, precum cea germană din Păuliş sau cea
maghiară din Ghioroc, continuă tradiţia, străbătând distanţa pe jos. Caraşovenii
din Banat vin cu autobuzele.
Înălţarea Sfintei Cruci, 14 septembrie
Ziua Înălţării Cinstitei Cruci marchează în tradiţiile româneşti cu adevărat începutul toamnei. De acum se bat nucile, se culege busuiocul şi ultimele
plante de leac (Şeitin).
În multe sate din judeţ (Şepreuş, Miniş, Zăbalţ) în această zi preotul
sfinţeşte casele a doua oară. Tot acum în unele locuri se mai ieşea odată cu litia

1003
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Bálint, 1977, II, p. 256.
Balta, 2016, p. 90
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la hotar. De pildă, în Grăniceri în această zi se iese în procesiune la troiţa dinspre Şiclău.
Dincolo de semnificaţia sacră a sărbătorii în care, potrivit Sinaxarului,
patriarhul Macarie a ridicat, în Ierusalim, Sfânta Cruce a Domnului, ca să fie
văzută de toţi, ziua de Înălţarea Sfintei Cruci este şi „ziua şarpelui” şi totodată
o zi încărcată de valenţe magice. Convinse de puterile magice ale zilei, în
această zi, femeile din Şeitin obişnuiau să ia din biserică un fir de busuioc, pe
care îl păstrau cu mare grijă, să le fie de ajutor, în caz de nevoie.
Sărbătoarea creştină marchează în alt registru „închiderea pământului”. Din această zi „gongile” şi „jigăniile”(reptilele) se ascund în pământ şi
stau acolo până la Sf. Alexie (17 martie) adică jumătate de an.
Ca ziuă a şarpelui, ţăranii foloseau, în trecut, la anumite vindecări, coada şarpelui, tăiată, în această zi, cu un ban. De asemenea, în această zi, există
anumite interdicţii, precum tăiatul lemnelor, „ca să nu vină şarpele în casă.”
Relaţia om-şarpe care se derulează întregul an, este şi ea controlată de
această zi.
În tradiţia românească se spune că şarpele care nu a intrat până la Ziua
Crucii în pământ, începe să-şi caute moartea. Însă şerpii care i-au muşcat pe
oameni nu pot intra în pământ, fiindcă pământul nu-i primeşte pentru păcatul
lor. În sfârşit, după această zi, uciderea şarpelui era interzisă.
O altă credinţă este aceea că, înainte de a intra în pământ, şerpii se adună într-un aluniş1005, pentru a face o piatră scumpă, tămăduitoare de multe boli.
Omul care se afla pe acolo trebuia să ia un băţ de alun, să agite alunişul, să zică
„Şerpi, şerpişori, /De rău făcători / Intră-n bortă, că iarna vine/ Şi-i rău pentru
tine!”şi apoi să se dea repede la o parte, fiindcă şerpii, la aceste cuvinte, se puneau în mişcare. Ca să ia piatra tămăduitoare, el trebuia să ucidă primul şarpe
din şir, şarpele din mijloc şi pe cel din capătul şirului.
În condiţii normale, când nu sunt văzuţi de om, se zice că şerpii se răsucesc, se încolăcesc şi fac această piatră din bale. Şarpele care reuşeşte să înghită
mărgica devine împăratul şerpilor.
Povestea mai spune că, odată mărgica înghiţită, împăratul şerpilor urcă
în vârful unui brad, unde se învârte, ca un bici, şi în felul acesta îi cresc aripi şi
devine balaur.
Alte narative susţin că împăratul şerpilor trebuie să stea ascuns de om 7
sau 9 ani, ca să se transforme în balaur, aducător de ploaie, vânt, furtună. În noua funcţie de controlor al vremii el dobândeşte puterea (dacă nu este stăpânit pe
cale magică) de a face rău omului.
Însă această metamorfoză începută la ziua Înălţării Sf. Cruci, nu se
opreşte aici. După alţi 7 sau 9 ani de claustrare, de data aceasta sub supravegherea unui solomonar, pe care îl slujeşte, balaurul se face zmeu şi coboară în Tărâmul Celalalt, unde doar cu Făt Frumos se mai confruntă.
1005

Există o legătură între şarpe şi alun, băţul de alun fiind pestriţ ca şi şarpele.

291

https://biblioteca-digitala.ro

Trecând la românii din Ungaria, aceștia foloseau, în trecut, puterea
acestei zile în diverse terapii magice. În Micherechi femeile foloseau balega culeasă în această zi la descântecul pentru deochi. În Otlaca-Pustă utilizau la vindecări dovleacul cules în această zi. În alte părţi în această zi oamenii ţineau
post, ca să aibă noroc la păsări.
La sârbii din Deska în această zi se împletea o cruce din busuioc, care
era sfinţită şi din care după aceea toţi membrii comunităţii rupeau o bucăţică.1006
Sf. Mihai (Szent Mihály), 29 septembrie
Celebrată de biserica catolică şi de cea reformată în 29 septembrie, ziua
Sf. Mihai deschide seria sărbătorilor de toamnă.
Potrivit învăţăturilor bisericii, Sf. Mihai, ca arhanghel, conduce armata
de armăsari, ce suflă în trompetă la ultima judecată, cântăreşte faptele oamenilor şi îi conduce pe drumul spre lumea de dincolo. Din aceste motive este cinstit
de biserică.
În calendarul popular însă ziua este legată de prosperitate. Acest lucru
se datorează în parte şi faptului că, din secolul XV, de la reforma calendarului,
ea este plasată la începutul noului an bisericesc.
Prin urmare, ziua este impregnată cu o serie de credinţe, care motivează
activităţile performate acum. În primul rând era observată natura.
Lecturile meteorologice s-au materializat, în timp, într-o serie de zicale:
„Cel care după Sf. Mihai umblă cu pălărie de paie, de la acela să nu ceri sfaturi” sau „Cel care după Sf. Mihai se îmbracă ca vara, acela nu poate fi deştept”, care toate indică răcirea vremii după această zi.
În fine, cum după 29 septembrie iarba nu mai creşte, în sate circulă şi
vorba: „După Sf. Mihai nici cu cleştele nu mai poţi să scoţi iarba”.
Femeile aveau anumite interdicţii de muncă:
-era interzis spălatul, fiindcă femeile, care spălau în această zi, s-ar fi
rănit la mâini;
-celor care călcau hainele tot anul le-ar fi bubuit soba din cauza focului;
Ziua încheia şi anul pastoral.
Pentru păstori, în această zi, se încheiau contractele stabilite la Sf. Gheorghe. Ei trebuiau să numere acum animalele, în funcţie de care erau plătiţi.
Tradiţia populară consideră ziua de Sf. Mihai, care este prima zi însemnată din calendarul bisericesc slovac, ca adevărat început de toamnă.
Slovacii din Dél-Alföld o ţineau ca pe una din zilele importante pentru
previziuni ale vremii.

1006

Radivoj Novikov, n. 1926, Deska
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Activităţi magice
Înainte de răsăritul soarelui, femeile adunau în taină seminţe de klokoč,
despre care credeau că poartă noroc în gospodărie şi în dragoste. Credinţa în
puterea magică a acestor seminţe a făcut ca, încă şi în anii 60, să se găsească de
vânzare la piaţă în Tótkomlós (inf. Ondrej Lopusnyi, n. 1930).
4.2. Sfinții și sărbătorile lunii octombrie
Sf. Paraschiva, 14 octombrie1007
Mijlocul lunii octombrie este marcat de ziua Sf. Parascheva, una din cele mai mari sărbători din lumea ortodoxă, echivalentă doar cu aceea a Maicii
Domnului, a cărei funcții (ocrotitoarea familiei, a nașterii etc.) în parte le-a preluat. Numită așadar „maica noastră”, Parascheva este în tradiția populară stăpână peste lumea femeilor, controlând activitățile acestora ( torsul, țesutul, cusutul). Aflată într-o poziție marcantă în panteonul sfinților ortodoxiei balcanice și
ruse, după modelul sărbătorilor închinate Maicii Domnului, și în cazul Paraschevei, în România au loc în această zi mari perelinaje la Iași, la Mănăstirea
„Sf. Trei Ierarhi”, la moaștele acesteia.Prezența moaștelor la Mănăstirea „Sf.
Trei Ierarhi”, construită special de domnitorul Vasile Lupu, după pilda lui Ioniță Aslan,1008 pentru a le da cinstea cuvenită, când au fost răscumpărate de la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol și aduse cu mare alai1009 la Iași, face implicit din Sf.Parascheva ocrotitoarea Moldovei.
Cât privește sărbătoarea Sf.Parascheva în părțile arădene, cultul acesteia
a fost diluat în secolul al XIX-lea, când împăratul Frantz Jozef a scos-o de pe
lista sfinților importanți, oprind sărbătoarea. Prin urmare, puțini dintre țăranii
din satele arădene merg în pelerinaj la Iași.1010 Totuși țăranii țin ziua, pe care o
numesc „Vinerea Mare”1011 prin nelucrare, la fel cum țin și toate vinerile din
an, fiindcă „vinerea e zi sfântă, rânduită în cinstea Sfintei Vineri. Este zi de
post”. În sate „nu se torcea, nu se cosea, nu se făcea leșie, nu se spălau rufe și
oamenii nici nu se spălau pe cap.” În satul Hălmagiu, dintre bărbați doar
„săbăii ” (croitorii) nu aveau voie să lucreze în această zi.
Faptul că una dintre bisericile româneşti din Giula, ridicată în secolul al
XVIII-lea are hramul Sf. Paraschiva şi că, în 1861, după ce a fost reconstruită,
această biserică a fost târnosită, de episcopul Aradului de ziua hramului, consti1007

Sveta Petka (Sf. Parascheva) 27 octombrie (stil nou)
Ioniță Aslan a construit și el o mănăstire la Târnovo, pentru moaștele Paraschevei vezi
Mesnil, Popova, 1997, p. 367
1009
Moaștele au fost însoțite de Patriarhii din Haricleea, Adrianopol și Paleopatra. Aceste
onoruri o transformă pe Parascheva într-o edificatoare a unității ortodoxe balcanice, cultul ei
fiind ținut de greci, bulgari, sârbi și români până azi.
1010
Merg mai ales coloniștii mutați aici din Moldova
1011
Numele de vineri este traducerea românească a grecescului paraschevi sau a slavului petka
care înseamnă cinci (numărul zilei de vineri în calendar). Sfânta a primit acest nume pentru că sa născut într-o vineri
1008
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tuie un indiciu că, odinioară, a existat un cult al Paraschivei şi la românii din
Ungaria în prelungirea celui din ţinuturile vestice ale României.
În ciuda actualei opacizări a vechiului cult, mentalul colectiv al satelor
a conservat unele credinţe şi superstiţii legate de această sfântă, căreia și aici i
se spunea Sf. Vineri: „Cînd la o muiere gre îi vine vreme, atunci numa dî la
Dumnezo Sfîntu, dî la Maica Precistă şi dî la Sf. Vineri poate aştepta ajutori”1012 sau „Dacă ai von năcaz, vo boală, roagă-te la Sfînta Vinere că ie ţ-a
vinii în ajutor la cile grele”1013 sau „să nu coşi că te poceşte Sf. Vineri”1014.
Trecând la tradițiile sârbești, Ziua sfintei Parascheva (27 octombrie stil
nou) este, la fel, una din sărbătorile însemnate în calendarul bisericii pravoslavnice, această sfântă fiind în mod curent întâlnită şi ca patroană a casei. Considerată, la fel ca în tradițiile românești „Sfântă a femeilor”1015 (o ocrotitoare a lucrărilor femeieşti, o protectoare a femeilor, o ocrotitoare a naşterilor), înainte de
această zi sârboaicele ţineau 7 zile post, iar de ziua sfintei mergeau la biserică
cu daruri. Femeile care nu puteau avea copii mergeau în pelerinaj în anumite
locuri legate de Sf. Vineri, cum ar fi ruinele bisericii Sf. Vineri la lângă satul
Lapľeg din Kosovo, crezând că Sf. Petka le va ajuta.1016
Ocrotind naşterile, protecţia ei se întindea şi asupra copiilor, în satele
sârbeşti circulând numeroase poveşti cu copii salvaţi de Sf. Vineri. Tot pe seama ei erau puse şi vindecările miraculoase, încât mulţi cred şi astăzi că izvorul
din biserica Sf. Vineri de pe colina Kamelerdan din Belgrad are puteri tămăduitoare.1017
Relativ recent locuitorii satului Gardelica din Serbia, după ce animalele
s-au îmbolnăvit cu reziduri toxice, au hotărât să o pună pe Sf. Petka patroana
satului.1018
Imaginarul popular sârbesc i-a suprapus sfintei Petka și o variantă uşor
demonizată, cu rădăcini adânci în mitologia slavă, prin contaminare cu arhaica
Makoš1019 (reprezentată printr-o femeie cu cap mare şi mâini lungi, care toarce
nopţile în izbă1020).

1012

Inf. Florica Bojti, născută Sarca în 1929, Aletea
Inf. Zenobia Gábor, născută Rediş, în 1900, Otlaca-Pustă
1014
Inf. Cristina Vecsemyés, născută Drăgui în 1914, Săcal vezi Nikula, 2001, p. 21-23
1015
Hedeşan, 2000, p. 103
1016
Bandić, 1991, p. 212
1017
Ibidem
1018
Ibidem
1019
Etimologia numelui Mokoš este incertă. Unii etnologi au interpretat forma Ma-koş prin
„mama recoltei bune”. Mai apropiată parte însă filiaţia balto-slavă, în care întâlnim cuvintele
makstyt, maksti cu sensul de a „a împleti”.1019 Vezi Hedeşan, 2000, p.103
1020
Idem
1013
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Conform tradiţiei, ea pedepseşte femeile ce lucrează în Postul Paştelui,
ceea ce explică faptul că, până în secolul al XIX-lea, demonului feminin Mokoš
i se închina primul snop.1021
De teama acestei Petka justițiare, iniţial sârboaicele au ţinut toate vinerile dar mai târziu s-au rezumat la vinerile grele, adică la cele de dinaintea sărbătorilor mari, cunoscute sub numele de teške petke, pentru a le diferenţia de vinerea din primul pătrar al lunii, care era mlada petka. În vinerile grele, nu se spăla, nu se cosea, nu se ţesea, nu se torcea ca să nu vină Petka și să le pedepsească
că nu-i respectă ziua.
Sf. Terezia, 15 octombrie
În zonele viticole, la unguri, acum începea culesul strugurilor. În Banat
şi Bácská ziua era una de nelucrare. Femeile nu spălau şi nu coceau pâine.
Sf. Vendelin, 20 octombrie
În comunităţile maghiare era venerat de păstori şi de proprietarii de
animale. În unele părţi ale Ungariei Sfântului Vendelin i-au fost ridicate şi statui. În această zi animalele nu erau prinse la căruţe şi nici nu li se puneau lanţuri. Ocrotitorul văcarilor şi al animalelor îl considerau şi bulgarii pavlichieni.
Conform calendarului popular bulgăresc până la această dată grâul de toamnă
trebuia să fie semănat.
Sf. Dumitru (Dömötör), 26 octombrie
La români Sf. Dumitru este patronul păstorilor şi garantul soroacelor. El
este asociat cu moartea naturii, cu sosirea frigului. În unele zone ale ţării se credea că aşa cum este vremea la Sf. Dumitru aşa va fi toată iarna, în altele, că dacă este vreme bună va fi o toamnă lungă şi frumoasă.1022
La toate populaţiile din zonă în această zi se fac plăţile la păstori.
Ungurii mai numeau ziua şi Anul Nou pastoral. Ca încheiere a ciclului
pastoral, stăpânii dădeau o masă mare, cu toate că turma rămânea în continuare
afară la păscut până cădea zăpada.
4.3. Sfinții și sărbătorile lunii noiembrie
Ziua Tuturor Sfinţilor, Allerheiligen, Mindenszentenek napija, 1
noiembrie
În tradiţia românească sărbătoarea a fost preluată de la maghiari, mai
ales în localităţile cu populaţie mixtă. Obiceiul de a merge la morminte cu lumânări şi flori la 1 noiembrie la români (Bodrogul Vechi, Şeitin) nu coboară în
timp sub anul 1950.

1021
1022

Kernbach, 1995, p. 425
Olteanu, 2001, p. 453
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La catolici şi reformaţi sărbătoarea Tuturor Sfinţilor este cunoscută ca
„sărbătoarea morţilor”, ea substituie prin celebrare „strămoşii creştini”, fiind
un arhaic cult al morţilor familiali.
Oamenii curăţă mormintele şi merg la cimitir cu flori. Faţă de catolici
însă evanghelicii nu aprind lumânări.
Odinioară, germanii din Aradul Nou, în seara acestei zile, numită
Allerheiligen (Festum Omnium Sanctorum), după vecernie, porneau, împreună
cu preotul, în procesiune de la biserică la cimitir, ducând cu ei crucea cea mare.
La capela din cimitir, preotul ţinea o predică iar corul cânta cântece religioase,
în timp ce clopotele băteau. După interzicerea procesiunilor, preotul se întâlneşte cu corul şi credincioşii la cimitir. Conform tradiţiei în această zi se trece pe la
mormintelor tuturor morţilor din familie. În 2 noiembrie, cunoscută ca Ziua
Morţilor la 9 dimineaţa preotul ţinea în capela din cimitir un Requiem.1023
Şi comunităţile maghiare mergeau în 1 noiembrie la cimitir, curăţau
mormintele, le împodobeau şi aprindeau lumânări, în memoria acelor decedaţi.
În vechime se credea că în această zi morţii veneau acasă şi pentru ei se
punea pe masă pâine, sare şi apă. Ceangăii din Bucovina, din care o parte s-au
mutat în 1883 la Ghioroc în judeţul Arad, coceau şi fierbeau mâncare şi o duceau la cimitir. Ei urmăreau a cui lumânare arde mai repede, fiindcă se zicea că
acela va muri primul din familie.
În 2 noiembrie (ziua morţilor), în comunităţile maghiare era interzis să
speli „ca să nu stea în apă morţii care se întorc acasă”.
În satele ungureşti din jurul Szegedului, pentru ziua aceasta, se cocea un
colac special, numit „mindönszentök kálácsa”, şi un „kólduskalács” (colacul
cerşetorului), care avea mijlocul gol, pe care îl dădeau de pomană cerşetorilor,
la poarta cimitirului, „ca să nu vină morţii acasă”.1024
De asemenea, ţăranii unguri considerau că ziua este bună pentru lecturi
meteorologice.
Cel care voia să ştie cum va fi iarna, trebuia să meargă în pădure şi să
taie un lemn de fag. Dacă creanga era, în interior, uscată, însemna că iarna întârzie, în schimb dacă era umedă, urma în scurtă vreme o iarnă rece, cu multă
zăpadă.1025
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, 8 noiembrie
Zi de nume, Sărbătoarea Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril marca, în viaţa
comunitară, momentul în care animalele puteau fi slobozite pe hotar.

1023

Sava, 2012, p. 333
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/172.html#173
1025
Idem
1024
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Mratindan (Sf. Martin), 24 noiembrie (stil nou)
În mitologia sârbă, alături de Sf. Sava, Sf. Martin a fost considerat al
doilea patron al lupilor, ceea ce face din el un echivalent al Sf. Andrei sau „Sf.
Petru de iarnă” din tradiţiile româneşti.
Tradiţia
Se spune că Sf. Mratin îi aduna de ziua sa pe lupi şi îi numea pe cei ce
urmau să facă stricăciuni.
Legat de acest sfânt la sârbi se păstrează o poveste, considerată semnificativă pentru valenţele magice ale stăpânului lupilor, cu circulaţie largă în lumea ţărănească, în care un om s-a nimerit să fie de faţă în timp ce sfântul
Mratin ţinea sfat cu lupii. Se spune că lupii au plecat şi n-a rămas decât lupul
cel şchiop, pe care sfântul l-a pus să-l omoare pe omul urcat în copac. Acesta
însă a scos pistolul şi l-a împuşcat pe lup, după care s-a dus acasă. S-a întors însă peste o vreme în acel loc şi a găsit doar scheletul lupului. Întorcând scheletul
cu piciorul, s-a zgâriat, s-a infectat şi a murit.
Sf. Martin (Márton napja), 11 noiembrie
La germani, odinioară, în ajunul sărbătorii, prin sate umbla „Alaiul lui
Martin”, alcătuit din Sf. Martin, îmbrăcat în ostaş, cu mantie şi călare pe un cal
alb, şi din însoţitorii săi, cu torţe şi felinare. Azi se mai păstrează doar tradiţia
de a consuma în această zi, carne de gâscă, simbolul Sf. Martin.
În satele maghiare, în această zi, se organizau petreceri, „ca tot anul să
se bea şi să se mănânce,” adică să fie, prin similitudine, belşug.
Se credea că, cu cât bea mai mult, cu atât omul se umple de mai multă
putere şi sănătate.
În Del-Alföld, unde oamenii creşteau multe gâşte, din această zi se putea tăia gâsca îndopată. În legătură cu această tradiţie circula şi proverbul „Cine
nu mănâncă gâscă la Márton va flămânzi tot anul”. În această zonă ţăranii ştiau să citească vremea în oasele de gâscă. Astfel, dacă oasele erau albe şi lungi,
iarna urma să fie umedă, iar, dacă erau brune şi scurte, iarna ar fi fost uscată.
Dincolo de Dunăre, odinioară şi în comunităţile maghiare era obiceiul
de a se umbla prin sat din casă în casă cu Márton, la fel ca la germani. Grupul
făcea urări de prosperitate.
În judeţul Baranya, în această zi femeile nu spălau, ca să nu le moară
animalele din gospodărie.1026
În tradiţia slovacă ţăranii se aşteptau ca în această zi să ningă pentru
prima oară. În Tótkomlós se spune: „Martin pride na bielom koni” (Martin vine
călare pe cal alb).
Ziua era considerată, în trecut, ca bună pentru previziuni meteorologice.
1026

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/172.html#173
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După cum era această zi, oamenii ştiau cum va fi Paştele în anul următor. În localitate circulă şi azi zicala: „dacă gâsca nu găseşte gheaţă de Martin,
va găsi de Paşti”.
În sfârşit, în prima duminică din preajma Sf. Martin în Tótkomlós se ţine hramul bisericii. Odinioară, tinerii şi tinerele veneau, în această zi, la biserică cu haine noi. De asemenea în această zi se înconjura altarul cu ultimele recolte.
Sf. Elisabeta, 19 noiembrie
Fiindcă în această zi cădea bruma, germanii din judeţul Arad obişnuiau
să spună că „Liesi vine pe cal bălan.” De la această dată în comunităţile germane începea tăierea porcilor.
Ungurii considerau şi ei ziua ca bună pentru lecturi meteorologice. Dacă
ningea în această zi se spunea că „Erzsébet megrázta a pendelyét” (Erzsébet şia scuturat cămaşa).1027
Sf. Katharina, Sf. Katalin (Katalin napja), 25 noiembrie
Sf. Katalin închidea balurile de toamnă şi nunţile la toate populaţiile catolice din zonă.
La germanii era ultima seară de dans până la Anul Nou, de unde în satele germane găsim zicala „Katharina a închis vioara.”
La unguri, ziua de Katalin era cunoscută ca bună pentru rituri de cunoaştere a timpului căsătoriei sau a ursitului. Fetele puneau crengi în apă. Dacă
aceste crengi, numite katalinág, se înverzeau până la Crăciun, era semn că fata
se va mărita.
Feciorii încercau şi ei să-şi cunoască viitoarea mireasă. Pentru aceasta
puneau la pernă o cămaşă furată de la o fată şi credeau că noaptea o vor visa pe
cea sortită.
De asemenea, ziua era marcată de interdicţii de lucru pentru femei.
Acestea nu aveau voie să toarcă sau să se urce în căruţă şi să meargă la moară.1028
În sfârşit, nici din această zi nu lipsesc lecturile meteorologice. Pornind
de la acestea, în Pecica circulă şi azi zicala: „Ha Katalin kopog, Karácsony
locsog”/ Dacă Katalin bocăne, Crăciunul udă.1029
Aceleaşi lecturi meteorologice le găsim şi la slovaci în ziua de Sf
Katarina. Şi în comunităţile slovace ţăranii credeau că, dacă în această zi este
gheaţă, de Crăciun plouă şi invers: „Dacă gâsca şi raţa stau în ziua de Katarina
pe gheaţă, de Crăciun vor sta în noroi.”1030
1027

Idem
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/172.html#173
1029
Inf. Tóth József, n. 1937, Pecica
1030
Inf. Lopusny Ondrej, n. 1930, în Tótkomlós
1028
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Sfântului Andrei (András, Ondrej), 30 noiembrie
Ultima zi din noiembrie este ziua Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat,
care potrivit bisericii a răspândit învățătura lui Isus „la toate neamurile până la
Marea Neagră... la toate câte se aflau între Tracia și Macedonia până la Istru
(Dunăre).” Ca încreștinător al daco-romanilor el a fost declarat de biserică ocrotitorul României, ziua în care este celebrat fiind trecută în rândul sărbătorilor
mari, ținută prin nelucrare.
Din perspectiva țăranului român, ziua Sf. Andrei marchează începutul
iernii. Numit popular Indrei, el deschide luna decembrie, căreia în vechime i se
spunea indrea, undrea, fiind considerată luna Sf. Andrei. Sărbătoarea plasată la
capăt de an, când, potrivit credințelor românești timpul este tot mai bătrân, face
ca, și Sânandreiu să fie imaginat ca un Moș Andrei. În acest palier mitico/magic, noaptea dinaintea zilei sale este una terifiantă, în viziunea tradițională
fiind noaptea strigoilor, un timp în care spiritele morților ies din morminte și
împreună cu strigoii vii, se iau la bătaie pe la hotare, răspântii de drumuri și
prin alte locuri necurate1031. Din acest punct de vedere, în calendarul popular,
Sf. Andrei împarte împreună cu Sf. Gheorghe anul în două, Sf. Gheorghe fiind
un pandant (începutul iernii/ începutul primăverii), cu o noapte la fel de bântuită de spiritele malefice.
Odinioară, în noaptea de Sf. Andrei, oamenii stăteau în casă și se protejau mâncând turtă sau alte mâncăruri cu usturoi. În unele sate din Zărand puneau la intrările în casă și în grajd spini, ca moroii, strigoii să se înțepe și să nu
intre.
Pe de altă parte, încărcătura magică a nopții justifica o serie de practici
rituale premaritale. În unele sate din județ, fetele își făceau de mărit, încercând
să-și cunoască „data”: „La Sf. Andrei te duceai și puneai mâna pe un par (din
gard) și atunci numărai invers și la unu puneai o cârpă și dimineața mereai să
vezi”.1032 După cum arăta parul, fata știa că se va mărita cu un om scund, înalt,
negricios etc.
În sfârșit, în calendarul popular, ziua Sf. Andrei apare și ca „Ziua Lupului,” conform vechilor credințe românești, Andrei fiind considerat patronul lupilor. Ca urmare în alte provincii românești ziua era ținute prin nelucrare, „ca
să nu strice lupii vitele”, „ca drumeții să nu fie atacați de lupi” etc. În seria tabuurilor legate de această zi o găsim și pe aceea de a nu rosti cuvântul lup, ca
nu cumva acesta să apară.
Odinioară, în Măderat în această zi babele încleştau pieptenii folosiţi la
fuioarele de cânepă, fiindcă se credea că astfel dinţii fiarelor n-au putere asupra
oamenilor.1033

1031

Hedeșan, 2005, p. 346
Lena Lăzărescu (1929- 2014) din satul Birchiș
1033
Inf. Gheorghe Deac, apud Vancu, 1905, p. 82
1032
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În tradiția sârbă, Ziua Sfântului Andrei (13 decembrie stil nou), numită
popular şi Mečkindan, este cea mai mare sărbătoare ursească.
Dată de răscruce, care marchează începutul somnului hibernal al ursului, sărbătoarea, situată în plină perioadă a Postului Crăciunului, marchează implicit şi începutul anotimpului hibernal, celebrând în acelaşi timp animalul şi
sfântul.
De altfel în povestirile mitice sârbo-bulgare Sf. Andrei apare călărind o
ursoaică, lucru care explică de ce practicile rituale legate de această zi se adresează exclusiv ursoaicei.1034
Pentru Mecka, numită în popor şi tetka (mătuşă), în ziua de Meckindan
se dădeau ofrande.1035 Ţărăncile fierbeau în ajun de Sf. Andrei o găleată de ştiuleţi sau boabe de porumb, la care mai adăugau câteva pere dulci. Dimineaţa, în
zori, bătrâna casei, arunca în tăcere1036 hrana destinată Mătuşii (ursoaicei) pe
acoperişul casei, pe coteţul porcilor, pe butucul din curte. În alte zone împreună
cu porumbul fierbeau şi alte cereale, chiar bobi, această „colivă rituală” era
aruncată în dimineaţa zilei de Sf. Andrei pe horn, în vreme ce se rosteau cuvintele: „Ia, ursule, porumb fiert şi nu-l mai atinge pe cel verde, să nu mănânci
oameni şi animale.”1037
Obiceiul apare practicat şi în regiuni unde nu mai există urşi. În multe
locuri de altfel s-a păstrat obiceiul de a trimite copiii în pădure cu ştiuleţi de porumb, pe care trebuiau să-i lase pentru urs. Copiii erau urmăriţi, se luau boabe
din ştiuleţi şi se puneau într-un pocal cu vin din care beau toţi.
În sfârşit şi la sârbi, Ziua Sf. Andrei era considerată bună pentru practici
de cunoaştere a ursitului. Fetele posteau toată ziua, apoi se culcau. Sub cap puneau ceva furat de la feciorul care-i plăcea, oglindă, piaptăn, perie, fiind convinsă că va visa pe cel care-i era sortit.1038
La populaţiile catolice şi reformate ziua Sf. Andrei cade, ca şi la români
pe 30 noiembrie.
În comunităţile maghiare, ziua era aşteptată în trecut mai ales de fete, fiindcă această noapte era cea mai bună, pentru săvârşirea vrăjilor de dragoste şi
a practicilor de cunoaştere a ursitului. Fetele trebuiau să le săvârşească singure,
în taină.
Memoria satelor maghiare din zonă a conservat mai multe modalităţi
de sondare a viitorului.

1034

În Valea Timocului, la Negotin, în această zi era interzis să se tăbăcească pielea şi să se facă
opinci, fiindcă se credea că pe cel ce nu respectă interdicţia vine ursoaica şi-l strânge de gât.
Bandić, 1991, p. 36
1035
Idem
1036
Era interzisă pronunţarea numelui de urs /ursoaică.
1037
Olteanu, 1999, p. 297
1038
Bellocics, 1904, p. 276
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Astfel fetele obişnuiau să postească toată ziua iar seara să îşi pună lângă
cap, sub pernă o stea de hârtie cu 7 colţuri, pe fiecare având scris un nume de
bărbat. Se credea că numele viitorului soţ va fi cel de pe colţul care s-a rupt.
O altă practică impunea ca fata de măritat să mănânce dimineaţa o pogace sărată şi apoi toată ziua să rabde de foame şi de sete, după care, la miezul
nopţii trebuia să se uite în oglindă, ca să îşi vadă alesul.
În sfârşit, potrivit unui alt mod de cunoaştere a viitorului soţ, numit
„răsucirea roţii lui Andrei” (Andráskerék-forgatésnak), după ce se culca, fata
trebuia să răsucească în taină periniţa, de 77 de ori, ca să viseze cine-i va fi soţul.1039
De asemenea, fetele maghiare din satele de frontieră, precum
Simonyfálva (Satu Nou, com. Mişca, judeţul Arad) obişnuiau să toarne plumb,
ca forma acestuia să le arate meseria viitorului soţ.
Tot de această zi, în unele localităţi, printre care şi în Pecica, se leagă
tăierea porcilor.
Iniţial sacrificarea animalului a fost una rituală, ţăranul cerând iertare
animalului în versuri:
„Eljöttem én kántálni,
Am venit să colind
Nem szabad engem bántani.
Nu-i voie să-mi faceţi rău.
Én fogtam meg fülit, farkát!
Eu i-am prins urechea, coada!
Agyanak egy darab hurkát!”1040
Daţi-mi o bucată de caltaboş!”
În Pecica, la tăierea porcului, veneau vecini mascaţi, cărora li se spunea
„ţigani,” fiindcă erau cerniţi, şi care, profitând de neatenţia gazdelor, încercau
să fure preparate sau bucăţi de carne, spre hazul tuturor.1041
La slovaci, ziua Sf. Ondrej este considerată „zi de hotar”, ea coincizând
cu echinocţiul de iarnă. Odinioară, în toate comunităţile slovace, începea, la fel
ca la unguri, tăierea porcilor, activitate care continua toată luna decembrie şi se
încheia în 25 ian. de Pavol (Sf. Pavel).
În urmă cu o sută de ani, în această zi, și fetele slovace din Elek şi
Tótkomlós săvârşeau diferite practici rituale premaritale, pentru a-şi cunoaşte
ursitul. Ele îşi puneau noaptea sub cap haine bărbăteşti, ca să-l viseze pe cel ursit.
O altă practică era aceea de a scrie în ziua de Ondrej, 9 nume de băieţi
pe bilete, urmând ca a doua zi să tragă un bilet ca să afle cum se va numi viitorul soţ.1042

1039

Beck, 1989, p. 45
Beck, 1974, p. 102
1041
Inf. Tóth József, n. 1937, Pecica
1042
Evseev,1999, p.317
1040
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III. Concluzii

La o lectură gramatizată a acestor zile de sărbătoare, aşa cum sunt ele
percepute de tradiţia populară din zona de frontieră româno-maghiară. descoperim o sumă de repere, definitivante pentru societăţile tradiţionale.
1. un anumit mod de gestionare a timpului, prin care marile cicluri ale
vieţii colective sunt marcate de sărbători, adică de evenimente generatoare de
obiceiuri;
2. anumite paradigme mentale-în consens cu mentalitatea tradiţională şi
cu viziunea despre lume a satului;
3. o prototipie mitică-prin care sunt reiterate acţiunile, comportamentul
unor fiinţe din patrimoniul mitologiei populaţiilor din zonă;
4. o anumită ritualistică gestuală şi textuală cu funcţii precise.
Toate aceste repere, pe care se contextualizează calendarul popular, scot
la iveală în satele din acest areal un model cultural propriu societăţilor tradiţionale.
La acest lucru contribuie memoria foştilor performeri, care tezaurizează
condensat informaţii despre momentul obiceiului, eficienţa sa, succesiunea
evenimentelor pe care le înglobează, despre rolurile principale şi secundare,
obligatorii/facultative sau despre resursele simbolice ce trebuie mobilizate cu
această ocazie, pentru a le transmite mai departe.1043
Faptul că unele se păstrează fragmentar, că oamenii nu mai cunosc
semnificaţiile sau că subiecţii nu îşi mai amintesc perfect, le păstrează calitatea
de tradiţii populare.
În sfârşit, limba maternă, utilizată obligatoriu, contribuie şi ea la săvârşirea acţiunii după rânduială, care etnicizează obiceiul performat sau relatat.
Legitimarea etnică a tradiţiilor prin limbă, explică, de altfel, ataşarea,
fără probleme, la modelul fiecărui grup etnic a unor obiceiuri împrumutate de la
ceilalţi în localităţile mixte sau multiculturale. Acelaşi text spus de fiecare pe
limba lui îl legitimează în toate culturile ca specific fiecăruia.

1043

Hedeşan, 2005, p. 18
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Mic repertoriul folcloric zonal din ciclul calendaristic

Crăciun
Urare de piţărăi din Musteşti
Bună gimineaţa lu Ajun
Că-i mai bună a lu Crăciun
Că-i cu miei, cu purcei
Fuge baba după ei.
Trăiască gazda şi găzdăriţa
Să ne umple cofiţa!
Cu bani mici şi cu bani mari
Să-i băgăm în buzunar!
Câte paie în casă
Tâţa galbeni pă masă!
Câte pietre la fântână
Tâtea oale cu smântână!
Câţi cărbuni în vatră
Tâţia peţitori la fată!
Câte pene pe cocoş
Tâţia copii frumoşi!1044
Colinde de ceată feciorească
Colinda de intrare – varianta din Păiuşeni
Slobozi-ne gazdă în casă
Florile-s dalbe
C-afară-i ploaie şi varsă
Şi mai pică picurele
Di pă garduri de nuiele.
Gazdă dacă nu ne crezu
Ieşi afară să ne vezu
Că şi iarba din livezu.
Gazdă dacă ieşi afară,
Nu ieşi cu mâna goală,
Numa cu colaci în poală,
Cu cârnaţu subsuoară.
Gazdă n-ar fi rău să fie
Şi-o uiagă cu răchie,
Şi-o uiagă cu vinarsu
Să ne ungem pă grumazu.1045
1044

Mihai Buda, n. 1923, sat Musteşti, vezi Paul, 2001, p. 81
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Tri şinioare de mătasă – varianta din Bocsig
Tri şănioare de mătasă
Draguli Doamne
Slobozî-ne gazdă -n casă
Că de-aseară stăm pe-afară
Şi caii s-or ciumpăvitu.
Caii trebe potcoviţi
Cu potcoave de colac
Şi cu cuie de cârnaţu
C-un băros de cărdăboş,
Ca piciorul meu de gros.1046
Colindă de intrare – variantă Ineu1047
Păru verde dă mătase
Păru verde dă mătase
Corindene Doamne corinde
Slobodene gazdă-n casă
Slobodene gazdă-n casă
Corindene Doamne corinde
Că d-asară-s tă p-afară
Corindene Doamne corinde
Şi caii m-or ciumpăvitu
Şi caii m-or ciumpăvitu
Corindene Doamne corinde
Caii trebe potcovitu
Caii trebe potcovitu
Corindene Doamne corinde
Cu potcoave dă colacu
Cu potcoave dă colacu
Corindene Doamne corinde
Şi cu cuie dă cârnaţu
Şi cu cuie dă cârnaţu
Corindene Doamne corinde
Cu-n dărab dă cărdăboşu
Cu-n dărab dă cărdăboşu
Corindene Doamne corinde
Ca picioru meu dă grosu
Ca picioru meu dă grosu
1045

Sabău, 1999, p.121
Inf. Siminon Palcu, n.1869, Bocsig, culegere Mircea Crişan, elev la Şcoala Normală.
Caietele prof. Ioan Lipovan. Apud Folclor din Banat, 1968, p. 499-500
1047
Inf. Sofia Dudaş, n. 1938, Ineu
1046
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Corindene Doamne corinde
Slobozî-ne gazdă-n casă – variantă Macea
Slobozî-ne gazdă-n casă
Că afară ploaie, varsă
Şi mai pică picurele
Di pă garduri di nuiele
Gazdă dacă nu mă crez
Ieşi afară şi ne vez
Că gi frig ne-am făcut verz
Ca şi iarba pă livez
Nu ieşi cu mâna goală
Numa cu colaci în poală
Cu cârnaţu susuoară
Şi c-on cărdăboş în oală
Gazdă n-ar fi rău să fie
Şi o gură di răchie
Şi-ar fi bună pă Crăciun
Şi-o ieguţă di vin bun.1048
Colindă de intrare - după miezul nopţii
Ia te scoală domnu bun – Căprioara
Ia te scoală domnu bun
Scoală fii și fetele
Să-ți măture curțâle
Cu gurguiu şizmelor
Cu colțul catrânțelor
Că nici noi nu ne-am culcat
Di ̓ sara Ajunului
Pînă-ntr-a Crăşiunului etc. 1049
Colinda primarului – varianta din Căprioara (1939)
Doi, roagă-se, roagă,
Domnule primari
Doi, roagă-se, roagă,
Juni colindători,
Pă iei să-i slobozi
În curtea dumitale.
Zău, că bine-ar sta-re!
Pă iei să-i slobozi
1048
1049

Inf. Traian Tolan, n. 1931, Macea
Inf. Ioan Ardelean (Nelu „a lui Garase”), n. 1944, Căprioara, culegere 2011
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Cuina dumitale,
Zău, că bine-ar sta-re!
Masa-i dumitale,
Păharul de argint,
Zău, că bine-ar sta-re!
D-oi, roagă-se, roagă,
Pă iei să-i slobozi
În casa dumitale.
Zău, că bine-ar sta-re!
Murgu-i dumitale,
Codrii-s dumitale,
Cerbii-s de-a vâna-re,
Zău, că bine-ar sta-re!
Murgu-i dumitale,
Leagăn de palcin,
Ce te-ai legăna-re
Dumneta cu doamna!
Noi o d-ăncinăm
Dalba-i sănătate!”1050
Colinda dascălului – varianta din Căprioara (1939)
Şede-m bine ăst domn bun
D-ales flori dalbe de măr
Numai el cu doamna sa
Cam de lăturea de ei.
Şăd-îm, zău, coconi ai lor
Toţi ciciţi, împodobiţi,
Comănace-s peruiţi
Şi-n minte-s mohorîţi.
Cam de lăturea de ei
Şăd-îm, zău cocoane-a lor,
Tot cicite, împodobite,
În cătrinţe-s lănţuite
Şi-n percice-s grămăgice.
Cam de lăturea de ei
Şăde-m sfînta duminică
Şi-m se-mpoartă îngereşte
Şi-m grăieşte sufleceşte:
-Ţîie domnu ţ-o ajuta
Pe feciori de-i însura,
1050

Inf. de teren Ioan Bota, n. 1912, Căprioara. Culeasă de Ion Simion, cl. IV (1939), apud.
Folclor din Banat. 1968, p. 486-467
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Fetele l-ei mărita,
Mai departe, prin dolate,
Mai aproape prin vecini.
La cel măr cel bovnic
Primăvara-i de-nflorit
Mez de vară-i grămădit
Toamna –m pică gi-n rodit
Din rodit, din mărgărit.
Ş-oiu fi, domn bun, veselit
Ş-o-ncinăm cu sănătate.1051
Colinda gazdelor – variantă Ineu1052
Bucură-te om bătrânu
Corinde Doamne
Bucură-te om bătrânu
Ca-i ajuns întru Crăciunu
Corinde Doamne
Şi-am venit la casa voastă
Corinde Doamne
Şi-am venit la casa voastă
Dân precista Maicii Noaste
S-o născut un fiu frumosu
Corinde Doamne
S-o născut un fiu frumosu
Pă nume îl chiamă Cristosu
Corinde Doamne
Pă nume îl chiamă Cristosu
Nume Doamne cum i-om pune
Corinde Doamne
Nume Doamne cum i-om pune
Isuse Cristoase Doamne
Corinde Doamne
Isuse Cristoase Doamne
Nume dă fălos îi Doamne
Cruce naltă cruce-n casă
Corinde Doamne
Cruce-naltă cruce-n casă
Rămâi gazdă sănătoasă
Corinde Doamne
1051

Inf. de teren Ioan Bota, n. 1912, Căprioara. Culeasă de Ion Simion, cl. IV (1939), apud.
Folclor din Banat. 1968, p. 486-467
1052
Inf. Teodor Dudaş, n. 1937, Ineu
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Rămâi gazdă sănătoaă
Cine coată iaga noastă.
Colinda gazdelor – variantă Şeitin
Doi ceroi, sunt ceroi
Jupâne Voivodă
Vânători d-a tăi îs
C-atunci să-i slobozeşti
Din grânele tale
C-or fi dublicii tăi,
Şi-o fi fiară multă
Multă şi măruntă.
La mijloc de fiară,
Scrisu-i ce-i mai scris,
Cerbul străchiorul
Cu cornul de aur,
Din coarnele lui,
Leagăn de largău,
Noi de l-om vâna-le
Ţie ţi l-om da-le,
De te-i legăna-le,
Tu cu doamna ta-le,
Sâmbătă de-o dată
Duminica toată.1053
Colinda gazdelor - variantă din Bata
Ferice de cest domn bun
Hoileromi Domnu bunu
De cest domn cu doamna sare
De mici prunci iubitu-s-or
Dacă mari crescutu s-or
Amândoi luatu-s-or.
Amândoi ca două flori
Drag de dragostele lor
Măr în curte le-o creştea
Ş-un gutin la căpătâiu
Ş-un molinu la picioare
Dacă domn bun se-ntorceare
Se-ntorcea pe bătrâneţe
Cu-o cunună de musteţe
Mestecate-ncărunţice
1053

Colecţia Ioan Lipovan (1/2 sec. XX) apud Folclor din Banat, 1968, p. 495
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Gândul bun ce îşi punea
Şă-şi fac-o biserică
Măr din curce mi-ş tăia
Şi biserică făcea
De altar nu s-ajungea
Tăia lin, tăia puţin
Şi biserica-o gătea
Şi la ea mi-s mâneca
Zile rari, la zile mari
Mai vârtos duminicile
Sărbători după Crăciun
Ş-ai fi vesel, gazdă bun!
Refren: Hoileromi Domnu bunu, după fiecare vers1054
Colindă de fată
Colindă de fată – varianta din Șoimuș1055
Măria mândră mi-ș grăia
Domnului, Doamne
Către dulce maică sa
Maică, maică, draga mea
De ce bate vântul lin
Vântul lin cându-i senin
Și luna-i cându-i deplin
Maică-sa din grai grăia
Acela nu-i vântu lin
Ci-s feciorii, bălușeii
Vin la mine, te cer pe tine
Și cer prea mult de la mine
Cer pluguț cu patru boi
Și turmuța cea de oi
Și pe murgu denșelat
Tăt cu galbini încărcat
Mână-i maică înapoi
Nu-s de ani mai pot s- aștept
Pân la dalba primăvară
Când înflor florile iară
Eu cu flori m-oi împăna
Și la jocuri mă voi ducea
Junii or sta ca să m-apuce
1054
1055

Caietul de colinde, 2010, Bata
Culeasă de preotul Ilie Chebeleu în 1926; apud Toșa, 2000, p. 115-116
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Ș-or țuca buzele mele,
Și-or uita oile tele
Și-or privi ochiții mei
Ș-or uita boiții tei
Și-or privi păruțul meu
Și-or uita murguțu tău
Să fii Mareo sănătoasă
Să plătești colinda noastră
Refrenul Domnului, Doamne se repetă după fiecare vers
Cununa de vânăţele – Măderat (1905)1056
Me Mărie la fântână
Cunună de vânăţele
Cu cismuţă tropotind
Cu rochia vânt trăgând
Cu olurile sdrăncănind
Pe petruţa fântânii
Est trii juni cu trii păuni
Unul murgu-ş neteza
El din grai aşa grăia:
-Dă-mi fată măruţii mie!
Fata rău-l blestema:
Putrezireai ca mărul.
Cel -ce suliţa-şi pândea
Din graiu că aşa grăia:
Dăm fată inelul mie!
Fata rău-l blestema:
Ruginireai ca inelul.
Cel –ce trei pene-ş chitea
Din graiu că aşa grăia:
-Fată, dăm cununa mie
Fata rău-l blestema:
Cununateai cununa
Cu ea şi cu doamna-sa.
Colinda fetei – variantă Căprioara 1939
Noi ﬁică că am venit-u
Dalba-i ﬁcioriţă
La curţile tale
Şi noi ţi-am d-adus-u
1056

Vancu, 1905, p. 122-123
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Furchiţă pestriţă
Fus văruit
Cu tort de argint,
Prisnărel de vânt.
– Dacă mi-aţi d-adus-u
Furchiţă pestriţă
Cu fus de argint-u
Prisnărel de vânt-u
Şi eu v-am d-adus-u
Cămaşă de mir
Guler de timir
Cu ciotori de fir
Ce te-ai veseli-re
Fiicuţă micuţă
Noi o d-ancinam-u
Dalba-i sănătate.1057
Colindă de fecior
Junelu-i bun – Tisa1058
Mirel calu-şi potcovea,
De grea cale se gătea,
Sus la munte se suia.
De urme de leu dădea,
Şi pe urmă se ducea
Până pe leu îl găsea.
Găsi leul adormit,
Sub un spine înflorit.
Înflorit mândru-mpupit,
Florile l-or năpădit.
Până mirel se gândea,
Şi leul se trezea
Şi din gură aşa grăia:
-Ce-ai venit mirel pe- aici?
Ori traiu trăitu-l-ai,
Ori zilele urâtu-ţi-ai?
Ori costul, costatu-l-ai?
-Nici traiul nu l-am trăit,
Nici zilele nu mi-am urât,
Nici costul nu l-am costat!
Ci-am venit să ne luptăm,
1057
1058

Culegere din 1939. Caietele Ioan Lipovan apud Folclor din Banat, 1968, p. 483-484
Inf. Nicolae Crişan, n.1890 în Tisa. Culegere Ioan Arpaş, 1968
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Hai la luptă să ne dăm.
Tot luptară, cât luptară,
Cât sunt trei zile de vară.
Când fu joi de către seară
Şi mirel se-mbărbătă
Zgarda-n cap la leu ţâpă,
Şi cu leul cobora,
De la munte jos în curte.
Câţi pă mirel îl vedeau,
Toţi pe mirel fericeau.
-Fericat de-acest mirel,
Şi de ţâţa ce-a supt el!
Fericat de muma- sa
Că ce fiu şi-o –mbrăţişat,
De urlă leu legat
Ne-mpuşcat, ne săgetat
Nici un pic nu-i vătămat.
Şi-o-ncinăm cu sănătate
Şi casei şi gazdei.
Colinda junelui – varianta din Bata
Colo susu, mai gin susu
Junelaş ca Ion bunu
Joacă un june d-un cal bun
Nu mi-l joacă cum să joacă
Mi-l întoarce curcubeu
Din chipul lui Dumnezeu
Maică-sa i-o porâncitu
Vin acasă junelaş
Că la tine or venitu
Tot dă-i buni colindători
Şi ţie ţ-or colindare
Şi pă ei să-i dăruieşti
Cu colacii dalbi de grâu
Cu videre de vin roşiu
Cu florinţii gi arginţi
C-ăsta-i darul junilor,
Junilor păunilor
Junilor pe la d-Ajun
Mai vârtos pe la Crăciun
Şi-ai fi vesel june bun
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Ţ-o-ncinăm cu sănătate. 1059
Colindă de femeie măritată
Păltinar galbin
Păltinar galbin,
Ioai Domnului Doamne
Din tulpină-i grosu,
La crengi luminosu,
Frunza nu-i prea lată,
D-umbra-i minunată,
În d-umbră-i cine şede?
Ghizdovă nevastă,
Trufaşă d-armeancă
Lucru ce-mi lucrează?
Firu-mi firuieşte,
Faşă-mi d-împleteşte.
Faşă lui fiu mic,
Faşa de-o furară,
Doi puiuţi de şoimi.
Sus cu ea zburară,
Sus pe lângă ceriu,
Nime nu-i vedea,
Fără ce-i vedea
Doi ficiori de domni,
Din curţile nouă,
Şi din grai grăie:
-D-albu şoimilor,
Napoi vă-nturnaţi
Şi voi faşa o daţi,
Că de nu veţi da-o,
Şi pe voi vor prinde,
Şi pe voi vor duce
Colo sus la munte,
Unde cocoşi cântă
Nime nu-i ascultă
Unde bradu creşte,
Nime nu-l ciopleşte,
Unde vaca muge
Şi viţel nu suge.1060

1059
1060

Culegere Bata, 2013
Inf. Ioan Sirca din Măgulicea, culegere Emil Monţia, apud Folclor din Banat, 1968, p. 472
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Colinda bogatului şi săracului – varianta din Bata (1985)
Coborât-au coborâtu (bis)*
Dai Doamne, Dai Domului Doamne
Dumnezeu cu Petru Sfântu
Coborât-au ca să vadă
Ce fac domnii cu iobagii
Şi avuţii cu săracii
Luară şi ducu-să
Peste vii, peste câmpii,
Peste frumoase grădini
Pe o cale cu făclii.
Ajungu-să şî văzu-să
În mijlocul satului
La casa bogatului
Să luară şi intrară
Lucru mândru ce-mi aflară
Multe mese sunt întinse
Şi făclii sunt toate aprinse
Şi pahare-s toate pline.
Dumnezeu din cear grăia
Bună ziua, domnilor,
Foarte mândru-i mulţumeau,
Să trăiţi voi cerşetori
Dumnezeu din cear grăia
Gata-i prânzul sa-l prânzim,
Prânzu-i gata nu-i de voi
Gi-i gi domni mari ca şi noi
Luară şi ducu-să
Ajungu-să şî văzu-să
În capătul satului
La casa săracului
Se luară şi intrară
Lucru mândru ce-mi aflară
Multe mese sunt întinse
Şi făclii îs multe stinse.
Şi pahare-s multe goale
Dumnezeu din cear grăia
-Gata-i prânzu să prânzim
-Prânzu-i gata cam puţin
Hai cu toţii să-l prânzim
Că de cumva nu s-ajunge
Am mai da şi-om căpăta
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C-avem vecini foarte buni.
Şi-mi luară şi prânziră
Şi-mi prânziră cât avură
Luară şi ducu-să
Peste vii, peste câmpii,
Peste frumoase grădini
Pe o cale cu făclii.
Dumnezeu din cear grăia
Caută Petre-n sânga mea
Spune-mi Petre ce-i vedea?
Caută Petru şi văzu
Şi din grai aşa grăia
Căuta-i Doamne şi văzui
Eu ce văd îmbătrânesc
Văd casa bogatului
Din mijlocul satului
În mijlocul iadului
Arde-n para focului.
Balaurii suflă-n foc
Scorpiile nu-şi află loc
Scorpiile-s cât vacile
Broaştele-s cât caprele.
Dumnezeu din cear grăia
-Vezi aceasta, Petre-mi este
Prânzu ce nu l-am prânzit.
Luară şi ducu-să
Peste vii, peste câmpii,
Peste frumoase grădini
Pe o cale cu făclii.
Dumnezeu din cear grăia
Caută Petre-n dreapta mea
Spune-Petre ce-i vedea?
Căută Petre şi văzu
Şi din grai aşa grăia
-Căuta-i Doamne şi văzui
Eu ce văd întineresc
Şi mă bucur, dănţuiesc
Văd casa săracului
Din capătul satului
În mijlocul raiului.
Din lăuntru-i aurită
Din afară-i argintată
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Dumnezeu din cear grăia
-Vezi acesta Petre-mi este
Prânzu care-am prânzit noi.
Şi te-ai bun Domn veseli!
Refrenul Dai Doamne, dai Domnului Doamne – se repetă după fiecare vers1061
Bogatu și săracu – varianta din Cenadul Unguresc, Ungaria (1953)1062
Scoborât-u, scoborât-u
Dumnezeu și cu Sân Pietru
Tăt pă scări de lumină.
Luară-să, duseră-să
La casa bogatului.
-Bună sara, gazdă mare!
-Mulțămim vouă, culdușu!
-Da, vicirnă să-ni dați nouă!
-Cina noastă nu-i dă voi,
Că-i dă oameni mari ca noi!
-Da, conacu să ni-l dați!
-Conacu-i de su-târnaț!
Luară-să, duseră-să
La casa săracului.
-Bună sara, gazdă mare!
-Mulțămim vouă, mai mari!
-Da, vicirnă să-ni dați nouă!
-Cum avem așa v-o dăm!
Că cina noastă-i cam săracu.
-Da, conacu să ni-l dați!
-Conacu-i de la Dumnezeu!
Luară-să, duseră-să
Pân de laturi de sat.
-D̀ uite-te,Petre napoi,
Să vezi Petre ce-i vede!
-Nu mai ține,Doamne, mult
Că ce văd, îmbătrânesc!
Văd casa bogatului
În mijlocu iadului:
Lămpile tăte-s astinse
Ușile tăte-s închise,
Mășile tăte-s astrânse!
1061
1062

Inf. Mihai Giura; culeasă în 1943, transcrisă de prof. Traian Deac în 1985.
Lükὅ, 1975, p. 35
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Luară-să, duseră-să
-D̀ uite-te,Petre napoi,
Să vezi Petre ce-i vede!
-Ține-mă,Doamne, cam mult,
Că ce văd mă-ntinerește!
Văd casa săracului
Din mijlocul raiului:
Lămpile tăte-s deschise
Mășile, tăte-s întinse!
Bogatu și săracu – varianta din Bedeu1063
Dumnezeu cu Sânt Ion
Domnului, Doamne
Dumnezeu cu Sânt Ion
Să luară să dusără
D-a lungu orașului
La casa bogatului
Sara bună, gazdă mare
Gata-i cina ș-o cinăm
Gata-i zo ce pă bogat
Da nu-i pă a voastă samă
Ai p-a boierilor cei mari
Noapte bună și-a luat
Să luară să dusără
La casa săracului
Sara bună, gazdă sărac
Gata-i cina ș-o cinăm
Gata-i zo ce pă puțân
Treceți în casă după masă
Că masa nu-i dă mătasă
Daca-au gătat de cinat
Noapte bună și-au luat
Să luară, să dusără
D-a lungu orașului
Dumnezeu în grai grăind
Petre, Petre frate mneu
Ia uită-te tu n-apoi
La casa bogatului
Foc în vârvu cășii lui
La casa săracului
Tă curț pă curț, rai pă rai.
1063

Inf. Ioan Pele, n. 1920, Bedeu; apud Csobai, 1990, 1, p. 14-15
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Se repetă fiecare strofă și refrenul Domnului Doamne
Colinda lui Ion Sâmcion – variantă din Bata
Io, Sfântă Măria
Ioane, Sâmcioane
Ea miş poruncire
La toţi sfinţi din cer
Josu să-mi coboare
La fântâna lină
Şi să-mi ci(u)milească
Şi să mi-o ghicească,
Ce-mi este-n fântână,
În fântâna lină.
Treaba lui Iordan,
Ion Sâmcion,
Cum şi auzea,
Jos îmi cobora,
La fântâna lină.
Treaba lui Iordan,
Crucea neagră-ntoarse
Pe fiu mi-l scoase
Sus,la braţ, îl strânse,
Nume ca noi puse
De Isus Cristos
Că-i nume frumos
Domnu cerului
Şi-al pământului,
Al nostru, al tuturor.1064
Refrenul după fiecare vers
Colinda Sfântului Ilie – varianta din Măderat 1905
Scrisă Doamne ce-ţ mai scrisă!
Li-li-li-li-ură
Scrisă-ţii masă întinsă
P ʹângă masă şi scaune
Pe scaun cine-o şedea?
Toţii sfinţii şi îngerii
Dumnezeu încă-i cu ii.
Pe când ei se veseleau
Rea veste că le venea.
1064

Inf. Ion Giura, culegere prof. Traian Deac, 1985
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Cʹa buit Iuda în raiu
Lua crucea şi lumina
Şi scaunul tatălui
Şi găleata cu botezul
Şi din iad că le mută.
Sânt-Ilie atunci grăia:
-Dă-mi Doamne puterea ta
Ca să mă bat cu Iuda,
Dumnezeu din grai grăia:
-Ieu,fiuţ, ţie ţi-aş da,
Dară tu eşti prea slăbuţ.
-Doamne, Doamne, nu te teme
Dumnezeu atunci i-o dete,
Sfântul Ilie tuna
Şi Iuda în patru crăpa
Sfânt-Ilie se ducea
Lua crucea şi lumina.
Şi găleata cu botezul
Şi scaunul tatălui
Şi în Raiu că le mută
Raiu-i mândru luminos
Iar Iadu întunecos
Tot mai prost de cum a fost.1065
Colinda Sf. Ilie – varianta din Apateu Ungaria1066
Scris-o Domnul ce-o mai scris,
Doamne, Domnului nost
Scris-o Domnul ce-o mai scris,
Scris-o masă dă mătasă
Doamne, Domnului nost
Scris-o masă dă mătasă
Da cine șede la masă,
Doamne, Domnului nost
Da cine șede la masă
Șede bunul Dumnezeu
Cu sfinți-mprejurul său
Doamne, Domnului nost
Cu sfinți-mprejurul său
Dumnezeu își cuvânta,
Doamne, Domnului nost
1065
1066

Inf. Ioan Braiţ, apud Vancu, 1905, p. 125-126
Inf. Văduva lui Alexandru Vásárhelyi n. 1924, Apateu; apud Csobai, 1990, 1, p. 19
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Dumnezeu își cuvânta,
Care din voi s-ar afla
Doamne, Domnului nost
Să se bată cu Iuda
Doamne, Domnului nost
Să se bată cu Iuda
Sfânt Ilie-și cuvânta
Doamne, Domnului nost
Sfânt Ilie-și cuvânta
Eu sunt Doamne, acela
Doamne,Domnului nost
Eu sunt Doamne, acela
Numa dă-mi ce-oi cere eu
Doamne, Domnului nost.
Numa dă-mi ce-oi cere eu
Dă-mi tunu și fuljerul
Doamne, Domnului nost
Dă-mi tunu și fuljerul
Când tunăra-ntie oară
Doamne, Domnului nost
Când tunăra-ntie oară
Iuda tăt mi- să sfărmară
Doamne, Domnului nost
Iuda tăt mi-să sfărmară
Când tunără două oară
Doamne, Domnului nost
Când tunără două oară
Iuda în samă luară
Doamne, Domnului nost
Iuda în samă luară
Când tunără trie oară
Doamne, Domnului nost
Când tunără trie oară
Doamne, Domnului nost
Iuda tăt mi-să sfărmară
Doamne, Domnului nost
Iuda tăt mi-să sfărmară
Amin.
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Colinda lui Sân-Nicoară – varianta Tisa1067
Bun gând ţi-a gângitu, Doamne
Bun gând ţi-a gângitu,
Referen: Dai coringe
Bun gând ţi-a gângitu.
Ge ţi-a poruncitu,Doamne
Pă câţi sfinţi pe toţî, Doamne,
Pă câţi porunşia
Toţi îi venia,
Numai unul nu venia
Sfântul şiel mai mare,
Sfântu-i sfânt Nicoară
Şi mi-l aşceptară,
Trii zile dă vară.
Cu mesele-ntinse,
Cu făclii aprinse,
Cu pahare pline.
Ziua se-mplinea
Sfântu nu venia.
Şi ea sfântă Mărie,
Afară ieşia
Mâinile-noingea,
Zarea o cupringea,
Pă sfântu îl vegia,
Tăt venind, venind,
Cu-n căluţ albuţ,
Albu-i ge asudat,
Negru ge-nfrânat,
Mândru-i înşeuat.
Şi ea sfântă Mărie,
Ea gin grai grăia:
-Unge ai zăbovit Nicoară?
-Eu am zăbovit
Joa pă mare-n jos.
Că am întâlnitu
Doi-tri corăbei,
De vânt împroşcaţi
Ge mare-nvolburaţi.
Şi mi se rugară
Să nu-i las să pciară;
Şi să mi-i îndreptu
1067

Inf. Ioan Dărău, n. 1892 în Tisa. Culegere Ioan Arpaş, 1970.
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Pă cale dreptu.
Eu îmi apucai
Vântu alinai,
Mare-o aşezai
Corăbierii îi scăpai.
Ei ge bucurie
Mie-mi şinstiră
Trei buţi mari de vin
Şi-o doi bani ge argint.
Şi-am mai zăbovit
Tăt acolo bând
Bând şi petrecând.
Şi dac-a trebuit,
Iat-am şi venit.
Hai tu Domnul bun,
Dalba-i sănătace
Şi-o colindă mândră
Mândră şi frumoasă.”
Colinda lui Sân-Nicoară – varianta din Micherechi (Ungaria)
„Bun gînd ai gîndit, Doamne
Ospăţ ce ne-ai făcut, Doamne,
Cîţi ai chemat, invitat, Doamne,
Toţi au venit, Doamne,
Numai n-o venit Doamne,
Sfîntul Sfînt-Nicoară, Doamne
Că a zăbovit, Doamne,
Toată marea trecînd, Doamne,
Că şi-a întâlnit, Doamne,
Nouă corăbii pline de suflete, Doamne,
Şi le-a petrecut, Doamne,
Cele mai bune, drepte, Doamne,
Pe sub mîna dreaptă, Doamne,
Pe uşa de rai, Doamne,
Cele mai greşite, Doamne,
Pe sub mîna stîngă, Doamne,
Pe uşa de iad, Doamne,
-Şi vine repede cînd poate, Doamne,
Cu căluţ alb, alb şi înspumat, Doamne,
Negru de-asudat, Doamne,
-Hai, corinde, Doamne Sfinte!”1068
1068

Ujváry, Z., 1975.11-13.
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Colinda lui Sân-Nicoară – varianta din Săcal, Ungaria
Bun gând și-ai gândit, Doamne
Dus toți și-au făcut
Cât oră c-a t‵emat
Toți c-au vinit
Numa n-o vinit
Sfântul Sânnicoară
Că s-au zăbovit
Că s-au întâlnit
Nouă corabii
Pline dă suflete
Cele mai direpte
Că le-au petrecut
Pă su mâna stângă,
Cele mai ghirepte
Pă su mâna dreaptă
N-apoi d-aș cota
Vinând ce putând
Un căluțu-i alb
Albu-i d-a spumat
Negru-i d-asudat
Corindemiș, Doamne!”1069
Colinda Sf. Petru
Iară joacă Pătru în rai – Tisa1070
Iară joacă Pătru-n rai
Refren Raiu-i mându luminos
În mijlocul raiului
Pă munţî Sinaiului
Nime-n lume nu-l vegia,
Fără zău că tatăl său
Tatăl său din grai grăia
-Petre, Petre, fiu al meu,
Fă-mi şi mie loc în rai.
-Faşie-ţi-aş taică dar n-ai.
Că pân-ai fost pă pământ
Birău mare fostu-ai,
Pă săraci asupritu-i-ai,
Pă bogaţi scutitu-i-ai
Şi raiu nu cie primeşce
1069
1070

Ujváry, Z., 1975, p. 21
Inf. Ioan Niţă Dărău, n. 1896, Tisa. Culegere Ioan Arpaş, 1974
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Dumnezău nu cie voieşte.
Iară joacă Pătru-n rai
În mijlocul raiului
Pă munţî Sinaiului
Nime-n lume nu-l vegia,
Fără zău că maica sa
Maică sa din grai grăia:
-Petre, Petre, fiu al meu,,
Fă-mi şi mie loc în rai.
-Faşie-ţi-aş maică dar n-ai.
Până şi-ai fost pă pământ,
Crâşmăriţă fostu ai,
Uiegile goale datu-le-ai
Bani din plin luatu-ţi-ai.
Şi raiu nu cie primeşce
Dumnezău nu cie voieşte.
Iară joacă Pătru-n rai
În mijlocul raiului
Pă munţî Sinaiului
Nime-n lume nu-l vegia,
Fără zău că frate său,
Frate-su din grai grăia:
-Petre, Petre frate-al meu
Fă-mi şi mie loc în rai.
-Faşie-ţi-aş frate dar n-ai.
Până şi-ai fost pă pământ
Plugar mare fostu-ai,
Holda ta lăţâtu-ţî-ai,
P-a altuia îngustatu-ai.
Raiul nu cie primecie
Dumnezău nu cie voieşte.
Iară joacă Pătru-n rai
În mijlocul raiului
Pă munţî Sinaiului
Nime-n lume nu-l vegia,
Fără zău că sora-sa.
Sora sa gin grai grăia:
-Petre, Petre fraci-al meu
Fă-mi şi mie loc în rai.
-Facu-ţi soră că tu ai.
Până tu ai fost pă pământ,
Ţi-a fost casa lângă drum
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Pă setoşi i-ai adăpat,
Pă şiei goi i-ai îmbrăcat,
Pă flămânzi i-ai săturat.
Aşa raiu cie primeşcie
Şi Dumnezău cie voieşcie.
Varianta din Căprioara 1071
Petru-n rai își purcedea
Petru-n rai își purcedea
Raiu mândru luminos.
Prin mijlocul raiului,
Nime-n lume nu-l vedea
Numai dragul tatăl său
El din graiu așa grăia:
-Petre, Petre, fiul meu
Am eu loc în Rai ori n-am?
Petru din graiu îi grăia:
-Ba tu loc în Rai că n-ai,
Pe săraci ai asuprit,
Și așa Raiu ai pierdut.
Petru-n Rai își purcedea
Prin mijlocul Raiului,
Nime-n lume nu-l vedea
Numai draga maică-sa,
Maică-sa din graiu grăia:
-Petre, Petre, fiul meu
Am eu loc în Rai ori nu?
Petru din graiu îi grăia:
-Ba tu loc în Rai că n-ai,
Crâșmăriță fostu-ți-ai
Iții goale datu-ți-ai
Și așa loc în Rai nu ai.
Petru-n Rai își purcedea
Prin mijlocul Raiului,
Nime-n lume nu-l vedea
Numai dragă soră-sa
-Petre, Petre,frate meu
Am eu loc în Rai ori nu?
Petru din graiu îi grăia:
-Ba tu loc în Rai că ai,
Ți-a fost casa lângă drum,
1071

Inf. Ioan Ardelean (Nelu lu Garase), fost gazdă de dubași, n. 1944, Căprioara
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Pe cei goi i-ai îmbrăcat,
Cei flămânzi i-ai săturat,
Pe setoși i-ai adăpat,
Loc în Rai ai câștigat
S-o-nchinăm cu sănătate!
Colinde mioritice
Colo sus la munte
Iai Domnului Doamne
Neaua-i d-un genunche
Colo jos în vale
Neaua-i şi mai mare.
Est-un păcurari
Şi doi lotri mari.
Lotrii s-or vorbit
Pă el să-l omoare.
-Da mi-ţi omorî
Voi să mă-ngropaţi
La furca fântânii,
La mijlocul stânii.
Flueră să-mi puneţi!
Vîntul când a bate,
Fluiera a zice,
Oile s-or strânge,
Pă mine m-or plânge.
Iai drag gazda nost,
Ce om bun o fost”.1072
Pă răzor de vie – varianta din Aletea Ungaria
Pă răzor de vie
Este on măr mărunt
Da la d-umbra lui
Cine să dumbrare
Doi tri păcurari
D-încă-s veri primari
Că pe cel mai mic
Care-i mai voinic
Că ii să-l d-omoară
-Voi dragi fraţi, fârtaţi
De mi-ţi d-omoară
1072

Inf. Toma Hedeşan, n. 1860, Pecica; culegere I.L.Hedeşan,1942 apud Folclor din Banat, p.
341-342
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Voi mi-ţi d-îngropa
Strunga uăilor
Ţarcu mneilor
Când fluiera fluerara
Lancea trăgăna
Maică-n grai grăia
Şi da d-întreba
-D-inde-i fiul meu?
-Da-o rămas napoi
Cu ştioape dă uăi.1073
Se repetă fiecare vers.
Colinda păstorului
Colinda bătrână – Somoscheş 1901
Pe cel rât cu flori frumoase,
Domnul Domnu nostru!
Ce stână de oi s-aleagă.
Domnul Domnu nostru!
Da la oi cine-i păstor?
Da păstoru-i Dumnezeu,
Cu-n topor încolţurat,
Cu fluera-nferecat.
Da-n fluieră aşa zice,
Toate oile or plânge.
Numa o oaie peste oaie,
Ea din grai aşa grăia:
-Domnu nost şi dragu nost,
Scoate-ne din iarn-afară,
Că noi bine te-om cinsti,
La Sân-Giorgi cu miel frumos,
La Ispas ţi-om da noi caş.
Domnul Domnu nostru!1074
Colinda vânătorului – varianta din Bata (1985)1075
Doi mugeţi mai muge
Cerbu-i sur de munte,
Maică-sa-i răspunde,
1073

Inf. Turla Maria (1914-1984, apud Florea, 1998, p. 82-83
Czárán, G. 1901, p. 223
1075
Inf.Ion Giura, transcrisă de prof. Traian Deac în 1985.

1074
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Al treilea vârf de munte:
Vino, maichii,vino,
Vino pân la mine
De la munţi la lunci,
La livezi că-s verzi,
La ierburi d-întregi.
La iarbă măruntă
La floare vânătă
Trestia o păştea.
Ba, io, maică, ba,io
Ba io n-oi veni.
Că s-o lăutatu
Cin s-o lăudatu?
Aleşi d-Andrieş
Că m-o săgeta.
Maică-sa grăia:
Vino, maichii,vino,
De la munţi la lunci,
La livezi că-s verzi,
La ierburi d-întregi.
La iarbă măruntă
La floare vânătă
Trestia o păştea
Ba, io, maică, ba,io
Ba io n-oi veni.
Că s-o lăutatu
Cin s-o lăudatu?
Aleşi d-Andrieş
Că m-o săgeta.
Aleşi d-Andrieş
Leşu îşi punea
Leşu-i după leş
În mijloc de izvor,
În tufa de bujor.
Sub piatra muşciată
Cu puşca-ncordată,
Cerbu-m cobora
De la munţi la lunci
La livezi că-s verzi,
La ierburi d-întregi.
La iarbă măruntă
La floare vânătă
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Aleş d-Andrieş
El mi-l săgeta
Cerbu-n sus sărea
Şi din cear grăia:
Vai, măicuţa mea,
Pe cât m-ai păzit,
Pe-atât m-ai avut,
Aleş d-Andrieş
Cu oasele lui
Curţi –nclăduia.
Cu coarnele lui
Curţi încornura.
Cu pielea d-a lui
Curţi –însândilea.
Cu ochii-s d-a lui
Fereşti uiega.
Cu sângele lui
Curţi însângera.
Şi te-ai veseli,
Aleş d-Andrieş.
Că noi ţ-o-nchinăm
Dalba-i sănătate!
Refren Dai,Domnului, Doamne, după al doilea vers
Tri palcini galbini – variantă din Roşia Nouă
Tri palcini galbini
Hai leru-i da leru-i Doamne (bis)
Tri palcini galbini
Nalţi şî minunaţi
La vârfuţi rotaţi
Frunza nu-i prea lată
Umbra-i minunată
Sub umbriţa lui
Cine se umbrează
Cea Sfântă Marie
Lucru ce-mi lucrare
Firu-mi firuiare
Şî ea mi-ş vedeare
Colo sus mai susu
Colo-n dâmp ce-i pusu
Stol de colindaşi
Flăcăi flăcăiaşi
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Ea când îi vedeare
În cale le ieşeare
Frumos întrebare
Voi cât aţi umblatu
Noaptea colindatu
Voi nu aţi văzutu
Pe-un fiuţu meu
Mare micucelu
Noi nu l-am văzutu
Şî de l-am văzutu
Nu l-am cunoscutu
Pe-un fiuţu meu
Lezne-a mi-l cunoaşte
Că murguţu lui
Negru-i pintenegru
Şî şeuţa lui
Roşie rotată
Trasă ca-n săgeată
Iar puşcuţa lui
Tunetu d-asară
Până-n primăvară
Şî te-nveseleşte
Cea Sfântă Mărie1076
Colindă ţigănească – variantă Bata1077
Ciubi,ciubi mere
Ciubi, ciubi pere
Pleacă Gajea la-ntrebare
Dai Fataloniu
Nici Nicoveanţa
Gajea Norogeanţa
Ciubi,ciubi mere
Ciubi, ciubi pere
N-ai văzut tu calu meu
Dai Fataloniu
Nici Nicoveanţa
Gajea Norogeanţa
1076
1077

Lia Faur, sat. Roşia Noua, Petriş
Caietul de colinde al dubaşilor din Bata, anul 2010
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Ciubi,ciubi mere
Ciubi, ciubi pere
Şi dacă l-aş fi văzut
Dai Fataloniu
Nici Nicoveanţa
Gajea Norogeanţa
Ciubi,ciubi mere
Ciubi, ciubi pere
Tot nu l-aş fi cunoscut
Calul meu îi lins în frunte
Cu-o căciulă neagră în cap.
Oraţii pentru daruri
Mulţămita darurilor – varianta din satul Tisa
„Ho,ho,ho, feciorii noştri şi ai lui Crăciun
Sculaţi-vă în tălpile picioarelor şi în capetele oaselor,
Că de când nou am colindat,
Gazda noastră bine s-o gătat.
De la o lună la o săptămână,
Mai vârtos ca astă-zi bună.
S-a pregătit cu-n colac gros şi frumos,
Ca peliţa lui Cristos.
Dar nu-i colacul acesta cum vouă va pare,
Şi ţiuşti cu el pe uşă afară;
Să vă ţineţi de săgeţi cu nişte hogaţi,
De ţâţâni ca nişte calvini
Şi de ciotori, ca nişte cerşetori.
Colacu acesta,
Dacă ni l-ar fi dat gazda cu totul,
În paie ne-am fi împiedicat,
Cu pleava ne-ar fi orbit,
Cu târnomata ne-am fi înecat
Şi la feciorii lui Crăciun foarte rău le-ar fi stat.
Dar avea gazda nost avea,
Trăiască-l Dumnezeu şi pe cine are,
Doisprezece tuluci, cu coarnele lungi;
Mergea la Câmpul Ierusalimului,
Să răstoarne brazdă neagră.
Pe brazdă semăna grâu roşior,
Ploaia îi ploua, grâul creştea,
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Soarele lucea, grâul se cocia,
La gazda nost foarte bine-i părea.
Lua un spic două,poate până la nouă,
Se uita şi zicea:
Îi copt grâu nost, îi copt,ce vom face?
Şi tot el răspundea:
Vom face ce-om putea şi-l vom tăia!
Vom merge la ulecuţă,
După nişte fetiţele, cu nişte cârneţele;
Apoi îl vom tăia şi-l vom pune jos,
Pe mănunchi,
De pe mănunchi pe snop,
De pe snop pe cruce;
De pe cruce pe par,
De pe par pe car,
Iar de pe car pe stogul cel mare de la arie.
Şi-l proptea gazda din sus,
Să nu să îmburde în jos.
Şi atunci începea
Şi-l îmblătea.
Cine îmblătea, bine reuşea,
Cine vântura bine căpăta.
Cine măsura a lui era dobânda.
Câte fire de grâu s-au măcinat,
În acest colac gros şi frumos,
Atâtea stoguri să-i dea Dumnezeu,
La gazda nost.
Amin, amin, amin (răspund colindătorii)
Ne mai cinsteşte gazda nost cu o bute plină de băutură
S-o luăm cu toţii din gură în gură,
Cu gazda dimpreună;
Să fim toţi cu voie bună.
Asta-i băutură tare de la Oragea Mare.
Când s-a-ntors a trecut prin Luguzău
Unde-i priporu cel rău.
Şi zice gazda către fecior,acuma-i acuma,
Ce facem?Împiedicăm caii sau coşia?
Feciorul răspunsă îndată:împiedicăm caii!
Când plecare, caii îngenunchiară
Şi s-au sus aşa pe pripor în jos,
Când căruţa peste cai, când caii peste căruţă.
Şi apoi s-au oprit într-un prun,
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Şi atunci văzură că nu-i lucru bun.
Hârdăul cu doage de gorun şi cu cercuri de fier
Făcu poc
Şi băutura începu să se verse pe loc.
Dar gazda fire isteaţă,aruncă căciula îndată
Şi mai apucă ce mai apucă din acea băutură,
Să o avem şi noi, să o luăm din gură în gură,
Să ne fie cu voie bună,
Şi la gazdă împreună.
Câte picături s-au pus în această sticlă,
Atâtea acaie de băutură să aibe la anul.
Amin, amin, amin (răspund colindătorii)
Şi ne mai cinsteşte gazda cu nişte bani,
Să trăiască la mulţi fericiţi ani.
Câtă ţiglă pe această casă,
Atâţia galbeni la gazdă pe masă;
Câte păsări sburătoare,
Atâtea vaci mulgătoare,
Câţi porumbei zburători
Atâţia boi înjugători.”1078
Grăirea colacului – varianta din Moroda
Stai gazdă şi ne ascultă
Că pe unde am umblat
Dumnezeu ne-o purtat
De unde am venit,
Dumnezeu ne-o rânduit.
Jupânul gazdă ne aşteaptă
De-o lună, de-o săptămână
Mai vârtos în astă seară bună.
De departe văzutu-ne-a
De aproape cuprinsu-ne-a
Jupânul gazdă s-o sculat
Din zori, din cântători
Cu brâncile pă la ciotori
Luând un cui de ici, unul de colo
Mai făcu plugu deplin.
Marsă la poiată
Slobozî doisprăzece boi odată.
Marsă apoi la câmpu lui Pilat
Unde-i slobod de arat
1078

Arpaş, 1982, p. 254-256
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Ară cât putea
Că nimeni treabă nu-i avea.
Grâul roşel îl semăna
Cu grapele-l astupa
Ploaia-l terfelea
Grâul răsărea.
Jupân gazdă acolo nu mai mergea
Pâna la luna, la săptămâna
La anu la jumătate
Că aşa merg oamenii la bucate.
Apoi veni acasă
Şi dete cu căciula-n masă
Oho...găzdăriţă
Ce dar ne-a dat Dumnezeu
După zoala ce am zolit
După truda ce-am trudit.
Ei...zice găzdăriţa
Da cum vom strânge, multe ca astea?
Dar... gazdă nu te supăra,
Nu te-nspăimânta.
C-om strânge stoluri de feciori
Şi cete de fete
Câţi clăcani, câţi pe bani
Cât...mai mult,şelegiu nost o fi.
Apoi marsă şi-l tăiară
Şi-l dusă la o vatră de arie
Îl făcu un stog mare,
Cât casa dumitale.
Apoi marsără în pădure
Tăiară două lemne hodolemne
Unul mai lung, altul mai scurt
Cu cel lung meliţa
Cu cel scurt vârtos da
Până făcură paiele deplin.
Luă Marta grebla
Şi Pascu vânturişca
Apoi mândru grâu alegea
Şi la moară îl ducea
Mai mărunţăl ca colbul îl făcea.
Venii acasă şi făcui un colăcaş
Cât rotiţa plugului
Să se umple straiţa pruncului.
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Apoi jupân gazdă
Nu-i dăstul cu astă cinste frumoasă...
-După ce auzi asta se duse
Până în podrum
Să găsească ceva cinste
Dar găsi numai un butoi de 99 hectore,
Luă totuşi o buce mai mică
S-o purtăm din mână în mână
Cât om bea, cât om fura,
Faceti bine şi-ţi ierta.
Că şi ploaie, ploaie
Unu-i în casă, unu-i afară
Unu are bâtă, altu n-are
Altu abea o poartă de mare
-Apoi fata gazdei uită-te bine
Că terminăm de băut.
Apoi şi-a adus fata aminte că
Are la Abrud un butoi cu bani.
Apoi prinse patru cai
La căruţa lui Mihai
Ne duserăm la Abrud pe unde a fost locu bun
Dar când ne-am întors ce gândeşti?
Butoiu pomni
Cercurile umplură bercurile
Şi doagele, bârloagele.
Fata gazdei la mare grabă se află.
Apoi îşi suflecă brâncile albe,
Luă o fiasă lată pă brânca dreaptă
Ciomboc prin bercuri după cercuri
Ciomboc prin bârloage după doage.
Cu ciomboc, ciomboc
Făcu butoiul la loc.
Băgă brânca până la cot
Apoi ne scoasă şi nouă
Un taler dă un zlot.
Apoi fata gazdei să fie îndrăgită
La mic şi la mare
Ca arama ţâganului
Ca boii ţăranului.
La anu şi la mulţi ani!1079
1079

Culeasă de Terpea Florentina de la Mihuţ Mitru Pecu din Moroda, apud Ion Motoarca,
Monografia aşezărilor Moroda-Iermata, jud. Arad, f.a., p. 148-150
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Grăirea colacului – varianta din Șeitin
Hai, feciori, de bine ați stat
De bine ați colindat
De bine jupânul gazdă s-o gătat
De-o lună, de-o săptămână
Mai vârtos pentru această zi bună
Acest dar mândru și frumos
Nu s-a făcut precum dumneavăastră gândiți
Cu pipele în dinți
Cu pălțăul subsuoară
De aici până la moară
Cu căciula pe ureche
Vorbind cu aceste fete
Acest dar mândru și frumos
S-a făcut așa:
Având gazda 12 boi tulucoi
La picioare potcoviți,
La gât jugăliți,
Cu coarne lungi
De aici până la turci,
Poate au fost și mai lungi
Nu știu că nu le-am văzut.
Prinde gazda cei 12 boi tulucoi
La carul mare
Puse plugul tare
Să are câmpul Ierusalimului
Acolo ară de-a cruciș
Dar mai mult de-a lunguluș
Luă grâu roșu
Să răsară grâu verzui
Veni o ploaie deasă
Ca grâul gazdei să iasă
Precum ploaia ploia
Grîul gazdei ieșea
Precum soarele ieșea
Grăul gazdei ieșea
Precum soarele strălucea
Grâul gazdei se cocea
Veni gazda acasă
Prinse cei doi cai iuți
La o căruță de mălai
Cu butuci de tărâțe
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Că mai iute se vor duce
Pe unde treceau
Tot spițe și obezi rămâneau
Dar feciorii de la dobă le strângeau
Și în sac la Țicra le băgau
Iar Țicra cu botul scurma
Cu curu ar câca
Cu coada ar vânji
Până ce ochii la dobași ar sări.
Ajunge gazda la holda mare
Văzu grâul mare și copt tare
Aci băgă feciori și fete
Ca grâul gazdei să-l secere.
Cu două lemne hodolemne
Lemnele fac cioca boca
Ciura face ciura bura
Toți feciorii la dobaș
Să-i țuce curu
Numai eu și gazda nu
Îl secerară, îl legară
Îl făcură din călcâie snopi
Din snopi cruci că-s mai dulci
Și mai iute le duci
Îl treierară, îl cernură
Și-l duseră la moară
Să se facă făinioară
Vini gazda acasă
Puse făina într-un covac
Și se făcu colac
Îl duse și-l coapse
Și-l aduse la fața de masă
Precum îl vedeți și d-voastră
Iară gazda plină de bucurie și veselie
După un ciolan de porc mort
Și un dărab de cârnaț, cât un leaț,
Să-l învârtim de trei ori la Țicra după grumaz.
I-am făcut nodul cât pumnul
Să zicem că-i numai unul
Și-un dărab de clisă moale
Să-l ungem pe Țicra la foale
Și-un pahar de vinars
Să-i turnăm la Țicra după grumaz
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De-o bea să trăiască
De nu să plesnească
Iară și pe Ghiță găzdărița
Ține-i Dumnezeu credința
Că bagă brânca în jeboc
Și scoate la tot fecioru câte-un slot.
Numai mie doi
Că-am lătrat mai mult decât voi.
Amin c-o sticlă de vin
Legată cu cercuri
Să ne țână până miercuri.”1080
Strigarea cinstelor – varianta din Bata
Sus fişiori colindători,
În tălpile pişioarelor
În capecile oasălor.
Că ne dăruieşte gazda nost
C-on colac gi grâu curat.
Câte păsări lor ciricăit,
Câte rouă l-or rourat,
Atâta sănătace
Şî voie bună
Să aibă gazda nost!
Şî ne mai dăruieşce
Cu o buce gi beutură,
Care să ne umble
Gin gură în gură.
Dacă zâşem că-i dulce
Ne mai aduşie
Dacă zâşiem că-i amară
O duşie şî pă asta în cămară.
-Dulşie, dulşie!
Da gazda nost
Bine să gângea
Bună mince-avea,
Fu om sococit,
Prinsă doi cai
Fârţâcai
1080

Ștefan Costea, Dumitru D.Costea, Șeitin. O așezare milenară românească de pe Mureșul
Inferior, Ed. Mirador, Arad, 1998, p. 176-177.
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La o coşie
Gi putregai.
- Şi noi am văzut-o!
Să dusă pă la hudulău,
Fu locu rău,
Să dusă pă la hudulece
Nu putu treşie.
Da gazda nost
Fu om sococit
Că în loc să împiecişie coşia,
O-miecicat caii.
Când coşia păstă cai,
Când caii păstă coşie,
Când gazda pă gin jios!
Dumnezău fu după-un prun
Văzu că nu-i lucru bun.
Când trăzni
Bucea plezni
Cu doajile
Işloajile.
Şî numa asta n-o nimeri
Pă care gazda nost ne-o dărui.
Dacă zâşem că-i amară
O duşe şi pă asta în cămară.
-Dulşie, dulşie!
Şi ne mai dăruieşte
Cu o sută de lei, banii
Să-i lungească D-zău anii
-Anii, anii!
Da banii ăştia nu-s făcuţi aşa
Fură doi ţâgani
Moţocani
Cu picioarele-mplecice
Cu mustăţile belice( răsucite)
Când dădeau
Scâncei săreau
Pe musteţe să pârleau
Şi mai frumoşi bani făceau!
Dar inge-i iapa noastră
Mică şi proastă?
Nu şcie bea, nu şcie mânca
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Numa ce noi i-om da.
-Iha, ha, ha! 1081
Mulţămita darurilor – Căprioara (1939)
Grăirea colacului
Hei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
(şi bat pe dube o dată)
Ridicaţi-vă-n capetele oaselor
În tălpile picioarelor,
(bătaie pe dubă)
S-aveţi în ştire
Că ne-o dăruit gazda cu gazdăriţa întîil dar
(bătaie)
Un colac, mare,
(bătaie)
Frumos
Ca comîndare
Frumos, frumos,
Ca peliţa lui Hristos,
(bătaie)
Noi în picioare stăm
În pălmi ne ţinem
De după el nu ne vedem
(bătaie)
Cîta ploaie l-o plouat,
Cîtă rouă l-o rouat,
Cîte păsări or sburat,
Tăce din el or mîncat (or gustat)
Dar şi nouă ne-or lăsat
(bătaie)
Ei, să-l primiţi bucuroşi,
Şi să-l mîncaţi sănătoşi
(bat pe dube prelung)
Grăirea cârnaţului
Hei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
1081

Caietul de Colinde, 2010, Bata
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Feciori de cimpoieri,
(bătaie)
Iar s-aveţi în ştire
Că ne-o dăruit gazda şi găzdăriţa
Cu al doilea dar
(bătaie)
Cu şoldu boldu
(bătaie)
Da nu-i şoldu boldu
Îi porcu cu totul
Da-i mai mult la dumnelui în pod
(bătaie)
Lasă să fie,
Că i se cuvine,
Că dumnealui l-o iernat,
Dumnealui l-o vărat,
Din iel n-o gustat
Până şi nouă ne-o dat
(bătaie)
Poate că o gustat,
Dar şi nouă ne-o lăsat
(bătaie)
Ei sa-l primiţi bucuroşi
Şi să-l mâncaţi sănătoşi.
(bătaie prelungă pe dube )
Grăirea rachiului
Hei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
Iar s-aveţi în ştire
Că ne-o dăruit gazda şi găzdăriţa
Cu al treilea dar.
C-o buce mare crăiască,
Ca Dumnezeu să-l trăiască
Şi pe dumnealui, da şi pe dumneavoastră !
Bucea fu legată cu şapte cercuri,
Ca să ne fie de marţi până miercuri.
Luară bucea în chirie.
Apucară fundurile
Bundurile,
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Cercurile,
Bercurile,
Doagele,
Sfârloagele.
Iar cinsttul domn îşi făcu mâna pungă,
Ba se sufulcă până la cot,
Scoase altă buce mare crăiască,
Ca Dumnezeu să-l trăiască
Şi pe dumnealui, da şi pe dumneavoastră !
Şi s-o primiţi bucuroşi
Şi să o beţi sănătoşi.
(bătaie prelungă pe dube )
Grăirea banilor
Hei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
Iar s-aveţi în ştire
Că ne-o dăruit gazda şi găzdăriţa
Cu al patrălea dar.
Cu doi, trei
Tălerei
Din pungă ce ieşiră să tune
Să răsune,
La tăce târgurile
La tăce vadurile.
Nu gi draci,
Numa gi bani
Voi nu ştiţi,
Din ce-s făcuţi banii,
Numa eu ştiu:
Din doi ţâgani
Moţogani etc.
(bătaie prelungă pe dube)1082
Grăirea colacului – varianta din Micherechi, Ungaria
„Hei, feciori, feciori,
Bine-aţi stat, de-aţi colindat.
Şi jupînul gazdă bine s-o gătat:
1082

Ioan Bota, gazda de dubaşi, n. 1912, apud Folclor din Banat, 1968, p. 489-492
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De-o lună, de-o săptămînă
Mai vîrtos pe-asta zi bună.
Jupînul gazdă se luară pe aici,
Pe sub perete,
Cu căciulă într-o ureche.
Merge-n grajd şi luară trei fiţincăi
Se duce-n cîmpul lui Ierusalim.
Răstoarnă brazdă neagră!
Samănă grîu roşu,
În paie ca trestia, bobul ca mazărea.
Apoi l-a secerat:
Se da hopu, bocu şi s-a făcut rupu.
Din răzor de cruce,
Din cruce în car şi l-a dus acasă,
Îl îmblăti şi-l învîrti.
Greblă Gheorghe îl grebla,
Netereu Ianoş îl netera
Hădărog Petru îl strângea,
Vîntirească Marişca în vînt îl arunca,
Şi doamne mîndru îl făcea!
În sac îl băga,
La moară îl ducea
Găzdăriţa pâine albă făcea” 1083
Grăirea colacului- varianta din Săcal
Birăul:
„Hai feciori, feciori!
Bine ați cântat și ați corindat
Da jupânul gazdă
Bine-o stat și s-o gătat
D-o lună d-o săptămână
Mai vârtos p-asta zi bună
C-on dar mândru și frumos
Din pelița lui Christos
Dar nouă nu ni să/mpare
Cum s-o gătat jupânul gazdă
Da bine c-o făcut
Așe luare pă su părete
Cu șepcuța-n-to ureťe
C-o pipă dă spumă-n gură
Și bagă brânca-n buzunar
1083

Inf. Iosiv Ciotea, n. 1902, Micherechi.
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Scoasără o ață dă lână
Că aice fusă mai dind-o mână
Prinsă trii cai fițivai
Să duce pă la toți finii d-sale
Pe la Hadăre Petru
Pe la Greblă Gheorghe
Pe la Firizeanu Ioan
Și pă la Vânturească Mărișca
Îl făce gata
Și-i cheamă la secerat
Greblă Gheorghe da hopu topu
Și face snopu
Și-l purta și făce crucile
Hadăre Petru și Vânturească Mărișca
Îl făce gata
Atunci s-au dus toți finii d-sale
Și jupânul gazdă și zic
Jupânu nost îi gata secere
Ar trebui și purtat
Și-n cie zi până-n zua
S-o prins d-a purtat
S-o băgat în artie.
Atunci Hadăre Petru îl întoarce în arie
Greblă Gheorghe în ghinți îl lua
Și Vânturească Mărișca în limbă-l lua
În vânt îl arunca
Și pica curat
Cum Dumnezo Sfânt l-a dat
Firizeanu Ioan face din cote
Și, Doamne, mândru-l alege
Atunci jupânu gazdă
O umplut sacii dă grâu
S-o dus la moară
Ș-o dus la găzdoaie fărină
Și să ghete pe zua d-astăz
Atunci zice gazda căsii
Așteptați flămânzi
Că și voi căpătați.1084

1084

Újváry, 1975, p. 21- 22
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Teatru popular religios
Magii
Cântarea celor trei magi (Steaua) – varianta din Birchiş, 1865
1.Noi trei crai de la răsărit
Cu steoa am călătorit
Când în cale purcedeam
Steaoa înainte mergea
Când stam noi de odihneam
Steaua încă îngăduia.
La Ierusalim ne-am dus
Steaoa încă s-au ascuns.
Ce ne-au fost noao de întrebare
De naştere de împărat:
Unde ştiţi că s-a născut
Un crai mare de corând?
Steaoa am văzut la răsărit,
După dânsa am venit.
Iară tu Iroade împărate,
Foarte rău te-ai mâniat,
Întru ascuns craiu ai chemat
Mulţi coconi mici ai tăiat,
Patru spre zece de mii
De doi ani mai mici în jos,
Vitleemul să întrista.
O naştere fericită
Fosta-i lui Irod urâtă
Temându-şi a sa domnie
2.Să scape de-mpărăţie.
De acum până-n vecie,
Mila Domnului să fie
Că ne-au scos de la robie
Şi ne-au dus la împărăţie.
Oraţii cerătoare – Birchiş 1866
1. Noi acum ortacilor,
Voi diecii bunilor
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi
Cu păstorii din preună,
Ă ne facem voie bună,
Gazda cu jupâneaa
Mirile cu slugile
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Acum să se bucure,
Că au ajuns o naştere.
Staţi dară toţi acuma
Că gazda colac ne-o da,
Cu petaci ne-o veseli,
Cu sfânţicii ni-o cinsti,
Colacu ne-au da a duce,
Fără cârnaţ nu ne-om duce,
Această-i casă cinstită
De acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.
Că ne-au scos de la robie
Şi ne-au dus la împărăţie.
2. Seara bună gazdă bună
Mulţumim de voie bună
Noi aicea am venit
Şi cu toţi noi ne-am veselit.
Iară acuma că plecăm
Pre dumneavoastră vă lasăm
Rămâneţi cu sănătate,
Încărcaţi cu bunătate
Deci noi acuma ne ducem
Vestea bună să vă aducem
Şi altă dată vă îndemnaţi
Aici pre noi ne chemaţi,
Ca către voi noi să venim
Şi cu toţi să ne veselim
Şi cu dragoste împreună
Să ne facem voe bună.
3. Că s-au născut Hs.
Lumii de folos
Nu s-a născut într-o polată
Nici în curte desfătată
Ci smerindu-se pe sine,
S-a născut într-o poiată. Finis1085
Grăirea darurilor de către stelaşi – Căprioara 1939
Staţi voi dieci de-a cânta
Că gazda măreţ ne-o da,
C-o limbuţă ne-o cinsti
Cu-n sfintac ne-o dărui,
1085

Caietul învăţăcelului Isaia Ignuţa din Birchiş, apud Vlad, 4, 1999, p. 40
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Colacu ni l-o aduce,
Făr de-un cârnaţ nu ne-om duce
Lângă cârnaţ se cuvine,
Vreo cinci litri de vin pline,
Şi vreo doi fonţi de untură,
Să ne ungem pe la gură,
Că noi atâta am postit,
Până toţi am răguşit.
Păcurarii de la oi
Strigă şi ei de napoi.
Sopon de barbă ne daţi,
Să nu rămânem neraşi.
...................................
Să trăiţi la mulţi ani!1086
Hertepul din Moroda1087
Cântă toţi în cor:
Naşterea ta Cristoase
Dumnezeul nostru
Răsărita lumii, lumina conştiinţei
Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor
De la stea s-au învăţat
Să se închine ţie
Soarele dreptăţii
Şi să te cunoască pe tine
Răsăritul cel de sus
Doamne, mărire ţie.
Irod
Fiilor de unde ati venit
Şi încotro aţi călătorit?
Voltezar:
Noi împărate am venit
Tocmai de la răsărit
Am venit să căutăm
Şi bine să cercetăm
Să ştim cu adevărat
De tânărul împărat.
1086

Inf. Ioachim Popoviciu n. 1912, Căprioara,gazdă de stelaşi, apud Folclor din Banat, 1968, p.
493-494
1087
Teatru sătesc religios de păpuşi, apud Motorca, f.a., p. 144-147
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Unde-i să ne închinăm
Frumoase daruri să-i dăm!
Irod:
Mă mir ce împărat poate să fie
La mine în împărăţie.
Aceasta nu poate să fie
Decât numai viclenie.
Eu sunt împărat foarte mare
Precum numai mă uit spre soare
Tremură toţi de groază mare.
Şi de fac o lovitură (dă cu piciorul în pământ)
Tot pământul se scutură.
Gaşpar:
Împărate să trăieşti
Sănătos să-mpărăţeşti
Că noi ştim adevărat
Că şi tu eşti împărat
Însă ca să ştii mai bine
Noi, nu întrebăm de tine
Ci umblăm întrebând
De cel născut de curând.
De împăratul împăraţilor
Şi de domnul domnilor
Pe care l-au vestit
Prorocii l-au prorocit,
Printr-o stea aşa vestită
De Ieremia prorocită.
C-o fi răstignit şi va învia pe ..
Făcând praf şi pulbere
Pe toţi domni din Ohab
Irod (se întoarce către ofiţerul său)
Osie nu ştii tu ceva să scrie
Despre această protocire
Osie
Ba îmi pare că îmi vine în minte
Despre proroceşti cuvinte
Ba ştiam şi locul
Că zicea Vaarlam prorocul
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Prorocul multe scrie
Cu cuvinte pe sărite
Ce sunt bine potrivite
Pe piele de capră mânjite
Că în inima Iudeii
Spre amintire el scrie
Nu prididi, că din tine va ieşi
Un împărat foarte tare
Care Israelul va stăpâni.
Irod ( face semn de aprobare cu capul şi se întoarce spre magi şi îl întreabă pe
al treilea)
Dar tu cine eşti şi ce cauţi?
Melchior
O, Iroade împărate
Să trăieşti cu sănătate
Noi aicea zăbovim
A merge, calea nu ştim
Ţie umiliţi ne închinăm
Ţie umiliţi ne rugăm
Şi cu toţii ne aplecăm
Ca prin doi-trei logodiţi
Tu calea să ne-o araţi.
Irod
Eu calea v-aşi arăta
Dar nu ştiu despre asta
Mergeţi numai şi căutaţi
Cu dinadinsul cercetaţi
Şi dacă o veţi afla
Să veniţi şi pe la mine
Că din voia sufletului
Voiesc a mă închina lui.
Voltezar
Noi de nu ne vom uita
Vom veni a te-nştiinţa
Irod (spune încet, cu neîncredere)
Cred că îşi bat joc de mine
Şi nu se abat pe aici.
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Gaşpar (răspunde evaziv)
Te putem asigura
Dacă nu te vom uita
Irod ( cu ton ameninţător)
Dacă nu mă veţi înştiinţa
Va fi tăiere
Groaznică tăiere
Melchior ( răspunde hotărât)
Cred că va fi părere
Şi nu va fi tăiere
Irod (spre a arăta hotărârea, ordonă lui Osie)
Eu îţi poruncesc
La tot ţinutul vestesc
Şi nici o vină să nu vă pară
Căci cu dinadinsul să se taie
Chiar de n-aşi dori, aşi fi silit
Prunci de doi ani şi mai mici
Lăsând mila, lăsând jalea
Ca să-mi scap împărăţia mea.
Magii spun împreună
Pe noi ne vei asculta
Lasă nu face aşa
Irod
Dacă sunteţi crai vestiţi
Cum pe nume vă numiţi?
Voltezar (spune cântând)
Eu Voltezar mă numesc
Cu aur îl dăruiesc
Gaşpar (cântând)
Numele meu e Gaşpar
Aur, smirnă îi duc în dar.
Melchior (cântă)
Eu Melchior mă numesc
Cu tămâie îl dăruiesc.
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Corul (cântă pe melodia magilor)
Veniţi toţi să ne-nchinăm
Şi cu glasul să strigăm
Lui Christos daruri să-i dăm
Şi lui frumos să-i cântăm
O, Doamne împărat vestit
Primeşte a noastră cinste
Te rugăm ca să primeşti
De la noi daruri lumeşti
Ca ţie să-ţi mulţumim
Frumoase daruri dăruim
Pauză
Rafila se plimbă cu copilul în braţe şi boceşte
Corul cântă:
Rafila nu plânge
Văzând fii în sânge
Că fii n-or muri
Ci vor înflori
Doar s-or face ca o stea
Mai verde ca iarba
Cu jalea lor curgând
Ei trec la Sitalind
Viaţa voastră toată
Întreagă şi nevătămată
La cei buni va fi redată
Vom primi răsplată
Vom primi răsplată
Corul (cântă altă melodie)
Ah ce nebunie, şi calea mâniei
Căci Irod tiran
Craiul cel duşman, viclean
Asta se trimite
Prunci de-i închide
Din Ierusalim
În Viflaim vin
Umblă prin hodaie
Şi toţi prunci-i taie
În leagăn găsit
De la piept răpit
Şi nu scapă nimeni
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De a lui cruzime
Imprejur el merge
Şi pe toţi îi pierde
Vai de neagra noapte
Se-mpletise cruda moarte
De durere mare.
Pieptul nu vi-l frângeţi
Prunci n-or muri
Ci vor înflori
Pe a lor sufleţele
Se vor face stele.
Luminând în post
Calea lui Christos.
Pomul raiului – varianta din Birchiş 18661088
Îngerul: Eu sunt îngerul Domnului, care păzesc sufletul omului, eu sunt vremea la bărbat și la muiere,eară nu vă pară rău, că am venit eu la voi, că voi
astăzi ați gustat din pomul oprit, pentru aceea vă scot afară din Raiu, că nu ați
ascultat porunca lui Dumnezeu.
Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeu care am făcut cerul și pământul. Eu am făcut
ziua și noaptea, Eu am facut pre Adam și pre Eva din coasta lui, păsările sus
cântă, marvele pe pământ aleargă, peștii în apă înoată, Eu la toate sunt
păstoriu, Eu socotind că nu este bine să fie omul singur pe pământ, Eu am dat
lui Adam și i-am dat lui muiere pre Eva din coasta lui și i-am pus pre dânșii
moștenitoriu Raiului.
Dumnezeu (cântă pe glas a 7-a): Scolă Adame din porunca Mea și ai grijă de
muierea ta.
Îngerul (eară cântă): Când Adam a adormit, muiere din coasta lui au dobântit și
l-au făcut de au mâncat din acel pom, pentru aceea din Raiu au fost lepădați.
Dumnezeu: Auzi Adame și tu Evo păsările la ceriu cântă, marhele pre pământ
aleargă, peștii în apă înoată, toate acestea să vesălesc dar să iai seama Adame
și Evo că Raiul are multe lemne, să nu te împotrivești poruncii mele, că din toți
pomii Raiului să mâncați, numai la cel din mijlocul Raiului să nu vă atingeți,
ascultați-mă pre mine că vă spun vouă bine că, în ce zi veți mânca, cu moarte
amară veți muri.
Adam: Eu tare am adormit și ore ce am dobândit?Acesta să va numi mie muiere pentru că o am aflat lângă mine până ce voi trăi pe lume.
Îngerul: Dumnezeu au ținut cu viață aicea pre pământ cu mare dulceață cele de
mai sus cu cele de jos, omului de mare folosu.
1088

Apud Vlad, 4, 1999, p. 38-39
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Adam: Caută, Evo, muerea mea, ca să fim supuși poruncii că dintru această
dulceață. Să ne fie bine că Dumnezeu ne-au pus pe noi în loc unde să trăim bine, numai de vom ținea porunca cea făcută, ca din toți pomii Raiului să mâncăm, eară din cel oprit porunca să nu o călcăm. O, tu lemn foarte frumos, înaintea noastră prea luminos, noi, Evo, din toți pomii putem mânca, eară din cel
ce estă înaintea noastră nu vom gusta.
Îngerul: Când dracu șarpe s-au făcut, la pomul Raiului mergea și pre foale să
trăgea, atunci Adam și Eva au păcătuit și din Raiu au fost isgonit.
Dracu: Eu acuma mă apropii mereu cătră Rai auzind că Dumnezeu au făcut doi
oameni și i-au pus la bun trai, merg că doră îi voi înșăla și să-i aduc după voea
mea. Oh, Evo, muerea mea cea iubită, de când Dumnezeu le-au zidit, te-au făcut dorită, ascultă-tu de mine ca să te învăț eu pre tine, mănâncă tu din pomul
acesta de care au zis Dumnezeu să nu mănânci, și deacă vei putea gusta, de-a
mare ca Dumnezeu te vei afla.
Eva: Eu trăbuie să gust din mărul acest formos că mie îmi place și eu lui Dumnezeu. Poruncă n-am ce-i face.Na și tu Adame, din acest măr.Oh că-i foarte
dulce, doară din lume nu ne-am duce.
Adam: Oh, o, Evo, muerea mea, să fiu avut minte de acele aspre dumnezeiești
cuvinte, n-aș fi ascultat de tine, de mă osândii pre mine.Vezi sabiea cum
vinede-a cu greu trimisă de la Dumnezeu pre grumazul meu.
Îngerul: Astăzi au păcătuit Adam și Eva foarte tare, pentru aceea l-au scos
Dumnezeu. Afară din Raiu și au mare suspinare.
Cântă Adam și Eva: Doamne Isuse H.
Dracu: Ha! Ha! Ha! Voi de Dumnezeu ați fost Raiului dați, iară acuma de mine
sunteți înmălați, eu în Iad vă voi băga și tare vă voiu înferbânta, numai acum
cu lanțul de fer să vă leg că mai bine să vă ferb.Eu acuma cu buzduganul vă
lovesc și bun trai vă gătescu.
Dumnezeu: Cine ți-a poruncit ție Adame că să mânci din pom poame?
Adam: Doamne, muerea care mi-ai dat-o mie m-au îndemnat de întru această
prăpastie am alunecat.
Dumnezeu: Cine ți-au poruncit ție, Evo, ca să mânci din pomul cel oprit, care
pe tine te-au osândit?
Eva: Domne, Dracu șarpe s-au făcut și din pomul cel oprit un măr au luat, forte ciudat și mi-au dat de am mâncat.
Dracu: Acum eu pre Adam și pre Eva am înșălat și pre dânșii tare i-am legat,
eu la Iad îi voi duce, ca de munci să se apuce.Voi face un foc mare și îi voi
fierbe într-o căldare mare și le mulțumesc foarte bine că au ascultat de mine.
Numai să-i lovesc cu buzduganul bine ca totdiauna să asculte de mine.
Dumnezeu: Fugi tu, Drace, blăstămate, că de aceștia n-ai tu parte, că și pe tine
te-am făcut zidire cerească ca și pre Adam pământească, numai tu din fală pofală fusăși înger luminat și te făcuși drac întunecat.Cară-te de aici, fugi, nu ți-e
rușine, momuiogule de tine.
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Dracu: Ih! Ih!Ih! Vai, vai săracu de mine! Cum vreți să mă șăluiți voi pe mine!
Îngerul: Du-te Drace fii în pace, că acestea ție îți voi da și la a doa venire, eară
îiu
Voiu căpăta. Și te păzești să nu-i muncești, că cu Iad cu tot te prăpădești și
Când Dumnezeu pre mine mă va mâna la tine și când sabeia mea asupra ta
voiu rădica, cu Iad cu tot te voiu sfărăma și lasă de lanțul cel legat să cadă de
pământ tot zdrumicat.
Dracu: Au! Eu, vai de eu, tare putere are Dumnezeu! Amin
Orații cerătoare (1966)
Îngerul: Oh iubiți părinți căutați de unde cârnați mâncați și noao ne dați, că și
noi suntem diecuți sărăcuți și foarte desculți, de acasă până la școală mâncăm
pâine goală, că bine puteți cunoaște pelița, cum trăim cu chisălița, că neaumâncat roșața fața, și ne-au rămas nasu ca piparca și ne lipsim de bucate,
ca să ne facem un gol în spate, măcar șubă chepeneag, pălărie în cap,
precum sunt nădragii pre pulpe lesne poți alerga după vulpe și nașterea
Domnului nostru Is.Hs. să vă fie de folos.
Adam: Taci tu ca un mincinos, că eu sunt de folos, că pre mine capu mă doare,
că n-am cisme în picioare și mă rog și astăzi de dumneavoastră cu ce mi-ț dărui, dați-m un fiorin dar, să vă lungească D-zeu anii și-m dați o uiagă de băutură, să bag și eu în astă gură, că sătea m-oi astâmpăra și mai tare voi striga și
câți bani în poznari vor fi toți mie veți dărui și nașterea Domnului nostru Is.Hs.
să vă fie de folos.
Dracu: Și eu sunt prințul Petru, umblu ca vântu preste tot pământu și port cărțile prin tote curțile și cu bună simbrie de la împărăție sunt tocmit, dar în straiță
n-am nimic, fără numai o ciutură cu vin, care cu ia la toți să închin, beui și mă
îmbetai, acasă mă dusăi, cuptorul spărsăi, cămeașa rupsăi, cine cuptorul va
chichi, cămașa va cârpi are ia bună plată va primi, nașterea Domnulu nostru
Is.Hs. să vă fie de folos.
Eva: Și eu sunt un diac cât un gânsac, atâta mic mare cât abea merg pe cărare,
pe unde nu-i pârte nu poci merge înainte, pe unde-i imală nu poci alege, numai
umblu în știulege, cu fundu nădragilor fac pârte vacilor, de trei ani mă duc la
școală și mânc pânea goală, duce-m-aș la porci să mânc cardaboș, duce-m-aș
la capre să mânc lapte dulce, cardaboșii să vor sfârși, caprele să vor stârpi,
nu-i de treabă, șăzui și mă gândii și mă socotii, să învăț puținea carte, că popă
m-oi face și voi boteza și oi cununa și bună plată voi lua și nașterea Domnulu
nostru Is.Hs. să vă fie de folos.
Dumnezeu: Eu sunt pruncul ce trăesc ca vântul și eu sunt cu ochii sprâncenați,
tot la mine să căutați, că eu am o ciutură cu vin, la dumneavoastră să închin.
Când ciutura să golește, fiorinu mi să găsește și sunt mic diac, bat cât un liliac.
Ertați-mă ce voi grăi, că nu știu nimica ceti, învățătoriu mă momește, dar ghes
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la mine privește și nu trecură multe zile și-m pusă învățătoriu mâna pe mine și
mă pusă sub jordele. Eu, vai, spatele mele.
Nu mă întristați că sunt mic, deacă sunt mic de stat, că sunt foarte bun de cap,
că știu bine cânta, deacă doi fiorini mi-ț da, deacă n-oi ști bine cânta, eu știu
bine bea, că nu sunt viță rea și nașterea Domnulu nostru Is.Hs. să vă fie de folos. Finis

Teatrul popular catolic
Betleemul din Turnu1089
Személyek (Personaje):
Karácsonyfás
Két angyal
Öreg
I bojtár
II. bojtár
III. bojtár
IV. bojtár
V. bojtár
Karácsonyfás
Megnyilván az ajtó dicsérem a Krisztust
s kérek a szólásomhoz magamnak egz kis just.
Csillogó, de mégis szomorú emlék ezen tisztelt ház midőn asztalidra nézesz.
Boldog voltál midőn alkotott az Isten.
És boldogságod romokba dűlt itten.
Itt van a tiltott fa vészteljes gyümölcse, melyet az állnok kígyó méreggel elönte.
Mondá ugyan Isten ne bántsd a tiltott fát, mert merénységet, bűnt és halált hoz
rád.
De mert édesebbek voltak a csápkígyó szavak, az első szülők ezekre hallgattak.
És mert bűnt követtek el,
Bűnt az Isten ellen, elűzte az angyal lángoló fegyverrel.
Isten haragja volt a fegyvernek lángja,
Melyet mi is egykor vetettünk alája.
S lőn a vétke népnek ínséges az élet, melyből menekülni nem is igen reménylek.
De Isten könyörült s jött az égi szózat:
Ember neked Isten megváltót ad.
Igen, ki megtöri a csápkígyó feját és lehozza az egykor eljátszott ég kegyét.
Az ige testté lett és megnyílnak az egek mire eloszlanak a sűrá fellegek.
És felderül a rég várt boldogság hajnala
1089

Inf. Péterszabó István, n. 1927, Turnu
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Mit hirdet a népnek az Isten angyala.
Két angyal (Doi îngeri)
Dicsőség mennyben az Istennek,
Dicsőség mennyben az Istennek…
Az öreg (Bătrânul)
Csak jertek fiaim, cask jertek majd elmondom,
Ami vélem történt a delelő dombon.
Amint botra dőlve szerte nézegettem, egyszercsak egy csodálatos fény támadt
mögöttem.
Úgy megdöbbentem a csodálatos fényre, hogy szinte elveszett mindkét szemem
fénye.
Mire ezt föleszméltem ékes hangvegyület jött felém, mind mikor ezüsthúr pendül
meg, a lelkemig hatott.
Mert a dalom felett lelkem mind földi örömet élvezett.
Azóta e hangok mintha cask gyökeret vertek volna bennem, fülembe csengenek.
Szemem egyre ugrik, szívem kétszer üt, szóval nagy változást érezek mindenütt.
Fiúk, ma nem tudom, hogy mi történik velem, de hogy nagyszerű, azt előre
érezem.
I bojtár
Jó apám, effélét én is vettem észre, hogy fürge nyájaink együtt legelésznek.
II. bojtár
Én arról gyanítom, hogy valami vár rank, mert egyre ugrálnak és vígak a
báránykák.
Most lefekszenek
Két angyal
Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek, mert ma nektek született kit
megjövendöltetek, egy szűznek méhéből, szűzen szült véréből Megváltó
Istennek.
Ale – alleluja!
III. bojtár
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Mi zeng oly édesen, hallod-e apám, hallod?
Ezek nem lehetnek puszta földi hangok.
Az öreg
Fiaim, pásztorok, hamar keljetek fel, angyalok jöttek öröm énekekkel
És azt mondják az éjjel messiás született, ki megszabadítja az emberi nemet.
Keljetek fel hamar, siessünk látni őt, az égből szállott Isten üdvözítőt.
IV. bojtár
Ez angyali szózat lenne, amit hallánk.
Az öreg
Úgy van édes fiaim, az ég angyalai jöttek le az égből nekünk hírt mondani.
És azt hozták el hírül, hogy akit régen vártunk, Betlehemben fekszik kisded
messiásunk.
V. bojtár
Ne késsél hát apánk, vezess minket oda, hogy imádjuk őt a földig borulva.
Az öreg
Elmenyünk fiaim, mindjárt elmenyünk Betlehembe, ahol fekszik kisded Istenünk.
Hagyjuk el a nyájat, hisz még oda járunk, felügyel reája majd akit imádunk.
És, hogy vándorlásunk épületes legyen, mondjuk el az útban az én szép énekem.
Dorota din Fântânele
Všetci:
Sem sa ženu do žalavu, už nie vidim svetlo žiaru.
Mužu, mužu Jezu Krisťe, už poručam dušu iste.
Dofil:
Ja pan Dofil k vam prichadzam, preto
k vam prichadzam,
že sam počul, že tu prekrasna pana
čo Ježiška milovala,
pre pano krala vivolena menuie sa Dorota.
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Kraľ:
Ja pan kraľ k vam prichadzam,
preto k vam prichadzam,
že som počul, že tu prekrasna
pana čo Ježiška milovala,
do zahradky pospiechala, menuje sa Dorota.
Sem pristupte katanovia!
Kat:
Čo vam dovolene pane kraľe ?
Kraľ:
Berte Dorota da žalaru, tam ju mučte,
tam ju trapte, a na jej
krasu nič nie dajte.
Chceš Dorota moja byť
Ja by ťa chcel od vecnej smrty vykupiť.
Dorota:
Ach bože prebože čo to za več?
Morža več jak ostry meč.
mala by sa Krista spustit račej
horku smarťi podstupit.
Dofil:
Dorota je krasna ako sluko a mesiac jasna,
krala nemilovala,
ale pana Ježiška do jej srdea vzala
Všetci:
Staj katany nepospiechaj,
zadrž meča svojho,
krasna pana si nevzdichaj
ked teba do neba povedu,
s tebou byvať budu.
Az by moj meč ostrohrany u Dofila
zadržany, stan Dorota krasna pana
až porote vivolen.
Kraľ:
Dofile, Dofile, choj ku Dorote,
pitaj to kvetko od Otca nebeskeho
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z lipi panej Marie.
Dofil:
Tu je to kvetko od Otca nebeskeho
z lipi panej Marie.
Chceš Dorota moja byť, ja by ťa chcel
Ja by ťa chcel od vecnej smrty vykupiť.
Dorota:
Ach Bože preBože čo to zareč
horšia reč jak ostry meč,
prv bola kralova, teraz
mam byť katanova ?
Stoj katane nepospiechaj
počej ma pomodlit nechaj.
Všetci:
Bila Dorota svata s pobožneho života,
šla jednu raz kralovať
tam ju spasil sam pan kral.
/ Chceš Dorota moja byť
ja by ťa chcel vikupiť/ bis
Dorota:
A ja nie chcem žadneho
mam ja Ježiška sveho.
Všetci:
Pan kral sa jej rozhneval,
do žalara zavieť dal,
Do žalaru zavieť dal hneť
na vojnu odjechal sedem
let tam vojaval, sedem let tam vojuje,
v osni rok domu pride.
V osmi roku domu pride na Dorota
spominuie, na Dorota
Spominuite, žije ona lebo nie?
Kat:
Oj žije pan kral zije nie je
Všetci:
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Poslal pre nu dve katy že
an ju chce vydeti, hnod bola
privedena pred kralem podstavena.
Kraľ:
/ Chceš Dorote moja byť,
ja by ťa chcel vykupit?/ bis
Dorota:
A ja nie chcem zadneho,
mam ja Ježiška sveho.
Všetci :
Pan kraľ sa jej rozhneval,
na oleji smanžit dal,
Čim saviacej smanžila,
tim prekasniejšia bila
Nepomžu tve čary,
ani žadne spomiery spomoš
ty ostry meč, až ty spadne hlavka preč.
Už je Dorota stata,duša do neba vzata,
traja anjeli
Zleteli, dušu do neba vzali.
Pochvalen Pan Ješiš Kristus! 1090

Toţi:
Aici mă grăbesc în întuneric, şi nu mai văd lumina
Isuse Cristoase, îţi dau ţie sufletul.
Dofil:
Eu sunt domnul Dofil, şi am venit la
dumneavoastră, la dumneavoastră vin
deoarece am auzit, că aici o frumoasă fecioară
care îl iubea pe copilul Isus,
a fost aleasă de regele nostru, iar ea se numeşte Dorota.
Regele:
Eu domnul rege vin la voi, deoarece am auzit
că aici o fecioară frumoasă
îl iubea pe domnul Isus
1090

Inf. Gocala Janko, n. 1980, Fântânele
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în grădină s-a grăbit
se numeşte Dorota.
Veniţi aici călăi!
Călăul:
Ce doreşte domnul rege?
Regele:
Luaţi-o pe Dorota în temniţă
acolo să o torturaţi,
să nu aveţi grijă de frumuseţea ei.
Vrei să fii Dorota a mea, eu aş vrea
Să te răscumpăr din moartea veşnică.
Dorota:
Oh, Doamne, ce lucru,
Ce lucru ca o sabie ascuţită.
Decât să mă leapăd de Cristos
Mai bine primesc moartea amară.
Dofil:
Dorota e frumoasă precum soarele
şi luna limpede,
nu-l iubea pe rege dar în inima ei l-a
luat pe copiulul Isus.
Toţi:
Staţi călăi, nu vă grăbiţi,
opriţi sabia voastră,
frumoasă fecioară nu plânge
când pe tine în ceruri te voi duce
Cu tine voi locui în cer.
Când spada cu mai multe muchii a lui
Dofil reţinută, soarta frumoasei Dorota
A fost pecetluită.
Regele:
Dofile, Dofile, du-te la Dorota
cere-i floarea de la Tatăl Ceresc, din mantia
Fecioarei Maria.
Dofil:
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Aici e floarea de la Tatăl Ceresc, din mantia
Fecioarei Maria.
Vrei să fii Dorota a mea, eu aş vrea
să te răscumpăr din moartea veşnică.
Dorota:
O Doamne, Doamne, ce fel de cuvine
precum sabia de ascuţite
la început am fost a regelui, acum
trebuie să fiu a călăului?
Aşteaptă călăule, nu te grăbi
Vreau să mă rog.
Toţi:
A fost Dorota sfântă cu viaţă religioasă
a venit sa să fie regină
şi acolo a fost salvată de călău
Vrei să fii Dorota a mea, eu aş vrea
Eu te voi răscumpăra (bis)
Dorota:
Eu nu vreau pe nimeni,
Eu îl am pe copilul Isus al meu.
Toţi:
Domnul rege s-a supărat
şi în temniţă a dat să o închidă
şi a plecat la război,unde 7 ani a luptat
7 ani acolo a luptat
în al 8-lea când a venit acasă
şi-a adus aminte de Dorota
De Dorota îşi aminteşte
Trăieşte ori ba.
Călăul:
Oi, trăieşte rege, trăieşte, nu este moartă.
Toţi:
A trimis după ea pe doi călăi
că el vrea să o vadă
Imediat a fost adusă.
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Regele:
Vrei să fii Dorota a mea, eu aş vrea
Eu te voi răscumpăra (bis)
Dorota:
Eu nu vreau pe nimeni,
Eu îl am pe copilul Isus al meu.
Toţi:
Regele s-a supărat şi a poruncit
să o opărească cu ulei încins
Cu cât uleiul o ardea mai mult
Cu atât era mai frumoasă
Farmecele tale nu o ajută
dar ajută sabia ascuţită
până îi cade căpuşorul jos.
Dorota este deja moartă
sufletul este luat la ceruri
Trei îngeri au coborât, sufletul la ceruri l-au luat.
Lăudat fie Domnul Isus!
Cântece de aducere a ploii
Varianta din Rădești
„Paparudă rudă
Vină de ne udă
Să vină pe dată
O ploaie curată
Ploaie, Doamne, ploaie
Locul să se moaie
Holda să rodească
Și rodul să crească
Iarba să-ncolțească
Frunza să-nverzească
Unde dai cu sapa
Să meargă și apa
Unde treci cu plugul
Să meargă ca vântul
Grâul să-nfrățească
Cât omul să crească
Socu cât voinicu
Paiul gros ca dricu
Să-ngreune rodu
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Și să umple podu”.1091
Variante din Cenadul Unguresc
1.
Dodolaie laie
Dă Doamne să ploaie
Hei dodolaie
Hei dodolaie
Inde dai cu sapa
Să sporească apa
Hei dodolaie
Hei dodolaie
Rodu până-n podu
Spicu ca cuţâtu
Hei dodolaie
Hei dodolaie1092
2.
Dodoloaie, loaie
Dă-ne Doamne ploaie
Ploaie curată
Dă la Dumnezo dată
Să ne crească grâu
Grâu până-n brâu
Spicu cât cuţâtu
Rodu până-n pod
Hai dodolaie.1093

1091

Oancea, 1972, p. 39
Inf. teren Graur Traian, n. 1927
1093
Terezca Kiss, născută Ardelean, 1917
1092
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