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Abstract 

The direct or indirect contact with the field works of the year, the life and welfare of the 
individual or of the community is characteristic to the traditional calendar customs. In their 
repertoire, alongside customs directly related to the field works appear customs directly related to 
the life of the individual, of the family or of the community. The association between maternal 
fecundity and fruitfulness of the earth is the concept that unites the two aspects. These customs have 
a cyclical character, being repeated in similar forms at certain fixed dates of the year. 
 
Résume 

Les coutumes annuelles se caractérisent par leurs liens directs ou indirects avec le rythme 
des travaux au fil de l’année, avec la vie et la bonne humeur des individus ou de la communauté. 
Dans leur répertoire, à côté des coutumes liées directement aux travaux, apparaissent des 
traditions liées plus profondément à la vie personnelle, à la famille, à la collectivité. L’ association 
entre les productions de la terre et la fécondation maternelle est le concept unis sant ces deux 
aspects. Ces traditions présentent un caractère cyclique et se répètent sous des formes similaires à 
certaines dates fixes de l’ année. 

 
Rezumat 

Obiceiurilor calendaristice le este caracteristică legătura, direct sau indirect, cu muncile de 
peste an, cu viaţa şi cu bunăstarea individului sau a celorlalți. În repertoriul lor, alături de 
obiceiuri, care privesc direct muncile, apar obiceiuri legate mai direct de viaţa fiecăruia, a familiei 
sau a colectivităţii. Asocierea dintre rodirea pământului şi fecunditatea maternă este conceptul 
care uneşte cele două aspecte. Aceste obiceiuri au un caracter ciclic, fiind repetate în forme 
similare la anumite date fixe ale anului. 
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I. Poezia colindelor 
 

Poezia descriptivă este poate cea mai veche formă de poezie constituită,deosebită prin 
complexitate şi amploare. În zona Munţilor Zarandului, respectiv, localitatea Roşia-Nouă, poezia 
descriptivă este reprezentată, mai întâi, prin pluguşor, un obicei moştenit din vechime. Cu timpul 
însă, a cunoscut numeroase schimbări adaptate la o asemenea realitate, astfel că multe elemente 
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arhaice s-au transferat în poezia colindelor. Trecerea pe plan simbolic se realizează atunci când în 
poem nu se mai descriu activităţi practice, ci acţiuni sau ritualuri. Multe din colindele de pe Valea 
Roşiei se încheie cu versul „Şî ce-o gazdă veseleşce”, potenţând starea ceremonială,  funcţiile 
magice şi de urare. Prin acest vers gazdele sunt invitate să se integreze timpului ceremonial pentru 
că a sosit ceata de colindători. Plugarul devine un personaj mitic la care se raportează întreg 
universul. Magia continuă pentru împlinirea ritualului agrar, în aceeaşi atmosferă a 
microcosmosului gospodăresc la dimensiunile macrocosmosului: „acest plugar bătrânu/ la masă 
şezându/ ... / da-n mijloc de masă/ este-un mic săgişu/ mare mărgărişu/ mândru şî-nfloritu/ cu flori 
de argintu/ când ploaia ploiare/ merele coceare/ când vântuţbăceare/ merele picare/ şî cele mai 
mari/ le dă la plugar.  

Poezia colindelor continuă poezie descriptivă, dezvoltând prin repertoriulei forme alegorice 
şi simbolice de transmitere a urării. Colindele propriu-zise se caracterizează printr-o varietate 
tematică, determinată de caracterul individualizat al urării. Funcţia de urare se adaptează potrivit 
diferitelor situaţii ale grupurilor umane, implicând mai multe teme. Fiecare temă poate fi realizată 
prin subiecte diferite.Cu timpul, acestea s-au îmbogăţit prin acumularea unor noi elemente ce au 
determinat integrarea unor fragmente de cântec epic şi legende, care primesc şi funcţie de felicitare. 
Cele mai generalizate sunt colindele de zori: „dimineaţa lui ajunu/ zorile-s dalbe zori de ziua/ să 
prea duc l-acest om bunu”.Asemenea colinde pregătesc gazdele pentru primirea cetei de feciori, 
rolul mitic transferându-se asupra acestora. Adresarea este energică şi semnifică entuziasmul care 
caracterizează întregul ciclu. În colindele cu urare individualizată,  exprimarea urării este variată. 
Urarea de belşug în colindele de gospodar este făcută printr-un şir de expresii hiperbolizate care 
sugerează bunăstarea: „acest plugar bătrân/ la masă şezând/ la masă galbănă/ galbănă de ceară/ 
tare ca de piatră/ deasupra pe masă/ taler de mătasă/ în colţuri de masă/ ciucuri de 
mătasă”.Urarea este dominată de atmosfera sărbătorească ce marchează trezirea gospodarului şi 
îndemnul solemn la muncă.  

În colindele de flăcău este prezentat un ideal eroic, prin desfăşurări epice cu caracter 
fabulos, raportat însă la o persoană concretă. Din această cauză, logica naraţiunii este mereu 
neglijată iar relatarea nu este marcată de dramatism. Totul are un interes simbolic. Vitalitatea 
maximă a flăcăului este o trăsătură care se impregnează la întreaga ceată de feciori, conform unei 
credinţe magice din vechile culte ale fertilităţii, care considera posibilitatea contaminării cu toate 
aceste calităţi pozitive. În colindele pe tema luptei cu leul, fiecare moment epic are o valoare 
simbolică. Acest act înseamnă intrarea feciorului în rândul bărbaţilor, este o probă de foc a bărbăţiei 
acestuia. Simbolul forţei se remarcă prin modul de aducere al leului legat: „ei de luptă se lăsară/ 
pucămirel a lega/ a lega şi-mpăivăna/ sus pa murg a-l arunca”. Prima recunoaştere a calităţilor 
voinicului este făcută de către mama sa – reprezentanta satului care îi transmite astfel indirect 
aprecierile sale: „ferice Doamne ferică/ de băiatul meu băiat/ c-aduce leul legat/ face cinste la 
împărat”.Flăcăul nu este doar un vânător iscusit ci şi un călăreţ neîntrecut, calitate necesară intrării 
în rândul bărbaţilor, sau al oştenilor. Vânătoarea avea loc într-un cadru plin de pericole „pe ce codri 
n-aţi umblatu”. 

Colindele de fată conţin imagini de un lirism debordant. Fata îşi aşteaptă peţitorii cu găteli 
făcute de mâinile ei, fapt ce sugerează hărnicia şi frumuseţea spiritului. Nici băiatul nu e mai prejos. 
El îi dăruieşte obiectele magice ca într-un ritual al intrării în rândul femeilor: „şî noi ţ-am adusu/ 
furchiţă pistriţă/ fusu-i văruitu/ cu plisnărde-argintu. Iar ea îi întoarce darul: „că şî noi găcirăm/ 
cămeaşă de inu/ croită pa spină/ guler giţâmiru/ cu ciucuri gifiru.În toate colindele de fată este 
prezent un mirel-tânarelu, voinic sau fecior – imagini care dezvoltă lirica erotică. Natura intervine 
în anunţarea evenimentelor: „ce vântuţu-iaiestare/ c-ăsta nu-i vântuţulinu/ că-s feciorii făloşăii”.De 
asemenea, zestrea este foarte importantă, însă valoarea umană o domină. Uneori fata preferă să mai 
aştepte, chiar cu riscul vorbelor,  decât să se mărite cu cel care îi vânează doar zestrea: „cer carul 
cu patru boi/ ş-o turmî mare gi oi/ cer murguţuda-nşăuatu/ cum îi bun ge-ncălecatu/ ... / întoarce 
maicî-ndărătu/ nu-s la ani şî pot s-aşceptu.Şi în aceste colinde, elementul descriptiv predomină. 
Realitatea este transfigurată doar atât cât o cer necesităţile momentului solemn.  
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II. Poezia ceremonialurilor de trecere 
 

A doua mare grupă a obiceiurilor populare, obiceiurile vieţii de familie, marchează 
momentele esenţiale din viata individului – căsătoria şi moartea. Vechimea acestor obiceiuri e 
diferită. Cele mai vechi par a fi cele de înmormântare. Ceremonialul de nuntă este singurul 
ceremonial de trecere la care protagoniştii participă conştient. Acestui ceremonial îi este 
caracteristic echilibrul dintre secvenţe, care marchează ruperea de starea veche, acomodarea cu 
noua stare şi integrarea în aceasta. În zilele noastre, în satele de pe Valea Roşiei se mai păstrează 
scheletul care dă totuşi suflul tradiţional de consfinţire a trecerii celor doi tineri la o viaţă nouă. 
Chemarea la nuntă se face duminica, de către doi feciori – doleaşi– rude sau prieteni de-ai tinerilor. 
Doleaşii sunt îmbrăcaţi tradiţional, având peste piept legate două cingeie cusute sau ţesute de fată şi 
poartă cu ei o dolie, în care este ţuică. În dimineaţa nunţii, meseleuca găteşte mireasa cu coroniţă 
din floricele de cârpă sau hârtie, cu sumnă albă de mătase şi cârpă de încins cu fodori. Mirele, 
însoţit de nuntaşi şi muzică, vine la casa miresei unde-i sunt scoase înainte alte fete îmbrăcate tot în 
mirese, dintre care trebuie să-şi recunoască aleasa. Aici se cântă cântecul fecioarei: „Hai maică de 
mă petreci/ până-n capătul grădinii/ că de-acolo merg cu strinii”. Mama răspunde: „Petreacă-te 
soacră-ta/ c-aceea-i măicuţa ta/ petreacă-te socru-tău/ c-acela-i tăicuţul tău”. Uneori pot fi şi 
obiecţii adresate însoţitorilor mirelui: „De-aici nu-ţi ieşi/ până nu-ţi plăti/ cojoc socrului/ cizme 
soacrei”. Invitaţii mirelui ripostează: „Nu te lăuda portariu/ că lăuda-i a noastră/ că noi că avem/ 
mirel tinerel/ şi că el îşi poartă/ buzdugan galbân/ pe sus l-azvârli/ uşile-or sări/ chei or tresări/ şi 
noi om ieşi. Împreună pornesc spre biserică, de obicei, pe jos. În faţa lor doleaşi joacă mărul – un 
schelet din lemn sub forma unui copăcel, împodobit cu prime din hârtie creponată – şi steagul , 
împodobit cu tricolor, eşarfe colorate şi flori din hârtie creponată. Sunt admiraţi doleaşii care 
descântă cel mai bine – la mireasă, mire, naş şi naşă, neveste, babe, gură-cască – şi le merg 
picioarele ca pe aţă. Alături de ei,un grup de femei prinse la braţ dau replica la descântece şi 
întreţin atmosfera pe tot parcursul drumului. La întoarcerea de la biserică i se cântă miresei: 
„Frumos te purtai cunună/ tot cu flori şi cu viori/ şi cu dor de la feciori/ şi ia seama soră, bine/ că 
pe calea de la fete/ creşte, soră, iarbă verde/ pe calea ta, de la joc,/ creşte-un fir de busuioc/ şi pe 
calea de la mamă/ creşte-un fir de măerană”. Primirea miresei în noua familie începe cu spălarea 
pe mâini la ciubăr unde mireasa stropeşte întreg alaiul cu un busuioc înmuiat în apă sfinţită. 
Ciubărul trebuie să fie nou, neutilizat până atunci. Fiecare nuntaş se va spăla pe mâini, trecând pe la 
mireasă şi cinstind-o pentru această onoare, cu bani. După acest ceremonial se ia ciubărul şi se 
merge la creangă – un pom tânăr din apropierea casei – unde se aruncă apa şi se cântă în timp ce 
mirele trebuie să taie creanga dintr-o singură încercare şi să-i pună miresei cârpa pe cap, trecând-o 
în rândul nevestelor. Givării dau apoi dezlegare la începerea jocului. Nunta continuă toată noapte, 
iar spre dimineaţă se strigă cinstea, începând cu naşul. Givării se îngână unul pe altul şi fac 
prezentarea darurilor cât mai amuzantă. Spre dimineaţă are loc şi jocul miresii, unde aceasta poate fi 
dansată de nuntaşi contra cost. 

Motivul înstrăinării fetei îl regăsim în multe cântece lirice, dar şi în cântecele de nuntă. 
Mireasa începe o nouă viaţă cu nostalgia trecutului. I se adresează în special mamei: „de astăzi-
nainte/ tu m-ai aştepta/ cu prânz cald la masă/ cu apă rece în vasă/ prânzu s-o răci/ apa s-o încălzi/ 
şî io n-oi veni”. Atmosfera generală a cântecului de nuntă este tristă, insistându-se pe imaginea 
despărţirii şi a intrării într-un nou ciclu caracterizat de incertitudine. Limbajul este un alt aspect al 
valorii artistice a colindelor. O limbă arhaică, cu inflexiuni ceremoniale imprimă poeziei o 
atmosferă sacră. Colindelor le este caracteristică şi folosirea diminutivelor care au rolul de a 
intensifica tonul afectiv şi a realiza acea atmosferă de intimitate colectivă. Dativul etic este frecvent 
în acelaşi scop: „un fiuţ micucel/ mare să mi-l crească/ mare şi mai mare/ mare şpăcurariu/ 
păcurari la oiţî/ la oiţî pe muncei. Limba ”cântată” este adaptată cerinţelor de expresivitate, 
folosind adesea repetiţiile, în mod diferit de limba vorbită.   
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Oraţia de nuntă începe într-o atmosferă de calm, sub auspiciile dumnezeieşti: „La masă 
şezând/ Domn din cer rugând/ ... / Visul ce-ai visat/ Domnul ţî l-o dat/ Mirel tânarel/ Tânăr şi 
frumos”. Concomitent cu derularea secvenţelor, circumstanţele se modifică. Fetei i se reproşează 
faptul de a fi fost prea făloasă, încât băiatul nu s-a putut stăpâni să nu o iubească. „Şti ce ţi-am spus/ 
Când eram mai mulţi/ Să nu ci preumbli/ Pa uliţa noastră/ În papuci tropocind/ În sumnesforaind”. 
Alegoria vânătorii, frecventă în poezia colindelor, este prezentă şi aici. Fata este o posibilă pradă 
încât viitorul mire îşi cheamă „Cătane bărbate/ Şî tăice înarmace/ Mreaja ţ-o întins/ Pe tine te-o 
prins”. Cel care vânează este înzestrat cu toate atributele de voinicie. Se insinuează nu doar o 
vânătoare a fetei, ci şi una a zestrei. Treptat nunta ajunge să pară un conflict acut între cele două 
familii. Locul unde va merge mireasa este neprimitor, cu oameni noi: „Pasta munţi cu spini/ La alţii 
vecini”.Senzaţia de conflict domină întreaga oraţie cu accente surprinzătoare la început şi cu 
tendinţe de împăcare spre sfârşit. Această evoluţie spre scăderea tensiunii este semnificativă pentru 
tendinţa de refacere a echilibrului social şi psihologic. Rudele mirelui păstrează un grad de 
autoritate asupra rudelor miresei. Chiar dacă şi acestea încearcă să-şi evidenţieze „floarea aleasă”, 
atitudinea oarecum sfidătoare a mirelui persistă. Descrierea tânărului seamănă cu cea a lui Făt-
Frumos:Ca-si poarta galben buzdugan/ Când l-o azvârli/Uşile-or sări/ Chei ar tresări”.Dintre 
oraţiile rostite de givări, de remarcat este şi oraţia schimburilor în care cei doi se completează 
reciproc prin fraze scurte şi repetate. Semnificaţiile darurilor sunt descifrate într-o manieră hazlie.  

Cântecele de despărţire semnifică ruperea tinerilor de vechea stare, exteriorizând 
sentimentul dureros, nostalgic. Momentul punerii balţului, ca semn al trecerii fetei în rândul 
nevestelor este marcat de cântece triste: „De astăzi-naince/ Vremea ţ-o venit/ Portul să ţi-l schimbi/ 
Portul cel fetesc/ Cu cel nevestesc. Cântecul de despărţire implică simultan planul real cu cel 
metaforic: „Ia-ţi mireasă zâua bună/ De la fraţi de la surori/ De la grădina cu flori/ Că tu ai avut/ 
Grădină frumoasă/ Frumos v-ai arat/ Şî v-ai sămănat/ Flori au răsărit/ Mândru-or înflorit. Mireasa 
se desparte de toate, îşi ia rămas bun de la tot ce a însemnat cadrul obişnuit. Accentul cade pe 
bunătatea şi hărnicia ei. Noua sa condiţie de nevastă implică alte cerinţe. Cununa este ultima 
podoabă a fetei şi ea va fi schimbată cu balţul. Sentimentul integrării în noua stare este unul aproape 
tragic, implicând renunţarea totală la bucuriile vârstei tinere. Fetei i se induce acest sentiment pe tot 
parcursul nunţii. I se aminteşte de fraţi şi surori, de mama care o va aştepta mereu, ca într-o altă 
dimensiune în care ea nu mai poate evada – viaţa de fată, copilăria. 

Moartea marchează un puternic şoc al echilibrului psihologic şi social la nivelul familiei şi 
al colectivităţii. Sentimentul de pustiire pe care-l provoacă a generat o mulţime de atitudini din 
partea celor vii. Integrarea celui mort în lumea sa trebuie făcută cu rigurozitate, pentru a se evita 
reîntoarcerea în lumea viilor ca strigoi.  

Poezia bocetelor. Conţinutul bocetelor nu este atât de îndepărtat ca şi cântecului ceremonial. 
De obicei, ele reprezintă o evocare a celui mort, a împrejurărilor în care a murit, a durerii pe care o 
lasă în urma lui, aspecte care imprimă poeziei un profund caracter social. „Vai, frate, prietenii tii/ 
Te-or dus în codrii pustii/ De tine nime nu ştii/ Şî ţ-or dat un glonţ de fier/ Şî ţ-or rupt frate-un 
picior/ Vai, frate, să-ţi vezi faţa/ Cum bujăsc viermii pe ea”. 

Nevoia de comunicare directă, de integrare în datele concrete ale evenimentului, lasă câmp 
liber improvizaţiei. Din cauza circumstanţelor care au determinat moartea, durerea celor rămaşi este 
plină de remuşcări. Bocetul este şi o formă de a-şi recunoaşte greşelile făcute faţă de cel mort în 
timpul vieţii şi un mod de a-şi cere iertare. „Iartă-mă soruţă dragă/ Că io am fost pat beceagă/ 
Când tu sângură ce-ai dus/ Pa cararea cea din sus”. Drumul spre cer este perceput în sens 
ascensional, luminos şi doar ce rămâne în urmă este trist şi cenuşiu: „Şî ce-ai dus, soruţă, dus/ Pa 
cararea cea din sus/ La tine îs trandafiri/ La mine lacrimi şî spini”.Participarea fenomenelor naturii 
la înmormântare are implicaţii profunde. Dacă plouă sau ninge se interpretează că defunctului i-a 
părut rău după lumea aceasta, dacă e soare el s-a dus împăcat în lumea de dincolo.  

Cu toate că obiceiul bocirii morţilor este ciclic, importanţa cade pe tensiunea psihică şi pe 
tensiunea morală pe care le exprimă. Modalitatea de expresie în poezia bocetelor este cea a liricii 
descriptive sau narative, cu intensificarea procedeelor afective, marcate prin frecvenţa diminutivelor 



 
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                               Volumul X, Nr. 3, septembrie 2014 
 

 
 

213 

şi a apelativelor familiale. „Hui, tăicuţu meu/ Te-aşteptam să vii la noi/ Pe tine te duc patru 
boi”.Atitudinile lirice fundamentale care fac ca bocetul să se apropie de marile simboluri ale 
limbajului poetic popular sunt refuzul de a accepta moartea şi speranţa că aceasta va fi învinsă, 
precum şi tristeţea despărţirii de cei dragi. 

 
Concluzie 
Datorită condiţiilor favorabile existente pe Valea Mureşului, conservarea literaturii populare 

este încă posibilă. Folclorul ocupă şi în prezent o poziţie deosebit de importantă în spiritualitatea 
locală, menţinându-se viu în sufletul oamenilor.  Cu trecerea timpului, inevitabil, unele componente 
ale folclorului s-au pierdut, în special, elementele de oralitate, transmise prin viu grai, din generaţie 
în generaţie, au avut de suferit prin dispariţia celor care le deţineau ca pe un tezaur de spiritualitate 
locală, în condiţiile vitrege ale unor decenii de indiferenţă faţă de valorile autentice. Alte părţi ale 
literaturii populare şi-au pierdut oarecum specificul locului, fiind supuse unor influenţe dinspre 
zonele folclorice din vecinătate. Şi, ce este cel mai grav, în ultimii ani, o parte a folclorului a fost 
coruptă prin invazia kitcsh-ului. 

Cu toate acestea, fondul principal al literaturii populare din această zonă s-a păstrat în 
memoria colectivă, putând fi transmis şi valorificat în continuare. Disponibilitatea pentru un astfel 
de demers va trebui să conducă însă la realizarea unei lucrări mai cuprinzătoare, bazată mai ales pe 
cercetări vizând aspecte neelucidate până în prezent. 
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20. VAŢAN DOCHIA, Selişte, agricultoare 
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