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Emilia Martin

Schimbări actuale în datina
colindatului la românii din Ungaria
Câteva consideraţii preliminare
Toate sărbătorile calendaristice româneşti includ obiceiuri, rituri şi credinţe
populare. Tradiţiile precreştine, cele legate de schimbarea anotimpului, a vegetaţiei şi a etapelor agricole s-au suprapus sărbătorilor creştine, încât mai ales
sărbătorile mari din calendarul bisericesc cuprind atât elemente creştine cât şi
elemente arhaice, păgâne.
La români, colindatul este un obicei de mare valoare tradiţională, extins şi
complex,1 cu o vastă bibliografie. Aproape că nu există localitate în România,
unde să nu se fi colindat şi să nu se fi păstrat măcar câteva colinde.
Încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, colindele au stat în centrul preocupărilor
multor culegători de folclor, ceea ce explică şi numeroasele antologii sau cărţi
de analiză, tipărite şi retipărite, iar cercetarea continuă şi în zilele noastre.2 Din
păcate, sub aspect metodologic, cele mai multe cercetări din trecut s-au orientat
spre bogăţia textuală, destul de puţine publicaţii cuprinzând şi notaţiile melodice. Unul dintre primii, care au pus pe note colindele culese, a fost Béla Bartók,
considerat azi cel mai mare colecţionar de muzică populară din Centrul Europei.
Cele mai îndrăgite colinde pentru Bartók au fost cele legate de Crăciun, pe care
le-a sistematizat şi fonotecat.3 După modelul lui Bartók, câteva decenii mai târziu
va culege şi nota colinde, din 11 zone etnografice din Banat şi Transilvania Sabin
Drăgoi4 iar lucrarea apărută în 1930 va fi premiată de Academia Română.
Sabin Drăgoi a fost primul care, în studiul din prefaţa cărţii clasifică colindele,
întocmeşte tabele cu variantele, pe subiecte, analizează măsura, ritmul, melodia,
forma, tempoul colindelor.
Trei ani mai târziu, Academia poloneză, îi publică lui Petru Caraman, în limba
română dizertaţia de doctorat,5 intitulată Datina colindatului la slavi şi la români.
Studiu comparat, lucrare erudită în care se făcea pentru prima oară şi o clasificare a
repertoriului de colinde în funcţie de momentele din scenariu, în care erau cântate.

Definiri şi circumscrieri ale datinii
Cel mai vechi tip de colindat la români şi anume colindatul cu măşti, are,
potrivit folcloristului Ovidiu Bîrlea, o origine preistorică, în care măştile erau
instrumentele culturale ale unei magii active. Scopul urmărit prin text, mişcări,
recuzită, gesturi, acte rituale şi practici magice era asigurarea fertilităţii, a rodului
vegetaţiei. Scenariul arhaic cuprindea trei secţiuni principale: naşterea divinităţii,
slăvirea şi moartea6.
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Dincolo de cuvintele şi de gesturile performerilor, menite să se împlinească
şi care au supravieţuit pe durată lungă, o dovadă a funcţiei agrare a colindatului
este însăşi colacul dăruit obligatoriu colindătorilor. Făcut iniţial din prima recoltă, colacul acesta era menit să asigure bogăţia gospodăriei şi viitoarea recoltă.
Colindatul în ceată fără mască, impregnat cu numeroase elemente preluate din
substratul roman,7 a reprezentat şi el o urare de sănătate şi bunăstare, făcută
într-un timp cu valenţe magice, în care cuvintele rostite aveau puterea de a se
împlini. Aici însă nu era vorba de cuvântul oarecare ci de cuvântul organizat,
modelat în forme cristalizate de colind, conservate din generaţie în generaţie. Un
asemenea cuvânt organizat cu valoare şi funcţie magică, făcea posibilă comunicarea cu forţe exterioare omului.
Într-o altă etapă, colindul-urare a început să fie înlocuit, prin colindele religioase, care au pătruns din Occidentul medieval spre răsărit, în colind-vestire a
naşterii lui Cristos.
La o definiţie simplă, colind se numeşte orice text ceremonial compus din elemente magice, dansuri şi scenete, gesturi şi ritualuri de sacrificiu, obiceiuri care
simbolizează moartea şi naşterea, care sunt interpretate de grupuri ce umblă din
casă-n casă, în momentele de schimbare a timpului. De pildă, un asemenea colind este „colindatul junilor” practicat de băieţi tineri de Paşti. Scenariul urmează
modelul colindatului de Crăciun, dar pentru urări se primesc ouă roşii. Tot pe
modelul colindatului de Crăciun, este şi cel practicat odinioară în unele sate din
Oltenia, în Joia Mare de copii şi feciori, care umblau cu „câţăi-mâţăi”, colindând
la ferestre. Numit şi colindatul cu joimărica, datina urmăreşte controlul torsului
fetelor de la şezători.8 Nu este prin urmare de mirare că G. Breazul, în publicaţia
sa, editată în 1938, introduce alături la colindele de Crăciun, care ocupă cel mai
mare spaţiu în economia cărţii, şi colinde cântate la Florii şi de Paşte.
Referitor la originea cuvântului, unii cercetătorii precum Gheorghe Vrabie,
Mihai Pop susţin că denumirea de colind derivă din latinescul „Calendae”, la
vechii romani obiceiul uratului având loc la „Festum Calendarium” (calendele
lui Ianuarie).9
Ovidiu Densuşanu şi Petru Caraman, acesta din urmă comparând colindele
slave cu cele româneşti, considerau că, în limba română, cuvântul „colindă”, latin
la origine, a pătruns pe filieră şi cu pronunţie slavă. În acest context Caraman
aminteşte şi denumirile din limba lituană „kalenda”, din letonă „kalanda” şi din
albaneză „colendra”.
Tot Caraman este cel care a semnalat şi varianta malefică a colindatului, „descolindatul”10, cunoscut, de asemenea, la mai multe popoare slave dar şi la români,
în timpul căruia, exact cum sugerează cuvântul, sunt rostite formule injurioase, de
„stricare”, adresate familiilor, care nu au primit colindătorii în casă sau nu le-au
plătit colinda în mod tradiţional, aşa cum se cuvine.11
În sfârşit, Caraman găseşte similitudini între colindele slave şi cele româneşti şi
în cazul refrenelor, considerând că unul din cele mai vechi refrene din colindele
vechi româneşti, lerui, pe care îl găsim şi la belaruşi ca hei leluja, provine din
limba poloneză, în care lerai, înseamnă aleluia12.
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Denumirea de colindă, care defineşte obiceiul, este una generalizată în spaţiul românesc, ea fiind prezentă şi în zonele apropiate de estul Ungariei, care
ne interesează, precum Transilvania, judeţul Bihor, Arad. Românii din Ungaria,
conservând forma veche a termenului, cândva genarală în toată Transilvania şi
în vestul României13, numesc acest obicei corindă. Excepţie fac câteva localităţi,
precum Micherechiul, Leta Mare şi Nyíradony din Bihorul unguresc, unde s-a
folosit denumirea de „cucuţare”, a cărei semnificaţie s-a pierdut. Cuvântul pare
să provină, prin extensie, de la denumirea locală a colăcelului, „cocuţ,”14 pe care
îl primeau colindătorii pentru urări de la gazda casei.
Colindelor specifice sărbătorii Crăciunului (colindatul copiilor, colindatul propriu-zis, colindatul cu turca, umblatul cu steaua, Viflaimul) li se adaugă colindele
de Anul Nou şi cele de Bobotează (urăturile cu „Plugul”sau „Pluguşorul”, urarea
cu sorcova, zăuritul) care au aceeaşi funcţie agrară15.
În scenariul colindatului există câteva secvenţe cheie, cu propria gestică şi cu
propriile inventare de texte, cântate sau vorbite:
– Relaţia cu gazdele, dialogul
– Colindatul sub fereastră, vestirea sărbătorii
– Colindatul în casă
– Interpretarea colindelor speciale, conform vârstei celui căruia i se colinda
– Mulţumirea darurilor, salutul de plecare, urări de bine (de multe ori într-o
formă hazlie).
Odinioară ceata de colindători a fost acompaniată de muzică. La începutul
secolului XX de fluier şi de cimpoi16 apoi după ce cimpoiul a dispărut, de clarinte,
torogoată sau vioară. În alte zone, precum Hunedoara, colindatul se făcea şi se
face şi azi cu dube. Pe drum, de la o casă la alta colindătorii bat pe dube, marşul
sau marşurile dubii.
Pornind de la prezenţa instrumentelor, Mihai Pop a susţinut că, pe vremuri, pe
melodiile colindelor s-a şi dansat.
Poezia colindelor
Colinda este o poezie de străvechi caracter ritual, devenită mai târziu preponderent ceremonială sau cu funcţii spectaculare, dar care nu a fost niciodată
interpretată în afara obiceiului.17
Poezia colindelor este foarte bogată şi variată ca text, de la colindele „lumeşti”18
ce se adresează ad personam, fiind cântate la comandă pentru fecior, pentru fată,
pentru gazdă, pentru văduvă, pentru tineri casătoriţi etc până la cele religioase,
între care sunt incluse şi cântecele de stea.
Adeseori tema colindei este una epică, de baladă sau de poveste. În formă de
colind apare de exemplu balada Mioriţa sau balada Meşterului Manole.
Bogăţia subiectelor derivă probabil şi din faptul că în decursul secolelor în
corpul colindelor au fost introduse texte aparţinând altor obiceiuri, ca parte dintrun sistem simbolic unitar.19 Întrepătrunderile dintre diferitele cântece legate de
obiceiuri se explică şi prin afinităţile dintre obiceiuri. De pildă există legături între

6

IZVORUL

colinde şi obiceiurile legate direct de muncile agricole, ieşirea la holdele verzi
şi cântecele de seceriş sau între colinde şi încheierea de noi căsătorii, menite să
aducă braţe noi de muncă şi să asigure continuitatea neamului. În Transilvania,
în unele cântece de secerat, apar formule de urare asemănătoare colindelor sau
în colinde părţi din folclorul de nuntă.
Dumitru Pop explică acest lucru prin faptul că aceste texte au luat naştere de
la sine, multe asemănări provenind din analogiile dintre momentele esenţiale din
viaţa omului şi moartea urmată de reînvierea divinităţii.20
După Mihai Pop este vorba despre o viziune globală a lumii, în care elementele
vieţii particulare şi ale comunităţii sunt conexate una cu alta, formează un sistem.
Vechile versuri rituale cărora mai târziu li s-au suprapus şi alte funcţii, niciodată
nu s-au putut cânta în afara obiceiului, adică textul ritual s-a dezvoltat împreună cu
sistemul obiceiului a cărui parte integrantă este. Doar în acest context se activau
riturile şi dobândeau valoare simbolurile magice inserate în structura textului,
de pildă în refrene. Cântatul colindei crea un contact între mituri şi realitate, în
scopul magic. Acest contact este întărit de refren.
Cât priveşte funcţia primă de urare, ea a dezvoltat forme alegorice şi simbolice
de transmitere a mesajului.
Dacă în colindele copiilor urările sunt întotdeauna directe, concrete în legătură
cu cele pretinse de la gazdă pentru urat colindei, colindele de ceată conţin urări
indirecte, realizate la modul fabulos, de unde necesitatea descrierii, în aceste
colinde, a diferitelor stări ipotetice, ce se doreau împlinite pentru cei uraţi (fată,
fecior etc.).

Încercare de contextualizare a vechiului colindat
la românii din Ungaria
Focalizând analiza pe satele din judeţele Maramureş şi Satu Mare, zone învecinate cu estul Ungariei, unde trăiesc români, aici obiceiului colindatului de
Crăciun cunoaşte patru tipuri de performare: colindul copiilor în vârstă de 4-5
ani cu părinţii lor, colindul copiilor mai mari, colindul de fete sau femei tinere şi
colindatul cetei de feciori. Tradiţiile şi obiceiurile diferă de la o aşezare la alta. În
unele locuri, cetele de colindătoare pe lângă colindele tradiţionale interpretează
şi cântece de distracţie care întăresc veselia sărbătorii, dar se şi îndepărtează de
vechile rosturi ale colindatului. Există puţine locuri, dar mai există totuşi sate
unde bătrânii merg să colinde pe la vecinii lor.
Trecând cu analiza la comunităţile româneşti din Ungaria, odinioară la acest
obicei lua parte tot satul. Comunitatea îi aştepta, se implica ritual prin dialogul
cu colindătorii şi prin darurile pregătite, iar grupurile de copii, stelaşi, turcaşi
şi colindători urau în numele tuturor şi prevesteau pentru întreaga comunitate
bogăţie şi fertilitate.
Colindatul a fost practicat în toate localităţile cu români în Ungaria, fie în Ajun,
fie de Crăciun, fie în toate zilele până la Sfântul Vasile scenariul fiind însă acelaşi.
Obiceiul fiind transmis din generaţie în generaţie, colindătorii din anii trecuţi

7

IZVORUL

cunoşteau atât textul, melodia şi modul de desfăşurare a obiceiului, învăţându-i
pe cei nou intraţi în grup.
De la un sat la altul, repertoriile au fost uşor diferite. Cu ocazia cercetărilor,
au fost identificate mai multe variante, ca text şi linie melodică. De asemenea au
fost înregistrate şi colinde cântate pe melodii diferite.
Pretutindeni însă, ponderea cea mai mare în repertoriul local a fost tot timpul
deţinută de colindele cu conţinut religios.
Faţă de satele din Maramureş sau din judeţul Satu Mare, în comunităţi româneşti din Ungaria au funcţionat doar două tipuri de colindat:
1. colindatul copiilor de 10-12 ani
2. colindatul feciorilor în ceată
Colindatul copiilor
Grupuri de câte 4-5 colindători, băieţi între 10-12 ani, mai rar şi fete, în perioada Postului Crăciunului, cu o seară înainte de colindat, se întâlneau să repete
colindele. În Giula, colindatul începea în ajunul Crăciunului la ora 14.
De obicei se mergea mai întâi la casele rudelor. Colindele erau interpretate sub
fereastra casei, după ce gazda, la întrebarea „slobodu-i a corida” sau „primiţi cu
corinda?” răspundea „slobod” sau „primim”.
Din repertoriul acestora făceau parte colinde precum „Din cer îngerii”, „Fecioara astăzi” sau „Naşterea ta”21.
Când colinda ajungea la final, găzdoaia deschidea colindătorilor uşa şi îi plătea
cu colăcei, cârnaţi, prăjituri, mere şi nuci. Foarte rar primeau pentru colindat şi
bani. La Chitighaz şi la Bătania copiii primeau colăcei în formă de pasăre, făcuţi
special în acest scop.
Fiecare băiat avea o bâtă şi traista sa, confecţionată de mame, din pânză ţesută
acasă. Excepţie făceau fetele din Giula, care umblau la colindat în grupuri separate, şi care adunau plata colindei în coşuleţe.
Referitor la „bâtele” sau „costanele” purtate de băieţi, se zicea că ele erau instrumente de apărare. Pe străzile întunecate ale satului cu acestea se puteau apăra
de câini. Copii din Micherechi şi-au întărit bâtele cu cuie la capăt, încât se puteau
propti în ele pe drumurile îngheţate. Câţiva informatori din Aletea îşi amintesc că
în satul lor aceste bâte erau împodobite cu panglici şi cipcă (dantele).
Etnograful Mihai Pop afirmă că mai demult bâtele colindătorilor erau făcute din
crengi de măr înmugurite, de unde provine şi textul care se cântă strict la colinde
şi care este cunoscut şi azi „florile dalbe, flori de măr”.22 Umblatul cu „sorcova”
de Anul Nou în zona Buzăului susţine acest lucru: copiii care merg să ureze de
Anul Nou duc cu ei mlădiţe de pomi fructiferi pe care le adună doar din copacii
roditori23. În unele sate din această zonă se poate colinda doar cu crenguţe de
măr, dar se întâmplă să ia cu ei şi ramuri mai mari, pe care le împodobesc cu
flori colorate din lână.
În multe regiuni din România, crenguţele amintite le găsim conservate şi în memoria satelor, în care, odinioară, colindătorii au ţinut în mână o crenguţă de alun
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frumos ornamentată24. În dicţionarul zilelor însemnate de peste an, Ion Ghinoiu
susţine, referitor la colindă, că în tradiţia românească denumirea ei provine de la
ramura de alun, în scoarţa căreia au fost sculptate romburi, iar după ce acestea
au fost puse la afumat rezultând un model în alb şi negru. Culorile alb şi negru
reprezintă contrastele veşnice: ziua şi noaptea, vara şi iarna, viaţa şi moartea. Ca
obicei vechi aminteşte şi împlântarea în pământ (punerea) la Crăciun, de către
copii, a acestor crenguţe de alun sculptate, pe morminte, la capul morţilor, în
credinţa că la învierea de apoi, sufletele să se poată ţine de aceste ramuri25. Astfel
acest obicei devine pentru comunitate şi un element al cultului morţii.
De asemenea, în unele părţi din Oltenia şi Transilvania colindătorii ating cu
bâtele lor stâlpi de la poartă, uşile hambarelor, grinda casei şi scobesc cu ele în
fân, toate acestea pentru a aduce bogăţie şi noroc. Raportul simbolic al acestor
ramuri ornate are corelaţie cu farmecele rodirii şi a bunăstării.26 După cum am mai
amintit, refrenul „florile dalbe” îl întâlnim strict în textul colindelor şi păstrează
amintirea obiectului ritual de odinioară. Treptat, ramura de măr înmugurită a fost
înlocuită de o bâtă simplă. Schimbarea obiectului ritual, a produs şi schimbarea
funcţională, bâtele din simbol al rodniciei, au ajuns obiecte de apărare, iar semnificaţia refrenului „dalbe flori de măr” s-a pierdut.
În paralel cu colindătorii, în unele sate, în Ajun şi în ziua de Crăciun, băieţii de
12-14 ani îmbrăcaţi cu stihare luate de la biserică „umblau cu steaua”. În Giula
obiceiul a fost descris încă în anul 1915 de preotul David Voniga. Grupul era
format din 3 băieţi pentru care preotul cerea aprobare de la poliţie, ca să poată
umbla cu steaua.
În satele din Bedeu, Pocei din Bihorul unguresc, grupuri de câte 6-8 băieţi
umblau cu Viflaimul.
Colindatul feciorilor în ceată
Al doilea tip de colindat a fost cel al cetei de feciori. Conform datinii după
începerea postului ei se adunau şi repetau colindele seară de seară.
La colindat umblau însoţiţi de muzicanţi. Începeau să colinde în Ajunul Crăciunului după lăsarea serii. Colindatul ţinea până în zori, iar dacă nu terminau
mergeau şi în seara de Crăciun. În Săcal, înainte de primul război mondial, colindătorii mergeau cu o zi înainte la primar sau notar şi cereau aprobare să colinde.
La colindat, tinerii purtau bâte pe care aveau bătute mici tăbliţe, de care erau
agăţaţi zurgălăi, cu ajutorul cărora îşi anunţau sosirea. Gazdele îi aşteptau cu
prăjituri şi vin pe masă, iar dacă la casă era o fată mare, după ce terminau de
colindat, feciorii o luau la joc.
La Chitighaz şi Oltaca-Pustă acest mod de colindat al feciorilor avea şi o denumire aparte, „umblatul cu hidede”. În aceste sate, cu binecunoscutul colind „O
ce veste minunată”, colindătorii poposeau de Crăciun pe la toate fetele din sat.
În satele Apateu, Săcal, Peterd, Jaca, Vecherd din Bihorul unguresc feciorii
cântau mai ales colinde religioase.Din repertoriul acestor sate făceau parte colindele: „La nunta ce s-a-ntâmplat/ În Cana Galilei”, „Când cina-i sus pe masă/
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Jidovii stau la fereastră” sau „Când cocoşii au cântat/ Iuda sus că s-au sculat”
dar se cânta şi colinda „Bogatului şi săracului”, „Colinda Sf. Ilie” sau colinda de
fată „Fata dalbă s-o sculatu/Florile-s dalbe.”27
Cât priveşte modul de interpretare al colindelor, cu toate că se cântau în grup,
ele erau cântate pe o voce.
În satele în care se şi juca la casă, după ce se termina şi jocul, se mai cânta o
colindă apoi Birăul rostea, fără melodie dar ritmat, „mulţămirile” pentru darurile
primite. De la o localitate la alta se cunosc mai multe variante asemănătoare.
Cea mai cunoscută începe cu „Hai feciori, feciori! /Bine aţi cântat şi aţi corindat/ Da jupânu gazdă bine o stat şi s-o gătat.”
Darurile primite (colac, cârnaţ, băutură) erau adunate de o Iapă într-un sac, şi
erau consumate la jocul organizat în sat de Bobotează, echivalent spargerii cetei,
la care participau şi fetele.
În paralel sau împreună cu colindătorii, în Ajunul Crăciunului, prin sate se
umbla şi „cu Turca” .
În localităţile în care colindatul cu Turca se desfăşura separat, ceata de turcaşi,
formată din 5-6 feciori, care însoţeau masca, se comporta la fel ca şi cetele de
colindători. Ei aveau un conducător numit Birău, un Chişbirău care mergea înainte
pe la casă să întrebe dacă sunt primiţi şi o Iapă, care aduna darurile.
În faţa casei sau în casă, însoţitorii Turcii colindă, după care urmează jocul
propriu-zis al măştii animaliere. În localitatea Micherechi, Turca juca pe muzică de
vioară şi tobă. La sfârşit, pentru joc, primea cârnaţi şi colaci. Darurile se puneau
în botul turcii, care le dădea Iepei, ca să le pună în sac.
În final, Birăul mulţumea pentru daruri. Textul este identic cu cel rostit şi de
cetele de colindători.
În Săcal, alături de turcaşi umblau şi căluşarii, care la fiecare casă jucau propriile lor jocuri.28
Analizate comparativ, între colindatul copiilor şi cel al feciorilor, chiar dacă
vorbim despre două categorii de urători care ambele îndeplinesc catităţile necesare împlinirii urărilor, au existat importante diferenţe:
1. Motivaţia copiilor a fost câştigul primit, pe când la feciori colindatul respecta
o datină, menită să asigure bunăstarea comunităţii, chiar dacă datina cuprindea
şi o componentă de distracţie, controlată de Birău.
2. Copiii mergeau în grupe de 2-3 pe când feciorii alcătuiau grupuri mari, fiind
însoţiţi şi de muzicanţi, de alţi tineri, care îi urmau.
3. Copiii colindau de regulă de dimineaţa până spre înserat, (la Micherechi în
dimineaţa de Ajun), pe când feciorii umblau de seara până în zorii zilei.
4. La fel, diferit era şi modul de gestionare al darurilor. Feciorii nu adunau
individual, în propria traistă plata colindei, ca şi copii, ci la un loc, într-un sac, iar
la sfârşit se împărţeau pe ele sau le consumau împreună.
În ciuda acestor diferenţe cele două forme de colindat-urare (ale copiilor şi
ale feciorilor) completate de urările din final aveau acelaşi scop: determinarea
bogăţiei, fertilităţii şi norocului, încât membrii comunităţii, pentru a-şi asigura
sporul gospodăriei şi sănătatea familiei, primeau ambele grupuri.
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Umblatul cu turca, Chitighaz, 1983
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Umblatul cu turca, Chitighaz, 1983
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Schimbări actuale în vechiul scenariu şi pierderi
în corpusul de colinde
Colindatul în România este şi azi un obicei viu, performat pe uliţele satului29
dar, în acelaşi timp, colindele au intrat şi în repertoriul echipelor folclorice, interesate de păstrarea tradiţiilor. Spectacolele de colinde, desfăşurate pe scenă,
sunt la fel de îndrăgite pentru că creează o atmosferă de Crăciun. Pe Internet
circulă, de asemenea, numeroase colinde tradiţionale în interpretarea copiilor, a
corurilor sau a unor solişti de muzică populară renumiţi dar şi variante prelucrate
artistice, încât putem spune că vechile tradiţii renasc într-o haină nouă. Odată cu
schimbarea şi actualizarea textelor, apar variante care au un conţinut mai nou.
În comunitatea românească din Ungaria, obiceiul colindatului a dăinuit în satele româneşti,30 în forma colindatului în ceată până prin anii 1950 iar în forma
colindatului copiilor, până prin anii 1970, ca ulterior să dispară de tot în cele mai
multe localităţi. Azi românii din Giula nici nu-şi mai amintesc ca în oraş să fi
umblat feciorii cu colinda.
Cauza dispariţiei ar putea fi aceea, că, în timp ce textul colindelor cântate s-a
tot scurtat iar melodia a fost interpretată într-un tempo tot mai rapid, colindătorii
au început să urmărească în primul rând câştigarea unor bănuţi, încât treptat, în
noaptea de Crăciun, tot mai des uşile au rămas încuiate, la venirea lor.
Cât priveşte forma ultimă de colindat în comunităţile româneşti din Ungaria,
cea a copiilor între 5-10 ani, (cei mai mici însoţiţi de părinţi), aceasta nu a mai
acoperit tot satul. Copiii au început să se limiteze la a colinda la vecini şi rude, la
care interpretau un repertoriu de colinde foarte simple şi hazlii.
Schimbările produse au transformat treptat vechiul obicei, rezultatul fiind dispariţia treptată şi a repertoriului laic original.
Totuşi, însemnătatea datinii colindatului, pentru comunităţile româneşti, a
făcut ca, până şi în localităţile, în care azi populaţia românească este asimilată,
în care nu mai există practic nici un obicei şi nici măcar limba maternă nu se
mai cunoaşte (cum ar fi de exemplu localităţile din Bihorul unguresc) memoria
colectivă să mai păstreze fragmente din colinde.
Constatarea procesului de alterare a obiceiului, a determinat în ultimii 50 de
ani intensificarea activităţii de adunare a materialului folcloric legat de colindat
şi de arhivare a lui la Muzeul Erkel Ferenc din Giula.
Până în prezent, au fost înregistrate numeroase interviuri şi colinde din Micherechi, sat locuit în totalitate de români, şi din Chitighaz, localitate românească
care a aparţinut până în 1918 judeţului Arad. La acestea s-au adăugat culegeri
de colinde din Aletea, Bătania, Giula şi Otlaca-Pustă, Bedeu, Săcal. Materialul
folcloric din aceste localităţi este însă unul destul de sărac iar multe din colindele
înregistrate nu sunt complete.
În paralel cu dispariţia vechii datini, în ultimii ani asistăm la apariţia unui fenomen opus, de reînviere a colindatului, atât de către biserica ortodoxă, cât şi de
confesiunile neoprotestante, care au început să acorde obiceiului o importanţă
deosebită. De pildă, în localitatea Micherechi, în fiecare an, se organizează serate
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de colinde, în cadrul cărora tineretul fiecărei confesiuni îşi prezintă colindele, iar
grupuri de tineri umblă din casă-n casă colindându-i pe localnici. Tinerii cântă
însă doar colinde religioase, învăţate la biserică, vechiul repertoriu laic rămânănd
în continuare uitat.

Colindători în Catedrala Sfântul Nicolae din Giula
Oraşul Mare românesc

Concluzii
Putem spune în concluzie că la românii din Ungaria, în urma pierderii scenariului arhaic al obiceiului, au supravieţuit doar colindele cu conţinut religios, care
pot să fie cântate în afara contextului lor iniţial. Acestea se cântă în zilele noastre,
în familie şi în biserică, atât în perioada Postului cât şi la Crăciun.
De asemenea, mai multe colinde religioase din cele foarte cunoscute, au fost
incluse şi în repertoriul mai multor coruri româneşti la românii din Ungaria, fiind
cântate pe scenă.
Cât priveşte practicarea actuală a obiceiului, acolo unde se încearcă, ea este
una artificială, chiar dacă forma şi un repertoriu minimal de colinde mai există.
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Grigore Poiendan

Colindele legate de sărbătorile
de Crăciun la românii din Ungaria
Copilăria mea, cum am intrat în legătură cu muzica,
cu cântecul
De mic copil mi-a plăcut să cânt. Când am mers la bunici, la părinţii tatălui meu,
bunicul m-a cântat cântece populare româneşti din Micherechi. Aşadar m-am
îndrăgostit de horele din Micherechi şi am început să învăţ câteva.
Când am fost cam de şapte-opt ani, am participat la un concurs în Micherechi,
unde pentru prima dată am cântat pe scenă cântece populare româneşti. La concurs mi-am dat seama, că pentru mine este foarte important cântatul, mi-a dat
pofta „să horesc”. Am plecat la bunicul, care m-a învăţat să cânt doine, colinde
şi hore din Micherechi. De atunci, hora mea preferată este „Creşti pădure şi tendeasă”. Pe lângă cântat, între anii 1997-2003, am şi dansat, cu mare bucurie, la
Şcoala elementară de artă din Giula.
Cu cântatul am participat la foarte multe concursuri la Giula, Bichişciaba,
Gödöllő, Kecskemét, Budapesta, Mohács, Celldömölk, Nyíregyháza şi la foarte
multe festivaluri din ţară şi din România. Din fericire şi cu dansul am ajuns în
multe locuri, de exemplu în Serbia (atunci se numea Iugoslavia), Slovacia şi Sicilia.
Dar a trebuit să aleg între cântec şi dans. Am ales cântecul şi în anul 2003 am
început studiile la Liceul de muzică „Bartók Béla” din Bichişciaba. În 2006, am
fost cu Conservatorul de muzică în Germania, unde am „horit” cântece populare
româneşti şi ungureşti.
Cel mai important moment în viaţa mea a fost când, în 2008, am fost admis
la Academia de Muzică „Liszt Ferenc” din Budapesta. În 2010, la Academia de
Muzică din Viena am cântat colinde româneşti. Am avut foarte mare succes.
Colindele sunt aproape de inima mea. Îi mulţumesc bunicului, care m-a învăţat câteva colinde, „Trei păstori se întâlniră”, „Ciucuri muguri dă mătasă” şi
mi-a povestit despre obiceiul colindatului. Apoi, am memorat „Troparul Naşterii
Domnului Iisus Hristos” şi cu fratele meu am început să umblu la colindat.
Această experienţă din copilărie mi-a dat ideea să studiez mai îndeaproape
colindele româneşti din Ungaria. Aşadar teza de licenţă am scris-o din „Colindele
legate de sărbătorile de Crăciun la românii din Ungaria”. Dar înainte de a scrie
teza de licenţă, în 2013, am început să adun colinde şi să mă documentez.
Mai detaliat am cunoscut obiceiurile şi colindele de Crăciun din localităţile
Micherechi, Aletea, Chitighaz, Apateu, Bătania, Săcal şi Otlaca-Pustă. Informatorii
intervievaţi mi-au povestit, cum a fost mai demult umblatul cu colinda, umblatul
cu turca şi despre alte obiceiuri de Crăciun. Pentru mine a fost foarte importantă
colecţionarea colindelor, fiindcă obiceiurile şi colindele dispar în zilele noastre.
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Informatorii de la care am adunat colindele au fost:
Micherechi
Rafila Gurzău, născută 18 octombrie 1931
Maria Poiendan, născută 16 iulie 1946
Ioan Poiendan, născut 26 aprilie 1939
Aletea
Petru Sabău, născut 10 mai 1935
Gheorghe Bágy, născut 12 ianuarie 1949
Chitighaz
Ştefan Gros, născut 27 februarie 1929
soţia lui Ştefan Gros, născută 6 iunie 1932
Ştefan Brândaş, născut 10 decembrie 1928
Apateu
Maria Groza, născută 8 septembrie 1939
Maria Iuhas, născută 23 octombrie 1926, originară din Săcal
Otlaca-Pustă
Floarea Botaş născută 23 martie 1948
Bătania
Ştefan Oroian, născut 19 februarie 1947 – mi-a povestit despre obiceiurile
de Crăciun din Bătania.

Soţii Gros
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Soţii Poiendan

Maria Groza

Maria Iuhas
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Gheorghe Bágy

Petru Sabău

Floarea Botaş şi Grigore Poiendan

21

IZVORUL

Ştefan Brândaş

Rafila Gurzău

Obiceiului colindatului la românii din Ungaria
(cum au povestit informatorii):
Colindatul în fiecare sat s-a desfăşurat în mod asemănător. Perioada postului
a început cu 15 noiembrie şi a ţinut până la Crăciun. În perioada aceasta mâncărurile s-au făcut cu ulei, de multe ori se mânânca mămăligă.
Între post şi Crăciun, în 6 decembrie, a fost ziua Sfântului Nicolae. La Bătania,
în această zi s-a fiert grâu, iar copii au primit bonboane.
Copiii din Chitighaz mergeau cu părinţii, să colinde la rude înainte de Crăciun,
adică în 24 decembrie, după amiază.
La fel şi în Aletea în Ajun plecau să colinde. În multe locuri se mergea la colindat la miezul nopţii. Tinerii mergeau din casă-n casă, mai ales unde se aflau fete.
La Micherechi obiceiul colindatului se numea „Umblatu cu cucuţare”, iar la
Chitighaz „Umblatu cu hidede” fiindcă se colinda cu muzica.

Colindatul
Primii colindau copiii, organizaţi în grupe de 4-5 băieţi. La fiecare casă s-au
oprit şi au început să colinde, dar în curte, în casă n-au intrat. Au cântat colinde
religioase. Cele mai răspândite colinde au fost, în toate localităţile, „O ce veste
minunată”, „Trei păstori se întâlniră”, „Trei crai de la răsărit”. Copiii strigau
de afară: „Slobodu-i a colinda”? Răspunsul gazdei întotdeauna a fost afirmativ.
După ce au terminat colindatul, au primit de la gazdă nuci, mere şi nişte fileri.
La Micherechi mergeau la gazdă în casă, se aşezau în genunchi şi cântau „Tro-
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parul naşterii Domnnului Iisus Hristos”. Băieţii au învăţat Troparul de la părinţi
şi de la profesorii din şcoală.
La Bătania, copiii care mergeau la colindat puneau în buzunar porumb şi grâu.
Apoi, în zori, porneau din casă-n casă. Întrebau de la gazdă că: „Slobodu-i cu
pipipi?” Atunci gazda a slobozit animalele domestice din coteţe şi copii spuneau:
„pi-pi-pi, li-li-li, co-co-co, mo-mo-mo, be-be-be”. Grâul l-au împrăştiat prin curte,
iar gazda i-a răsplătit cu daruri.
Obiceiul colindatului a fost practicat şi de tineri şi de oamenii adulţi. La Micherechi şi Chitighaz, în general, în noaptea de Ajun spre dimineaţă mergeau cu
muzicanţi să colinde la fete.
În Micherechi un fecior din grup, numit „iapa”, aduna colacii şi cârnaţii primiţi
de la gazdă într-o traistă. Mâncarea adunată au consumat-o, toţi împreună, la
Revelion, când făceau „Vergel ”.
La Aletea colindau „Pă răzor dă vie” iar la sfârşit spuneau o urare, care începea cu „Cruce-n casă/Cruce-n masă”. După aceea tinerii invitau fetele din casă
la un dans. Fetele i-au cinstit cu cârnaţi, colaci, prăjituri, băutură. La Chitighaz
feciorii dansau şi un dans fecioresc, „Căluşerul”. În paralel cu feciorii, la Chitighaz
mergeau şi ţiganii să colinde. Ei cereau de la gazdă slănină şi cârnaţ.
La Apateu, în schimb, colindătorii nu erau însoţiţi de muzicanţi.

Umblatul cu turca
De Crăciun se leagă şi obiceiul umblatului cu turca. Acest obicei a fost practicat
la Aletea, Chitighaz, Micherechi şi Bătania. La Micherechi turca se numea capră.
Umblatu cu turca avea loc în Ajun. Turcaşii mergeau cu 2-3 muzicanţi, pe la fete
şi prieteni. Dacă au fost mai mulţi muzicanţi, atunci a fost şi mai bine.
Despre acest obicei mi-a povestit Petru Sabău din Aletea.
Aici, turca a avut un text de intrare în casă: „Sara bună la Crăciun! Noi cu
turca am venit, să vă facem o pomenire. La lui Hristos venire! Lăsa-ni-ţi?”. După
ce puneau această întrebare şi primeau un răspuns afirmativ, colindau „Pă răzor
dă vie” şi încheiau cu textul următor: „Cruce-n casă, cruce-n masă/ Dumnezeu
şede la masă/ Să fi găzdoaie sănătoasă/ Să plăteşti corinda noastră /Cu un dar
mândru şi frumos/ Dân peliţa lui Hristos./ Nu-m da mic că m-i frig/ Ce-m dă
mare/ Bine îmi pare./ Cât roţita plugului,/ Umple straiţa pruncului/ Să-i ducă
mamei lui”. Apoi a urmat dansul turcii, cu gazda casei. Au fost ospătaţi de gazdă
şi şi-au luat rămas bun, cu colinda „Haideţi fraţilor să mergem”. În încheiere turcaşii spuneau: „Amin! Şi-o cantă dă vin, d-ar fi zece toate ar trece!” Întotdeauna
cel mai bun dansator dansa turca. Persoana care dansa turca era ţinută secretă.
De turcă, ca să nu se ştie cine este, aveau grijă gudaşii. Dacă cineva a fost curios,
să vadă că cine dansează turca, spuneau că face cooperare.
Primul dans al turcii a fost gratis, dar dacă gazda cerea şi al doilea dans, turca
dansa pe bani şi fura banii din mâna gazdei. De la Petru Sabău am aflat că Gheorghe Şimon şi Pavel Botaş au fost cei doi mari dansatori, care au dansat dansul
turcii.
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Turca, Aletea

Turca, Micherechi

Echipa de dansuri din Micherechi în anii 1960
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Chitighăzeni interpretând pe scenă obiceiul Umblatul cu turca
Referitor la masca de turcă, Gheorghe Bágy din Aletea mi-a povestit că, pe un
băţ, a fost tras un cap de capră făcut din lemn, împodobit cu oglinzi şi panglici.
Capul mai avea şi un cioc, de care era prinsă o curea, şi când se mişca ciocul,
clămpănea. Petru Sabău mi-a povestit că în gura turcii aşezau o pioneză, cu care
putea aduna banii de pe masă. Corpul turcii a fost făcut dintr-o pânză de culoarea
roşie. Aspectul turcii a fost însă, de la un sat la altul, puţin diferit.
De la gazdă primeau ca plată cârnaţi, slănină şi ceapă, pe care le aduna guda,
şi dimineaţa le mâncau împreună. Muzicanţii primeau în general bani.
La Aletea muzicanţii, care au acompaniat jocul turcii, au fost Gheorghe Botaş,
Dimitru Ardelean, Gheorghe Copil, Mihai Dragoş-Deri, Gheorghe Dragoş. În
Micherechi Teodor Covaci cu orchestra sa, iar în Bătania Ştefan Crâsta.

Mâncărurile din Ajun şi din prima zi de Crăciun
La Micherechi, la Aletea, şi Apateu la Crăciun au fost nelipsite sarmalele. La
Aletea mâncau supă de pui şi coardă, care a fost umplută cu nucă, mac, marmeladă. La Chitighaz coceau colaci şi plăcintă coardă.
La Bătania au pregătit aluaturi cu mac şi miere. Apoi mânâncau supă de fasole
uscată. Înainte de masă, datina era să aprindă o luminare, să se ridice în picioare,
să spună „Tatăl nostru” şi să colinde o colindă. Găzdoaia casei cocea o pâine
în cuptor, care se numea „Sănătate”. Bucăţi din pâinea aceasta a fost împărţită
familiei.
În trecut se pregăteau bonboane de casă, învelite în hârtie.
Pom de Crăciun nu exista la toate familiile, nu exista nici energie electrică,
oamenii stăteau la o lampă. Gheorghe Bágy mi-a povestit că, în vremurile de
demult, pomul de Crăciun era înlocuit cu o tulpină de floarea soarelui, pe care
au găurit-o şi i-au făcut crengi. Pe crengi erau aşezate nuci şi bonboane. Pomul
era ţinut până la Bobotează, când popa sfinţea casa. În ajun, copiii aşteptau să
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vadă ce vor primi de la Domnul Iisus. Sfărâmau porumb şi îl aşezau într-un coş
sub masă, pe când va venii pe calul alb, ca să aibă ce să mănânce. În prima zi de
Crăciun mergeau dimineaţa la biserică, apoi, după masa, la rude.
Ştefan Oroian mi-a povestit, că la Bătania în prima zi de Crăciun, în toată casa
împrăştiau fân. În casă se simţea aroma fânului. Acest fân simboliza grajdul cu
animale, în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Mama copiilor punea, într-o
coşară, fân, şi boabe de porumb. Intra în casă şi spunea: „Am adus Crăciunul”!.
Apoi, în cele patru colţuri ale camerei arunca nuci. După Crăciun s-a făcut
curăţenie, fânul din casă se dădea la animale, pentru că acest fân a avut puteri
vindecătoare.

Obiceiurile de Crăciun în literatura de specialitate
Etnograful Bálint Sárosi identifică corinda sau colinda cu obiceiul ungurilor de
a face urări la Anul Nou. Ca sărbătoare, Crăciunul este identic cu Anul Nou, fiind
sărbătoarea solstiţiului de iarnă. Colinda românilor este identică cu „kolatka”, „koleda” popoarelor slave şi cu urarea ungurilor, toate îşi găsesc rădăcinile în trecut.
La origini „cântecele de stea” au fost propovăduite de biserică cu scopul de
a înlocui colindele lumeşti, arhaice. Stelaşii umblau prin sat cu o stea de hârtie
prinsă pe un băţ – simbolizând steaua din Betlehem. De aici denumirea „cântece
de stea”.
Colinda „Pă răzor dă vie” culeasă de Bálint Sárosi şi de mine nu are un text
tipic de colindă ci de baladă, reprezentând o variantă a baladei „Mioriţa”. Ea
apare şi în Ardealul de Sud, când cu numele de colindă când ca baladă. Ca urare,
colindatul are loc la case, unde sunt fete şi băieţi, dar şi unde sunt bolnavi sau
îndoliaţi. Astfel se explică că aceste balade, ca ciobanul ucis, deci „Mioriţa”, sau
femeia zidită în „Meşterul Manole” sunt cunoscute şi ca colinde.
De Crăciun – Anul nou se leagă şi obiceiul umblatului cu turca, numită cerb,
capră, boriţa. De multe ori umblatul cu turca se practica împreună cu obiceiul
colindatului, ca ritual de fecunditate şi este răspândit în întreg spaţiul românesc.

Despre obiceiurile de Crăciun la românii
din judeţul Bichiş şi Bihor
Referitor la românii din judeţul Bichiş şi la obiceiurile lor de Crăciun s-au publicat mai multe studii. De exemplu au fost publicate textele colindelor arhaice.
În ultimii treizeci de ani, obiceiul colindatului nu s-a mai practicat – excepţie fac
localităţile Micherechi, Chitighaz, Apateu.
Practicarea colindatului din judeţul Bichiş şi Bihor nu prezintă mari diferenţe.
După informatori, în cele trei comune locuite de români de religie greco-catolică Bedeu, Pocei şi Leta-Mare, umblau la colindat copii de şcoală, care aveau
vârsta de la şapte până la treisprezece ani. La fereastră întrebau gazda: „Slobod
îi a colinda?” Dacă răspunsul a fost afirmativ, începeau să colinde. Începeau cu
Troparul Naşterii Domnnului Iisus Hristos „Naşterea Ta”, apoi continuau cu co-
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lindele învăţate de la bătrâni. În comunele locuite de români, de religie ortodoxă
/Apateu, Săcal, Peterd, Jaca, Vecherd, Darvaş/, colindatul a fost practicat de grupe
de feciori şi de bărbaţi. În localitatăţile din judeţul Bichiş, colindele religioase
au fost mai răspândite, decât cele laice. Obiceiul a dispărut, puţini informatori
au mai păstrat în amintire melodia şi textul colindelor. În practicarea obiceiului
nu este o mare diferenţă, dar comparând textele din Bihor cu cele din Bichiş, se
pot trage mai multe concluzii, privind conţinutul şi melodia colindelor.
(Elena Csobai: Obiceiul colindatului la românii din Bihor)
La începutul anilor 1900, la românii din judeţul Bichiş, Crăciunul a fost ţinut
în 7 ianuarie, după Calendarul Iulian, folosit de Biserica ortodoxă. Îmediat după
anul 1920, după trecerea la Calendarul Gregorian, Crăciunul s-a sărbătorit la
ambele date. În zilele noastre, Crăciunul se sărbătoreşte numai în 25 decembrie.
Cel mai complex obicei de Crăciun este obiceiul colindatului. Denumirea de
colindă provine din cuvântul slav „kolenda”, în limba latină „calare”, adică „a
vesti”. Românii din judeţul Bichiş au folosit termenul de „a corinda”, întâlnit şi în
unele zone ale Ardealului. Românii din Micherechi foloseau denumirea de „cucuţare”, dar originea cuvântului s-a pierdut din amintirea oamenilor. În multe părţi
etnografice ale României colindătorii primeau „cocuţi”de la gazda casei. Cocuţii
băieţilor au fost rotunzi şi găuriţi la mijloc, iar cei făcuţi pentru fete aveau formă
alungită, formele reprezentând simboluri ale fecundităţii. În alte zone româneşti
pentru aceşti colaci s-a folosit cuvântul „colindeţi” sau „colindeţe”. Denumirea
obiceiul este în legătură cu numele acestor colăcei rituali.
Obiceiul colindatului era menit să asigure sănătate, noroc şi un an rodnic pentru
membrii comunităţii şi se desfăşura în Ajun. Obiceiul colindatului s-a transmis
de la o generaţie la alta, ceea ce a dus la apariţia diferitelor variante locale şi au
produs anumite schimbări ale obiceiului. În toate comunele româneşti găsim
deosebiri în desfăşurarea colindatului. Tradiţia era păstrată de copii şi feciori. Cei
mai mici colindători umblă la rude şi la cunoscuţi. Colindele lor sunt laice, au ca
temă cererea darurilor. Băieţii de vârsta 12-15 ani umblau în Ajun „a colinda”. Îşi
pregăteau straiţele şi costanele. Colindele le învăţau de la părinţi şi de la fraţi mai
mari. După ce au terminat cu colinda au primit de la gazdă, sau de la găzdoaie
nuci, mere şi plăcintă, câteodată bani. Darurile primite le adunau în traistă. Fiecare băiat a avut traista lui, care a fost făcută din pânză ţesută cu mâna. Excepţie
au făcut fetele din Jula, care au adunat darurile în coşuri. Bâtele copiilor aveau o
funcţie de apărare, cu ajutorul lor se apărau noaptea de câini. La Micherechi, bâtele
aveau la capăt un cui, să se ferească de drumurile alunecoase. Câţiva din Aletea
şi-au amintit că pe bâte au fost legate panglici. Mihai Pop, recunoscut etnolog,
presupune că mai demult colindătorii în loc de bâte duceau crenguţe înflorite de
măr. Aminterea acestor crenguţe înflorite de măr s-a păstrat în refrenul „florile
dalbe”. Ca dovadă putem aminti despre colindatul de Anul Nou din Buzău, unde
urătorii poartă în mâini crengi rupte din pomi roditori. În câteva regiuni numai cu
crenguţe înflorite de măr s-a putut colinda. Tot o creangă, mai mare, împodobită
cu panglici şi cu flori confecţionate din lână colorată, este şi „sorcova”, cu care se
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fac urările de Anul Nou. În multe părţi ale României bâtele împodobite au fost din
lemn de alun. În câteva regiuni ale Olteniei şi Ardealului colindătorii atingeau cu
bâtele stâlpii porţilor, uşile de la grajduri, grinda casei şi scormoneau în cărbunii
din vatră, pentru a aduce noroc şi belşug în gospodărie. Aceste gesturi sunt rituri
străvechi ale fecundităţii şi ale rodirii. Refrenul „Florile dalbe” este cunoscut şi
la românii din judeţul Bichiş, la care crengile înflorite de măr s-au schimbat pe
bâte. Schimbarea aceasta a însemnat şi o schimbare a funcţiei, fiindcă bâtele nu
mai sunt simboluri ale fecundităţii, au doar un rol de apărare.
Ne putem pune întrebarea, dacă în timp de iarnă au putut duce urătorii crengi
înflorite. Răspunsul îl găsim într-un articol al etnologului Mihai Pop. Începutul
anului numai din anul 1701 s-a socotit de la 1 ianuarie, până atunci anul a început
primăvara. Crenguţa înflorită a fost un element ce ţinea de obiceiul din timpul
primăverii. După 1701, când Anul Nou a fost mutat la 1 ianuarie, şi recuzita colindătorilor s-a schimbat. În obiceiul colindatului nu mai găsim crengi înflorite,
în locul lor au apărut bâtele, care au avut altă funcţie. De exemplu la Micherechi
pe bâte aveau prinse cu cuie bucăţi de tinichea.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)
Referitor la „umblatul cu hidede”, în familia Gros din Chitighaz au rămas în
amintire foarte puţini informaţii.
„Cu hidede” au umblat 24 feciori şi fiecare a avut în ceată funcţia sa. Era un birău,
un notarăş, patru juraţi, patru jucători, patru rinderi, patru hididuşi (un primaş, un
contraş, un clănetuş, un dobaş), o gudă, doi grăitori şi trei colindători. Birăul şi
notarăşul au fost organizatorii. La miezul nopţii toţi s-au adunat în casa birăului,
unde au fost bine ospătaţi. Guda a avut sarcina să adune darurile primite. În sac
aşeza cârnaţu, colacii şi turtelele. Cei doi grăitori aveau în mână câte o lampă.
Sarcina lor a fost să ceară permis pentru joc. Colindătorii purtau pălărie împodobită
cu panglici şi oglinzi, în mână ţineau bâte împodobite. Mulţumeau pentru daruri
şi pentru ospăţul de la gazdă. Highiduşii acompaniau jocul, cu melodii populare
româneşti. Fiindcă la Crăciun au umblat multe cete de colindători, au fost necesari
şi jendarii, fiindcă se întâmpla că se certau cetele între ele.
Tinerii organizau la Bobotează joc şi acolo, împreună cu fetele, consumau darurile primite pentru „umblatu cu hidede”. Scopul colindatului în timpurile vechi a
fost nu adunarea darurilor ci urarea, toţi feciorii umblau la colindat, indiferent de
starea lor socială. Colindele se cântau numai la Crăciun. În zilele noastre uratul a
ajuns pe planul al doilea, scopul colindatului devenind adunarea banilor. Aşadar
obiceiul colindatului a rămas pe seama copiilor de 5-10 ani, care se duc cu părinţii lor, sau cu fraţii mai mari, la vecini, la rude, să cânte colinde scurte şi hazlii.
În zilele noastre obiceiul colindatului s-a schimbat mult. Cele mai răspândite
sunt colindele religioase. Mihai Pop a observat o asemănare între ritmul colindelor
şi al dansurilor. El a dedus că, în trecut, colindătorii au dansat pe ritmul colindelor.
Ca dovadă, aminteşte că huţulii, care cunoşteau colinde asemănătoare cu cele
româneşti, intrau în casă colindând şi dansând. Colindatul şi în Ardeal a fost un
eveniment important, fiindcă colindătorii cutreierau satul chiuind şi dansând.
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Colindele erau acompaniate de fluier şi cimpoi. Cele mai multe colinde s-au înregistrat în comunele Micherechi şi Chitighaz. Românii din Bătania, Giula, Aletea şi
Otlaca-Pustă cunosc numai câteva colinde, de text îşi amintesc fragmentar. Cele
mai multe colinde sunt adunate din judeţul Bichiş. Ele au temă religioasă, descriu
naşterea şi suferinţele lui Iisus Hristos.
În textele colindelor se contopeau teme şi motive deosebite, preluate atât din
viaţa laică, cât şi din mitologie.
(Maria Berényi: Micherechi- Pagini istorico-culturale)
Există multe deosebiri de la un sat la altul, mai ales în ce priveşte textul şi melodia colindelor. Adeseori se cântă acelaşi text pe altă melodie. Ca urări de bine,
colindele totdeauna se refereau la viitor. În colinde se exprimă câte o dorinţă, a
cărei realizare este asigurată prin puterea urării.
(Emilia Martin: Colindatul la românii din Micherechi)

Umblatul cu turca în literatură de specialitate
Turca era un alt obicei important dintre tradiţiile sărbătorilor de iarnă. A fost
un joc dramatic, care a fost preferat de adulţii din Micherechi. Ujváry Zoltán,
în lucrarea apărută în „Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, 1975”,
descrie jocul turcii din Micherechi: „La Micherechi jocul turcii s-a desfăşurat ultima oară în anul 1946. Turca, ca obicei popular, a fost prezentată pe scenă cu
ocazia aşa-ziselor zile ale naţionalităţilor până şi în ultimii ani”. La acest joc teatral
popular participanţii aveau următoarele roluri: turca, birăul, iapa, toboşarul, highiduşul, colindătorii. Toţi au avut funcţii importante. Birăul a fost conducătorul
grupului, iapa a adunat darurile primite de la gazde. Umblatul cu turca a constat
din două părţi: colindătorii colindau în faţa ferestrelor sau la gazde în casă. În
a doua parte accentul s-a apus pe dansul turcii. Colinda trebuia să fie mai mult
o colindă religioasă. Primul intra în casă birăul şi după el colindătorii. El cerea
voie să intre cu turca, după ce colindau, spunea câteva cuvinte, apoi făcea semn
la ceilalţi să intre în casă cu turca. În partea a doua turca a cântat, a dansat, s-a
învârtit, distrându-i pe ceilalţi, apoi a interpretat „jocu turcii” acompaniat de un
highiduş. Partea a doua a fost momentul cel mai important a obiceiului. Turca
când dansa, clămpănea cu falca, speriind găzdoaia şi copiii casei.
(Maria Berényi: Micherechi – Pagini istorico culturale)
În studiile sale, Mihai Pop a amintit o variantă, în care turca a dansat cu un
personaj dramatic, numit bloj. Blojul personifica o femeie bătrână, care a ţinut în
mână o bâtă, având în vârf legată cu cârpă cu cenuşă.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)
La urmă s-a urat un An Nou fericit. Iapa aduna darurile şi porneau mai departe,
în vreme ce highiduşul cânta melodia de plecare.
(Maria Berényi: Micherechi – Pagini istorico culturale)
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La Chitighaz, turca a fost însoţită de birău, gudaş, dansatori şi muzicanţi. Lükő
Gábor, în cadrul culegerilor sale etnografice din anii 1950, a găsit încă date referitoare la acest obicei şi la românii din Bătania. Aici, dansul turcii numai de acel
fecior a putut fi jucat, care s-a dus la miezul nopţii la încrucişarea drumului. Mulţi
tineri au jucat dansul turcii, dar simţind o slăbiciune, n-au mai dansat în continuare.
Moldován Gergely aminteşte că dansul turcii era dansat, pe rând, de doi feciori,
fiindcă dansul turcii a conţinut elemente grele. Conform unei credinţe populare
turca şi-a vândut sufletul pe un an necuratului. O jumătate de an, turcaşul a fost
ocolit de îngerul păzitor, de aceea numele lui era ţinut secret. La Bătania, obiceiul
„umblatul cu turca” începea în felul următor: turcaşii intrau în casă şi spuneau:
„Dumnezeu afară din casă, noi în casă”. Gazda s-a străduit să pună darurile
turcaşilor într-un loc, în care nu puteau fi ajunse. Cărnaţul a fost atârnat pe grindă, iar fiindcă turca a avut coarne lungi, a ajuns la el numai cu mare greutate.
Iapa aduna darurile într-un sac. Banii destinaţi turcii a fost puşi pe masă, sau pe
podea, de unde a trebuit să-i ia cu ciocul. La urmă, tinerii consumau împreună
cele primite. Informatorii au spus că după moartea lui Mitru Anii Popii, care a fost
organizatorul principal al umblatului cu turca, în anii 1940, obiceiul a încetat. Mai
târziu, în anii 1970, a fost prezentată turca pe scenă. În anii 1980 şi la Chitighaz a
fost reînviat obiceiul turcii. În iarna anului 1983, umblatul cu turca s-a desfăşurat
cu aceşti participanţi: turcaşi, gazda, birăul, femei şi guda. La românii din Ungaria,
jocul turcii s-a păstrat numai în funcţie de urare.
Cercetătorii au constatat că între turca din Bihor şi Bucovina, capra sau cerbul
din Ardeal, buhaiul din Moldova şi brezaia din Muntenia există o strânsă legătură. Folcloriştii au presupus o legătură între masca turcii şi cultul Soarelui, fiindcă
masca de capră a constituit personificarea zeului Soarelui, a lui Solaris.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)

Moartea turcii
Mihai Pop, care a cercetat obiceiurile din Ardeal, a găsit asemănări între
umblatul cu turca şi cu pluguşorul, descrierea muncilor agricole fiind rostite şi
la umblatul cu turca de birău. Momentul cheie al jocului dramatic a fost moartea
turcii, în unele regiuni belirea turcii. În comunele cu populaţie românească din
judeţul Bichiş nu apare această secvenţă rituală.
Moldován Gergely a amintit că la Anul Nou participanţii jocului au organizat
o petrecere la casa unde s-au pregătit. La evenimentul final au fost invitate şi fetele, care au primit turca. Pe străzile satului, turca era însoţită cu cântec, cu joc,
la urmă, după ce au ajuns acasă, dezbrăcau turca. În legătură cu moartea turcii
este important să amintim studiul lui Ioan Godea, care a cercetat obiceiurile calendaristice din zona Beiuşului. Referindu-se la turcă, el a scris despre moartea
şi reînvierea turcii, contribuind la cunoaşterea funcţiei originale a obiceiului. La
un moment dat, după ce dansatorul a terminat jocul, a imitat moartea turcii. În
cameră s-a făcut linişte pentru o clipă, după care turca s-a ridicat, a renăscut, a
continuat dansul, iar participanţii au descântat. Moartea turcii a fost însoţită de
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o petrecere, numită bulciugul turcii. Cei invitaţi s-au adunat la casa, unde s-au
făcut pregătirile. Aici au consumat darurile primite. Moartea turcii a avut loc în
felul următor: pe o melodie tristă, cântată de vioară, turcaşul a ieşit de sub pătură care a fost aşezată în colţul camerei. Turcaşul a dansat feciorescul, apoi au
petrecut până în zori de zi.
Cercetătorii sunt de acord, că jocul turcii este un străvechi ritual agrar, care s-a
păstrat în tradiţiile populare până în zilele noastre. Motivele, moartea şi reînvierea
turcii conţin elemente de fecunditate. Simbolizează schimbarea veşnică a naturii,
când un ciclu moare şi se naşte altul. Când moartea naturii pregăteşte renaşterea
ei viitoare, când se gândesc la activităţile din anul viitor.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)

Umblatul cu steaua
Jocul dramatic al personajelor care îi întruchipează pe cei trei crai de la răsărit
sau „umblatul cu steaua” s-a practicat la fel la Crăciun. Acest mod de urare a
fost cunoscut numai la Giula, la Chitighaz şi la Bătania. La Micherechi, la Aletea
şi la Otlaca-Pustă, informatorii nu şi-au amintit de acest obicei. La Giula încă la
începutul secolului 20, umblau cu steaua, în prima şi a doua zi de Crăciun.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)
Umblatul cu steaua a fost practicat de băieţii de şcoală, până la vârsta de 12-13
ani. Totuşi găsim o excepţie. O informatoare a povestit că deşi era fetiţă a umblat
cu steaua: „Da mă îmbrăcam bine, ca să nu mă cunoască că mi-s fată, şi nu
mă cunoşteau.” Ea l-a interpretat pe Irod împăratul.
Referitor la acest obicei există o descriere rămasă din anul 1915. Autorul acestui
preţios document este Teodor Voniga (născut în anul 1882 la Giula dintr-o familie
de naţionalitate română).
Trei băieţi au umblat cu steaua, interpretându-i pe cei trei crai de la răsărit:
împăratul Gaşpar, împăratul Voltezar şi împăratul Irod. Toţi au intrat în casă şi
Irod a spus:
„Cinstiţi creştini prea iubiţi,
Voiţi ca să ne primiţi?
Pentru a lui Cristos venire
Să vă facem pomenire
Primiţi-ne, ori nu?”
Din păcate numai un informator a ştiut textul rostit de cei trei crai, după ce
intrau în casă.
Când terminau versurile, ei începeau să cânte: „Trei crai de la răsărit”, „Bucuria lumei”, „O ce veste minunată”, „Ah, ce nebunie”.
Cei trei crai au fost îmbrăcaţi în „stihare” albe de la biserică, adică cămăşi lungi
albe, dedesubt cu jură roşie, iar pe spate şi în faţă, pe piept, cu cruce roşie. În
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cap au purtat comănac din hârtie groasă, împodobită cu lanţuri, confecţionate
din hârtie colorată, stele şi diferite ornamente. Irod a purtat comănac de aur,
simbolul celei mai mari puteri, Gaşpar şi Vultezar a purtat comănac de argint. Pe
talie toţi au avut câte un brâu. Gaşpar a ţinut în mână o stea făcută din lemn şi
împodobită cu hârtie de argint. Steaua cu „şase coarne”, în timpul când cântau,
era învârtită de Gaşpar când la dreapta, când la stânga. Irod şi Vultezar a avut în
mână câte o „coardă”, sabie de lemn, împodobită cu hârtie. La sfârşit, după ce
au cântat, rosteau versurile de încheiere:
„Bagă mâna-n pungă,
Scoate banu cât de gros în dungă!
Ba să fie de cinci coroane,
Că acile ne place nouă”.
În anul 1982, informatorii din Giula şi-au mai amintit despre cum se desfăşura
obiceiului. Prima dată a vorbit Irod, care i-a primit pe Vultezar şi pe Gaşpar. La
urmă au cântat colinda „Trei crai de la răsărit” sau „Mărire-ntru Cel-de-Sus”.
Pentru urare băieţii au primit bani de la gazdă.
Azi românii din Giula abia îşi mai amintesc despre acest obicei şi de cuvintele
lui Irod. Cuvintele rostite de crai şi textele colindelor le-au uitat.
Citind despre desfăşurarea obiceiului la românii din Giula putem observa că, în
cursul anilor, textul s-a schimbat atât de mult, încât în unele locuri nu se înţelege
şi se întrerupe mersul logic al obiceiului. Irod îi întreabă pe crai după ce ei au
spus deja scopul venirii lor. Din scenariu lipseşte împăratul sosit din Babilon, pe
nume Melchior. Din toate acestea reiese că obiceiul s-a păstrat numai fragmentar
şi că a fost transformat în amintirea oamenilor.
La Chitighaz au umblat „cu steaua” şase băieţi, care au vestit naşterea lui Iisus
Hristos: cei trei crai de la răsărit (Gaşpar, Melchior, Vultezar), Irod „împăratul cel
mare şi tare”, un păstor şi cel care a dus steaua. Băieţii au fost petrecuţi de un
om mai în vârstă. În varianta de la Bătania, rolul îngerului care a dus steaua era
înterpretat de o fetiţă. În timpul jocului, cei care au participat, au ţinut în mână
săbii de lemn. După cuvintele de primire, care sunt identice cu cele din jocul
de la Giula, a urmat colinda „Trei crai de la răsărit”. Jocul dramatic a continuat
cu dialogul lui Irod şi cu cei trei crai de la răsărit. După ce au terminat dialogul,
craii au cântat împreună o colindă, au primit darurile şi au pornit mai departe.
Nu numai colindătorii ci şi turcaşii au umblat cu steaua, să vestească naşterea lui
Iisus Hristos. Ei au fost primiţi cu mare bucurie la casele româneşti.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)

Umblatul cu icoana
Umblatul cu icoana a avut loc în prima şi a doua zi de Crăciun, la fel ca şi
umblatul cu steaua. Cu icoana umblau prin sat numai câte doi băieţi. Ei ţineau
icoana primită de la biserică, de ambele laturi, şi astfel mergeau din casă în casă
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la rude şi la cunoscuţi. Acest obicei a fost practicat de copii mai mici, care au fost
îmbrăcaţi în hainele lor, fără să fie împodobiţi cu ceva. După ce intrau în casă
cântau „Din cer înjerii” şi „Noi acum, hortacilor”. Copiii mai mici s-a întâmplat
că au intrat şi pe la casele ungurilor. Au spus: „Szabad ezzel?”, răspunsul a fost
„Szabad”, adică şi ungurii i-au primit cu mare bucurie. Aceste obiceiuri (colindatul, umblatul cu steaua şi umblatul cu icoana), copiii le-au învăţat la şcoală, la
biserică sau din bătrâni. Referitor la dansul „Căluşerilor”, soţii Gros din Chitighaz
şi-au amintit doar că a urmat după colindare. Un alt joc, „Căiuţii”, cu măşti, s-a
practicat numai scurt timp la românii din Micherechi în anii 1950. Jocul a fost
adus din Moldova, după cel de al doilea război mondial, de un soldat român,
rămas în sat. De la el au învăţat tinerii obiceiul căiuţilor. Capul măştii teriomorfe
a fost făcut din lemn, iar corpul din două site. Sitele au fost acoperite cu cearşaf
alb, iar de sita dinapoi s-a legat o coadă din câlţi de cânepă. Cu căiuţii au umblat
la Crăciun, aşa ca turcaşii sau colindătorii. La casele cu fete mari au jucat şi apoi
de la gazdă au primit bani şi băutură. Toţi căiuţii au avut o sabie din lemn. Conducătorul grupului ţinea în mână un cuţit şi striga:
„Hei cuţât, cuţât, cuţât,
De tri uări te-am ascuţât,
Şi tu decând eşti la mine
Încă n-ai tăiat pe nime.”
Textul a fost mai lung, dar s-a pierdut din amintirea oamenilor. Fiindcă acest
obicei a fost străin tradiţiilor din Micherechi, el a fost practicat numai doi-trei
ani de zile.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)

Umblatul cu Vifliemul
Un alt joc dramatic, care a fost răspândit în Ungaria, dar care nu prea a fost
cunoscut la românii din judeţul Bichiş a fost Viflaimul. S-a întâmplat că locuitorii
maghiari ai satelor învecinate umblau şi la familiile româneşti cu Betlehemul. La
românii din judeţul Bichiş nu a existat o variantă românească a acestui obicei.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)
Acest obicei este cunoscut sub denumirea Vifleim /Vihleim, Vicleim/ la românii
din Bihor, din comunele Bedeu, Pocei şi Leta-Mare. Denumirea dramei populare
îşi are explicaţia în legenda biblică, potrivit căreia Hristos s-ar fi născut în oraşul
Betleem, în pronunţia populară Vifleim. Tematica şi personajele dramei liturgice
se trag din aceeaşi presupusă întâmplare, după care la vestea, cei trei crai de la
răsărit Melhior, Gaşpar şi Vultezar au pornit în căutarea noului rege, prigonit
apoi de Irod.
(Emilia Martin : Vifleimul la Bedeu)
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În acest joc dramatic se îmbină motivele biblice cu elemente de teatru popular.
O explicaţie a răspândirii acestui obicei la românii din Bedeu, Pocei şi Leta-Mare
o dă religia, catolicismul, fiindcă numai în aceste trei comune românii sunt greco-catolici. Datorită cercetării etnografice, Emilia Martin a publicat o variantă a
dramei populare a românilor din Bedeu. Această variantă este o traducere textuală
a variantei maghiare.
(Elena Csobai: Vifliemul la Pocei)
La Bedeu (o mică localitate populată în majoritate de români în judeţul HajdúBihar), versiunea Vifleimului este o prelucrare modernă, fiindcă localnicii au pus-o
pe scenă cu ocazia unui concurs cultural folcloric judeţean în anul 1979, sub
denumirea de „De la Hortobágy la Sárrét”. În cele ce urmează reproducem textul
dramei populare, aşa cum a fost prezentat pe scenă, fără a descrise vifleimul ca
obicei, fără a analiza în integritate subiectul, scenele, obiectele şi alte amănunte
de fond sau anexe.(...) Să vedem textele în ordinea cronologică a prezentării lor:
– „Naşterea Ta”
– Dialogul lui Irod cu cei trei crai de la răsărit.
– Dialog între cei doi păstori
La urmă au cântat colinda „Noi acum hortacilor”, în care s-au bucrat de naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos.
(Emilia Martin : Vifleimul la Bedeu)
Varianta din Pocei a fost scrisă de un informator în anul 1978, care a învăţat
textele, după cum scrie, „acum 70 de ani”. Această dramă a fost jucată de 8 persoane. Subiectul şi personajele dramei populare sunt împrumutate din legenda
biblică, după care se ştie că Hristos s-ar fi născut în Betlehem /în varianta populară
Vifliem/. La această veste cei trei crai de la răsărit, în varianta din Pocei Melcian,
Baltazar şi Gaspar, au pornit în căutarea noului rege, prigonit apoi de împăratul
rău şi crunt, Irod. Examinând textul intregii drame populare, constatăm că în
unele locuri textul este foarte frumos şi literar, iar în altele reprezintă limbajul
simplu popular vorbit greşit în comună. Probabil în cursul deceniilor textul s-a
deformat, fiindcă s-a răspândit pe cale orală. Presupunem că această variantă
are legături strânse cu cultura românească. Din istoria culturii româneşti se ştie
că primul povestitor moldovean a fost mitropolitul Varlaam. Primele pagini de
proză artistică în română i se atribuie tot mitropolitului Varlaam, prin „Carte românească de învăţătură”. Iar primele încercări de versificare în limba română sunt
cele 28 de „stihuri” în trei părţi, publicate tot de Varlaam în Cartea românească
de învăţătură, prima fiind un imn de laudă adresat puterii domneşti, iar celelalte
două având caracter religios.
În varianta din Pocei, unul dintre cele 8 persoane este preot. Dacă varianta din
Pocei cuprinde numele lui Varlaam (în varianta noastră Varlaham), putem spune
că e vorbă despre o variantă răspândită şi la românii din ţară . Urmărind textele
din punctul de vedere al autorului rimelor, acesta s-a străduit să reţină în mare
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parte aceleaşi rime împerecheate. În cele ce urmează prezentăm textul dramei
populare, aşa cum a fost scris de informatorul Iuliu Curta din comuna Pocei. (...)
Personajele au fost: un înger, Irod, păstori, trei crai de la răsărit şi popa.
(Elena Csobai: Vifliemul la Pocei)

Alte obiceiuri performate în Ajun
Tot de ajunul Crăciunului s-au legat şi unele obiceiuri menite să asigure recoltă
bogată în anul viitor. La Micherechi, sub masa încărcată de mâncăruri, s-a pus fân,
porumb şi apă pentru „calu lui Crăciun”. Toată noaptea ardea lampa sau becul.
În dimineaţa Crăciunului fânul, porumbul şi apa a fost folosită pentru influenţarea
favorabilă a noului an economic. Le dădeau la animale pentru a le feri de boală
şi de moarte. Variantele acestui obicei le găsim în toate comunele populate de
români. La Chitighaz coşul cu porumb a fost pus sub masă, iar pe masă a fost
aşezat pomul de Crăciun frumos împodobit. În coş au făcut o mică adâncitură,
parcă un cal şi-ar fi vârât cu botul. Din acest porumb au hrănit animale, pentru a
avea noroc la creşterea lor. Mulţi părinţi au aşezat darurile de Crăciun ale copiilor.
În legătură cu asigurarea bogăţiei şi fecundităţii cel mai bogat material se găseşte
la Bătania, localitate cu mai multe naţionalităţi. În ajunul Crăciunului, gazda a
adus în casă, într-un coş, fân şi paie. Ajungând în pragul uşii spunea: „Bună seara”! La întrebarea „Ce-ai adus”? Răspundea cu: „Sănătate şi noroc noroc la vite
şi pace căşii”. Apoi a intrat în casă şi a împrăştiat paiele şi fânul prin cameră, să
ajungă sub masă şi pe masă. Paiele şi fânul împrăştiate s-au adunat a treia zi de
Crăciun, în zorii zilei, fiindcă atunci au umblat feciorii în grupuri de câte 10-12,
pe la casele cu fete de măritat. Dacă feciorii au ajuns mai înainte de „măturatu
Crăciunului”, fata era considerată leneşă şi împrăştiau şi mai mult paiele. Iar dacă
fetele măturaseră până la venirea lor, împrăştiau pe prag paie aduse cu dânşii,
măturându-le spre interiorul casei. Pentru această acţiune cu sens simbolic tinerii
au fost serviţi cu mâncare şi băutură. Tot a treia zi de Crăciun găzdoaia a pus
pe grinda susţinătoare o parte din paiele măturate, conform credinţei că, dacă
aceste paie se foloseau, când se puneau ouă la clocit, cloşca ar fi şezut mai bine
pe ouă. Paielor şi fânului de Crăciun li se atribuiau putere magică, credeau că
sunt legate de simbolul naşterii lui Iisus Hristos, de grajdul din Vifliem. Simbolul
arhaic al vegetaţiei şi sănătăţii paiele redeşteptau amintirea grajdului din Vifliem.
În afară de prevestirea recoltei, la Crăciun s-au mai practicat şi alte procedee
de prorocire. Ghicirea viitorului s-a legat mai ales de ziua de Anul Nou dar şi
la Crăciun îşi ghiceau fetele norocul măritişului. Fetele din Bătania, înainte de
Crăciun au prins o vrabie şi au eliberat-o în seara primei zi de Crăciun, urmărind
în ce direcţie zboară.
În zorii celei de-a treia zi de Crăciun fetele „măturau Crăciunul”. Într-un coş
au adunat paiele şi fânul, l-au dus în fundul grădinii, acolo l-au răsturnat şi s-au
aşezat pe grămadă şi au aşteptat cântatul cocoşului de dimineaţă. Din direcţia din
care au auzit cântatul cocoşului de acolo au aşteptat peţitorii.
Asemănător obiceiului de Anul Nou, nici la Crăciun nu s-a dat nimic afară din
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casă, cu excepţia darurilor colindătorilor. La sărbătorile mari, ca şi la Crăciun s-a
măturat, dar „gozu” nu s-a dus afară. În general acestea au fost adunate într-un
coş, care a fost aşezat în cameră.
Aceste interdicţii au la bază credinţa că, dacă dai ceva din casă în timpul sărbătorilor mari, îţi dai şi norocul din anul viitor.
Împodobirea pomului de Crăciun a fost un obicei nou, dar foarte răspândit.
Obiceiul împodobirii pomului şi al dăruirii cadourilor de Crăciun a apărut – asemănător cu obiceiul practicat în ziua de Sfântul Nicolae – după cel de-al doilea
război mondial. Prima dată s-a ivit la familiile mai înstrărite, unde pomul s-a
împodobit cu turtele, prăjituri, nuci vopsite cu aur sau argint, fâşii de hârtie. În
zilele noastre, pregătirea pomului reprezintă de fapt singurul obicei de Crăciun
prezent în întreaga ţară. Celelalte obiceiuri de Crăciun, caracteristice, se pierd
treptat din tradiţiile populare.
(Emilia Martin: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş)

Colindatul la Otlaca-Pustă şi la Cenadul-Unguresc
La Otlaca-Pustă, în trecut, colindatul a fost un obicei răspândit şi practicat în
ajunul Crăciunului de copii până la vârsta de 15 ani. Copiii de religie ortodoxă,
câte doi sau în cete mai mici, au mers la fereastra sau au intrat pe poartă la creştinii
români şi au întrebat cu formula cunoscută: „Slobodu-i a corinda?” Dacă răspunsul a fost afirmativ, „Slobod”, atunci au început să colinde. Colindătorii au primit
colaci, nuci, mere, bănuţi. Fiindcă colindatul s-a stins treptat, textele nu mai sunt
cunoscute decât de cei mai în vârstă, chiar nici ei nu şi-au amintit decât de câte
o colindă. Repertoriul unui informator a conţinut unsprezece colinde şi fiecare
colindă a avut melodia sa. Textele colindelor au mare varietate.
(Elena Csobai: Colindatul la românii din Otlaca-Pustă)
Obiceiul colindatului din ajunul Crăciunului a fost practicat întotdeauna în primul rând de copii, fete sau băieţi. Copiii câte doi sau în grupe mai mici au mers
din casă în casă la toţi românii din sat. La românii ortodocşi colinda a îndeplinit
rolul unui cântec de urare care s-a repetat şi s-a reactualizat în fiecare casă. Copiii
de religie ortodoxă au intrat în casă şi-au întrebat: „Sclobodu-i a corinda?” Dacă
răspunsul a fost afirmativ au intrat în casă, iar dacă au zis: „Nu ne treabă!” atunci
au ieşit afară. Dar nu prea s-a întâmplat să fie refuzaţi, fiindcă i-au primit cu mult
drag şi spuneau aşa: „O frumos aţi corindat şi mai viniţi, o, firea-ţi sănătoşi”.
Colindătorii au fost îmbrăcaţi în haine albe simple, obişnuite, dar curate, nefiind
nimic deosebit în îmbrăcămintea lor. La Cenadul-Unguresc copiii n-au colindat
colinde bisericeşti, totuşi colindele învăţate din bătrâni dezvoltau o temă bisericească: slăvirea naşterii lui Iisus Hristos. Colindatul întotdeauna a început cu
cântarea bisericească, „Naşterea ta, Hristoase”. Colindele învăţate de la bătrâni
sunt biblice şi apocrife.
(Elena Csobai: Colindatul la românii din Cenadul-Unguresc)
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Sistemul tonurilor
În total am adunat 44 colinde. Unele sunt originare din Bihor /Micherechi,
Apateu, Săcal – 24 colinde/, altele din părţile arădene (Banat) /Aletea, Chitighaz,
Otlaca-Pustă – 20 colinde/.
Colindele colectate din Bihor
Micherechi:
Rafila Gurzău: „Naşterea ta, Hristoase”, „Astăzi s-a născut Hristos”, „O ce veste
minunată”, „Trei păstori se întâlniră”, „Trei crai de la răsărit”, „Puică neagră
bagă-n sac”, „Colo sus pe lăngă lună”, „Sus la poarta raiului”, „Steaua sus răsare”, „Împăratul Romei”, „Veniţi astăzi credincioşii”.
Ioan Poiendan şi femeia sa: „Colo sus colo mai sus”, „Ciucuri muguri dă
mătasă”.
Apateu:
Maria Groza: „Trei îngeri pă acest pământ”, „Că d-asară stăm p-afară”, „Acolo
sus după lună”, „Trei păstori se întâlniră”, „Trei crai de la răsărit”, „În grădină
raiului”.
Săcal:
Maria Iuhas: „Trei crai de la răsărit”, „Ah ce nebunie”, „O ce veste minunată”,
„Steaua sus răsare”.
Colindele colectate din părţile arădene (Banat)
Aletea:
Petru Sabău şi Gheorghe Bágy: „Pă răzor dă vie”, „Trei păstori se întâlniră”„Haideţi fraţilor să mergem”, „Colo sus pe lângă lună”, „Trei crai dă la răsărit”,
„O ce veste minunată”.
Chitighaz:
Ştefan Gros şi soţia sa: „În grădina raiului”, „Când cina Hristos la masă”,
„Trei păstori se întâlniră”, „O ce veste minunată”.
Ştefan Brândaş: „Pe la sfârşitul lumii”, „Veniţi astăzi credincioşii”, „Ce vedere
minunată”, „Trei păstori se întâlniră”, „La nunta ce s-a-ntâmplat”, „Harfa îngerilor cântă”, „În oraşul Viflăiem”, „Scoală gazdă nu durmi alerui Doamne”.
Otlaca-Pustă:
Floarea Botaş: „Veniţi boieri cătă casă” cu două variante, „Sfântul Iosif cu
Maria”.
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Comparaţie între colindele culese

Cu ocazia cercetării am găsit unele similitudini şi diferenţe între texte şi melodii. Colindele „O ce veste minunată” şi „Trei crai de la răsărit” s-au răspândit la
Micherechi, Apateu, Săcal, Aletea, Chitighaz. Excepţie face Otlaca-Pustă.
Colinda „O ce veste minunată” de la Chitighaz s-a colindat pe aceeaşi melodie
dar cu textul „Când cina Hristos la masă”. Această colindă a fost culeasă, cu
diferite texte sau melodii, şi de Bartók din judeţul Timiş, de S. Drăgoi din judeţul
Sibiu şi Alba sau de G. Breazul din Ardeal.
Colinda „Trei crai de la răsărit” la Micherechi a fost cunoscută cu două melodii diferite. La Chitighaz a fost cunoscută cu textul, „În oraşul Viflăiem” şi „În
grădina raiului”, la fel ca şi la Apateu, dar cu altă melodie.
Colinda „În oraşul Viflăiem” din Chitighaz se cântă în Muntenia cu textul:
„Prin oraşul Vitleem”, în Moldova, Oltenia şi Ardeal cu textul „În oraşul Vetleem/
Vifleem iar în Bucovina cu „În oraş în Vefleem”.
„În grădina raiului” este şi ea o colindă, care apare în alte zone, cu alte melodii
şi texte: „În grădina Greciloru” (Alba de jos), „La grădina Zanului” (Turda Arieş).
Revenind la colinda „Trei crai de la răsărit”, găsim în alte zone textul neschimbat dar mai multe variante de melodii (în culegerile lui Bartók din judeţele,
Timiş, Hunedoara, Bihor; în culegerile lui G. Breazul din Muntenia, Oltenia, Basarabia, Moldova şi Ardeal şi în culegerile lui S. Drăgoi din judeţele Hunedoara,
Braşov şi Făgărăş).
Pentru colinda „La nunta ce sa-ntâmplat” din Chitighaz, care în anii trecuţi
s-a colindat şi la Bedeu, există exemple în Muntenia şi Basarabia, documentate
de G. Breazul.
Colinda „Trei păstori se întâlniră”, a fost foarte răspândită la Micherechi, Apateu, Chitighaz şi Aletea.
Colinda „Colo sus pe lângă lună” a fost cunoscută la Micherechi şi Aletea cu
melodii diferite. O variantă identică ca melodie s-a cântat la Aletea şi Apateu,
dar la Apateu s-a colindat pe textul „Că da sară stăm p-afară”. Eva Kozma a
semnalat-o cu textul „Corindiţă cu codiţă” în Chitighaz.
Colinda „Veniţi astăzi credincioşii” a fost colindată la Micherechi şi la Chitighaz, dar pe melodii diferite. Colinda din Chitighaz prezintă multe asemănări cu
„Mennyből az angyal”. Alta variată a acestei colinde am găsit în judeţul Arad.
Colindele „Puică neagră bagă-n sac”, „Ciucuri muguri dă mătasă”, „Colo sus,
colo mai sus”, adunate din Micherechi, au aceiaşi melodie dar texte diferite în
alte sate. De exemplu „Puică neagră bagă-n sac” în vechime a fost culeasă cu
textul, „Puică neagră roşie” sau „Corindiţă cu codiţă”.
Colinda „Ciucuri muguri dă mătasă” are variante şi în Timiş şi Torontal.
„Colo sus, colo mai sus” prezintă multe variante de melodie în Timiş, Bihor,
Hunedoara, Cluj, Arad.
Colinda „Sus la poarta raiului” din Micherechi este identică ca melodie şi text
cu cele colectate anterior.
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Eva Kozma a adunat din Micherechi de la tatăl său, Gheorghe Cozma colinda „Sus la poarta raiului florile dalbe” găsită şi de Gheorghe Fluieraş. La Béla
Bartók ea apare cu textul „Sus în poarta raiului”, la G. Breazul cu textul „Sus
la poarta cerului” iar la S. Drăgoi cu textul „Sus la poarta raiuluiu” adunată din
judeţul Sibiu.
Rugăciunea „Naşterea Ta Hristoase” cum am amintit mai înainte colindătorii
au cântat-o după ce au intrat în casă. Rugăciunea a fost foarte răspândită, cu
diferite variante de melodii. Bartók a cules-o din judeţul Bihor, G. Breazul din
Ardeal şi Muntenia.
Colinda „Împăratul Romei” culeasă din Micherechi este cunoscută şi în zilele
noastre. O variantă a ei a apare şi la G. Breazul, cu altă melodie.
Colinda „Steaua sus răsare” a fost cântată în Micherechi şi Săcal. Textul este
acelaşi, dar melodia diferită. Colinda cunoaşte multe variante de melodie, în
Oltenia, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Basarabia, Ardeal dar şi în culegerile lui
Bartók din judeţul Bihor, din Sebiş.
Colindele „Trei îngeri pă acest pământ” şi „Acolo sus după lună” culese de
mine din Apateu, apar şi în colecţiile mai vechi cu acelaşi text şi melodie.
„Ah ce nebunie” colindă bisericească culeasă din Săcal a fost găsită şi de S.
Drăgoi în judeţul Alba, cu text asemănător dar cu melodie diferită.
Colinda „Pe la sfârşitul lumii”, cântată în Chitighaz apare şi la Bartók cu altă
melodie şi cu textul „La sfârşitu lumii”. A doua colindă din Chitighaz „Scoală
gazdă nu durmi, alerui Doamne”, devenită colinda ţiganilor, a fost răspândită
la românii din judeţul Bichiş. La Bartók apar foarte multe variante de melodii din
Timiş, Mureş, Turda şi Arad.
Colinda „Pă răzor dă vie”, pe care eu am adunat-o din Aletea, a fost găsită de
Gherghe Fluieraş la Chitighaz, cu text asemănător dar cu melodie diferită.
La Otlaca-Pustă am cules două colinde, amândouă cu textul „Veniţi boieri cătă
casă”, dar cu melodii diferite. În una apare refrenul „florile dalbe”. În vechime
această colindă a fost culeasă cu textul „Haidaţi boieri cătă casă”. Colinda
aceasta are diferite texte şi melodii. Béla Bartók a găsit-o în judeţul Mureş Turda
în forma „Sculaţi, sculaţi boieri mariu”. Variante se găsesc şi în culegerile lui G.
Breazul din Basarabia, Muntenia, Bucovina, Moldova, Ardeal, sau în cele ale lui
S. Drăgoi din judeţul Arad, Hunedoara şi Alba.
La sfârşit, am făcut o comparaţie între colindele adunate de mine şi cele colectate de Béla Bartók, în urmă cu o sută de ani.
Unele colinde, cântate şi în urmă cu o sută de ani sunt încă cântate pe aceeaşi
melodie dar cu texte diferite.
Revenim la colindele: „Trei păstori se întâlniră”, „Colo sus pe lăngă lună”.
De exemplu colinda „Trei păstori se întâlniră”, pe care am cules-o la Micherechi, la Apateu, la Aletea şi Chitighaz cu aceaşi text şi melodie, apare la Bartók
cu textul „Patru păstori se întâlniră”. La fel, colinda „Colo sus pe lângă lună”, pe
care am adunat-o din Micherechi, Aletea şi Apateu, este consemnată de Bartók
în judeţul Bihor cu textul „Că d-asară stăm p-afară”.

IZVORUL

39

Ultima colindă „Astăzi s-a născut Hristos”, care mi-a fost cântată de Rafila
Gurzău de la Micherechi, a mai fost culeasă tot de la Micherechi şi de Gheorghe
Fluieraş. Colinda a fost foarte răspândită la românii din Giula şi Bedeu. Béla
Bartók a cules-o cu textele „Noi acum ortacilor” şi „Trei crai de la răsărit”.
Cum am menţionat, în total am adunat 44 colinde, care sunt colinde bisericeşti.
Dintre acestea, colindele „Colo sus colo mai sus”, „Ciucuri muguri dă mătasă”,
„Trei îngeri pă acest pământ”, „Pă răzor dă vie” care au rămas, s-au răspândit
din gură-n gură.
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Colinde
Pă răzor dă vie

Pă răzor dă vie
Pă răzor dă vie
Este-on măr mărunt’u
Este-on măr mărunt
La poală-i rătundu
La poală-i rătundu
Da la umbra lui
Da la umbra lui
Cine să d-umbreşte
Cine să d-umbreşte
Doi-tri păcurari’u
Doi-tri păcurari
Ii să voroveu
Ii să voroveu
Că pă cel mai mic’u
Pă cel mai voinic
Ii lor omorâ
Ii lor d-omorâ
D-inde lor îngropa
D-inde lor îngropa
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Dân strângu meilor
Dân ţărcu oilor
Amin.

Cruce-n casă, cruce-n masă, Dumnezeu şede la masă.
Să fi găzdoaie sănătoasă, să plăteşti corinda noastă. C-on dar mândru şi frumos,
dân peliţa lui Hristos. Nu-m da mic că m-i frig, ce-m dai mare bine îmi pare. Cât
rotiţa plugului, umple straiţa pruncului, să să-i ducă mamei lui.

În oraşul Viflăiem

În oraşul Viflăiem
Veniţi creştini să vedem
Să vedem şi să credem
Că astăzi ni s-a născut
Domnul cel fără-nceput
Precum zice prorocia
Astăzi s-a născut Mesia
Din Fecioara Maria
Şi dân buză cuvântând
Lui Dumnezeu mulţumind
Şi către fiu zicând
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Culcă-te fiuţ curat
Culcă-te pe fân uscat
În scutece înfăşat
Că îngerii ţi-or cânta
Magii se vor închina
Iar noi daruri ţi-om da
Aur, mirnă şi tămâie
//: Hristoase mărire ţie ://

Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a născut Hristos,
Domnul lumii luminos.
Refr:
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.
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Vântul bate, nu-l răzbate,
Neaua ninge, nu-l atinge.
Refr:
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.
Mititel şi-nfăşăţel,
În scutec de bumbăcel.
Refr:
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.
El e Domnul nost cel sfânt,
Domnul peste-ntreg pământ
Refr:
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.
Şi de-acum până-n vecie,
Mila Domnului să fie.
Refr:
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.

Naşterea Ta
Naşterea Ta Hristoase,
Dumnezeul nostru,
Răsărit-a lumii lumina cunoştinţei.
Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
De la Stea s-au învăţat,
Să se închine ţie, Soarelui Dreptăţii,
Şi să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de Sus.
Doamne, mărire ţie!
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Trei păstori se întâlniră

//:Trei păstori se întâlniră://
Refr:
Raza soarelui
Florea soarelui
Şi aşa se sfătuiră.
//:Haideţi fraţilor, să mergem://
Refr:
Raza soarelui
Florea soarelui
Floricele să culegem.
//:Şi să facem o cunună://
Refr:
Raza soarelui
Florea soarelui
S-o-mpletim cu voie bună.
//:Şi s-o ducem lui Hristos://
Refr:
Raza soarelui
Florea soarelui
Să ne fie de folos.
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//:Nouă şi la neamul nost://
Refr:
Raza soarelui
Florea soarelui
De naşterea lui Hristos.

Colo sus, colo mai sus

47

IZVORUL
Colo sus, colo mai sus
Colo sus la codru verde.
Dar acolo cine şede
Şede Domnul Dumnezeu.
Cu labriu înţenţelat
Cu fluiera-n verigat.
Când cu fluiera zicea
Toate oaile păşteau.
Strig-o oaie pistrioaie
La Crăciun c-on colac bun.
La Ispas c-on bot de caş
La Sânjorj cu miel frumos.

Trei crai de la răsărit

//:Trei crai de la răsărit://
//:Cu steaua-u călătorit://
//:Şi-au mers după cum citim://
//:Până la Ierusalim://
//:Şi-acolo dac-au ajuns://
//:Steaua-n nori li s-au ascuns://
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//:Şi-ncepând au căutat://
//:Prin oraş au întrebat://
//:Nu ştiţi unde s-a născut//:
//:Un crai tânăr de curând://
//:Iară Irod împărat://
//:Auzind s-a tulburat://
//:Mulţi copii mici a tăiat://
//:Mamele s-au spăimântat://
//:De doi ani şi mai în jos://
//:Ca să-L taie pe Hristos://
//:Paisprezece mii de prunci://
//:Au fost omorâţi atunci://
//:Pe Hristos nu l-au aflat://
//:Maica Sfântă l-a scăpat://
//:Şi de acum până-n vecie://
//:Mila Domnului să fie://

Că d-asară stăm p-afară
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//: Că d-asară stăm p-afară ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Şi ne-o nins şi ne-o ploietu ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Şi nime nu vrea să lasă ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Dacă gazdă nu ne crezi ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Ieşi afară şi ne vezi ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Că sântem în haine verzi ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Cai ni s-o cionpăvitu ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Şi-ar trebu-i potcoviţ ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Cu potcoavă de colacu ://
Corinde mi-s Doamne corinde
//: Şi cu cuie de cărnaţu ://
Corinde mi-s Doamne corinde

În grădina raiului
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În grădina raiului
//: Şede Adam cu Eva lui ://
Şede şi să sfătuieşte
//: Că din rai să dăspărţeşte ://
Rai, rai, rai grădină dulce
//: Din tine nu m-aş mai duce ://
Dă mirosu florilor
//: De dulceaţa pomilor ://
Fi-oai şarpe blăstămat
Că tu rău m-ai înşelat
Şi din rai m-ai aruncat

Amin. Şi-o cantă dă vin, să fie zece toate ar trece.
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