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În loc de “Cuvânt înainte” 
 

Câţi dintre voi, cititori de conjunctură, din pură curiozitate sau cititori realmente 
interesaţi de conţinutul revistei noastre nu reacţionaţi la auzul unui vers autentic, al unui 
colind pe care vă amintiţi să l-aţi murmurat şi voi cândva, pe o stradă geruită, într-o 
noapte târzie de decembrie, la un geam drag, în spatele căruia se vedeau coşurile 
doldora cu mere roşii şi covrigi? Câţi dintre voi nu aţi da pentru câteva clipe gloria 
prezentului sofisticat, tehnologizat şi simplificat, spun unii, pentru un răgaz din trecut, în 
faţa unei coli pătate de cerneală pe care stau scrise versuri nemuritoare? Cine oare va 
putea uita vreodată nopţile magice ale copilăriei…mirajul Naşterii Domnului, bucuria 
colindului şi bucata dulce a cozonacului pe care o mâncam cu nasul lipit de geamurile 
reci, cu ochii la stelele călăuzitoare ale moşului. 

Tuturor celor care nu au uitat aceste momente ce rulează în minte ca un film 
vechi, dar drag, în murmur de “Domn, Domn să-nălţăm!”, tuturor celor care nu păstrează 
doar pentru ei aceste comori nepreţuite ci le împart cu fiii şi nepoţii lor, tuturor celor care 
încă vibrează în noaptea de Ajun când aud o bandă cu o voce caldă …tuturor celor care 
nu-şi uită tradiţiile şi care fac ca tradiţia să nu piară, lor le dedicăm acest număr special al 
revistei „Comori Vlăscene”. Pentru că vrem ca aceste comori reprezentate de colindele 
de iarnă din zona noastră folclorică să se facă auzite şi peste generaţiile viitoare şi să fie 
considerate şi atunci la fel de nepreţuite. 

Am adunat aici mărturii, versuri împietrite în timpuri imemoriale şi cugete ale unor 
oameni cu har care au învăţat din vreme că sufletul este cea mai mare bogăţie a omului 
şi că doar el poate fi binecuvântat cu nemurire. Sperăm să fie o lectură plăcută şi un bun 
prilej de aducere aminte şi de regăsire spirituală! 
 

CJCPCT Giurgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Fabiana Mitroi- clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte 
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Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou la români 
Instrumente populare de acompaniament 

 
La români, ca şi la alte popoare, sărbătorile de iarnă se desfăşoară între 24 

decembrie - 7 ianuarie şi au ca punct central zilele Crăciunului, Anului Nou şi ale 
Bobotezei, cu ajunurile respective. Caracteristica majoră a acestor sărbători la români o 
constituie repertoriul lor neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări artistice 
literare, muzicale, coregrafice, mimice şi dramatice. Colindele propriu-zise, colindele de 
copii, urările de belşug şi recoltă bogată cu pluguşorul, urarea cu sorcova, Vasilca, 
jocurile cu măşti (Ţurca, Cerbul, Brezaia, Capra), jocurile cu păpuşi (dansurile, căiuţii, 
căluşerii), şi în sfârşit cântecele de stea, Vicleemul, Irozii şi teatrul popular cu tematică 
haiducească sunt câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă cele 
mai inedite şi originale mainifestări spirituale ale poporului nostru. 

Limba noastră cunoaşte două cuvinte ce definesc acelaşi lucru: obicei şi datină, 
cuvinte pe care dicţionarul limbii române contemporane le consideră sinonime. Totuşi, o 
nuanţă, care diferenţiază sfera unuia de sfera celuilalt, mai mult stilistică, există. Datina 
poate fi termenul general popular pentru tot ceea ce se practică după anumite reguli. 
Obiceiul cuprinde ansamblul manifestărilor folclorice legate de un anumit eveniment sau 
de o anumită dată. Folcloristica a grupat în general obiceiurile calendaristice în patru 
cicluri, care corespund celor patru anotimpuri: obiceiuri de primăvară, de vară, de toamnă 
şi de iarnă. Alături de această sistematizare există o alta, care stabileşte numai două 
cicluri mari, despărţite prin solstiţiul de iarnă şi solstiţiul de vară. Folcloriştii noştri au 
căutat să le grupeze în jurul ciclurilor celor mai importante ale anului, acordând o atenţie 
deosebită momentelor cruciale ale acestor cicluri. 

Deprinderea de a saluta cu mare bucurie venirea Anului Nou, de a-l întâmpina cu 
urări, daruri şi petreceri, cântece şi jocuri este străveche şi cunoscută tuturor popoarelor 
europene, şi nu numai. Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu 
care omul întâmpină trecerea de la anul vechi la anul nou, începutul unei noi perioade de 
vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a semenilor săi, a colectivităţii în care trăiaşte.  

Tradiţia obiceiurilor de Anul Nou cere ca toţi colindătorii, care urează cu 
Pluguşorul şi cu Buhaiul sau fac jocurile cu măşti, să fie organizaţi în cete. În satul 
tradiţional ceata se constituia după o orânduială îndătinată, bine stabilită, aveau ierarhie 
proprie, un conducător şi un loc de întâlnire, uneori la o casă unde se făcea şi 
şezătoarea. Aceasta se constituia cu mult înaintea Anului Nou si îşi începea activitatea 
prin pregătirea minuţioasă a repertoriului. Avea deci, un rol important în păstrarea şi 
transmiterea tradiţiei. Ca şi toate actele culturii tradiţionale, colinda nu se învăţa prin 
memorare, cum se însuşesc cunoştinţele în cultura modernă, ci se prelua şi transmitea 
din generaţie în generaţie: poezia, melodia, costumaţia şi desfăşurarea, dramatica 
obiceiurilor. 

Deşi se cântă în grup, colinda este cântată la unison. În multe locuri colinda de 
ceată se cântă antifonic. Melodia colindelor este în general simbolică. Forma ei este 
strabică şi cuprinde unu până la şase rânduri melodice. Bogăţia ritmică este uimitoare şi 
se obţine prin alternarea liberă a grupurilor binare şi ternare de numai două, mai rar trei 
valori. Scările sunt variate, multe colinde se bazează pe tetracord şi pentacord. Între 
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ritmul colindelor şi ritmul unora dintre dansuri este o asemănare uimitoare, care ne face 
să presupunem că, mai demult, colindele au fost dansate. Există mărturii că la începutul 
secolului, la Huţuli, unde colindatul se desfăşura în forme asemănătoare cu cele de la 
noi, colindătorii intrau în casă dansând pe ritmul colindelor. Colindele copiilor sunt scurte, 
vestesc sărbătoarea, urează belşug şi cer în versuri pline de haz, darurile cuvenite: nuci, 
mere, pere, colaci, etc. 

 Ceea ce caracterizează poezia colindătorilor este o atmosferă de optimism, în 
care sunt formulate dorinţele şi năzuinţele oamenilor. Optimismul atinge limitele 
fabulosului, iar credinţa în viitorul fericit este atât de puternic şi de plastic exprimată încât 
impune parcă împlinirea urării. 

Colindele au păstrat  până astăzi una din cele mai vechi forme ale poeziei 
populare româneşti. Desăvârşirea lor formală s-a petrecut fără îndoială în decursul 
veacurilor, la nivelul întregii comunităţi româneşti, nu numai a celei rurale. Numai astfel 
ne putem explica de ce poezia colindelor se situează ca frumuseţe la acelaşi nivel cu 
poezia Europei Occidentale romantice. 

Precum colindatul, urarea cu 
Pluguşorul şi cu Buhaiul, cu Vasilca şi 
jocurile mimice cu măşti, de animale sau 
personaje în treavesti dominau închiderea 
sărbătorii Anului Nou. 
Tot în acest moment s-au concentrat, în 
folclorul nostru cel mai vechi creaţii de 
străvechi teatru popular.  
Jocurile mimice de Anul Nou, în care 
predominau măştile cu animale, pot fi 
grupate în mai multe categorii. a) Ţurca, 
Bouriţa şi Cerbul; b) Brezaia; c) Capra, 
Cămila, Cerbuţul d) jocuri de mare 
desfăşurare, cu numeroase măşti şi 
personaje travestite etc. În toate jocurile de 
tip Ţurcă, Brezaie, Capră, recuzita 
principală era capul de animal  cu bot 
clămpănitor, făcut din                                                  Theodor Niculae – clasa de grafică, 
lemn şi jucat de un flăcău.                                                  Şcoala Populară de Arte 
                                                                                                       

Brezaia se joacă în Muntenia, şi nu numai, şi are ca recuzită un cap de animal, 
care seamănă cu o capră sau o vulpe, o barză sau un cocor. Cortegiul de măşti prezintă 
diferite şcene comice. Moşul este îmbăcat cu un cojoc întors pe dos sau cu o piele de 
capră. Pe faţă are o mască, are barbă, poartă căciulă ţuguiată şi are cocoaşă. Poartă 
pinteni, clopoţei şi talănci şi are în mână o sabie sau un paloş. 

Vicleimul sau Irozii are o origine mai nouă, cărturărească apuseană. El se joacă 
de cete de flăcăi, sau sub formă de teatru de păpuşi. Peste textul de origine cărturărescă 
cu tematică biblică s-au suprapus, în unele locuri forme de teatru popular sau elemente 
laice urbane şi suburbane în gen de revistă, dând un caracter hibrid. 
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Pluguşorul este un străvechi obicei agrar prin excelenţă. În ajunul Anului Nou, în multe 
locuri chiar în ziua respectivă, ceata de urători formată din copii, flăcăi sau bărbaţi merge 
din casă în casă să ureze cu pluguşorul. Pentru desfăşurarea dramatică a urării se 
folosesc plugul şi buhaiul. 

Repertoriul folcloric al ciclului sărbătorilor de iarnă nu este acelaşi pe întreg 
cuprinsul ţării. Astfel, dacă în unele locuri sărbătoarea Crăciunului rezumă în ea 
specificul manifestărilor legate de ciclul sărbătorilor de iarnă, fiind domonată de 
amploarea colindatului, de frumuseţea melodicii şi a poeziei colindelor, în altele cum ar fi 
spre exemplu Moldova, repertoriul Crăciunului este adesea sărac şi nesemnificativ, 
reprezentativ pentru această parte a ţării fiind Ajunul şi ziua Anului Nou, caracterizate de 
practica uratului cu Pluguşorul, de jocurile cu măşti şi a travestirilor de tot felul. 

Transmise pe cale orală din generaţie 
în generaţie într-o continuă  schimbare şi                             
înnoire, atât ca funcţie cât  şi ca realizare 
artistică, obiceiurile tradiţionale legate de 
Anul Nou, de sărbătorile de iarnă în general, 
au ajuns până la noi ca nişte grandioase 
spectacole populare, ce antrenează ca şi altă 
dată întreaga colectivitate. De ajunul Anului 
Nou este înainte de toate, vremea când 
pornesc cete de tineri şi copii cu Pluguşorul 
ori cu Capra, Urşi, Cerbi, Struţi, Balauri, 
Împăraţi, Căiuţi, Jieni, Babe şi Moşnegi, 
Păpuşari, Miri şi Mirese, Îngeri şi Draci, cu 
talăngi, buhaie, dobe (tobe), fluiere şi viori, 
pârâitori şi fluiere, să colinde satul urând 
belşug şi fericire gazdelor. 

                                                                        
  Mădălina Bratu – clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte 

 Toaca - este un instrument format din două plăci de lemn care se lovesc între ele 
şi care alcătuiesc botul caprei, obicei pe care îl găsim aproape în toate zonele ţării.     
„Falca” de jos a caprei este articulată şi lovită de cea de sus, în timpul şi în ritmul jocului, 
prin mijlocirea unui mecanism simplu mânuit de o persoană mascată. Toaca este un 
instrument de semnalizare cunoscut de biserica ortodoxă din cele mai îndepărtate 
timpuri. 
 Clopotele - poartă numiri diferite după dimensiunile lor: clopuţ, clopot sau talangă 
(cele mari); birje, zdrăncănă, zurgălău, ţurgălău, clopoţel, grangăraş, cingeteu sau 
brănceliu cele mai mici etc. Urătorul care rosteşte de Anul Nou Pluguşorul poartă în 
mână o talangă, cu sunetul căreia însoţeşte din loc în loc recitarea respectivă. 

Duba - este formată dintr-un cerc din lemn de paltin, brad sau salcie, lat de 
aproximativ 12 cm şi cu diametrul de 20-25 cm, pe care sunt întinse două membrane din 
piele de capră, oaie sau câine, întinse şi legate cu o sfoară de cânepă. Cu ajutorul 
acestui instrument se acompaniează colindele de Crăciun şi Anul Nou, în special în 
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zonele Hunedoara, Bihor, Banat. În Moldova, acelaşi instrument având un format mai 
mare (diametrul de 80 cm) numit dobă este utilizat în acompaniamentul „jocul ursului”. 
 Goarna - este înrudită cu trompeta conică, scurtă, fără deschizături pentru 
degete, făcută de copii sau păstori, din coajă de pom, corn de vită sau chiar din tablă. 
Goarna se întrebuinţează în anumite momente ale piesei de teatru popular „Jianul”, de 
provenienţă cărturărescă, jucată de Anul Nou, îndeosebi prin Moldova.  
 Fluierul - este instrumentul muzical cel mai răspândit şi totodată cel mai iubit de 
oamenii satelor noastre. Din această categorie de instrumente populare mai fac parte: 
tilinca, fluierul moldovenesc, fluierul dobrogean, cavalul bulgăresc, tilinca cu dop, cavalul, 
fluierul geamănat (cu ţevi egale), fluierul geamănat (cu ţeavă din isou scurtă), fluierul cu 
şapte găuri şi flautul popular. În special în zona Hunedoarei, pe melodia fluierului se 
rosteşte de cele mai multe ori urarea „pluguşorului” şi se joacă „caprele” şi „ursul” de Anul 
Nou. Mai nou, în special în zona Bacăului, „Capra ”şi „Ursul” sunt însoţite şi de fluiere, în 
genul celor folosite de manifestările sportive, care pe lângă culoare sonoră, în alternanţă 
cu tobele, asigură obiceiurilor respective ritmicitate şi exuberanţă. 
 Buhaiul - este un vas de lemn de forma unei putinici, cu fundul acoperit de piele 
de capră sau oaie, bine întinsă şi legată cu un cerc sau strâns cu o frânghie. Prin mijlocul 
acestei piei trece o şuviţă de păr de cal, fixată în interioar cu un nod sau cu un băţ trecut 
printr-un laţ. Unul din flăcăi ţine buhaiul sub braţ, iar altul, cu degetele muiate în borş, în 
apă sau sacâz, trage şuviţa de păr producând un sunet surd, întărit de cutia de 
rezonanţă a vasului. 
 

Ştefan Cărăpănceanu, 
etnomuzicolog                        

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                  
               Emanuela Motea - clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte 
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Obiceiuri  calendaristice - colindele 
Folclorul reprezintă totalitatea manifestărilor artistice aparţinând culturii spirituale 

ale poporului. În evoluţia societăţii româneşti,satului spiritual de obşte,îi erau 
caracteristice mentalităţi, interese şi culturi comune, diferenţierea unor pături suprapuse 
care au dus la formarea aristocraţiei a determinat diferenţierea acestor pături de cea a 
poporului. Între aceste pături nu s-a produs niciodată o ruptură totală. În feudalismul 
timpuriu, formele culturii feudale, boiereşti şi de curte nu se deosebeau pregnant de cele 
ale culturii populare. Acest fapt este determinat de existenţa unor bunuri culturale 
comune - cântecul epic, colindele - în care se oglindeau multe elemente de viaţă feudală 
de curte sau de cetate. 

Boierimea adoptă însă mai târziu elemente de cultură scrisă, pomelnicele, 
literatura religioasă ca manifestare a dorinţei de a se încadra în sistemul feudal de viaţă 
al claselor dominante, evoluând dintr-un trunchi comun - cultură patriarhală - ceea ce 
înseamnă că ele au avut  multă vreme o zonă comună, o zonă de intersecţie. Schimbul 
de valori nu se limitează însă la zonele de intersecţie ci implică şi zone care nu se 
intersectează. 

Astfel, Psalmii versificaţi de mitropolitul Dosoftei pătrund în circuitul folcloric şi 
devin cântece de stea sau colinde; motive biblice trec din cultura cărturărească în cultura 
folclorică şi în colinde. Important de reţinut este că, trecând dintr-o cultură în alta, aceste 
valori se modifică, devin altceva ca formă de manifestare, structură şi conţinut. Ele se 
încadrează într-un ceremonial popular, capătă circulaţie orală, se adaptează la formele 
tradiţionale ale poeziei populare, capătă sens de urare, în cazul colindelor. 

În colectivităţile folclorice, momentele calendaristice ale circuitului calendaristic 
sunt însoţite de obiceiuri tradiţionale. Anul este un ciclu de timp marcat prin acte care ţin 
în special de activitatea productivă, un ciclu al muncilor agrare care s-au păstrat. 
Calendarul vechilor oameni măsura timpul prin etape importante ale muncii - atât zilele 
săptămânii cât şi perioadele anului - lunile, anotimpurile. Necesităţile muncii l-au dus pe 
om la o cunoaştere empirică a evoluţiei ciclice a timpului în funcţie de mişcarea astrală, 
de perioadele de vegetaţie, de etapele activităţii productive. Unul dintre conceptele 
fundamentale ale gândirii umane născut din practica muncilor agricole îl constituie mitul 
despre moartea şi învierea naturii. 

O cronologizare mai precisă de ordin calendaristic a întreprins-o Petru Caraman 
în legătură cu ciclul sărbătorilor de iarnă: Crăciunul, Anul Nou, care relevă câteva puncte 
de reper temporale când sărbătorile creştine au preluat, unificat şi continuat calendarul 
sărbătorilor, ciclu păgân greco-roman, dominat în Dacia romană. 

Sărbătorile de iarnă ale ciclului creştin reflectă fondul mitic autohton al poparelor 
din Europa occidentală, cu contaminările, paralelismele tradiţiilor şi superstiţiilor 
mediteraneene ce au precedat creştinismul. Crăciunul relevă reminiscenţe folclorice de 
ordin mitologic deoarece este sinteza tuturor solemnităţilor, superstiţiilor şi riturilor ciclului 
păgân al sărbătorilor de iarnă consacrate cultului soarelui şi totodată cultului morţilor. 

Românul împarte timpul sacru în veacuri. Într-un an sacru sunt răstimpurile 
solstiţiilor şi echinocţiilor, răstimpuri care marchează rituri de trecere de la un anotimp la 
altul: solstiţiile - stări de trecere la stări de dezechilibru mitic, şi echinoxurile - stări de 
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trecere la echilibru mitic. Riturile de trecere la stări de dezechilibru (iarnă şi vară) sunt 
cele mai complexe, mai semnificative şi mai spectaculoase. Ele marchează începutul şi 
sfârşitul unor activităţi mitice pentru că au păstrat în ele o bună parte din structura 
generativă a substratului mitologiei române. 

Romulus Vulcănescu aminteşte în lucrarea sa ”Mitologie română” un mit arhaic 
despre un cioban zeu-moş transformat în mitul unui cioban demonic care refuză să 
primească pe Fecioara Maria să nască în satul lui. Soţia lui Crăciun o primeşte pe 
ascuns şi o ajută să-L nască pe Iisus, faptă pentru care Crăciun îi taie mâinile iar 
Fecioara Maria îi lipeşte mâinile la loc. Minunea îl converteşte pe Crăciun la creştinism. 
De bucurie că nevasta sa a scăpat de pedeapsa lui necugetată, Crăciun aprinde un rug 
în curtea lui, din cioate de brad şi joacă hora cu toate slugile. După joc împarte Fecioarei 
Maria daruri păstoreşti: lapte, caş, smântână, pentru ea şi copilul ei. De aici 
transfigurarea lui Moş Crăciun într-un sfânt care aduce de ziua naşterii lui Iisus daruri 
copiilor, obicei care se suprapune cu amintirea darurilor pe care după spusele 
Evangheliei, le aduceau regii-magi în staulul noului Mesia. 

Peste acest cult al solstiţiului de iarnă, Crăciunul - personaj mitic dac, sau 
suprapus şi datinii latine referitoare la “Sales invictus” şi „Saturnalii”. Crăciunul pare a 
cuprinde astfel elemente din cultul soarelui ce amintesc de sărbătoarea lui Mithra. În 
sprijinul acestei afirmaţii probele sunt următoarele: 

datina arderii butucului de Crăciun şi a roadelor de foc cărora li se dă drumul pe 
costişe în noaptea de Crăciun 

focurile care se fac în noaptea de Crăciun atât la slavi cât şi la români 
colacii de Crăciun care imită forma soarelui, amintind de capul lui Mithra 

În ceea ce priveşte obiceiurile calendaristice ale sărbătorilor de iarnă pot fi luate în 
discuţie creaţii legate de obiceiul pluguşorului, de colinde, umblatul cu steaua, cu 
sorcova, teatrul popular cu măşti, religios şi cu tematică haiducească sau istorică. Pentru 
obiceiul colindatului transmiţătorul mesajului este ceata de flăcăi care se constituie după 
anumite reguli: după generaţii, vecinătăţi, potrivire de voce. Există de asemenea un 
anumit ritual de pregătire a cetei pentru rolul pe care îl va avea în desfăşurarea 
obiceiului. Aceste pregătiri încep pe 6 decembrie, de Sf. Nicolae şi continuă până în 
ajunul sărbătorilor. Ceata se întruneşte în fiecare seară la casa unuia din membrii ei, prin 
rotaţie pregătirile constând în stabilirea repertoriului şi reconstituirea textelor. Destinatarul 
mesajului este gospodarul şi familia lui în cazul pluguşorului, colindelor de fereastră, dar 
pot fi şi membri ai familiei cu situaţii distincte: copilul nou-născut, flăcăul de însurat, fata 
de măritat, tinerii căsătoriţi, bătrânul. 
 Într-un colind de gospodar cules din comuna Găujani secvenţele redau o viziune 
hiperbolică asupra bogăţiei, imaginând pentru gazdă turme de oi, cirezi de vaci şi care de 
grâu care vin spre casa gospodarului. În aceste versuri ale colindului apare însă şi o 
secvenţă pe care am îndrăzni să o considerăm o închinare a pruncului nou- născut către 
soare: 
Pe munte, ‘nainte, 
Ferice, ferice, 
Domnu d’ast om bun! 

Unde-l mai vedem? 
Pe-un picior de munte 
Văcuţele lui 

Nouă ni se pare 
Toate, drobi de sare 
Şi tot mai ferice 
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Doamne, d’ast om bun; 
Unde-l mai vedem? 
Pe munte, ‘nainte 
Oiţele lui 
Nouă ni se pare 
Neguri de ninsoare 
Şi tot mai ferice 
Doamne, d’ast om bun; 
Unde-l mai vedem? 
Joia-n bătătură 
Tot la hori făcând 
Danţuri dănţuind 
Nouă ni se pare 

Stol de porumbei 
Şi tot mai ferice, 
Doamne, d’ast om bun; 
Unde-l mai vedem? 
La Sfinte Duminici 
La dalbe biserici 
Picături de pică 
De-un lac ca s-au fapt 
De-un lac, iezurel 
La mijloc de lac 
Scaldă şi –mbăiază 
Domnu’, acestu’ domn 
Mic de coconaş 

Sus el îl azvârle 
În palme-l sprijineşte 
Din gură-mi grăieşte: 
Creşte-mi, doamne, 
creşte-mi 
Creşte-mi pruncul mare 
Mare şi mai tare 
Să mi-l văd călare..... 
Cal încălecând 
La poartă ieşind 
Paloş fluturând 
Oştile rotind 
Liftele ‘mpărţind!

Este prezentat în aceste colinde un ideal eroic prin desfăşurări epice cu caracter 
fabulos raportate însă la o persoană concretă. Atmosfera acestor colinde nu este a 
satului patriarhal, ci mai degrabă este o atmosferă de curte sau de oaste feudală. 

În colindul care urmează pare a fi vorba de proba iniţiatică a vânătorii, de o 
întrecere – turnir, iar trofeul este luarea domniei. Din miturile străvechi acest colind de 
flăcău păstrează, credem noi, ceva din mitologia moşilor şi a strămoşilor care se îngrijesc 
de spiţa de neam, o protejează şi o încurajează: 
Încalecă Vodă Galbenul 
Şi Ion pe Pleznetul 
Şi mi-am plecat la vânat 
De vânat, ce mi-am gonit? 
Bour negru, limba dulce 
Limba-i dulce, tare-mi fuge. 
Goni Vodă, nu-l ajunse,  
Slobozi Ion Pleznetul 
Şi mi-l goni, şi-l ajunse; 
Descălecase de-l junghiase 
De sub bărbi limba i-o scoase. 
De frigare i-o punea 
Tocmai atunci Vodă-mi sosea 
De bună ziua că-i da.  
Şi Ion îi mulţumea 
Şi din gură aşa-i grăia: 

”Descaleca Voda să prânzim 
Limba dulce de bour!” 
Dar şi Vodă-i mulţumea 
Şi din gura-aşa-i grăia:  
N-am venit să prâznesc 
Şi-am venit ca să-ţi vorbesc 
De-ţie Pleznet de vânzare 
Ori, de-ţi este de schimbare 
Pentru unul să-ţi dau doi! 
Dar Ion aşa-i grăia: 
Nu mi-e Pleznet de vânzare 
Nici nu-mi este de schimbare 
Nici prin silă n-o să-l iei 
Că, ştii, Vodă ori nu ştii 
C-am patruzeci de unchi bătrâni 
De-mi hrăneşte la cai buni 
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Tot cai buni ca Pleznetul 
Şi mai buni ca Pleznetul; 
Şi-am patruzeci de veri-verişori 
Ce-nşueiază şi-nfrâiază 
Tot mai buni ca Pleznetul. 
La bătaie ne-om lua 
Dacă Vodă, m-oi bătea 

Dacă Vodă te-oi bătea 
Frumos capul ţi-oi tăia 
Şi ţi-oi lua domnia,  
Domnia şi pe doamna 
Şi-oi domni domnia-n pace 
Cât e ţara-n mâna mea.

Este  vorba de o schemă a trecerii, de o probă a curajului şi a puterii în care 
voinicul biruie cu ajutorul calului. Şi nimic nu ne opreşte să presupunem că în atmosfera 
cavalerească de pe la mijlocul secolului al XV-lea era foarte posibil să se practice 
realmente manifestări de paradă asemănătoare turnirurilor de la curţile cavalerilor 
apuseni. La geto-daci, bourul sau zimbrul era considerat animal sacru. El trăia în pădurile 
Daciei şi se bucura de o cinstire specială. Şi desigur că în străvechile păduri ale 
Deliormanului, de mult dispărute, bourii creşteau în libertatea unor astfel de timpuri şi 
erau vânaţi în întreceri, ca trofee. 
 În aceste colinde este interesantă îmbinarea elementelor fabuloase cu elemente 
care provin din atmosfera curţii feudale. Colindele de flăcău au conservat frânturi de 
cântece  epice de curte, de mult dispărute, ca acelea care fac aluzie la luptele dintre turci 
şi frânci: 
Cam din susul 
Cam din josul 
Cam dinspre soare-răsare 
Nu mi-e soare răsărit 
Ci mi-e Petre-mpodobit 
Cu podoabe de argint 
Din creştet până-n pământ 
Şade-n apă până-n sapă 
Şi-n noroi până-n genunchi 
Nu ştiu şade sau se ceartă  
Tot cu turcii şi cu frâncii 
Se ceartase când luase 
Întâiul rob ce-l robise 
Fete mari cu bani pe cap 

Al doilea rob ce-l robise  
Nevestele decâte-un prunc 
Dar în urma robilor 
Tare-mi vine o vusculiţă  
Tot plângând şi suspinând 
Păr galben dărăpănând 
Dar şi Petre Făt-Frumos 
El din gură aşa-i grăia: 
Taci, rusco nu mai plângea 
Nu te iau robă să-mi fii 
Ci te iau soţie mie 
Noră la părinţii mei  
Stăpâna argaţilor 
Chelăveasa buţilor! 

Imaginea flăcăului (ostaş) din acest colind închipuie o armură medievală, iar pe de 
altă parte, nu putem ignora informaţiile istorico-geografice şi detaliile pitoreşti vorbind 
parcă de vremea cruciadelor, amintind cum se băteau turcii cu frâncii. Vagi dar repetate 
menţiuni despre luptele cruciate, lupte antiotomane duse de numeroşi cavaleri apuseni 
(frâncii) care au bântuit pe meleagurile dunărene în marea bătalie pierdută de la 
Nicopole, în 1396. 
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Elena Mihaela Ciobanu - clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte 

 În colindele de fată predomină imaginile lirice: fata care şade pe un scaun de 
argint este simbolul purităţii şi al frumuseţii supreme. Unul din cele mai răspândite care 
se cântă fetelor de măritat, la mijlocul unui iezer, aşezată pe un scaun de argint: 
De la munte ruptu-s-au 
Trei râie şi trei pârâie 
Jos la baltă-am coborât 
Câte trele s-a-ntâlnit 
De-un lac, iezer s-au făcut 
La mijloc de lac iezer 
Mi-e şi-un scaun de arginţel  
Şade Florica sus pe el 
De mi-şi coase la gherghef 
Pe-un fir galben se băceşte 
Pe margini de lac priveşte 

Mi-l zări pe Voine-al ei 
Cu caiana-nfiptă-n brâu 
Cu murgul trăgând de frâu 
Săgetând la porumbei 
Porumbei d-ai vineţei 
Rupse Florica de-i grăise: 
Fă-ţi tu Voineo, cum ţi-oi face 
Fă-ţi şeiţa luntre, punte 
Şi caiana cârnealiţă 
Şi treci, tânăr lângă mine! 
Rupse Voinea de-i grăise 

Fă-ţi Florico, cum ţi-oi face 
Fă-ţi ghergheful luntre, punte 
Şi acşorul cârneliţă 
Rupse Florica de-i grăise 
Nu pot Voineo, cap să-ntorc 
Gătişor de gălbiori 

Urechiuşi de cerceiuşi 
Degeţele de inele 
Treci la mâna mea cea dreaptă 
Iar Florica cea frumoasă  
Să ne fie sănătoasă! 

Nu putem încheia fără a aminti de un colind religios prin care ni se transmit, pe 
pământ, mesaje ale cerului creştin. Într-un dialog cu Dumnezeu, Sf. Petru cere să i se 
spună când se va sfârşi lumea. 
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Tot stau, Doamne să te-ntreb 
Şi-acum întrebatu-te-aş 
Cât e marea de-ntr-adâncă 
Şi cât peşte-n mare este 
Şi cât veac a mai trecut 
Şi cât veac a mai rămas? 
Grăia bunul Dumnezeu: 
- Fiindcă stătuşi de mă-ntrebaşi 
Cu tot dreptul spune-ţi-aş: 
Cât e-n cer până-n pământ 
 
 
 
 
 

Atât marea e de-adâncă 
Şi cât peşte-n mare este 
Câtă frunză-n codru este 
Atât peşte-n mare este 
Tot c-un peşte mi-e mai mult. 
Când va fi la cap de veac 
Lăsa-voi semne pe pământ 
Să-njure fiu-său pe taică-său 
Fie-sa pe maică-sa 
Naşi-său pe finu-său 
Fină-sa pe naşi-sa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Alexandra Constantin - clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte 

 
Colindele de acest tip au fost create, desigur, de dieci şi călugări, sursele fiind 

Biblia, Vieţile Sfinţilor, apocrifele. Sfârşitul lumii va fi, cum se vede, precedat de o 
dezbinare totală, catastrofică a familiei. Prin aceste colinde biserica a transformat fondul 
tradiţional de cântece de urare în sensul credinţei şi al învăţămintelor sale morale. 

 
                                                                                                     prof. Mariana Mincă  
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Profesorul Ion Dincă îşi aminteşte: 
“Era o cinste ca noi colindătorii să fim în curtea oamenilor...” 

 
Ce vă amintiţi din vremea copilăriei? Cum erau  sărbătorile pentru copilul  Ion 
Dincă? 
Ion Dincă: Pentru noi, copiii din satul Drăghiceanu (actuala comună Gogoşari) era o 
plăcere să aşteptăm sărbătorile de Craciun şi mai târziu, de iarnă. Sezonul acestor 
sărbători începea de la Sfântul Nicolae. Aceasta era o sărbătoare în special pentru fete. 
Se povesteşte că moş Nicolae era un boier bogat ce îl urmărea mereu pe vecinul său 
care avea trei fete frumoase. Legenda spune că lipsa posibilităţilor materiale făcea ca 
cele trei fete să fie folosite de familie, ca să facă rost de bani. Moş Nicolae văzând asta, 
le-a împărţit fetelor pungi de aur. Astfel, fetele din satul nostru, sub supravegherea 
învăţătorilor învăţau colinde şi cântau:  
”Sfinte Nicolae, boier mare, 
Dă punguţa fetelor, 

Fetelor nemăritate, 
Ca să scape de păcate.” 

Se organizau astfel pe colective şi în ajun de Sf. Nicolae porneau la colindat şi strângeau 
bani sau cadouri. De aici şi obiceiurile ca cei mici să primească daruri de Sf.Nicoale: 
colaci de casă, covirgi, mere şi nuci. Eu, având trei surori mai mari, cu alţi colegi de 
şcoală, mergeam şi noi de fetele să primim şi noi o nucă, un măr. Era o mândrie pentru 
noi... 
Cum vă pregăteaţi apoi pentru colindul de Moş Ajun? 
Ion Dincă: De Moş Ajun organizam grupe mixte, fetele cântau frumos şi noi duceam 
greul ...trăistile, pentru că oamenii erau primitori şi se îngreunau repede. Îmi amintesc cu 
drag de trăistile mari lucrate în războiul ţărănesc de mamele şi surorile fiecăruia dintre 
colindători. Erau frumoase, cu ciucuri...Tot timpul aveam o primire deosebită în casele 
oamenilor. Băteam satul în lung şi-n lat, nu erau certuri. Colindele din seara de Moş Ajun 
se încheiau dimineaţă când porneam iarăşi la colindat pe la casele oamenilor. Mai târziu 
porneam cu Irozii, cu Steaua, dar cel mai frumos colind era Pluguşorul, prin organizarea 
evenimentului în sine. “Pluguşor cu patru boi, pluguşor mânat de noi”. 
Cum vă organizaţi? Care era “frumuseţea” acestui colind? 
Ion Dincă: Chiar puneam la plug două perechi de boi, frumos aranjaţi, cu panglici de 
hârtie creponată în jurul coarnelor. Ajungeam în faţa curţii şi chiar dacă zăpada era mare, 
făcea loc să intrăm în curte, să tragem brazdă, sau în faţa casei.” Pentru belşug” se zicea 
şi oamenii credeau că aduce rod bun în anul ce urmează. Era o cinste ca noi, 
colindătorii, să fim în curtea oamenilor. Era un moment plin de semnificaţii, părinţii ne 
ajutau să-l organizăm, să luăm boii cei mai frumoşi şi cu noi mergeau toţi colegii şi 
prietenii. Eram  frumos îmbrăcaţi, cu cămaşă albă cusută în casă, aveam brâu roşu şi 
fiecare se încălţa... cu ce avea. La căciulă aveam şi noi panglici din hârtie creponată. De 
Anul Nou mergeam cu sorcova.  
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Cum erau sorcovele în acea vreme? 
Ion Dincă: Sorcovele ni le făceam singuri. Rupeam o creangă pe care o împodobeam cu 
panglici din hârtie creponată şi funde. Tot de Anul Nou umpleam o pungă de boabe de 
porumb, grâu şi aruncam la ferestrele oamenilor ca să aibă belşug, iar ei ne urau  “La 
mulţi ani!” , iar noi le raspundeam “Ca mine, ca mine...”, adică să rămână sănătoşi ca noi, 
colindătorii.  
Primeaţi bani, ce făceaţi cu ei? 
Ion Dincă: Cu banii ne luam caiete, bureţi pentru şcoală, bureţi adevăraţi, pe care îi 
legam la tăbliţă, ne luam şi tăbliţa, creioane colorate. Era o perioadă frumoasă, dar pe 
parcurs am constatat că a venit vremea în care colindele au fost interzise, nu mai aveam 
Moş Crăciun ci Moş Gerilă. Se organizau şi la sate diferite acţiunii în seara aceea ca să 
nu se mai ducă elevii la colindat, dar noi tot ne mai duceam. Acum, când este libertate 
copiii vin mai puţin. Eu sunt aici în oraş din ’60 şi în cartierul meu, pe strada Tabiei, 
înainte de ‘89 veneau cete întregi. Acum, de câţiva ani nu mai vin, nu stiu care este 
explicaţia. Când interzici, atunci vin, când dai libertate sunt indiferenţi. Din nefericire, 
colindele şi-au pierdut din frumuseţe, nu doar la oraş chiar şi la sat. Eu ştiu de la 
învăţătorul meu că spunea asa: ”Vârful muntelui e mâncat de vânt şi crivăţ, coama 
plugului de rugină, deci piere. Tradiţia, obiceiurile nu trebuie să piară. Poporul care 
neglijează obiceiurile, tradiţiile, e un popor pe panta pieririi. Noi trăim prin limbă, teritoriu, 
tradiţii şi obiceiuri.”  
De ce colinde vă mai amintiţi? 
Ion Dincă:  La noi se organizeau 
şi cete de Brezaie, unii erau 
îmbrăcaţi frumos şi alţii urât, iar 
ca şi copil îmi era frică de 
ei...intram în casă.. pe parcurs 
m-am convins că nu sunt 
personale supranaturale ci sunt 
oameni de-ai noştri din sat care 
colindau până pe la Bobotează. 
Seria colindelor se închidea cu 
ziua de Bobotează când, ca şi 
acum, în această zi veneau  tinerii      Cristian Cristea – clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte 

cu caii cei mai frumoşi ai satului la botezul organizat de preotul satului. Caii erau frumoşi, 
făceau câteva ture, erau o mândrie pentru gospodărie, avea clopoţei şi  ciucuri coloraţi. 
Aşa că sezonul colindelor începea cu Sf. Nicoale şi se termina cu Sf. Ion, cei doi mari 
sfinţi ai creştinismului.  

Un popor care nu crede în biserică, şcoală şi armată este un popor mort. Biserica 
dă credinţă, şcoala dă ştiinţă, iar armata biruinţă. Sunt cele trei instituţii pe care eu le 
cred de bază.  

Ana-Maria Trăsnea, referent CJCPCT Giurgiu 
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Ion Ţurlui, un artist modest din mâna căruia ies sfinţi auriţi 
 
 

 
 

“Fecioara cu Pruncul” – Ion Ţurlui 
 

Are 58 de ani, este de origine giurgiuveană şi pictează din armată, de atunci de 
când şi-a descoperit acest talent la Patriarhia Română. Astăzi, Ion Ţurlui pictează atât 
icoane pe lemn dar şi pe ouă de struţ şi este apreciat în parohiile din judeţ şi nu numai. A 
pictat şi biserici, a lucrat nenumărate icoane şi a expus în capitală alături de alţi pictori 
iconari, ca reprezentant de cinste al judeţului Giurgiu. 

În preajma Crăciunului, Ion Ţurlui pictează şi finisează lucrări cu această tematică, 
aşa cum este şi cea din imginea de mai sus, “Fecioara cu pruncul”. Alege lemnul cu 
atenţie, (de regulă de tei sau de plop), îl finisează şi îl tratează pentru a fi gata pentru 
pictură, după care îl armează cu un strat de pânză peste care aplică un amestec de cretă 
şi clei de oase. Materialul este apoi gata pentru a fi pictat în ulei, respectându-se cu 
sfinţenie canoanele bisericeşti impuse pentru realizarea icoanelor, stilul fiind acela 
bizantin sau neobizantin. După toate aceste etape, icoana poate fi gata în câteva zile, 
evident în funcţie de dimensiune. Pe ouă de struţ lucrează doar de trei ani, tehnica este 
mult mai dificilă, după cum mi-a mărturisit Ion Ţurlui, dar icoanele astfel realizate sunt de-
a dreptul inedite şi deosebite. De cele mai multe ori, lucrează pe comandă, sau pentru 
diferite târguri şi expoziţii, cei care vor să-şi cumpere o icoană semnată de Ion Ţurlui 
bucurându-se de un preţ modic. 
 

Ana-Maria Trăsnea, referent CJCPCT Giurgiu 
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O, ce veste minunată… 
 

De Crăciun, la această sărbătoare luminată, întreaga creştinătate prăznuieşte 
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, pe care-L mărim ca pe Împăratul şi Dumnezeul 
nostru. Astfel, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu se face Fiu al omului, descoperind lumii 
iubirea şi bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu. 

Fiul lui Dumnezeu, la pieirea vremii s-a pogorât din cer şi a luat trup omenesc 
pentru mântuirea oamenilor, pentru a se ridica la Dumnezeu şi pentru a se face 
asemenea Lui prin har şi venirea Lui în lume nu se face în vreun palat sau casă mare, ci 
într-o peşteră sărăcăcioasă, pentru a ne da pildă de smerenie. În nicio altă sărbătoare 
tradiţia nu este atât de strâns însemnată cu izvorul ei religios, mai înaintea sfintei slujbe 
se colindă, se cântă la fereastră şi se vesteşte despre Dumnezeu pruncul. În credinţă şi 
datini, copiii sunt înaintemergătorii preoţilor şi poate cei mai autentici ambasadori ai 
veşnicului Bethleem, purtatorii adevăratei tradiţii a colindelor, care ne oferă o tainică 
înţelegere a sufletului acestei sfinte şi superbe sărbători. 

Imnografia Naşterii Domnului pune în lumină şi faptul că întruparea a unit cerul cu 
pamântul şi că prin aceasta, cel din urmă a căpătat o transfigurare. În timp ce Fecioara 
Maria îi oferă Logosului un trup, pământul îi oferă o peşteră în care El să se întrupeze. 
Adăpostindu-L pe Fiul ceresc, peştera devine ea însăşi cer, aşa după cum Fecioara 
devine scaun de heruvimi. Este o intimitate stihială pe care numai misterul întrupării a 
putut-o realiza. 

Colindele noastre merg mai departe şi localizează evenimentul în spaţiul 
românesc. Bethleemul nu mai este în Palestina, ci chiar în inima ţării româneşti, pe 
undeva “colo-n jos”, mai devale, la îndemâna ochiului fizic, ce poate fi arătat cu mâna 
prin fereastră. Scena acestui Bethleem românesc e populată nu numai cu îngeri, cu 
pastori, şi magi ci şi cu localnicele care aleargă să-şi asume acest moment de superbă  
maternitate - “nu mai plânge Maica mea, scutecele noi ţi-om da, Pruncul Sfânt de-i 
înfăşa.” Pamântul devine cer, dar transfigurarea îi cuprinde şi pe locuitorii lui, părtaşi ai 
sfântului mister al Naşterii. Ne considerăm, pe bună dreptate, un popor iubit de 
Dumnezeu, o ţară “grădină a Maicii Domnului”….cum să nu iubească Dumnezeu un 
neam care şi-a înnobilat sentimentul duratei prin credinţă , prin perpetuitatea întrupării. 
Cum să nu iubească Maica Domnului un pământ în ale cărui scutece şi-a încălzit Sfântul 
Prunc sfintele Lui picioruşe? 

Sărbătorile de iarnă, vedem din colinde sunt o superbă celebrare a purităţii şi 
bucuriei. Naşterea Domnului, prospeţimea Anului Nou, apele Sfinţite ale Bobotezei, 
bradul de Crăciun sunt menite să ne sustragă de la greutăţile şi necazurile noastre şi să 
ne aducă aminte că, cel puţin două săptămâni din an putem fi buni la inimă, mai frumoşi 
în gândire, mai curaţi sufleteşte, mai milostivi.   

 
Mihăiță Podaru,  

preot paroh Biserica “Sf.Arh.Mihail şi Gavril”, Hereşti 
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 „Ca mine, ca mine....” 
Obiceiuri şi datini de iarnă din satul Frăteşti 

 
Sat mare şi aşezat, cu oameni gospodari şi harnici, cu o istorie multiseculară, 

satul Frăteşti a reuşit să conserve şi să transmită din generaţie în generaţie obiceiuri şi 
datini specifice zonei folclorice vlăscene sudice căreia îi aparţine, altele de dată mai 
recentă şi cu influenţă livrească. Spaţiul restrâns al prezentei comunicări nu ne va 
permite, desigur, să realizăm un studiu amănunţit, încercând astfel să facem o succintă 
trecere în revistă a acestor datini şi obiceiuri, cu referiri asupra celor cu substrat religios. 

Datinile şi obiceiurile cu substrat religios, ce au circulat în trecut şi s-au reluat 
parţial în prezent, privesc marile sărbători ale sfârşitului şi respectiv, începutului de an, 
Crăciunul şi Anul Nou, Boboteaza şi Sf. Ion. 
 În ceea ce priveşte datinile şi obiceiurile de Crăciun, ne vom opri mai întâi asupra 
„colindatului”de Moş Ajun, eveniment cu o înaltă încărcătură în sufletele celor ce îl 
săvârşesc, copii şi acelora care îl primesc - gospodarii satului. Spre deosebire de alte 
sate în care se colindă în seara de Moş Ajun, în satul Frăteşti colindatul începe în 
primele ore ale dimineţii acestei zile, începând, de regulă, după orele 24. Cu două-trei 
zile înainte de Moş Ajun copii mai mari (10-14 ani) îşi alcătuiesc „ceata”, îşi pregătesc 
traista şi băţul, iar în seara ajunului se adună în casa unuia dintre ei, aşteptând cu 
nerăbdare ora în care pot pleca pe uliţele satului. 
 Versiunea poetică a colindei de Moş Ajun datează, după toate probabilităţile, de la 
începutul secolului nostru, având origine livrească, fiind transmisă de învăţătorii satului. 
Ea se cântă preferenţial, la casele gospodarilor mai înstăriţi, neavând o extensie prea 
mare: 

„Bună dimineaţa, la Moş Ajun 
Ne daţi, ori nu ne daţi, 
Ne daţi, ori nu ne daţi, 

Ne daţi, ne daţi!?!” 
Dacă gospodina sau gospodarul întârzie cu împărţeala darurilor - covrigi, nuci, biscuiţi, 
mere sau colaci (bobârnaci, cum îi numesc bătrânii), atunci colindătorii îşi completează 
colinda: 

„C-am venit şi noi odată, 
La un an, cu sănătate 

Şi la anu să venim, 
Sănătoşi să vă găsim! 

Ne daţi, ne daţi, 
Ori nu ne daţi!?” 

La casele gospodarilor mai puţin înstăriţi colindătorii sunt laconici, colinda lor rezumându-
se la un scurt: 
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„Bună dimineaţa! 
Unu, babo, unu... 
Doi, babo, doi...” 

(după numărul colindătorilor) 
............................................ 

Acest „stil” de colindat a apărut după anul 1948 când „tovarăşii” încercau să pună 
la „opreală” aceste obiceiuri şi datini. Din păcate, a prins rădăcini şi numai existenţa  
gospodarilor sau ruşinea îi face pe unii colindători să îl folosească mai rar. 
 Un obicei mai puţin întâlnit în zona Giurgiu, căci el se practică în satele Frăteşti şi 
Daia, este „împărţitul grâului” în dimineaţa de Moş Ajun. În această dimineaţă vecinile şi 
rudele îşi împărţesc grâu făcut pe care l-au pregătit “decuseară” , zdrobindu-l în piua de 
lemn (care se mai păstrează în puţine gospodării) sau dându-l prin maşina de tocat 
carne. Cu câteva decenii mai înainte grâul nu se îndulcea sau se îndulcea slab, 
împărţindu-se în străchini, fără prea multe adausuri (bomboane, nuci, biscuiţi, covrigi). 
Astăzi el nu este altceva decât o colivă pregătită după posibilităţile gospodinei. Din 
cercetările întreprinse de autorul prezentei comunicări, se pare că, acest obicei se mai 
întâlneşte şi în alte zone ale ţării şi ceea ce este surprinzător, tocmai în îndepărtata 
Bucovină nordică aflată sub stăpânire ucrainiană. 
 În afara colindei mai sus amintite în Frăteşti trebuie să fi circulat şi alte colinde 
religioase. Ne fundamentăm prezumţia pe existenţa în colecţiile muzeului sătesc „Dacia” 
a unor valoroase documente probatoare. Astfel, în manuscrisul Mănescu, la data de 15 
mai 1834, logofătul Manea Cepan nota trei colinde al căror conţinut îl vom prezenta mai 
jos. Cu toate că nu poartă un titlu, ele pot fi încadrate în colindele despre naşterea 
Domnului: În oraşul Vicleem, O pricină minunată şi Steaua (Magii)  
„ În oraşul Vicleem, 
Veniţi boieri să vedem 
Că astăzi s-au născut 
Domnul cel făr de-nceput. 
Oamenii l-au prorocit 
Că să va naşte Mesia 
Din fecioara Maria, 
Din sămânţa lui David 
Şi din rodul lui Adam.” 
 

„Adam plânge, mărturiseşte 
Că din Rai se izgoneşte 
Şi din gură ce-mi grăieşte? 
Raiule, grădină dulce, 
Din tine nu m-aş mai duce, 
De dulceaţa pomilor, 
De glasul îngerilor, 
De versul păsărilor 
Şi de-al serafinilor”

„O pricină minunată 
Din-nceput, din lumea toată 
Din-nceput şi din vecie 
Precum la carte ne scrie 
Cuvântul cel tipărit,  

Care este adeverit, 
Că lumea este înşelătoare 
Şi foarte amăgitoare 
Şi înşeală şi amăgeşte  
Şi pre toţi îi pirăşeşte 
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Şi pre domni 
Şi pre împăraţi mari 
Şi pre cei ce sunt mai tari, 
Că vorbesc din avuţie 
Şi să ţie în semeţie 
Ca (şi) când n-are nici o moarte; 

Că moarte când va să vie, 
Nu dă ştire ca să ştie. 
Tuturor cu bucurie 
Şi întru mulţi ani să vă fie, 
Dumneavoastră bucurie 
Şi întru mulţi ani să vă fie.” 

                                               
„Steaua despre răsărit au strălucit, 
Steaua împăratului s-au ivit. 
Steaua (cu) raza strălucitoare, 
Sfânta naştere mărturiseşte 

Că Hristos cel prea puternic 
Astăzi ni s-a născut 
Ca un veşnic (din) pântecele cel curat, 
Asta ne este raiul desfătat.” 

  
În zilele de Crăciun copiii umblau cu „steaua” şi cu „capra” iar flăcăii cu 

„Vicleemul” sau „Irozii”, datini care în cei 50 de ani de comunism au dispărut aproape 
total, astfel că, după 22 decembrie 1989, reluarea lor s-a făcut cu dificultate, iar unele 
texte nu mai poartă nota originalităţii. În ajun şi după ziua de Anul Nou în satul Frăteşti se 
practicau, iar astăzi se încearcă reluarea unor obiceiuri interesante pe care le vom 
prezenta în cele ce urmează. 
Punţile 

În seara de Anul Nou fetele mari se adunau în casa uneia dintre ele şi pregăteau 
„punţile”. Luau o strachină de lut şi puneau în ea trei crenguţe de măr, mănunchiuri de 
busuioc şi diferite podoabe: cercei, mărgele, inele etc. Se scotea strachina afară în curte 
şi se lăsa până a doua zi dimineaţa când se duceau şi o luau. Dacă lucrurile puse în 
strachină nu erau înrourate, înseamna că fata nu are noroc şi nu se căsătorea în anul ce 
începea. 
La gard  

Tot în ajunul Anului Nou, pentru a afla cum arată viitorul soţ, fetele mari mergeau 
în grădină şi se opreau lângă gard. Acolo, una dintre ele era legată cu o basma la ochi şi 
cerea să numere parii gardului oprindu-se la un număr indicat de surate. Dacă parul se 
nimerea a fi drept şi frumos, însemna că alesul fetei va fi frumos şi bogat. Dacă parul era 
strâmb şi noduros, însemna că viitorul va fi zgârcit, sărac şi urât. 

Un alt mijloc de a afla dacă o fată se va căsători sau nu în acel an, era şi cel numit 
din bătrâni: „Dii, babo!”, iar mai târziu „Dii, dă scoală!” Fata mare se ducea în grajdul 
boilor şi dacă-i găsea găsea culcaţi, lovea cu piciorul , zicând : „Dii, dă scoală”. Dacă 
boul nu se scula, fata îl mai lovea încă de trei ori, numărând: 

„Dii, o dată, 
Dii, dă două ori 
Dii, de trei ori” 

Dacă boul nu se scula nici atunci atunci, însemna că fata nu se mărita în acel an. 
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Ca mine, ca mine 
În seara ajunului  de Anul Nou fetele şi flăcăii îşi umpleau buzunarele cu seminţe 

de grâu, orz, porumb, fasole etc. şi în drum spre rude sau prieteni aruncau cu aceste 
seminţe în ferestrele caselor pe lângă care treceau. Din casă li se răspundea cu urări de 
bine sau le se dădea răspunsuri ironice de felul: 

„Ca mine, ca mine, 
Fără nici un dinte-n gură!” 

Pentru cei care strănută în seara Anului Nou membrii familiei îi urează noroc, zicându-i: 
„Ce-o făta vaca... 
Ce-o făta oaia... 

Al tău să fie!” 
Mascaţii 

În aceeaşi seară flăcăii şi fetele mari, uneori şi tinerii însurăţei se mascau: îşi 
dădeau pe faţă cu funingine de pe coşul sobei sau de pe căldarea de mămăligă 
(căldăreală) îşi puneau dinţi de ceapă sau măşti hidoase, se îmbrăcau în haine vechi, 
zdrenţuite cu piei de oaie sau de capră sau se travesteau, îşi legau de cap o mătură în 
chip de urechi, întruchipând ursul. Astfel mascaţii, mergeau din casă în casă, la vecini , la 
rude sau la prieteni şi speriau copii, fetele mari şi tinerele neveste, sărutând „la 
înghesuială” fetele mari. Cei din casă căutau prin toate mijloacele să-i descopere pe 
mascaţi, apoi îi tratau cu dulciuri de casă şi cu un pahar de vin. 
Ploconul 

În ziua de Sf. Vasile însurăţeii sau chiar cei mai mari în vârstă se duceau la naşi cu 
ploconul (o găină friptă, ouă fierte, o turtă de pâine, ţuică şi vin). Se mănâncă şi se bea, 
se treceau în revistă întâmplările anului expirat şi se făceau planuri de viitor. În prezent 
acest obicei are o frecvenţă mai mică şi nu vizează exact ziua de Anul Nou, putând să 
aibă loc şi în zilele ce urmează acestuia. 
Sorcova 

În dimineaţa Anului Nou copiii, de regulă, şcolarii mici şi preşcolarii merg cu sorcova 
pe la casele rudelor, vecinilor sau prietenilor de familie. În perioada 1930-1950 
sorcovăitul gazdelor era precedat de o colindă pe care copii o cântau lovind uşor cu 
sorcova în fereastră: 
Sculaţi, sculaţi boieri mari,  
Florile dalbe, 
Că vă vin colindătorii, 
Florile dalbe,  

Şi v-aduce pe Dumnezeu, 
Florile dalbe, 
Să vă mântuie de rău 
Florile dalbe.  

Bătrânii satului îşi amintesc că sorcovăitul avea câteodată şi caracter satiric atunci 
când gazdele erau „cărpănoase” şi nu primeau. Acestora li se cânta la fereastră: 
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Sorcova, sorcova, 
Dă-mi jupâne paraua. 

Fâstâc, bâstâc. 
Dă-mi paraua că mă duc. 

Boboteaza şi  ziua Sf. Ioan îşi aveau şi ele obiceiurile tradiţionale care astăzi nu 
se mai practică: „încuratul cailor”, „iordănitul” şi „botezatul animalelor”. 
Încuratul cailor 

În dimineţa zilei de Sf. Ioan flăcăii organizaţi în cete mergeau pe uliţele satului şi 
strigau pe la porţile caselor în care locuiau fete numite Ioana, Iordana sau Ivana. Prin 
şiretlic de cele mai multe ori le scoteau din casă şi ducându-le mai cu voie, mai fără de 
voie la fântână, le „iordăneau” turnându-le pe cap câteva găleţi de apă. De „iordăneală” 
nu scăpau nici băieţii cu nume similare.   
Botezatul animalelor 

În dimineaţa zilei de Bobotează copii având în mână crenguţe de busuioc şi o 
căldăruşă cu aghiasmă intrau în ieslea vitelor şi în târla oilor şi le botezau stropindu-le cu 
busuiocul înmuiat în aghiasmă. Nu erau uitate nici păsările. Botezul era însoţit de 
psalmul religios : „În Iordan botezându-te tu, Doamne/ Închinarea Treimii mi s-a 
arătat…..” Botezătorii erau răsplătiţi cu bani aruncaţi în căldăruşă. 

În perioada de timp cuprinsă între Anul Nou şi Bobotează, concomitent cu 
„Pluguşorul” sau mai târziu de acesta, membrii ai comunităţii de ţigani, grupaţi în cete de 
câte trei mergeau cu „Vasilca”. 

                                                                                                      prof. Dumitru Burlacu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Botezul cailor”- loc. Slobozia, jud. Giurgiu 
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                                       Iarna la noi 
                                                                                   
S-a aşternut pe toată ţara 
O iarnă ca-n poveşti,  
Am scos din şură sănioara 
Şi ne jucăm printre nămeţi! 
 
Pe omul de zăpadă 
Ninge din tot cerul 
Ne jucăm, nu stăm la sfadă,  
Nu ne-nspăimântă nici gerul! 

 
 
 

Lumea se uită mirată 
De larma ce-o facem noi! 
Sus în nucul de la poartă 
S-a oprit un piţigoi 
 
Şi tot cântă “Simţ a vară” 
Dar se-adună şi-alţii în stol, 
Care cântă până-n seară: 
“Cinci opinci într-un picior!” 

 
 

Laurenţiu Irin Călcâi  
cls.a IX-a Şcoala Normală Giurgiu 

                        
                                                O zi de iarnă 
 
Iarna geroasă, 
Copii bucuroşi ies din casă, 
Cu săniuţa 
Pe deal în jos fuguţa. 
 
Bruma argintie 
Pe pomi s-a aşternut. 
Geamurile îngheţate 
De nu mai poţi vedea. 
  
Poleiul îngheţat, 
Pe drum s-a aşternut. 
După ce s-au distrat 
Copii s-au culcat. 
Iarna a sosit în sat! 
           Mihăiţă Andrei Iacob                                          Maria Apur – clasa de pictură,  
          cls.a IV-a Şcoala Puieni                                                Şcoala Populară de Arte 
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                           Iarna argintie 

 
Iarnă argintie 
Ce-ai sosit prin nămeţi, 
Prima bucurie 
Eşti tu! 
 
Fericiri ne-ai adus în dar 
Şi stele căzătoare, 
Şoselele le-ai învelit 
Cu un covor alb de zăpadă. 
 

Iar stelele argintii 
Ne-au făcut doar bucurii 
Şi un fel de brumă a căzut 
Şi pomii s-au albit. 
 
Cad stele argintii în palma mea 
Se topesc ca prin minune. 
Ce se întâmplă oare? 
E prima ninsoare. 

Andreea Cutieru  
cls. a IV-a Şcoala Puieni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Juvina– clasa grafică, Şcoala Populară de Arte 
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,, A păstra obiceiul din părinţi şi strămoşi şi a nu pierde nimic 
       din ce-ai moştenit, ca să laşi întreaga ta avere sufletească  nepoţilor, asta o 
face tradiţia”    - George Coşbuc          

Haita 
         
  Păstrători ai datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, locuitorii comunei Mihai 
Bravu se mândresc cu o paletă diversificată a speciilor creaţiei orale, de la proverbe şi 
zicători la colinde. Cele mai vechi cântece ale omenirii, colindele, ,,au fost ctitorite de 
zei” (Pindar, Nemeene 1,2) convinşi că doar ,,cuvântul traieşte vreme mai 
îndelungată decât faptele” (Pindar , Nemeene, IV,1) 
           Obiceiurile noastre şi datinile legate de sărbătorile de peste an sunt, în general, la 
fel ca în localităţile înconjurătoare. Diferenţele şi particularităţile provin fie din poziţia 
izolată a comunei, fie din influenţele aduse de unii dintre locuitorii veniţi din alte regiuni 
ale ţării. Tradiţional repertoriul de Crăciun şi de Anul Nou cuprinde colinde laice şi 
religioase (Moş Ajunul, Steaua, Pluguşorul, Vasilca, Sorcova, Capra, Haita). 

 În ajunul Crăciunului mulţi copii se organizează în cete de colindători conform 
obiceiurilor tradiţionale pentru a colinda la casele oamenilor şi a face urări de voie bună, 
linişte, prosperitate şi sănătate. Colindul “Haita” este specific localităţii noastre, unic în 
sudul României începând din Ajunul Crăciunului până la Sfântul Vasile. Haiducul Bujor 
este în rolul principal, fiind luptător împotriva nedreptăţii, luând de la bogaţi, ajutându-i pe 
cei săraci. 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ceată de colindători din loc. Mihai- Bravu - Festivalul ”După datini colindăm” 2011 

           Anul trecut am scos la lumină obiceiul “Haita” care vreme de peste un deceniu a 
fost lăsat uitării. Colindătorii şi-au făcut apariţia pe uliţele satului, aceştia fiind admiraţi  de 
tineri, dar mai ales de vârstnci, primindu-i cu mare bucurie în casele lor. Mulţumirea 
noastră a fost şi mai mare pentru că am participat la Festivalul  ,,După datini, colindăm” 
unde am fost apreciaţi de toată lumea pentru interpretare şi autenticitatea costumelor. 

Viorica Dogaru 
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“Uită-i, mă, căciula, frate, 
Mare cât o zi de post 
Aoleu, ce urs mi-a fost! 
Au sub dânsa şapte sate 
Adăpost!"  
                                                 Obiceiuri la români 

Îmi aduc aminte cu nostalgie de vremea copilărieri când, dimpreună cu ceilalţi 
copii din sat, aşteptam cu nespusă bucurie sosirea sărbătorilor de iarnă care, odată cu 
primii fulgi de nea care aduceau satelor noastre liniştea şi odihna prea binemeritată după 
truda unui întreg an. Marele nostru istoric Nicolae Iorga referindu-se la sezonul de iarnă 
în lumea satului observa: ”După un efort îndelungat, odată cu sosirea iernii ţăranul se 
retrage la casa lui precum ursul la bârlog. Până în primăvară, mănâncă un porc, bea un 
butoi cu vin şi mai face un copil”. 

Lumea satelor respecta cu sfinţenie şi evlavie obiceiurile străbune. Dacă toate 
acestea înseninau fruntea şi sufletul ţăranului, este uşor de imaginat ce reprezentau 
sărbătorile şi obiceiurile pentru lumea copiilor. Prima mare bucurie era prilejuită de 
vacanţa de iarnă, continuată cu sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, apoi Anul Nou şi tot 
aşa până la Bobotează. Pregătirile începeau o dată cu prima zi a lunii decembrie şi pe 
care ţăranii o ştiau cu numele de Undrea. Femeile organizau clăci pentru torsul inului, 
cânepei şi lânii. Zoreau pânza şi macatele în războaie de ţesut, pe la toate casele liniştea 
nopţilor  fiind stricată de bătaia vătalelor. Şi în timp ce femeile zoreau cu clăcile unde se 
spuneau fel de fel de snoave sau poveşti, bărbaţii, adunaţi într-o odaie separată jucau 
ţintar sau popa prostu’, cântau din fluier şi ....cinsteau oalele pline ochi cu vin. 

În ziua Sf.Ignatie Teofanul (ziua de Ignat cum o ştia toată suflarea satului) se 
sacrificau porcii cu părul negru (şi numai aceştia). Sacrificarea porcilor în ziua de Ignat 
era în preajma sărbătorii Naşterii Domnului şi constituia un alt prilej de bucurie. 
Participau la actul sacrificării neamuri sau prietenii, primeau semnul crucii făcut cu palma 
mâinii drepte de nevasta gospodarului care ocolea porcul cu o oală în care ardeau 
cărbuni şi tămâie. Era un semn de mulţumire din partea gospodarului că animalul a 
crescut mare şi sănătos şi că le asigură hrana până în primăvară. Şi copiii prezenţi la 
sacrificare primeau semnul crucii cu degetul înmuiat în sângele cald, pe frunte, bătrbie şi 
amândoi obrajii. Femeile curăţau intestinele pentru cârnaţi, bărbaţii sortau carnea pentru 
alte bunătăţi precum jamboane, caltaboş, tobe, sarmale şi perişoare. Copiii se bucurau 
de “băşică” pe care o umflau, o uscau, puneau în ea boabe de mazăre, tocmai bună 
celor ce umblau cu capra sau ursul pentru că suna plăcut.  

La şcoală elevii se aflau în toiul pregătirilor. Învăţau poezii pentru sorcovă şi 
pluguşor. Sorcovele şi le confecţioau singuri, dar sub îndrumarea învăţătorilor. Se tăiau 
fâşii din hârtie creponată de diverse culori şi le înfăşurau pe o nuieluşă. Părinţii se 
îngrijeau ca odraslele lor să fie cât mai frumos echipate.Toţi aveau haine noi din stofă de 
lână ţesută în războiul din casă, paltoane îmblănite cu piei de miel şi gulere de “astrahan” 
autohton. În piciorae mai toţi purtau opinci din piele de porc confecţionate de părinţi şi pe 
care le umpleau cu paie pentru a-i feri de degerături. Căciuli aveau toţi, dar dacă ale 
unora erau mai roase şi scofâlcite, făceau apel la a tatălui sau a fratelui mai mare. Pe 
aceştia îi putea ghici oricine pentru că le erau largi şi le coborau până peste ochi şi 
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urechi. Directorul şcolii care supraveghea totul, mai făcea haz de aceştia recitând versuri 
din poezia “Iarna pe uliţă” a poetului George Coşbuc. 

În satul meu copiii mergeau cu 
sorcova începând cu prima zi de 
Crăciun şi până în dimineaţa zilei 
de 1 Ianuarie, ziua Sf.Vasile cel 
Mare. Până la sorcovă însă, copii 
petreceau noaptea de Moş Ajun – 
Noaptea colindelor. Echipaţi cu 
traiste înflorate, unele cât o 
jumătate de sat, cu beţe frumos 
crestate în diferite modele, 
înfăşurate în panglici colorate, 
băteau uliţele satului, organizaţi în 
cete conduşi de către unul mai 

Valentina Bratu - clasa de grafică, Şcoala Populară de Arte      mare sau de un  părinte. 
 

Gospodinele pregăteau din timpul zilei felurite bunătăţi: bradoşi calzi (colăcei 
împleiuiţi în diferite forme şi unşi de obicei cu miere) cozonaci, scovergi, nelipsitele 
gogoşi precum şi covrigii graşi unşi cu miere, apă îndulcită şi susan. Nu lipseau fructele 
precum merele, perele, dar mai ales nucile, nelipsite la astfel de sărbători. Flăcăii satului 
petreceau noaptea colindelor în cu totul alt fel. Se organizau în cete de câţiva indivizi, îşi 
umpleau buzunarele cu boabe de porumb şi grâu, mergeau la fetele unor gospodari şi le 
adresau urarea de belşug şi sănătate lovind geamurile cu boabele din buzunare. Erau 
invitaţi în casă şi trataţi cu nuci, azimă caldă, gogoşi, cozonac şi plăcinte, după gustul şi 
posibilităţile fiecăruia.  

Părinţii fetelor trăiau momente de încântare şi bucurie, văzând că fetele lor nu au 
fost uitate de flăcăi. Şi de atâta fericire punea omul pe masă găleata cu vin- semn de rod 
bun la podgorie- şi din care se servea fiecare cu cănuţe noi, din lut, cumpărate de la târg 
special pentru asemenea eveniment: “Să sfârâie vinul bun în oală nouă”, ziceau ăi 
bătrâni, căci numai ei ştiau de rostul licoarei binecuvântate de Cel de Sus. Şi ţine-te 
veselie şi chiote după accea că e musai să audă şi vecinii cele petrecute. Cei ce nu 
aveau grija fetelor petreceau  noaptea în alt mod. Se adunau la cârciumă - cârciuma lui 
Nedelcu, unde se cinsteau cu rachiu fiert într-un ciaun pe pirostrii pe care-l precupeţea 
cârciumăreasa având ca măsură un polonic. Cei ce nu doreau rachiu se îndeletniceau cu 
covrigi, că adusese cârciumarul de la târg doi saci plini, iar alăturea, un coş cu nuci. Avea 
cârciumarul şi vin, dar mai dorită se dovedea berea. Nu lipsea din bătătură nici hora, că 
arvunise berbecul din vreme câţiva lăutari. 

În ziua de Crăciun petrecerile se făceau cu şi mai mare temei, de data aceasta 
peste sat plutea parfumul grătarelor ce rumeau cârnaţii, mititeii sau pastramă de berbec. 
Uneori grătarele erau scoase chiar în răspântia uliţelor unde îşi pregătea fiecare ce dorea 
din cele puse la păstrare prin cămări. Nici de data aceasta nu lipseau horele, stârnite de 
cei ce ştiau cânta din fluiere sau cavale. Cei ce aveau gramofoane le scoteau la vedere 
iar în jurul lor se aduna mulţimea ca la nuntă. Sigur că la asemenea petreceri luau parte 
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şi femeile frumos gătite etalându-şi fiecare măiestria lucrăturilor de mână. Uliţa pe care 
locuiam eu era mai de faimă, pentru că aveam vecin pe unul Ilie care avea o armonică, 
instrument ce semăna cu acordeonul, apoi hora se ţinea chiar pe bătătura casei lui că 
era omul neîntrecut la cântat. Socrul său, taica Florea om ajuns din ani dar cu inimă 
tânără, şedea pe un scaun cu băţul cruciş pe genunchi şi cu dreapta ridicată şi în care 
ţinea oala cu vin, chiuia şi striga să-l audă şi surzii: “Aşa Ilie, aşa cântă vârtos, unul 
singur este Ilie în satul nostru!”. După două zile de cântec, joc şi voie bună, larma se 
potolea până în noaptea Anului Nou când satul vuia de strigătul urătorilor, a pocnetelor 
bicelor şi gălăgia tălăngilor spre spaima cânilor care se ascundeau dârdâind pe unde 
nimereau. 

Cântecul Pluguşorului era cunoscut de toată suflarea satului căci fiecare bărbat 
fusese şi el cândva copil de colind. Ferească-l sfîntul pe vreunul să sară peste versuri 
căci se făcea de ocară, în plus, nu se alegea cu o para. Altfel erau răsplătiţi mărinimos cu 
bani şi felii de cozonac, gospodarii bucuroşi că li s-a făcut urarea de belşug şi sănătate: 
“Paiul grâului cât trestia şi cu spicul cât vrabia”. Din cetele de urători nu lipsea niciun 
elev, fie mare sau mic pentru că de organizarea sărbătorilor se ocupau învăţătorii. Ei îi 
instruiau pe copii învăţăndui-i cântece, dar mai cu seamă cum să se comporte când 
intrau în curţile oamenilor.  

Cel mai frumos spectacol se petrecea în ziua Sf. Vasile cel Mare, prima zi din 
Anul Nou. De organizarea sărbătorii se ocupa directorul şcolii în persoană. Era ziua 
plugului tras de animale, numit şi cel mare. Erau înjugate cinci perechi de boi codalbi, toţi 
cu tălăngi la gât şi coarnele înfăşurate în beteală şi panglici colorate. Se înţelege că 
animalele gemeau de grăsime şi sănătate şi dornice să iasă la plimbare aşa fel că erau 
stăpânite cu oarecare bătaie de ca, pe de lături stăpânii lor gătiţi în cămăşi albe înflorate, 
cu mijlocul încins cu brâu roşu. Îi ţineau de căpestre şi fluturau pe deasupra lor 
harapnicele lor gătite şi ele cu ciucuraşi. Un flăcău chipeş striga pluguşorul, alţi flăcăi din 
ceată pocneau din bice şi agitau tălăngile. Un ţăran voinic ţina strâns coarnele plugului şi 
striga ce îi venea lui în minte: “Hăis, cea, joiana, hai cu tata, tragem brazda adâncă, 
brazda belşugului la poarta gospodarului...(cutare)!”. 

De plug erau agăţate mănunchiuri de spice de grâu, ştiuleţi de porumb, pălării de 
floarea- sorelui, funii de usutori şi câte altele. Nu lipsea plosca dolofană plină cu vin 
prinsă în curele galbene. Plugul pornea din faţa şcolii aflată chiar în centrul satului, 
trăgea brazde prin omăt, începând cu cei mai de seamă gospodari. Se înţelege că erau 
destui doritori să le tragă plugul  brazde în faţa casei ştiind că această treabă este de fală 
în jurul celorlalţi. După urători se ţinea lumea cârd, iar găleţile cu vin aşteptau cuminţi la 
porţi să fie pentru plugari şi pentru oricine se nimerea.  

Un alt obicei în lumea satului era Vasilca. Nimeni nu ştia să explice semnificaţia 
dar nici nu-şi băteau capul să afle. Era un obicei ce plăcea tuturor şi-l respectau ca atare. 
O fi vreo legătură între sărbătoarea Sf.Vasile şi Vasilca? Greu de ştiut, sau poate doar un 
obicei păgân moştenit de la strâbunii noştri daci. Un grup de flăcăi păstrau încă de la 
Crăciun o căpăţână de porc, o purtau pe o tavă, după ce mai întâi o găteau ca şi capul 
unei mirese cu voal şi beteală. Câţiva cântau din fluirere, unul bătea toba, alţii agitau 
buhaiul. Gătiţi în costume naţionale poposeau pe la porţile gospodarilor, strigau urarea 
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de belşug şi erau răsplătiţi cu sume de bani şi băutură cât puteau duce. Copiii se ţineau 
după ei cârd, sporind larma celor mari. Şi petrecerile nu se încheiau. 
  Intrau în rol intelectualii satului, în frunte cu învăţătorii care-i mobilizau pe elevii 
şcolii, liceeni şi studenţii veniţi în vacanţă. Se organizau baluri la care participau tinerii 
veniţi şi din alte sate. Balurile se organizau în şcoală iar clasele erau împodobite cu 
ghirlande ca de aleasă sărbătoare. Petrecerea se încheia cu alegerea reginei, prilej de 
mândrie nemărginită pentru părinţii celei alese. Petrecerile continuau încă pentru că 
urmau spectacole cu cântece, jocuri şi piese de teatru organizate şi pregătite de 
învăţători.  

La vremea acea satele nu erau electrificate aşa că toate activităţile desfăşurate pe 
timp de noapte se făceau la lumina lămpilor cu petrol. Mai mereu însă, mai ales la baluri, 
care se lungeau până la ziua albă, aducea directorul un petromax, o adevărată minune la 
cea vreme şi care scălda sala în lumină puternică. Zile întregi după accea nu se discuta 
decât depre plugul cel mare şi activităţile de la şcoală.  

Şi se aşternea liniştea 
peste sat până în ziua Bobotezei, 
un alt prilej de bucurie şi 
petrecere. Apa era sfinţită de 
preot la fântânile din centrului 
satului, de unde fiecare îşi lua apă 
câtă dorea. După toate acestea, 
lumea avea parte de spectacolul 
călăreţilor pe caii lor focoşi hrăniţi 
din belşug cu grăunţe. Împodobiţi 
cu panglici colorate, frâie noi, 
copitele unse cu catran, cu ciucuri 
în cozi şi coame, cu greu puteau fi 
stăpâniţi. 

“Botezul cailor”- loc. Slobozia, jud. Giurgiu                        
            Începea cursa nebună organizată în cete străbătând satul de la o margine la 
cealaltă, în chiotele şi strigătele de încurajare ale celor adunaţi pe marginile şoselei. 
Lungiţi pe coamele cailor, trupuri comune cu animalele, băteau din călcâie şi chiuiau 
încât lăsau imaginea cetelor de haiduci gonind la lăsarea serii pe sub poala codrilor. Nu 
lipseau de la asemnea manifestări învăţătorul şi preotul care împreună cu ţărcovnicul 
ridiau rugi şi cântece de slavă Celui de Sus. Satele vuiau de mulţimea oamenilor şi de 
voioşia lor. Gemeau şi de bogăţia bucatelor aşa fel că mulţi tineri de la oraş petreceau o 
parte din vacanţă la ţară, pe la neamuri şi prieteni.  

Şi toate acestea au fost, acum prea puţine s-au mai păstrat. S-au aşezat peste ele 
praful şi uitarea. Poate că într-o zi, un împătimit al locului să aibă o iniţiativă să reînvie 
aceste frumoase obiceiuri. Obiceiuri care ne-au încântat şi înfrumuseţat copilăria. 

 Dumnezeu să ne lumineze mintea! 
Tudor Rădan 
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Prin zăpezile pure ale copilăriei 
 

Nu  ştiu de ce atunci când am primit invitaţia de a scrie aici, m-am gândit imediat 
la mituri, ca la vehiculele ce au umplut spaţii socio-culturale întregi cu poveşti care au 
avut mai ales rolul de a transmite o serie de legende, practici tradiţionale şi chiar oprelişti 
ce se puneau în comportamentul omului în vreme de sărbătoare, dar mai ales în timp de 
post. Sacralitatea evenimentelor la care se face referire adesea ne-a fost transmisă fie 
direct, fie subtil, nu doar prin obiceiuri, prin „aici faci aşa, aici faci aşa”, că aşa spune 
cultura şi tradiţia, dar mai ales prin cântecele ritualice sau de colindă, prin aluzii fine, 
bătrâneşti (doar bunicii ştiu să rezolve toate problemele nepoţilor, fără să îi supere 
deloc). Reale sau imaginare, povestind despre oameni sau entităţi supranaturale, istoriile 
noastre personale ne trimit ele însele în timpurile mântuirii şi ale începutului fiinţei 
noastre, când mici fiind şi foarte cucernici, ne închinam la toate icoanele şi beam 
agheasmă în fiece dimineaţă pe stomacul gol, după ce ne spălasem faţa şi mâinile, după 
care ne începeam ziua cu Tatăl Nostru şi abia aşteptam să mergem la biserică împreună 
cu bunica, iar dacă nu ne lua, o aşteptam aşa cum mă aşteaptă acum pe mine Andrei să 
vin de la suprmarket.  

Mereu zilele sărbătorilor de iarnă miroseau a gutui puse în fereastră să alunge 
moartea şi a foc de lemn de salcâm din pădurea bufniţelor cu ochi mari şi rotunzi, apoi 
mai erau o mulţime de mirosuri şi de sentimente, din ce în ce mai amestecate, din ce în 
ce mai alerte, odată ce se apropia Crăciunul. Îmi amintesc biciul pentru Pluguşor, împletit 
de bunica Marina şi sfârcul de mătase ( Vârf flexibil al cozii animalelor, al biciului) pus 
ghiduş de bunicul Marin să dea aerului zbateri şficuitoare, dar şi clopoţelul pe care nu 
voiam să îl port la nicio sărbătoare, ca să nu zică lumea că sunt mic. Mai era buhaiul pe 
care îl trăgeau băieţii mari pe drum şi-n care ni se spunea că vom fi băgaţi dacă nu 
suntem cuminţi. Plugul - plug de lemn acoperit de brazi şi împodobeli după cum îi tăia 
capul pe unii şi pe alţii. Însă cred că toţi ne amintim trăiştile pline cu covrigi şi mere de 
Dâmboviţa, aduse de merari sub coviltire şi schimbate cu bunica pe grâu sau pe porumb, 
încă din noiembrie.  

Mirosea în traista de bumbac a toamnă de deal şi în mintea mea era mereu livada 
Popii Stelică din Fieni, fratele bunicii, care cădea într-una de plină ce era şi trebuia 
susţinută mereu cu araci, ca să nu se strice recolta. O văzusem doar de două ori, dar n-
am uitat-o nici acum! Sigur, istoria noastră bulversantă ne crea ceva probleme. Moş 
Gerilă ne aducea stilouri chinezeşti şi banane sau portocale ascunse prin diverse colţuri 
de cămară, ca să nu stricăm bucuria moşului. Crăciunul era mereu Crăciun. O 
sărbătoare cu guiţat, tăiat de porc, pârlit de porc, sfinţirea porcului şi neapărat brezarea 
copilului cu degetul mare înroşit de sânge pe frunte, ca să fie sănătos tot anul ce vine. O 
vedeam atunci pe bunica venind repede cu oala cu tămâie să scoată dracii din porcul ce 
trebuia curăţat nu doar de păr prin foc şi jeg prin apă, ci şi de tot ce-i fusese dat să audă 
aşa omenesc tot anul, mai ales când primise sârma în rât sau când rupsese poarta şi 
plecase cu ea în cap pe uliţă. 

Acum îmi dau seama că noi n-am ştiut ce e aceea uliţă, până nu am învăţat la 
limba rusă că e o stradă, care nu e ştrase şi nici corso! Deh, subiectivism românesc! 
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 De fapt, bunicii mei foloseau cuvântul “drum” pentru tot ce tăia satul prin laterale, 
restul erau poteci, iar în centru era şoseaua. Aveam voie să ieşim la drum şi să ne 
repliem pe poteci, dar la şosea nu mergeam decât însoţiţi. Iarna însă spaţiul se 
deschidea mirific, liniile orizontului de aşteptare se topeau sub tălpicile saniei, fie cea 
mare cu cai, fie cea mică, cu copii sau cu bunic, iar trestiile deveneau simple jaloane pe 
imensul patinoar. Mai ales când făceam drumuri lungi ne plăcea, fiindcă eram înveliţi în 
velinţe şi sub noi aveam preşuri, toate ţesute la războiul din tindă, unde era clacă mai tot 
timpul şi auzeam cele mai grozave poveşti. Pregătirea în sine de drum începea cu o 
seară înainte. Bunica scotea ciorapii de lână, cojoacele din odaie şi le aducea în “casă” 
lângă foc, ca să stea calde când le îmbracă ăştia mici. Tot atunci noi mergeam cu bunicul 
să luam un cal sau doi de la nea Stan sau de la altă rudă, fiindcă el nu avea cal. Asta era 
o treabă bărbătească şi plină de aventuri, iar noi ne simţeam haiduci şi am fi şi cântat 
dacă nu se întorcea ăl bătrân să ne taie elanul. Nu aveam voie să cântăm pe drum, că 
nu eram Stanca proasta! Pe urmă, pregătirea în sine nu mai conta, însă ştiam că trebuie 
să ne trezim foarte de dimineaţă, dar tot nu dormeam până nu auzeam o poveste 
adevărată care i se întâmplase lui Bâtu (iar ne venea greu să înţelegem ce e cu băţul 
ăsta, fiindcă mereu avea alt prenume) cu iele, zâne, draci, ţapi fantomatici, până 
adormeam de frică. 

Dimineţile însă erau direct din basm. 
Pomii aveau bărbi de promoroacă, albul gârlei 
îngheţate ne oferea cel mai solid şi fastuos 
patinoar, iar troienele, în care cădeam cu 
cizmele noastre de cauciuc, luate cu coadă şi 
greutăţi de la “Motanul încălţat”, nici nu mai 
contau. Plutea o duioşie sobră în aer că-ţi 
lipea nările doar dacă îndrăzneai să respiri. 
Bunicul scotea sania din curte, apoi pe noi ne 
urca şi ne învelea în sanie cu velinţe şi cu 
blăni de oaie argăsite de el, în timp ce bunica 
închidea porţile. Urma câte un drum printr-un 
vis troienit nu numai de aduceri aminte, cât şi 
de bandajele albe ale chiciurei întinse pe 
crengile dezgolite. De obicei mergeam cu 
treabă în câte un sat la şase-şapte kilometri, 
dar nouă ni se părea că trecem peste mări şi 
ţări, cu siguranţă treceam peste văi, dealuri,              Valentina Turcu - clasa de grafică,  
ape îngheţate şi  poduri martore la cheful lipsit                   Şcoala Populară de Arte                                         
de evlavie al vizitiului de ocazie, care-şi mâna caii cu cele mai spectaculoase îndemnuri, 
pe care ştiam că nu avem voie să le repetăm nici măcar în şoaptă. Aşa se apropia seara 
magică a Ajunului. Repetam întruna Sus la Poarta Raiului, Florile dalbe şi alte colinde pe 
care numai bunica Marina le ştia şi nu vroiam deloc să învăţăm partea cu ne daţi ori nu 
ne daţi. Păi ce, cântam cele mai frumoase cântece şi ei  aşteptau să îi întrebăm dacă ne 
dau! Era normal să ne dea, nu-i aşa ?! Trăiştile ne cam împiedicau la mers. Erau 
neapărat albe şi ne atârnau de gât. Şi atunci eu am zis cam aşa- auzi, eu cred că noi 
suntem stupizi! Ăilalţi râdeau, dar moşul nu râdea. Nu, doar tu, dar nu eşti stupid, eşti 
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prost, că de când e lumea asta, aşa s-a dus lumea la colindat! Îi auzeam pe ăilalţi râzând 
pe înfundate: stupidule! Râdeau puii de ţăran, nu fiindcă eram prost, ci fiindcă inventam 
cuvinte ca să nu fiu ca ei. Dar trecusem drumul şi am cântat îngereşte cu toţii. „Taci 
puiuţe nu mai plânge, florile dalbe, când m-oi duce, ţi-oi aduce, florile dalbe, două mere, 
două pere şi-un buchet de floricele”. Eram convins că florile dalbe sunt fulgi de îngeri ce 
cad prin zăpezi. 

Aveam o mulţime de covrigi, de colăcei, de nuci şi de mere, ba şi câteva 
bomboane lipite de colăcei, mai aveam şi o mulţime de lumânări (raţia pe cel puţin o 
lună, fiindcă erau destule seri în care aveam lumină de la lampă şi muzică de la Vocea 
Americii). Oamenii mari ne primiseră cu bucuria venirii noastre, a micului nostru grup de 
cuceritori hibernali, chiar dacă ne curgea nasul, stâlceam unele cuvinte sau ne 
împiedicam la refren, când unul o lua înainte, iar altul tot insista cu florile dalbe, de parcă 
ne aşteptaseră tot anul şi comentau sincer cu noi despre venirea micului Prunc şi despre 
plânsul lui, ba câte unul ne punea şi întrebări suplimentare. Atunci noi credeam că 
Bethleem este pe undeva prin judeţ sau pe aproape prin poveştile bunicilor şi îi întrebam 
dacă au văzut peştera naşterii, fiindcă o iesle ca aceea aveam toţi acasă, iar despre vaci, 
boi, oi, unii ştiau mai multe decât cărţile încă necitite. Când am ajuns acasă am pus 
fiecare grămada lui pe o pânză întinsă special de bunica. Ne-am numărat comorile. Eu 
am mai mulţi covrigi! Eu am mai multe bomboane! Apoi am mâncat şi ne-am culcat. 
Urma dimineaţa o altă tură şi trebuia să fim printre primii, ca să mai aibă gospodinele ce 
să ne pună în traistă. Iar dimineaţa, nu înţeleg de ce, taina noastră o ştia tot satul, care 
răsuna de Bună dimineaţa la Moş Ajun! deşi eu insistam că ajunul era seara, cete de 
copii trecând ba pe stânga, ba pe dreapta gheţii, ca să taie satul în două. 

 Colţul acela ferit de lume, colţul acela  plin de mister, mai există şi astăzi şi cu 
toate acestea mie îmi este dor de acel tărâm al zăpezilor, al troienelor uriaşe pe care 
abia le escaladam, fiindcă acolo părea că se strânseseră toate misterele originare ale 
lumii mele, seara când bunicul meu cizmar ne citea în latineşte dintr-o carte secretă a lui, 
spunându-ne să luăm aminte, iar iezii şi mieii, băgaţi în casă la căldură, ţopăiau prin pat 
sau pe covoare, ca să ne strice nouă fântânile magice din coceni de porumb. Nu ştiu 
cum se organizau datinile, nici ce folclor se cânta prin zonă, dar ştiu că am colindat de-
adevăratelea şi nu ca proştii prin purele zăpezi ale copilăriei. 

Apoi, când eu însumi am început să înţeleg că dragostea aceasta a omului pentru 
Dumnezeu este mai mult decât orice dragoste, am încercat eu însumi să scriu pentru a 
deveni poet cântat în nopţi geroase de copii frumoşi şi plini de sinceritate. Am reuşit un 
pic să alung ciulinii viforului din nişte suflete, încălzindu-le cu: 
                              Muguri calzi de tămâioară 

 
Muguri calzi de tămâioară, 
Lerui ler, lerui ler, 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 

 
Azi cu lumini de inimi calde 
Ne luminează la fereşti, 
Din cerurile acum curate, 
Îngerii dalbi, ne dăruiesc. 
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Şi-şi ning din aripi dalbii fluturi, 
Nemuritori şi minunaţi, 
Cu flori ne calcă prin săruturi, 
Îngerii toţi, îngerii toţi. 
 
Muguri calzi de tămâioară, 
Lerui ler, lerui ler, 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 
 
Pătrunde-n casa ta, Sărace 
Şi-n casa celui mai bogat, 
Dar grijă are acum de tine, 
Că o duci rău  şi eşti sărac. 
 
În Noaptea de Crăciun vestită, 

 Muguri calzi de tămâioară, 
Lerui ler, lerui ler, 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem 
 
 Şi-ţi vin în inimă colinde 
Din vremuri când ai fost copil, 
Când aşteptai pe lângă streşini, 
Să-ţi umpli traista cu senin 
 
Cu mere, cu covrigi, bomboane 
Şi cu poveşti cu ger nespus, 
Copilăria noastră vine 
Mereu cu Domnul mai presus. 
 

Maica din cer veghează lin, 
În orice casă, pe orice plită, 
Să fie brad şi-un strop de vin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muguri calzi de tămâioară, 
Lerui ler, lerui ler, 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 
Peste lume se pogoară 
Pruncul Domn din Bethleem. 
 

 
. 
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     Colind cu stea 

Te tot caut stea de cer 
Cu beteala albă-n ger 

  

Cu beteala roşă-n sânge  

Cine stă şi cine plânge

Te tot caut stea de humă, 
Om de lacrimi şi de mumă, 
Om de cer şi om de stea 
După mare mila Sa. 
Te tot cat, să te-mplinesc, 
Stea de gerul pământesc, 
Să-mpletesc cerul cu huma, 
Să aduc în pântec muma, 
Să alăpteze stea de sus, 
Pruncul cel venit ce nu-s, 
Să lipească huma mea 
De împărăţia Sa, 

Să lipească cerul meu 
De iubire şi de-s eu, 
Să aducă mai în mine 
Cerul, huma, limpezime, 
Ca să pot Să-l spun pe El, 
Dumnezeu şi Prunc şi Cel 
Dăruit să dăruiască, 
Născut ca să ne iubească. 
Stea de cer şi Stea de humă 
Om din Tatăl nu din mumă 
Om din ceruri ca şi noi 
Doamne, adu-ne înapoi!

 
Ionel Muscalu 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Delia Trifu – clasa de pictură, Şcoala Populară de Arte 
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Iarna pe uliţele satului... 
                                   în comuna Floreşti-Stoeneşti 
 

Să ne întoarcem la rădăcini, să ne întoarcem la casa părintească, pentru a 
pricepe tradiţiile, obiceiurile, folclorul şi arta populară. Veşnicia, continuitatea,  
durabilitatea şi rezistenţa poporului  român au la bază portul, dansurile, doinele şi 
baladele sale, credinţa.Ţăranul a crezut dintotdeauna în puterea divină a forţei naturii, în 
puterea magică a cuvântului. 

Sărbătorile de iarnă se desfaşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca 
puncte centrale zilele Crăciunului, Anul Nou, Boboteaza. În această perioadă ţăranii nu 
mai sunt nevoiţi să iasă la muncile câmpului. Dintre aceste obiceiuri care s-au ţinut şi 
unele încă se mai respectă sunt demne de amintit: Colindele de Crăciun, Pluguşorul, 
Steaua, Sorcova, Vasilca, Capra. În Ajunul Crăciunului colindătorii de toate vârstele, 
copii, adulti, vârstnici se adună în cete şi merg din casă în casă (la Stoeneşti şi Palanca ) 
şi cântă: 

„  Am venit si noi odată 
La un an cu sănătate 

Domnul sfânt  să ne ajute 
La covrigi şi la nuci multe 

Bună dimineaţa, la Moş Ajun!” 
  De remarcat că în satul Floreşti nu se colindă din casă în casă. În răspântiile 
satului se adună gospodarii aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă şi le dăruiesc 
colindătorilor: covrigi, mere, nuci, portocale, bomboane. 
    Copiii au un colind specific:       Foaie verde portocală  
                                                           Noi suntem copii de şcoală  
                                                           Şi-am venit să colindăm 
                                                           Pe la case să strigăm:  
                                                           Bună dimineaţa la Moş Ajun! 

În eventualitatea că nu ar fi primiţi sau găsesc porţile închise, copiii au pregătite 
strigături de tipul: 

"Ne daţi? ori nu ne daţi? 
Daţi-ne o nucă, 

Că ne  dăm cu capul de ulucă! 
Daţi-ne un măr, 

Că ne  dăm  cu capu’ de păr 
Daţi-ne o pară, că ne dăm cu capul de scară!” 

 
Steaua (stelarii) 

În postul Crăciunului băieţii pregătesc stele de carton acoperite cu staniol şi hârtii 
colorate. În centru este Icoana Naşterii Domnului. Copiii organizaţi în grupuri de trei, îi 



 Decembrie 2011    Pag. 37 

 Comori Vlascene

reprezintă pe cei trei magi, iar cântecul de stea este un rezumat al Evangheliei ce se 
citeşte în ziua de Crăciun la biserică. Obiceiul face parte din sfera urărilor de bine, de 
belşug, de bunăstare, sănătate şi se practică în prima zi de Crăciun: 
        Steaua sus răsare                                            Şi dacă sosiră 
          Ca o taină mare                                                Îndată îl găsiră 
          Steaua luminează                                             La Dânsul intrară 
          Şi adeverează                                                   Şi se închinară 
          Că astăzi curata                                                Cu daruri gătite 
          Prea nevinovata                                                Lui Hristos menite 
          Fecioara Maria                                                  Luând  fiecare,    
          Naşte pe Mesia                                                 Bucurie mare 
          În taină vestiră                                                  Care bucurie 
          Bethelem numită                                               Şi la noi să fie 
          Magii cum găsiră                                               De  la tinereţe 
          Steaua şi porniră                                               Pân la bătrâneţe 
          Mergând după rază 
          Pe Hristos să-l vază 
De data asta gazdele îi răsplătesc  cu  bani. 
 
 Pluguşorul 

Este un obicei foarte vechi care se practică în zona noastră în seara de Anul Nou. 
Cete de copii sau tineri (numai băieţi) purtând bice, salbe de clopoţei, buhai, tălăngi, 
merg din casă în casă cu frumoasa urare de an bun, rodnic, mănos, îmbelşugat. De la 
rapsodul popular Vasile Băjenaru am auzit următorul pluguşor: 
 
Pluguşor cu doişpe boi                                            Şi-l ara şi semăna             
Ia mai mânaţi, măi flăcai,                                        Grâu de vară făr’ secară               
Plecarăm într-o zi de joi                                          Să răsară-n primăvară                                            
Cu plugul cu 12 boi                                                  Când îl privi şi îl găsi                                               
Boii dinainte                                                             În pai ca trestia                                                        
Cu coarnele poleite                                                  În bob ca mazărea                                                  
Boii din mijloc                                                           Şi s-a dus apoi în sat                                              
Cu coarnele de foc                                                   Să cheme la secerat 
Boii de la roate                                                         Unii secerau 
Cu coarne belciugate                                               Alţii snopi strângeau 
Boii streinei                                                              Şi la moară porneau 
În coada codolbei                                                     Apoi se duse acasă 
Să aibă nea Vasile                                                   Şi cernu cu sita deasă  
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Parte de ei                                                              Din ea pâine plămădea     
Şi a ieşit neica Vasile la câmpu mărel                    Şi colaci din ea făcea 
Cu caru în răsărit de soare                                     Împărţi din ei vreo cinci 
Şi pământul mătura                                                La flăcăii cei voinici 
L-mătura şi îl ară                                                    Şi vreo şase colacei 
Joile, văile,                                                              La copiii mititei 
Miercurile, gropile,                                                  Noi am sta de-am mai ura 
C-aşa erau locurile                                                 Dar mi-e ca vom însera 
Şi-l ara şi-l grăpa                                                    Şi nu suntem de ici colea  
                                                                                                                                                         

După spusele bătrânilor până spre mijlocul secolului trecut, cetele de urători 
purtau cu ei un plug în miniatură, iar la sfârşit de secol al XIX-lea  se ura chiar cu plugul 
adevărat tras de boi. Pentru ca gospodarul să aibă belşug în noul an se trăgea cu plugul 
o brazdă în curtea acestuia.  
                      
Pluguşorul din Stoeneşti - Palanca 

Alături de pluguşorul care amintea de muncile agricole de peste an, circula în 
zonă un  colind intitulat: ”Într-o Sfântă joi la vale’’ care se cânta în noaptea de Anul 
Nou: 

 
Într-o sfântă joi la vale, 
Dă-i, Domnului, Doamne,   
Trece- un îngeraş călare  
Îmbrăcat în muşamale   
Şi-aşa tare ce mergea  
Pământul se tremura 
-Un’te duci tu, îngeraş? 
-Mă duc,Doamne,sus în rai 
Să-mi văd copilaşii mei 
Toţi cu bicişor de tei  

Să-trosnească, să pocnească 
Plug’şor mândru să pornească  
Pluguşor cu şase boi 
Pluguşor mânat de noi. 
Boişorii dinainte 
cu corniţe aurite  
Boişorii din mijloc 
cu corniţele de foc 
Dăi Domnului ,Doamne! 
La anu’şi la mulţi ani! 

În ultimi ani sub influenţa textelor din manualele de limba română copiii au învăţat 
o variantă mai scurtă a Pluguşorului care este mai mult recitată decât cântată. 
 
Aho,aho,copii şi fraţi 
Staţi puţin şi nu mânaţi 
Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi 
Mâine anul se-nnoieşte  
Pluguşorul se porneşte 

Şi începe a ura  
Pe la case a colinda  
Iarna-i grea, omătu-i mare  
Semne bune anul are, 
Semne bune de belşug  
Pentru brazda de sub plug 
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“Câte paie pe casă  
Ataţia galbeni pe masă  
Câte pietre la fântână  
Atâtea oale cu smântână  
Şi la anu’ când venim  

Tot voioşi să vă găsim  
Ca merii ca perii  
În mijlocul verii 
La anu’ şi la mulţi ani!  
 

Semanatul 
În aceeaşi seară de Anul Nou, ceata de colindători care merge cu “pluguşorul” 

este însoţită şi de alţi copii care au în trăistuţe seminţe de grâu şi secară, orez, ovăz pe 
care le aruncă în curţile oamenilor spunând: 
 
Să ningă, să plouă, 
Să picure rouă 
Şi grâu să-ncolţească 
Bogat să rodească  
S-aducă nădejde 
Trecănd de primejdie  
Copiii să crească  
Mulţi ani să-nflorească  

Ca merii, ca perii 
În mijlocu’ verii  
Şi-n timpul primăverii  
Tare ca piatra  
Iute ca săgeata  
Tare ca fieru’ 
Iute ca oţelu’ 
La anul şi la mulţi ani! 

După cum se observă în această urare apar şi fragmente de “sorcovă”. 
Sorcova este un obicei pe care îl practicau şi îl practică însă numai copiii: băieţi şi fete în 
dimineaţa Anului Nou. Ei poartă-n mâini un beţisor împodobit cu flori de hârtie colarată şi 
urează (mai ales rudelor) să trăiască, să-nflorească precum merii şi perii.  
 
Sorcova, vesela  
Să trăiţi să îmbătrâniţi 
Ca un măr  
Ca un păr  
Ca un fir de trandafir 

Tare ca piatra  
Iute ca săgeata  
Tare ca fieru’  
Iute ca oţelul  
La anu’ şi la mulţi ani!  

Seara lui Sf.Vasile 
Este un colind care circulă încă în toate cele trei sate: Floreşti, Stoeneşti şi 

Palanca. 
 
Seara lui Sfantu’ Vasile  
Să ne meargă mult şi bine  
Şi nouă şi d-voastră  
Şi la toată casa noastră 
Dar în aste case ‘nalte 
Dar în ele cine şade? 
Şade Maica Precista 

Şi cu fiul lânga ea  
Fiul plânge măsa-i zice  
-Taci, fiule, nu mai plânge  
Că te scald în lapte dulce 
Lapte dulce şi zahar 
Trupul lui e tot amar 
Câte flori sunt pe pământ  
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Toate merg la jurământ  
Numai Pâinea Paştelui 
Stă în Poarta Raiului 
Şi judecă florile , 

 Florile, garoafele 
 Ce-au purtat cocoanele 
 La anu’ şi La mulţi ani!  

Se observă că peste obiceiurile de iarnă ancestrale se suprapun obiceiurile legate 
de sărbătoarea religioasă a Naşterii Domnului şi de ,,SFÂNTUL VASILE”, obiceiuri care 
s-au influenţat reciproc. 

          Jocul cu capra 
În localitatea noastră ,,jocul caprei’ - animalul care dă semne dacă vremea va fi 

bună sau rea, era un prilej de etalare a unor frumoase podoabe, velinţe, macate, 
ştergare, în culori vii, uneori  stridente pentru înveselirea gospodarilor şi pentru urări 
bune cu prilejul Noului An. Cântecul caprei, care se spunea în zona noastră, este 
următorul (cules de la Vasile Băjenaru,80 de ani): 
 
Ţa,ţa,ţa,căpriţă, ţa                           Joacă capră, joacă bine 
Toată vara ai juca                            Ca noi toţi ţinem la tine 
Ai juca de bucurie                            Ca ne aduci lapte-n casă 
Că ai fân în fânărie,                          La vară vreme ploioasă 
Ai juca şi pe săltate                          Iar iarba de pe câmpie 
Că avem cu toţi bucate,                   Cât tine, capră, să fie! 
Şi-om mânca pe săturate,       
Iar de tine s-avem parte.   
Joacă capra pe-nvârtite 
Şi bate şi din copite 
Că oamenii au şi vite, 
Şi mai mari şi mai cornute 
Şi-au belşug în casa lor, 
De-aia joci de te omori, 
Ţa,ţa,ţa,căpriţă,ţa. 
La anu’-om mai juca 
La anu’ şi la mulţi ani!                      ”Capra”- loc. Găujani, Festivalul ”După datini colindăm”  2011 

              Costumul caprei este confecţionat dintr-un suport de lemn, acoperit cu un macat 
cu panglici multicolore, ciucuri şi fragmente de oglindă. Capul este făcut din lemn şi 
conferă mobilitate mandibulei pentru a putea bate ritmul jocului. Jocul şi cântecul caprei 
semnifică moartea ca şi învierea asemenea vegetaţiei care renaşte în fiecare an.                      
Vasilca 

În aceeaşi seară de Sân Vasile (cum spuneau bătrânii) un obicei foarte vechi pe 
care l-a apucat şi moşu’său (după cum ne povesteşte nea Vasile Băjenaru) era mersul 
cu ,,Vasilca’’.Vasilca era capăţâna de porc împodobită cu mărgele, panglici multicolore, 
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vopsită cu roşu pe care o ceată de bărbaţi o purtau pe o tavă la ferestrele caselor. Copiii 
veneau la geam, se amuzau şi în acelaşi timp se minunau de această ,,apariţie’’. 

În cântecul Vasilcăi porcul se codeşte să intre în casa gospodarului şi cei care-l 
însoţesc îl îmbie cu cuvinte de alint, evidenţiind rodnicia anului care a trecut şi urând în 
acelaşi timp gazdelor un an nou fericit. Din spusele bătrânilor, la Floreşti se cântau 
următoarele versuri: 
 
Intră-n casă Vasilică 
Vasilică, măi! 
De nimeni nu-ţi fie frică 
Vasilică, măi! 
Că-i casa de gospodar 
Şi vrea să te vadă iar 
Să vadă cât cântăreşti 
C-ai avut din ce să creşti 
C-ai mâncat porumb şi orz 
Să ai carne de prisos. 

Şi ţi-am dat şi foi de varză 
Să ai carnea mai gustoasă. 
Iar acum de sărbători 
Să ai mai mulţi frăţiori. 
Să nu lipsească din casă 
Carnea friptă de pe masă. 
Şi la Anu’care vine 
Să vă găsim tot cu bine. 
La anu’ şi la mulţi ani! 

La Stoeneşti şi Palanca cu ,,Vasilca’’ veneau ţiganii satului, deşi în sat nu erau 
decât trei familii, care acum s-au romanizat. Aceşti ţigani lăutari, purtau capul de porc 
împodobit cu flori de hârtie, cu mărgele şi cântau următoarele versuri (pe care le-au aflat 
de la un nepot al celor care în urmă cu jumătate de secol umblau cu ,,Vasilca’’). 
 
Lerui Doamne, domn din cer     
Apa rece mi-am băut, 
Ce mi-e-n cer şi pe pământ? 
Mi-e o dalbă mănăstire 
Printre dalbe mănăstiri 
Mi-este jituri de argint  
Peste jituri de argint. 
Şade bunul Dumnezeu  
Şi cu Maica Precista, 
Şade bătrânul Crăciun 
Cu busuiocu-n dreapta  
Şi cu cruciuliţa-n stânga 
Şi-mi judecă pe Şiva: 
-Şivo,leo 
 Vasilco,leo 
 

”Vasilca” – loc. Izvoru, com. Gogoşari 
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Ce-ai făcut şi ce-ai mâncat 
De mi te-ai îngrăşat? 
-Sus la munte m-am suit 
Jir şi ghindă mi-am mâncat 
De aceea m-am îngrăşat. 
Mai la vale m-am coborât 
Grădinile le-am izbit 
Românii că m-au vazut 
Si pe mine m-au luat 
Românii cu topoarele, 
Ţiganii cu baroasele 

M-ajunseră mă doborără 
Şi cu paie mă pârliră  

Şi carnea mi-o împărţiră. 
Luară românii slănina 
Şi ţiganii căpăţâna. 
Văzură că se înşală 
Frumuşel mă împodobiră 
Cu parale,cu margele, 
Cu frumoase panglicele. 
Şi m-adus-n această casă 
Şi mă puse pe-astă masă 
Ca nouă să dăruiţi 
Cu aur şi cu arginţi, 
La anu’ şi la mulţi ani!                       

După conţinutul textului şi simbolistica lui, se pare că această urare este mai 
veche decât cea cu ,,Vasilica’’. Face referire la acele colinde cu conţinut fabulos, prin 
care  se relatează uciderea leului de către  Gheorghe Făt-Frumos.  
  Reînvierea tradiţiilor  şi obiceiurilor este un act de adâncă preţuire pentru valorile 
spirituale ale neamului nostru. Iniţiativa cadrelor didactice de a implica elevii  în 
cercetarea, culegerea şi păstrarea acestora ,,pentru că este o sfântă  datorie de a le 
căuta şi a le feri de noianul timpului şi al uitarii (Vasile Alecsandri)“ este lăudabilă. 

 
De-a lungul vremurilor s-au irosit adevărate 

comori; fiecare generaţie a trecutului a dus în mormânt 
valori spirituale inestimabile. Stând de vorbă cu batrânul 
rapsod popular Vasile  Băjenaru, cu profesorul pensionar 
Ilie Dincă, cu Alexandrina Ghiţă – o pricepută creatoare 
populară de ţesaturi, cusături (în  chilim, goblen ), cu 
doamna  Rădiţa Nepomneascu- înv. pensionară, 
Constanţa Chis - un om sub conducerea căruia s-au 
construit multe edificii culturale în localitate, elevii din 
Şcoala Palanca au cules informaţii cu privire la obiceiuri 
de demult, descântece, colinde vechi, ritualuri uitate. 

Astfel, am dorit ca sfintele tradiţii să nu fie 
cuprinse de ,,noaptea uitarii’’ ci, dimpotrivă, să le 
reînviem prin practicarea şi punerea lor în scenă. 

 
                                     prof. Gianina Mehedinţu 

                                          Şcoala cu cls. I-VIII Palanca 
             

Mădalina Bratu- clasa de grafică,  
Şcoala Populară de Arte       
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Practici cu caracter divinatoriu  la cumpăna dintre ani                                 
Decembrie, ultima lună a anului, îi găsea pe locuitorii satului pregătindu-se, prin 

punerea în practică a unor obiceiuri şi ritualuri străvechi, să îngroape timpul „obosit” care 
„murea” la sfârşitul perioadei şi să întâmpine timpul cel nou: „Cele mai variate şi 
semnificative obiceiuri calendaristice au loc în ciclul sărbătorilor de iarnă care, în 
mentalitatea arhaică populară, corespunde cu ciclul sărbătorilor de renovare a anului.”1   
Era perioada când muncile agricole se încheiaseră, viaţa economică a satului era mai 
puţin intensă, iar manifestările spirituale se amplificau, purtându-i pe toţi cei ai satului 
într-un timp al sărbătorii. Acesta începea la Crăciun, odată cu vremea colindelor, când 
grupurile de copii şi ceata de feciori mergeau din casă în casă vestind Naşterea 
Domnului, şi se încheia la Sfântul Ioan, când feciorii din ceată umblau cu „zăuritul” pe la 
casele celor care purtau numele de Ion. Momentul de vârf al acestei perioade este 
noaptea Anului Nou, hotarul dintre timpul vechi şi cel nou, vremea propice pentru 
ritualurile de renovare a timpului şi pentru practicile cu caracter divinatoriu. În această 
noapte toată suflarea satului fremăta, nimeni nu dormea, căci„ (...)cel ce doarme în 
noaptea asta va hi leneş tot anu’”.2 Fiecare, de la cei mai tineri până la cei mai bătrâni 
puneau în practică un obicei sau un ritual fie pentru a afla care va fi soarta omului sau 
mersul timpului în anul care urma să înceapă, fie pentru a influenţa evenimentele viitoare 
legate de fertilitatea pământului sau de bogăţia recoltelor. Copiii mergeau cu 
„Pluguşorul”, urare al cărei „text magic are o puternică valoare augurală”3, fetele încercau 
să îşi afle ursitul, iar bătrânii făceau predicţii meteorologice, cu ajutorul calendarelor de 
ceapă. 

Ne vom opri în această prezentare asupra practicilor cu caracter oracular 
(meteorologice şi premaritale) întâlnite în câteva din satele cercetate din zona 
etnofolclorică a Ţării Făgăraşului şi zona etnofolclorică Rupea. 

La cumpăna dintre ani, bătrânii erau cei care încercau să afle, prin calendarul de 
ceapă, cum urma să fie vremea în fiecare lună a noului an: „Curăţam ceapa roşie, că aia 
lasă apă mai multă. Luam 12 găoci şi socoteam fiecare lună: ianuarie, februarie, de-a 
rându’ toate lunile şi punea sare şi în care găoace să făcea apă, însemna că luna aia era 
plouroasă. Care rămânea zvântată era secetoasă. Şi era cam adevărat. Era cam 
adevărat, să ştiţi!”4 Ceapa, această plantă legumicolă cu formă de bulb şi cu învelişuri 
care se suprapun neducând la nici un sâmbure are multiple valorificări simbolice: în 
filosofia indiană este simbol al structuralităţii eului, la egipteni avea funcţie apotropaică,5 
iar „La români, se păstrează urmele unui cult al cepei manifestat în virtuţile ei medicinale 
(...) şi în prezenţa ei în prezicerea timpului.”6 

Alte ritualuri cu caracter oracular erau puse în practică în noaptea dintre ani de 
fetele de măritat. Ele puteau să afle acum din ce parte a satului vor veni peţitorii sau care 
vor fi trăsăturile fizice ale celui care le era sortit. 
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Bătrânele din Sâmbăta de Sus ne-au povestit despre cum aflau odinioară fetele în 
ce parte a satului se vor mărita: „În sara de Anu’ Nou făceam scovărzi şi dacă era fată să 
ducea pe gunoi să vadă din ce parte latră cânele, de unde-i mirele care o ia. Că din parte 
aia vin peţitorii.”7 „Scovarda” trebuia să fie neapărat prima făcută în seara aceea, iar fata 
trebuia să aleagă locul cel mai înalt din curte pentru a auzi din ce direcţie lătra câinele 
(grămada de gunoi din spatele casei). Chiar şi în noaptea dintre ani, fetele se adunau în 
şezătoare, de data asta nu pentru a-şi arăta iscusinţa la tors şi la ţesut, ci pentru a afla 
tot ce puteau despre cel care le era hărăzit. 

Prin intermediul „bobiştilor” ele aflau în primul rând dacă cel drag inimii lor venea 
sau nu la şezătoare în noaptea aceea „Nu ţâneam că-i Anu’ Nou sau ceva şi mergeam în 
şezătoare şi făceam bobişti. Ne duceam la pârâu (...) şi aduceam apă cu gura şi rupeam 
[n.a. din fuior] cânepă şi făceam bobişti şi udam bobiştile pe o farfurie şi le dam foc: “Asta 
a mea nu arde, nu-mi vine drăguţu’-n sara asta!”. Băieţii ne găseau cu bobiştile şi cu 
ăstea de le dam noi foc şi cum vărsam noi apa din gură pe farfurie pe bobiştile ălea, să 
vedem care forfotea.”8 

O practică întâlnită atât în Ţara Făgăraşului, cât şi în zona Rupea era cea a 
„întorsului blidelor”: „Să punea pe masă cărbune, sare, pâne, câte-un inel frumos, un ac 
şi puneau căniţe pe fiecare şi le punea pe masă şi să nu te uiţi şi le amesteca şi să te 
apuci să tragi... Şi ce găseai sub căniţă... Dacă găseai cărbune zâce că îţi iei unu’ brunet, 
negru, dacă era un inel frumos, inelu’ zâcea că te cununi, pâine un fecior bogat, ac un 
fecior frumos, sare – sărac.”9 Semnificaţiile obiectelor găsite sub căniţe erau interpretate 
conform unui cod tradiţional, moştenit de la mame şi bunici. Avea loc, de fapt un transfer 
al atributelor obiectelor ascunse sub căni asupra situaţiei materiale şi aspectului fizic al 
ursitului. 

O altă metodă de a afla care vor fi trăsăturile celui care le-a fost hărăzit era 
„număratul parilor”: „Sara, fetele eram în şezătoare şi ne duceam toate la un gard şi 
număram parii de la 10 îndărăpt, 9,8,7,... aşa le număram şi care venea 1 punea mâna 
pe el şi zicea să vază cum îi, c-aşa-i şi ăsta care ne ia... ursitu’. Şi-apăi câte una găsa 
unu’-nalt, câte una găsa unu’ mai mic şi cu două capete găsa. Aşa ai văz’t toţi cum era. 
Şi-apăi râdea toate...”10 Parul, element al instrumentarului divinator este, în cazul acesta, 
cel după a cărui formă se făceau predicţii asupra aspectului fizic al ursitului. 

În prezent, în noaptea de trecere spre noul an, singura practică cu caracter 
divinatoriu care se mai face este „calendarul de ceapă” şi chiar şi acesta se întâlneşte 
doar în casele unde mai sunt bătrâni. Celelalte practici oraculare (cele premaritale) sunt 
prezente doar în amintirile celor câteva femei din generaţia în vârstă, care ne-au spus că 
tinerii găsesc aceste ritualuri de altă dată depăşite, nepotrivite concepţiilor actuale.  

Veronica Bogoiu 
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Din străbuni până la noi 
 

Există situaţii când, indiferent de atitudinea trupului, sufletul se află în genunchi. 
Să ne îngenunchem pentru o clipă sufletele şi să ne întoarcem cu 2000 de ani în urmă, 
când în Betleem în ieslea cea săracă, Sfânta şi Preacurata Fecioara Maria dăruia lumii o 
nouă speranţă. Să ne bucurăm împreună de cea mai mare, mai curată şi mai sfântă 
sărbătoare – sărbătoarea Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. 
 Naşterea Mântuitorului – binecuvântată clipă pentru întreaga omenire. De două 
mii de ani, decembrie deschide mereu şi mereu porţile bucuriei curate, de două mii de 
ani pământul îmbracă haina albă a neprihănirii pentru a înălţa imn de slavă  aceluia care, 
prin jertfa Sa, a ridicat păcatele lumii, dăruindu-le oamenilor crredinţa în mântuire şi în 
viaţa cea de fără sfârşit. De două mii de ani Crăciunul este aşteptat cu nerăbdare şi este 
întâmpinat cu dragoste şi bucurie dar mai ales cu speranţă. 
 Poate că nicăieri în lume nu există o bogăţie mai mare de datini şi obiceiuri 
născute odată cu creştinismul, îmbogăţite mereu, mereu de talentaţii creatori populari dar 
mai ales păstrate cu sfinţenie de bunii şi străbunii noştri ca pe o comoară ce mai de preţ. 
Eu am avut norocul să mă nasc şi să petrec copilăria în Transilvania, într-o zonă mirifică, 
binecuvântată de Domnul cu toate darurile sale, dar mai ales încărcată de tradiţii pe care 
cu dragoste, cu bucurie şi cu responsabilitate fiecare generaţie le-a primit, le-a păstrat şi 
le-a transmis mai departe, făcând astfel ca neamul nostru să dăinuiască pe acele 
meleaguri – de prea multe ori vitrege de soartă. 
 Dar aşa cum spunea proverbul că “fata n-are sat”, am părăsit şi eu mirifica ţară de 
dincolo de păduri, urmându-mi soarta şi de 33 de ani întâmpin răsăritul soarelui şi mă 
bucur în fiecare decembrie de miracolul naşterii Mântuitorului, într-un sat mare şi frumos, 
cu oameni harnici şi pricepuţi – păstrător şi el al tradiţiilor şi obiceiurilor, asemeni acelora 
care mi-au legat copilăria. Desigur nici amploarea, nici varietatea acelora nu egalează 
tradiţiile din Ardeal sau din Moldova, dar nu se poate nega că există un numitor comun, 
fapt care atestă fără tăgadă că toţi avem aceiaşi străbuni, iar istoria noastră, a tuturor 
este una singură. 
 Ca pretutindeni în România şi în Vărăşti pregătirea întâmpinării Naşterii Domnului 
şi a tuturor sărbătorior de iarnă începe cu “lăsata secului”. Prin post oamenii încearcă să-
şi curăţească trupurile, dar mai ales să-şi purifice sufletele pentru a ne putea bucura pe 
deplin de tainica sărbătoare a Crăciunului şi pentru a putea întâmpina cum se cuvine 
noul an. Seara “lăsării secului” este pregătită minuţios, gazdele gătesc bucate alese, fierb 
ouă, fac gogoşi, iar din coca dospită fac nişte pâinişoare numite “mărturii” pe care le 
stropesc din belşug cu vin şi împreună cu o lumânare le împart celor plecaţi pe drumul 
cel fără de întoarcere de dincolo de neguri. În seara lăsării secului, oamenii se vizitează 
unii pe alţii, petrec împreună, finii merg la naşi cu daruri (ouă, gogoşi calde, tort, mărturii), 
le sărută mâna cerând astfel “iertăciune” pentru orice ar fi greşit. 
 În satul Dobreni, unde “spoitorii” sunt în număr foarte mare, finii îşi vizitează naşii 
oferindu-le în dar pe lângă tortul tradiţional şi păsări, care simbolizează bogăţia şi sporul 
în toate. Cuvintele pe care finii le rostesc sună cam aşa: 
             “Bahtale vasia 
            A venatu menghe 

       Durne gurnenţa 
       Parne cocainţa 

Ec dori altâinţa” 
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Naşii le răspund în semn de mulţumire: “Aven de velsa, aven de velsa” ceea ce în traducere 
ar însemna “ Veniţi cu Dumnezeu”. 

Toate aceste vizite şi împăcări din seara Lăsării Secului au la bază credinţa că 
este un păcat foarte mare ca oamenii să înceapă Postul Crăciunului dacă sunt certaţi cu 
semenii lor, sau dacă au ceva pe suflet. Odată trecute săptămânile de post, de Ignat sau 
cu două zile înainte de Crăciun are loc tăierea porcului. Încă din zori satul este străbătut 
de la un capăt la celălalt de guiţatul ascuţit al porcilor, din fiecare gospodărie se ridică 
fumul gros şi mirosul aromelor de şorici bine pătruns. 
 Femeile pregătesc sarmale de post, fierb fasole şi colivă, aduc din pod fructe 
uscate. După ce porcul a fost pârlit, spălat şi tranşat, gazda aşează masa la care îi invită 
pe toţi cei care au ajutat la tăierea porcului. Sub masă se aşează un cuibar, în care în 
locul ouălor, se pun nuci. Se tămâie bucatele, se spune o rugăciune în care se cere 
sănătate şi belşug pentru toată familia şi gospodăria acestuia, după care oamenii închină 
un pahar de ţuică fiartă şi vin. Primul dumicat este aruncat în cuibar pentru ca gazda să 
aibă noroc de pui mulţi, frumoşi şi sănătoşi. A doua zi orice musafir calcă pragul, este 
ospătat cu vin şi sarmale de post, dar acesta are obligaţia să cotcodăcească deasupra 
cuibarului – acest ritual se face tot în speranţa că în primăvară, cloştile vor scoate cât 
mai mulţi pui. 
 În ajunul Crăciunului gazdele pregătesc cozonaci, sarmale, fripturi dar şi nelipsitul 
caltaboş. Spre deosebire de Transilvania unde acesta are aspectul şi consistenţa 
lebărului, în zona Vărăştului el este pregătit cu carne tocată – de regulă cu satârul - 
ceapă, orez şi piper, se umple maţul pregătit anume şi se fierb la foc mic. Ineditul acestui 
fel de mâncare il constituie covrigii înmuiaţi în sosul în care a fiert caltaboşul. În 
dimineaţa de Crăciun nimeni nu are voie să se atingă de bucate până nu se sfinţeşte cu 
agheasmă şi până nu gustă din aceasta şi din anafură, aduse special de la biserică, dar 
mai ales după ritualul spovedaniei şi al primirii împărtăşaniei. 
 Dar să ne întoarcem în dimineaţa de Ajun, când cetele de feciori adunate 
adeseori la unul dintre ei, avându-I alături pe lăutarii cu acordeonul, ţambalul, vioara şi 
nelipsita tobă - şi care au petrecut întreaga noapte cu cântece şi colinde – pornesc prin 
sat, mai ales la casele cu fete de măritat. La poarta fete feciorii strigă “Bună dimineaţa la 
Moş Ajun, / Ne daţi ori nu ne daţi”. Fetele împreună cu toţi ai casei au pregătit primirea 
feciorilor cu casa gătită, cu obiecte de zester lucrate cu migală peste an, etalate la loc de 
cinste, busuiocul la icoană şi în păr şi cu masa încărcată cu plăcinte de post, cu covrigi, 
mere şi nuci. Lăutarii cântă cântece de petrecere, feciorii sunt serviţi cu ţuică fiartă sau 
vin, cu plăcintă caldă, covrigi şi nuci, urează gazdelor sănătate şi un an bun şi fetelor un 
mire iubitor, poate unul dintre colindători. Odată ceata plecată spre altă gospodărie, 
ritualul este reluat cu alt grup de feciori – astfel încât colindatul ţine uneori până la 
asfinţit. De cele mai multe ori odată colinda colinda terminată, fata colindată este luată în 
ceată, astfel că numărul colindătorilor se măreşte din ce în ce, iar petrecerea devine tot 
mai animată. 
 Aşa cum spuneam, pentru această zi fetele se pregătesc întregul an, fiecare 
dorind, ca zestrea ei să fie cea mai frumoasă, să se bucure de lauda feciorilor şi se 
feresc ca de foc să nu dea prilej de critici sau zeflemea, să nu fie ţinta glumelor acestora. 
Acelaşi ritual îl urmează şi cetele de copii, colindatul lor cuprinzând întregul sat. Între ei 
există o întrecere permanentă pe numărul de covrigi, pe nuci, adunaţi în trăişti anume 
pregătite, înşiraţi pe beţe sau pe sfori pe care cu mândrie le pun în jurul gâtului. 
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 Colindatul începe în zori, gospodarii lasă porţile deschise iar cetele de fete şi de 
băieţi intră în curte strigând din toate puterile ,, Bună dimineaţa,,. În ultimii ani, pe lângă 
acest fel de colindat, copii intonează cu vocile lor curate colindele învăţate la şcoală şi la 
orele de religie. 
 În ajunul Anului Nou cetele de feciori (de regulă aceleaşi ca şi la Crăciun) 
îmbrăcaţi fie în costume populare, fie mascaţi, cu feţele mânjite, având un plug adevărat, 
tras de un cal (uneori şi doi ) gătiţi cu panglici colorate şi flori de muşcată, cu un brad 
împodobit cât mai frumos aşezat pe plug, cu zurgălăi şi bice lungi şi groase, pornesc de 
la o gospodărie la alta pentru a le ura oamenilor sănătate şi belşug, spor în toate şi un an 
nou mai bun. Cu plugul se trage o brazdă în curtea gazdei peste care se aruncă seminţe 
de grâu, în credinţa oamenilor acest ritual semnificând rodul bogat, speranţa în bine, 
grâul fiind aducător de noroc şi prosperitate. De regulă versurile pluguşorului sunt 
recitate de mai mulţi flăcăi, după fiecare recitare se chiuie, se pocneşte din bice iar 
clopoţeii aduc un plus de veselie şi optimism.Gazdele mulţumesc colindătorilor, îi servesc 
cu vin sau ţuică fiartă, cu cozonac sau plăcintă caldă, dar îi răsplătesc şi cu bani. 

Cetele de copii, de regulă au ca 
recuzită doar bice împletite cu 
mare artă şi zurgălăi. Se colindă 
pe la toate gospodăriile ocolind 
doar acele case în care ştiu că 
locuiesc oameni tocsuni şi 
zgârciţi, asemeni lui popa 
Oşlobanu din amintirile lui 
Creangă. 
Cetele de copii se întâlnesc şi 
se despart pe uliţele satului, iar 
glasurile lor pline de veselie şi 
de însufleţire conferă un plus de 
frumuseţe şi optimism primei                      

Festivalul ”După datini colindăm”  2011                          zile a anului. 
  

Un alt obicei întâlnit în zona Vărăştiului practicat în ajunul Anului Nou este        
”Vasilca”. Acesta este practicat doar de ţigani. În dimineaţa de ajun 4-5 ţigani cu 
instrumentele tradiţionale: acordeon , vioară, ţambal şi tobe, unul dintre ei având pe o 
tavă o căpăţână de porc gătită cu o panglică colorată şi cu flori, având un măr roşu în 
gură, pornesc din casă în casă adresându-se gazdelor: 

“La mulţi ani jupâne 
   La mulţi ani stăpâne 

Pe Silca frumoasă 
  O primeşti în casă?” 

Dacă gazda răspunde afirmativ, solistul cântă acompaniat de orchestra improvizată: 
 
“Ce mi-e-n cer şi pe pământ 
Mi-este-o dalbă mănăstire 

Doamnele şi domn din cer 
Pe rumâni i-am zădărit 
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Dar în dolbă cine-mi şade 
Şade sfântul – sfânt Crăciun 
Mai de-a rând de dumnealui 
Şade sfântul sfânt Vasile 
Şi de-a dreapta şi de-a stânga 
Şi mi-o judecă pe Silca 
Ce-ai mâncat şi ce-ai băut 
De aşa grasă te-ai făcut 
De mi-eşti grasă şi frumoasă 
Şi-ntre ochi mi-eşti drăgăstoasă 
De la voi când am plecat 
În pădure am intrat 
Jar şi ghindă am mâncat 
Şi tare m-am îngrăşat 
Din pădure-am coborât 
Într-o grădină-am sărit 

Două verze-am cioplit 
Şi de-atâta supărare 
Sar rumânii cu topoare 
Fete mari cu furcele 
Babele cu doagele 
Dar văzând că se-nşelară 
O luară la-mpărţeală 
Luară carnea şi slănina 
Iar noi meşterii căpăţâna 
Asta-I seara de ajun 
Mâine vine-un an mai bun 
Ce-i în casă să trăiască 
Ce-i afar să izvorească 
Câmpul cu belşug să fie 
Anul nou cu bucurie 
La anul şi la mulţi ani  ” 

Tot în ziua de Anul Nou şi în Vărăşti, ca pretutindeni în ţară, fetele gătite în haine 
de sărbătoare, purtând în mâini sorcove care de care mai colorate şi mai frumos 
ornamentate, pornesc încă din zori şi colindă din casă în casă, pentru a le ura oamenilor 
sănătate. Odată cu fetiţele, pornesc şi băieţii cu “Steaua”. Cuvintele acestui colind 
amintesc oamenilor de magi conduşi la leagănul pruncului sfânt de steaua călăuzitoare. 

Pentru că în Vărăşti trăiesc alături de români şi foarte mulţi bulgari, de Crăciun 
primesc colindători din Valea Dragului. Obiceiul numit “Culadele” este specific doar 
bulgarilor. Un grup de bărbaţi format (nu numai din flăcăi ci şi din bărbaţi de vârsta a 
treia) repetă versul cântat de un solist numit “ţar”. Răsplata pentru colinda lor o constituie 
colacii frumos ornamentaţi, pe care ţarul îi strange pe un băţ gros încrustat frumos şi gătit 
cu panglici şi ghirlande de flori. După ce au colindat pe la toate casele se opresc la casa 
“ţarului” îşi împart colacii şi banii câştigaţi şi chefuiesc până pe seară când ţarul este 
urcat pe un tron format dintr-o scară şi un scaun purtat pe umeri prin sat. Din nou se 
intonează colinde, lumea iese pe la porţi şi se amuză, alaiul ţarului trecând mai departe 
spre bucuria copiilor. 

Datini şi obiceiuri de iarnă…….v-am prezentat aici o picătură dintr-un ocean de 
bogăţii şi frumuseţe, încercând asemeni străbunilor mei să transmit mai departe 
inestimabila moştenire pe care am primit-o.  

 
                                                                                prof. Valentina Nicolae
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Culadele 
Motto 
    „România a fost mereu un refugiu sigur şi liber pentru poporul bulgar, deoarece 
căminul ţăranului român a fost deschis bulgarului  cu sinceritate prietenească” 

Gheorghi Sava Rakovski 
                                                                                                                                                                                 
   Marea dramă din a II-a jumătate a sec. al XIV- lea pentru popoarele din Balcani, 
prin extinderea ocupaţiei otomane până la Dunăre, iar apoi şi mai departe, a provocat 
mari emigrări bulgare în nordul marelui fluviu. Izvoarele istorice scrise confirmă acest 
exod la nord de Dunăre, în principal în Ţara Românească şi Moldova. Valurile succesive 
de refugiaţi s-au înteţit în mod deosebit în urma sutelor de răscoale, a războaielor, 
purtate de ţările creştine vecine împotriva Imperiului Otoman de partea cărora populaţia 
bulgară trecea de fiecare dată şi a jafurilor şi prigoanelor hoardelor de militari rebeli turci. 
Aşa, de pildă o primă emigrare masivă consemnată este cea din 1936. 
  O jumătate de veac mai târziu (1944) după expediţia nereuşită a regelui Vlatislav 
III, din Bulgaria de nord s-au refugiat în Ţara Românească şi Moldova circa 12.000 de 
bulgari cu familiile lor. Alte emigrări consemnate sunt cele din timpul lui Vlad Dracul şi 
Radu cel Mare. Sfârşitul sec al XIV- lea aduce o altă emigrare masivă când, încurajată 
de succesele militare ale lui Mihai Viteazul, întreaga populaţie din Bulgaria de nord este 
cuprinsă de răscoală în Târnovo, în urma căreia 60.000 de bulgari au luat drumul 
pribegiei. Procesul de refugiere se va repeta în vremea lui Matei Basarab, Constantin 
Brâncoveanu; tot sfârşitul sec. al XVIII-lea şi prima jumătate a sec. al XIX-lea cunoaşte 
asemenea emigrări. Numărul lor este impresionant mai ales după războiul ruso –turc 
(1806-1812) şi a războiului din 1828-1830 şi chiar în timpul războiului din Crimeea (1854-
1861). 

Atât în Moldova cât şi în Ţara Românească mai ales pe lângă Dunăre şi în 
apropierea marilor oraşe s-au constituit sate sau cartiere ale populaţiei sud dunărene 
bulgăreşti. Una din aceste aşezări din judeţul Giurgiu, alături de altele ca: Bila, Iepureşti, 
Herăşti, Vărăşti este şi  comuna Valea Dragului unde populaţia de etnie bulgară se află 
într-un procent important. Bulgarii care s-au stabilit şi care până în zilele noastre aproape 
că s-au contopit cu populaţia majoritară au avut o contribuţie mai ales la dezvoltarea 
agriculturii şi în special a grădinăritului. Aproape că nu există piaţă din capitală dar şi în 
multe din ţară fără ca prezenţa legumicultorilor din comuna noastră să nu se facă simţită.  

În ceea ce priveşte viaţa culturală trebuie arătat că în acest domeniu cetăţenii de 
etnie bulgară au avut o contribuţie de seamă. Etnie cu o bogată tradiţie folclorică ce s-a 
păstrat până în zilele noastre, a conservat multe din datinile, obiceiurile şi colindele 
străvechi prezentate cu ocazia unor sărbători cum ar fi „buieniţele ”de Paşti şi „culadele” 
de Crăciun, colinde ce se adresează mai cu seamă familiilor tinere sau tinerilor 
necăsătoriţi. Ştiind că în comuna Valea Dragului, se vorbeşte de către majoritatea 
populaţiei, o bulgară mai diferită, în comparaţie cu a prietenilor noştri de peste Dunăre, 
se zice că primii locuitori ai comunei, au fost bulgari, refugiaţi cu ani în urmă în timpul 
războaielor. Aceştia au păstrat obiceiurile cunoscute în ţara lor, şi aşa din generaţie în 
generaţie au transmis mai departe până în zilele noastre aceste frumoase obiceiuri, care 
au loc în prejma sărbtorilor de iarnă, bineînţeles cu unele schimbări sau modificări în 
decursul acestor ani. 
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Şi acum să vă povestesc câte ceva despre aceste colinde numite „culadele”. În 
primul rând, trebuie să vă spun că din grupul de colindători, fac parte numai bărbaţi, iar 
de pe vremea când eram copil, îmi aduc aminte, că colindătorii din întreg satul, se 
adunau acasă la un cetăţean ales de ei, numindu-l „ţar” unde făceau pregătirile cu 
aproape o lună de zile înainte. Acest cetăţean era ales, ca fiind unul dintre cei mai buni, 
cunoscând toate cântecele. Rolul acestuia, era de a conduce, de a supraveghea bunul 
mers al acestei activităţi, de a-i organiza, a-i împărţi pe fiecare unde corespunde, în 
cetele pe care le formau, pentru a colinda tot satul.  

Deci după ce se făcea pregătirea, organizarea, împărţirea cetelor, fiecare ceată în 
noaptea de Crăciun, o pornea seara pe la 20.00 în sectorul în care a fost repartizată. 
Intrau în fiecare curte şi de la poartă, prima grupă începea să cânte, după care repeta a 
doua, un cântec adegvat acelei familii, adică dacă aveau băieţi cântau pentru băieţi, dacă 
aveau fete cântau pentru fete. În caz că nu erau primiţi se întorceau şi mergeau mai 
departe. Acolo unde erau primiţi, gazda le dădea bani în primul rând, sau colaci, vin, 
ţuică, fiecare ce avea sau ce vroia. Fiecare ceată colinda până la ziuă, după care tot 
cântând se întorcea acasă la ţar, unde le dădea la fiecare colindător bani împărţiţi în mod 
egal, iar merindele strânse le consumau acasă la acesta în continuare, în decursul zilei 
de Crăciun unde se făcea mare petrecere. 

                                                                    Perianu Paula, 
                                                               referent cultural Valea Dragului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Culadele” - ceată de colindători din loc. Valea Dragului, Giurgiu 
 Festivalul ”După datini colindăm”, 2011 
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Vremea colindelor la Şercăiţa 
Fiecare sfârşit de an calendaristic îi găseşte pe locuitorii Şercăiţei pregătindu-se 

cu nerăbdare să îngroape timpul cel vechi şi „obosit” şi să întâmpine timpul cel nou care 
urmează să se nască la cumpăna dintre ani. Şercăiţa, atestată documentar la 1584 este 
un sat de la poalele munţilor Făgăraş, în subzona etnofolclorică a Perşanilor, locuit de 
oameni vrednici, buni păstrători ai tradiţiei, peste care prezentul cu transformările-i de 
ordin social, cultural şi economic a trecut mai blând. Acesta este unul din satele în care 
tinerii şi vârstnicii deopotrivă continuă să pună în practică obiceiuri, ritualuri şi 
ceremoniale, care, chiar dacă şi-au pierdut din semnificaţiile iniţiale, continuă să fie 
puternice mijloace de trăire emoţională. De aceea am considerat că Şercăiţa poate fi 
privit drept un sat eşantion, unde se mai întâlnesc bătrâni cunoscători ai tradiţiei şi tineri 
care preiau această valoroasă moştenire culturală, un loc ce încă mai oferă cercetătorilor 
un bogat material de studiu.  

Studierea ceremonialelor care marchează trecerea de la un ciclu vechi la unul nou 
şi a mutaţiilor care au apărut în desfăşurarea lor au constituit tema de cercetarea pe 
parcursul mai multor campanii de cercetare, desfăşurate din 2003 şi până în prezent. 
Renovarea simbolică a timpului şi a lumii corespunde cu ciclul sărbătorilor de renovare a 
anului, care începe cu Crăciunul şi se termină cu Boboteaza. Răscrucea dintre cele două 
cicluri reprezintă un moment propice pentru punerea în practică a ritualurilor cu caracter 
divinatoriu şi deopotrivă a celor cu caracter augural. De aceea, în centrul sărbătorilor de 
iarnă stă şi în prezent ceata de feciori din sat, grupul de tineri chemat prin tradiţie să dea 
viaţă riturilor şi ceremonialelor de renovare simbolică a lumii. 

Cetele de feciori sunt reminiscenţe ale unor stăvechi rituri de iniţiere masculină ce 
reprezintă „un fenomen complex, exemplu tipic de sincretism păgâno-creştin în care 
întâlneşti, deopotrivă, ceremonialul de trecere de la o categorie de vârstă la alta, rituri de 
iniţiere, precum şi rămăşiţele unor datini de purificare, similare Saturnaliilor romane, care 
apar astăzi în spaţiul european numai la români, cu elemente şi structură de tip arhaic, 
iar influenţele primite prin armată, admninistraţie şi biserică vizează doar terminologia 
funcţiilor”.11 

Obiceiul cetei de feciori este o parte importantă a unui ceremonial existenţial, care 
mai presus de nunţi, înmormântări şi slujbe religioase, antrenează şi implică în 
desfăşurarea lui întreaga obşte sătească, fără nici o excepţie.12 

Ceata de feciori de la Şercăiţa se constituia înaintea Crăciunului, astfel încât tinerii 
să aibă răgazul să facă pregătirile materiale pentru colindat şi mai cu seamă să înveţe 
repertoriul de colinde. Spre deosebire de unul din satele vecine, Sâmbăta de Jos, unde 
în fiecare an colindă două cete de feciori, la Şercăiţa a colindat dintotdeauna o singură 
ceată de feciori care ia la rând toate casele din sat. 

Pentru buna desfăşurare a pregătirilor şi a întregii activităţi a cetei se impunea 
rezolvarea unor probleme de organizare, mai precis alegerea conducătorilor care să 
vegeze asupra feciorilor şi a acţiunilor cetei de la constituirea şi până la desfacerea ei.   
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Odinioară, în ceată erau primiţi numai feciorii scăpaţi de armată, care în ziua Sfântului 
Nicolae se adunau lalolată, împreună cu preotul care supraveghea alegerea prin vot 
secret a conducătorilor cetei. Cel care primea numărul cel mai mare de voturi era ales 
vătaful feciorilor – de obicei feciorii îşi alegeau vătaf pe cel mai în vârstă dintre ei, un 
tânăr „dezgheţat”, bun cunoscător al colindelor. Vătaful, secondat de căpitan – feciorul 
ales să îi fie ajutor – supravegheau întreaga activitate a cetei de feciori, ei fiind şi cei care 
instituiau regulile pe care ceilalţi erau obligaţi să le respecte de-a lungul întregii perioade. 
Ceata îşi exercită astfel una din funcţiile sale cele mai importante, şi anume aceea de 
educare a tinerilor, în vederea însuşirii de către aceştia a normelor de comportament, a 
„rânduielii” care guvernează întreaga existenţă a comunităţii. Astfel, feciorii care nu erau 
la gazdă când bătea toca la biserică, primeau „amendă”. Dacă vreunul dintre ei trecea de 
a doua grindă a casei şi încă mai avea căciula pe cap, era penalizat. La fel se întampla şi 
dacă în timpul mesei se stătea cu coatele pe masă „Când stăteam la masă, nu aveam 
voie sa avem decât cu palmele pe tăblia mesei. Dacă vreunul uitam şi puneam câteodată 
şi cotul, trebuia să plătim amendă. De obicei dădeam o sticlă de beutură.”13 Feciorii îşi 
alegeau şi doi armaşi, responsabili cu scosul fetelor la joc, atât în seara de Ajun când 
mergeau cu colinda, cât şi la celelalte jocuri dintre Crăciun si Sfântul Ioan, când erau 
obligaţi să le joace pe fetele nejucate.  

De problemele administrative ale cetei de fecior din Şercăiţa se ocupau 
crâşmariul, care avea cheile de la „chiminiţa cu beutură” şi colceriul care se ocupa cu 
strângerea colacilor şi a cărnii, iar uneori participa la prepararea mîncărurilor, alături de 
mamele celorlaţi feciori care găteau pe rând în câte o seară la gazdă. Ceata îşi mai 
alegea şi un controlor care ţinea evidenţa banilor primiţi drept răsplată pentru colindat.Tot 
în ziua Sfântului Nicolae feciorii îşi tocmeau şi muzicanţii cu lăuta din satul vecin, dar şi 
doi oameni din sat numiţi „iepe”, însărcinaţi cu strângerea darurilor primite la colindat. 

Funcţiile feciorilor din ceată au rămas neschimbate, dar la începutul anilor ‘90 s-a 
schimbat modul de alegere al conducătorilor şi al feciorilor care deţin celelate funcţii 
importante. În prezent, feciorii nu au mai votat, ci şi-au ales conducătorii în urma unei 
discuţii deschise, renunţând chiar şi la prezenţa preotului. 

Un moment important îl constituie alegerea gazdei, nucleul întregii activităţi a cetei 
de feciori. În acest loc feciorii serveau masa, se adunau în fiecare seară pentru a învăţa 
colindele şi tot de aici porneau la colindat în Ajunul Crăciunului. Stăpânul casei devenea 
al „doilea părinte” pentru feciorii din ceată, fiind numit „Tatăl Feciorilor”. El era cel care 
asigura preluarea corectă a tradiţiilor spirituale ale localităţii, însuşirea corectă a normelor 
de comportament: „Feciorii nu se aşezau la masă până ce Tatăl Feciorilor nu spunea 
Tatăl nostru”14 În ultima perioadă, feciorii şi-au ales drept gazdă o casă nelocuită, 
renunţând implicit la masa în comun şi la rolul pe care Tatăl Feciorilor îl ocupa în 
desfăşurarea obiceiului. Mai mult de atât, în prezent este permis accesul fetelor în serile 
în care se repetă colindele, lucru interzis cu desăvârşire până atunci. 

Colindul începe în Ajunul Crăciunului, aşa cum „a fost lăsat dintotdeauna”: „Se 
colinda întâi şi întâi la primariu’, apoi la notariu’, la popa, la învăţători, la oamenii de 



 Decembrie 2011    Pag. 53 

 Comori Vlascene

seamă din sat. După aia luau casele la rând şi colindau tot satul.”15 „Mesagerii fericirii” cu 
un important rol augural erau aşteptaţi cu lămpile aprinse şi porţile deschise la fiecare 
casă din sat, unde prin colind duceau nu doar vestea naşterii Mântuitorului, ci şi urări de 
sănătate şi belşug. La Şercăiţa repertoriul cetei de feciori cuprindea cinci colinde: colindul 
de fereastră, „Seara de-astă seară”, colindul de fată – „Jos în prundu-i, mărului cu flori 
dalbe” -  sau de băiat – „Dar şi Ion bun bărbatu’” - în funcţie de ce era pruncul cel mic din 
casă. În casele în care nu erau copii, feciorii colindau în cinstea casei şi a gazdelor „Ce-i 
în cinstea casei”, iar dupa ce terminau de cântat şi la ultima casă din sat, pe drumul de 
întoarcere până la gazdă colindau Coborât-a coborât”. Mai mare era veselia la casele 
unde locuiau fete nemăritate sau neveste tinere, unde armaşii jucau cu acestea o 
„Poşovoiacă” sau o „Învârtită”. 

Obiceiul colindatului nu a suferit modificări importante, singura schimbare fiind 
ordinea caselor la care se colindă şi care acum este una aleatorie. Urarea colindelor este 
întotdeauna răsplătită prin anumite daruri, a căror semnificaţie s-a pierdut în mare parte. 
Darul pregătit în fiecare casă rămâne colacul anume copt pentru ceata feciorilor. Alături 
de colac se mai dă şi o bucată de carne de porc şi bani. Din banii adunaţi la colindat, 
feciorii plătesc muzicanţii şi organizează jocul din a doua zi de Crăciun. Jocul de altă 
dată ţinut în mijlocul satului a fost ănlocuit cu balul de la Căminul Cultural. 

Între Crăciun şi Anul Nou ceata de feciori se ocupă de organizarea jocurilor, îar în 
ultima zi a anului feciorii umblă cu zoritul: „Ei merg prin sat cu lăutarii după ei şi se opresc 
doar la casele unde sunt fete sau feciori, se opresc la poartă şi cântă “Viva, viva să 
trăiască, toată stăpânirea noastră!” de trei ori, iar pe unde sunt fete, le mai joacă o ţâră 
prin curte”.16 

Prezenţa feciorilor din ceată este remarcată şi la Bobotează, când „Fac o 
bulboacă la râu, adică trag câte o staghilă de lemne şi se adunpă acolo apă. La 
marginea apei venea preotu’ cu toată lumea de la biserică, făcea slujba de sfinţire a apei 
şi pe urmă arunca crucea în apă de trei ori. Săreau câte doi, trei feciori din ceată şi care 
prindea crucea o săruta şi zicea că în anu’ ăla se însoară.”17 Obiceiul se păstrează întru 
totul şi în prezent. În prima zi dupa Sfântul Ioan, ceata de feciori se desface, atribuţiile 
acesteia legate de cele 12 zile dintre ani încetează şi se menţin doar cele legate de 
celelalte obiceiuri  de peste an. Desfacerea cetei este marcată de „jocul butoiului” pe 
care tinerii îl practică şi în prezent: ”Ziceam că jucăm butoiul. Ne chemam şi drăguţele cu 
noi şi mai făceam împreună o ultimă petrecere. În timpul petrecerii, urcau pe butoi câte 
doi feciori şi jucau de numa’ numa’.”18 

Chiar dacă multe din funcţiile importante ale cete feciorilor nu s-au păstrat şi chiar 
dacă multe din semnificaţiile unor ritualuri s-au opacizat în timp, obiceiul cetei de feciori 
este în continuare pus în practică cu multă însufleţire de către tinerii din Şercăiţa. Trăirea 
actanţilor este cea care dă valoare acestui obicei, conferindu-i şi prelungindu-i existenţa 
într-o lume aflată într-o continuă disensiune. 

Veronica Bogoiu 
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Mare bucurie 
 

Din veşnica moarte 
Cea fără de El 
De azi izbăvirii 
Ni-e divinul Miel. 
 
Taină şi minune 
Din Maică Fecioară 
Născutul din vâsc 
Nu lăsă primejdii 
 
Ne fie comoară 

Treacă peste ele          
        

 
 

Ci la timp profetic 
    Pogorî din stele. 

 
    Lumii să-I aducă 
    Pacea Lui curat 
    Buna-i  Vestire  

    De mult aşteptată 
 

    Cu al bucurie 
    Dar de viaţă-aleasă 

    Inimă pătrunsă 
    Prin fiece casă  

 
“Naşterea Domnului”, Constantin Buduru  

Când se născu Minunea 
 

Când se născu Minunea, 
Din Maica Preacurată, 

Ca să aducă-n lume a bucuriei zori 
Un înger plin de slavă se arată deodată 

Cu-a bucuriei veste 
Venind la noi pe nori. 

 
Când se născu Minunea 

Ce s-aştepta să vie 
Să-nalţe iarăşi omul, atât de greu căzut 

Veniră magi cu daruri, cu smirnă şi tămâie 
Să-l vadă pe Mesia 

Cerescul Nou -Născut. 

Când se născu Minunea 
În ieslea cea divină 

S-aducă iarăşi pacea pământului robit 
O stea umplu grăjduţul cu-a cerului lumină 

Să-l vadă omenirea 
Pe prunc la noi venit…. 

 
…Tu Te-ai născut, Isuse 

Ca să-mi arăţi şi mie 
Iertarea mântuirii, de care nu ştiam. 

Şi mi-ai plătit, pe cruce, întreaga datorie 
Pe care-o veşnicie 

Eu n-o mai achitam. 
 

Marin Bucur, poet amator 
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Colindul de altădată... 
 
Frumoase sunt tradițiile și obiceiurile din străbuni… 

 
Dintre acestea, cele practicate în perioada sărbătorilor de iarnă, se caracterizează 

printr-o mare diversitate și bogăție, fiind cele mai așteptate și îndrăgite de copiii care 
merg din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului și venirea unui Nou An. Ele  
cuprind, pe lângă colindele propriu-zise, şi o serie de superstiții, practici, formule magice 
şi dansuri, alcătuind un scenariu complex ce diferă de la o zonă la alta, ba chiar de la o 
localitate la alta.   

Cu origini străvechi - unele datând din perioada precreștină -  obiceiurile de iarnă au 
suferit importante transformări de-a lungul timpului. Îngrijorător este însă faptul că în 
ultima perioadă o parte dintre acestea nu se mai practică, ducând rapid la dispariția lor. 

În zona folclorică Vlașca se găsesc reprezentate aproape toate obiceiurile 
desfășurate în această perioadă, cu frumusețea și specificul ce caracterizează fiecare 
localitate în parte. 

Cea mai bogată colecție de colinde, care a intrat în atenția Centrului de Conservare, 
am întâlnit-o în comuna Găujani, localitate aflată pe malul Dunării la circa 25 km de 
Giurgiu, spre Zimnicea. Până nu demult, era încă viu obiceiul adulților de a colinda tot 
satul în noaptea de Crăciun (24 spre 25 decembrie). Acest obicei era practicat numai de 
către bărbați. Ei se pregăteau din timp, întâlnindu-se în fiecare seară la câte unul acasă 
pentru a învăța colindele. Obiceiul respecta un ritual ce începea cu adunarea 
colindătorilor, în seara zilei de Ajun, în centrul satului. Aici se împărțeau în 7-8 cete, de 
regulă în aceeași formulă ca în anii anteriori. Fiecare ceată era alcătuită din 4 persoane 
(flăcăi, maturi dar şi bătrâni) împărţiţi în grupe de câte doi ce cântau antifonic (câte o 
frază fiecare). După ce se împărțeau și se stabileau cetele, venea rândul repartizării 
”sectoarelor” unde fiecare ceată avea să colinde în acea noapte, deoarece nu mergeau 
două cete în aceeaşi zonă sau la aceeaşi casă. De obicei, se ştia ce ”sector” are fiecare, 
dar, pentru a nu exista neînţelegeri, ritualul se repeta în fiecare an. Apoi, se întrebau 
colindătorii dacă au pe cineva de colindat (o rudă sau prieten ce era în alt sector), iar 
ceata ce mergea în acel loc, nu colinda la casa cu pricina. 

  La despărțire, conform obiceiului, trebuiau să plece cântând același colind: ”La 
mijloc de sat” 

Lerului, lerului 
La mijloc de sat 
Cetele se-mpart 

Lerului 
Care-au apucat 

…………………………… 
Ajunși la casele gospodarilor (care-i aşteptau cu porţile deschise), cetele cântau 

un colind de fereastră. Existau mai multe colinde ( Întreabă sfinţii pe Hristos, L-astă-i 
ușă bună, Pus-a casa  lângă drum, M-a trimis Sfânta Marie, etc ) dintre care se 
alegea unul singur. Dacă ajungeau după 12 noaptea, se cânta colindul Scoală, scoală 
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domn din casă. În cazul în care gazda vroia să-i primească în casă, bătea în geam și îi 
chema. La intrare, cântau colindul ”de intrat pe ușă-n casă” Doi șade. Nu luau loc decât 
după terminarea colindului, când se așezau la masa special pregătită pentru ei. După ce 
erau cinstiți de gazde, colindătorii trebuiau să cânte pentru membrii familiei; primul era 
colindul pentru soț și soție. Dacă soții erau din sate diferite, se cânta Pe-l buhaz de 
mare. Se cântau apoi colindele pentru copii: colinde de fată ( Și-și mai are Ion, are; 
Cam din susu, cam din josu), colinde de băiat (Încalică Vodă ; Li li, li li, calule ; Stă 
murgu legatu etc). În cazul în care gazda avea mai mulți băieți, ceata interpreta colindul 
Trei feciori într-un botez. Mai exista un colind specific ce se cânta doar la casa 
preotului: Pe câmpul Ierusalimului. 
 La final, colindatorii primeau ”colacul colindătorului” (un colac anume făcut pentru 
acest obicei), peste care se puneau fructe, carne şi bani. 
  

prof. Carmen Mihaela Peţanca 
 

Încalică Vodă 
 
Încalică Vodă, Galbenulî, 
Leroi Doamne, 
Şi Gheorghe pă Pleznetu. 
Şi mi-a plecat la vânatî. 
De vânat ce şi-au gonit 
Goni Vodă nu-l ajunse, 
Slobodă Gheorghe Pleznetul. 
Şi-l gonise-l ajunsese, 
Suliţa-n el mi-o-înfipse. 
Descălicase de-l ’junghiase, 
Şi-l cimbise, de-l cojâse. 
Limba sub barbă-i scoteare, 
Şi-napoi că se-ntorcea, 
Acasă dac-ajungeare. 
Limba-n frigare-o punea, 
Şi cu sare-o presăra. 
Şi la foc mi-o aşăza, 
Tocmai atunci Vodă-mi sosea. 
El bună ziua că-i da, 
Dar şi Vodă-i mulţumea. 
Şi din gur-aşa-i grăiare: 
- Descalică Vodă să prânzim. 

Limba-i dulce tare-mpunge, 
Dar şi Vodă ce-i zicea: 
N-am vint’ Gheorghe să prânzimî. 
Şi-am venit ca să te-ntrebî. 
De ţi-e Pleznet de vânzare, 
Ori dă ţi-este de schimbare: 
Pentru unul să-ţi dau doi, 
Ori cu bani să-l cumpenesc. 
Ori prin silă să ţi-l iau. 
Dar şi Gheorghe-aşa-i grăia: 
- Nu mi-e Pleznet de vânzare, 
Nici nu mi-este de schimbare! 
Ori ştii Vodă, ori nu ştii, 
La bătaie ne-om lua. 
Dacă Vodă oi bătea, 
Frumos Pleznet mi-oi lua. 
Dacă Vodă te-oi bătea, 
Frumos capul ţi-oi tăia. 
Şi ţi-oi lua domnia, 
Domnia şi doamna ta. 
Şi-oi domni domnia-n pace, 
Cât e ţara-n mâna mea. 
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Bună vreme gazd-aleasa 
 
Bună vreme gazd-aleasă, 
Florile dalbe, flori de măr. 
Bună vreme mândră casă, 
Florile dalbe, flori de măr. 
Gazdă dacă nu ne crezi, 
Vino-afară să ne vezi. 
Să vezi neaua afânată, 
 

De din zare, până-n poartă. 
Iată pică picurele, 
De argint, de mii de stele. 
Promoroaca stă ciorchină, 
Peste pomii din grădină. 
Să vezi neaua albă-n vie, 
Anu’Nou, cu bucurie!

L-astă-i uşa bună 
 
L-astă-i uşă bună, 
Mulţi junei s-adună, 
Stătură, bătură, 
Din gură grăiară: 
- ’Cest domn bun din casă, 
Din cas’ de la masă, 
De-or fi de-adormitî, 
Scoală-te, deşteaptă, 
C-afară te cheamă, 
Doi, trei chemători, 
Juni colindători, 
Şi tot mai grăise: 
- ’Cest domn bun din casă, 
Din cas’ de la masă, 
Tu portar de porţi, 
Poarta să-mi descui, 
Poarta porţilorî, 
Uşa caselorî, 
Noi ca să-i băgăm, 
Pă-ştei junei buni, 
Juni colindători. 
Şi tot mai grăiară: 
- D-ăst domn bun din casă, 
Din cas’ de la masă, 

Tu chelar de mese, 
Bunătăţi să-ntinzi, 
Făclii să-mi aprinzi, 
Bucate să-mi pui. 
Şi tot mai grăise: 
- D-ăst domn bun din casă, 
Tu chelar de buţi, 
Bun vin să-mi aduci, 
Vin din nouă buţi, 
Şi să le numeşti, 
Să le pritoceşti, 
Prin cane leşăşti, 
Pahare domneşti, 
Tu să le numeşti, 
Lă-ştei junei buni, 
Juni colindători. 
Şi tot mai grăise: 
- ’Cest domn bun din casă, 
Din cas’ de la masă, 
Tu stolnic de cai, 
Bun murguţ să-mi dai, 
’Nfăşat şi-nfrângatî, 
Cum e bun de datî, 
Şi de dăruitî, 
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Noi ţi-l dăruimî, 
Lă-ştei junei buni, 
Juni colindători. 
Pe unde-or umblară, 
De mi-o colindară, 
Noaptea lui Crăciunî, 
Şi-a de Moş Ajunî, 
Cine i-o vedeară, 

Toţi or fericeară. 
Mai ferici să fie, 
Doamne d-ăst domn bunî, 
Ce şi-a dăruitî, 
Dăruit să fie,  
Până la vecie, 
La mulţi ani cu bine, 
Şi cu sănătate! 

 
Lili, lili, calule 

 
 Lili, lili calu’lui Gheorghe, 
Ler, dai ler, 
Doi aprozi de frâu mi-l ţin. 
Doi aprozi şaua-i anină, 
Doi aprozi de frâu mi-l ţin. 
Doi aprozi mi-l ispiteşte, 
Ce stai calule-mpodobit? 
Ori de Greaca mi-eşti gătitî? 
Ori de-a Ţarigradului, 
Ori de-a Beligradului? 
Ori eşti mâine fr-un nun mare? 
Ori eşti fr-un cumătru mare? 
Rupse calul de-şi grăis’: 

Nu sunt mâine fr-un nun mare, 
Nici nu sunt cumătrul mare, 
Dar se-nsoară mândrul Soare. 
Mulţi voinici se duc călare, 
Mulţi voinici, pe mulţi cai mulţi, 
De toţi caii frică n-am. 
Frică n-am c-or să mă-ntreacă, 

Că e şi Gheorghe chemat. 
Când o fi Gheorghe pă mine, 
De toţi caii frică n-am. 
Frică n-am c-or să mă-ntreacă, 
Puţinică frică am. 
Tot de calul nunului, 
Frăţiorul vântului,  
Nepotul cugetului. 
Dar nici de-ăla frică n-am. 
Frică n-am ca să mă-ntreacă, 
Cât o fi Gheorghe pă mine, 
Eu cu-ăsta m-oi potrivire, 
Unde-o sta m-oi năpusti. 
Eu ’nainte c-oi-ieşâre, 
Fală lui că i-oi făcea. 
Fală lui şi fală mie, 
Fală la mai mari boieri. 
-La anu’ şi la mulţi ani ! 
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Pus-a casa lângă drum 

 
Oi lerului, dragu-i Doamne ler, 
Că el Doamne-a mai făcutî, 
Şi-a făcut cum a putut. 
Pusă-i casa lângă drumî, 
Şi umbrarul peste drum. 
Pă sub umbrar, mese întinse, 
Şi dalbe făclii de-aprins’. 
De treci Doamne flămânjori, 
El mi-i cheamă de mănânc’. 
Se duc Doamne mulţumind, 
Şi bogdaproste zicând. 
De trec Doamne secetoşi, 
El mi-i cheamă de bea ap’. 
Se duc Doamne mulţumindî, 
Mulţumind şi fericind, 
Şi bogdaproste zicând. 
Că el Doamne-a mai făcutî, 
Şi-a făcut cum a putut. 
Făcut-ai poduri la timpuri grele, 
De trec Doamne tot norodul. 
Tot norodul, noi cu toţii, 

Se duc Doamne mulţumind, 
Mulţumind şi fericindî, 
Şi bogdaproste zicând. 
Ferice-mi Doamne d-est domn bun, 
Că el Doamne-a mai făcutî, 
Făcut-ai cruci la timpuri grele, 
Să se-nchine toţi voinicii. 
Se duc Doamne mulţumindî, 
Mulţumind şi fericind, 
Şi bogdaproste zicând. 
Ferice-mi Doamne d-est domn bun, 
D-est domn bun, jupânul Gheorghe, 
Că el Doamne-a mai făcut, 
A făcut cum a pututî, 
Făcut-ai puţuri la câmpuri lungi, 
De s-adapă secetoşii. 
Se duc Doamne mulţumindî, 
Mulţumind şi fericind, 
Şi bogdaproste zicând! 
 

 
Semănatul 

 
Anul nou cu bine, 
Cu zile senine,  
Şi cu fericire. 
Anul Nou cu sănătate, 
Că-i mai bună decât toate. 
Vă fie tărie, 
Traiu-n armonie. 
Anul Nou cu-mbelşugare, 
Şi cu spor la fiecare. 

Norocu-n tot locul, 
Să-şi aibă sorocul. 
Anul Nou cu voie bună, 
După datina străbună, 
La casă, la masă, 
Ca-ntr-o zi aleasă. 
La anul şi la mulţi ani! 
 
 




