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Județul Hunedoara este un ținut românesc reprezentativ din punct de vedere istoric,  

cultural și etno-folcloric, constituind vatra de formare a poporului român. De-a lungul 

timpului, hunedorenii au știut să conserve și să transmită noilor generații tradițiile moștenite 

de la strămoșii lor, dacii. Mândri de zestrea lor populară și deschiși în a o promova, oferă 

informații detaliate celor interesați să o cunoască, pentru a nu se pierde și pentru a dăinui în 

timp.  

Deoarece colindatul reprezintă un fenomen activ, bine organizat în zonă, am ales să 

prezint un studiu comparativ al acestui obicei, atât din punct de vedere sincronic, cât și 

diacronic. 

Din cele trei zone hunedorene, selectate spre a fi studiate, Valea Mureșului, Ținutul 

Orăștiei și Țara Hațegului, am cercetat câte un sat: Tătărăști, Boșorod și Densuș, făcând o 

anchetă în acest sens.   

Lucrarea se dorește a fi un reper pentru cercetătorii de specialitate, întrucât cuprinde 

culegeri complete de colinde cu texte inedite, precum și descrieri ale unor obiceiuri prezente 

în cadrul sărbătorilor de iarnă: colindatul cu duba, cu călușarul, cu cerbul, irozii, pizărăii.  

Cercetarea de față, Tradițional și actual în colindatul hunedorean, este structurată în 

cincisprezece capitole, incluzând bibliografia și un număr de 35 de anexe.  

Primul capitol cuprinde informații referitoare la sărbătoarea Crăciunului, moment 

specific colindatului, dar și argumente care evidențiază caracterul creștin al colindelor, fiind 

împărțit în șase subcapitole.   

Colindele au contribuit la păstrarea și apărarea credinței ortodoxe, atunci când 

celelalte culte creștine au încercat să dezbine unitatea populației dreptmăritoare. Întrucât 

păstrează și transmit principalele adevăruri biblice, colindele, ca reprezentări populare, au 

constituit mijloacele de apărarea a credinței ortodoxe, pe întreg teritoriul românesc. Ele 

formează creștinul ortodox în spiritul moralei, cultivând virtuți creștine, absolut necesare 

mântuirii: dragostea de semeni, facerea de bine, smerenia, ascultarea, bunătatea, onestitatea, 

eroismul, bucuria sărbătorilor, pacea. Conținutul lor etic se îmbină armonios cu esteticul. 

Crăciunul, numit și Sărbătoarea creației, este praznicul cel mai măreț dintre toate, 

primul în cadrul celor douăsprezece praznice împărătești de peste an. Întrucât colindatul este 

un obicei practicat, îndeosebi de Crăciun, are o strânsă legătură cu luna și anotimpul în care se 

desfășoară.   

În societatea rurală populară, fiecare anotimp era însoţit de ritualuri şi rituri privind 

fertilitatea şi belșugul, formând un adevărat calendar popular. În satele în care tradiţia s-a 

păstrat intens, obiceiurile au implicat întreaga comunitate rurală. 
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În ciclul sărbătorilor de peste an, obiceiurile de iarnă, cele mai trainice, ocupă primul 

loc, fiind bine conservate şi supravieţuind, în multiple forme, până în zilele noastre.  

 Solstițiul de iarnă a constituit cel mai important moment din viața comunității 

tradiționale, având un pronunțat caracter magico – ritualic, cu practici uitate sau pierdute 

pentru totdeauna, dar, totuși, cu multe care se regăsesc și în prezent, colindatul fiind un 

fenomen activ al acestei perioade.  

Problema etimologiei termenului crăciun a stârnit numeroase controverse, rămânând 

până astăzi nerezolvată. De fiecare dată, s-a pus în discuție originea sa latină sau slavă, mai 

rar însă cea pur românească, care face din acest termen un cuvânt moștenit și nu unul 

împrumutat. Acesta s-a păstrat și după apariția creștinismului, de unde a venit și numele 

sărbătorii, el existând înainte de venirea romanilor, care n-au făcut decât să elogieze 

sărbătoarea ca atare, termenul nefiind înlocuit, întrucât aparținea lumii arhaice. Peste vechea 

sărbătoare, s-a suprapus cea de origine romană, păstrând totuși sensul celei vechi, astfel 

Crăciunul îmbrăcând haină mitică. 

Nici originea sa latină, nici cea slavă nu par a fi convingătoare, întrucât termenul nu 

este atestat la toate popoare slave, apărând doar sporadic în anumite regiuni, însă se regăsește 

în dialectele românești.  

Termenul crăciun, cu implicațiile sale magico-religioase, are rădăcini traco-dacice, 

chiar dacă cei care i-au susținut originea latină și slavă nu au admis această posibilitate. 

În calendarul creştin, Crăciun nu e un sfânt, ci doar un personaj darnic, ce aduce 

copiilor daruri, la fel ca magii Pruncului Iisus.  

Crăciun simbolizează timpul creator, în care toate se făceau și se desfăceau, este 

timpul sacru în solstițiul de iarnă, capul de an. Prin urmare, cuvântul moș, din sitagma Moș 

Crăciun, indică vârsta zeului sărbătorit, care trebuie să moară și să reînvie la Anul Nou, 

împreună cu timpul calendaristic E nevoie ca bătrânul Crăciun să moară pentru a lăsa locul 

tânărului Iisus, ce urma a se naște. 

Sărbătoarea naşterii Domnului fost, de-a lungul timpului, subiectul multor legende. 

Aceste istorioare își au originea în legile nescrise ale satului tradițional, care promovau 

respectul față de bătrâni și față de strămoși, datorie morală păstrată şi după moartea lor, astfel 

că unii dintre ei au devenit personaje memorabile, a căror amintire a rămas neştearsă în 

memoria colectivă. Așa s-a întâmplat și cu Crăciun, a cărui poveste s-a contopit perfect cu 

mitul naşterii Domnului.  
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Bisericia a susţinut caracterul păgân al celebrării zilelor de naştere ale martirilor şi a 

lui Iisus, când, de fapt, sfinţii şi martirii trebuiau, în viziunea lor, să fie celebraţi la data 

matiriului lor, adică la data renaşterii lor pentru umanitate.  

În primele secole ale creştinismului, mulţi dintre adepții acestuia erau revoltaţi de 

veselia şi amploarea sărbătorii Crăciunului, pe care o vedeau ca fiind o urmă a păgânismului, 

în special al Saturnaliilor romane. 

Sub Aurelian, sărbătoarea închinată lui Mithra, un zeu solar, Dies Natalis Solis Invicti, 

preluată din Orient de legionarii romani, se încetățenește în religie, iar la sfârșitul secolului al 

III-lea e.n. apare în calendarul roman, fixată la 25 decembrie. Însă existența unui cult al 

soarelui se remarcă cu mult înainte în Dacia.  

Până în secolul al XIV-lea, sărbătoarea Naşterii Domnului se celebra în aceeaşi zi cu 

Botezul, în 6 ianuarie, întrucât era înjositor să se serbeze ziua nașterii lui Hristos în 25 

decembrie, așa cum făceau păgânii în cazul zeului adoptat de ei, Mithra. În timp, s-a produs 

separarea, căci s-a fixat o perioadă de sărbătoare de 12 zile între Crăciun şi Bobotează.  

Din dorința de a renunța la obiceiurile privind celebrarea zeităților păgâne, 

creștinismul primar a introdus sărbătoarea nașterii lui Iisus la 25 decembrie, într-o perioadă în 

care era serbat Mithra, dar aveau loc și Calendele lui ianuarie. Această suprapunere a dus la 

preluarea multor practici legate de sărbătorile respective.   

Pe măsura răspândirii noii religii monoteiste în Imperiul roman, s-au făcut o serie de 

compromisuri în privinţa sărbătorilor păgâne, astfel s-a recurs la înţelegeri tacite referitoare la 

sărbători. Prin urmare, în secolul al IV-lea, reprezentanții bisericii au ales data de 25 

decembrie pentru sărbătoarea nașterii Domnului, punându-se, aparent, un semn de egalitate 

între Mithra și Hristos.  

Crăciunul e serbat pentru prima dată la Roma, în 354, apoi la Constantinopol, în 375. 

În perioada 380-439 sărbătoarea este fixată în întreg Imperiul Roman ca moment al naşterii 

Domnului. 

Mai bine de o mie de ani, românii s-au condus după calenadrul iulian și au celebrat 

Anul Nou de Crăciun. De aceea și astăzi, în unele zone din țara noastră, ziua de 1 ianuarie este 

numită Crăciunul Mic.  

Susținând filiera traco-dacă, Crăciun este un zeu solar, geto-dac, similar cu zeul roman 

Saturn și cu zeul asiatic Mithra, iar sărbătoarea închinată acestuia corespundea cu Anul Nou 

dacic. Prin urmare, acest moment exista la daci, iar cucerirea romană i-a imprimat influențe 

păgâne. 
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Tradiţia colindatului este considerată a fi cu preponderență românească. Colindele sunt 

legate de acest obicei, păstrat din perioada precreștină. Ele vestesc naşterea și au la bază atât 

concepte bisericeşti, cât şi practici străvechi, funcția lor fiind una ritualică, aceea de urare, 

adresată gazdelor, pentru fertilitate, belșug, sănătate, viaţă lungă, armonie, pace în suflete şi 

înţelegere.    

Originea cuvântului colindă nu a fost elucidată nici astăzi, deși s-au emis ipoteze că ar 

fi de proveniență latină sau slavă. Atâta timp cât Crăciunul a existat la geto-daci, se poate 

susține ideea că se trage din limba dacă. 

Față de practica colindatului, Biserica a avut o atitudine critică, întrucât susținea că are 

influențe păgâne și condamna modul libertin de celebrare a acestei sărbători. Prin 

reprezentanții săi, a încercat să înlocuiască colindele profane, moștenite, cu colindele 

religioase, astfel având loc contaminarea celor două categorii poetice. 

O delimitare a colindelor în două mari categorii, laice și creștine, e imposibil de 

realizat, întrucât motivele existente în cadrul lor se întrepătrund, între ele neexistând o graniță 

rigidă.  

Aceste creații populare, epico-lirice sunt specifice perioadei Crăciunului și nu apar 

interpretate cu ocazia altor sărbători de peste an. Ele au apărut înaintea nașterii lui Hristos, dar 

odată cu apariția noii religii, dobândesc un caracter biblic. În conținutul lor se regăsește 

întreaga învățătură creștină: crearea lumii, păcatul strămoșesc, nașterea Mântuitorului, tainele 

Bisericii, apostolii lui Hristos, sfârșitul lumii. În cadrul sărbătorii Crăciunului, ceata de 

colindători se substituie ucenicilor Domnului, devenind mesagerii, care transmit gospodarilor 

aceste învățături.   

Capitolul al doilea este dedicat satului, ca mediu propice derulării fenomenului 

colindatului. Acesta reprezintă un spaţiu bogat în tradiţii, în cântece şi datini, în hărnicie şi 

omenie, un loc plin adevăruri morale şi spirituale. Omul tradițional avea un remarcabil simț 

artistic, iar creațiile sale erau construcții colective, care au scos la iveală geniul popular. Ceata 

de colindători e specifică mediului rural, ea a păstrat și transmis cel mai fidel conținutul 

colindelor.   

Perioada premergătoare marelui praznic al Crăciunului vine să-i pregătească pe 

creștini pentru primirea, cu sufletul primenit, a Mântuitorului care se naște în peștera 

sărăcăcioasă din Bethleem, de aceea următorul capitol tratează câteva modalități prin care 

aceștia se pot curăți sufletește. Ei sunt chemați ca, prin post și rugăciune, spovedanie și 

împărtășanie, să-și înnobileze sufletul și să participe, alături de magi și păstori, îngeri și maica 

Domnului, la mărețul eveniment al nașterii lui Iisus. Postul Crăciunului durează 40 de zile, 
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răstimp ce ne amintește de postul ținut de profetul Moise în așteptarea primirii legii Vechiului 

Testament pe muntele Sinai.   

Capitolele IV și V au în centru sărbătoarea ca mod de expunere a omului către 

Dumnezeu și timpul, ca factor de organizare a întregii sale vieți.   

În goana existențială, omul are posibilitatea să se oprească și să reflecte la cele sfinte. 

Prin sărbătoare, omul tradițional caută să dea sens existenței și rost trecerii timpului. Aceste 

popasuri duhovnicești îl fac conștient de vremelnicia viețuirii sale pe pământ și îi trezesc 

conștiința pregătirii sufletului pentru judecata lui Dumnezeu.  

Pentru omul tradițional, timpul e folosit cu rost, nimic nu e făcut la întâmplare. El știe 

exact cum să și-l organizeze, căci orice lucru nefăcut la timpul lui îi va aduce necazuri. Acesta 

ține cont de calendarele lumești, dar are și propriul său calendar, după care se ghidează și își 

desfășoară munca câmpului, treburile casnice, dar și cele legate de creșterea animalelor.  

Postul Crăciunului este presărat cu câteva sărbători importante, marcate atât în 

calendarul bisericesc cu cruce roșie sau neagră, cât și în cel popular. 

Fiecare zi este binecuvântată, ocrotită și purificată prin martiri sau are legătură cu un 

ascet sau un sfânt, iar când omul se simte fără apărare în fața ispitei, sfântul zilei sau sfântul 

protector al numelui său intervine, mijlocind către Dumnezeu, zilele fiind sfinții oamenilor.  

Cinstirea sfinților aduce omului binecuvântare și ajutor. În această atmosferă 

duhovnicească, sărbatorile creștine sunt mărci ale salvării, sunt punți de întâlnire a omului cu 

Dumnezeu.  

Importanța sărbătorilor, menținerea vie a tradiției ca identitate de neam, cunoașterea 

satului tradițional și a folclorului local trebuie cultivate atât prin intermediul școlii, cât și prin 

cel al presei. Școala este locul unde se poate face o asemenea educație, întrucât copilul e 

născut să se bucure, el poate fi cel mai ușor format în spiritul sărbătorii. Presa e cea care 

activează conștiința poporului, informându-l despre evenimentele care se derulează în preajma 

sărbătorilor, stimulându-i spiritul creator. Cele două entități rămân componente de bază în 

promovarea și transmiterea obiceiurilor românești, iar capitolul al șaselea, Școala și presa - 

educație în spiritul sărbătorii, vine să argumenteze acest lucru. 

Acolo unde tradiția colindatului se păstrează, este o adevărată școală, cu reguli de 

organizare proprii, cu practici moștenite, cu legi și membri care respectă strict tiparul impus 

de un șef, iar despre această instituție se vorbește pe larg în următorul capitol, Colindatul – 

instituţie tradiţională.     

În cadrul sărbătorilor de iarnă, cea mai bine reprezentată este ceata de colindători. 

Această este o grupare reprezentativă pentru sat în aceste momente, care urează, în numele 
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sătenilor, fiecărui gospodar, belșug, sănătate, noroc și spor. Ei organizează colindatul și 

înciarcă ca desfășurarea lui să fie conform tradiției, respectând și coordonând ordinea 

necesară în societate. Ceata are datoria să păstreze și să transmită nealterată tradiția, trecând 

pe la fiecare casă şi ducând vestea minunată a nașterii. 

Tradiția înregistrează o perioadă de criză, între anii 1948 și 1964, ce se datora 

principiilor drastice impuse de regimul comunist. Acesta dorea să înlăture din viața omului 

manifestările religioase. În acest răstimp, ea are de suferit, deoarece securitatea impunea un 

sistem de urmărire exact, iar cei care o promovau se temeau de urmări. Din 1965, se observă, 

din nou, o preocupare pentru reînvierea datinilor, ceea ce demonstrează că duritatea regimului 

comunist nu a reușit să anuleze identitatea neamului românesc. Capitolul al optulea reproduce 

pagini din jurnalul unui deținut din închisorile comuniste și amintiri legate de zilele 

Crăciunului din acele perioade. 

Capitolul Sacru şi profan în obiceiurile de iarnă dezbate, în trei subcapitole, în mod general, 

tipurile de colindat întâlnite în cele trei sate hunedorene studiate. 

Colindatul propriu-zis se diferențiază de cel cu duba, cu călușarul sau cu cerbul, pentru 

că cele din urmă se conduc după rânduieli proprii, având un alt mod de organizare. Ceata 

dubașilor are specific duba, un instrument ale cărui bătăi ritmate alungă spiritele malefice și 

anunță gazda să deschidă ușa pentru a-i primi pe colindători. Călușarul și cerbul se remarcă 

prin dansurile specifice, executate în fiecare gospodărie.  

Stelarii, viflaimul și pizărăii au și ele nota lor proprie, fiind caracteristice copiilor sub 

14 ani.  

Ei cutreieră satul în grupuri mici (la pizărăi grupul fiind constituit din majoritatea 

copiilor din sat), cu o stea confecționată din carton, având mai multe colțuri, îmbrăcate în 

hârtie colorată. Cântecele lor sunt de proveniență cultă, bisericească, ceea ce le diferențiază de 

colindele religioase, care au origine populară. Colindele de stea constituie un repertoriu 

creștin tipic. 

Aceștia pot însoți și grupul irozilor, care interpretează o piesă de teatru, cu personaje 

ce se regăsesc în Biblie, cu ocazia nașterii Domnului (Irod, craii, îngerul, ciobanul, soldații). 

Majoritatea rolurilor interpretate de aceste personaje imită varianta lui Anton Pann. 

În ancheta întreprinsă în cele trei sate hunedorene, am consemnat mai multe tradiţii, cu 

oameni de vârste şi sexe diferite. Informaţiile pe care le-am primit diferă în funcţie de sex şi 

mai puţin în funcţie de vârstă și sunt consemnate în capitolul al zecelea.  

Bărbaţii mi-au descris obiceiul, iar femeile mi-au prezentat tipurile de mâncare gătite 

cu acest prilej, meniul care se pregăteşte în zilele de post şi în perioada sărbătorilor. Colacul 
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se regăsește sporadic şi nu i se mai acordă aceleaşi conotaţii magice. Nu s-a renunţat la 

pizărăi, aceștia se fac cu regularitate la Boșorod şi se dau copiilor.  

Plăcintele cu brânză, din trecut, nu mai apar însă astăzi pe mese, locul lor a fost luat de 

prăjituri. O interlocutoare îmi spunea, retrăind acele momente: Abe aştept să vină Crăciunu' 

să mai fac nişte plăcinte cu brânză, că dacă la fac aşe păstă an nu-i ăla gust. Nu râde! 

întreabă şi alte muieri că şi ele zîc tăt aşe.
1
 

Pregătirea pentru colindat e o adevărată şcoală. Am văzut din materialul prezentat că 

stabilirea şefului, care-şi organizează cetele alegându-şi colindătorii, se face de la începutul 

postului Crăciunului, tocmai pentru a avea timpul necesar învăţării colindelor. 

Se fac seara adunări regulate, de obicei la cămin unde, sub conducerea şefului, învaţă 

colindele. Nu numai colindele se învaţă, ci şi jocuri,  cântatul la vreun instrument şi tot ceea 

ce poate asigura o bună reuşită colindatului. Învăţarea are loc în chipul cel mai serios, ei au 

caiete în care colindele sunt scrise ordonat şi din care învaţă pentru că, după cum spun mulţi 

informatori, satul îi va judeca, el reprezentând scena unde își etalează întregul complex de 

practici dobândite în perioada premergătoare.  

Crăciunul este aşteptat cu înfrigurare de colindători, căci pentru ei şi pentru şef, în 

special, este un greu examen  în faţa opiniei publice a satului şi în fața fetelor îndeosebi. De 

aceea, ei înciarcă ca pregătirea să fie serioasă și responsabilă.  

Bărbaţii au fost cei mai în măsură să-mi dea detalii privitoare la modul cum se 

desfăşoară acest ceremonial (femeile nu merg cu colinda în aceste sate, ele doar se alătură 

cetelor de colindători). În ciuda acestui fapt, şi ele cunosc repertoriul de colinde, pentru unele 

devenind o pasiune. La Tătărăști, femeile și fetele bat pe dubă în rând cu bărbații.  

Ceata se organizează la o dată anume, în fiecare an. În ceată intră feciorii care au 

împlinit paisprezece ani, dar cu condiţia să arate bine, adică cum spunea unul din e i : să aibe 

picioare faine, drepte da şi bune de joc, să fie lat în umeri, spătos, ca să le placă la oameni de 

el, da mai ales la fete. Dacă nu îi aşe cum am spus, po să aibă paisprezece ani că nu intră în 

ceată2. La Tătărăști, în componența cetei pot intra și însurații, nu înainte să fi trecut pe la stea.  

Colindele trebuiau învăţate foarte bine (tot repertoriul), dansul căluşarului și al 

cerbului, bătutul pe dubă, pentru că unii gospodari puteau surprinde ceata, cerând o colindă 

mai dificilă și necântată demult. Dacă nu o ştiau sau dacă o ştiau pe jumătate erau sancționați 

la bani, fiind chiar mustraţi de gazdă.  

                                                 
1
 Informator Tămășoi Leonița, Boșorod. 

2
 Informator Toantă Ioviță, Boșorod. 
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Dansul călușarului se urmărește atent și orice greșeală atrage scăderea sumei de bani. 

De asemenea, feciorii din ceată sunt obligaţi, la Boșorod, să bage fetele mari în joc, tot ei 

trebuie să facă o masă unde le invită şi pe ele.  

În sat, ceata nu are voie să ocolească vreo casă, gestul fiind luat drept o 

desconsideraţie şi atrage neplăceri.   

Din cele prezentate, putem observa că ceata este o unitate bine închegată, având 

regulamente severe care trebuiau respectate cu stricteţe. Colindatul apare, în satele studiate, ca 

un ceremonial exigent, […] o practică menținută cu destulă vigoare
3
, pe care nu-l poate 

îndeplini oricine, satele Tătărăști și Boşorod oferind un bogat material informativ în acest 

sens.  

Tendinţa de decadenţă a colindatului se observă la Densuș, unde fenomenul amintit a 

dispărut, nemaipracticându-se de 13 ani.  

Cetele din Tătărăști și Boşorod s-au păstrat cu fidelitate, deşi vechile credinţe care    

le-au generat au dispărut de mult. Tradiţiile se păstrează în sânul unui grup social, prin 

contaminare, atâta timp cât grupul durează său poate fi reconstituit la scurte intervale de timp. 

Este necesar ca în grupul nou format să existe o permanenţă de membri ai unor vechi grupări 

anterioare, de la care să se poată învăţa tradiţia. Adică, în cazul nostru, învăţarea 

ceremonialului şi a colindelor. Acestea ca şi descântecele sunt în întregime nişte incantații 

magice care trebuie rostite exact, fără cea mai mică greşeală, fără omisiuni, completări sau 

elidarea cuvintelor, deoarece, în caz contrar, ele îşi pierd efectul. Orice greşeală comisă de 

colindători, când le rostesc, diminuează efectul binefăcător al acestora asupra persoanei căreia 

i se închină. De aceea, colindătorii fac mari eforturi ca să le înveţe cât mai exact, căci sunt pe 

deplin conştienţi de importanța lor.  

Tradiţia se învaţă şi de la bătrâni, dar, mai ales, de la membrii grupului în care se intră. 

Tânărul, odată trecut de vârsta copilăriei, iese din grupul său ludic şi intră în altele, gata 

formate, care-l aşteaptă şi îl primesc, neofitul fiind obligat să renunţe la obiceiul lui cel vechi 

şi să-l înveţe pe cel al grupului al cărui membru este. Tânărul este supus unor rituri de iniţiere. 

La fiecare schimbare de grup, el va trebui să înveţe de la noii săi tovarăşi un alt limbaj, alt 

repertoriu muzical, vestimentar, alte reguli de purtare, care sunt specifice grupului social în 

care a intrat. Acesta, respectiv ceata de feciori, este statornic şi de durată, aici tânărul învaţă 

tradiţia de la ceilalţi membrii ai grupului.  

                                                 
3
 Monica Brătulescu, Colinda românească, Editura Minerva, București, 1981, p. 71. 
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Prin urmare, folclorul este păstrat de grup (ceata de colindători), care este o instituţie 

cu funcţii în iniţiere, educaţie şi conservarea tradiţiei (repertoriului tradiţional şi 

comportamentelor sociale). Ceata, ca și grup social organizat, îşi primeşte membrii fără să-şi 

schimbe structura, aceasta menţinându-se, dăinuind neîntrerupt, în ciuda schimbărilor 

necontenite ce survin. Ea rămâne statornică, în ciuda duratei restrânse a vieţii omeneşti. Ceata 

de colindători, căluşari, dubași, se formează periodic la o dată fixă şi este de lungă durată 

(dăinuieşte din vechime), păstrând structura formală şi, de asemenea, cultura sa folclorică 

proprie. Elementul oral cel mai important legat de această grupare îl constituie colindatul. 

Realizând un studiu comparativ al textelor din cele trei sate, am reprodus versurile 

tuturor colindelor identificate, folosindu-mă de informatori în vârstă. De asemenea, am făcut o 

paralelă între temele și motivele care apar în colindele din cele trei zone.  

Repertoriul colindelor din Tătărăști și Boşorod este foarte bogat şi variat, însă puţine 

dintre ele se referă la Naşterea lui Iisus, sărbătorită de Crăciun. Ele se împart după rangul pe 

care îl ocupă cel colindat în familie, după ocupaţie, vârstă, sex şi diferite alte împrejurări.  

În satele cercetate, nu sunt colinde care se cântă la fereastră, toate se cântă în casă. 

Limba colindelor e de o mare bogăţie şi varietate, termeni dialectali, arhaisme, cuvinte 

demult ieşite din uz, stau alături de forme lexicale uzuale, vădind o mare mobilitate şi 

vitalitate a limbii.  

Penultimul capitol scoate în evidență asemănările și deosebirile dintre colindatul actual 

și cel tradițional, practicat acum 30-40 de ani.  

În ancheta pe care am întreprins-o, nu am folosit chestionar. Consider că întrebările 

standard i-ar fi împiedicat pe informatori să facă unele paranteze. Lipsind acest tip de 

întrebări, informatorii nu au fost stingheriți, au vorbit liber (nu au văzut în mine profesorul de 

limbă română, ci m-au luat ca fiind una de-a lor). Discuţiile fără interdicţii le-au permis 

subiecților să dea frâu liber gândirii. 

Rigoarea şi stricteţea cu care este păstrat acest ceremonial sunt de natură să 

argumenteze o dată în plus afirmaţia că fenomenul colindatului este o adevărată şcoală.  

Colinda a parcurs așadar un drum lung; s-a desprins progresiv de vechile sale 

atribute mitologice, s-a îmbogățit pe etape, dar a păstrat din mit deschiderea spre cosmos, 

fiorul incantației și rezonanța de imn al credinței în izbândă dorințelor omului. […], colinda 

aparține pe drept poeziei majore.
4
 

 

                                                 
4
 Monica Brătulescu, Colinda românească, Editura Minerva, București, 1981, p.100. 
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