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OBSERVATIONS REGARDING THE LITERARY COMPONENT OF CEREMONIAL
TEXTS OF THE CAROLLING CUSTOM IN THE ALMAJ VALLEY, CARAŞ-SEVERIN
COUNTY
Maria Vâtcă, PhD Student, West University of Timişoara
Abstract: The purpose of the present paper is to take into consideration some aspects regarding the
literary component of ceremonial texts specific to the carolling custom – the most representative
manifestation among winter customs –, referring to the Almaj Valley, Caras Severin County.
Thus, the following aspects will be taken into consideration: the repetition – one of the fundamental
characteristics of oral literature belonging to the traditional culture –, the occurence of the chorus
(Ler, Leroloi, Florile dalbe, Măru-ăl cu florili dalbe), the different variants of filling in sounds/
syllables, suppressing some vowels / syllables (so that the line can be fit into the metric pattern of the
melodic line), diminutive structures, the ethic Dative, as well as other distinctive notes of the structure
of the text.
It must be noted that the emergence of the majority of the elements mentioned in the texts belonging to
this essential custom for the traditional community in the Almaj Valley is mainly due to the status of
archaic poetry that these ceremonial creations have.
Keywords: The Almaj Valley, traditional culture, carolling, carol, literary text.

Pornind de la premisa că, în general, obiceiurile sunt fapte culturale complexe, cu rolul
de a organiza viaţa oamenilor, de a le marca momentele importante ale existenţei, acestora le
poate fi atribuit un rol educativ, modelator, cu un caracter polivalent, ţinând seama şi de faptul
că evoluţia funcţiei semnelor în timp a complicat descifrarea sensurilor1.
Colindatul, cel mai reprezentativ obicei din perioada sărbătorilor de iarnă 2, poate fi
descris ca fiind un ceremonial complex, transmis prin texte (cântate sau strigate), iar uneori
prin măşti, dansuri, acte şi gesturi rituale, formule magice, urări de sănătate. Menţionăm că
obiceiul colindatului în Valea Almăjului3 poartă numele de colendă (cf. expresia „te-ai dus în
colendă”), dar aceeaşi denumire o are şi textul ceremonial – colindul (colendă) –, precum şi
băţul de colindător.
Demn de semnalat este faptul că, până prin 1948, în Almăj exista o practică solidă (în
special sub aspect religios) a colindatului, estompată mult până în 1990. Sunt localităţi care au
păstrat obiceiul, restricţiile manifestându-se doar în ce priveşte textele ceremoniale, dar şi
acelea se colindau pe ascuns la cine le solicita, cu precădere la cei bătrâni, care cunoşteau
vechile practici.
În sfera poeziei populare proprii spaţiului românesc, colindul (colinda) este
identificat(ă) ca reprezentând „categoria cea mai masivă şi mai diversificată de texte
Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, Editura Univers, 1999, p. 203.
Ovidiu Papană, Categorii ale producţiilor folclorice muzicale româneşti, Timişoara, Tipografia Universităţii de
Vest, Facultatea de Muzică, 2006 (curs litografiat), p. 6.
3
Valea Almăjului este un ţinut situat în partea de sud-est a judeţului Caraş-Severin, fiind străbătut de râul Nera
şi cuprinzând următoarele localităţi: Bănia, Borlovenii-Noi, Borlovenii-Vechi, Bozovici, Dalboşeţ, Gârbovăţ,
Lăpuşnicu-Mare, Moceriş, Pătaş, Prigor, Prilipeţ, Putna, Ravensca (sat de cehi), Rudăria (astăzi – Eftimie
Murgu), Şopotu-Nou (cu satul Stancilova), Şopotu-Vechi.
1
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ceremoniale”4, aspect ce s-a impus în diversele cercetări cu privire la tezaurul lingvistic, dar
şi în specificul poeziei scrise, depăşind graniţele preocupărilor etnografice 5.
Ţinem să semnalăm faptul că, în pofida diferenţelor dintre colinde şi cântece de stea,
s-au produs unele întrepătrunderi între aceste două categorii, ca, de pildă, adaptarea unor texte
mai noi de cântec de stea la unele melodii vechi de colindă6. Astfel, vom folosi termenul
colindă / colind în sens larg, chiar dacă textul analizat este cel al unui cântec de stea7, tropar
etc. Totuşi, în lucrarea de faţă ne vom referi mai ales la colindele din zonă, deoarece cântecele
de stea folosite în acest areal, cu precădere în perioada actuală (O, ce veste minunată, Trei
păstori, Trei crai de la Răsărit, Cerul şi pământul etc.), cunosc o serie de variante, numărul
lor fiind în creştere datorită împrumuturilor din alte zone, în special prin intermediul massmediei (televiziune, internet).
În ceea ce priveşte componenta literară a textelor ceremoniale din obiceiul
colindatului, vom discuta mai jos câteva aspecte întâlnite în colindele din zona studiată –
majoritatea publicate în culegerile de folclor ale cercetătorilor Emil Petrovici şi Nicolae Ursu,
precum şi câteva dintre cele descoperite în urma anchetelor pe care le-am întreprins în Almăj.
În creaţiile folclorice specifice Văii Almăjului, inclusiv în textele ceremoniale din
obiceiurile de iarnă, au fost identificate aceleaşi elemente caracteristice poeziei populare
româneşti, aceleaşi teme populare, „aceleaşi formule tipice de început şi sfârşit, aceleaşi
repetiţii de cuvinte sau versuri întregi, aceleaşi refrene şi strofe călătoare” 8.
Referitor la componenta texturală, după cum se ştie, vocabularul limbii se îmbogăţeşte
şi cu ajutorul derivării, prin adăugarea de sufixe ori prefixe, fenomen întâlnit şi în poezia
populară, pe baza aceloraşi reguli de formare a cuvintelor. Colinda, ca poezie arhaică,
cunoaşte o abundenţă a diminutivelor, prin care „se atenuează duritatea conflictelor şi se
imprimă o tonalitate afectivă”, determinând imagini luminoase, calde9. Diminutivele sunt
încadrate în rime interioare, în versuri ce oferă o notă particulară poeziilor folclorice10. Iată
câteva exemple de diminutive folosite în cadrul colindelor: „Pĭetrişĭelĭe-n dĭegiţălĭe. (bis)”11;
„Leroloi, Păstrişorul mĭeu, / Leroloi, Stăpînioru vostru?” şi „Leroloi, Obrăjĭoru lui, /
Leroloi, Spuma lapcilui. / Leroloi, Ochişorii lui”12; „Scucişĭelĭe, bumbăşĭelie. (bis)”13.
Pe lângă aceste derivate semnalăm şi apariţia dativului etic: astfel, formele
neaccentuate de dativ ale pronumelui personal de persoana I singular pot avea rolul de a
indica participarea afectivă a locutorului la cele relatate. Exemplificăm, în continuare,
Monica Brătulescu, Colinda românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 7.
Id., ibid., p. 7.
6
Id., ibid., p. 14.
7
Cântecul de stea are o temă exclusiv creştină, fiind de origine bisericească, cu un pronunţat caracter apusean;
„se deosebeşte de colind prin tematică, prin structurile ritmice şi sonore folosite, iar în cadrul formei
arhitectonice, prin lipsa refrenului”. Cele două genuri muzicale sunt înrudite, dar, în cadrul cântecelor de stea,
„subiectele biblice sunt tratate mult mai rigid (chiar dogmatic), iar conţinutul versurilor nu mai face nicio referire
legată de viaţa patriarhală obişnuită sau de raportul existent între divinitate şi omul de rând” – Ovidiu Papană,
op. cit., p. 8.
8
Nicolae Ursu, Cântece şi jocuri populare româneşti din Valea Almăjului (Banat), Bucureşti, Editura Muzicală,
1958, p. 24.
9
Monica Brătulescu, op. cit., p. 91.
10
Gheorghe Vrabie, Retorica folclorului: poezia, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 65.
11
Nicolae Ursu, op. cit., p. 164. Precizăm că, în lucrarea de faţă, redarea fonetică a textelor este aproximativă, cu
respectarea scrierii cu î din original.
12
Id., ibid., p. 166.
13
Id., ibid., p. 168.
4
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asemenea situaţii: „Leroloi, Pliecat, mi-au pliecatî, / Pliecat, mi-au pliecatî, / Leroloi, Juni
colindători.”14; „Păstorilor fluieraşi / din picioare să-mi săltaţi, / cu îngerii să-mi cântaţi, / toţi
la stea să vă-nchinaţi”15; „Iar Irod cînd audza, / Iel năpoi mi să-ntorcia.”16.
În colindele almăjene, întâlnim şi completarea de sunete sau de silabe; avem în vedere
d-ul protetic, precum şi diferite alte modalităţi de completări de silabe. Prima formă, d-ul
protetic, se plasează, de regulă, între două cuvinte, care „datorită vocalelor pe care le conţin la
extremităţi sunt sesizate şi înţelese mai greu când sunt pronunţate succesiv în timpul vorbirii
sau al cântatului”17. În acest sens, există asocierea florile albe – florile dalbe, după cum vom
vedea în exemplele ce urmează.
Epitetul dalb, provenit din adjectivul alb, ce se regăseşte foarte frecvent în textele
ceremoniale specifice colindatului, având „puternice implicaţii rituale şi magice”, apare ca un
efect de stil, însă, în opinia unor cercetători, odinioară, el a îndeplinit „o funcţie rituală”18.
Culoarea albă desemnează atât absenţa, cât şi suma tuturor culorilor, fapt pentru care se
asociază vieţii diurne, luminii, Divinităţii, revelaţiei, purităţii, dar şi vidului, morţii. „În
folclorul românesc, în forma sa derivată dalb (florile dalbe), e asociată frumuseţii fără seamă,
purităţii şi gingăşiei.”19. „Albul răsăritului este cel al întoarcerii: este albul zorilor ce
redezvăluie o boltă cerească încă lipsită de culori”20. În sfera simbolisticii identificate în
cadrul colindatului din Valea Almăjului se remarcă prezenţa culorii albe; în obiceiurile din
perioada sărbătorilor de iarnă, albul (dalbul) este întâlnit atât în textele colindelor, ale
cântecelor de stea, cât şi ca o culoare specifică altor componente (în pomul de Crăciun se
punea vată albă, feţele de masă erau albe, colindătorii se îmbrăcau în haine albe). În
culegerea Cântece şi jocuri populare româneşti din Valea Almăjului (Banat), Nicolae Ursu a
cules din Bozovici diferite colinde ce conţin în structura refrenului sugestia albului: „Iest-on
lacăt, iză lacăt. / Măru-ăl cu florili dalbe, / Iest-on lacăt izon lac’ / Pă marjina lacului / Mărul
cu florili dalbe”21; „Micolaie călărĭeşcĭe, / Măru-ăl cu flori dalbe”22; „D-în curcĭe la Ghiorghe
Vodă, / Mărul cu flori dalbe”23. Alăturarea culorii imaculate cu floarea mărului sugerează
puritatea, gingăşia, trimiţând, prin extindere de sens, la persoana lui Iisus Hristos.
După cum am amintit mai sus, poezia românească de factură populară cunoaşte
şi fenomenul completării silabelor de la sfârşitul cuvântului din vers, în vederea încadrării
„versului catalectic (incomplet de cinci sau de şapte silabe) în tiparul de bază al versurilor
acatalectice (cele complete de şase sau de opt silabe)”24. În colindele almăjene întâlnim şi
astfel de procedee; iată câteva exemple de completări ale silabelor, sub diferite forme – cu rĭe,
re, u, o sau î: „V-or cînta, v-or colinda, rĭe, (bis) / Mari boieri că să scula, rĭe (bis)” şi „C-un
14

Id., ibid., p. 166.
Nicolae Andrei, 63 de ani, profesor de istorie-geografie, Bănia, născut la Prilipeţ.
16
Nicolae Ursu, op. cit., p. 164.
17
Ovidiu Papană, Colinda în Mehala: o restituire necesară, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004, p.
100.
18
Monica Brătulescu, op. cit., p. 90-91.
19
Ivan Evseev, Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor culturale, Timişoara, Editura Învierea,
2007, p. 17-18.
20
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, volumul 1, A-D, Bucureşti, Editura Artemis, 1995,
p. 75.
21
Nicolae Ursu, op. cit., p. 165.
22
Id., ibid., p. 167.
23
Id., ibid., p. 167.
24
Ovidiu Papană, Colinda în Mehala: o restituire necesară, p. 100-101.
15
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colac dă grîu spălatî. (bis) / Pĭetrişĭelĭe-n dĭegiţălĭe. (bis)”25; „Leroloi, Maica Prĭeşĭesta, re /
Leroloi, Poalĭe sufulca, rĭe, / Leroloi, Fuga că mi-aş da, / Leroloi, Dîn gură-ntrăba, re”26; „Cun pitac d-arjint curatî. (bis) / Să-mi fii, gazdo, sănătosî, / Dar dîn vĭesta lui Cristosî”27; „Ieston măr marĭe rotatu, / […] / Nicolaĭe făt frumosî. (bis) / Vântu-l mare-o aburatu, (bis) / Flori
dîn măr s-au scuturato. (bis) / Dară-n vîrfu măroloĭe (bis)”28; „Încă io ci-am sprijonit, (bis) / Şî
la Iordan că ci-am duso (bis)”29; „Lîngă bătrânul Crăciunu (bis) / Şăgia Sfîntul Anul Nou. /
Lîngă Sfîntu Anu Nouo”30; „Grăì bătrînu Crăşiunî: (bis) / (B) Io-s bătrîn şî dă dămultî (bis) /
Cîn' Tu, Doamnĭe, ci-ai născutî, (bis) / (B) Ş-încă io ci-am sprijonitî (bis)”31.
De asemenea, asistăm la unele suprimări de vocale sau de silabe pentru ca versul să
poate fi încadrat în tiparul metric al liniei melodice, în simetria ei, procedeu adesea identificat
în poezia orală32. Aceste suprimări se întâlnesc la începutul sau la finalul cuvintelor, marcate
cu ajutorul cratimei sau al apostrofului: „Iest-on lacăt izon lac' (ăt)”33; „Leroloi, Pă brumăncălţatî / Leroloi, ('N) poarta Iuziĭei / […] / Leroloi, La Sfîntu Iliĭe. / Leroloi, Iliĭe, Iliĭ'(e)”34;
„Micolaĭe călărĭeşcĭ'. / Călărĭeşcĭe-n chip domnĭeşcĭe, / Măru-ăl cu flori dalbe, / Călărĭeşcĭen chip domnĭeşci'”35; „D-în curcĭe la Ghiorghe Vodă, / Mărul cu flori dalbe, / D-în curcĭe la
Ghiorghe Vod'”36; „Ici-aici-aciastă curte, (bis) / Doamnili, / Mult zmireate, minunat'”37;
„Iest'o masă marĭe-ncinsă, / Dă boieri, Doamnĭe, cuprins'.”38; „Ş-încă io ci-am sprijonitî (bis)
/ 'N ciasta poală dă văşmînt. (bis)”39; „Astădz i-Ajunu, / Mîne-i Crăciun'.”40.
Tot în textul colindelor, se remarcă folosirea în mod repetitiv a unor termeni care
indică starea de bucurie, de exaltare sufletească, atât în forma lor arhaică, cât şi în cea actuală:
„Bucuraţi-vă şi vă veseliţi toţi oamenii, toţi oamenii, / […] / Şi cu palmele să-l pliusnim
(bis).”41 ori „Crăciune, moş bătrâne, / saltă cu noi foarte bine, / […] / Păstorilor fluieraşi, /
din picioare să-mi săltaţi”42.
Fiind o „urare versificată” întâlnită cu precădere în perioada Crăciunului 43, colindul
cuprinde în structura lui, îndeosebi la final, formule prin care se face urarea de sănătate
pentru gazde: „Că ne dućem la altu. / Să trăiţ, la mulţ ań ferićiţ. / Dacă Dumńezău ńe va
ajuta, / La anu ń-om împreuna.”44; „Sănătacĭe-n ciastă casă. (bis)” şi „Să fi, gazdo, sănătosî
(bis) / Dă vĭestea lu'sus Crĭestosî. (bis) / Sănătacĭe-n ciastă casă, (bis) / Şi la cîmp cu
25

Nicolae Ursu, op. cit., p. 164.
Id., ibid., p. 166.
27
Id., ibid., p. 167.
28
Id., ibid., p. 168.
29
Id., ibid., p. 169.
30
Id., ibid., p. 171.
31
Id., ibid., p. 170.
32
Ovidiu Papană, Colinda în Mehala: o restituire necesară, p. 101-102.
33
Nicolae Ursu, op. cit., p. 165.
34
Id., ibid., p. 166.
35
Id., ibid., p. 167.
36
Id., ibid., p. 167.
37
Id., ibid., p. 168.
38
Id., ibid., p. 169.
39
Id., ibid., p. 170.
40
Id., ibid., p. 172.
41
Id., ibid., p. 174.
42
Nicolae Andrei, 63 de ani, profesor de istorie-geografie, Bănia, născut la Prilipeţ.
43
Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Crăciunul: studiu etnografic, Bucureşti, Librăriile Socec şi C. Sfetea,
Leipzig: Otto Harrassowits, Viena: Gerold & comp., 1914, p. 51.
44
Emil Petrovici, Folklor din Valea Almăjului, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, III (1935), p. 41.
26
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sănătacĭe. (bis) / Trăiască gazda, la mulţ ani!”45; „La tulpina viţî ei (bis) / Cură vinu
niegrişorî. (bis) / [...] / Să-ţ fie dă binĭe, voiniţele!”46; „Să-mi fii, gazdo, sănătosî, / Dar dîn
vĭesta lui Cristosî, / Şî cu gloacĭe dă fălos, / Can cu gloacĭe, can cu tot.”47; „Să fiţ, gazdo,
sănătoasă, / Păn' la anul tot voioasă.”48; „Să-l fiţ, gazdo, sănătosî (bis) / Ca dîn vĭesta lu
Cristosî. (bis)”49; „Să-m fii, gazdo, sănătos, (bis) / (B) Cam cu vicĭe, cam cu gloacĭe (bis) /
La mulţi ani cu sănătacĭe!”50; „Să trăiască găzdăriţa, / să ne împle cotăriţa, / să trăiască
moşu’ / să ne împle coşu’. / La anu’ şi la mulţi ani!”51; „Care bucurie / şi aici să fie / de la
tinereţe / pân’ la bătrâneţe. (bis)”52.
De asemenea, observăm dialogul ca formă de comunicare în desfăşurarea acţiunii
relatate de colindă. S-a constatat, nu doar în arealul studiat, că prin folosirea acestui procedeu
„subiectele colindelor devin mai dinamice, primesc viaţă, iar manifestarea artistică este
receptată cu mai mult interes de către ascultători”53. Prin aceasta, personajele biblice sunt
aduse în sfera acţiunilor şi a tipologiilor specifice culturii tradiţionale româneşti. Totodată,
sunt puse alături unele personaje neincluse în episodul biblic al naşterii lui Iisus (de exemplu,
Sfântul Ion alături de Moş Crăciun – personaj provenit din tradiţie, nemenţionat în textele
biblice). De altfel, personajele colindelor almăjene pot fi grupate în două categorii: personaje
biblice, întâlnite mai ales în colindele creştine, şi personaje diverse, în colindele precreştine.
Dintre personajele biblice amintim: Dumnezeu (Domnul) – „Dumnĭedzău”, Fiul lui
Dumnezeu – Iisus Hristos („Cristos”), Maica Domnului („Maica Prĭeşĭesta”), Sfântul Petru,
Sfântul Ilie, Sfântul Ioan („Sfîntul Sînciĭonu”), cei trei crai de la Răsărit, îngerul, Adam şi
Eva, Irod, Iuda. Îndeosebi numele lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos şi al Fecioarei Maria apar
în diferite ipostaze. Alte personaje sunt: bătrânul „Crăşiunî”, „Sfîntul Anul Nouî”, „junii”
colindători, boierii, gazdele, o fiică de crai, păstorii („păcurarii”).
Aşa cum se observă din exemplele de mai sus, componenta texturală a colindelor din
Almăj cunoaşte o varietate deloc de neglijat, remarcându-se în structura lor derivate
diminutivale sau completări de silabe, din necesităţi metrice. Majoritatea prezintă îndeosebi o
valoare expresivă, cu o pronunţată încărcătură afectivă (vezi dativul etic sau formulele de
urare). Un studiu detaliat ar merita prezenţa arhaismelor sau alterările fonetice ale unor
termeni literari şi redarea lor în variantă regională.
Pe lângă aceasta, e de reţinut că în textele colindelor nu se reflectă cu exactitate
episodul naşterii lui Iisus, în conformitate cu relatările evangheliştilor, ci sunt integrate aici
elemente sau personaje care fac referire (explicit ori subînţeles) la comunitatea tradiţională
din arealul studiat.
În Valea Almăjului, obiceiul colindatului se situează cu precădere la un nivel
spectacular, perpetuându-se mai mult ca manifestare şi nu în mod obligatoriu din perspectiva
păstrării textului ceremonial specific.
Cu indicaţia autorului: „Vers vorbit” – Nicolae Ursu, op. cit., p. 164.
Cu menţiunea autorului: „Vers vorbit.” – id., ibid., p. 165.
47
Id., ibid., p. 167.
48
Id., ibid., p. 167.
49
Id., ibid., p. 168.
50
Id., ibid., p. 171.
51
Florina-Maria Băcilă, 36 de ani, profesoară, Timişoara, originară din Dalboşeţ.
52
Text cules din mai multe localităţi: Dalboşeţ, Bozovici, Bănia, Pătaş.
53
Ovidiu Papană, Colinda în Mehala: o restituire necesară, p. 99.
45
46
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