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Satul hunedorean sub lumina sărbătorii
Motto:
„Pe uliţă ceata se deplasa cu cântece şi
strigături, la Hunedoara cu bătăi de dubă,
pentru că obiceiul colindatului a fost şi este
un mare spectacol.”
(Mihai Pop – Obiceiuri tradiţionale
româneşti)
Obiceiul de colindat este străvechi în ţinuturile Hunedoarei, el
domină întreg satul şi aduce în planul realităţii momente fundamentale
ale existenţei ţăranului nostru: naşterea, copilăria, adolescenţa, intrarea
feciorilor şi fetelor la hora duminicală, nunta şi în final trecerea în lumea
de dincolo. Datinile colindatului sunt complexe, ele reflectă marile
evenimente cosmice de solstiţii şi echinocţii în care soarele dătător de viaţă
stă la baza muncilor ţăranului: arat, semănat, coacerea recoltelor, culesul
cu sărbătorile adecvate acestora. În acest timp satul hunedorean se află sub
lumina sărbătorilor de iarnă, ale Crăciunului şi Anului Nou, prilej de
urări de sănătate, fericire şi prosperitate.
În acest sens, culegerea folclorică de colinde Sub dalbu’ de
răsărit a etnomuzicologului Corneliu Bogariu, se referă tocmai la satul
hunedorean în sărbătoare, când întreaga comunitate se află sub aura
sacralităţii străvechiului obicei.
Cunoscut profesor, folclorist, etnomuzicolog Corneliu Bogariu s-a
preocupat timp îndelungat de eposul colindelor hunedorene, devenind un
cercetător cunoscut în arealul ştiinţific al etnologiei prin valorosul său
corpus de colinde din toate zonele etnofolclorice ale judeţului. Prezentul
volum, la care ne referim, este al nouălea apărut până acum, conţinând
valoroase colinde din cele peste 2000 culese de-a lungul vieţii. Culegerea
cuprinde colinde din zona etnofolclorică a Văii Mureşului din satele
Gialacuta (com. Brănişca), Gothatea (Gurasada), Petreşti (Burjuc),
Pogăneşti (Zam), Sârbi (Ilia) şi Valea Poienii (Vorţa) culese de la 6
persoane, actanţi al obiceiului de colindat, posesori ai unei memorii
folclorice cu totul remarcabile.
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Referinţe:
 •,, Având în vedere aceste calităţi superioare ale
colindelor (ritmico - melodice, literar - poetice,.. –
n.n.) îmi iau îndrăzneala de a ruga pe toţi colegii
mei să le primească cu aceiaşi dragoste şi iubire de
neam cuu care le ofer eu. Să le întrebuinţeze în
lucrările lor, să le îmbrace, să le cizeleze. Eu am
dezgropat diamantul ! Cred că mai bine nu-mi
puteam aduce prinosul de recunoştinţă şi admiraţie
faţă de acest popor genial căruia îi aparţin, şi sunt
mânndru de acest lucru’’. (Sabin Drăgoi, 303
colinde cu text şi melodie, 1925, pg.15).
 • ,, Conţinutul mlodic al colindei, bogat, dinamic şi
optimist este exprimat într-o formă concisă’’ p.15.
 • ,, Melodiile se bazează pe un ambitus redus,
diatonic sau cromatic (2dăM+), final având funcţii
tonale diferite.’’p.15.
 • ,,Colindatul este însoţit de,,Zicala dobii’’, melodie
cu caracter de joc, executată din fluier, pe drum,
între casele unde se colindă. Ea este acompaniată de
bătăi ritmice de dubă şi sde strigături glumeţe la
adresa colindătorilor sau a celor colindaţi’’. (Emilia
Comişel, Antologie folclorică din Ţinutul
Pădurenilor, 1959, p. 16).
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 • ,,…diferenşele locale fiind legate mai degrabă de
denumirea grupului de colindători – ceată, ceata
feciorilor, ceata junilor,… - de funcţiile din ceată –
vătaf, staroste, iapă,.. – de priorităţile şi ordinea
celor colindaţi – biserică, preot, primar (birău-n.n.),
gazdă’’.
 • ,, Modalitatea principală de înterpretare a colindei,
în general este cântarea în grup*, la unison facilitată
de faptul că marea majoritate a colindelor sunt
măsurate ritmic’’. (Ioan Bocşa, Colinde româneşti,
2003, p.7).
 • …,,Urmează ,, arvunirea muzicii’’ (de fapt angajarea muzicanţilor –n.n.), treabă pe care o face
(ca şi găsirea gazdei – locul de întâlnire – găzduire
- pentru toată perioada Crăciunului a întregii
cete) ,,vătaful dubaşilor’’ care este un flăcău ,,mai
răsărit’’, cu armata făcută, care ştie bine colinzile.
Muzica
este
fomată
din
clarinetisttaragotist,saxofonist, trompetist, acordeonist şi
însoţeşte echipa dubaşilor în timpul umblatului prin
sat, de la o casă la alta, cântând marşurile specifice
(,,de seară’’, ,,de noapte, ,,de dimineaţă’’, ,,de
ziuă’’) precum şi la ,,jocul colacului’’ şi la
celelaltejocuri (dansuri) din zilele de Crăciun’’.
(**** CJCP – Timiş, Dă pă dubă, săraca, îngr.
Prof univ. Ion DRĂGAN, p. 4).
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Gazda
•
•
•
•

de primire (3)- 1, 2, 3;
de cinstire pentru gazdă (2) – 4, 5;
de povăţuire (1) - 6;
altele (2) –7, 8.

7

1.

Dimineaţa de Crăciun

Dimineaţa de Crăciunu
Domnului, doamne
Diminaţa de Crăciunu
*
Sculatu-te-ai ’cest d’om bunu –
Scoală-ţi, d’om bun feŧėlere
Să-ţi măture curţîlere…
Pa’1 ’nainŧea urţîloru
Pa’ fundu pimiţîloru2
Pa’ la cepu3 buţîloru
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Cu cornu suñiţeloru4
5
(să-)Şi sloboadă limpejiorii .
Că la ŧiñe ciñe viñe ?
Viñe Crăciun cel bătrân(u)
Cu caluţu mai dalbuţ(u) –
Caluţu nu-i dalb đe flori
Ci-i mi-ş plinu đe viori6 –
Florile-s pliñe đe rauă7…
Cei tiñeri veseli-s-oru
Cei bărtâni la slujbi or merġe.
…………………………..
Noi colinda-o colindămu ,
Dumneavoastră v-o-’nchinămu -

Şi-o-’nchinăm cu sănătaŧe !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pa’ – pe la, prin
pimiţă – pivniţă
cep – dop, (aici) …robinet
sumniţă – sumnă, suman, îmbrăcăminte
limpejiori - ?? - băutura de pe drojdie (?!) –
de viori – (fig) de flori
rauă - rouă
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2.

Scoală gazdă

Scoală gazdă, nu durmire
Că nici noi că n-am durmitu
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