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Un popor, o naţiune, dar şi oricare 
aşezare omenească mai mică străbate 
vremurile şi neuitarea prin cultura ma
terială şi spirituală şi prin civilizaţia 
pe care o creează. Dintre manifestările 
noastre tradiţionale, obiceiurile folclo
rice suscită, mai ales în zilele noastre, 
interesul tot mai stăruitor al omului 
contemporan dornic de cunoaşterea 
culturii din satul românesc precum şi 
a omului prins în viaţa socială, de fa
milie şi a comunităţii. Creaţiile cultural- 
artiistice au încununat toate momentele 
principale din viaţa omului: naşterea, 
majoratul, căsătoria, decesul. Alături de 
acestea, folclorul continuă să se pri
menească şi să creeze noi variante pe 
aceeaşi temă, să se perfecţioneze prin 
transmitere orală de la o generaţie la 
alta, valorificându-se ceea ce bătrânii 
noştri ne transmit pentru fiecare ano
timp al anului, cu sărbătorile şi obice
iurile lor.

Mă voi opri la datinile şi obiceiuri
le de iarnă pe care le-am văzut şi la 
care am participat, aici, prin localită
ţile Văii Trotuşului: Dărmăneşti, Asău, 
Comăneşti, Poduri şi Moineşti -  ele în
cep la 6 decembrie cu MOŞ NECULAI 
care obişnuieşte să lase în încălţămin

tea îngrijită a copiilor cuminţi daruri, 
îmbrăcăminte, dulciuri, rechizite şco
lare, în special încălţăminte pentru 
iarnă. Pentru cei obraznici o nuieluşă.

De aproape 200 de ani hramul bi
sericii Sf. Neculai din Boiştea, pre
cum şi din Moineşti prilejuieşte în 
fiecare an momente de cugetare, pri
lej de sărbătoare şi creaţie culturală.

Sărbătorile Crăciunului sânt cele 
mai mari de peste ani şi cele mai 
vechi sărbători creştine. Ele sunt 
anunţate încă din dimineaţa zilei de 
24 decembrie de către colindători, ca
re vin cu „Bună dimineaţa la Moş 
Ajun. Ne daţi ori nu ne daţi.”

In localitatea Dărmăneşti, de exem
plu, colindătorii vin numai în seara 
lui Moş Ajun, la 24 decembrie. Ei 
anunţă NAŞTEREA LUI HRISTOS, 
salută şi felicită respectuos gazdele în 
prag de sărbătoare şi le urează bel
şug, sănătate şi o viaţă mai bună.

COLINDELE sânt căutate în seara 
de ajun la fereastra sau uşa gospodării
lor pe melodii plăcute, cu tentă biseri
cească şi cu refren ce amintesc Naşte
rea Mântuitorului: „Florile dalbe, flori 
de măr”, „Leru-i Ier şi leru-i doamne”, 
„O, ce veste minunată / Din Betleem



ni s-arată / C-astăzi s-a născut / Cel 
far de-nceput/ Cum au spus prorocii.”

In ultima vreme, doar copiii mai 
mici, de 8-10 ani trec pe la casele 
oamenilor mai devreme în ajunul Cră
ciunului, iar mai târziu auzi cete de 
tineri şi mai bătrâni care cântă în cor 
frumoasele colinde: „Asta-i seara, sea
ră mare / Florile dalbe / Seara mare-a 
lui Crăciun / Florile dalbe” ş.a.

După gruparea făcută de G.BREA- 
ZUL, colindele sânt de două feluri: re
ligioase şi lumeşti (laice). Colindele 
propriu-zise sunt cântece laice, balade 
şi legende de origine păgână, unele 
adaptate şi transformate de biserică 
pentru păstrarea şi propaganda obiceiu
rilor creştine, altele tratează tot felul 
de subiecte diferite în legătură cu obi
ceiurile, fenomenele naturii, îndeletni
cirile poporului etc. Aceste colinde se 
cântă numai seara, în ajunul Crăciu
nului şi seara în ziua de Crăciun.

Obiceiul împodobirii bradului de 
Crăciun, care emoţionează puternic pe 
copii este adus la noi de la germani pe 
la începutul secolului al XX-lea. In zo
na noastră se foloseşte din timpuri stră
vechi bradul la nuntă şi bradul la moar
tea tinerilor care nu au fost căsătoriţi.

Bradul creează, oriunde este îm
podobit, o atmosferă plăcută, de săr
bătoare şi simbolizează tinereţea veş
nică, bucuria vieţii şi primăvara mult 
dorită. Bradul se ţine în casă până la 
sfârşitul sărbătorilor de iarnă, respectiv 
la Sf. Ioan Botezătorul.

Cel mai obişnuit mod de a întâm
pina noul an a fost şi a rămas PLU- 
GUŞORUL, rostit tare şi clar la fereas
tra gazdei primitoare în pocnete de bici, 
sunete de clopoţei şi mugete de bu
hai, care sugerează prezenţa animale
lor la arat. Majoritatea pluguşoarelor 
sunt legate de muncile agricole: arat, 
semănat, recoltat, măcinat, ajungând 
până la împletitul colacilor. Buhaiul

era confecţionat de tineri dintr-o puti- 
nică sau cofa căreia i se înlocuia fun
dul cu o piele, prin care se trecea o 
şuviţă de păr de cal, pe care trăgând-o 
scotea un muget asemenea bovinelor.

Pluguşorul este una dintre datinile 
cele mai vechi şi mai frumoase care 
s-a păstrat până astăzi şi la poporul 
nostru, România fiind o ţară agricolă 
din timpuri străvechi. Alte pîuguşoare 
amintesc de personaje istorice îndră
gite: Traian, Decebal, Dragoş, Ştefan 
cel Mare, Vlad Ţepeş, Vodă Cuza etc. 
Indiferent de conţinut, ele se recitau 
în mod declamator la fereastră, iar în 
încheiere toate pluguşoarele urează 
gazdei ani mulţi şi sănătate, belşug şi 
abundenţă în noul an.

Unele pîuguşoare se încheie în 
mod hazliu: „Ura, ura pe butuc / Dă-mi 
colacul să vă duc”.

Cetele de urători, adulţi şi bătrâni, 
mai evocau în urâturile lor legendele 
populare cu conţinut istoric şi patriotic: 
„Legenda lui Dragoş-Vodă şi-a lui 
ceată / Toţi voinici cu fruntea lată”.

între cele două războaie mondiale, 
unele cete din Poiana Dărmăneşti şi 
Plopu aveau pîuguşoare anume pen
tru familii care au avut eroi căzuţi în 
Războiul pentru Independenţă şi pri
mul război mondial evocând compa
siunea cu gazdele, elogiind şi erois
mul celor care au căzut la datorie 
apărând pământul străbun.

în prima zi a fiecărui an ne întâm
pină copiii îmbrăcaţi în costume na
ţionale tradiţionale cu SEMĂNATUL, 
în cete mici, cu glasurile lor de clo
poţei, trec la fiecare casă cu urarea de 
mai bine în noul an şi cu recolte mai 
bune. Copiii seamănă boabe de grâu, 
de porumb sau orez, urând gazdelor 
sănătate, mulţi ani şi prosperitate 
rostind, după puterile şi ştiinţa lor:

„Să trăiţi, să înfloriţi / ca merii, ca 
perii / Şi ca toamna cea bogată / Cu



de toate-mbelşugată / La anul şi la 
mulţi ani!”

Alte cete de copii se grăbesc să 
treacă pe la gospodarii satului cu SOR
COVA, obicei specific Munteniei, dar 
care s-a extins şi prin văile noastre. 
Cu sau fără boabe de semănat, grupe 
de copii cu sorcova purtând în mână 
crenguţe de cireş, măr, păr, mălin în
florit (fiindcă au fost puse în vas cu 
apă înainte de ziua Sf. Andrei, la tem
peratura camerei) sau o crenguţă de 
brad, ornată ori din material plastic, 
trec pe la fiecare casă de gospodari.

La noi în Moldova era un obicei 
vechi folosit de logofătul de obiceiuri 
care mergea în mare ceremonie cu sor
cova verde din crengi de brad, aurită, 
poleită şi sorcovea pe Vodă, urându-i 
sănătate, belşug în toate şi victorii.

Din categoria TEATRULUI FOL
CLORIC la Dărmăneşti şi Asău se or
ganizează anual obiceiul URSARILOR 
şi URŞILOR cunoscut sub numele de 
„Jocul ursului”. Abordăm astfel, jo
curile dramatice cu măşti cunoscute 
într-o varietate de tipuri. Ursul în forma 
de la Dărmăneşti a devenit un conglo
merat de obiceiuri, mersul cu ursul, 
jocul irozilor şi jocul mascaţilor — toate 
având puncte de plecare în obiceiuri 
practicate în trecutul îndepărtat.

Ceata ursarilor cuprinde 3-5 —> 12 
urşi, 5-10 toboşari, irozi şi mascaţi, în 
total 30-40 de persoane. Flăcăii sunt 
îmbrăcaţi în piei originale de urs, fru
mos decorate la cap, cu butoane aurii, 
canafi roşii şi galbeni şi pănglicuţe 
colorate mormăind ca urşii. Ursarii 
poartă în mână un băţ mare înflorat, 
pecetluit cu metal, de care ursul ştie 
bine să asculte.

Ursarul are în cealaltă mână o sită 
mare, frumos decorată cu butoane 
aurii, pe care sunt aşezate tăbliţele 
care scot un zornăit anume prin înde

mânarea mânuirii ei de către ursar şi 
cu care stabileşte ritmul jocului.

Ursarul intră în curtea gazdei, zi
când „bucuroşi, nebucuroşi / bine v-am 
găsit sănătoşi”, după care toboşarii 
intră în scenă urmaţi de irozi, urmează 
conversaţia măştilor cu gazdele, ves
tesc venirea Anului Nou şi transmit 
urările de bine, sănătate şi belşug şi 
„La mulţi ani!” gazdelor într-o atmo
sferă foarte zgomotoasă, produsă de 
tobe, ursari şi ţignale, uneori prea 
stridente. Sabia purtată în mână de 
irozi este un simbol al semnificaţiei 
istorice a tăierii copiilor de sub 2 ani 
de către Irod împărat pentru a-1 ucide 
pe Hristos. Ea este folosită, în mod 
ameninţător, în cadrul jocului forma
ţiei. Formaţia nu scoate o vorbă. Joa
că după tam-tarnul tobelor, executând 
un moment de teatru religios de pan- 
tomimă, care-şi acompaniază dansul 
cu un sunet de ţignal pe care-1 are 
fiecare membru al cetei.

Jocul CAPREI şi jocul CERBU
LUI sunt reprezentative pentru jocu
rile cu măşti. Jocul Caprei poate fi 
simplu sub forma unei scenete teatrale 
cu personaje puţine şi alaiul Caprei, 
tip de spectacol compozit, care antre
nează un număr mare de personaje 
grupate în „Urâţi” (ţigani, moşnegi, 
bădărani, popa, dascălul, moartea, 
doctorul etc.) şi „Frumoşi” (mirele, 
mireasa, nunul mare, ofiţerii etc.).

Jocul Caprei, asemenea tuturor spe
ciilor folclorului dramatic, şi-a lărgit 
funcţia socială, circumscriind urărilor 
de prosperitate satirizarea unor diverse 
moravuri şi antrenând pentru aceasta 
o întreagă galerie de personaje suge
rate de relativ noile profesii cu care a 
venit în contact lumea satului.

După cum se poate desprinde chiar 
din această sumară descriere a câtor
va tipuri de spectacole, sincretismul 
este o trăsătură specifică a obiceiurilor



de iarnă. Ca acte de comunicare, obi
ceiurile de iarnă au un limbaj com
plex, însumat din îmbinarea exprimării 
verbale cu cea muzicală şi coregrafică, 
cu gestică, mimică ori reprezentări 
plastice. Aceste sisteme se întrepăt
rund, se determină şi se completează 
reciproc dominând muzica şi dansul, 
instrumentele folosite fiind: fluierul, 
cimpoiul, cobza, vioara, trompeta.

In evoluţia acestor obiceiuri, ori
cine asistă surprins de bogăţia şi di
versitatea obiectelor de artă populară 
decorativă care le însoţesc: covoare, 
lăicere, ştergare, costume, podoabe, 
lucrări din lemn etc., de grotescul 
măştilor prin utilizarea culorilor vio
lent stridente etc.

La alaiul Pluguşorului personajele 
se prezintă în costume ţărăneşti de 
sărbătoare, cu sumane, cojoace şi că
ciuli. O atenţie deosebită se acordă 
împodobirii plugului. Un brad mare 
(pomul vieţii) stă înfipt în coamele plu
gului sau pe jugul fiecărei perechi de 
boi. Coamele boilor sunt şi ele împo
dobite cu ciucuri de lână şi panglici.

Menţionez că, în ultima vreme, 
tradiţia nu mai exercită aceeaşi vi
goare, „actorii” folosind materiale 
noi (naylon, celofan, felurite materia
le plastice, fotografii decupate, hârtie 
creponată colorată etc.), ei dorind să 
fie creatori, nepunând astfel atâta preţ 
pe actul actoricesc în sine.

Ceea ce este specific textului poetic 
al jocurilor cu măşti („Caprei”, „Ursu

lui” sau „Căiuţilor”) o constituie stri- 
gătura, cântecul liric şi descântecul,
strigătura amintind de „hora satului” 
şi având diferite conotaţii: lirică, sati
rică, de comandă ca în petrecerea ţă
rănească amintită, realizând, în final, 
efectul comic al spectacolului.

Specific zonei noastre, în cadrul 
teatrului popular este organizat şi jucat 
„JIANUL”, „BANDA LUI BUJOR”, 
„ANUL NOU şi ANUL VECHI” -  
jocuri dramatice întâlnite mai în toată 
zona Moldovei de est. Măştile sunt 
variate, adaptate locului, zoomorfe 
respectând pe cât posibil, tradiţia dra
mei haiduceşti.

Desfăşurate spontan sub semnul săr
bătoririi Crăciunului şi a Anului Nou, 
transpuse în scenă ori devenite mani
festări culturale organizate, obiceiurile 
de iarnă în Moldova cunosc astăzi o 
reală înflorire, întâmpinându-ne cu 
spectacole de o tulburătoare frumuseţe 
şi armonie, încărcate de adânci sen
suri umane. îndemnul nostru, al celor 
mai mari şi iubitori de folclor, este ca 
să-i învăţăm pe cei mai mici să preia 
cu dragoste aceste obiceiuri şi tradi
ţii, aceste bunuri sufleteşti moştenite 
din vechime şi să le predăm lor ca pe 
o zestre de mare preţ. Iar zestre mai 
de preţ nu e alta ca averea de cuget şi 
simţire închisă şi păstrată cu sfântă 
grijă, de-a lungul vremurilor, în adân
curile sufletului românesc şi creşti
nesc al moşilor şi strămoşilor noştri.

Referinţe bibliografice
1. Adăscăliţei, Vasile, Teatrul popular de Anul Nou în judeţul Vaslui, Casa creaţiei 

populare Vaslui, 1971, culegere.
2. Breazul, George, Colinde, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993.
3. Jula, Nicolae şi Mănăstireanu, Vasile, Tradiţii şi obiceiuri româneşti, Anul Nou în 

Moldova şi Bucovina, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, p.225.
4. Pavel, Emilia, Măşti animale de Anul Nou în Podişul Moldovei, Bucureşti, 1968, nr. 2.
5. Vulcănescu, Romulus, Măştile populare, Bucureşti, editura Ştiinţifică, 1970.


