ASPECTE ALE COLINDATULUIîN MOLDOVA
D.E
LUCIACIHEŞ
Cercetarea colindatului la sărbătorile de iarnă, în Moldova,s-a impus,
în primul rînd, datorită contradicţiei ce se constată din confruntarea opiniei
curente că În această arie DUexistă colindă propriu-zisă cu faptele folclorice
cunoscute nemijlocit. Oportunitatea acestei investigaţi! s-a confirmat şi
prin apariţia studiului ColindatulÎn Transilvania, al lui Ovidiu Bîrlea'v.care
a constituit, totodată, şi un Îndreptar metodologie. "Descrierea sintetică a
(jbieejului-- scrie O. Bîrlea - întimpină încă mari diîicultăţivbibliografice
care izvorăscdin puţinătatea datelor" (p, 247).Pornind de la această.constaţfll'e,
valabilă cu atit. mai mult nentru Moldova cu cît informatiile bibliografice
sînt mai precare decît pentru" Transilvania, precum şi de 'la observ;ţia că
"virtual, fiecare localitate poate să prezinte aspecte noi, dil'eritede cele din
punctele învecinate.>cîteodată chiar inedite" (p. 252), lucrarea p)jezentă se
Întemeiază,în cea mai mare parte, pe materialede arhivă inedite sau-Insuficient
puse în valoare.
l'
Principalelefonduri documentare utilizate, pe lîngă cele mai des citate răspunsurile la Chestionarele lui 13, P. Hasdeu şi N. Densuşianu, Arhiva
Institutului de cercetări etnologice şi dialectologicedin Bucureşti. (AICED),
Arhiva de folclor din Cluj (AFC) -- sînt : Arhia Seminarului de folclor de la
Universitatea din Iaşi (ASP')şi Arhiva de folclor a Moldovei şi Bucovinei
de la Centrul de lingvistică,istorie literară şi folclordin Iaşi (AFMB).
Aria de cercetat - Moldova- a fost stabilită avînd În vedere, pe de
o parte, condiţia sa de provincie istorică, din care a rezultat .un profil sociocultural propriu, şi, pe de altă parte, faptul că.atunci cînd se contestă existenţa
colindei, aria este numită tot Moldova; începută concomitent cu înfiinţarea,
în 1969,a Arhivei de ţolclora Moldoveişi Bucovinei,pentru care s-au efectuat
şi continuă să se efectueze intense cercetări În judeţele Bacău, Botoşani,
Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea, lucrarea a fost concepută
şi ca o modalitate de valorificareparţială a materialului cules din aria respectivă.
Textele şi informaţiile privind colindatul, existente în Arhiva de folclor
a Moldoveişi Bucovinei,provin din. trei categorii de anchete:
1 In "AnuarulMuzeului
Etnografica Transilvaniei"
pe anii 1965-1967,Cluj,1969,
p. 247-304.
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1. Ancheta indirectă, efectuată pe baza Chestionaruluigeneral folcloric
şi einoqraţi«,redactat în 1970de L H. Ciubotaru şi difuzat în toate comunele
din Moldova, care cuprinde peste 66 de întrebări referitoare la obiceiurile
de iarnă. Deşichestionarulurmărea o prospecţiune în întreaga cultură populară
a aceslei provincii, numărul mare al întrebărilor privind colindatul a permis
conturarea unei prime imagini a realităţii, din răspunsurile primite din 580
de sate. Acest material a fost folosit cu mare prudenţă şi, în cele mai multe
cazuri, ancheta i ndirectă a fost dublată de o verificare prin anchetă directă.
II. Anchete directe, efectuate de către cercetători, anchete ample,
tot cu caracter general, în care s-a urmărit obiceiulcolindatuluipc baza aceluiaşi
chestionar. S-au făcut, în aceste cea 170 de anchete, înregistrări de colinde
şi de informaţii suplimentare pentru o mai bună cunoaştere a contextului de
desfăşurare a obiceiului.
III. Anchete speciale, desfăşurate de noi în peste 80 de localităţi cu
un chestionar special. Au fost folositeeu precădere chestionarul elaborat de
Romulus Vuia=,chestionarul pentru Atlasul etnografical României şi chestionarul special (despre colindăt) alcătuit de V. Adăscăliţei", întrebările din
chestionar visează absolut toate manifestările din ciclul sărbătorilor de la
24 decembriepînă la 8 ianuarie, respectiv de la Crăciun pînă la Sfîntul Ioan,
în sincretismul lor (texte literare, muzicale,manifestăricoregraticeşi teatrale).
Semnificaţia faptelor, în majoritate de origine ritualică, nu poate fi
elescifrată decît consemuînd tot ansamblul de credinţe şi practici magice
prilejuite de trecerea .de la un an la altul. Din această. cauză, chestionarul
cuprinde şi întrebări ce depăşesc cadrul limitat al obiceiului.
S-u.avut In vedere, de asemenea, în alcătuirea cchestiouar
uluijşi, mai
ales, în discuţiile cu informatorii, punctarca dependenţei obiceiuluide cadrul
social, de structura de neam a satului, componente esenţiale pentru structura
şi dinamica faptelor de folclor. S-a urmărit funcţionalitatea categoriei folclorice, aşa cumeste Înţeleasă de colectivitate: în ee măsură persistă funcţia
străveche rnagico-ritualicăşi În ce măsură s-a produs mutaţia acesteia în
funcţia de urar e, de felicitare sau de spectacol.
Practic, pe lîngă cele 80 de întrebări ale chestionarului special, au mai
fost adresate, de fiecare dată, întrebări în plus, sugerate, de regulă, de cursul
anchetei.
Atît anchetele directe generale cît şi cele speciale au fost precedate de
consultarea hihliograîiei"existente cu privire la punctul sau aria cercetată
şi a rezultatelor provenite din ancheta indirectă. Astfel, anchetele în satele
Berezeni, Iveşti, Pogoneşti şi Polocin, din judeţul Vaslui, .au fost întreprinse
în urma semualărllor primite prin ancheta i ndirectă, iar cercetările speciale
în Cudalbi,j deţul Galaţi, sau Obileşfi (azi Bordeasca Veche, corn. Tătăr anu) din judeţul Vrancea, pentru confruntarearepertoriului prezent cu textele
2 Chestionar
şi Îndr1lmări
prioitoare
la=culeqerea
obiceiurilor
de Crăciunşi _4nulnou,in
"Culegătorul",
Cluj,1,1933,p. 8-19.
• . . 3 i'n Arhiva
Sernluarulut
de
folclor.
depeste
la Universitatea
"AL1.din
Cuza"
din Iaşise află
răspunsurile
Ia acest
Chestionar
primite
din
500de Iocalttătl
Moldova.

BDD-A1424 © 1979-1980 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.152.95.190 (2023-01-09 02:45:15 UTC)

3

COLINDATUL
IN MOLDOVA

publicate de N. Păsculescu- şi Ion Diaconu". Din cele pati u colinde laice
publicate de N. Păsculescu din Cudalbi, am putut culege în anul 1977 doar
una singură, Pe drumul cel mare, într-o formăprescurtată, de la un informator
de (38.
de ani. Avînd în vederecă şi informatorul Istrate D. Grigore (MuRirli!Ju),
de (3;3·
de uni, mărturiseşte că cea mai frecventă colindă a fost şieste Supt aripa
cerului ("aista-j .el mai veR lerOi [n.n. colindă], di cînd am diş!(is iev o/(i,se
cînta la fiecare casă, tot satu huie"), neconsemnată de N. Păsculcscu,se.poate
pune sub semnul incertitudinii provenienţa, dinlocalitatea respectivă, a celorlalte trei texte din colecţie. Este puţin probabil ca repertoriul să fi suferit
asemenea modificareîn numai 67 de ani, cîtă vreme în Ohileşti, repertoriul
consemnat de Ion Diaconu, cu aproximativ 45 de ani în urmă, se păstrează
aproape intact.
In prelucrarea datelor privind obiceiul nu se va recurge la alcătuirea
unei tipologii, eu indicarea tuturor atestărilor pentru UIl fapt, întrucît volumul
de informaţii este foarte mare şi s-ar ajunge la liste interminabile de localităţi
pentru fapte nu totdeauna semnificative, Excepţie vor face aspectele eare
prezintă un interes special în contextul mai larg al obiceiuluipe întreg spaţiul
românesc. Deoareceîn forma de organizare a cetelor de colindători se reflectă
diferite stadii de evoluţie a obiceiului, numeroasele mişcări de populaţie
şi interferenţele eu obiceiurilealtor naţionalităţi, am stăruit asupra lor, citind
mai multe localităţi, pentru a se putea configura şi o repartitie geografică
a fenomenelor. De asemenea, data la care se colindă în Moldova constituie
un însemnat indiciu pentru distingerea unui specific moldovenescşi pentru
delimitarea unor mlcrozone sau enclave cu particularităţi proprii. Aşadar
şi acest aspect va fi urmărit eu o atenţie sporită, recurgindu-sela cartograîierea
unor răspunsuri. Prezentarea obiceiuluipresupune citarea multor fapLeconcrete cu valoare intrinsecă, fără de care.comentariul nu ar avea suportul documentar necesar. Caracterul inerent descriptiv al acestui capitol, care va fi
integrat într-un studiu monograficvnu a putut fi evitat, deşi peujru unele
categorii de fapte s-au anticipat sumare analize sau concluzii. /
Termenii ceirnai răspîndiţi cu care se denumeşte obiceiul, cţar şi specia,
în Moldova,sînt coluulă(în nord) şi cotuul(în sud). O singură dată a fost atestată varianta coluulră, laursarii din Mironeasa, jud. Iaşi, Iormă pe care şi
O. Bîrlea o consideră "o excepţie", întîlnită doar la Săliştea Sibiului şi Buia
Sibiului». Alţi termeni provin din textele sau refrenele colindelor: alerâi
(Corni, Corod, j ud. Galaţi), aliroi (Smulţi, jud. Galaţij, florile dalbe"(Copălău,
jud. Botoşani, Smulţi, jud. Galaţi), lero! dyâmni (Zahareşti, jud. Suceavaj,
bojăjit (Cotu, corn. Copălău,jud. Botoşani),probabil de la reîerenul ucrainean
"Hoi dai boje", şi lioirânu (Corni, jud. Botoşani), probabil de la primul vers
al unei colinde ucrainene: "Hol, rano, rano ", La Corni :"FIăeăii care organi4 NicolacPăsculescll,
Literalllrapopularal'ornâneasca
adllnatade..., Bucureşti,Socec
1910.
li Ion Diaconu,[<'oZIrlordin
Rîmniclll-Saral,
Tip. Cultura,voI. 1--II, 1933:l934,
voI. III, 1948.
6 OvidiuBîrlea,op. cii.,p. 275.
7 Expresiaa cîntaflorileelalbe
a dobînditşi sensulde "a ducecu vorba,a minţi",Cain
,.exemplul:
"Numaicală să fie aşa. Fereaseă-te
sfîntulsa,-micînţitu mie.numaifloriledalbe
(DumitruFurtună,ltoodirielinbătrini,ed.ingr.şi pref.de Ch.Macarie,
Bucureşti,
Minerva
1973,p. 83).
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zează jocul merg cu hoirânu din casă în casă... textul era în limba rusă"
[sic]".
Colindatulcopiiloreu formule de felicitare de "MoşAjun" nu este specific
Moldovei şi se întîlneşte numai izolat în localităţile din sudul Moldovei:
Hîrja (com. Oituz], Podu Turcului, Preluci (com. Agăş),jud. Bacău; Costache
Negri, Smulţi, Tudor Vladimir.eseu: neielâş,jud Galaţi ; Stănileşti,jud. Vaslui ;:
Bogza (corn. Silhlea), Bordeasca Veche (corn. Tătărauuj : n eâia sau n eaialuş,
Maluri (corn. Vulturuj: tutelâşul, Răstoaca (corn. Milcovul): neiălăş, Slirnnic
(corn. Tîmboleştij, jud. Vrancea.
Numele acestui obiceis-a format, probabil, pornind de Ia formula "Bună
dimineaţa lui (la) Ajuu'". La Mărtineşti, corn. Tătăra nu, jud. Vrancea, darul:
pe care îl primesc copiii Se numeşte tot neaialtiş,Dacă gazda nu iese repede,
copiiî::âc: "Scaal-Marie diuculcuş r şi ne dă un ncataluş">,
Colind'atuleu formulele de felicitare şi urare este practicat mai cu
seamă În dimineaţa Anului nou, cînd se merge cu semănutulsau cu sorcoua
(mai puţin). O formulă inedită se întîlneşte la Iveşti, jud. Vaslui, unde copiii
strigă înainte de răsăritul soarelui hă] bwiihili1 şi recită o urare, Este posibil
ea termenul lmdihai să provină de la bădie, hă]I,aşa cum şi-I explică inforniatornpl dar nu este exclus să aibă legătură eu mascaţii numiţi pe alocuri,
btulnhăli.
Copiii-practică,în majoritatea satelor, colindatulpropriu-zis,dar cetele
nu cunoscforrne de organizare Ca cele ale Ilăcăilor. Copiii se constituie în
grupuri mici, fie rnixt.e ("şi baje(.î şi eopkilili" - Muşeniţa, jud. Suceava ;
"şî băieţ şi băiete"' Straja', jud. Suceava), fie, deosebit, pe sexe ("se fac
crile de fete şicrile de băieţi" Vidra, jud. Vrancea), pe criterii de prietenie
sau de rudenie.
Existenţa cetelor numai de băieţi reprezintă. un stadiu intermediar
Între for'ma rarhaică de coliudat al Ilăcăilor (preluat în acest caz de băieţi)
şi formele mai tîrzii decolindat pentru care nnexistă r estricţii (de sex, de
vîrstă sau de stare socială).
Localităţile În care cetele sînt compuse numai (sau mai mult) din băieţ.f
sînt În special dintre cele în care acestea coexistă CIIcetele de flăcăi şi se
colindă în ajunul Crăciunului: Fichiteşti(com.Podu Turcului), Orăşa (corn.
Livezile), Pănceşti (com.vSascutj, Preluci (com. Agăş), jud. Bacău; Corni,
Cudalbi, Drăguşeni, Griviţa, Matca (,.delao vreme umblă şi fetele"), Pechea,
Schela, Smîrdan, Tudor Vladilllirescu, Umbrăreşti, jud. Galaţi; Bălţaţi,
Hiliţa (Com. Castuleni), juel. Iaşi; Dulceşti, TopoJiţa (com.Grumăzeşti),
jud. Neamţ ; Coşna (corn. Dorna Candrenilor), jud. Sueeava; Pogoneşti
(com.lveşti), jud. Vaslui; Boloteşti, Dragosloveni(com. Soveja), Dumbrava
(com. Poiana Cristei), Slimnic (com. Tîmboieşti), Tîmboieşti, Tulnici, jud.
Vrancea.
Colindatui numai de către fele se semnaleazăde regulă insalele În car('l>
obiceiul se leagă numai sau şi de ajunul Anului nou: Buboci, Hîrleşti (com.
Filipeşti), Scărîşoara(com. Corbasca),Şendreşti (corn.Motoşeni),jud. Bacău ;.
8 Chestionar
ASFi(i şi d reprezintă:anchetăindirectăşi,respectiv,
anchetădirectă)"
9 A se vedeaşi etimologia
propuslde V.Bogrca,
în "Dacoromania",
LII,1923,p. 874...
10Chestionar
ASFi(Os. 1818).
11Chestionar
AFMBd(special).
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Havîrna, Hudeşti, jud. Botoşani; Bădeni (corn. Scobinţi], Berezlogi (corn,
Sireţel), Boureni (corn.Moţcaj, Buda (corn,Lespezi),Buhalniţa (com. Cepleniţa), Deleni (com. Ciorteşti), Dobrovăţ, Drăguşeni (com. Şcheiaj, Goieşti
(com. Lunganij, Heleşteni, Mironeasa, Poiana de Sus (com. Ţibana), Scobinţi,
Tansa, jud. Iaşi; Agapia, Bălăşeşti (com, Icuşeştij, Bistricioara (COl11.
Ceahlău), Cracăul Negru (com. Crăcăoani), Cuejdiu (com. Gîrcinaj, Ghelăieşti (com, Bîrgăuanij, Gîrcina, Neagra (com. Taşca), Nemţişor (cam. Vînători), Tîrpeşti (corn. Petricanij, Todireni (com. Stăniţaj, Turtureşti (com,
Girov), jud. Neamţ; Boteşti (corn, Horodnicenij, Capu Codrului (com, PăItinoasa), Horodniceni,Mihăieşti(corn.IIorodniccni), Preuteşti, jud. Suceava;
Bereasa (corn. Dăneşti), Bîrzeşti (corn. Ştefan cel Mare), Bogdăneşti,.Boţeştr,
Coroieşti (corn. Bogdăniţaj, Dăneşti, Draxeni (Corn. Hebricea), Gura Idrici
(corn. Roşieşti), Iezer (corn. Puieştij, LazavMăscurei(com. Poganar, Obîrşeni
(corn. Voineşti), Oltcncşti, Pădureni, Pîhneşti (com. Arsuraj, Puşcaşi (corn.
Laza), Hafaila (com, Todireşti),Rînceni (cam. Berezeni),Hişniţa (com. Lăzaj,
Roşieşti,Rusca (corn,Pădurenij, Săsova(corn.Rehricea), Simila (com.Zorleni),
TăbăIăieşti (corn. BUl1cşti- Avereşti), Todireşti, Toporăşti (com. PungeşLi),
Tunseşti (corn. Bogdăl1iţa),Vetrişoaia, Vînători, Vişinari, (corn. BogdăneşLi),
Zorleni, j ud. Vaslui.
Explicaţia reiese din unele precizări făcute de informatori: "cu eolindui
numai fetcle, iar băieţii cu uratul" (Buhoci, jud. B<lcău)12,"colindă numai
ft,ele,băieţii cu. pluguşorul" (Cuejdiu, corn. GÎn:ina, jud. Neamţ)13,"băieţii
umhlăeu steaua, iar fetele eu colind(l"(Băluşeşti,corn. lcuşeşti, jud. Neamţ.)14,
Abandonareaunei tradiţii Carecerea ca anumite rituri să fie săvîrşiteexelusiv
de băI'baţi,curn pare a fi fosţşi colindatul, era posibilă numai prin slăb.irea
funcţiei ritualice. DeoareceÎn Moldovacetcle de flăcăi s-au profilat cu prec.ădere pe alte forme de colindat, ca pluguşorulsau teatrul folcloric,perpetuarea
tradiţiei a fost preluată de fete şi femei. Heminiscenţeale unei res\xicpi se pot
recunoaşte în păstrarea unităţii de sex, acolo unde coexistă·ceti de ambele
sexe: "Fetili sî duc dirîndu lor şî băieţ;îdi rîndu lor" (Botoşana,.i,ud.Suceava)15.
Cum cetele de colindătoare mai aveau de depăşit o străvethe superstiţie,
aceea că "partea femeiascăaduce în casă nenoroc, sărăcie" la început de an
(Udeşti, jud. Sueeava)16,"in zÎga. azunului di Crăsun şi di 'Bobotfazî nu sî
primeşti femeia încasî, cî zÎ.§jeî nu-,jgini...si viii bărbat,cî harbatu-j cu noroc"
(Baineţ, corn. Muşeniţa, jud. Suceava)17,adaptarea s-a făcut, pe alocuri,
dînd prioritate unor cete bărbăteşti: "întăi sÎ porneşti plugu şi pi urmi colinda.
Aşa-i obiseiu la Iloi, eliprima daU Iasi si tl'!;aeîo turîdi băieţ" (Humosu,corn,
Sireţel, jud. Iaşi)I8.
într-un foarte mare număr ele localităţi colindă exclusiv cetele de copii,
care merg, de obicei, din casă în casă: "După ee ies din şcoală nu mai umblă"
12Chestionar
AFMBi.
13Chestionar
AFi\tIBd
(special).
14Chestionar
AFMBd.
16AFMB,Mg.76, I, 6,
16AFC-44,
p. 7-8.
17AFMB,Mg.323,I, 14.
18AFMB,Mg.87, 1, 7.
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că-s fete mari. Nici flăcăii" (Drăguşeni, jud. Suceavaj!", "Carivreje si mai
duse mai bătrîni, da era rusini" (Corni,jud. Galaţi)20.
Din majoritatea localităţilordin centrul Moldoveis-a răspuns că tineretul
nu umblă cu colinda. acestea Iiind; în majoritatea IOf,sate in care colindă
numai copiii şi ţiganii (dacă sînt), deci datina înregistrează un pronunţat
regres.
Deşi răspunsurile în care Se neagă complet existenţa obiceiului sint
relativ puţine, pentru că de mult.eori se face confuziecu alte forme de colindat
(cu steaua, cu sernănatul, cu uratulj, în multe din aceste localităţi în care
lipsesc cetele de tineri, obiceiul este foarte slab reprezentat. Şi repertoriul
este sărac, alcătuit numai din .text.ereligioase,adesea degradata, învăţate la
scoală sau la biserică. Există si mărturii care atestă intrnducerea recentă a
biceilllui: "tn comună nu se'coIindă... in urmă cuuiţtva ani am organizat
un grup de colindători,majoritatea fete, introducînd în repertoriul său colinde
din Ardeal şi Banat. La ora actuală grupul nu mai există, nu se mai colindă,
însă foarte mulţi oameni din sat cunosc colindele" (Bucla, corn. Lespezi,
jud. Iaşi)21sau dispariţia lui: "obiceiulcolindatuluiincepe să dispară" (Avrămeni, jud. Botoşani); "in ultimul timp se răreşte" (Hediu, corn. Hăuseni,
jud. Botoşani); "mai inrădăcinat.e În tradiţia sătenilor sînt pluguşorul şi
semănatul " (Arbore..!, corn. George Enescu, jud. Botoşanij=.
Tineretul colindă fie în cete mixte, fie în cete constituite pe sexe.
Cetelede fete mari nu mai colindă din casă în casă fapt care reprezintă
şi el o atenuare a funcţiei ritualice primare, care se constată şi în cazul cetelor
de oameni căsătoriţi sau in colindatul cetei de flăcăi numai pe Ia fete. Fetele
mari "mai merg de distracţie'; (Şendreşti, com. Motoşeni,jud. Bacău], "cele
care îs meisărace " (Boureni,com, Maţca,jud. Iaşi), "umblaudar erau mascate"
(Poieni, corn. Piatra Şoimului, jud, Neamţ), "de obicei noaptea pentru a nu
fi recunoscute" (Vetrişoaia, jud. Vaslui). Majoritatea cetelor de fete mari
colindă tot în ajunul Anului nou, dar mai tîrziu decitcetele de fete ,.care n-au
ieşit la joc": "După si tre,§etItăţ băjeţ.i,tăţ flăcări, tăţ băjtâni, tăti debili,
tăi, .tăt, tăt,ap-pi ur.mîViIlecolinzillila zam... DQa!,lifeti vine, tri], şicolindau
j)În-si si mărjtaa" (Mihăieşti,com. Horodniceni, jud. Suceavajv.
Colindatul cetelor de fete (mici şi mari) este mult mai răspîndit decît
credea Tudor Pamfile: "Fetele nu umblă cu colindul. Nu se cade! Dar cîte
odată şi numai prin vecini, pornesc şi ele"24.Este, desigur, în extinderea colindatului practicat de fele şi femei şi IIn semn al evo!tlţiei- sau involuţiei..
obiceiuluiÎn decursul a cei peste cinciz.ecide ani de la dat.a apariţiei studiului
citat. Cum însă Tudor PamfiIe nu consemneazăniei marea răsplndire a colindatului numai în ajunul Anului nou, însuşindu-şi opinia lui SimeonFlorea
Marian eă"prin ullelepărţi se umblă cu eoIindulşi în seara de Sf. Vasile,dar
.aceastase pare [subLn.] că o fac mai ales copiii mici şi cei sătmani"25,este
19Chestionar
AF'IBl.
20Chestionar
AFMBd(special).
21ASF,DS.328,informaţia
dinanul1966,provinede la JacotăCorneliu,
student.
22Chestionar
ASFi,
23AFMB,Mg,59, r, 10.
24TudorPamfile,eri/ciunul,
studiuetnografic,
Bucureşti,
Socecşi C.Sfetea,1914,p, 48
25Idem,p, 39.
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.Iiresc să nege şi colindatul cetelor de fete, adînc intrat În tradiţia satelor in
care se colindă ele Anul nou.
Cetele de tineri pot fi şi ele mixte, ignorîndu-se, şi de această dată.
'restricţia tradiţio nală deco nstituire a grupului: "Uneori formează coruri şi
merg împreună" (Căiuţi, jud. Bacău), "mărg cu hăieţ, cu feti, aî masxazî.
mărg eu droaia... sa sldmosăsc'in tăti felur-li"(Pîrteştii de Sus, corn. Cacica,
jud. Suceavar=;
Prezenţa cetei de flăcăi, care atestă o mai bună păstrare a obiceiului
în formele sale originare, permite stabilirea unor arii mai conservatoare.
Colindatul cetelor de flăcăi este atestat în localităţile : Adjudul Vechi, Fichit.eşti (com. Podu Turcului), :Fundoaia (com. Huruieştij, Găiceana, Lespezi
(com, Girleni), Viişoara (com. Tîrgu Trotuşj, jud. Bacău; Avrămeni, Băluşeni,
Bogdăneşt.i(com. Santa Mare), Bi-ăieşti,Brehuieşti (COlll.Vlădeni), Broscăuţi,
Caraiman (com. MihăIăşeni),Călăraşi, Corni, Cotîrgaci (com. Roma), Drislea (corn, Truşeşti), Flămînzi, Hlipiceni, Leorda, Pădureni (com. Dobîrceni),
Roma, Talpa (corn. Mihăileui),Vlăsineşti, jud. Botoşani; Barcea, Bălt.ăreţ.i
(corn. Cozrneşti), Braniştea, Brăhăşeşti, Corod, Costache Negri, Cudalbi,
Cuza Vodă (corn. Slobozia Coriachi), Foltoşti, Matca,Măstăeani, Munteni
<oraş Tecuci), Poiana (com. Nicoreşti), Hediu, Slobozia Conachi, Smîrdan,
'Schela,Tudor Vladimirescu,Tulucsşti, Viile(corn.fîrţăneşti), Vîrlezi,Vlădeşl.i,
jud. Galati; Buhalnita (corn. Cepleniţa), Cucuteni, Dolheşti, Erbiceni,
Miroslava, Totoieşti (corn. Erbiccni), Urşiţa (com. Mironeasa), jud. Iaşi;
Boboieşti (corn. Pipirig), Boiştea (cam. Pelricani), Doljeşti, LUllea (eom.
Vînători), Neagra (cam. Taşca), Petrieani, PIăieşu (eom. Timişeşti) Poiana
Larglliui (corn. Poiana Teiului), Talpa (corn. Bîrg{mani),Topoli\a (com.
Grumezeşti), Vînători, jud. Neamţ; Arbore, Botoşana, Calafindeşti, Capn
Codrului, (com. Păltinoasa), Călineşti Vasilache (con!'. Dărmăneşti),
Cornu Luncii, Drftgoieşti, Dumbrăveni, DomOlCandrenilor"Ilişeşti,Lisaura
(com. Ipateşti), Liteni (com. Moara), Lucăceşti(com.Drăgofeşti),Măzănăeşti
(com. Drăgoieşti),Mihoveni(com.Şcheia), Poiana Stampeţ; trei Movile (com.
Şcheia), Ţibeni (com. Satu-.Mare),Udeşti, UIma, Zahareşti (com. StroÎcşti),
jud. Suceava; Berezeni, Iveşti, Lupeşti (com. Măluştelli), Pogoneşti(eom.
Iveşti), Polocin (corn. Iveşti), Valea Grecului (com. Duda Epureni), jud.
Vaslui; Biceştii de Sus (com. Dl'mitreşti), Dumbrava (com. Poiana Cristei)
Găgeşti(eom. Boloteşti, ), Gura Ca1iţei, IvăI'lceşti (com. Boloteşti), Jitia,
l"ivez;ile (corn. Vizanlea Livezi), Maluri (com. Vulturu), Priseeani (com.
Bogheşti),l'ufeşti, Putna. (com.Boloteşti,),Răcoasa, Răstoaca (corn.Milcovul),
Heghiu, Scînteia (com. Jariştea), Tîmboieşti, Vulturu, jud. Vrancea.
Cele mai multe informaţii despre organizarea celelor provin din judeţele
Galaţi şi Vrancea, dar şi din cîteva localităţi din jud. Vaslui.
Numărul de cete variază Între una "din flăcăii sa tului" (Berezeni,jud.
Vaslui) care poate reuni pînă la 60 ele membri (Talpa, com. Mihăileni,jud.
Botoşani)şi ehiar 12 cete (Iveşti, jud. Vaslui), în funcţie de mărimea satului.
·Cetelese constituie, uneori, În funcţie de virsta flăcrtilor: la, Bordeasea Veche
(com. Tătăranu, jud. Vrancea),se fae trei cete: prima a flăcăilor mai în vîrstă,
26AFMB,Mg,99, 1, 7.
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a doua de "mijlocii"şi O a treia de "incepători"27;la Vulturu (jud. Vrancea}
este obligatoriustagiulla ceata "de băieţi" pentru a intra "diacQâlţ;ala flăcăi""B.
Un aIt criteriu este cel teritorial, cetele constituindu-se .In funcţie de
apartenenţa la un "cot" sau "mahala", Satul se împărţea în două (Adjudul
Vechi, jud. Vrancea) sau "pe măhălăli: Vutc âni, Mahalaua de Sus şi Mahalăua Curţî" [boiereştij.Ta Iveşti, jud. Vaslui. Uneori această împărţire teritorială coiricideacu grupuri de papulaţ.ie de provenienţă diferită şi elenumirea
cetelor reflectă această situaţie: la Bogza (com. Sihlea, jud. Vrancea), sînt
cete de LlngurenişiCOlant.in generalaceste cete nu aveau dreptul să depăşească
limitele sectorului, stabilite în prealabil. Dacă o altă ceată a colindat înainte,
cei în drept nu mai erau primiţi şi li se spunea că altă ceată "a rupt cotu"
(Vulturu, jud. Vrancea). Alteori, in cazul cetelor subdivizate în grupuri mai
mici, care cîntă alternativ, iutovărăşrcease făcea .,pe glas potrivit" (Hăstoaca,
corn. Milcovul,jud. Vrancea), Se alegeaII "pădeî nd si potriy â" (Iveşti,j ud.
Vaslui). La Berezeni,j ud. Vaslui, ceata (cămărăşlia) era formată din z eee
persoane: "făcamcil1Cscăi'j
a cite dotzăpersoaneşi colindampi rînd, ni rînduiem
unu-o dati, UU(,1-0
dati">. Uneoriexista () ceată de rezervă, care venea în urma
celei de colindători, împreună cu zărâ[n şi dacă la gazde "nu le corrvenea
cata cari li-o dădja, zîC.c!,l
amîndouî ceti" (Iveşti, jud. Vaslui):".
Pregătirile se începeau."eu trei --patru săptămîni înainte, pe rÎnd.la
fiecare" (Hăstoaca, cam.. Milcovul, jud. Vrancea), la o "odâic" (Tuluceş'ti,
jud. Galaţi), "la prăvăliie"(Bpgza, cam.. Sihlea, jud. Vrancea), ,,î .adunazr
la şcoala di colind" (Iveşti, jud. Vaslui), "Ia claca di sumani orţ la şăzătorj eli
feti"(Berezeni, jud. Vaslui).La elăeiIede bătut sumallC"o s1'\t1
sau doU!ÎnSepfa
colinzîli.Doi dăd fa la min.! [băteau sUl1lanelela leasă] păni si si termina un
colind. Cind sîînsep ţ;a alţiţ la rînd, alt colind... daci avţj bgalî pi dinş, îl
însepei un colilldlllari şi g]'e/şî dădc păn-si nu mai pute, curie apa di pi dîll"
(Berezeni, jud. Vaslui)al.
Dacă în. ceea ce priveşte localităţile din sudul Moldovei,.ţprmele de
organizare a cetei se încadreazi"iÎntr-o arie mai largă, "a Dunării de joş",
avînd şi unele aspecte comune eu Transilvania de sud, cetele de flăcăi COliIldători din judeţele Suceav.aşi Botoşanicunosc forme mai.)axe de constituire.
in vreme ce în sud. cetele eleflăcăi nu mai sînt dublate dec'ît de cele de eopii.,
în judeţul Suceava, de :pildă,la colindat participă, în afară de fIăeăi, reprezentanţi ai tuturor categoriilor de vîrstă şi sex. Excepţie fac. unele sate cu
populaţie ucraineană, în care colindil numai hărbaţii. Tot în unele sate de
uc.raineni colidatul implică obIigativităţ.i de domeniul dreptului cutumiar.
La Talpa (corn. Mihăileni,jud. Botoşani), "dad si ocoleşti o casî, însamnÎ
ci atune omusî pgati întîmpla sî deli şi-n judieatî pi calfa respec.tivî.PQati
sî fiii eît di sărac.,cît di kabur,posî fiii nu şti!,lcum, certat, român, uerainţ;an,
indifirent"32.
Mai trebuie preeizat că organizarea cetelor de flăcăi în Moldova este
prilejuită nU numai de.c.olindatqlpropriu-zis,.cişi de celelalte.manifestări din
27Chestionar
AF:MHd.
28ASF,Mg.217.
29AFMB,Mg.151,II, 23.
30Chestionar
AFMBd(special).
31AFMB,Mg.151,1, 20.
32ASF,Mg.5 (Ds.:1l0).
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-ciclul obiceiurilor de iarnă sau chiar de Paşti (uălăriiul}, Cum statutul şi
rosturile acestor cete sint aproape identice cu cele ale cetei de eolindători,
avînd şi acestea menirea de a face urări şi felicitări, de a organiza jocurile şi
petrecerile de sărbători, În cele ce urmează ne vom referi în general, la ceata
-deflăcăi. Dacă s-ar ignora existenţa cetelor care practică pluguşorulsau teatrul
popular, faptele ar apărea trunchiate şi nesemnalarealor ar putea crea impresia
falsă că existenţa cetelor de flăcăi în Moldovaeste sporadicăşi numai în spaţii
restrînse.
Pentru denumirea cetelor s-au înregistrat următorii termeni: cămărăşiie'
(Berezeni,jud. Vaslui), cird (Liteni, corn. Moara,jud. Suceava), crilă (Vidra,
jud. Vrancea),luul ă (Bosanci, jud. Suceava), malâtică, ţiariiie(jud. Suceava),
rînd (Bîlca, com. Coţ.ofăneşti,jud. Bacău).
Conducătorulcetei, care de obicei strînge şi banii, se numeşte barişnic
{Pot.ingeni,corn. Movileni,jud. Iaşi). bereză(Rogojeşti, corn. Mihăileni,jud.
Botoşani}, beresnic(Brodina, jud. Suceava), câlţă (jud. Botoşani, jud. Suceava), căniăttiş(Smulţi, Tuluceşti, jud. Galaţi), oătă] (Fundoaia, corn. Huruieşti, jud. Bacău; Răstoaca, corn. Milcovul,Vulturu, jud. Vrancea), zarâ]
(Tudor Vladirnirescu,jud. Galaţi; Iveşti, jud. Vaslui; Adjudu Vechi, Bordeasca Veche, Maluri, corn. Vulturul, jud. Vrancea). Alte denumiri pentru
-diverseresponsabilităţi: comorâş-cel ce strînge banii (Vulturul, jud. Vran,cea), cel Cl1lrigârja -- care strînge carnea (Iveşti, 'jud. Vaslui), desâgâr
(Arbore, jud. Suceava) şi tocmâş!- organizatorii horei CHeei,corn. Lespezi,
Hurnosu, COIli.Sircţel, Tătăruşi, jud. Iaşi).
Faptul că cetele de flăcăi din sud au, sau aveau, obligaţia ele a cnlinda
la fiecare casă,.de .obicei fără instrumente muzicale, indică, de asemenea, un
stadiu mai arhaic faţă de spaţiul nordic, unde flăcăii merg mai ales.l\ fete,
adesea însoţiţi ele muzică,şi la sfirşitul colindatului joacă.cu Ietelesau femeile
mai tinere din casă. l nstrumentele muzicale folosite sînt: trişcă, fluieră,
cimpoi, v!oară (lăută, scripcă), cobză,ţambat, "arm6nije", acordeon, "trambetr', "trfn,qiţă", clarinet, "Jrig6n",tohă, asociate diferit, dar cel mai adesea
constituite . în taraf sau fanfară.
f'
în general colindelese cîntă la fereastră şi, uneori, la. cererea gazdei,
şi ÎI) casă, restricţii În această privinţă fiind semnalate doar/la Iipoveni,care
colindă numai în casă, în faţa icoanelor, "afară la gam noi nu colindăm"
(Todireşti, jud. IaşiY3şi huţuli : "unele (colinde]se cîntă numaj afară,ppati
sî ningî, sî trăz njascî,îs afad. UniIişî-nuntru şî afad" (Brodina,jud. Suceava)34.
In modul de execuţie a colindelor S-au perpetuat atitudini care mai
pot sugera solemnitatea oficierii unui rit: colindătorii se aşazăîn
cerc
(Adjudul Vechi, jud. Vrancea). "cap la cap" (Iveşti, jud. Vaslui), se ţin de
umeri şi se mişcă îu ritmul muzicii (Bogdăneşti, corn. Santa Mare, CăIăraşi,
jud. Botoşani) sau stau În cerc, aplecaţi cu faţa la geam cuprinşi de umeri
(Cotu, corn. CopăIău, jud. Botoşani).
Colindatul flăcăilor este În strînsă legătură cu jocul de sărbători şi are
o pronunţată funcţie prenuplială. Ceata trebuie să colinde la toate fetele
mari "altfel, la bal, fetele nu joacă pînă ce flăcăii nu merg pe la ele cu partia"
(Lisaura, corn. Ipoteşti, ,jud. Suceava), iar fetele au obligaţia să. primească
33AFMB,Mg.21(i,II, 38.
34AFMB,Mg.322, I, 8.
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colinda, in special cele "care ies prima dată la joc" (Buhalniţa, corn, Cepleniţa, jud. Iaşi). "Fetele care nu primesc cavalerii nu sint duse la primele
baluri-sau sînt duse şi lăsate la bal" (Broscăuţi, jud. Botoşani). La jocul de
Crăciun "sînt jucate toate fetele, dela începătoare pînă la stătute" (Tătăruşi ,
jud. Ia.şi),acum ,.sÎscQati fata la joc...cari-a scos-o la joc auj-cn colac Ca d i!
sinsti, în numelelu cutare, c-a scos-ola joc" (Humosu,corn. Sireţel, jud. Iaşi).
"Băieţ.îtă iera puş di vătaf'[ca si li zQ:.Hi.Nu era voji eli Crasun sÎ steji vo
fatl, pintru cî plăte I tăti" (Liteni, corn, Moara, j ud. Suceava).
La colindat şi la horă se manif'estau, prin conventii st.atornicite de tradiţie, sentimentele şi intenţiile, în mod public. Această socializarea celor mai
Intime relaţii dintre membrii! unei comunităţi marchează păstrarea unui
comportament impus de mediul social Închis al satului. La Ţipileşti, corn.
Popricani, jud. Iaşi, cînd"sÎ [{de Husasca...a dOUazi di Crăsun, atuns sÎ hatî
colasi ...bataza [jocul] cu fata, Ii nsasca, o faRi acuma. Colacu si je pln-la
Boboteazî ş-o hatistî cu Ilor] cusut! eli Iat.î. Colacu ăl ridici patru inş, ari
dO{lîşpikilogrami.iCtndvini Capra, colacu-jpus pi masî şi spuni a cui îi, spunr
părinţi" 35."Fetele dăde colac la Ilăcăuu cari ave plăseri, dragcsti di dînsu..
A doua zi merze{lIa casa di joc şi trehuie să facim Husascîla feti, pentru colac.
Dac! nu făS{iHusascî,tăt cişlC.zunu mai avej si ti du,§ila faU. începe primit
cttlfa,vine fata eu batista şi si prinde. cu flăeă1lI, apoi a doilfa f1ăcă1)kema
alU fati şi tot aşa pîni si completa rîndu, cîţ eraLIii. După .5-0vinit tăti fetili.
însepe altîH.usaseî, sî viii alti fatî,sî lUIrămîii fărî Rusăştili făcuti" (Rînghileşti, com. Santa Mare, jud. Botoşani)36.
Buna-cuviinţ.ă,impusă şi ea de tradiţ.ia mediului social, nu excludea
unele atitudini tranşante de natură să stabilească ierarhii ale valorilor:
"dacă era colac mai prost saUfata era funigt1Usî,lăsa colaeu în gard şî-l găs r:a
hărmănit di cînt' (Berezeni, jud. Vaslui)37.Coacerea colacului, desigur un
rUde iniţiere al viitoarelor gospodine, devenea o probă ce trebuia trecută
public, intr-o .adevărată competiţie a destoiniciei: [flăcăul] "îl duca la horă
[colacul]şi-l tăia felii şi-l dedea la tvati fetili ca sî vadî ci colac esti. Cari era.
(',oIacubu.n,..era fata Iăudatîdi tot satu. Cari era mai potrivit, aşa...eh I Şi
eli si strrldujat1Sîfad colas mai frurnoş, dacî-j taii-n .horî!' (Tuluceşti, j.ud.
G<llaţi)3.
Multe strigături de joc consemneazătradiţia de a fi jucate absolut toate
fetele,pentru contribuţia lor la organizarea horei: "La Crăciun joacă cola:"
cul/La Paşti joacă cozonaculjPestean o joacă dracul" 39; ".Joacă, fată, la
Crăciun/Că pîn-Ia anu ţî-i· distuI" (Balş, oraş 'fg. Frumos! jud. Iaşi)40. îl\;
Liteni, com. l\'Ioara, jud. Suceava, unde jocul se desfăşoară la petrecerea.
(bere) organizată de eele două cete, o strigătură atestă şi ;.,concurenţa Între
partii, care "se băteau totdeauna": "La beri la Zavanicî/Zoaco babî disi,
35ASF,Mg.166.
:lI;AF.:VIB,Mg,
127, 1, 5.
3"/Chestionar
AI·'MBd
(special).
38AF:VlB,
Mg.328,r, 14.
39Folelol'
din Moldo/Ja,
voI.r, MihaiCosHîchescll,
Cîntece
popularel'omdJ1e$ti,
ed. Ing!'.
şi s/ud.inlrod.de G. Ivăneseuşi V. Şerban,Bucureşti,
E.P.L.,1969,p. 155.
(IiASF,Ds. 261.
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strîcîjLa beri la Cojocarj/Fetili-s eli gospodar'l/Şîfisor; ca nisti florf"41. Şi
pluguşoarele amintesc, uneori, acest complex de relaţii Între tineri la sărhătorile de iarnă; "Ai o fată frumuşică/Am jucat-o ele CrăciunjŞi-am promis
că vin s-o ur" (Tîrzii, cam. Olceneşti, jud. Vaslui)12.
Tot la jocul de Crăciun se face ocheala: "Tînărul care doreşte să se În-soare, ocheşteo fată care-i place, o invită la dans... îi face () vizită de Anu]
nou, iar la Bobotcază se trimite st.aroste"(Satu Nou, com, Belceşti,jud. Iaşi)48.
Pînă şi accidentele au, În aceste ocazii, semnifica!-iimatrimoniale; "Cinicadi
în joc la Crăsun sî căsătoreşti" (Sir.eţcl, jud. laşi)44.
Petrecerile organizate de ceata de flăcăi colindăt.ori nu sînt generalizate În Moldovaşi nu au amploarea celor din Transilvania. În afara jocului
care se face la sărbătorile de iarnă, flăcăii mai petrec "la cămăraş ecasăsau
unde se [[lcaUclădile" (Bcrezeni, jud. Vaslui), la calf'ă (Călineşti Vasilache,
corn. Dărrnăneşti, jud. Suceava), "la o casă unde Se numără banii, se frige
car nea, ba!J o găleată .de vin, iei cu gospodaru" (Bordeasca Veche, com .
Tătăra nu, jud. Vrancea), la .crîşmă (Bogza, co.m. Sihlea, jud. Vrancea). Singurele localităţi unde se semnalează petreceri cu joc la care participă şi fete,
însoţite de cineva din familie, sînt cele cu populaţie de origine transilvăneană-", unde se face bere (Berchişeşti,com, Drăgoieşti, jud. Suceava, Litcni,
com. 1\10a1'a,
Lucăceşbi,com, Drăgoieşti, Plăti noasa,jud. Suceava). La Tăt ăruşi, jud. Iaşi, unde, de asemenea, sînt colonişti tr-ansilvăneni,invitarea fetelor "la {:ematcu colac", se face foarte protocolar, de către mai multe grnpuri de flăcăi, care rostesc .o oraţie pentru solemnizarea momentului; "Ni-o
trimes flăcăii satului/Un copilaş, doi, ci aveţ,jMîni, la noi la horă sî-l trrmiteţ.jC-un pahar de bautură/Cvun scaun de şazatură/Cu dumneavoastră dimpreună/Şi cu multi voji.bună" 46.La petrecere, mama fetei dădea "plata pe
un an pentru jucatul fetelor" (înainte colac, fructe, dulciuri, acum bani).
Obiceiul acesta este apropiat de cel descris de Gh. Reteganul.vdin Căia.nul
Mic, unde oraţ.ia este astfel formulată; ."Cinstită gazdă, cinstită ..găzdoaiejNoi
pe laiţă ine-am pus/Şi cuvintele nu le-am spus/Noi pe laită ne-am aşezat/Şi
cuvintele nu Ie-amrlat/Aveţi un copil sau doi/Sau cîţi v-a :Hnduit Dumnezeu/Cu llumele.../Mîille dimineaţă frumos să se gătească/Şi la a noastră bere
să călătorească/La un pahar de băutură/Şi mai multă voie .bună/Cutineretul
satului de-a-mpreunăjFaceţ.ibine şi iertaţiJC-aşa-ivîrsta din copilărie/Nuştim
grăi În .vremuri de omenie"47.
Cele mai multe dintre faptele citate, în legătură cu cetele de flăcăi şi:.
rolul lor în viaţa satului în perioada sărhătorilor de iarnă, sînt relatate de
adulţ.i,care auputut urmări evoluţia obiceiurilor..de-a lungul a cel puţin donă ,
trei decenii. Atît informatiileculese, eît şi observaţia directii, duc la eone!l1zifl
că tocmai obiceiurilepraeticate de tineret au fost eel mai puternic afectate
1 Chestionar
AFMBd(special).
42Chestionar
AFMBi.
4.3ASF,D5,:394.
44Chestionar
AFMBd(special).
4&Penlrustudiuleetelorde fecioria se vedeaTraianHerseni,Formesirâvcthidecultură populaTâ
românească,
Cluj-Napoca,
Dacia,1977.
4GASI",Ds. 315şi D5.754.
47Gh.Hcteganul,
Joculde Crăciunal tineretului
la CăianulMic (Somcş),
în "Sociologie românească",
III 1938,nr. 10--21,p. 545-548.
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de profundele mutaţii economiceşi socio-culturalecare s-au produs în viaţa
satului în ultimele trei decenii. Gradul mare de receptivitate a vîrstei tinere,
generalizarea învăţămîntului, dislocarea masivă a tinerilor din mediul rural
prin Încadrarea în alte sectoare de activitate decit cele tradiţionale, larga
accesibilitate la formele cele mai evoluate ale culturii au zdruncinat puternic
rînduielile microstructurtlor săteşti. La Adjudu Vechi, jud. Vrancea, nu s-au
mai organizat cete de flăcăi "cam de la al doilea război", la Berezeni, jud.
Vaslui, ultima ceată organizată a colindat în anul 1965, iar de atunci "să
strîng cîte un băjet, doi, tri]". Cel mai adesea, cetelor de flăcăi li se substituie
cele de tineret şcolar sau de tineri reveniţi ocazionalin sat. In aceste condiţii,
este firească estomparea rosturilor celei şi degradarea r epertoriului: "Acu
copiii le mai scurtează [colindele],da-] laşi aşa, I;esă le fac ?" (Bordeasca
Veche, com.. Tătăra nu, jud. Vranceaj-".
în peste 150 de sate s-a răspuns eă oamenii căsătoriţi nu merg cu colinda, de obicei acolo unde colindă numai copiii sau numai cetele de flăcăi.
In unele localităţi oamenii căsătoriţi merg sporadic: "rareori şi la puţine
case" (Prisecani, com. Bogheşti, jud. Vrancea), "in cazuri rare" (Pădureni,
corn, Jariştea, jud. Vrancea), "CÎndte la meRi lulatla neamţului, si-mbatî"
(Mera, jud. Vrancea), "finit pi la naş, la părinţ - Insurătăji. În sara ,seia
fiicari ţigan sta la casa lui. Ti dus după nezu nopţi" (Berezeni,jud. Vasluij-",
în satele .in care colindatul nu este practicat exclusiv de anumite grupuri, merg şi oamenii căsătoriţi, fie numai femei, fie numai bărbaţi, dar cel
mai' adesea grupuri de familii. Participarea tuturor categoriilor de vîrstă şi
sex se face respectînd eriteriile de diferenţiere a cetelor. Diferitelegeneraţii
colindăIa ore.diferite : "Copiiidi la ora cinc [seara],vrîsta di la sinşpi-doQÎzăc
eli anf di la ora noli, iar a trija vrîst! di la zedi-unşpi noaptşa" (SireţeI, jud.
laşi), iar funcţiile dominante ale obiceiului variază şi ele elupă vîrsta cetei:
"copiii elin casă In casă, flăcăii la fete, oamenii În vîrstă la rude" (Brăeşti,
jud. Botoşani). în timp Ce copiii sînt tentaţi mai mult de daruri ("cei mic
merg dţ-agologanulu, de-a merîlor"), iar în colindatul Ilăcăiior precurnpănitoare a devenit funcţia prernaritală, pentru adulţi colindatul este un prilej
de consolidarea relaţiilor de înrudire: "hai, la. cutari : la finu sau-Ia naşu sau
Ia copilu meu...undi ai plăceci' (Leorda, jud. Botoşani), "la fraţ",,,pi la nînaşu-so, pi la cumătru", la "un/ceş"Sau de bună vecinătate : "la vesin]", "la
megieş". Cetele de maturi se constituie spontan: "mărg cîti doi, tril, Ia o casî.
Di la casa. siia sa-mbrac-asila şî mărg cusiialalţ la alU casî, '" iii dintri fii,
lafificari casi mănÎllcî,beq, staz,lla masî" (Pîrteştii de Sus, com. Cacica,jud.
Suceava)SO,
iar colinda este pretext pentru petrecerea în comU.lla zilelor festive: "mai coIindî,spun polojdnij, palavri di rîs, şagujesc, rîdem, graiim, tăţ
, nu
. Slm
" aeas\'
,., (S'h'
. 1 ,uceava'
S
)51
na, ea SI
',c ela, JUC.
Deoarece eolindatul adulţilor este condiţionat de pel'indarea cetelor
de copii şi tineri, pe care trebuiesă-i primească, "gospodarii"colindă de obicei
după miezul nopţii sau chiar în zilele următoare: "Căsătoriţi merg după ci
48Chestionar
AFlVI.B
d (special).
49Chestionar
AFJ\IBd (special).
50AFMB,Mg.
99, 1, 7.
SI AFMB,Mg.93, 1, 9.
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t erminî di umblat copiii iştja mid cu colinda, apt pj-ormî încuii uşa şi si duc
.aiiştia bătrlnţ" (Moara, jud. Suceavaj=,
De multe ori şi la adulţi, ca şi la copii sau tineri, funcţionează diviziunea
pe sexe în practicarea colindatului în ajunul Anului nou, în funcţie de opţ.iunea pentru pluguşor sau colindă : "femeilecu colinda şi bărbaţii cu pluguşorul, cu doba" (Traian, corn. Zăneşti, jud. Neamţ).
Obiectelepe care colindătorii le poartă cu ei (uneori nu poartă nimic)
sînt, în majoritatea cazurilor, utilitare: traistă, trăistuţă, sacoşă, plasă pentru
colaci şi alte daruri, beţe în care îşi pun colăceiisau covrigii,cîrjă de fier pentru
<carne(Iveşti, jud. Vaslui)sau beţe, ciomegepentru a se apăra de cîini. Poate
sub influenţa elementelordramatice ale pluguşorului, colindătorii au preluat
d in recuzita acestuia clopotul, clopoţ.elul,talanca pe care le sună În timp ce
cîntă colinda. Numai În mod izolat colindătorii mai poartă obiecte cu semnificaţie ritualică : busuioc (Boureni, corn. Moţca, jud. Iaşi, Blrzeşti, corn.
Ştefan cel Mare, j ud. Vaslui), clopot cu busuioc (Poiana Mărului, corn. Cepleniţa, Mogoşeştic- Siret, jud. Iaşi) sau cruce (huţulii din Lupcina, corn. Ulma,
jud. Suceava).
în legătură cu data la care se colindă În Moldova s-a săvîrşit adeseori
eroarea pe care o constata O. Birlea : "Necunoaşterea obiceiului a generat
prejudecata că acesta ar fi similar pe întreaga arîe"5;\ Astfel, L G. Shiera
afirma, pe baza informaţiilorpe care le deţinea, probabil din nordul Moldovei,
că, fără Îndoială, "colinde propriu-zise se cîntă numai seara în ajunul Crăciunului şi seara în ziua de Crăciun"54.
Deoarece colindatul În ajunul Crăciunului este cel mai frecvent în spaţiul românesc, informaţiiledespre practicarea sa la alte date au putut fi conD
siderate accidentale şi prea puţin semnificative. Colindatul din ajunul Anului nou, chiar atunci CÎndera luat În discuţie, era considerat ca 'extindere a
celui din ajunul Crăciunului,a cărui existenţă nu era pusă la îndoială (S. FI. Marian, Tudor Pamfile ş.a.), deşi s-au consemnat şi opinii opuse.vşezultatedin
cunoaşterea limitată a obiceiului, Întocmai ca În polemica pentru termenii
coluul sau coluuiă, Gh. Ghibănescu, cu îndreptăţită nedumerire, constata
că "Există pe unele locuri obiceiul de a umbla cu colindelelşi [subl. n] spre
Crăciun", pentru că "înspre Huşi de unde sînt, nu există acest obicei"55.Nu
trebuie dedus că în această zonă nu există colindă propriu-zisă ci că ea este
practicată de Anul nou, aşa cum o atestă numeroase alte mărturii.
Deşi există răspunsuri chiar la Chestionarul lui B. P. Hasdeu că obiceiul colindatului s-ar practica În unele localităţi din Moldova Începînd cu
ajunul Crăciunului şi pînă de Bohotează sau Sf. Ioan, trebuie precizat că
numai colindatul cu steaua se poate extinde în toată această perioadă. Este
drept, însă, că, cu cît funcţia ritualică a obiceiului slăbeşte, impunindu-se
,funcţia de felicitare (reciprocă), data colindatului devine tot mai puţin importantă: "Dacă ieu, m-am dus la unu În sara asta, apu ieI vini mîni sari
:satl...cînd a-aduşi el aminti, pîn-la Bohoteazî' (Moara, jud. Suceava).
52AFMB,Mg.122,I, 13
53OvidiuBlrlea,op. cii.,p. 247.
541. G. Shlera,Despreinsemniuta
reţrenului
de ,,0LereDoamne"
din colindele
rom<1ne,
,despretimpulil1iriişi despreÎnsemnătatea
lor,în "FoaiaSocietăţii
pentruliteraturaşi cultura
românăin Bucovina",
1, 1865,p. 111.
55Gh. Ghibănescu,
Pluguşorul,
in "Analele
literare",II, 1888.nr. 1, p. 30-31.
ţ6- Anuarulde lingvistică
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În funcţie de dată, situatiile tipice de colindat sînt următoarele:
numai în ajunul Crăciunului;
în zilele Crăciunului (25-26 decembrie), care poate fi considerat
ca o prelungire a celui elin aj un;
numai în ajunul Anului nou;
-- şi în ajunul Crăciunului şi în ajunul Anului nou;
în toate trei ajunuri (Crăciun, Anul nou şi Bobotează). Sporadic
se mai colindă şi În ajunul zilei de SI. Ion, dar numai la cei cu numele Ion
(Măzănăeşti, Bosanci, Vatra Moldoviţ.ei,jud. Suceava).
Colindatul în zilele de 2fj, 26 şi chiar 27 decembrie este răspîndit mai
mult În jud eţ,eleBotoşani şi Suceava, în localităţile IInde sînt atestate şi cetele
de oameni căsătoriţi. Aşa cum sa arătat, obligaţia de a primi colindătorii
din ajunul Crăciunuluidetermină şi decalajul de ore sau chiar de zile. Această
eşal0nare a cetelor de diferite vîrste a dus la prelungirea colindatului eu u na ,
două sau trei zile. Deoarece colindat.ul cetelor ele gospodari se asociază cu
petreceri prelungite; o altă cauză a schimbării de dată ar consta În măsurile impuse de hiserică: "La noi sî colinda tot eli azun sara, aşa ci în ZîiU di
Crăsun, în loc si margî lurnja la biserică, colinda, umbla heţ pi su-gardur]
şi, mă rog, era lfestii dj-astja, aşa ci preot.u o sKirnbatsistemu ăsta elicolindî.r.
pin 1900"(Bosanci, jud. Suceavaj=.
O discuţie specială comportă colindatul din ajunul Anului nou. Hăspunsurile la Chestionarul lui B. P. Hasdeu semnalează colindatul de Anu]
nou în judeţele din Moldova,dar şi în Muntenia (Brăila, Buzău, Dolj, Ialomiţa, Muscel, Olt, Prahova, Teleorman) şi Transilvania (Făgăraş). Atestări
ale colindatului în ajunul Anului nou mai există sporadic pentru Muscel,
Ialomiţa şi pentru Transilvania. Foarte rar se precizează dacă această formă
de colindat coexistă cu cea din ajunul Crăciunuluişi în ce măsură faptele se
Înscriu Într-o arie mai mare, unitară din acest punct de vedere. Pentru Moldova se poate afirma că există o arie destul de întinsă (cf'.harta) în care colindatul propriu-zis se practică exclusiv în ajunul Anului nou. Unele răspunsuri
precizează chiar că la Crăciun se umblă cu steaua şi numai la Anul nou se
eolindă (Mîgla, corn. Negri, jud. Bacău; Izvoare, com, Bahna, jud. Neamţ;
Blăgeşti, Docani, COIRVinderei, Olteneşti, jud. Vaslui) sau că unele gazde
nu vor să primească colinda la Crăciun: "Ce veniţi acum cu colinda, neruşinaţilor, veniţi de Anul nou, atunci vă dau colaci 1" (Valea Oilor, com, Bălţaţi, jud. laşi)"? Precizarea se face uneori cu conştiinţa eă ar fi o abatere
de la regula generală a colindatului de Crăciun: "La Anul nou, deşi de regulă
se umblă la Crăciun" (Boţeşti, jud. Vasluir=.
Pentru localităţile În care se colindă şi de Crăciun şi de Anul nou se
poate emite ipoteza cii s-a extins obiceiul de la una din dale spre cealaltă.
Nu excludem posibilitatea ea În anumite zone ele contact extinderea să se fi
făcut dinspre Crăciun spre Anul nou, dar cert este că, în multe locuri, tradiţional a fost colindatul de Anul nou, ce] de Crăciun fiind mai slab reprezentat, introdus mai recent; "Mai mult în ajunul Anului nou. Şi la Crăciun, mai
puţin" (Brătila, corn. Helegiu,jud. Bacău); "Mai mult se umblă la Anul nou"
56AFMB,Mg.163,I, 2·· 3.
57Chestionar
ASFi.
58Chestionar
AFMBi.
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(Huţani, corn. Vlădeni, jud. Botoşani); "După cel de al doilea război mondial s-a trrtrodus-şiuici obiceiuld e a colinda În ajunul Crăciunului" (Ţibana,
j ud. Iaşi); Înajinti vremi sî îrnblu Dumala Anu nou. Amu, [în Hl71] eli vro
zeci anf sî. îmblî şî la Crăciun, Rar mai mult ca la Anu IlOU"(Şoldăneştj,
oraş Fălticeni, jud, Suceavaj",
O încercare dea explica acest fenomen fără a deţine concluziileprivitoare la repertoriul de colinde din Moldova şi eventuala lor diferenţiere în
funcţie de data Ia care se practică, n-ar fi deplin întemeiată. Totuşi, se poate
considera că obiceiulcolindatului În formelestrăvechi cra o manifestare legată
de începutul de an. Modificărilede calendar şi influenţa creştinismului au acţionat pe de o parte asupra datei colind.at.uluişi pe de altă parte asupra repcrtortului de coJinde. în diferite arii s-au conservat mai bine diferite elemente
arhaice. ln Limp ee în anumite zone influenţa hisericii sa manifeatut prin
fixarea colindatului de Crăciun (supravieţuind totuşi colindele laiee), 'in MoJdova creştinismul a acţionat mai puternic asupra textelor, obiceiul menţinindu-se la început de an.
Urmărirea. celor două aspecte esenţiale ale obiceiului (organizarea
cetelor şi data la Care se colindă) a pus În lumină, în primul rînd, o strînsă
interdependenţă a faptelor, care, deşi au fost descrise separat, au fost în mod
constant corelate. Numai privite sinopt.ic, componenţa cetelor, diferenţierea
lor pe vîrste şi sexe, data la care se colindă, funcţia obiceiuluişi chiar repertoriul, în intercondiţionarea lor reciprocă şi in r epartiţ.ia lor geografică, pot
oferi o rezultantă, care este imaginea obiceiului. Dincolo de marea diversitate a faptelor, se configurează,ÎllMoldova,.o arie sudică, poate de tranziţie
între Muntenia şi Moldova,cu particularităţi specifice zonei Dunării dc jos,
în care colindatul arc caractere mai arhaice (cele de flăcăi riguros organizate
care colindă pe la toate casele, repertoriu laic, interpretare a ntifonică] şi o
arie nordică, similară din multe puncte de vedere cu Mararnureşul şi Oaşu]
(cete mixte, neorganizatc, diferenţiate numai după vîrstă, care coJindă preIerenţial şi au un repertoriu preponderent apocrifj, prezentînd şi elemente
comune cu obiceiul la ucraineni. Între cele două arii cu forme' de colindat
bine individualizate şi hine păstrate în tradiţie, ambele de natură să Înlăture
îndoiala cu privire la existenţa colindei în Moldova, este o ,!lonă centrală,
eu formele cele mai disolut.e,cu localităţi în care obiceiul lipseşte cu desăvîrşire sau este sporadic (situaţie la care s-a aj UIlSfie prin aha ndonarea treptată a obiceiului,fie prin reintroducerea sa recentă). Aici sînt total absente
cetele bărbăteşti, se colindă şi în, sau numai în, <ajunulAnului nou, CÎnd
cetele sînt formaLeexclusivdi11fete şi femei, iar repertoriul este sărac, livresc.
Probabil că nu întîmplător această arie coincide cu cea de maximă frecvenţă
şi varietate a formelor de teatru popular.
Colindatul în ajullul Anului nou, cu o funcţie augurală deci, atestat
într-un spaţiu larg, se impune ca un aspect specific Moldovei.Cu privire la
cetele de flăcăi (lin Moldova, Se poate conchide că ele nu au amploarea şi
importanţa celor din Transilvania, dar că nu se poate nega existenţ.a lor, că
de multe ori se eonstituie În vederea realizării altor forme de co!illdat şi că
rolul lor esential este organizareajocului de sărbători, cu tot cortegiul de implicaţii sociale.
59Chestionar
AFMBd.
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Apartenenţa religioasă sau etnică şi mişcările de populaţie ridică probleme speciale in studierea colindatului în Moldova. In urma anchetelor speciale în localităţile cu locuitori huţuli, Iipoveni, ruteni s-a putut constata că
la populaţia de origine slavă obiceiul este mai bine conservat şi mai încărcat
de semnificaţii. La această stare de lucruri a contribuit, desigur, şi izolarea
acestor grupuri etnice. Fie ca rezultat al apartenenţei la religia catolică, fie
ca urmare a influenţei exercitate de către catolici asupra ortodocşilor, în
foarte multe sate repertoriul de colinde este exclusiv religios, unele provenind
chiar din cărţile de cult. Mai puţin tolerantă decît biserica ortodoxă şi mai
insistentă în propovăduirea dogmei sale, biserica catolică a reuşit să sttrp ească orice manifestare necanonică. Chiar unele secte ale cultului ortodox,
cum ar fi "Oastea Domnului", În satele în Careau mai mulţi adepţi, au reuşit
să impună între colinde aşa-zisele "CÎnteceostăşeşti". Adăugînd şi Iocarele
de cultură religioasă care au fost centrele mănăstireşti din Moldova,se pot
formula cîteva ipoteze privind faptul că în Moldova,pe arii destul de Întinse
nu circulă decît colinde religioase.
Aşezarea pe teritoriul Moldoveia unor locuitor! veniţi din Transilvania
sau din Muntenia a adus În ciclul obiceiurilorde iarnă o serie de elemente
specifice zonelor din care aceştia proveneau, Cităm doar cîteva elemente
tra nsilvănene: colinda Mindru ant-on cerb În codrii(prezentă pe valea Şomuzului Mare) circulă În numeroaseLocalităţidin judeţele Maramureşşi BistriţaNăsăud. Petrecerea de Crăciun (berea),eu joc, la care fetele vin cu părinţii
şi aduc colac, frecvent organizată de cetele de feciori din Transilvania, este
intrată în tradiţie doar În citeva sate din jud. Suceava şi Tătăruşi, jnd. Iaşi.
° formă originală de adaptare a unui obicei specifictransilvănean, "mulţămita
colacului", la maniera de prezentare a obiceiurilor moldoveneştide Anul nou
s-a consemnat la Pirteştii de Jos, jud. Suceava.. .Mulţămita'', care se spune
în Transilvania sub formă de oraţie, LaPirteştii de Jos se strigă pe muzică
întocmai ca textele jocurilor dramatice, fiind, de fapt, ataşată acestora.
în judetele sudice ale Moldoveise pot urmări infiltraţiile de elemente
munteneşti, păstrate de locuitorii care le-au adus cu ei. Un exemplu tipic
de insulă munteneascăîl constituie populaţia de originerucăreană de la Soveja,
jud. Vrancea, care a păstrat în repertoriul de colinde piese ca Prin cel verde
»işinel,La lină ţintină şi Supt aripa cerului, toate aduse din locurile sale de
baştină. Tot prin stabilirea unor locuitori de dincolo de Milcov, În satele
comunelor Iveşti sau Berezeni din jud. Vaslui, se explică şi prezenţa colindei
laice aici. La Berezeni, de exemplu, osmoza între obiceiul local şi cel muntenesc s-a petrecut prin păstrarea datei la care colindă moldoveniiîn această
zonă (ajunul Anului nou) şi asimilarea noului repertoriu laic.
în sfîrşit, o concluzieC11
caracter mai general ar fi că cercetarea de teren
este încă necesară şi eficientă.
LISTADE CORESPONDENŢA
îNTRELOCALITĂŢI
ŞI NU.\fĂRUL
CARTOGRAFIC
JUDETULSUCEA
VA
1. SaruDornei
2. lallaci

3. DornaArlnl
4. PoianaStampei
5. DornaCandrenllor
6. Clrlibaba
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7. Moldova-Suliţa
8. Ulma
9. Straja
10.Putna
11.Vicovude .Jos
12. Gălărieştl
13.FrătăuţtlNoi
14. Suceviţa
15.Moldoviţa
16.VartaMoldoviţci
17.Clmpulung
Moldovenesc
18. Stulpicnni
19.Frasin
20. MănăstireaHumorulul
21. GuraHumorului
22. Păltinoasa
aa. Pîrteştiide .Jos
24. Cacîca
25. Cajvana
26. Arbore
27. SatuMare
28. Calafindeşti
29. CiprianPorumbescu
30. Stroieşti
31. Ipoteşti
32.Dumbrăveni
33. Drăgoleştl
34. JIorodniceni
35. CornuLuncii
36.Fălticeni
37. Bogdăneştl
38. Preuteştl
39.Drăgnşcni
40.Forăşti
41.Dolheşti
42. Dolhasca
;JUDETUL
BOTOŞANI
4.:1.Corni
41. Curteşti
45.Vlăden
i
46.Leorda
47. Mihăllenl
48.Hllişeu-Horia
49. Suharău
50. Hudeşti
51. Darahant
52.Havtrna
53. GeorgeEnescu
5·1.Cordărenl
55.Mlhălăşeni
56. Dingenl
57.Doblrceni
58. Unţeni
59. Băluşeni
60. Copălău
61. Frumuşica

JUDEŢULIAŞI
62.Plugari
63.Coarnele
Caprei
64.Focuri
65.Probota
66.Belceşti
67.Erbiceni
68.Balţaţi
69.Lungani
70.Voineşti
71.Prisăcanl
72.Costuleni
73. SchltuDuca
74. Gorban
75.Dolheşti
76.Ciorteştt
77.Dohrovăţ
78. Scinteia
79. Schela
80. Ipatele
81.Mlroneasa
82. Ţibăneşti
8:. Tansa
81. Dagtţa
85. Tibana
86. Sinesti
87. But;a
88.Mirceşti
89. Hălăuceşti
90.AI. 1. Cuza
91.TîrguFrumos
92. Helcşteni
93. Mlrosloveştl
94.Ruginoasa
95. Cucuteni
96.Cotnari
97.Ceplentţa
98. Hirlău
99.Dcleni
100.Sircţel
101.Lespezi
102.ValeaSeacă
103.Moţca
JUDEŢULNEAMŢ
104.Timişeşti
105.Brusturi-Drăgăncştl
106.Vînători-Neamţ.
107.Petrtcanl
108.Urechcni
109.Păst.răveni
110.Grurnăzeştl
111.Crăcăoani
112.Bălţătcşti
113.Agapla
114.Berea
115.PoianaTeiului
116.Viişoara
117.Glrolna
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118.Ştefancel Mare
119.Dragominşti
120.Blrgăllani
121.Girov
122.Dumbrava
Hoşie
123.Piatra Soimulnt
12c!.HOZI10Y'
125.Zăneşti
121>.
Bediu
127.Cîndeşti
128.Costlşa
129.Bahna
130.Seculent
131.TrIf'eş
tl
132.Făurei
ras. Dulceşt.l
134.Bol.est.î
1:-35.
Gherăeşti
1:36.Doljeşti
1:37.St.ănltn
138.Sagna
139.Ion Creangă
140.Icuşeşti
141.Oniceni
.nrDETULBACAl'
142.Roşlort
113.Plopana
144.Secuien
l
145.Unguront
146.Oriceşt.i
147.Buhoei
148.Negri
149.Filipeşti
150.Bereşti-Bistriţa
151.Hemetuş
152.Luizi-Călugăra
15:3.Strugari
154.. Plrjol
155.Solonţ
156.Ghimcş-Făget
157.Bercşti-Tazlău
158.Bcrzun
ţt
159.Blrsăneştt
160.llclcgiu
161.Corbasca
1G2.Motuşenj
163.Glăvăneşt!
JUDETULVASLUI
16'!.Pogana
165.Perieni
ree. Zorleni
167.Băcani
1(\8.Puieştl

169.Alexandru
Vlahlltă
170.Bogdăniţa
171.Costeşti
172.Ghergheşti
173.Bogdana
174.Voineşti
175.Laza
176.Ivăneştl
17i. Pungas
ti
178.Delcşli
179.Ştefancel Mare
180.Zăpodeni
181.Oşesti
182.Girceni
18:1.Băcoşt.l
184.Dumeşti
185.Todireşti
186.Negreşti
187.Vulturestt
188.Hebrieea
189.Dăneşt
i
1!)O.Boţeşti
191.Blllleşti-Avereşli
192.Arsura
19:1.Drinceni
194.Duda-Epureni
195.Tătărani
196.Tanacu
197.Munteniide Jos
198.Olleneşti
19\1.Pădurenl
200.Stănileşti
201.DimitrieCantemir
202.Hoşicşti
203.Vctrişoata
204.Berezeni
205.VIlşoara
206.Şuletea
207.Făleiu
208.Griviţa
209.Vinderei
210.Măluşteni
.JUDETUL
GALATI
211.BăIăhăneşll
212.Bereşti-Merla
21:3.Ccrteştl
214.Sueeveni
215.Corni
216.VIădeşti
JUDETULVHANCEA
217.Tătăranu
218..Iariştea
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87

QUELQUES
ASPECTS
DU NOiL E:--';
MOLDAVIE
RESUME:
J.etravailestrondesurdesdonn6es
Inedltes
recueillies
au coursc!'lIne
quinzaine
d'unnces
-etil se proposede demontrer
qu'enMoldavie
ausslla coutumede chanterdesNoels,insujttsnmment
etudiee jusqu'apresent,estprotondement
enracincc
dansla tradttlonet hienreprcsenteedansI'actuallte.
En par-Lant
de deuxaspectsprlncipaux,
l'Ol'gallisatioll
des groupesde chant.eurs
des
Noelsel la dalefIlaquellea lieucellecoutumc,
ou a concluil I'extsteuce
dune airemeridionale, de transittoncntrela Valachie
el la Moldavle,quipreserrte
lescaractereslesplusarchaîques: dune atreseptentrlonale,
oul'habituele
desvoeuxs'estlmposeeau dctrlmcntdu rltuel,
la coutumey Ctantt.resscmb
lahleil celledeMaramures
ct du Norddela Transvlvanle
; el'une
zonecentraleOIIla coutumo
estmalreprcsentec,
etantremplacee
pal'd'uutresfrmes de Noels
("plnguşol'ul"
el le thMlrefolklorique).
011a releveauss!quclques
aspectscnncernant
certainesgroupesethnlques
et religleux,
Ies deplacernents
dClIlogl'aphiqucs
en partantde la Transylvanie
el de la Valachie
vers la
Moldavie.
1:ne caraderistique
propremcnt
!11oldave
c'estla cOlltnme
descantiqlles
chantcsit la
veilledu NOllvel
An,constamment
attesteedansuneairetreslarge,et dontl'origineremonte,
jJl'obablcment,
a son caractereangural.
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