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Profesor : Antal Irina Iuliana
Elevă : ANDREI ANA KARINA, cla a VI-a, gimnaziu
SCOALA GIMNAZIALA ,, GEORGE CALINESCU,, IASI, ROMANIA

Materiale folosite : hartie xerox cartonata de diferite culori pentru casute si braduti,
stelute , vata, hartie lucioasa de la reviste,, pentru bradut si cadouri. Casutele au fost desenate,
proiectate pe hartie cartonata , la scara 1/2 si realizate 3D. Bradul din mijlocul machetei este
realizat din fasii rasucite, din hartie lucioasa.

RENUL, SIMBOLUL SARBATORILOR DE IARNA- FIGURINA HAND MADELUCRARE
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Profesor : Antal Irina Iuliana
Eleva : TOPARNAC IUSTINA, cla a VII-a, GIMNAZIU
SCOALA GIMNAZIALA ,, GEORGE CALINESCU,, IASI, ROMANIA

Materiale folosite: 90% cotton socks( sosete de bumbac), sponge cardboard ( carton
buretat) , ribbon( panglica), wadding (vata), thread( ata de cusut) . pom ( pom-uri), beads (
margele).
TRADIȚII DE ANUL NOU IN LUME
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Prof. Înv. Primar Cumpănașu Delia Adina
Școala Gimnazială ”Ion Popescu”, Bărbătești, Gorj

Tradițiile de Anul Nou se păstrează de veacuri și mărturisesc despre vremurile trecute
aici, ca și în toată lumea. Anul Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică a timpului,
marcată în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fie că omul sărbătoreşte momentul printrun ceremonial cu specific local, naţional sau printr-o simplă reuniune în familie. Desigur, ţinând
cont că în anumite zone ale lumii există calendare diferite, Anul Nou nu este sărbătorit peste tot
în acest moment al anului.
Complexul de tradiţii şi obiceiuri de Anul Nou este strâns legat de modul în care se
sărbătorea evenimentul încă din cele mai vechi timpuri, începând din vremea Babilonului. În
jurul anului 2000 î.Hr., Anul Nou babilonian începea cu prima lună plină după Solstiţiul de
Iarnă care era considerată prima zi de primavară, iar celebrarea Anului Nou dura 15 zile, fiecare
dintre acestea fiind sărbătorită în mod diferit. Unele obiceiuri, care s-au păstrat până astăzi,
presupuneau fixarea anumitor obiective pentru anul care urma, ori înapoierea către proprietar a
uneltelor împrumutate în anul trecut. Anul Nou a devenit zi de sărbătoare recunoscută de
biserica ortodoxă în anul 487, devenind general recunoscută abia în jurul anului 1500, la
introducerea calendarului gregorian.
În zilele noastre, se regăsesc în egala măsură tradiții, obiceiuri și superstiții legate de
evenimentul laic și religios al inceperii anului nou. Tradițiile și obiceiurile sunt convingeri și
practici care au evoluat într-o perioadă de timp și singura diferență dintre un obicei și o tradiție
pare să fie durata de timp și respectarea de către o societate mai largă. Momentul trecerii în
Anul Nou este sărbătorit, în prezent, în întreaga lume, însă fiecare ţară are un mod diferit de al marca.
Dacă alte sărbători presupun obiceiuri și tradiții legate de evenimentele principale din
viață (cununie, moarte), Anul Nou este marcat de bună-dispoziție, speranță, și dorința de a
predispune la întâmplări faste, benefice pe durata unui întreg an.
Dacă la salonul imperial din Austria s-a păstrat tradiția ”balului vienez” de pe vremea
habsburgilor. iar miezul nopții răsună valsurile „Dunărea albastră”, iar „Liliacul” lui Strauss
este mereu pus în scenă, participanții la ceremonie au pe masă carne de purcel, semn de noroc.
Și mesele se decorează cu purceluși de ciocolată. Obiceiul balului, devenit tradiție, este
completat de indeletnicirea copiilor de a turna plumb topit într-o cadă, iar un clarvăzător citește
formele plumbului. Dacă metalul formează o sferă, înseamnă că Anul Nou aduce noroc și
prosperitate, dacă ia forma unei ancore, înseamnă că oamenii vor avea nevoie de ajutor pentru
a trece peste greutăți.
În Grecia, ziua de Anul Nou este dedicată Sfântului Vasile, celebru pentru bunătatea
sa. Copiii îşi lasă încălţările lângă şemineu în noaptea de Anul Nou, pentru a primi daruri de la
sfântul cel bun. O mâncare tradiţională pentru această sărbătoare este „vassilopitta”, o prăjitură
în care este pusă o monedă din argint sau din aur. Cel ce găseşte moneda va avea noroc în anul
respectiv.
În Scoţia, Anul Nou este numit „Hogmanay”. În unele sate sunt aprinse suluri de
smoală, care sunt lăsate apoi să se rostogolească pe străzi. Astfel, anul vechi este ars şi celui
nou îi este permis să vină. Scoţienii cred că prima persoană care va intra în casă de Anul Nou
va aduce fie noroc, fie ghinion. Anul cel nou va fi norocos dacă această persoană este un bărbat
brunet, care aduce un dar.
În Danemarca, oamenii obișnuiesc să spargă farfurii în ușa vecinilor. Se consideră că
familia care are cele mai multe cioburi în fața ușii va avea parte și de cel mai mult noroc.
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În Belgia, pe 1 ianuarie, există obiceiul de a mânca choucroute (un fel de varză murată
cu cârnaţi) în familie, având sub farfurie, în mână sau în buzunar o monedă, pentru a avea bani
tot anul.
La Napoli, în Italia, Anul Nou este întâmpinat printr-un obicei special, care constă în a
arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Astfel, obiecte de mobilier,
vase şi haine ajung în stradă în noaptea dintre ani.
În ţări din America Latină, cu puţin timp înainte de Anul Nou, oamenii fac păpuşi de
cârpă sau din hârtie creponată (muñecos), care reprezintă anul ce s-a terminat. Păpuşile sunt
expuse apoi în faţa caselor până pe 31 decembrie, la miezul nopţii, când sunt arse în stradă.
Există, de asemenea, credinţa conform căreia dacă porţi o anumită culoare la 12 noaptea,
aceasta ar putea aduce noroc în anumite domenii. Astfel, se spune că galbenul este semn de
bani, iar roşul poate aduce noroc în dragoste. De asemenea, cel care doreşte să călătorească tot
anul trebuie să alerge prin cartier cu o valiză în mână, la ora 12 noaptea fix.
Anul Noul chinezesc este celebrat cândva între 17 ianuarie şi 19 februarie, când este
Lună Nouă – „Yuan Tan”. El este sărbătorit de chinezii din întreaga lume prin procesiuni pe
stradă, unde sunt aprinse mii de lanterne. Chinezii cred că spiritele rele sunt peste tot în acea
perioadă, aşa că aprind artificii pentru a le îndepărta. Uneori, ei îşi sigilează ferestrele şi uşile
cu hârtie, pentru a nu lăsa spiritele malefice să pătrundă în casă.
Pentru japonezi, Anul Nou, numit „Oshogatsu”, este una dintre cele mai importante
sărbători şi un simbol al înnoirii. În decembrie, sunt organizate „petreceri de uitat anul” sau
„Bonenkai”, prin care oamenii lasă în urmă problemele şi grijile anului pe cale să se încheie şi
se pregătesc pentru un nou început. Neînţelegerile şi animozităţile sunt uitate. Pe 31 decembrie,
la miezul nopţii, familiile merg la cel mai apropiat templu pentru a împărţi saké (băutură
tradiţională, n.r.) şi pentru a asista la cele 108 lovituri de gong care anunţă trecerea în noul an
(această cifră reprezintă numărul păcatelor acumulate într-un suflet de-a lungul anului, iar
loviturile de gong simbolizează alungarea păcatelor unul câte unul şi purificarea sufletelor). Pe
1 ianuarie, copiii primesc ”otoshidamas” – mici cadouri cu bani înăuntru.
În ebraică, Anul Nou se traduce prin „Rosh Hashanah”. Este un moment sacru, când
oamenii se gândesc la ceea ce au făcut rău în trecut şi promit că vor fi mai buni în viitor.
Ceremonii speciale au loc în sinagogi, unde se cântă la shofar, un instrument special. Copiii
primesc haine noi, iar masa cuprinde obligatoriu fructe şi produse din făină, pentru a aminti de
vremea recoltei.
În calendarul islamic, care se bazează pe mişcările Lunii, data noului an este devansată
cu 11 zile în fiecare an. În Iran, Anul Nou se sărbătoreşte pe 21 martie. Cu câteva săptămâni
înainte de această dată, oamenii pun seminţe de grâu la încolţit, în vase speciale. Până la sosirea
anului nou, grâul creşte şi simbolizează primăvara şi viaţa nouă care începe.
Bibliografie;
Irina Maria Manea, rev. ”Historia” : ”Cum se sărbătorește Anul Nou prin lume…”

Ce vremuri...
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Prof. coordonator, Duican Mihaela-Maria
Eleva: Popa Diana, clasa a VII-a
Școala Gimnazială Mădulari, Jud. Vâlcea

Pribegind prin lumea mare, de Crăciun mă-ntorc acasă.
Îmi pare satul mic, trist și singuratic. În negura serii fumegă coșuri și simt același miros de fum
din copilăria mea. Parcă aici... ar fi casa... oh, iată-l! E badea Vasile!
-Aho! Aho! Bade Vasele, primești cu colindul?
Se întoarse greoi, sprijinindu-și mâinile pe prispa de bârne. Cu gura parcă încleștată, dar cu
bunăvoire în ochi, afirmă din cap și cu emoții mari ne pofti în cămăruța mică, văruită proaspăt
și mirosind a gutuie coaptă.
- Iaca vremuri, dragii mei! Pe vremea mea porneam cu duiumul la colindat, o luam din deal, de
la popa Nelu și coboram roată pe Piscul ʼăl Mare, la Măria brutăreasa, făcea niște colăcei taaare
buni și rumeni...
Așa intră bătrânul în vorbă cu noi,dornic să deapăne amintiri frumoase în aste vremuri de
restriște.
-...Iar mama ,pe plita încinsă, povestea el cu ochi senini, clocotea sarmale în foi de varză și aici
pe culme erau cârnații atârnați...
Eram patru frați, frate - meu Titel era cel mic, era stângaci rău... I-am zis, noi ,ăștia mai mari
să-i ia în lipsa mamei ca să legăm săniile pe dealul popii, și el a crezut (râdea)... A rupt culmea
cu cârnați spre disperarea mamei. L-a alergat prin zăpadă până la fântâna Domniței... Doamne
ce mai vremuri!...
-Cum era Crăciunul, bade Vasile, pe vremea matale?
-Eeeiii! Cald, era cald, era bucurie. În dimineața Crăciunului, ne sculam toți frații și ne lipeam
nasurile de geamul înghețat și –l abuream cu gurile până zăream afară. Era, cum să vă spun eu,
era trăirea aceea că în noaptea sfântă se năștea Cel ce avea să ne mântuiască. Așa ne crescuse
mama cu povești din Biblie tâlcuite de ea. Cât eram de gureși și de zburdalnici, atunci eram
muți de fericire, ne strângeam în jurul mesei pline de bunătăți.
Mama era plină de harul bucatelor, știa să facă multe pentru îndestularea noastră. Îmi amintesc
turta ei galbenă-arămie scoasă din cuptorul de cărămidă, îndepărta cărbunii stinși și o împărțea
în bucăți egale pentru toți. Mirosul cârnaților de pe coș și azi îi port în minte, gutuile din odaia
de la drum, stăteau una peste alta, țuguiate la geam, ele ne împodobeau casa... ce vremuri, dragii
mei!
-Eii, și uite căt vorbirăm! Și cu dosul mâinii șterse geamul aburit de căldura sobei de cărămidă.
Prin ocheanul de geam se zăreau zorile... și cete ce copii cu tălăngi zgomotoase și strigăte
cadențate, poate învățau să colinde.

Boboteaza
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Prof. coordonator, Duican Mihaela-Maria
Eleva: Gheorghe Daniela, clasa a VII-a
Școala Gimnazială Mădulari, Jud. Vâlcea

Cândva ,eram copil și îmi povestea bunica:
- Vine „Sfânta Arătare”, sărbătoare mare și cu ea se încheie sărbătorile de iarnă.
- Dar ce este aceea „Sfânta Arătare”?
- Boboteaza, dragul mamei, atunci Sfântul Apostol Ioan l-a botezat pe Iisus Hristos în apa
Iordanului, și de atunci, în fiecare an la 6 ianuarie sărbătorim botezul Domnului și se spune că
se botează toate apele, toate casele, toate ogrăzile, toți oamenii ca să fie curați și luminați ca
apa.
Fetele mari furau câte o crenguță de busuioc din buchetul preotului atunci când vine cu
botezul caselor și și-o pun sub pernă pentru a visa ursitul.
În dimineața de Bobotează se lasă cel mai mare ger de crapă pietrele și de aici expresia că
„este gerul Bobotezei”.
În sătucul din vale, preotul slujește slujba de sfințire a apei, aghiazma mare, care se bea
dimineața pe nemâncate timp de nouă zile, însoțită de rugăciune și de sfânta cruce. Adusă acasă,
acea apă are rolul de a ocroti casa și pe toți ai casei, iar busuiocul cu care s-a stropit este pus la
grinda casei, socotit aducător de bine și fericire.
Feciorii satului plecau cu „Iordănitul” pe la casele unde locuiau fetele mari pentru a le uda
și pentru a le fi ursite.
Se punea masa în odaia cea bună, cu bucate alese tradiționale, cu vin roșu păstrat cu grijă,
pe ștergare de pânză țesute în război. Se strângeau toate neamurile și era belșug și voie bună.
Azi s-au mai șters aceste tradiții, tind spre modernism, însă credința noastră creștină nu ne
lasă să le pierdem, ne creștem copiii și nepoții în spirit creștinesc și lăudam străbunii că ne-au
lăsat zestrea sărbătorilor și căldura colindelor.
Așa povestea de frumos și blând , încât pleoapa grea a ochilor cădea în visare și totul era
tăcere. Sub mângâierea calda a mâinii ei am adormit, și am crescut, și am învățat că tot ce-i
românesc nu piere și că noi trebuie să ducem mai departe tradițiile.

SĂRBĂTORI ÎN BUCOVINA
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Prof. coord. Havîrneanu Mirela
Elevă: Doroftei Nicoleta Ionela, clasa a XII-a E
Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc

Mă numesc Doroftei Nicoleta-Ionela, sunt elevă a Colegiului Silvic ,,Bucovina” din
Câmpulung Moldovenesc, în clasa a XII-a E. Mă bucur nespus, că am șansa să vă povestesc
despre orașul meu, dar și despre felul în care, noi, bucovinenii, ne pregătim de sărbători.

Orașul meu, Câmpulung Moldovenesc, este situat în inima Bucovinei la poalele munților
Rarău. Este unul dintre acele locuri care te îmbie să intri în pacea și tihna odăilor sale, să-i
asculți pulsul și respirația vieții, ca unei ființe dragi, să-i afli tainele de ieri și de astăzi, ca să le
poți înțelege pe cele de mâine, să te lași chemat pe poteci cu umbră și răcoare spre adâncul
văilor și înălțimile munților din preajmă, dar mai ales să-i cunoști, să-i asculți și să-i înțelegi
gospodarii vrednici, cu tradițiile și obiceiurile lor demne.
Pentru mine și pentru mulți dintre noi, tradițiile și obiceiurile de iarnă specifice acestei
zone pitorești sunt sfinte. Pe plaiurile bucovinene, sărbătorile de iarnă au un farmec aparte și
coincid cu mai multe activități pe care bucovinenii le practică de sute de ani, rămânând astăzi
la fel de pure ca odinioară.
Datinile și obiceiurile de iarnă încep de pe 6 decembrie, de la Sfântul Nicolae, când
copiii cuminți sunt răsplătiți cu daruri, iar cei neascultători primesc nuielușe și se termină de
Bobotează, când casele, fântânile, animalele și livezile sunt sfințite pentru a le feri de spiritele
răufăcătoare.
Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Crăciun în Bucovina și nu numai, este
reprezentat de sacrificarea porcului. Acest lucru se face cu câteva zile înainte de Crăciun, după
care se realizează și se afumă preparatele. Gospodarii din Bucovina spun că sacrificarea
porcului se face pe 20 decembrie, potrivit calendaristic, dar majoritatea se ocupă din timp cu
această tradiție. Ca și în restul țării, creștinii postesc până de Crăciun. În ajun, preotul vizitează
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gospodăriile și sfințește bucatele gătite de gospodine (sarmale, friptură, cozonaci, pâine de casă,
preparate din purcelul proaspăt sacrificat și diverse prăjituri).
O altă activitate păstrată în Bucovina este primenitul caselor. La sat, în trecut,
gospodinele agățau în diverse locuri din casă busuioc, levănțică sau mentă,cu scopul de a aduce
noroc, de a parfuma încăperile și de a ține la depărtare moliile. În zilele noastre, acestea au fost
înlocuite cu instalații luminoase și diverse decorațiuni de Crăciun, reprezentând în sufletul
meu,cât și în sufletele celorlalți copii, bucurie.
Una dintre cele mai iubite datini atât în mediul rural, cât și în cel urban este împodobirea
bradului în Ajunul Crăciunului. Bradul simbolizează prin forma sa triunghiulară Sfânta
Treime,iar podoabele cu care acesta este acoperit reprezintă cunoașterea și bogăția, asemeni
pomului sacru din Grădina Edenului. Simbolul bradului se regăsește în foarte multe piese de
artă populară, precum covoare, ștergare și ii. Beteala, globurile colorate ce sclipesc în lumina
lumânărilor și a luminițelor ce dau parcă viață bradului,steaua vestitoare a Nașterii Domnului
Iisus Hristos urcată în vârful bradului, îngerașii care ne îndeamnă să trăim emoțiile Nașterii
Pruncului Sfânt, toate ne anunță Seara cea Mare.

Pe meleagurile noastre, copiii se îmbracă în costumul tradițional și merg în grupuri la
colindat. Colindele de Crăciun din Bucovina sunt vechi, învățate și transmise prin viu grai din
generație în generație, reprezentând în sufletul fiecărui creștin pace,bunăstare și iubire. În satele
din Bucovina, se consideră mare păcat să ții poarta încuiată și să nu primești colindători,
deoarece aceștia sunt cei care vestesc binele, purifică casa și îndepărtează Diavolul. Mai jos, vă
atașez o imagine cu mine și fratele meu, pregătindu-ne să mergem la colindat. Mereu suntem
însoțiți de Haiduc, un câine ciobănesc mioritic, care pe cât este de mare, atât este de blând.
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Sunt foarte mândră de fratele meu ! Tata l-a învățat meșteșugul cântatului la bucium.
Buciumul este un instrument muzical folosit la înmormântări sau în anunțarea Aului Nou,
pentru că, se crede, că sunetul acestuia poate deschide porțile Raiului !
Printre mulțimile de datini și obiceiuri specifice plaiului nostru, se regăsesc tradițiile de
Anul Nou. Pot spune că dintre toate tradițiile și meșteșugurile, care se practică aici, cele mai
frumoase sunt acele ale Anului Nou. Acestea reprezintă zestrea poporului nostru pe care am
primit-o cu drag și nu ne oprim din a o transmite mai departe, generațiilor ce vin după noi.
Odată cu apropierea Noului An se practică mersul cu plugul și cu uratul, flăcăii fiind costumați
după specificul zonei.
Bunghierii sunt un element specific doar Bucovinei, datorat stăpânirii austriece timp de
144 de ani. Aceștia reprezintă doar o parodie a elementului austriac, semnificând ,,frumosul din
noul an”.
Pe vremuri ursul era cel mai venerat animal în satele Bucovinene. Acum, în noul an, jocul
ursului este cel mai spectaculos dintre toate jocurile cu măști întâlnite. Astfel, rostogolirea
urșilor în cerc și moartea ursului, apoi învierea miraculoasă, redau metaforic succesiunea
anotimpurilor care, cândva, stăteau sub semnul acestui animal, capabil să învingă iarna și să
vestească primăvara.
13

Capra – prin aspect și înfățișare ,capra jucată la Anul Nou este un animal simbol, o ființă
fantastică plină de măreție. În vechea urătură se vorbește despre o căpriță împodobită cu
ștergare, covoare și bijuterii care colindă casele gospodarilor , aducând acestora bunăstare în
Noul An.

Așadar, fie că vorbim despre tradiții, despre costumul popular sau despre activitățile
gospodarilor , aceste meșteșuguri reflectă istoria și moștenirea culturală a regiunii, fiind în
același timp îndeletniciri unice care pot fi transmise de la o generație la alta.

,, HAI LA NOI ÎN BUCOVINA,
Ș-AI SĂ NE CUNOȘTI PRICINA ,
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C-AVEM MÂNDRE SĂRBĂTORI

ȘI OAMENI CA NIȘTE FLORI”!

TRADIŢII DE ANUL NOU- OBICEIURI ROMÂNEŞTI
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Prof. înv.primar Horga Cristina Diana

Anu Nou, denumit şi Sânvâsiu sau Crăciunul Mic este pentru români o
sărbătoare laică, cu foarte puţine conotaţii religioase , care marchează noul an civil, fiindcă
anul nou bisericesc începe la 1 septembrie.
Anul Nou coincide cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Trebuie remarcat că
în perioada sărbătorilor de iarnă ,se face trecerea de la vechi la nou, de la sărbătorirea unor
moşi: Andrei, Nicolae,Crăciun- la cei care sunt serbaţi în noul an- Sfântul Vasile.
Anul Nou prin întreg complexul de tradiţii asociate , este perceput ca moment
de renovare a timpului dar şi a lumii, de alungare a spiritelor rele, un moment ce face trecerea
între doua cicluri de vegetaţie şi de munci.
După perioada Crăciunului , dominată de colinde ,răspândite mai larg la nivelul
ţării , Anul Nou este marcat de anumite tradiţii generale ,dar şi de obiceiuri locale sau zonale
foarte puternice, care încă se mai păstrează şi in zilele noastre. Anul Nou prilejuieşte o
multitudine de tradiţii extrem de preţuite: pluguşorul,sorcova, buhaiul, vasilca, jocurile
mimice cu măşti de animale sau personaje ţărăneşti precum : Vergelul,Capra,Ursul,
Cerbul,Ţurca, Brezaia sau Calendarul de ceapă , pentru a prezenta o enumerare succintă.
În toate tradiţiile prezentate sub formă de joc , coregrafia este asigurată de măşti
diferite în funcţie de zonă.Spre exemplu , în Moldova se întâlnesc cele mai multe datini la
această sărbătoare ,întruchipate de cete de feciori ,care prezintă fel şi fel de jocuri şi costumaţii
din cele mai variate ,colindând ,în mod uzual ,din casă în casă şi jucând în ritmul fluierăturilor
şi strigăturilor sau al muzicii.
În Bucovina, are loc un obicei unic în ţară, de Anul Nou : bungherii costumaţi în
uniforme militare, asemănătoare generalilor austrieci ,joacă în cerc şi produc diferite strigături
,fiind acompaniaţi de instrumente de suflat şi tobe.
Sorcova-este unul dintre cele mai des întâlnite obiceiuri de Anul Nou , practicat
mai ales de copii, care se adună în cete şi în prima zi a anului , pleacă , mai ales pe la casele
cunoscuţilor.Sorcova este la origini o nuia îmbrăcată în hârtie colorată, tăiată şuviţe,
împodobită uneori cu flori, tot din hărtie colorată şi ciucuri.După ,,sorcovire,,-care este în
esenţă o urare pentru un an mai bun , copiii sunt recompensaţi cu colaci, dulciuri şi bani.
Sorcova, vesela
Să trăiţi, să –mbătrâniţi,
Ca un măr ,ca un păr
Ca un fir de trandafir,
Ca merii , ca perii,
În mijlocul verii;
Ca viţa de vie
La Sfânta Mărie
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata
Tare ca fierul
Iute ca oţelul.
Vacile lăptoase,
Oile lânoase
Porcii unsuroşi
Copii sănătoşi
Câte cuie sunt pe casă
Atâţia galbeni pe masă.
La anul şi la mulţi ani !
Să trăiţi , să ne daţi bani.
16

Îngropatul Anului- este un ceremonial de înnoire simbolică a timpului , practicat
în noaptea dintre ani –în fapt denumirea care a precedat actualul Revelion . Corespunzător
divinităţii şi credinţei că timpul se naşte anual , întinereşte,.se maturizează, îmbătrâneşte şi
moare , pentru a renaşte după încă 365 de zile, prin obiceiuri şi credinţe care exprimă teama ,
dezordinea şi haosul ,iar după miezul nopţii de Revelion optimismul , veselia , ordinea şi
echilibrul ,oamenii acordă diverse semnificaţii unor fenomene naturale care evoluează distinct
de voinţa fiecăruia.
Vergelul –este un obicei nu atât de larg răspândit-fiind caracteristic bejenarilor
ardeleni –potrivit căruia , în noaptea de ajun se organiza pentru feciori şi fete ,un ceremonial
nocturn de aflare a ursitei şi norocului.Ritualul poate fi întâlnit în zona etnografică Dorna, de
unde îşi trage obârşia .Astfel la o casă anume aleasă , se pregătea un vas mare cu apă (ciubăr)
, nuiaua pentru ,,vergeluit,, precum şi un butoi cu băutură, iar in noaptea din ajunul Anului
Nou , la un semnal sonor ,tinerii se adunau la casa stabilită , unde, după o petrecere , fetele
şi băieţii îşi aruncau pe masă câte un obiect personal , care era aruncat în vasul cu apa
neîncepută, iar vergelatorul –de obicei un bărbat isteţ-ascuns sub un cearceaf, amesteca
obiectele din vas ,invocând divinitatea pentru a le dărui tinerilor noroc şi belşug.De multe ori
, prezicerea în faţa obiectului scos din apă , era presărată cu glume, înveselind astfel
atmosfera.Ceremonialul continua apoi cu joc , mâncare şi băutură din abundenţă.
Capra-sau jocul caprei, este întruchiparea unui animal care a simbolizat
personificarea prolificităţii zoologice şi fertilităţii telurice.Capra îşî subordonează în timpul
desfăşurării jocului , toate celelalte personaje , iar în unele zone , jocul apare sub firma unor
cete de mai multe capre(Ostra)în altele , animalul fiind singur , însoţit doar de cioban , moş
şi babă.
Capra este întruchipată de o mască sculptată în lemn , cu maxilarul inferior mobil
pentru a fi tras cu o sfoară , pentru a clămpăni în timpul dansului.Masca mai conţine două
corniţe cu oglinzi, panglici multicolore, hurmuz şi flori şi este fixat într-un băţ –suport care
se sprijină pe pământ.Persoana care joacă capra este acoperită cu o ţesătură –scoarţă sau
laicer –acoperită de năframe de mătase, sau , cum se întâmpla la origini, era îmbrăcată în
stuf.
.....................................................................................
Câte şindrile pe casă, atâţia galbeni pe masă!
Câte pene pe cocoşi, atâţia copii frumoşi!
Câte flori sunt în livadă , atâţia galbeni în ladă!
Câţi cărbuni sunt in cuptor, atâtea vite –n obor!
Zi, măi !Da mai zi , măi !
Gazdele să- ţi dea paraua
Şi să- ţi umple teşchereaua!
Hai căpriţă să plecăm !
Ţa , căpriţă , ţa !!
Ursul-este un joc bazat pe cultul ursului , moştenit de la geto-daci, care îl venerau
ca pe un animal sacru.Forma capului de urs se obţine întinzând o piele de viţel sau de miel
peste o găleată metalică, iar de la gât în jos , corpul celui care se maschează este acoperit cu
o blană de oaie sau cu un cojoc lung întors pe dos, deşi la origini se folosea chiar o blană de
urs.
Jocul ursului , pregnant prezent în Bucovina –locul în care ursul este foarte venerateste cel mai spectaculos dintre toate jocurile cu măşti întâlnite în cete.Urşii , constituiţi în cete
speciale de câte 10-15 personaje sunt incluşi în grupurile complexe cu mai multe personaje,
joacă la comanda ursarilor ,tineri chipeşi îmbrăcaţi în veşminte colorate, care dau ritmul jocului
cu ajutorul unor ciururi (tobe).
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Tradiţii din Ardeal: în ziua de Anul Nou se deschide cerul, norocul umblă pe
drum şi tinerii îşi află ursita de la porci .În unele sate din Ardeal se credea că in ziua de
Anul Nou se deschide cerul şi Dumnezeu se uită pe pământ şi poţi să-i ceri orice şi vei
primi.Oamenii stau treji toată noaptea pentru că norocul umblă pe drum , iar dacă te găseşte
dormind , nu te mai caută.De asemenea ,în noaptea de Anul Nou , tinerii pot afla când se vor
căsători şi cum va fi alesul /aleasa,bogat sau sărac, frumos sau urât .
,,Ca început a unei noi perioade de timp, Anul Nou, era prima dată în an când se
deschide cerul şi Dumnezeu se uită pe pământ , dar numai oamenii buni şi drepţi pot vedea
cerul deschis şi ei pot cere de la Dumnezeu orice vor şi vor primi.Se credea că atunci când se
deschide cerul vorbesc şi animalele , dar oamenii nu trebuie să le asculte ce vorbesc pentru că
animalele vorbesc numai o dată pe an, pe când oamenii vorbesc tot timpul.Se credea că cei
care ascultă animalele vorbind vor muri.
În unele localităţi se credea că în noaptea de Anul Nou umblă norocul pe drum,
de aceea nimeni nu închidea porţile casei şi a gospodăriei pentru ca să poată intra norocul la
ei şi nu dormeau toată noaptea pentru că ,,dacă norocul te găseşte dormind nu te mai caută
altul,, şi că ,,bogaţii sunt norocoşi pentru că au ferestrele cu sticlă şi văd pe drum când umbla
norocul şi-l cheamă în casă , în timp ce săracii au case cu ferestre de burduf, nu-l văd să-l
cheme, de aceea ei nu au noroc,,, explică muzeograful Ioan Toşa – muzeograf la Muzeul
Etnografic al Transilvaniei.
Tinerii pot afla în noaptea de Anu Nou atât când se vor căsători , cât şi dacă
soţul, soţia va fi bogat, bogată sau sărac, săracă. În noaptea de Anul Nou ei află când se vor
căsători , încercând animalele: merg la coteţul porcului şi întreabă :când mă voi mărita .Dacă
porcul grohăie la prima întrebare fata se va mărita în anul care începe.Dacă nu, la a câta
întrebare grohăie porcul, la atâţia ani se va mărita.
Un alt ritual e cum va arăta viitorul soţ numărând parii de la gard la miezul nopţii.
Merg la gard şi cu ochii închişi numără parii de la 9 la 1, pe ultimul îl leagă cu sfoară roşie .A
doua zi se duce să vadă parul , dacă e cu coajă soţul va fi bogat, dacă nu are coajă soţul va fi
sărac, dacă parul e drept şi neted soţul va fi frumos.
Totodată fata poate afla unde se va căsători.Se leagă la ochi şi urcă pe gunoi cu
prima scovardă in gură şi aşteaptă să audă un lătrat de câine , din ce parte se aude , acolo se
va mărita . Dacă nu aude nimic , nu se va mărita în anul acela.
Pentru a afla cine va muri din , puneau lemne în picioare sub masă pe numele
fiecărui membru din familie , iar în dimineaţa de Anul Nou se uitau să vadă al cui lemn a
căzut crezând că acela va muri.
Zilele din perioada Anului Nou sunt asociate cu o mare varietate de tradiţii şi
obiceiuri , mai ales în zona Bucovinei, în care o mare parte din credinţele vechi s-au moştenit
şi s-au păstrat peste generaţii. Ele reprezintă de multe ori spectacole grandioase care
impresionează nu numai viaţa locală , dar şi turiştii din ţară şi mai ales din străinătate .Toate
acestea creează o atmosferă incredibilă, unică legând punţi nevăzute între om şi cosmos sau
mediul înconjurător , dar mai ales între semeni.
Trecerea într-un nou an este însoţîtă în România , de anumite ceremoniale care
cuprind obiceiuri , tradiţii ori datini din vechime , cu precădere în zonele rurale , a căror
semnificaţie străveche este tocmai aceasta: invocarea unui timp al înnoirii şi al refacerii .
Bibliografie:
Liliana Petrup,
Editura Flacăra, anul 2015-Tradiţii şi obiceiuri româneşti
Antoaneta Olteanu, Editura Paideia , anul 2018-Spaţiul şi timpul în tradiţiile
româneşti
Tradiții de Anul Nou în lume
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Tradiţii de Anul Nou în lume
Prof. Ivan Iulia
Colegiul Tehnologic ʺGrigore Cerchezʺ
Bucureşti, Sector 5

Anul Nou reprezintă momentul cel mai aşteptat şi celebrat de către oamenii din întreaga
lume. Tradiţiile prilejuite cu ocazia acestei sărbători, diferă de la un popor la altul.
În Scoția, de îndată ce se trece de la miezul nopții, poate începe tradiționalul „Primul
picior”. Conform obiceiului, prima persoana care trece pragul casei va determina norocul
familiei pentru întregul an. De asemenea, în casă trebuie să intre familia și prietenii mai întâi,
întotdeauna cu piciorul drept și niciodată cu mâna goală.
Cina de Revelion din Franţa este foarte importantă. Foie gras și somonul afumat se
numără în general printre preparatele esențiale. Cu toate acestea, fiecare regiune are obiceiurile
ei și oferă alte preparate locale. Vom găsi pe masă stridii Marennes d'Oléron, confit de rață din
Sud-Vest, melci din Burgundia, caviar din Aquitania... Odată ce a trecut miezul nopții, francezii
se saruta sub vasc si serbeaza sampania.
În noaptea de Revelion, norvegienii au obiceiul să mănânce o prăjitură cu budincă de
orez în care au ascuns o migdală. Persoana care găsește migdala prețioasă este garantată să fie
prosperă în noul an.
Polonezii care doresc să atragă norocul pentru lunile următoare păstrează în portofel doi
sau trei solzi din crapul pe care l-au gustat în timpul cinei de Revelion. Crapul este unul dintre
cei mai populari peşti din ţară, mai ales în perioada sărbătorilor.
În Ungaria, de Revelion, fetele tinere care doresc să găsească dragostea au obiceiul de a
scrie numele mai multor băieți pe bucăți de hârtie și de a le introduce în găluște. Găluştele sunt
apoi scufundate într-o cratiţă plină cu apă. Prima gălușcă care iese la suprafață în timpul
gătitului ar conține numele viitorului soț.
În Slovenia, oamenii nu poartă nimic metalic: chei, nasturi sau cataramă metalică a
centurii. Ar aduce ghinion în ziua de Anul Nou. Acest obicei provine dintr-un proverb local
care spune: „Dacă vrei să știi ce se va întâmpla în noul an, urcă-te într-un gard de lemn sau întrun copac în ajunul Anului Nou. Totuși, nu trebuie să porți nimic metalic pe tine, altfel se va
întâmpla o mare nenorocire”.
Cehilor le place să afle ce le rezervă viitorul. Și pentru asta, se ajută cu un măr. Taie
mărul în jumătate, iar forma miezului determină soarta persoanei. Dacă miezul are forma unei
cruci, nu este un semn bun, iar anul va fi rău. Dacă, dimpotrivă, ia forma unei stele, atunci anul
va fi bogat și fericit.
În Croația, nu vom găsi pe masa festivă homar sau crab în meniu. Aceste două crustacee
sunt considerate cu ghinion deoarece se mișcă cu susul în jos. Este interzis și puiul la fel ca
orice pasăre înaripată deoarece aceasta din urmă poate zbura cu norocul.
In Albania se obisnuieşte să ai pe masă baklava, un desert tradiţional al ţării. Prin
tradiție, bunicile încep să pregătească aluatul cu mult înainte de ziua mult așteptată și susțin că
toată lumea trebuie să mănânce o bucată din această prăjitură delicioasă pentru a avea noroc în
anul care vine.
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La miezul nopții, italienii au obiceiul să guste „cotechino e lenticchie”. Acest fel de
mâncare tradițională cu cârnați și linte se crede că aduce noroc. Consumul de alimente de formă
rotundă, în special de linte, este un semn de prosperitate și aduce noroc.
În Bulgaria, în prima zi a anului, se obișnuiește să se pregătească o baniță, un preparat
tradițional care seamănă cu o plăcintă cu brânză. Bulgarii ascund în ea diverse farmece
norocoase. Acestea pot fi monede sau mici obiecte simbolice, cum ar fi bucăți de răchită roșie
cu un mugur, simbolizând sănătatea sau longevitatea.
În Grecia în timpul cinei în familie de Revelion, gazda își pune cele mai frumoase
bijuterii pe o farfurie, care este apoi așezată pe masă. Acest obicei avea să aducă prosperitate
familiei pentru anul următor. Odată ce masa s-a terminat, tradiția spune ca vasele și tacâmurile
să nu fie spălate decât a doua zi. Motivul este că Sfântul Vassilis (Moș Crăciun grecesc) este
așteptat. Prin urmare, este politicos să lăsam ceva de mâncare pentru vizitatorul generos.
Belgienii încep anul mâncând o varză murată bună, formată din varză, cârnați, cartofi și
slănină, toate spălate cu puţină bere. Dar atenție, există un întreg ritual de respectat. Belgienii
gustă acest preparat tradițional în timp ce țin ferm o monedă în mână pentru a-şi asigura
securitatea financiară pentru anul care vine.
În Danemarca se obișnuiește să se arunce toate vasele uzate și rupte pe parcursul anului
trecut în fața pragului caselor prietenilor. Cu cât grămada de farfurii și pahare sparte este mai
mare, cu atât mai mult arată cât de mult ești apreciat ca prieten.
Spaniolii încep noul an mâncând doisprezece struguri. Cu toate acestea, nu le pot înghiți
în niciun moment. Ei trebuie să aștepte până când clopotele bisericii au sunat la miezul nopții
și să le mănânce unul câte unul de fiecare dată când sună ceasul. Dacă tradiția este respectată,
următoarele douăsprezece luni vor fi pline de fericire și prosperitate. Viticultorii din Alicante
(sud-estul Spaniei) au fost cei care au inițiat-o în 1909 pentru a remedia surplusul de producție
de struguri din acel an.
Englezii au o tradiție de a pune în buzunar o monedă, puțină sare și o bucată de cărbune
atunci când ies din casă după miezul nopții de 31 decembrie. Aceste elemente simbolizează
respectiv banii, mâncarea și căldura care vor fi din belșug pentru noul an. Dimpotrivă, dacă ies
în stradă fără nimic în buzunar, vor avea un an de ghinion.
În Germania, de Revelion, nemții, mici și bătrâni, se adună în fața televizorului la ora
22:00, pentru a viziona împreună o veche comedie engleză în alb-negru. Scurtmetrajul Diner
For One, care durează un sfert de oră, este difuzat de 52 de ani de toate canalele regionale
germane. Filmul prezintă o bătrână și majordomul ei la o masă unde se prefac că iau cina cu
prietenii morți. Majordomul continuă să întreabă: — Aceeași procedură ca anul trecut,
domnișoară Sophie? iar femeia răspunde: „Aceeași procedură ca în fiecare an, James!” înainte
să începi să bei...
În Rusia domnește o tradiție: cea a „cupei dorințelor”. De îndată ce bate miezul nopții,
rușii au obiceiul să scrie o dorință pe o foaie de hârtie, să o ardă și să arunce cenușa în paharul
lor de șampanie. Asta nu este tot, trebuie să bei această băutură neobișnuită într-un minut pentru
a spera să-ți vezi dorința îndeplinită în decurs de un an.
Se știe că Irlanda rămâne o țară a superstițiilor ciudate. De Anul Nou, irlandezii prezic
viitorul politic al țării verificând în ce direcție bate vântul la miezul nopții. Dacă vântul vine din
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vest, va fi noroc pentru anul care vine. Dacă, dimpotrivă, vine din est, țara va suferi unele
turbulențe din partea vecinilor săi britanici.
Tinerii lituanieni joacă jocul farfurii. Ei stau în jurul unei mese și aranjează chei, inele,
pahare mici de apă sau puțini bani pe farfurii înainte de a le acoperi. Apoi amestecă
farfuriile. Unul câte unul, jucătorii își aleg farfuria. Cel care primește un inel cu siguranță se va
căsători într-un an, apa înseamnă că va întâlni un soț sau o soție alcoolică, o cheie înseamnă că
va găsi o nouă casă, iar banii vor aduce bogăție.
În Estonia, Anul Nou rimează cu mâncatul bine. Într-adevăr, pentru a se asigura că
mâncarea va fi abundentă pentru anul care vine, estonienii trebuie să mănânce nu una, ci șapte
mese pe zi. Atenție la atacul de ficat!
În Olanda in fiecare an, la 1 ianuarie, mii de oameni călătoresc la Scheveningen,
principala stațiune de pe litoral din Țările de Jos, pentru a se scufunda în mare sau în lacurile
înghețate. După această baie cu gheață, se reunesc ca o familie pentru a bea o băutură caldă și
a mânca pește.
În Austria o tradiție care durează de ani de zile, este ca toți austriecii să iasă în stradă
să danseze. Muzica lor preferată: Frumoasa Dunăre Albastră, un vals vienez de Johann Strauss,
compus în 1866.
Brazilienii se îndreaptă spre plajele țării. Trebuie să sară peste un val de șapte ori în
timp ce își pun o dorință. Dacă vor reuși să realizeze această performanță sportivă, dorințele le
vor fi îndeplinite în cursul anului care vine.
În Ecuador, tradiția este de a arde o papusa din hârtie la miezul nopții. Această păpușă
este menită să reprezinte ceva din anul care se termină pe care ai vrea să-l lași în urmă sau pe
cineva pe care nu-ți place și ai vrea să nu-l mai vezi niciodată.
În Mexic oricine dorește să călătorească într-un an trebuie să alerge în jurul blocului la
miezul nopții, cu o valiză goală într-o mână și un teanc de numerar în cealaltă.
Ziua de Anul Nou devine un ring de box pentru peruvieni. Tradiția permite tuturor săși pună mănușile de box și să-și rezolve disputele cu vecinii în mod sportiv, înainte de venirea
noului an.
De mulți ani în Cuba a fost o tradiție să arunci apă pe fereastră. Un obicei care ar
împiedica sosirea unei perioade de secetă în țară.
Este o tradiție bine ancorată în Montevideo, capitala Uruguayului ca pe 31 decembrie,
toate calendarele și agendele de hârtie ale anului trecut sa fie rupte și apoi aruncate în confetti
pe străzile orașului vechi. Copiii apreciază acest obicei numit în mod obișnuit: „la lluvia de
papelitos”.
Templele din Thailanda sunt invadate de devoți care doresc să-și îmbunătățească
karma. Tradiția spune că cei care doresc un an de garanție de noroc trebuie să viziteze toate cele
nouă temple oficiale într-o singură zi. Un adevărat maraton!
În Japonia, Anul Nou este sărbătorit în familie și începe cu o mare curățenie a
casei. Pentru această ocazie, locuința lor este împodobită cu decorațiuni simbolice precum
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„shimenawa”, un farmec norocos, și „kadomatsu”, ofrandă formată din prăjituri de orez și o
portocală amară mică. Chiar înainte de miezul nopții, japonezii sunt martorii celor 108 gonguri care anunță sosirea noului an într-un templu budist. Tradiția este atunci de a merge la culcare
pentru a contempla împreună primul răsărit al noului an.
În Filipine, în ziua de Anul Nou, merele, portocalele sau chiar strugurii fac parte din
petrecere. O masă realizată exclusiv din fructe rotunde, simboluri ale prosperității și
sănătății. De asemenea, fetițelor le place să poarte rochii cu buline în această zi festivă.
O tradiție care datează din anul 1907 in care mii de americani se adună la poalele Turnului
Times Square nr. 1, la intersecția străzii 43 cu Broadway. La 23:59, ochii sunt nituiți pe imensa
minge de cristal iluminată cu 16 milioane de culori care coboară în fiecare secundă de-a lungul
clădirii. Pentru a ajunge în sfârșit la pământ la miezul nopții ascuțit. Această minge grea de
jumătate de tonă este fabricată de Waterford Crystal.
Canadienii au un obicei cu totul special: scăldatul în apa înghețată, care se apropie de
0°C, a unui lac sau a unui corp de apă. În fiecare an, „Polar Bear Dip” atrage zeci de mii de
oameni. Pentru cei mai curajoși care doresc să încerce experimentul, sunt recomandate sandale
sau șlapi de plastic, esențiale pentru a intra în apă deoarece picioarele sunt cele care îngheață în
contact cu nisipul și cimentul, nu restul corpului.
În Australia în fiecare an, peste 1,2 milioane de participanți, inclusiv 300.000 de turiști,
se adună în portul Sydney pentru a vedea cum se luminează cerul într-un curcubeu de culori. În
ajunul Anului Nou, aproape 80.000 de artificii sunt trase de pe Harbour Bridge. Un spectacol
spectaculos care a devenit celebru în întreaga lume.
În Africa de Sud este o tradiție pe cât de surprinzătoare, pe atât de periculoasă. Pe 1
ianuarie, locuitorii cartierului Hillbrow din Johannesburg au obiceiul de a-și arunca mobila și
aparatele electrice uzate pe fereastră. Frigidere, paturi, televizoare, cuptoare, computere...
Am ales să vorbesc despre ţara mea de suflet, România, la final. Cuvintele despre
România nu vor fi niciodată suficiente, iar timpul niciodată îndeajuns. Când mă gândesc la
România, mă gândesc la Moldova, regiunea în care m-am născut şi unde am trăit cele mai
frumoase clipe ale copilăriei. În noaptea de Revelion, localnicii din regiunea Moldovei se
îmbracă cu piei de urs adevărat și dansează pe străzi pentru a alunga spiritele rele, deoarece
ursul este un protector în mitologia slavă. În trecut, un urs adevărat era prezent și dansul său
trebuia să purifice și să fertilizeze pământul pentru anul următor.
Un alt obicei păstrat cu sfinţenie în noaptea de Revelion, în zona Vrancea, sat Cimpineanca,
este cel al calendarului foilor de ceapă. Copilă fiind, am participat an de an alături de scumpa
mea bunică atunci când în noaptea dintre ani, aşeza 12 foi de ceapă, corespunzatoare celor 12
luni ale anului, în care presăra aceeaşi cantitate de sare. A doua zi bunica vedea în fiecare foiţă
de ceapă ce cantitate de apă se strângea şi astfel ştia care luni ale anului erau cele mai ploioase
şi care erau cele mai secetoase. Buletinul meteo al bunicii nu dădea greş niciodată!
La mulţi ani, 2022!
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Tradiţii de Anul Nou în lume
Prof. Ivan Iulia
Elevă: Ștefan Roxana-Andreea
Colegiul Tehnologic ʺGrigore Cerchezʺ
Bucureşti, Sector 5
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Anii trec, tradițiile rămân

Prof. coordonator: Kotorbacs Valerica Ioana
Elevă: Vlad Iulia-Maria
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Săliștea de Sus

Săliștea de Sus este recunoscută ca fiind o localitate în care tradițiile sunt păstrate cu
sfințenie, atât de tinerii cât și de bătrânii din sat. Biserica, de asemenea, joacă un rol important
în viața locuitorilor din Săliștea de Sus.
Tradițiile de Anul Nou sunt profunde și ating mai multe aspecte ale vieții:
- dragostea ;
- credința ;
- relațiile dintre oameni;
- bunăstarea materială.
În ajunul Anului Nou, după ce gospodinele și-au pregătit casa, masa, familiile se îndreaptă spre
biserică pentru a se ruga și a-i mulțumi lui Dumnezeu. De la biserică se întorc acasă, unde petrec
trecerea dintre ani cu bucate tradiționale: răcituri, sarmale, gogoși, cozonac și prăjitură.
Tradiția spune că nimeni nu trebuie să doarmă în această noapte pentru a nu fi leneș în
noul an.
După miezul nopții feciorii umblau să fure porțile fetelor de care le era drag, iar alte porți
erau duse de la o gazdă la altă gazdă cu care era certată, astfel încât atunci când merg să-și
recupereze poarta, gazdele să se împace.
În prima dimineață din noul an copiii pleacă la urat cu sorcova sau cu buhaiul. În timp ce
rostesc urările specifice, unul dintre copii trage de coada buhaiului care imită mugetul acestuia.
El simbolizează fertilitatea, puterea și sănătatea.

O altă tradiție care se practică în dimineața noului an este spălatul pe față cu apa în care sau pus busuioc pentru noroc, un bănuț pentru avuție și o crenguță de brad pentru sănătate și
tinerețe.
O tradiție mai veche este Vergelul, mult așteptata întâlnire dintre băieți și fete. Aceasta
avea loc în prima seară a noului an. Băieții invitau fetele de care le era drag, iar acestea trebuiau
să se pregătească cu mâncare. Când se făcea seară, toți tinerii necăsătoriți se adunau la o casă
unde petreceau, se distrau, cântau și jucau după muzica interpretată de ceterașii satului. După
atâta joc și voie bună, pe feciori îi lua foamea și mâncau din preparatele făcute de fete. Acum
fetele aveau ocazia să demonstreze că sunt gospodine și știu să joace, deci, sunt bune de măritat.
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Petrecerea nu se oprea până dimineața când fetele erau conduse, de băieți, acasă, însoțiți
de ceterași. Oamenii ieșeau la poartă să vadă ce cupluri s-au format și cine se va căsători în
perioada următoare, perioadă dedicată nunților, numită Câșlegi (când se aleg unii pe alții).
Tradițiile din Săliștea de Sus sunt conservate și apreciate și de generația tânără, motiv pentru
care ele mai continuă și astăzi.
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TRADIȚIILE DE ANUL NOU LA GĂGĂUZII DIN REPUBLICA MOLDOVA
Prof. Liudmila Ecmecci
Gimnaziul F. A. Angheli
s. Gaidar, mun. Ceadir- Lunga, Republica Moldova

Gândindu-mă la obiceiuri și tradiții de Anul Nou al poporului meu, îmi aduc aminte de
colindătorii zgomotoși, de cânteci veseli și zglobii, de mâncăruri gustoase pe masa bunicuței,
de zâmbetul pe fața părinților și de pacea sufletească a noastră, a copiilor lor . De fiecare data
mă bucur să simt aceea căldura și magia sărbătorilor de iarnă, aflându-mă lângă cei dragi.
Deseori lumea ne întreabă: Cine sunteți? De unde veniți? Poate ați auzit despre Găgăuzi,
dar aș vrea să vă aduc la cunoștința niște informații despre poporul meu. Sunt din Gagauzia,
localitatea mică, dar mîndră care se află la sudul Republicii Moldova. Sunt aproape de 20 de
hipoteze despre originea poporului nostru, dar pînă acum apariția poporului găgăuzesc este
discutabilă. Un adevăr comun este că Găgăuzii sunt un popor de credință ortodoxă care vorbește
o limbă din familia turcească. Aproape 200 de ani în urma, străbunii noștri s-au mutat cu traiul
pe territoriul Moldovei contemporane, așezându-se pe așa –numită Stepa Budjacului.
Găgăuzii sunt un popor ospitalier care de-a lungul timpului a interacționat cu cultura
mai multor popoarelor vecini, deși s-a străduit să păstreze unicitatea sa.
Anul întreg poporul găgăuzesc lucrează de la zori până-n seara și numai petrecerea
sarbătorilor iî dă posibilitatea să se odihnească. După reguli nescrise anul este împărțit în două
cicluri: primăvară-vară și toamnă-iarnă. Cele mai mari sărbători apar in perioada toamna- iarna.
De fapt, iarna este cea mai importantă şi solemnă perioadă a sărbătorilor. În această perioadă
Găgăuzii au o mulţime de obiceiuri şi datini. Aceste obiceiuri au scopul de a spori fertilitatea
pămîntului şi a animalelor domestice, de a ridica bunăstarea în familie şi de a neutraliza spiritele
rele. Ciclul calendaristic legat de Crăciun şi Bobotează la găgăuzi include trei sărbători de bază:
Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza.
Una dintre cele mai așteptate sărbători este Anul Nou (Eni Yil, Ay Vasili- 1/ 14
ianuarie). În primile 2 zile se săvârșeau multe obiceiuri și ritualuri, ideia cărora era să asigure
un an fertil și fericit. Obiceiurile de Anul Nou se bazează pe magia inițială, așa – numită ”magia
primei zile”. In ajun de Anul Nou aveau loc felicitările tradiționale, urături HEY-HEY gezma.
În același timp cu uratul umblau băieții cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani, băieți tineri și
bărbați căsătoriți. Urătorii mergeau pe la casele oamenilor cu Plugușorul (sărbătoare
împrumutată din tradiția românească). Atributul obligatoriu al ritului este clopoțelul (traka).
Aceștia merg în grupuri de 4-5 persoane, unul dintre participanți rostește urătura, altul
trage ”buhaiul” (un instrument care reproduce huruitul unui taur), pregătit special pentru
realizarea acestui ritual, ceilalți băieți din grup vin cu acordeon, un bici ” kamci”. În schimb,
aceștia primesc colaci, nuci, dulciuri și monede.
Din rândul adulților cel mai în vârstă din echipă era ales conducătorul (țar). Țarul avea
doi asistenți: unul strângea banii (kasir), altul strângea colacii într-un sac. Toți colindătorii erau
împărțiți în grupuri în funcție de numărul de străzi din sat. Țarul împartea grupurilor formate
câte o stradă. Grupului ce cântă cel mai bine i se dădea strada principală a satului. Fiecare grup
trebuia să respecte cu strictețe mahalaua care i s-a oferit.
Urături de Anul Nou, de obicei se înterpretau de către Găgăuzi în limba moldovenească,
în limba găgăuză, în limba bulgară.
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Acestea sunt urăturile cântate la Anul Nou de băieți( traduse din găgăuză):
#1
Gittim booday dolaşmaa:
Saaz gibi saplar,
Kuş gibi başaklar.
Kopardım iki başak,
Geldim evä, içeri girmädim,
Pençeredän baardım:
-"Kalk, karı, booday döküler!
-Korkma, adam, korkma!
Gir dama, kara beygiri al,
Apsent yolunu kap,
Kaavi insannar için,
Girgin uşaklar için"
Baarınız delikannılar: "Hey - hey!".

M-am dus la o plimbare după spicuri:
Tulpinii parcă-s trestii
Butoanele-s ca păsările.
Am smuls două butoane,
Am venit acasă, n-am întrat,
Am strigat peste geam:
-Scoală, femeio, boabele se sfărâmă
-Nu te teme, omule, nu te teme!
Întră în hambar, ie-ți pe calul negru,
Mergi pe drumul Apsent
După( caută)oameni puternici,
După băieți curajoși
Strigați, flăcăi: HEY-HEY!

#2.
-Avşamêrsın, amuca, avşamêrsin
Kalk, ne yatêrsın?!
Ay Vasilinin avşamını sürelim.
Puluklar olsun hazır,
Çizilär yapılı.
Başaklar olsun kuş gibi;
Boodaylar olsun koor gibi;
Tenelär olsun graa gibi. "Hey - hey!"

- Bună seara, unchiule!
Scoală-te, de ce stai in pat?!
Să conducem seara lui AY Vasile.
Pluguri sunt gata
Zestrele sunt făcute.
Să fie semințe ca păsările;
Să fie spicuri ca focuri
să fie boabe ca mazare.HEY-HEY!

În majoritatea felicitărilor, pâinea apare în toate soiurile ei: semințe, spic, snopi, boabe,
făină, aluat, pâine, ca și cum ar simboliza etapele muncii țărănești. Colindătorii acționează ca
turnători magici, iar scopul descrierii ”cântecelor-istorioarelor” este dorința de a provoca
bunăstarea descrisă.
În unele sate găgăuzești, în ajunul Anului Nou, urătorii făceau arat ritual cu un plug de
lemn (Puluklan gezmää). Doi dintre urătorii jucau rolul unui bou, al treilea - rolul plugarului,
iar al patrulea - un șofer de bou. În memoria locuitorilor din saturi Baurchi, Tomai, există
informații despre ritualul urăturii cu plug și boi adevărați, care se practica cândva în satele lor,
care se făcea, conform informatorilor din satul Baurci, până în anii 40 ai secolului XX. Ritualul
urăturii cu plugul în ajunul Anului Nou este rezultatul influenței etnoculturale a moldovenilor.
O trăsătură caracteristică a ritualurilor de Anul Nou este folosirea măștilor (capre, urși,
mai rar oi), precum și a unei haine din piele de oaie întoarsă pe dos,”giinmak”- îmbrăcare rituală
a bărbaților în haine de femei.
Obiceiul umblatului „cu o Capră” se numește Kaprıylan gezmää/Keçıylän gezmää.
Urătura „Cu Capră”, la care participau 4-5 persoane, era un mic spectacol de teatru: parcă era
condus de departe, pocnind în același timp din bici. Dintr-o dată, flăcăii încetau să cânte din
cauza faptului că caprei i s-a făcut rău (vrea să bea sau s-a îmbolnăvit). După ce băgau bani în
gura caprei, iar actorii primeau dulciuri și colacul, capra începea să danseze din nou. Umblatul
cu ”Capra” simbolizează fertilitatea pămîntului.
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Pe data de 14 ianuarie, dis-de-dimineața, flăcăi și băieți ( kumi) mergeau să felicite-i pe
nănașii săi și îi aduceau vodkă cu ocazia sărbătorii de Anul Nou. Special pentru baieți, nănașii
pregăteau dulciuri, cadouri și bani. Dacă la masa cineva din oaspeți strănuta, îi promiteau pe un
ieduț din turmă de oi.
Încă un ritual de felicitarea este obiceiul Sorcova ( Survaki, Survaki gezmaa). De obicei,
fetele mergeau pe la casele oamenilor, felicitându-i și dorindu-le un An Nou fericit și lovindui pe stăpânii casei pe spate de trei ori cu un mănunchi de vreascuri. În același timp, stăpânii
casei trebuia să rupă bucăți de benzi de hârtie sau ramuri pe care trebuia să le pună în cuiburile
păsărilor, astfel încât păsările să fie productive în anul următor. Copiilor li se oferea dulciuri,
mâncăruri de casă, păpuși, monezi, în unele sate – batiste brodate, coliere, brățări.
Felicitarea această este interpretată de fete la Sorcova ( trădusă din găgăuză):
Survaki kraa tutmuș,
Survaki șen olmuș,
Yeni yillan biz kutlâriz,
Uzun omur size isteriz!!

Sorcova cu brumă s-a acoperit
Sorcova veselă a devenit,
Cu Anul Nou vă felicităm
Viața lungă vouă vrem!!

A doua zi de revelion este dedicată creșterii vitelor (Hayvannarın günü//Okuzlerin gunu/
Ignajdin). În această zi este obișnuit să se bea câte un pahar de vin pentru sănătatea bovinelor.
Bărbații se adună, mănâncă, fiecare îl cinstește pe ceilalți cu vinul său, astfel încât vitele să fie
sănătoase și să se înmulțească. În ajunul noului an, noaptea târziu, flăcăii merg la casele
iubitelor pentru a curăța ocolul animalelor (Dam kürümää). Acest proces trebuie executat în
secret, fără cunoștința proprietarului. Flăcăul va fi ajutat de iubita sa, care va lăsa poarta
deschisă seara, le va comunica băieților unde se află lopețile și cum să treacă neobservați.
Locul important în tradiții de Anul Nou ocupă masa festivă care includea neapărat jeleu
de cocoș- răcitură( paca), diverse bucate din carne de porc ( kavurma, suvanni) terci cu orez de
lapte( sutlu pirinc). Toate acestea feluri de mâncare aveau o semnificație magică: cocoșul era
un simbol al noului soare, porcul și terciul este un simbol al fertilității. Obligatorie era pîinea
ritualică şi coliva. O însemnătate magică o aveau nucile, păstăioasele, grînele, fructele şi
pomuşoarele: în opinia populară acestea trebuiau să mărească roada şi bunăstarea în familie. La
fel se pregătea un foietaj cu brânză de vaci( doșema, placinta, kuș kurmasi) în care se coptea o
monedă, diverse bețe,un pai, o pană. Fiecare dintre acestea denota un anumit tip de activitate
economică. Plăcinta era împărțită între toți membrii familiei, iar în funcție de cine ce a primit ,
ei judecau succesul. Se credea că cine a primit moneda va fi proprietarul casei. Desigur, acestea
acțiuni magice au rămas în trecut, iar prezența bucatelor pe mase este un atribut obligatoriu al
sărbătorii.
În prezent obiceiurile calendaristice la Găgăuzi din Moldova s-au modificat şi sînt
respectate, în mod tradiţional, ca sărbători de familie. În aceeași timp diferite sate din Gagauzia
păstrează marea partea a obiceiurilor și datinelor, înterpretăndu-le in mod deosebit. Nu demult,
pe data de 12 ianuarie, 2022 în satul Tomai a avut loc festivalul dedicat sărbătorilor de iarnă.
La sărbătoarea s-au prezentat mai multe colective artistice din Autonomia Găgăuză. Scopul
acestui festival este de a promova cultura autohtonă și de a prezinta rituri uitate.
Sărbători de iarnă dau un farmec aparte anotimpului friguros, aducând bucurie, veselie,
dar şi trăiri spirituale. Anul Nou este o sărbătoare a legăturilor de familie, a relațiilor de bună
vecinătate pe care noi trebuie să-i păstrăm cu mare grijă și atenție.
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3. http://kultura-ge.md/index.php?newsid=1704
4. https://ciachirhasdeu.wordpress.com/2019/12/18/traditii-de-craciun-la-gagauzi/
Copii se pregăteau să între în casele cu Urături.
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Participarea trupei la festivalul de sărbătoarea Crăciunului

Fetele se pornesc cu Sorcova.
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Tradiţii de Anul Nou din satul Sânnicoară
Prof. Coord. Marc Daniela-Elena
Elevă: Carla Teodora Lung, clasa a VII-a
Şcoala Gimnazială “Ştefan Pascu” Apahida, Cluj
Structura Sânnicoară

Anul Nou este una dintre cele mai mari sărbători ale românilor. Este o sărbătoare
încântătoare, plină de bucurii şi cel mai minunat moment petrecut alături de cei dragi deoarece
ne oferă oportunitatea de a repovesti, a râde şi a glumi despre întâmplările din decursul anului.
În satul nostru (localitatea Sânnicoară din comuna Apahida, judeţul Cluj), în Ajunul
Anului Nou şi în prima zi din noul an, se merge prin tot satul cu Pluguşorul, cu Sorcova sau cu
Capra. Oamenii din sat se bucură de venirea Pluguşorului deoarece consideră că vor avea un an
prosper, plin de binecuvântări şi reuşite. Ei spun că este bine să primeşti colindători deoarece
permiţi intrarea noului an în sufletul şi casa ta.
Cu Pluguşorul merg de obicei copiii şi, ocazional, adulţii. Copiii mici şi de vârste medii
primesc mere, covrigi şi bani atunci când merg cu uratul.
În satul nostru se consideră că sărbătorile de iarnă încep la începutul postului şi se
termină după Anul Nou. După o bună perioadă de post, mesele de sărbători sunt îmbelşugate.
De obicei masa de revelion se ia împreună cu familia, opţional se mai ia şi cu prietenii.
Mâncărurile puse pe masă sunt de toate felurile, cu cât mai multe cu atât mai bine deoarece se
consideră că o masă îmbelşugată vesteşte un an îmbelşugat. De exemplu, în zonă, principalul
fel de mâncare e mămăliga cu mujdei şi peşte sau peşte cu lămâie. Pe lângă acest fel, pe masa
de Revelion mai avem sarmale, răcituri, salată de boeuf, ruladă, prăjituri, fructe şi diferite
băuturi.
Prăjiturile sunt un desert foarte bun. După festinul îmbelşugat o felie de cozonac este
bine venită. De asemenea, mai servim turtă dulce, dar şi alte prăjituri ca Albiniţa sau Alba ca
zăpada. În ceea ce priveşte fructele, în principal avem mandarine, clementine şi banane. Ca şi
băuturi, pe masă se pun sucuri naturale sau carbogazoase pentru copii, iar pentru adulţi, băuturi
alcoolice plus nelipsita şampanie.
Desigur, pentru mulţi copii, Anul Nou este o bucurie deoarece oferă prilejul folosirii
„pocnitorilor”. Nelipsitele petarde, conform superstiţiilor din bătrâni, sunt folosite pentru a
alunga răul şi ghinionul.
Anul Nou este şi un moment de care sunt legate numeroase superstiţii. Una dintre
multele superstiţii şi cea mai cunoscută dintre toate este folosirea vâscului. Se consideră că,
dacă se sărută sub vâsc, cuplurilor le este dată iubire eternă. O altă superstiţie din zona noastră
este aceea că băiatul trebuie să treacă primul pragul casei. Se zice că dacă femeia intră prima
va aduce ghinion întregului an. Încă o superstiţie este aceea că în noaptea de Revelion trebuie
evitate atât discuţiile în contradictoriu şi limbajul licenţios, cât şi povestirile cu fantome sau
morţi. În afară de faptul că nu sunt deloc plăcute, acestea atrag şi ghinionul. De asemenea,
despre copiii născuţi pe 1 ianuarie se spune că vor avea noroc toată viaţa.
Dorinţele de Anul Nou sunt cele mai importante. Se spune că credinţa în ceea ce-ţi vei
dori de Anul Nou va aduce cu ea împlinirea a ceea ce ţi-ai dorit. Credinţa e cea mai bună cale
spre împlinirea dorinţelor.
Sărbătoarea Anului Nou, cu primirea urătorilor, cu minunatele mese în familie şi cu
prietenii, cu frumoasele urări şi gândurile bune ce le însoţesc, dar şi cu mult aşteptatele petarde,
oferă oamenilor din satul Sânnicoară un moment inedit de bucurie.
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„Ingredientele” sărbătorii
Studiu de caz: sărbătoarea de Anul Nou în zona satului Sânnicoară
Prof. Marc Daniela-Elena
Şoala Gimnazială „Ştefan Pascu”, Apahida, Cluj
Structura Sânnicoară

Lucrarea de faţă are ca punct de pornire cele şapte ingrediente ale sărbătorii despre care
ne vorbeşte etnologul Irina Nicolau în cartea sa Ghidul sărbătorilor româneşti1, respectiv:
„miezul de sfinţenie, timpul bun, locul curat, sufletul primenit, cuvântul, gestul şi lucrul
potrivit”2.
Ca modalitate de cercetare, am ales metoda chestionarului pe care l-am aplicat elevilor
din clasele V-VIII (câte o clasă pe nivel) de la Structura Sânnicoară a Şcolii Gimnaziale „Ştefan
Pascu”, Apahida, din judeţul Cluj. Menţionăm că acest chestionar a fost aplicat elevilor în data
de 3 ianuarie 2022. Subiecţii intervievaţi locuiesc în satele Sânnicoară (45,4% dintre aceştia),
Dezmir (29,5%), Pata (20,4%) şi Apahida (4,5%). Specificăm faptul că aceste sate sunt
încadrate comunei Apahida din judeţul Cluj, comună componentă zonei metropolitane a
oraşului Cluj-Napoca.
În ceea ce priveşte „miezul de sfinţenie”3 al sărbătorii, subiecţii au menţionat dacă s-au
pregătit prin post pentru această mare sărbătoare, dacă s-au spovedit, dacă au încercat să fie mai
buni şi dacă au mers la biserică în perioada acestui sfârşit de an.
În urma analizării răspunsurilor reiese faptul că un procent de doar 17,6% dintre cei
intervievaţi au ţinut post, în timp ce marea majoritate a subiecţilor (82,3%) nu au prezentat
interes pentru perioada de pregătire; sacralitatea şi inclusiv savoarea meselor de Crăciun şi Anul
Nou fiind date în bună parte de perioada prealabilă de post. În raport cu ţinutul postului,
frecvenţa la spovedanie creşte uşor (21,5%), iar prezenţa la biserică în perioada celor 12 zile ce
marchează trecerea dintre ani4 creşte şi mai mult (36%). Totuşi, un procent grăitor dintre aceştia
(96,1%) au specificat faptul că au încercat să fie mai buni cel puţin în această perioada de
sărbătoare.
Privind procentele mai sus enumerate, observăm o micime a „miezului de sfinţenie”
existent în pregătirea pentru sărbătoarea atât de importantă a trecerii „Anului Vechi spre Anul
Nou”5. Această datorie de a acorda atenţia cuvenită riturilor6, în cazul de faţă, ritului de
purificare, pare a fi respectată într-o destul de mică măsură.

1

NICOLAU, Irina, Ghidul sărbătorilor româneşti, editura Humanitas, Bucureşti, 1998.

2

NICOLAU, Irina, „Sărbătoarea” în op. cit., p.13-24.
Idem, p. 13.

3

„În mentalitatea arhaică populară, ciclul sărbătorilor de iarnă corespundea cu ciclul sărbătorilor de renovare a
anului, care începea și se termina cu sărbători importante (Crăciunul și Bobotează), prefațate de ajunuri. Cele
doisprezece zile ale ciclului se pare că reprezintă o reducere simbolică a anului solar de doisprezece luni, o
concentrare a timpului, astfel încât o zi să echivaleze cu luna” în GHINOIU, Ion, Vârstele timpului, București,
Editura Meridiane, 1988, p. 121-122.
5
NICOLAU, Irina, op. cit, p. 69.
4

NICOARĂ, Simona, Istorie și imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2000, p.165.
6
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Sărbătoarea Anului Nou se încadrează în categoria sărbătorilor cu dată fixă. Astfel,
având la dispoziţie calendarul în care găsim „exprimat ritmul şi organizat timpul”7 ne este
aproape imposibil să nu respectăm „timpul bun”8 şi a ritualurile acestei mari sărbători.
Etnologul şi folcloristul Irina Nicolau subliniază faptul că „dintre nopţi, cea mai puternic
şi explicit marcată de ideea de timp este cea dinspre 31 decembrie spre 1 ianuarie. Noapte în
care nu se doarme” deoarece „cine doarme va fi leneş tot anul”9. Într-adevăr, acest obicei de a
sta treaz în noaptea de Revelion este păstrat de către cei intervievaţi: 98% dintre subiecţi au
declarat că au stat treji în această noapte considerând aceasta un lucru bun. Totuşi, motivul
pentru care nu se doarme în noaptea dintre ani este variat pentru ei, mergându-se de la „logic,
e foarte important mai ales pentru sărbătorirea Noului An” până la „da, ca să dăm cu petarde şi
artificii”. Cei câţiva subiecţi care nu doresc să respecte ritualul de a întâmpina treji Anul Nou
au argumentat: „nu, pentru că ne stricăm somnul”. În aceste puţine cazuri câştigă teren anul
linear, fără sărbători, şi pierde din însemnătate anul ciclic, cu sărbători, „rotund ca soarele şi ca
luna”10.
Rămânând în arealul timpului bun, trecem în revistă răspunsurile celor intervievaţi cu
privire la perioada sărbătorilor de iarnă care marchează trecerea dintre ani. La întrebarea „când
încep şi când se termină sărbătorile de iarnă”, răspunsurile subiecţilor au variat între „de când
începe postul” (14,2% dintre cei intervievaţi), de la 1-6 decembrie (33,3%) şi din 20-24-25
decembrie (52,3%) pentru datarea începutului, respectiv 1-2-3 ianuarie (94,2%), dar şi 6
ianuarie (5,7%) pentru datarea sfârşitului acestui ciclu de sărbători. Prin faptul că este menţionat
postul în răspunsurile primite, putem aprecia existenţa caracterului sacru al sărbătorii şi a
importanţei curăţirii sufleteşti. Observăm o oarecare varietate a răspunsurilor şi menţionăm că
nici un subiect nu a amintit faptul că ciclul sărbătorilor de iarnă „corespunde cu ciclul
sărbătorilor de renovare a anului”11, respectiv că începe cu Crăciunul şi se termină cu
Boboteaza, însumând astfel cele 12 zile ce reprezintă „anul solar de 12 luni”12. Cu toate acestea,
cifra „12” apare în relatările celor intervievaţi (în 6 dintre răspunsuri), dar este legată de numărul
boabelor de strugure consumate, subliniindu-se chiar faptul că „se mănâncă, în 12 secunde, 12
boabe de strugure, la ora 12 noaptea”. Alte cifre prezente în răspunsuri şi care au fost legate de
boabele de strugure sunt: 3, 5 şi 9, dar persoanele intervievate nu cunosc însemnătatea lor.
Etnologul Irina Nicolau subliniază faptul că „sărbătoarea se ţine în loc curat şi bun. […]
locul se pregăteşte. A pregăti un loc înseamnă să-l cureţi şi să-l împodobeşti.”13 În urma studierii
replicilor persoanelor care au răspuns chestionarului, am putut remarca, în unele situaţii, o
carenţă a podoabelor în sărbătorirea Noului An. Spre exemplu, pentru a merge cu Pluguşorul,
în marea lor majoritate, copiii nu au îmbrăcăminte specială şi nici alte elemente simbolice. O
singură persoană dintre cele intervievate a răspuns că a purtat ie pentru a merge la urat.

7

BERNEA, Ernest, Cadre ale gândirii poporului roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1985, p.181.

8

NICOLAU, Irina, op. cit., p. 21.

9

Idem, p. 33.

10

Ibidem, p. 124.

11

GHINOIU, Ion, op. cit., p. 121-122.

12

Idem.

13

NICOLAU, Irina, op. cit., p. 22.

41

Cu privire la culori, 43,3% dintre subiecţi au declarat că au purtat haine roşii de Anul
Nou, dar menţionăm că, în urma reacţiilor acestora la întrebare, putem spune că culoarea roşie
a fost pentru ei mai mult o întâmplare şi mai puţin o alegere („da, hanorac roşu”, „ruj roşu”).
De asemenea, aşteptarea Noului An cu haine noi, pentru cei 71,1% care au dat răspunsuri
afirmative, nu pare să vestească neapărat înnoirea anului sau să aibă vreo altă însemnătate.
Dintre răspunsurile primite, o explicaţie grăitoare în alegerea ţinutei pentru Revelion este: „eu
am fost îmbrăcată în negru, alb şi gri pentru că mi se par nişte culori elegante”. Se estompează
astfel semnificaţia culorilor specifice şi chiar ideea înnoirii, făcând loc tot mai mult ţinutelor
alese după propriile considerente, după propriul gust care nu aduc niciun mesaj nou pentru Anul
Nou şi nu încheagă oamenii în grup şi în sărbătoare.
Un element simbolic destul de întâlnit în rândul subiecţilor (51,9%) pentru această
sărbătoare este vâscul care are rol protector în poveştile de iubire.
Un alt ingredient important pentru existenţa unei sărbători este „sufletul primenit”14.
Primenirea, care conform Irinei Nicolau, „înseamnă nu numai curăţire, ci şi regenerare”15 şi se
face prin pregătirea sufletească pentru sărbătoare, respectiv implicarea în cunoaşterea şi
respectarea riturilor acesteia.
Importanţa cuvântului a rămas. În noaptea de Anul Nou, subiecţii intervievaţi au
declarat că îşi fac urări de fericire celebrând trecerea dintre ani. Cele mai frecvente urări fiind
„An nou fericit!” (59,6%) şi „La mulţi ani!” (57,6%), urmate de „Sărbători fericite!” (21,1%).
Unii au preferat să îşi personalizeze formularea urând: „Sărbători binecuvântate, pline de
împliniri!”.
Deşi momentul acestor urări este destul de scurt, acesta are o putere uluitoare ajutând la
buna păstrare a grupurilor. Oamenii cărora subiecţii fac urări sunt în număr mare, nelimitânduse la grupul numit familie (73%), la prieteni (67,3%), la rude (19,2%), la vecini (15,3%) şi la
colegi (7,6%), ci mergând până la a întregirea grupului de oameni ce intră în formarea satului
(13,4%). Persoanele intervievate au declarat că fac urări „oamenilor din sat”, „oamenilor cu
care au mers la colindat şi oamenilor la care au mers la colindat”, „oamenilor de pe stradă”, „la
toţi oamenii pe care i-am văzut”, „la toate persoanele cunoscute”, „la toată lumea din satul
meu”, „la toată lumea din contacte”. Aceste declaraţii arată o plenitudine şi o trăire a
momentului sărbătorii.
Valoarea „cuvântului, a gestului şi a lucrului potrivit”16 este păstrată încă prin mersul
cu colinda sau cu uratul pe la cunoscuţi, vecini, rude, prieteni şi pe la oamenii din sat. În urma
analizării chestionarului putem observa că majoritatea celor intervievaţi merg cu colinda
(80,7%), iar cu uratul merg un număr mai mic dintre aceştia (41,5%), unii dintre ei
argumentând, de exemplu, că „nu [merg], pentru că sunt fată”. Observăm astfel că la sate se
mai păstrează încă vechiul obicei de a face lucrurile „cum se face” fără adaptarea la nou.
Primirea colindătorilor şi a urătorilor şi recompensarea lor cu bani, dulciuri şi fructe
face parte din ritual şi dă suflu şi sens sărbătorii.

14

NICOLAU, Irina, op. cit., p. 23.

15

Idem.

16

Ibidem.
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Versurile folosite la urat sau cu colinda sunt cunoscute astăzi atât din familie, de la rude
sau de la bunici („din neam”, „eu ştiu din neamul meu textul cu sorcova şi cu colinda”, „de la
strămoşii familiei”) (50% dintre cei intervievaţi), cât şi de pe internet (42,3%) arătând o
îndepărtare vădită de grupul mic format din familie, rude, prieteni şi oamenii satului şi o
apropiere de nemărginitul grup oferit de internet.
De departe, cel mai aşteptat moment al sărbătorii pare a fi, pentru copii, „puşcatul
petărzilor”. Astăzi, deşi în număr uluitor de mare, zgomotoasele petarde nu par a mai avea rolul
de a alunga răul şi ghinionul, ci mai degrabă au rol de distracţie. La întrebarea „dacă au folosit
petarde”, 96,1% dintre subiecţi au răspuns afirmativ, mulţi dintre ei subliniind multitudinea
numărului de petarde folosite.
Sărbătoarea Anului Nou, „regenerarea cosmică prin excelenţă”17, păstrează şi astăzi o
valoare însemnată pentru copiii din zona satului Sânnicoară. Deşi, pe de o parte, există semne
care arată tendinţa spre îndepărtarea faţă de unele ritualuri şi unele componente ale acestei
sărbători (cum ar fi: lipsa veşmintelor sau a altor elemente speciale pentru a merge cu uratul
sau îndepărtarea de post şi de un ritual de purificare fizică şi sufletească: postul şi spovedania),
pe de altă parte, această sărbătoare rămâne însufleţită prin păstrarea cuvântului (urările şi
urăturile), prin primirea colindătorilor şi a urătorilor şi răsplătirea lor sau prin strădania de a fi
mai buni cel puţin de sărbători.
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Tradiții de Crăciun și Anul Nou din Muscel –Argeș
Prof. Marinescu Eugenia
Școala Gimnazială Specială Târgoviște -Dâmbovița

Zona spirituală a Muscelului –Valea Dâmboviței , a păstrat și perpetuat o bogată
zestre culturală, rod al înțelepciunii și al activității creatoare a oamenilor de aici.
Locuind într-un spațiu unde s-au născut mituri si legende, oamenii acestor
meleaguri, păstrători de limbă și datini, au ținut prinsă flacăra tradiției, meșteșugurilor și
a dragostei de natură, prietena milenară a românilor.Caracteristica esențială a culturii
populare muscelene o constituie diversitatea creației artistice dezvoltate pe o bază
ancestrală, izvorâtă din setea de frumos a celor ce si-au ctitorit viața pe aceste plaiuri.
Crăciunul reprezintă pentru fiecare dintre noi un moment deosebit, este o
sărbătoare care ne face să fim mai buni, să-i vedem pe ceilalţi într-o lumină mai
favorabilă, să ne deschidem sufletul mai uşor, este o sarbătoare de vis... În fiecare colţ de
pe glob datina Crăciunului îmbină elemente universal întâlnite, cum ar fi împodobirea
bradului, cu altele, mai puţin cunoscute, specifice zonei. Tocmai despre aceste obiceiuri
deosebite din zona Muscelului va fi vorba în cele ce urmează.
Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile
îngerilor, dacă vor veghea până la primul cântat de cocoş. În aşteptarea acestei minuni
credincioşii obişnuiesc să ardă tămâie pentru ca grijile şi paguba din casă să fie alungate.
Ei se roagă Mântuitorului Iisus pentru îndeplinirea dorinţelor. În Ajunul
Crăciunului, pe înserate, în toate satele începe colindatul. Unul dintre obiceiurile cele mai
cunoscute ale copiilor colindători este umblatul cu Steaua. Acest obicei evocă momentul
în care, la naşterea lui Iisus, pe cer s-a ivit steaua care i-a călăuzit pe magi. Cele mai
cunoscute cântece de stea sunt ”Steaua sus răsare”, ”Trei păstori se întâlniră”, ”O, ce veste
minunată”, ” În oraşul Viflaim”. Spre deosebire de colinde, transmise de la o generaţie la
alta prin viu grai, cântecele de stea au fost culese în cartea lui Anton Pann, care a apărut
în numeroase ediţii.
Colindătorii, copii şi adulţi, merg din casă în casă vestind prin cântec Naşterea
Pruncului Iisus. Gazdele oferă colindătorilor covrigi, fructe şi crăciunei (colăceii de
Crăciun). De pregătirea colăceilor se ocupă gospodinele şi fetele acestora. Aluatul din
care se prepară colăceii este pregătit cu drojdie, după reţeta pâinii. Se prepară colaci
împletiţi din mai multe fâşii, colaci ce se dăruiesc oaspeţilor de seamă prezenţi la masa
festivă de Crăciun.
Cu câteva zile înainte de începerea sărbătorilor, are loc sacrificarea porcului.
Aceasta are loc în ziua de Ignat, pe 20 decembrie. Tradiţia cu pricina este respectată
îndeosebi la sat, unde totul se desfăşoară conform unui adevărat ritual. Originile acestuia
datează din vremurile de dinaintea creştinismului, acesta din urmă aceptându-l ca o parte
firească din viaţa comunităţii şi dându-i de asemenea o însemnătate spirituală întrucât
bucatele astfel pregătite nu pot fi consumate până ce nu au fost sfinţite de preot.
Colindatul deschide de obicei ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de Anul Nou. La
sate, cu colinda merg copii şi flăcăii. Aceştia sunt organizaţi într-o ceată, cu o ierarhie
bine stabilită, existând un conducător şi un loc de întâlnire. În trecut, flăcăii cu vârste
cuprinse între 18-20 ani erau cei care mergeau la colindat. Aceştia îşi găseau o gazdă la
care stăteau pe toată perioada sărbătorilor şi nu aveau voie să umble singuri pe uliţele
satului, ci doar în ceată. Tot ce se petrece în această perioadă trebuie sa aibă un caracter
augural, colindele caracterizându-se prin crearea unei atmosfere pline de optimism în care
se formulează dorinţe şi năzuinţe ale oamenilor, acestea atingând chiar limitele
fabulosului.
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Jocul Ursului are o vechime apreciabilă în zona Argeş - Muscel, fiind practicat
în trecut de ţiganii ursari care colindau satele, în sărbători jucându-şi ursul dresat la casele
gospodarilor care îi primeau. În ultimii 50-60 de ani obiceiul nu a mai înregistrat o
frecvenţă mare, dată fiind dispariţia acestei ocupaţii în cătunele meşteşugarilor rudari. Sa menţinut însă un timp ca un joc cu măşti, având o arie de răspândire în unele sate din
nordul Muscelului şi mai exact în Măţău-Mioarele, Dragoslavele, Bughea de Sus ,
Cetăţeni și Văleni Dâmbovița.
Alt obicei cunoscut este Vicleimul, o formă de teatru popular care semnifică
naşterea lui Iisus. Inspirat din literatura bisericească, Vicleimul păstrează detalii din
colindatul cu măşti. Altă formă de teatru popular sunt Irozii, în care personajele centrale
sunt împăratul Irod, pruncul Iisus, magii.
Un alt obicei care s-a pastrat de sute de ani este umblatul cu capra. Acest obicei
se petrece de la Crăciun până la Anul Nou. Capra este însoţită de o ceată zgomotoasă cu
nelipsiţii lăutari care acompaniază dansul caprei, care sare, se roteşte şi se apleacă, în
acelaşi timp clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Spectacolul se remarcă mai ales prin
originalitatea costumului şi a coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei provine
din ceremoniile sacre arhaice închinate renaşterii divinităţii.
Primul colind, care se cântă la fiecare casă, în Ajunul Crăciunului, este colindul
de uşă sau de fereastră. Prin aceast colind se invocă trezirea rituală a gazdelor, pentru ai întâmpina pe colindătorii ce le aduc vestea naşterii lui Hristos şi pentru a se pregăti să
celebreze marea sărbătoare a Naşterii Domnului: ”Sculaţi, sculaţi, boieri mari/ Florile
dalbe/ Sculaţi, voi, români plugari/ Că vă vin colindători/ Noaptea pe la cântători/ Şi vaduc un Dumnezeu/ Să vă mântuie de rău/ Un Dumnezeu nou născut”. Refrenul ”Florile
dalbe”, des întâlnit în poezia colindelor, are astăzi numai o valoare simbolică. Se
presupune, însă, că la origine el era o formulă magică, rostită concomitent cu atingerea
persoanei colindate cu o ramură înflorită de măr.Citarea ramurii de măr în colinde, la fel
ca şi folosirea ei rituală, avea rostul de a transmite omului calităţi atribuite plantei: energie
şi vigoare şi este întrucâtva înrudit cu obiceiul sorcovitului de Anul Nou. Se spune că
pentru a avea noroc, în anul ce bate la uşă, nu trebuie să mănânci nimic în ajun de Crăciun.
În ziua de Ajun nu sunt permise supărarea, certurile şi loviturile: cel care loveşte cu
pumnul va primi înapoi tot atâţia pumni cât a dat.
Conform unei superstiţii, în ziua de Ajun nu este permis consumul de rachiu. Se
spune că cel care bea rachiu pe 24 decembrie, va fi batjocorit de diavol.Un obicei popular
este aducerea unei crenguţe de vâsc în casă. Aceasta este aducătoare de noroc, belşug şi
alungă certurile şi ghinionul. O tradiţie presupune împodobirea bradului de Crăciun cu un
săculeţ mic, umplut cu boabe de fasole albă. Acestea simbolizează puritatea sufletului.
Casa nu trebuie măturată în ziua de Ajun, căci aşa se alungă tot norocul. O altă tradiţie
este recuperarea tuturor bunurilor împrumutate de-a lungul anului.
O superstiţie spune că dacă un bărbat intră primul în casă în ziua de Crăciun, sau
de Anul Nou familia va fi binecuvântată cu noroc tot anul care urmează.
În prima zi a noului an, de Sfântul Vasile, se crede că cerurile se deschid, că
rugăciunile sunt ascultate și că animalele vorbesc cu glas omenesc. Tot atunci se merge
cu Plugușorul și cu Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și belșugul pentru
gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că aceia care nu primesc cetele de
colindători vor avea necazuri și sărăcie în anul ce vine.
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În ajunul Anului Nou, cetele de flăcăi merg cu Plugușorul. Străvechi obicei agrar
derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, Plugușorul a ajuns o
urare obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Plugușorul este întotdeauna
însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, dar plugul adevărat, tras de boi,
a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau de buhaiul care
imită mugetul boilor. La sate, Plugușorul este însă extrem de complex, iar alaiurile care
merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug.Semănatul este un obicei agrar, structurat
după modelul colindelor și practicat de copii în dimineața zilei de Anul Nou, după
încheierea Plugușorului.
Colindătorii purtând traiste de gât încărcate cu semințe de grâu, secară, orz, ovăz,
mai rar cu porumb, intră în case, aruncă boabe cu mâna, imitând semănatul pe ogor, și
urează gazdelor sănătate și roade bogate. Ei sunt răsplătiți cu mere, colaci sau bani. După
plecarea lor, gospodinele adună semințele și le duc în grajdul vitelor, pentru a fi sănătoase
peste an.
Un alt obicei de Anul Nou, umblatul cu Sorcova reprezintă bucuria copiilor, care
poartă o crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul
căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar
''surov'' (verde fraged), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore.
Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva
rolul unei baghete magice, înzestrată cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui
vizat. Textul urării, care amintește de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mișcării
sorcovei.În ultima zi din an, dar şi în prima zi a Anului Nou, este bine să nu facem
cheltuieli şi să nu aruncăm nimic din casă - nici măcar gunoiul, deoarece, se spune, odată
cu el aruncăm afară din casă şi norocul. Totodată, oamenii nu trebuie să aibă nicio datorie
când începe noul an. În caz contrar, ei vor rămâne datori întreg anul.
Conform tradiţiei populare, la miezul nopţii dintre ani uşa casei trebuie să fie
deschisă, pentru a-i face loc anului vechi să iasă şi Anului Nou să intre. Bătrânii spun că
la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoana să poarte o haină nouă şi ceva roşu, dar
şi să aibă în buzunar nişte bani.
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Traditii inedite de Anul Nou din intreaga lume
Prof. Nicolae Nicoleta-Giorgiana

Peste tot in lume, practica obisnuita in Ajunul Anului Nou, dar si in noaptea de Anul Nou este
sa se petreaca si, la miezul noptii, sa se bea sampanie. In multe culturi si in orase ca Berlin,
New York, Sydney, Londra, Paris, Rio de Janeiro, Toronto, Praga si Tokyo, artificiile si
zgomotele produse cu ajutorul diverselor obiecte fac parte integranta din spiritul acestei
sarbatori. Ajunul Anului Nou este declarat zi nelucratoare in multe tari, printre care Australia,
Argentina, Brazilia, Grecia, Noua Zeelanda, Filipine si Venezuela. Bebelusilor nascuti pe data
de 1 ianuarie li se ofera premii", constand in lapte praf, paturi, scutece sau suzete.
România
La romani, obiceiurile sunt, fara indoiala, manifestari pitoresti folclorice, mari spectacole. Ele
cuprind semnificatii profunde asupra omului si relatiilor lui cu natura, cu lumea inconjuratoare.
Craciunul deschide ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor Anului Nou. Obiceiul de a colinda
inseamna, de fapt, a merge din casa in casa cu diferite urari. El se manifesta pregnant in ciclul
Anului Nou. In satele hunedorene din zona Orastiei, vestea Nasterii Domnului in ieslea sfanta
este purtata pe ulite de ceata de calusari colindatori in larma de zurgalai, tropote si strigaturi.
Sunt feciori in costume nationale cu camasa cusuta cu negru, in motive sobre, pline de
rafinament, si poale incretite, cu cioareci de lana alba, stransi pe picior, cojoc alb, zurgalai,
prinsi sub genunchi de o banda cu ciucuri tricolori, lungi pana la glezne, iar pe cap poarta o
caciula neagra de miel impodobita cu pana de fazan sau de paun. In dimineata Anului Nou,
copiii obisnuiesc sa mearga cu Sorcova si cu Semanatul. Obiceiul Sorcovei este mai cunoscut
in Muntenia, dar il regasim raspandit si in restul tarii. El este practicat de copii de la 3-4 ani
pana la 12-13 ani. Exista zone ale tarii unde cu Sorcova merg numai baietii, iar in altele numai
fetele. Adesea copiii merg cate doi, alteori merge doar unul singur, colindåndu-se doar
membrilor familiei sau unui grup de vecini. Urarea cu plugul sau cu buhaiul, Plugusorul cum
i se spune in popor, este un stravechi obicei agrar prin excelenta, care se practica si azi mai cu
seama in Moldova. In ajunul Anului Nou, in multe locuri, chiar in ziua de Anul Nou, ceata de
uratori formata din doi pana la douazeci de flacai sau barbati insurati de curand,pleaca din casa
in casa sa ureze cu Plugusorul sau sa "haiasca", cum se spune in Moldova. Cu Plugusorul ureaza
astazi si copiii.
Marea Britanie
Englezii serbeaza Anul Nou asteptand ca Big Ben-ul sau un alt orologiu sa vesteasca miezul
noptii pentru a se bucura de petrecere. De obicei, toti cei adunati in strada numara, descrescator,
ultimele zece secunde care au mai ramas pana la ora 24.00.

Australia
In cea mai lunga noapte a anului, orasul australian Sydney aduna cel mai mare numar de
oameni, dupa Rio de Janeiro, care atrage peste doua milioane de persoane pe plaja din
Copacabana. Urmeaza New York-ul si Londra care aduna intre 800.000 si un milion de
petrecareti. In acest oras important al Australiei, focurile de artificii sunt lansate, in mod oficial,
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de pe podul Sydney Harbour. Acest moment spectaculos poate fi vazut pe o raza de 16 km si
strange la un loc peste 300.000 de turisti in fiecare an.
Japonia
In Oshogatsu, Japonia, Anul Nou este cea mai importanta sarbatoare, fiind simbolul renasterii.
La miezul noptii de 31 decembrie, templele budhiste trag clopotele de 108 ori, in incercarea de
a expulza cele 108 feluri de slabiciune umana. Momentul sosirii noului an este un prilej de
bucurie pentru toata lumea si nimeni nu are voie sa munceasca in aceasta zi. Copiii primesc
otoshidama", mici daruri cu bani inauntru.
Spania
La cumpana dintre ani, traditia spaniolilor este de a manca douasprezece boabe de strugure.
Obiceiul este menit sa asigure fericirea in urmatoarele 12 luni din anul care incepe. Dupa cina
luata impreuna cu familia, tinerii se indreapta spre berarii sau
discoteci si abia spre dimineata se mai intorc la casele lor, unde iau micul-dejun traditional,
alcatuit din ciocolata calda si produse de patiserie.
Franta
Francezii mai numesc ajunul Anului Nou si Sfantul Silvestru, zi in care se servesc multe feluri
speciale de mancare si bautura, dintre care pateul de ficat de gasca si sampania sunt nelipsite.
Sarbatoarea poate fi marcata fie printr-o cina intima alaturi de familie si prieteni, fie printr-o
serata dansanta.
Perioada vacantelor ia sfarsit pe data de 6 ianuarie, atunci cand locuitorii acestei tari se infrupta
dintr-o prajitura traditionala, a carei reteta variaza in functie de zona.
Grecia
Anul Nou coincide, in aceasta tara, cu Festivalul Sfantului Basil, unul dintre fondatorii bisericii
ortodoxe din Grecia. Una dintre mancarurile traditionale care se serveste este Vassilopitta sau
prajitura Sfantului Basil. O moneda de argint sau de aur este introdusa in momentul in care se
coace prajitura, iar cine o gaseste in bucata sa va avea noroc in anul urmator.
Brazilia
Brazilienii pun mare pret pe sarbatoarea Anului Nou, ei dezvoltand o adevarata traditie in acest
sens. In majoritatea oraselor din Brazilia, chiar si in cele micute, la miezul noptii de 31
decembrie au loc nenumarate focuri de artificii care se prelungesc mult dupa ora 00.00 si
spectacole muzicale. Sao Paolo este renumit pentru Maratonul Sfantului Silvestru", care are
loc, in acest moment al anului, in perimetrul situat intre bulevardul Paulista si centrul orasului.
La maraton iau parte atleti din toata lumea, inclusiv staruri olimpice, ca de exemplu kenyanul
Paul Tergat, cel care a castigat de cinci ori aceasta intrecere.
Ecuador
In timpul celebrarii Anului Vechi", ecuadorienii ard figurine realizate din lemn sau ziare,
obiecte care simbolizeaza distrugerea vechiului si a evenimentelor neplacute care au avut loc
in anul care tocmai s-a incheiat. Deseori, figurinele reprezinta si oameni politici detestati.
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Olanda
Populatia acestei tari este obisnuita sa aprinda brazii de Craciun pe strazi. Focul are scopul de
a indeparta vechiul si a ura bun venit noului.
Panama
Sarbatoarea Anului Nou in Panama te face sa-ti astupi urechile. La miezul noptii, toti
panamanezii fac un zgomot urias. Locuitorii se intrec in strigate, iar fiecare bate unde si in ce
nimereste. Ajutorul principal al zgomotului sunt claxoanele automobilelor. A
doua zi, nebunia continua, iar trecatorii sunt udati, caci din balcoane se stropeste cu apa.
Birmania
In Birmania, exista o traditie similara cu cea din Panama. Deoarece Anul Nou se
sarbatoreste in cea mai calda zi a anului, atunci oamenii arunca cu apa din abundenta, iar cei
care sunt udati nu au voie sa se supere. Acest obicei este simbolul fertilitatii.
China
China are o poveste mult mai lunga, care se intinde pe mii de ani, dar pe care vom incerca sa o
sintetizam. Aici, aceasta sarbatoare dateaza de circa patru mii de ani! Numai ca la început nu
se numea Sarbatoarea primaverii" si nici nu avea o zi fixa. În secolul al X-lea î.e.n. chinezii
au numit Anul Nou Sarbatoarea Primaverii". Pe vremea aceea, cuvântul an" (Nian în
chineza) avea un sens anume: recolte bogate la toate culturile. Dupa traditia populara din China,
Sarbatoarea Primaverii curpinde, în sens larg, o perioada lunga, începând din ziua de 23, si chiar
8 a ultimei luni din calendarul traditional chinezesc, si terminându-se la data de 15 a primei
luni, cu Festivalul Lampioanelor. În aceasta perioada, ultima noapte a anului si întâia zi a
primei luni din noul an sunt cele mai bogate în manifestari folclorice si socotite drept puncte
culminante ale sarbatorii. Ajunul Anului Nou chinezesc este petrecut în multe si diferite feluri,
diferentiindu-se de la o localitate la alta. Nelipsita este, atât în nordul, cât si în sudul tarii, cina
luata împreuna de întreaga familie. Atunci, se servesc de regula zeci de feluri de preparate dintre
care, mai ales în sudul tarii, pestele si brânza de soia nu pot lipsi, deoarece pronuntia cuvintelor
brânza" si peste" este identica în limba chineza cu bunastare" si belsug". În nordul
Chinei, la cina amintita nu lipsesc coltunasii. În unele regiuni, tinerii si adolescentii încep sa
aseze si sa aprinda petarde. Obiceiul este legat de o legenda potrivit careia în antichitate exista
un demon numit Anul", care vietuia în padure. În Ajunul Anului Nou, demonul intra în sat
facând rau oamenilor. Într-un an, demonul a trecut poarta casei unui om sarac. Acesta, neavând
de nici unele si nici mâncare, a pus niste trestii de bambus în soba, ca sa aiba macar
foc. Bucatile de bambus cuprinse de flacari au explodat cu zgomot mare si l-au bagat pe demon
în sperieti, punându-l pe fuga. Vestea s-a raspândit si toti satenii au început sa puna pe foc
bambusi în ajunul noului an, cu speranta ca si ei vor izgoni demonii. Ulterior, dupa ce au
inventat praful de pusca, chinezii au renuntat sa puna bambusul pe foc si au fabricat pocnitori.
În aceeasi perioada, se practica în China si obiceiul de a împodobi camerele cu imagini de Anul
Nou, deosebit de viu colorate. Aceste tablouri sunt caracterizate prin trasaturi fine, compozitii
putin exagerate, o policromie impresionanta si un specific pronuntat folcloric. Astfel de tablouri
au ca tematica recolta bogata, aspecte ale muncii agricole, peisaje naturale, flori si pasari etc.
Printre cele mai vesele manifestari ale Sarbatorii Primaverii din China se numara si traditionalul
Yuan Xiao, adica Festivalul Lampioanelor, care se desfasoara la doua saptamâni dupa Anul
Nou chinezesc. Trei zile si trei nopti, principalele strazi ale localitatilor din tara trepideaza sub
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suvoiul neîntrerupt al carelor si corabiilor alegorice, fastuos împodobite, purtând personaje
cunoscute, din folclorul local. Aceste care si corabii sunt înconjurate de muzicanti si formatii
artistice, dar si de dansatori pe catalige. Se pot vedea multe masti si costume pitoresti. Copii
învesmântati în matase rosie si galbena, simbol al bucuriei, izbesc necontenit micile lor talere
de arama. Cortegiile sunt însotite zeci de mii de locuitori care poarta lampioane colorate, de
toate formele si marimile. În pietele din orase sau la hotarele satelor, dragoni imensi si lei
caraghiosi, ascunzând sub pielea" lor 10-12 oameni, executa dansuri acrobatice ametitoare,
încurajati fiind de spectatori entuziasti.
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”Steaua călăuzitoare - lumina întregului an”
Prof. coord. Petrovici Mariana-Diana
Elevă: ZELE AMALIA, clasa a VI-a A
Școala Gimnazială nr. 27, Timișoara
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METODE ACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
Pantea Florina-Monica
„Metoda experimentală este singura metodă
prin care se poate ajunge la o analiză ştiinţifică a pasiunilor. ” – Oscar Wilde

1. Delimitare conceptuală:
Sensul termenului metodă are origini în limba greacă din alăturarea cuvintelor metha- „spre”, „către” și odos„cale” și are înțelesul de „drum (către)… “, „cale (spre)…”; o modalitate de căutare, de o cale de explorare a unui
fenomen obiectiv în vederea aflării unui adevăr; pașii în vederea atingerii unui scop, a obţinerii unui rezultat
determinat

2. Importanța metodelor de învățământ:
Necesitatea metodelor de învăţământ reprezintă faptul că, prin folosirea lor în procesul instructiv-educativ, se poate
modela demersul proceselor de predare şi învăţare, așsadar prin metodă efectele învăţării sunt influențate, metoda
devine direct răspunzătoare de rezultatele obţinute, de nivelul rezultatelor şi eficienţa actului instructiv-educativ.

3. Deosebirile dintre metode clasice și metode moderne:
Metodele tradiţionale (cele valoroase pentru evaluarea unor cunoştinţe dar şi a capacităţi de bază) nu sunt la fel
de eficace pentru, dezvoltarea gândirii divergente, dezvoltarea creativităţii, pentru formare psihosocială a viitorului
adult, a capacităţii de generalizare, de dezvoltaarea spiritului de cooperare sau de dezvoltare a competenţelor de
autoevaluare. Între metodele moderne și metodele clasice există o serie de asemănări, dar și deosebiri, iar îmbinarea
armoinoasă a acestor asepecte determină actul educațional complex și interesant pentru elevi. Metodele clasice
pentru copiii care cresc în zilele noastre pot fi lipsite de interes, iar metodele noi ajută la menținerea atenției elevilor
pe tot parcursul orei.
Metodele clasice au următoarele aspecte: nasc relații rigide între profesori și elev, impun un control rutinat,
profesorul transmite informațiile elevilor, creează spirit competitive, se bazează pe motivație extrinsecă, stiința
apare ca o sumă de informații finite, se orientează spre produs, au prea puțin caracter aplicativ.
În oglindă cu metodele clasice, metodele moderne au următoarele caracteristici: se promovează relații
democratice, cooperarea dintre cadru didactic și elevi fiind prezentă, efortul de autocontrol este stimulat, apare
spiritul de autoreglare, apare efortul de autoevaluare la elevi, profesorul are rol de organizator, animator,
îndrumător al actului educațional; se pune accent pe spirit cooperativ, motivația extrinsecă intră în prim-plan,
accentul cade pe procesele cu ajutorul cărora elevii ajung la elaborări personale, se cultivă spiritul aplicativ și
experimental.

4. Metode şi tehnici de predare – învăţare interactivă în grup:
A) Metoda predării – învăţării reciproce
Reprezintă o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de studiere unui text. Elevii prin această metodă preiau
rolul profesorului, trasmițând informații colegilor. Această metodă este bazată pe patru strategii de învăţare
utilizate de oricine face un studiu de text pe teme științifice, sociale sau un text narativ.
Strategiile sunt: rezumarea-selectarea a ceea ce este cel mai important din ce s-a citit; punerea de întrebări –
scrierea unei serii de întrebări despre informaţiile citite; clarificarea datelor- clarificarea termenilor necunoscuţi;
precizarea – exprimarea a ceea ce cred elevii despre text.
Desfăşurare: Profesorul împarte textul pentru a fi studiat, iar apoi clasa se împarte în patru grupuri corespunzătoare
celor patru roluri și fiecare grup îşi va exercita rolul.
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Avantaje: Această metodă este o strategie de învăţare în grup. Are rolul de a ajuta elevul la însușirea tehnicilor de
lucru cu textul la prima vedere, iar aceste tehnici de lucru intelectuale pot fi folosite apoi independent. Capacitatea
de exprimare este dezvoltată, la fel și atenţia, capacitatea de ascultare activă și gândirea.
B) Metoda „Schimbă perechea”
Această metodă este bazată pe munca elevilor în perechi. Clasa în cadrul acestei metode se împarte în două grupe
cu număr egal de participanți și se alcătuiesc două cercuri concentrice, elevii fiind puși faţă în faţă, pe perechi.
Desfăşuare: Colectivul de elevi se organizează în două grupe egale, iar astfel fiecare elev va ocupa un loc fie în
cercul din interior, fie încercul din exterior. Elevii se pun față-n față, așadar fiecare are partener. În următoarea
etapă se prezintă datele problemei: profesorul oferă cazurile pentru dezbateri şi explică importanţa soluţionării. În
etapa de lucru în perechi, elevii lucrează câte doi. Acest lucru durează doar câteva minute, iar apoi, cei din cercul
exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerul de dialog, iar astfel creând o nouă pereche.
Jocul se continuă până în momentul în care se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările. În ultima etapă
se analizează ideile şi se elaborează concluziile. Profesorul împreună cu elevii face o schemă a concluziilor
obţinute.
Avantaje: Reprezintă o metodă interactivă de grup și stimulează participarea tuturor elevilor la activitate. Elevii
au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii colectivului de care fac parte, astfel încurajându-se socializarea
lor. Reprezintă o metodă simplă de aplicat la orice grup de vârstă şi adaptabilă oricărui domeniu și se dezvoltă
inteligența interpersonală.

5. Metode şi tehnici de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor:
A) Tehnica Lotus (Tehnica Florii de nufăr)
Metoda florii de nufăr este metoda care presupune deducerea conexiunilor între concepte, toate având la bază o
temă centrală. Tema centrală determină cele opt idei secundare care se vor construi în jurul ei asemenea petalelor
florii de nufăr. Cele opt idei secundare se trec în jurul temei centrale, iar apoi ele devin teme principale pentru alte
opt flori de nufăr. Pentru fiecare dintre aceste noi teme centrale secreează câte opt alte idei secundare. Prin această
metodă pornind de la o temă centrală, sunt dezbătute alte noi teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate concepte
și conexiuni noi. Se poate aplica ca un exerciţiu de stimulare a creativităţii, dar şi pentru evaluare. Avatajul acestei
metode este că este o bună metodă pe de o parte a creativității, iar pe de altă parte este o metodă excelentă de
evaluare.
B) Harta cognitivă
Reprezintă o metodă aplicabilă la toate disciplinele și la toate nivelurile. În cadrul acestei metode un rol esențial
are modalitatea în care se structurează informațiile, iar de modul de organizare al ideilor se stabilesc relaţii între
cunoştinţele asimilate. Prin cadrul acestei metode se realizează o listă cu 10-15 idei sau concepte cheie despre are
ne interesează şi se însoțesc de câteva exemple. Prin această metodă pornind de o la singură listă de bază se pot
crea o multitudine de alte liste, hărți conceptuale.
Desfășurare: În prima etapă se transcrie fiecare concept sau idee şi fiecare exemplu pe o foaie de hârtie. A doua
etapă reprezintă inițial aranjarea conceptelor generale, iar ulterior conceptelor celorlalte. Există posibilitatea
adaugării altor concepte pentru ușurara înțelegerii celor existente. existente. În a treia etapă se trasează linii de la
conceptele de sus către cele de jos în condiția relaționării acestora relaţionează. În a patra etapă se scrie câte un
cuvânt pentru explicarea relaţiei existente între conceptele conexate, iar ulterior se trec exemplele sub conceptul
de care aparţin. În ultima etapă elevii vor copia rezultatul obţinut, realizând astfel harta conceptuală.
Avantaje: Această metodă are ca produs finit unul concret. Metoda oferă o gamă largă de posibiltate de cooperare
între profesor și elevi, dar și între elevi și se valorifică resursele personale.

6. Metode şi tehnici de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii:
A) Metoda Sineleg
Reprezintă o metodă de menţinere a gândirii elevilor în însușirea unui text, de verificare a gradului de
înţelegere a unui conţinut nou, a unor idei. Înainte de a începe lectura textului, elevilor au de notat tot
ce ştiu în legătură cu tema care urmează a fi abordată. Profesorul va direcţiona gândirea elevilor asupra
unor carcteristici la care ei nu s-au gândit anterior. În timpul lecturii textului elevii au de făcut pe
marginea
textului
nişte
semne
care
au
semnificațiile
următoare:
,,√”
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(bifă) - ceea ce deja știu, semnul ,,-” (minus) – ceea ce este diferit de ceea ce ştiu; semnul ,,+” (plus) – se
folosește când informația citită este nouă și semnul ,,?” (semnul întrebării) se utilizează când există un anumit
aspect despre care elevii ar dori să afle mai multe informații.
B) Metoda Ciorchinelui
Reprezintă o metodă didactică cu ajutorul căreia se stimulează evidenţierea conexiunilor între idei și o modalitate
de a analiza asociaţii noi care apar între idei sau de a relua sensurile noi ale ideilor.
Desfăşuare: În prima etapă se scrie un cuvânt sau o propoziție nucleu în centrul tablei. În a doua etapă se scriu
idei, concepte care au legătură cu tema principală de pe tablă. În a treia etapă se leagă ideile, conceptele propuse
cu nucleul cu ajutorul unor linii care vor evidenția conexiunile între idei. Se trec toate ideile care pot avea legătură
cu tema propusă până la expirarea timpului alocat.

7. Concluzii:
Bineînțeles că metodele active de predare-învățare nu sunt doar cele enumarate, ele fiind mult mai multe la număr.
Prin acest articol am urmărit evidențierea asemănărilor și deosebirilor care apar între anumite metode moderne și
modul lor de desfășurare. Unele metode devin utile pentru consolidare, altele pentru reactualizarea informațiilor
sau însușirea lor, dar punctul lor comun este că prin ceste metode elevul intră în contact direct cu informațiile noi
și le va putea aplica în funcțiile de preferințele lui. Elevul din secolul 21 are nevoie de dinamism, de diversitate,
iar noi avem sarcina de a oferi aceste lucruri în cadrul orelor de curs și metodele moderne ne sunt de mare ajutor
în acest sens.
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”Plugușorul de Anul Nou”
Prof. coord. Petrovici Mariana-Diana
Elevă: RUSU DARIA, clasa a VI-a B
Școala Gimnazială nr. 27, Timișoara
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Piesa de Anul nou ,,Căprița”
Prof. Triboi Sergiu

Moşu: Bună seara să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi
Iaca am venit şi noi
Să vă colindăm pe voi
Să urăm să semănăm
Că cu toţi creştini suntem
Am venit nu singurei
Da cu colindătorii mei.
Cu acestă ceată aleasă
Noi mergem din casă-n casă
Am ajuns la voi creştini
Să vă colindăm din plin.
Colind
Deschide uşa creştine
1. Deschide uşa creştine } 2ori
Cam venit din nou la tine
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
2. Noi la Betleem am fost } 2ori
Unde sa născut Hristos
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
3. Şi-am văzut şi pe-asa mamă } 2ori
Pe care Marie o cheamă
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
4. Cum îmblai din casă- în casă} 2ori
Ca pe fiul ei săl nască
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
5. Umblan sus şi umblan jos} 2ori
Ca să-l nască pe Hristos
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
6. Umblan jos şi umblan sus } 2ori
Ca să-l nască pe Isus
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Colindăm, Colindăm
1. Noi umblăm a colinda
În seara de Crăciun
Pe la casa altuia
În seara de Crăciun.
Refren: Colindăm, colindăm iarna
Pe la uşi pe la fereşti
Colindăm, colindăm iarna
Vechi colinde romîneşti.
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2. Şi la anul vom veni
În seara de Crăciun
Numai dacă ni-ţi pofti
În seara de Crăciun.
Refren:
3. Rămîi gazdă sănătoasă-n
Seara de Crăciun
Că ne-ai pus colaci pe masă- n
Seara de Crăciun.
E ajun de Crăciun
1. E ajun de crăciun
Lerui ler, leru-i ler}
Să mai stăm oameni buni Lerui ler, leru-i ler } 2ori
Veniţi colindători
Lerui ler, leru-i ler}
S-ascultăm urători.
Lerui ler, leru-i ler } 2 ori
2. Să venim la urat
Tot cu suflet curat
Şi din suflet să dăm
De nevoi să scăpăm

Lerui ler, leru-i ler}
Lerui ler, leru-i ler } 2ori
Lerui ler, leru-i ler}
Lerui ler, leru-i ler } 2ori

3. Sănătoţi să ne fiţi
La muţi ani fericiţi
Rămîneţi bucuroşi
Cu- mpăratul Hristos

Lerui ler, leru-i ler}
Lerui ler, leru-i ler } 2ori
Lerui ler, leru-i ler}
Lerui ler, leru-i ler } 2ori

4. Şi spre cer să- nălţăm
Tot cei bun vă urăm
Bun rămas, şi-am plecat
Mai avem deurat.

Lerui ler, leru-i ler}
Lerui ler, leru-i ler } 2ori
Lerui ler, leru-i ler}
Lerui ler, leru-i ler } 2ori

Moşu: Gospodari şi gazd-alesă
Primiţi voi căprinţa-n casă.
(pauză)
Hai căpriţă numai sta
Joacă tu cîtăi putea.
CAPRA
1. Toţi: De pe deal de pe răzău
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Uite c-am ajuns şi eu
Ţa-ţa-ţa, ţa-ţa-ţa.
2. Unde-s gospodari la poartă
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Şi ograda-i măturată
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
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3. I-an făceţi o ţâr de loc
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Să intre căpriţa-n joc
Ţa-ţa-ţa, ţa-ţa-ţa.
4. Că din an n-o mai jucat
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Şi nici lapte no mai dat
Ţa-ţa-ţa, ţa-ţa-ţa.

Stăpânul: Capra noastră-i din oraş
Nui păscută pe imaş
Iam dat fân cu busuioc
Da la joc îi iute foc
Vă mai spun încun secret
A-nvăţato chiar Curbet.
Stăpâna: Capra noastră-i o poveste
Ca şi dânsa nu mai este
7 iezişori ne fată
Astai capră adevărată
(Şi eduţii tot aşa
Joacă hora ca şi ea
Hai căpriţă fără frică
Să jucăm o mărunţică.)
Stăpânul: Aţi văzut ce capră avem
Cu ti nieri ce, no vindem.
Îi cuminte, liniştită
O vinem doar în valiută.
Euro sau dolaraş
Că-i căpriţă din oraş
Cu vre-o 2 mii o dăm?
Ce zici babă ori mai vrem?
Stăpâna: Ce moşnege ? 4 vreu...
Că de altfel nu o dău,
4 mii de Euraş
Să-mi e-au scuter la oraş,
Să mă vadă toţi vecinii...
Stăpânul: Auzi babă cei cu tine?
Cred că ai înebunit,
Babă-n scuter nam văzut.
Negustoru: Bine dau şi 4 lasă,
Văd că capra e frumoasă
Cu corniţă şii ţîţoasă
Da cu laptele cum stă
La vre-o 10 litri dă?
Stăpâna: Dă şi zece litrişoare daco scarpini pe schinare.
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Negustoru: Daco scarpini pe schinare
Dă vre-o zece litrişoare
Daco pupi pe botişor
Îţi mai dă încun ulcior.
Stăpânul: Daaaa...
Negustoru: Să mă uit un pic la ea... (cade)
Pentr-o capră aproape moartă, era să-mi dau averea toată. (pleacă)
Stăpâna: Of căprița mea căpriță
Nu mai mișcă din codiță
Mititica capra mea
De-acum iarba n-ai mânca
Toată iarna te-am catat
Nici un ied nu ţi-am tăiat
Ța ța ța caprita mea
Ca la-nmormantarea ta
Si pe popa l-oi chema
Stăpânul: Lasă babă-nmormântarea
Capra noastă-ncă nu moare.
Am un doctor cunoscut
Na fost pe aici de mult
Staţi olecă să-l strigăm
Şi pe urmă mai vedem.
Toţi: Să vină Doctorul...
(răsună melodia ,,Anam fseoravno”)
Stăpâna:
Domnu' doctor, medic mare
Sa-mi pui capra pe picioare
Și cât ceri, să-mi spui îndată,
Ca eu nu sunt rău de plată.
Doctorul:
Eu sunt doctor cu renume,
Stați putin să mă prezint (în bataie de tobe):
Eu sunt Doctor Mădălin
Spaima sticlelor de vin
Scot măsele bune, rele
Cu guma de la izmene
Și mai scot și cu patentu’
De se miră pacientu’
Și mai scot și cu ciocanu’
De se umple tot ligheanu’
Deci sunt doctor de renume
Ce treabă aveți cu mine?
Stăpânul:
Doctore doctore
Să-mi pui capra pe picioare
Şi ţi-oi da multe parale.
Doctorul:
Ia sa-i pun o doctorie
Doctorie de tarie. (Îi pune o vaccină)
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Doctoria n-ajutat
Capra nu s-a ridicat.
Gripă aviară are
Şi dureri mari în spinare
Altceva nu am ce-i face
Eu mă duc vă las în pace. (Pleacă)
Stăpâna: Of capriţă, caprioară
Cine va zburda la vară
Capră nu te îndura
Te rog mult, nu mă lăsa.
(Apare ţiganca după o melodie)
Țiganca:
Stai un pic și mai așteaptă!
Ce vrei tu, căprița ? apă ?,
De vrei pâine,
N-am la mine!
Vrei bomboane
Nu ți-i foame?
Oare cum să te împac?
Nu cumva te – au deocheat?
Bani-n mână şi deodată-ţi
Zic că capra-i deocheată
Am săncerc să o descânt poate-o scap de la mormânt.... (bătăi de tobă)
S-a pornit capra pe vale și-o carare
Și a intalnit raul cel mare
Laptele i-o secat
Picioarele s-au inmuiat
Și la pamant a chicat
Ia fugi deochi de la capra
Din ochi, din picioare, din spinare, din cap
Să ramana capra curata si luminata
Sa plece la pasune, şi la colindat prin lume
(Capra se ridica si joaca)
Văleu, văliu ce-am păţit
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Capra mi sa-n bolnăvit
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa.
Am tot plâns și am oftat
Dar căprița s-a-ndreptat.
Ta, ta, ta, căpriță, ța,
Joacă și nu te muia!
Nu te-anina-n podele
Că rămâi fără cordele!
Am o capră, n-am o sută
Și mi-i drag că mă ascultă!
Dacă nu m-ar asculta
Altă capra mi-aș lua!
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Scoate gazdă un colac
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Să-i fie caprei de leac
Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
----Ţa-ţa-ţa, căpriţă ţa,
Nu te da nu te lăsa
Că-i omătul pân la prag
Şi mai avem de jucat
Mulţumim că ne-aţi primit
Tare bine ne-aţi primit
Şi de sănătoşi vom fi
Şi la anul v-om veni.
Gospodarul: Înainte de plecare
Vă mai zicem şi-o urare.
1. Sărbătoarea cea frumoasă
Iată nea intrat în casă
Am venit cu bucurie
Întru mulţi ani să vă fie
2. Sa oprit întîi în tindă
Să vă spună o colindă
Şi apoi în casa mare
Să vă spună o urare.
3. Să trăiţi fericiţi
Să aveţi tot ce doriţi
Viaţă lungă, oi în strungă
Bani în pungă să vajungă
4. Gazdă cît aţi cheltuit
Să vă dea Domnun zecit
La această sărbătoare
Vă poftim pe fiecare
Cu un cîntec cu o floare
Cu o sinceră urare...
LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI......
Gospodarul: Ramii gazdă sănatoasă
C-aţi primit urarea noastră
Şi la anul vom veni
Numai dacă ni-ţi pofti.

61

Îngropatul Anului în mărginimea Sibiului
Prof. Ungur Laura Paraschiva
Colegiul TEHNIC ANGHEL SALIGNY, Cluj-Napoca

Meleagurile Sibiene mi-au umplut copilăria de amintiri frumoase... Așteptam cu
nerăbdare să merg în vacanță, la bunica mea la Săliștea Sibiului.
Chiar daca acum s-a așternut ninsoarea la tample..., c-an minunatele vacanțe de iarnă
petrecute în jurul anilor 1973-1989, în mărginimea Sibiului, imi aduc aminte cu nostalgie, de
iernile din copilărie,de sania cu zurgălăi și de feeria sărbătorilor de iarnă.
Pe aceste meleaguri ale parinților, bunicilor si strabunicilor mei sunt păstrate și
transmise din generație, în generație obiceiurile stravechi care se mai păstrează și astăzi:
Îngropatul Anului.
În noaptea dintre ani, obiceiul la Săliște este ca cetele de juni în noaptea de Revelion să
participe la o înmormântare veselă: Îngropatul Anului ce trece. Juni și junese imbrăcați în
frumosul port popular, vin prin parc, pe lagă râul din Săliște, purtând pe umeri un sicriu pe care
este scris anul care se termină. Ei se îndreptă spre centrul Săliștii de la Căminul cultural unde
lumea asistă la o înmormăntare veselă. Sicriul este așezat pe pamânt si un bărbat imbrăcat în
popă oficiază înmormântarea anului. Junii bocesc, după care i se dă foc sicriului și toată lumea
joacă perinița în jurul focului. După joc și voie bună toată lumea placă si-și continuă petrecerea
la casele lor.
Bunica imi povestea că acest obicei se ține pentru a arunca tot ce nu este bun în anul ce
a trecut.
Au trecut anii și sufletul încă imi este la acele noaptă de Revelion când așteptam cu
nerăbdare să îngropăm anul.
Magia sărbătorilor de iarnă m-a fermecat de mic copil.
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“Steaua”
Prof. Coord. Petrescu Maria-Zamfira
Elevă: Isciuc Olivia
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“Ursul”
Prof. Coord. Petrescu Maria-Zamfira
Elev: Bucur Matteo
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“Sorcova”
Prof. Coord. Petrescu Maria-Zamfira
Elevă: Mutescu Mara
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TRANSMITEREA FONDULUI DE VALORI A
FOLCLORULUI ŞI CREAŢIILOR POPULARE PUTNENE PRIN,, OBICEIURI ŞI
TRADIŢII LOCALE,,
prof.ZUBAS ILISEI CORNELIU
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE

În tot ceea ce a făcut poporul nostru, noţiunea de ,,frumos,, ,a fost pusă la loc de frunte. Pictura
, sculptura ,portul popular ,cântecul şi jocul ,ne fac să credem că ,,frumosul,, l-a preocupat pe
om din cele mai vechi timpuri. Frumuseţea artistică aduce în viaţă multă bucurie şi satisfacţie.
Satul românesc prin tot ce ne oferă el: construcţiii ,folclor ,bogăţie sufletească ,port popular se
regăseşte pe deplin în noţiunea de frumuseţe artistică.
Beneficiind de faptul că m-am născut şi am crescut în Putna ,localitate încărcată de cultură
,istorie şi tradiţie şi îmi desfăşor meseria de învăţător la şcoala din sat, predau spre mândria
bunicilor mei şi a sătenilor opţionalul ,,Obiceiuri şi tradiţii locale,,. Noi dascălii suntem cei mai
în măsură şi avem datoria să-i îndrumăm pe elevi încă din primele zile de şcoală spre tradiţie şi
folclor.
Pornind de la ideea înţelegerii creaţiei populare autentice ,printr-o experienţă directă în cadrul
opţionalului ,copilul regăseşte frumosul folcloric ,elemente de limbaj popular ,iar însuşirea
acestui limbaj are ca scop receptarea creaţiei populare.Ca şi conţinuturi ale învăţării ,am început
prin a prezenta satul Putna de altădată ca principal cadru al dezvoltării fenomenelor folclorice
,cu structura sa socială ,mediul geografic ,ocupaţia putnenilor ,obiceiuri ce implică familia
,ocupaţiile locuitorilor , datini şi obiceiuri legate de ciclul vieţii ,port popular ,strigături ,cântece
şi dansuri. Voi da detalii în ceea ce priveşte mediul geografic ,ocupaţiile locuitorilor pentru a
se înţelege mai bine una din obiceiurile sărbătorilor de iarnă ,,Malanca,, .
Comuna Putna, judeţul Suceava este mărginită de dealuri împădurite cu răşinoase şi foioase,
dominând răşinoasele ,la altitudine ce trece de 700-800 m. Ea se mărgineşte cu Straja şi Vicovu
de Sus spre nord ,Vicovu de Jos, Voivodeasa ,Suceviţa spre est , Moldoviţa şi Argel spre sud.
Are următoarele cătune:
*Putna-vatra satului se întinde pe valea pârâului Putna care izvoreşte de sub muntele Oglinda (
1194m );
*Gura-Putnei în partea de nord a satului,este cătunul cel mai populat şi se află pe teritoriul fostei
colonii germane Karlsberg. Cei mai mulţi locuitori ,care au fost împroprietăriţi aici după
plecarea nemţilor în 1943 ,provin din comunele Straja şi Vicovu de Sus.Şi bunicii mei Ion şi
Ilena Cotos cîrciumari vestiţi în zonă în vremurile de demult veniţi din Straja au ocupat după
una din casele nemţilor plecaţi din Karlsberg după terminarea războiului;
*Viţeul pe valea pârâului cu acelaşi nume ,care izvoreşte în Poiana Haciungului ;
*Putnişoara spre sud de vatra satului ,pe valea pârâului Putnişoara care izvoreşte mai sus de
Poiana Crucii (995m ) ;
*Bodârlăul spre apus pe pârâul Putna ;
*Glodu spre apus ,pe valea pârâului cu acelaşi nume care izvoreşte din Poiana Glodu .
În legătură cu denumirea localităţii redau afirmaţiile lui Dimitrie Dan ,cel care a scris
monografia Putnei :,,Numele de Putna unii cred că ar veni de la goticul <<put >> care înseamnă
mic. Alţii cred că vine de la cuvântul slavon << put >> care înseamnă cale. Se spune că
înfiinţarea comunei este strâns legată de zidirea mănăstirii.
Locuitorii Putnei de altădată se ocupau cu agricultura ,lucru la pădure ,păstoritul şi câteva
meserii din industria casnică (croitori ,cizmari , fierari zidari, închistritul ouălor ,prelucrarea
lânii ). O dată cu lipirea la Imperiul Habsburgic a părţii de nord a Moldovei au intervenit
schimbări în viaţa putnenilor. Colonizarea germanilor ,venirea evreilor care se ocupau cu
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comerţul ambulant şi cârciumăritul ,înfiinţarea fabricilor ,construirea liniei ferate a dus la
creşterea numărului de locuitori. Prima fabrică din Putna a fost huta de sticlă înfiinţată în 1797
de evreul Iassel Reichukey negustor din Rădăuţi ( oraş situat la 30 km de Putna ), care a adus
sticlari boemo- germani din Galiţia şi care s-au stabilit aici. Fabrica a fost cumpărată apoi de
evreul Fişer de la strănepoţii lui Reichukey .Fişer şi-a construit în 1920 în centrul satului o vilă
, care după 1944, a devenit hotel, momentan în paragină. Mulţi dintre locuitorii Putnei au vândut
germanilor pământuri. Şi astăzi figurează în registrele primăriei pământuri deţinute de nemţi
,donate apoi putnenilor.
Acest opţional îmi permite să informez copiii despre ,, rădăcinile’’ lor şi o fac cu plăcere.
Portul tradiţional al putnenilor, în vremurile vechi a fost asemănător întru totul cu cel al
străjenilor şi vicovenilor.Mai târziu ornamentica în portul tradiţional s-a schimbat datorită
influienţelor naţionalităţilor cnlocuitoare.Bărbaţii poartă cămaşă confecţionată din pânză de in
ţesută în două iţe încinsă la mijloc cu un brâu lat din piele sau ţesut din lână ,iţari ţesuţi în patru
iţe bundiţă (vara ) şi suman sau cojoc(iarna ).Pe cap poartă cuşme (căciuli din piei de oi negre
) ,iar în picioare ciubote (cizme negre până la genunchi ). Femeile poartă cămaşă cu poale,
catrinţă ,brâu. Pe cap poartă baticuri (obligatoriu de culoare roşie ) sau hobâte (baticuri foarte
mari cu franjuri ) care se leagă peste bundiţe sau sumane. În picioare poartă colţuni (ciorapi de
lână ) peste care îşi pun opinci.
În ceea ce priveşte cultura, aceasta are o tradiţie veche la Putna. Activitatea muzicală şi
artistică s-a dezvoltat încă din primii ani după înălţarea Mănăstirii Putna prin Şcoala muzicală
de la Putna (sec.XV-XVI ). Pe lângă aceasta ,putnenii au fost şi sunt povestitori şi cântăreţi ,
renumiţi rapsozi populari .Tot satul îl cunoaşte pe Scridon a Popoaii –paznicul chiliei lui Daniil
Sihastru ,Mihai Caba (1900 ), Constantin Schipor (1895), Creţan Ionel (1938 )
Din dorinţa conservării şi perpetuării creaţiilor folclorice de care aşa cum spunea Ion
Creangă ,,…se leagă tot trecutul unui popor cu datinile străbune ,jocurile ,cimiliturile
,proverbele ,legendele şi cântecele populare ,cele pline de dulceaţă…,, folosesc chiar şi la alte
discipline de învăţământ (educaţie muzicală ,limba română )ori de câte ori am avut prilejul
,material folcloric cules din Putna.
I-am învăţat pe copii jocul şi cântecul păstrând tradiţia a 50 de ani de activitate a grupului vocal
folcloric la care am cântat şi am jucat şi eu când eram elevă sub îndrumarea doamnei profesoare
Doina Fodor.La intrarea în scenă se cântă şi dansează Hora Putnei : ,,Vin putnenii de la munte
Cu ţapinele pe spate
Sună-n cântec voia bună
De la Putna mai departe . ,,
Grupul are în repertoriu şi bocete, blesteme, doine, cântece de cătănie (oaste ,armată ) precum
şi o altă horă culeasă de la rapsozii populari: ,,
,,Scoală-te şî ti trezeşte
,,Tunî Doamne şî trasneşte
,,Cine foc deschide, singur se
ucide
Să vezi cine ti jeleşte
În condeiul Neamţuluiu
Cine ia pacea pruncilor ,aibă
cuibul cucilor
Fetele-ţi plâng la chişioari
Sî nu poatî Neamţu scrie
Aibă casa vântului
Poate te-or putea sculari…’’
Feciorii la catanie…’’
Dragostea mormântului…’’
,,Huştiuliuc deaghe ma duc
Ca fasula pi butuc
Huştiuliuc deaghe ma trag
Ca fasula pi harag…’’
În preajma sărbătorilor de iarnă am ocazia să cânt şi să joc alături de copii în piesa populară
,,Malanca,, din Putna pe care o îndrăgesc nespus şi am jucat-o cu toate seriile de copii. Povestea
acestei piese am aflat-o de la rapsodul popular Ionel Creţan la care a jocul în piesă este o tradiţie
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de familie .Piesa reflectă viaţa diferitelor comunităţi din Putna de altădată :evrei , ţigani care
trăiau în comuniune. Bătrânii spun că este un obicei împrumutat din Basarabia ,văzut acolo de
cărăuşii care duceau sticlă de la fabrica lui Fişer.
În piesă este parodiat un bâlci (târg ).Aici venea ţiganul-ursar cu ursul şi juca ,,jocul ursului ,,
pentru bani.
*Căluţul din piesă reprezintă târguiala cu cai ,care era mijlocită de Comisar ;însoţit de mai mulţi
soldaţi (comişi ). Ei joacă Andruşceasca.şi danseză primii.,,Actorii,, sunt îmbrăcaţi în costume
populare ,Comisarul poartă un cal iar cei trei comişi ce-l însoţesc au săbii şi fluiere.Comisarul
care este şi conducătorul Malăncii anunţă intrarea în scenă a tuturor măştilor.
*Baba şi Moşul ,alte personaje îndrăgite din piesă ,nu erau întâmplător prin târg ,ei urmăreau
să-şi mărite o fată bătrână jucând Bătrâneasca .În timpul acestui joc , Moşul spune strigâturile:
,,Hai măi babă ş-om juca
Ş-apoi fata ’om marita
Vai di capu’ cui o lua…,,

,, Lelea cu catrinţî scurtî
Vindi oili la hurtî
N-are lânî să–i ajungă
S-o poatî face mai lungă…,,

,,Foaie verde calapăr
S-o-necat o fată-n zăr
Şî m-o pus pacatili
S-o radic cu spatili…,,

,,Vai saraca baba me
Iapă albă-i trebuia
Că cea neagră nu trăgea…,,
*Jidanul sau Domnul şi Jidauca sau Doamna (evrei )-comercianţi cu tradiţie ,nelipsiţi de la bâlci
sunt şi ei parodiaţi prin dansul Hora mare cu strigăturile specifice:
,,Asta-i hora horilor
Bucuria fetelor
Asta-i hora horilor
Mândria
putnenilor…,,
,,Hai la joc fatî cu ţop
Numai-odatî sî ti joc
Ş-atâta te-oi scutura
Că de ţop ti-i satura...,,

*Ţiganu cu Ţiganca nelipsiţi şi ei de la bâlciuri ,buni dansatori ,scandalagii, puşi pe şmecherii
,sunt şi ei parodiaţi jucând Ţigăneasca.Ţiganul cu o bâtă în mână încearcă să-şi altoiască nevasta
în mijlocul dansului pe următoarea strigătură cu care încearcă să o ademenească:
,,Ieşi Catrinî di sub pat
Nu te teme nu te bat
C-am dat bota la gunoi
Şî te-oi bate mai apoi…,,
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*La Jocul Ursului pe melodia anunţată de Comisar ,,A Ursului,, ,ţiganul-ursar ţine ursul cu un
lanţ încearcă să-l poarte spre joc
strigând:
,,Joacă ghini ,măi Martine
Că dau fata după tine.
Am o fată jucauşă
Grămădită după uşă
Şî mai am una în şură
Fără nici un dinte-n gură
Hai Martine fi isteţ
Că mai am două-n coteţ
Una mie una ţie
S-avem pân-la Sântamarie…,,
,,Joacă ghini , măi Martine
Ţ-oi da pâni cu masline
Joacă ghini Niculai
Că-ţi dau pâni cu malai…,,
Piesa se încheie cu dansul tuturor măştilor anunţat de Comisar ca Andruşceasca ,aceeaşi cu care
a început piesa.În trecut erau folosiţi urşi adevăraţi, care erau învăţaţi de tiganii-ursari bătând
în tobe şi tălănci să joace după muzică urcându-i pe jăratic încins. Astfel, când aceştia auzeau
muzica dansau. Mai târziu ,după ce nu au mai putut fi folosiţi urşii se îmbrăcau oamenii în
blănuri de urs. Când nu puteau procura piei de urs pentru a se masca , putnenii se înfăşurau în
funii de paie. Este un obicei foarte frumos ,specific doar comunei Putna deoarece doar aici din
toată zona locuiau multe minorităţi. Şi acum locuiesc la Putna evrei ,nemţi ,poloni dar în număr
mult mai mic.
Elevii au devenit şi ei mici culegători de folclor atunci când le-am cerut să înveţe de la bunici
,părinţi ,vecini,rude colinde şi strigături.
,,Folclorul nostru…nu numai că este sublim ,dar te face să înţelegi totul .E mai savant decât
toată muzica aşa-zisă savantă şi asta într-un fel cu totul inconştient, emai melodic decât orice
melodie ,dară asta fără să vrea , e dulce ,ironic, vesel, grav.’’ (George Enescu )
La români ca şi-n alte popoare ,colindele, urăturile şi jocurile sunt chemate a-l elibera pe om de
grijile cotidiene ,creând acea atmosferă de optimism şi bucurie ,de încredere în forţele proprii .
Aspectele dure sau tragice ale vieţii devin şi ele subiect de parodie.
Cele învăţate in primii ani de şcoală constituie un suport durabil al achiziţiilor din următorii ani.
Mă trag dintr-o familie de oameni credincioși care iubesc mult tradițiile.Nu ştiu dacă de mic
,,arta’’ de dascăl s-a înfiripat în sufletul meu , dar ştiu că imi fac cu pasiune meseria.M-am
născut ,am crescut , locuiesc şi am fost profesor la scoala din Putna mulți ani ,dar din anul 2004
imi desfășor activitatea la Liceul Tehnologic Special Bivolărie ,imi iubesc locul natal de aceea
m-am şi împlicat în această activitate locală.. Meseria pe care am îmbrăţişat-o îmi dă ocazia să
fac cunoscute pentru a fi duse mai departe tradiţiile şi obiceiurile putnenilor.
Doresc să putem urma împreună sfatul lui Tudor Arghezi:
,,Aş scrie cu o pensulă mare pe pereţii odăii tale o poruncă:
IUBEŞTE-ŢI MESERIA ! ’’
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