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Praznicele creştine de peste an: 

Naşterea Domnului, Învierea 

Domnului şi Adormirea Maicii 

Domnului 

În spaţiu comunitar al unui echilibru deosebit, 

unde omul, Deumnezeirea şi natura au reuşit să găsească 

liniile de dialog, calendarului satului tradiţional din Nord 

de Mehedinţi păstrează în rândurile sale cele mai 

frumoase sărbători religioase, agrare şi păgâne deopotrivă. 

Este impresionant cum, în lumea satului, cele trei lumi, 

puse de modernitate în contexte antagonice, aici nu 

numai că se acceptă reciproc dar fiecare îşi are un loc al 

său, un context al său, unic, original, bine definit, dat de 

celelalte două calendare.  

De pildă, şi este o pildă, Adormirea Maicii 

Domnului consemnată de Calendarul Creştin Ortodox se 

regăseşte în calendarul agrar prin spargerea turmei şi 

începutul procesiunii de coborâre a oilor în sat dar şi în 
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calendarul păgân, unde la Sfântă Mărie Mare e negee la 

munce.         

Calendarul însuşi nu este decât o rânduială a vieţii 

cotidiene. El consemnează restricţiile necesare regenerării 

trupului şi sufletului (cele trei mari posturi) dar 

descătuşează şi libertatea jocului şi a ludicului. Calendarul 

are o însemnătate aparte nu numai prin rolul său de 

informare cronologică ci şi prin legitimarea cotidianului şi 

ritualurilor sale.  

 

Vestitu’ colindelor: Naşterea Domnului 

„Viflaime, Viflaime 
Cum de n-ai primit în tine 

Pe Fecioara Maria 
Ca să-L nască pe Mesia?” 

 

Crăciunul, marea sărbătoare a Naşterii Domnului, 

este aşteptat cu mare drag, an de an, în viaţa comunitară a 

satului tradiţional românesc din nordul Mehedinţiului.  
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Acest praznic al bucuriei şi al păcii este prefaţată 

de sărbătoarea tradiţională numită Ignatul porcilor. 

Ignatul este pentru spiritualitatea populară o divinitate 

solară care a preluat dată şi practica de la Ignatie, 20 

Decembrie, din calendarul preortodox. Sacrificiul 

sângeros al porcului substitut precreştin al grâului, şi ritul 

funerar al incinerării, pârlitul porcului de Ignat, sunt 

practici dacice precreştine care supravieţuiesc şi astăzi. 

Sacrificarea porcului era aşteptată cu nerăbdare de către 

toţi gospodarii. Tăiatul porcului este îndeplinit doar de 

persoane speciale cărora nu le este milă, care nu scrâşnesc 

din dinţi, pentru că altfel porcul va muri greu şi carnea nu 

va fierbe. După ucidere prin înjunghiere în jurul gâtului, la 

jugulară, porcul este pârlit cu paie de grâu şi apoi curăţat şi 

spălat. Sângele era colectat într-un vas în care se pun 

boabe de grâu sau porumb. Uscate şi măcinate, acestea 

erau folosite în scopuri profilactice pentru tratarea 

copiilor de sperietură şi răceală. În foc se aruncă tămâie 

iar după sacrificiu, pe fruntea porcului, se incizează 

semnul crucii pentru a gonii spiritele malefice cuibărite 

trupul acestuia. 
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Trupul neînsufleţit al porcului este urcat pe 

ramurile unui copac mai „zdreavăn” cu ajutorul unui 

scripete arhaic, formaţi din frânghie şi două bucăţi de 

lemn. Una dintre acestea se înfige în picioarele din dărătul 

animalului iar cu celălalt se roteşte frânghia în juru-i, astfel 

realizându-se ridicarea porcului deasupra solului, cu capul 

în jos, similar sacrificării oilor. Grăsimea porcului 

sacrificat în ziua de Ignat era folosită la ungerea morţilor 

pentru a împiedica transformarea lor în strigoi iar untura 

din diverse părţi ale corpului era păstrată pentru diverse 

practici rituale. Oamenii foloseau părul de porc la 

confecţionarea bidinelelor iar pielea la fabricarea 

opincilor. De Ignat se bea ţuică fiartă, se mănâncă şorici şi 

se fabrică tradiţionalii trandafiri de Crăciun şi alte 

preparate, porcării, specifice zonei.  

*** 

Din coşurile caselor acoperite de plapuma 

nămeţilor, valuri de fum urcau agale spre înaltul cerului. 

Era semn că fiecare gospodină s-a trezit până-n zori de zi 

să se pregătească pentru colindeţii celor mici şi adulţilor 

deopotrivă: mere, nuci, cozonaci dar mai ales colaci. 
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Colacul, simbol al Soarelui, este nelipsit de pe 

masa fiecărui gospodar în noaptea de Crăciun. Împletirea 

Colacului de Dumnezeu în formă circulară, cu împletitură 

sub formă de funie, şi unele simboluri care îl 

ornamentează reprezintă în credinţa oamenilor un elogiu 

adus luminii, comuniunii şi solidarităţii comunitare şi 

bunăstării. Colacii mai mici se fac în formă de cruce, fără 

alte împletituri sau ornamente şi colindeţii, cei mai mici, 

se fac în formă de melc sau clopot. Preparaţi din aluat 

dospit numai de către femeile curate, iertate de 

Dumnezeu prin împărtăşanie şi care au ţinut toate cele 

patru mari posturi de peste an, colindeţul este împărţit ca 

pomană, cu lumină de lumânare, la poartă sau în casă, 

pentru sufletul morţilor, însoţit de urarea „Să fie sufletului 

mortului...!” iar colindătorul să spună „Văge’aprost!” sau 

„Dumnezeu să primească!”.  

În plaiul Cloşanilor, Crăciunul este sărbătoarea 

care se păstrează din vremi străvechi, fără mari abateri de 

la tradiţie. La acest festin dumnezeesc, odată cu primii 

fulgi de nea ce îmbracă satul în straie de sărbătoare, într-o 

mantie albă, albul semnificând puritatea, din văzduhul 
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uliţelor răsună, ca o simfonie, glasul colindătorilor. 

Colindul copiilor şi al adulţilor se realizează seara târziu 

până în noapte. Astfel comunitatea simte şi compensează 

nevoia de a fi împreună în magica noapte a naşterii 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  

Din cele mai vechi timpuri, copii au deţinut rolul 

de deschidere a sărbătorilor de iarnă. Primii colindători, 

înainte de a pleca să vestească naşterea Domnului Iisus, se 

strângeau în cete pentru a repeta repertoriul şi 

manifestările teatrale. Ei începeau a colinda, trecând rând 

pe rând pe la toate casele.  

Colindele cântate de Crăciun sunt considerate cele 

mai vechi forme literare de la noi, fiind atestate 

documentar încă din Evul Mediu. Textele colindelor din 

nordul judeţului Mehedinţi configurează o unică şi 

fascinantă trilogie, de neconceput în gândirea egocentristă 

dogmatizată, actuală, ca o formă de promovare a 

acceptării echilibrului, cosmos (Soarele şi zeităţile 

precreştine dacice)- creştin-ortodoxism – cadrul natural. 

Astfel, cele două religii, cea precreştină, dacică, şi cea 

creştină nu sunt în disens; ele împreună construiesc 
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echilibrul şi confortul psihoafectiv al comunităţii. Poate 

că aceasta este cea mai fascinantă şi frumoasă ipoteză ce 

reiterează ideea că poporul român, prin creaţiile sale 

teatrale, poetice şi repertoriu muzical ştie să înduplece şi 

să îşi apropie puterile magice şi creştine în sensul 

echilibrului şi împlinirii aşteptărilor sale.  
 

„Brumăriu şi Brumărel 
Au făcut un cântăşel, dor, dor şi iar dor 
Şi-ocolesc satul cu el, dor, dor şi iar dor 

Printre munţi şi printre văi 
Au luat ceata cu el 
La casa bogatului 
Şi la a săracului 

 
Brumărică-i ăl mai mare 

Brumăşce zori şi zare 
Pune floare lângă floare 
Şi lăstărei pe poale 

Printre munţi şi printre văi 
Au luat ceata cu el 
La casa bogatului 
Şi la a săracului 
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Brumărel că-i ăl mai mic 
Ăl mai mic dar măi voinic 
Brumăşte jos prin lunci 
Şi-n livezi cu mere dulşi 

Printre munţi şi printre văi 
Au luat ceata cu el 
La casa bogatului 
Şi la a săracului 

 
Brumărel şi brumărică 
Ştie veste mare vestesc 
Vestesc o mare minune 
Că vine Iisus pe lume 

Printre munţi şi printre văi 
Au luat ceata cu el 
La casa bogatului 
Şi la a săracului 

 
Pe cer mare s-a ivit 
O stea cătră răsărit 
Şi pe-o stea s-a oprit 

Maica Sfântă a şi născut 
Printre munţi şi printre văi 

Au luat ceata cu el 
La casa bogatului 
Şi la a săracului 
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Un Prunc Sfânt 
Un Prunc Frumos 

Pe nume Iisus Hristos 
Să-L afle toată lumea 
Că s-a născut Mesia 

Printre munţi şi printre văi 
Adunăm ceata cu noi 

La casa bogatului 
Şi la a săracului 

Printre munţi şi printre văi 
Adunăm ceata cu noi 

La casa bogatului 
Şi la a săracului”3 

 
„La Viflaim venita 
Magii de la drum 

Să vadă pe presfânta 
Cu Pruncul mic şi bun 

Călătoresc demult 
Călăuziţi de-o stea 
La Viflaim în staul 

Unge e Mesia 
Călăresc demult 

 
3 Colind din repertoriul interpreţilor locali Elisabeta Vasile, 

Ion Dragan, Mariana Palavu, Gigi Vasile, Liliana Buncianu, Ionut 
Tudorescu, Oana Parvan, Ion Dumitraşcu 
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Călăuziţi de-o stea 
 

Şi smirnă şi tămâie 
Şi aur au adus 

Dar mai presus de toate 
E dorul de Iisus 

Bătuta-u cale 
Prin arşe şi pustiu 

Să vină să se-nchină 
La cel mai Sfânt şi viu 

 
Şi L-au găsit pe Domnul 
Şi Lui S-au închinat 
Şi de-atunci se ştie 
Că ne este împărat 

El stă în rând cu omul 
El este Dumnezeu 

Noi ne-închinăm smeriţi 
Cu El vom fi mereu4 

„Plecata-u Maria 
Cu Pruncul Mesia 
Pe drum pustâit 
În Ţara Eghipt. 
Oastea lui Irod 

 
4 Colind din repertoriul copiilor de la Şcoala cu cls. I-IV 

Cernavârf 
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Era peste tot 
Pe iei să m-i prindă 
Pruncul să-L ucidă. 

Mama lui Iisus 
Atunci s-o ascuns 

După-un falnic plop 
Cu Iisus cu tot. 

- Plecaţi voi plecaţi 
Aici să nu staţi 
Că mor săcuri 

Bine nu mi-o fi! 
Gura mamii zâce: 
- Frunza ta să pice 
De vânt, de nevând 
Să n-o vezi curând! 
Să trămuri mereu 
Cum trămur şi eu. 
Dar un brad micuţ 
Pruncul L-o ascuns 
Creanga-o aplecat 
Şi i-o pitulat 

Oastea o trăcut 
Şi nu i-o văzut. 

Maica-i mulţumea 
Cu lacrimi zâşea: 

- Bradule să fi 
Fala muncelui 
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