
Traditii si obiceiuri cu ocazia sarbatorilor de iarna in comuna 

Gramesti, judetul Suceava 

 
         Gramesti, comuna situata in partea de N-E a judetului Suceava, nu spera sa mai poata 
reinvia vechile traditii si datini strabune ce se desfasurau cu atata voie buna in preajma 
Craciunului si a Anului Nou in urma cu 30-40 de ani. In acea perioada atat copii,tinerii dar și 
adultii, cu varste chiar pana la 50 ani se pregateau pentu sarbatori cu 1-2 luni inainte. Cei mici 
invatau uraturi, cei cu varsta de 12-25 ani organizau cete de caiuti, bande de vestiti haiduci, 
dansul caprei, dansul miresei, cete de uratori cu plugul tras de boi care aveau in componenta 
tineri imbracati in blana de urs si persoane care trageau buhaiul, toate comandate de cate un 
capitan care avea raspunderea intregii organizari a actiunii. Pe langa aceste activitati, in toate 
cele trei zile ale sarbatorii de Craciun, in noaptea dintre ani, in ziua de Botezul Domnului si de 
Sf. Ioan, fosta si renumita ,, Fanfara lui Strafuschi,, sub indrumarea factorilor decizionali ai 
Primariei si ai Caminului Cultural, organiza hora populara (Joc) si bal . Frumos era in acea 
perioada si toata suflarea din comunitate astepta cu nerabdare lunile decembrie si ianuarie care 
coincideau si cu sacrificarea a cate 1-2 porci in fiecare gospodarie. 
         De atunci si pana acum au trecut ceva anisori in care aceste traditii s-au mai pierdut pe 
drumul tranzitiei la noua societate. Dar iata ca, in ultimii 2-3 ani, sub indrumarea unor profesori 

inimosi, precum: Raicu Iulian, Enache Ionela, Platec Cezar-Nicolae - director, si altii, de la 
Scoala cu clasele I-VIII, Nr 1 din localitate, elevii au reusit sa reinvie unele din aceste obiceiuri 

strabune, printre care amintim: ,,Jocul caiutilor,, Dansul caprei, Dansul miresei, etc. Deoarece 
,,Speranta moare ultima,, chiar daca o mare parte dintre actorii acelei vestite fanfare in toata 
Moldva “au trecut la cele vesnice”, credem ca urmasii lor vor incerca sa aduca din nou pe “scena 
comunitatii’’ cantecul atat de placut si impresionant care era nelipsit de la toate evenimentele 
locale si zonale ( nunta, bal, joc, inmormantare, etc.)....  
          Trebuie totusi sa recunoastem ca unele din aceste evenimente (baluri, nunti) erau insoțite 
uneori de scandaluri si de batai intre tineri, motivul fiind de cele mai multe ori o ,,fica a Evei,,. 
Mi-aduc si astazi, cu haz, aminte cateva versuri dintr-o uratura care sunau cam asa :  
                                                      …………………… 
                                                      Nu e nunta, nu e bal, 
                                                      Sa nu faca ei scandal, 
                                                      Dupa ce se bat ca dracii, 
                                                      Umbla apoi ca sa se-npace…. 
            
           Astazi, aceste scandaluri nu mai au loc deoarece balurile si horele populare sunt tot mai 
rare si tinerii prefera manelele si „un fel de muzica” cu basii la intensitate maxima, de-ti 

zdruncina creierii, ce rasuna din masini pe strada.  
         In speranta ca traditiile vor reveni, in sensul bun al cuvantului, va vom prezenta mai jos 

imagini preluate, in ajun de  Anul Nou 2011, din comuna Gramesti, judetul Suceava chiar cu 
cateva ore inainte de cumpana dintre ani.          
         Cinste celor care nu-si uita istoria si traditiile lasate din strabuni ! 
                                                                                                     
 

                                                                                                     A consemnat, 
                                                                                                     Valentin Ignat 
                                                                                                     Manager RECL 



 

 

 


