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INTRODUCERE
Nimeni

nu poate tăgădui că cea mai mare parte

din

co-

morile noasire sufleteşti, cele mai alese însuşiri etnice ale
noastre—în loate domeniile
— mai întâiu s'au discreditat, după
aceasla sau părăsit şi în urmă s'au uilat,. Pentru ajungerea
în capătul scării, ne-am grăbit, am cerul ajutorul slirăin de

nevoie, şi cerând azi, cerând mâne, ne-am pomenit de-odată

slăpâniţi
ne

de patima

cerșiloriei şi a împrumulului:

zicala spu-

că
Cine cere
Nu piere,

Dar nici bine
Nu-i vine!

Am

avut nevoie, nam

iul, părăsindu-ne

avul, am cerut, împestrițându-ne gra-

portul şi uitând

nice şi obşteşti.

vechile

Au fost înrâuriri sirăine cărora
dar pretutindeni am aruncat arma

pacea
Nu

nu ne puteam împolrivi,
din mână şi am încheial

ruşinoasă, robindu-ne.
ştim

care

hotărît punerea

teşugul

boitului

cevă decâi

a fost ţinta
la concurs

la Români.

dorința

Onor.
a unei

Academii
lucrări

Bănuim

de a scăpă,

datini ale vieții cas-

cu

Române
privire

însă că nu

când

a

la

meş-:

poate

Îi all-

nu de moarte, ci de uilare,

manifestarea poporului nostru în această ramură industrială
şi estetică, şi astiel, încetul cu încetul, de a întregi vechea
icoană a îndividualităţii noastre, care se întunecă şi se şierge în fiece zi ce trece tot mai mult.
De va izbuli sau ba, se va vedeă.
Incercările de până astăzi ne pot aduce unele prevestiri.
După cunoştinţele noastre cel dintâiu care se gândeşt
e ia
cromalica populară ca la o ramură a indusiriei casnice
roPamfile şi Lupescu, Cromatica.

1.

2
mâneşii, punând-o în legătură cu vieaţa agricolă a poporului
nostru şi dându-i prin urmare, fără a se exprimă, o însemnăate economică, este agronomul Jon Ionescu dela Brad, în
1866, când scrie în Agricullura României, jud. Dorohoi: «Ele

(femeile) se duc de culeg de pe câmp plantele tinctoriale și
apoi cu dânsele văpsesc lână, dându-i feluri de feluri de culori» (1). Atât însă. Mai târziu, în 1868, când serie monograîia agricolă a jud. Mehedinţi, ne dă mai multe amănunte.
Astfel aflăm că prin aceste părţi, pe lângă femei, cari văpsesc fiecari pentru casele lor, sunt în sate și buingii de me-

serie,

şi

cari au pentru aceasta căldări de aramă

alte

lu-

cruri trebuincioase și cari toate reprezentă un capital de 200
de galbeni, că «buingiul iea și ucenici, căci fără dânșii nu poate lucră. Afară de aceștia, trebue să aibă 4 cai şi 2 căruțe
cu câte 2 oameni de fiecare căruță, pentru a umblă prin sa-

de pe la femei, mofele sau canuri,

te şi a adună
nuri toarse

adecă

lâ-

spre a le văpsi».

Preţurile se socotiau pentru dca de îire şi sunt proporționale cu greutatea văpsirii
toriale. Astiel pentru

şi scumpetea

materialurilor

tinc-

Cicicu (2), se iea 2 lei deocă, | Negru, se iea 2!/ lei de ocă,
Verde, se iea 4 lei de ocă,
Peralic, se iea 6 lei de ocă,

| Vișiniu, se iea 4! |» lei de ocă,
|! Galben ca lămăia, seiea6”/,

Canabiu, se iea 10 lei de ocă,
Albastru, se iea 6!/, lei de ocă, |

lei de ocă (3).

O monografie întinsă nu apare decât foarte târziu, în 1882,
datorită academicianului și foleloristului 5. FI. Marian, alcătuită aproape în întregime din materialul cules în Bucovina.
Răposatul Marian vede lămurii îaptul că cromatica popu-

lară se stânge:
merge începe
te Româncele

«Acest ram al industriei naţionale

pe zi

ce

a dispăreă şi a se pierde,
căci pe de o parcele bătrâne și ştiutoare cari au finut şi mai

[in încă foarte mult la datinele şi portul străbun, încep a se
rări

şi a deveni

(1) P. 499.
(9) 1. Bocescu,

cicic, roşu aprins.
(3) P. 694 -5,

tot mai

Glosar

puţine, iar cele

de cuvinte din jud

tinere

nu voesce sau

Mehedinți, < Bucureşti

1013,

p. 6:

3

nu le iartă împrejurările
ca să se ocupe cu aceeaş
aplicare
şi plăcere cu coloratul lăne
ţurilor, torturilor şi al alto
r
materii, ca maicel

e şi Străbunele lor;

pe de

altă parte industria
Străină tinde din zi în zi,
şi nu fără rezultat, a ne-o nim
ici»(1),
La sirângerea numeroaselor
rețete de cromatică pe
cari
le dă în această operă ce
alcătueşte Discursul său
de recepțiuneîn sânul Academiei
Române —-lucrare pornită,
credem
n0i, din judecarea rostului
economic al acestei industri
i casnice
,

pe. care

dela

însă

credinja

Marian

sa inlimă

nu-l

arată —

şi pune

se abate

cromatica

chestiunea de căpetenie de
care Academia

cu meşieşug

în

legătură

Română

fiinţa ei: Jimba.
«O naţiune, zice autorul,
care doreşte

cu

îşi legase

să aibă o limbă bogală şi omogenă, ar trebui
mai înainte de toate să adu
ne şi
să scoată la lumină

înfreaga sa literatură pop
orală şi numai
după ce va fi exploatat-o
și studiat-o pe aceasta
din toate
puntele de vedere și se
va fi încredințat că cuvint
ele ce-i
sunt de nea

parată lipsă nu se atlă de
loc în sinul poporului,

să le împrumute

dela

alte naţiuni,

vulă în cuvinte şi termeni

Şi apoi:

«E. deci dară timpul suprem

grabă

şi cât se poate

scoatem

din

fecționăm

de mult

întunerecul

și

în

a căror limbă

e mai

tehnici»(2).

care

să ne inferesăm cât

şi de

industria

zace,

să

mai de-

română,

cultivăm

a-

să

şi să per-

pe aceasta din răsputeri, pân
ă ce nu e prea
târziu, pănă ce industria Sirăină
nu ne-o îneacă cu totul şi
prin urmare pân
de nu
termeni

numai

ă ce nu ajungem în trista
stare dea o pierpe dânsa, ci încă și o mulțim
e de cuvinte şi

tehnici,

curaţ

româneşti,

cari

nu

se află

întrun dicţionar sau vocabu
lar din câte le
In 1897, un viitor academici
an, d-l D-r C.
lențiunea Socierății de Şliințe
asupra acestei

lrie casnică,

adunaţi

nici

avem»(3).
Istrati, atrage aramuri de indus-

precizându-i însă pe lângă un
rost lingiustic, şi

altul artistic, şi afară

mică și educativă

de acestea,

o mare

pentru gospodăria

importanță

românească.

econo-

Intreprin-

e la îapzător însă, nu numai cu îndemnul, d-l Istrati păşeşt
e:
oarel
următ
scrie
te şi în 1904 are bucuria să
se trans«In prima şedinţă a Socielăjii de şliinje, în care
e la 5
naşter
formase Socielalea de șiiințe fizice ce mase
3/15 lanuarie
Aprilie—24 Marte 1890, şi care şedinţă avu loc la
concurs rela1897, am făcut propunerea de a se anunţă un
tiv la cromatica poporului român.
premiă cele
Oferiam pentru aceasta 500 lei spre a puteă
|
mai bune lucrări trimise.

forma
Vederile mele în această privință sunt rezumate sub
de
ăţii
sociel
nului
Buleti
al
unei propuneri în No. 1, anul VI

ştiinţe, lanuarie-Fevruarie

1897

p. 18--20.

Gândirea mea intimă eră de a scăpă

de uitare procedeele

bila luuzitate în România şi dea completă astfel admira
ele $.
Părint
e,
Român
miei
crare a alesului membru al Acade
de reării
cuvânt
FL. Marian din Suceava, şi care sub forma
Croase
cepţiune, ca membru al Academiei Române, public
te Bucomalica poporului român, cu deosebire în ce priveş
vina.
și o uniAceastă admirabilă lucrare, care are darul deaîi
să
puteă
nu
că cercetare îfilologică în această direcțiune,
opsitorie,
conţie multe și variate procedee de boiangerie-v
e ca
depart
mai
i,
Român
de
ce se practică in părţile locuite
Bucovina.
Din această cauză am luat iniţiativa stabilirii concursului.

Aşteptarea

noastră a îost mai mult decât depășită, din îe-

picire. S'au primit

aproape

complete

74 memorii

Multe

răspunsuri.

din ele sunt

peniru regiunile din cari vin şidau o do-

s navadă de reală dorinţă de a lumină o chestiune de intere
şi 2
țional. Din acestea, 72 sunt din ţară, incluziv Dobrogea,
din Transilvania.
La

1898

sa

şi numiti

comisiunea

care

să

le

cerceteze...

Comisiunea a premiat pe 6 concurenți.
1. Moraru, învăţător, com. Teşila, jud. Prahova,
at,
G. Rizescu, învăţător, com. Plevna, jud. Râmnicul-Sar

Preotul N. Barzeanu, com. Zavalu, jud.

M. Lupescu

Suceava,

şi |. Teodorescu,

Dolj,

învăţători, com. Broşteni, jud.

—-._

5

—--

M. Balaban, învăţător diriginte, Valea-Sacă, jud. Putna,
şi
G. P. Salviu, învățător, com. Smulţi, jud. Covurluiu»
(1).
După aceste lămuriri urmează cuprinsul celor 6 monogra»fii pomenite.
In 1906, d-l D-r, Istrati, prin Buletinul expozijiei generale
române, apelează din nou, pentru nou material de
cromalică;

cules mai ales

dela

Românii

de

pesle

hotare.

Rezultatul,

nu ştim de va îi fost mulţumitor penlru cercetătorul.
neadormit al etnografiei noastre.
In 1908 însăș Academia Română, prin Secţiunea
ci ştiin(ilică, hotăreşte următoarele:

«Premiul Neuscholz,

de 2000 lei, se va da în sesiunea qe-

nerală din 1913 celei: mai bune lucrări scrise
în limba _română despre:
Cromalica poporului român, adică modul de
a vâpsi
[boi] Jeselurile de lână, malasă, bumbac,
ele. precum şi

pieile,

lemnele,

casele,

ouăle

de

Paşii,

sulimanurile,

sau

subslanfele alimentare. (Decizia 3 Aprilie 1908).
Candidatul va trebui să indice cu exactitate:
1. Materiile prime ce se întrebuinţează, fie ele de
natură
animală, vegetală, minerală sau comercială (chimică).
La toate
acestea va indică exact: numele de localităţile unde
se uzitează, numele ştiinţific şi comercial, modul lor de
procurare

şi pastrare

2. Modul
pite,

sau

proveniența.

cum aceste substanţe sunt pregătite, lucrate, dos-

amestecate

şi

întrebuințate,

indicându-se şi fixătorul—

mordantul
— cu preciziune ca la no. 1, când este cazul.

3. Va indică numirea românească din diferite
localităţi, peniru toate fețele — colorile şi nuanțele — ce se
pot obţineă.
4. Va descrie orice aparat sau instrument întrebuințat
în
acesi scop.
5. Va anexă la studiul său pe cât mai mulie
mostre —- eşanlilioane — de materii prime din acestea prelucrate
pentru

vopsire şi de fire sau substanțe diferite, vopsite.

6. Va da părerea sa în ce privește ceeace
trebue făcut
pentru ca pe viilor să se asigure păstrarea celor
mai bune
mijloace de văpsire, din cele cunoscute în prezent,
precum
(1) Buletinul societății de ştiinţe. XII, No. 4-3.

___6
şi ceeace

trebue

făcut spre a procură

materii

colorante, de-

osebile, sau lânuri vopsite gala, sătencelor noastre».
In
noi,

anul

1909 Academia
referitor

Română

la Industria

următor.

In această

premiă

casnică

manuscriptul

Ja Români,

lucrare se văd

rile de industrie, dar cromatica

care

unuia din
apare

în

trecute toate ramu-

lipseşte.

«Despre boitul sau coloratul lânii, ziceâ autorul, nu se
tratează aici. Acest capitol de industrie casnică este îndestul
de important; ca atare, trebue să i se dea o deosebită atențiune, şi deci o desvoltare care ar mări peste măsură această
lucrare»(1).
Chestiunea o urmărim şi mai târziu și prin revista «Jon
Creangă» din Bârlad, ne rugăm colaboratorilor noştri pentru strângerea de material. Cele adunate se vor găsi în această lucrare.
Toi cam pe această vreme cetim că și în jud. Muscel, d-nii
C. Rădulescu-Codin și D. Mihalache .se indeletnicesc cu Cromatica populară română (2).

Vor Îi mai fost, pe lângă cei de mai sus și noi,încă şi ali
cercetători.

De ţinut în samă

ne a Onoraiei

este însă că în faţa dreptei cumpe-

Academii Române

nu sa prezentat decât ma-

nuscriptul nostru, care n'a putut răspunde vederilor Comisiunii Secţiunii ştiinţifice. De altfel, înşine prevedeam rezultatul şi scriam într'o variantă a acestor pagine introductive : «Ne

vine insă a crede că bucurie deplină nu poate fi».
*

In cercetarea
leșugul

boilului

noasiră,

ne-am

s'a

aproape

uitat

încredințat pe depiin că meşcu

folul în popor.

In

cele

ce urmează, întradevăr se vor vedeă îndestul de multe rețete, cari ne arată chipul
cum
«se face»
cutare văpseă.

Cetitorii însă sunt rugaţi să înlocuească aproape prelutindenea prezentul prin trecui, şi astiel va află chipul cum «se îăceau» mai de demult văpselele. Prezentiiicarea, dacă se poate
întrebuință acest termen, de altfel se observă în tot folclorul
nostru. Ea se impune printro mare rușine ce o simte cule-

gătorul când, dorind să vorbească

despre ce trebue

Wr.7.
(2) Sărbătorile poporului, Bucureşti

1910,

p. 49.

să

ie,

se pomenește înşirând despre
cele ce-şi aduce aminte că au
fost!
In afară de această mărlurisire
absolută a noastră, aducem
şi următoarele comunicări în
scris ce ni s'au făcut: In unele
dintre aceste comunicări, pe
cari le dăm texlual, se pome
nesc şi câtevă din pricinile
părăsirii vechiului meşteşug
de
văpsitorie.
Păriniele A. Dubău, Molni/a-Doro
hoiu : «Boielelle| ce le înlrebuinţează sătencele, nu le mai
scol din buruieni, deoarece împuţinându-se fânețele, nu
mai au de unde; se servese

numai

de boiele de târg».

Aglaia P. Milocariu, din Bog
dăneșii-Suceava,
boeşte singură sculele, ne spun
e, că ea nu văpsește

iele scoase din burueni decât negr
u, «că cel din

care-şi
cu bo-

târg nu ţine aşă bine şi nu-i aşă îrumos
ca cel ce-l face ea». Incolo:
galben, verde, albastru şi roșu,
îl face cu boiele din târg dela
spiferia jidovească (un îel de
drogherie). Ca să nu iasă
boelele
la soare, le pune apă /are din biel
şug.

Ghervănoaie şi Mărioara lui Vasi
le Rusu din BogdăneșliSuceava zic: «Ei, amu-i bine de-a
boitului, nu ca mai demult, să ai grija strânsului buru
ienilor; ami te duci la târg,
la

Fălticeni,

vinzi un Puiu,

0 găină,

cevă, şi cump

eri boiele şi faci lucru bun şi regulat».
D-l V. Ciocan, invățălor în Răd
ăşeni-Suceava: «Toate
Rădăşencele şi chiar Lămăşence
le boesc în Făliiceni la o Jidauc
ă

numită

Reiza. Regret, dar nam

ce îace».

D-l P. Herescu, invăfălor, Găineş
li-Suceava: «Am intrebat
pe Măriuca Dochiţei din Găineşti
, o vrednică babă de 70 de
ani, boingifă de meserie şi fese
toare neîntrecută şi mi-a spus
aşă: De aproape 40 de ani, de
când femeile au părăsit aproa

pe de tot boitul cu buruieni,

întroducând Jida

nii boitul
cu boiele de astelalte».
D-l Gr. 1. Vasiliu, învă]. Plulon-P
ipirig, Neam|: «..Vă comunic că în prezent nici o gosp
odină din Pipirig nu boeşie
lânurile pentru /eicere ori calrințe
ca în vechime, ci toate
boiesc cu boiele cumparate de
pe la dughene și cu apă /are

ori vilrio] ca să nu se spel

e. Eu însă, ca să vă pot servi am
întrebat pe o bătrână de aici cum
se boiâă mai demult şi
mi-a spus că până a nu ieşi
drăciile aieste de boiele, de pe
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la Jidovi, noi strângeam.... (se arată la coloarea roșie, galbenă și neagră). Se mai făceau şi alte colori, însă până în
prezent nam aflat cum... Dacă veţi aveă nevoie, mă voiu înteresă cum se fjăceă boiaua verde și albastră și vă voiu scrie...»
D-l S. Sărăcuju, Ardeoani-Bacău: «.. „pe-aici sculele se

boesc de cătră femei în boiele cumparate din târgul Moinești,
care este aproape

de această

din femei duc sculele

comună,

la târg

unde

dar cea mai mare parle

sunt

anumite

Evreice

cari boescşi [pentru] care [lucru], plătesc câte 50 bani de chilogram. Mai este şi câte o babă, care boește roș... dar îoarle

rar».
D-ra Maria

|. Mircea,

invălăloare, Costeşii- Tutova:

da nouă de a boi cu analinuri

şi luturi,

de pe la

<Mo-

târguri a

pătruns în ioate părţile, încât gospodinele nu prea fac aşă
cum se făceă odată; aşă de pildă pe aici lumea sa deprins

cu un Jidov, care în fiecare Duminică

vine

în gara

Crasna,

iar femeile se duc acolo, cârduri, cu lâna în traistă de-o dau
la boit sau o ieau pe cea dată în trecuta Duminică».
D-I P. Sian, învățător, Floreşti-Tulova: «O plantă cu numele
roghie, ori alta din care s'ar puteă extrage roşu, galben, al-

basiru, sau alță coloare (sic!) pe aici nu se găseşte, ori dacă o îi, din nefericire nimeni nu se îndeletniceşte cu aşă cevă; dar pe cât am putut află, femeile din com. Pueşti ar îi
boind scule; deci... (sic)».
Unul din noi, din com. Zorleni-Tulova: cu tot ajutorul
ce l-a dat prin. preţioase comunicări din vechile locuri cunoscute şi altele nouă, samănă groază cu aceste multe condițiuni pe cari le cere boitul:
«Când gospodina boeşte, trebue să aibă vase curate şi să

îie şi ea curală. Femeia mazacă (1), mârşavă la suflet şi
necurală, nare noroc la boiele; asemenea și cele âschide
și rele; că nu toate muștele fac miere...
Apoi, femeia care văpsește trebue să fie curată;
curată,

nici

văpsitul

nu-i

iese bine.

Vremea

să

dacă nu-i

fie prielnică.

Văpsitul să se facă la vremea lui. Vasele în cari se boeşte
irebuesc să fie curate și bine îrecate. Să nu văpsești roșu un-

de a fost galben, ori negru, ori verde, ci fiecare boiă să aibă
(1) Leneşă şi necurată, zăcășă, trântoriță (accentul pe â).
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vasul curai şi nou. Vasele de lemn nu-s
aşă de bune ca cele
de aramă spoite, ori de lut smălțuite.
Cu ele să nu umble

copiii. Femeia care boeşte să fie liniştită şi
să n'o

copiii.

Apa

Jare

se

ține

în sticle; rachiul

ori

zăhăească

spirlul

asem

enea. Ele irebuesc ferite din calea copiilor, ca
să nu se întâm-

ple o poznă. De aceea
mei fără copii, stătute,

Nu se apucă
este

boiengițele
cu răbdare

la boit te miri cine. In spre sărbători, ori
când

mort în sat, nu se boește,

meile lumeţe nau noroc
unii Jidovi

vechi erau babe sau feşi îndelungate încercări.

prin

ruieni eră lreabă

că nu ies

la boit.

târguri, nu

erau

bine

Barbaţi
demult,

femeiască».

colorile.

Fe-

boiengii, cum suni
căci văpsitul

cu bu-

D-l N. Teodorescu, Cobadin-Conslan[a:
«....femeile de pe
aici în genere își văpsesc sculele de
lână cu vopsele mine-

rale dându-le pe la fârguşoare şi pe la boian
gii. Nu scot decâ! îoarte

galbenă

puţine

colori

din

plante.

Aşă

de

pildă,

coloarea

din rădăcina de stevie o întrebuințează ca
să inşle-

vieze firele boite galben, după ce le-au
adus dela boingii...
D-na Maria 1. Ciocârlan, Păuneş!i-Pulna:
«Vă răspund...nu

locmai

pentru

multe

aici şi împrejurimi

văpsele

colori;

încă

prai pe cari

de

asta

mai

mult

din

cauză

că

pe

mult se obişnueşște a se văpsi cu

llemeile]

şi le

procură

dela

prăvălii.

Abiă am găsit câtevă babe dela cari am
putul află....».
D-I V. Milocariu, Leica Nouă-Vlaşca: «|Nu
mai coloarea

neagră din arțar, nuc și sovâri și cea galbe
nă din
zarzăr le fac gospodinele|. Toate ceielalte color
i se
vopsele din târg, dar tot de către femeile
sălence».

dud şi
fac cu

Păr. FI. A Drăghici, Princepele Ferdinan
d-Teleorman: «A-

ceaslă ramură de ocupaţiune casnică e mititică
de tot la noi
în Teleorman. Şi scade din ce în ce.
Mai

înainte

nărie îndestul,
mi-aduc

vreme,

aminte

femeia

când

își

că odată

erau

păduri

mai

multe,

înnegriă de multe
stau

atârnate ca sălbile la gât. Acum

parii gardului

oi

şi

lâ-

ori mânile şi
cu

jurubiţele

nici n'ai ce să mai văpseşii.

Lâna s'a scumpit îngrozitor: o cumperi
cu 2 lei kgr. şi după ce o speli bine îţi rămân cel mult
390 gr. dintrun kgr.
Socoteala dreaptă iți scoate 5 lei kgr. de
lână. Bumbacul

poți să-l cumperi văpsit, după plac; inul nu
se cultivă, iar
cânepa nu se foloseşte decât nevopsită, pentru
cergi de car,
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pentru funii, peniru panialoni de toamnă şi peniru şorţuri
de cules la purumb. Numai lâna se mai vopseşte.
Fa poate îi vopsită în felurite colori. Ţin să spun de
la început, că numai culoarea neagră se capătă din plante;
loate celelalie colori se scot cu ajutorul vopselelor chimice,
cari se cumpără dela prăvălie. Numai cine vrea să-şi ţeasă
vreo

velință, face

colori de

celelalte;

negrul însă trebue să-şi

facă femeia, vrea nu vrea. li trebue «cerneală»
pentru negril abaua, ca să facă barbatului nadragi ori ipingele sau che-

be. Odată

cu abaua mai poate să moaie în negreală şi vreo

pereche de ciorapi, vreo rochie ţesută, etc.
Deoarece vopselele sunt de diferite colori, femeia nu mai
apelează la combinaţiuni. Numai când vopseșşie cantitate mai

multă, din motive de economie,

poate adăogă

în zeama

co-

lorata întrun îel oarecare altă vopseă, reuşind astel să capete o -coloare puţin mai închisă sau mai deschisă. Aceasla
însă se întâmplă rar de tot, şi numai boiangii din oraș pol
să facă uz de combinaţiuni, ei având lânet mult și meserie de industriaș. In casă, femeia face prea puţin și după
câte știu și am mai aflat şi înainte vreme, tot boiangii văpsiau, când erâ nevoie de multe colori și de cantitate multă.
Ba ce e mai mult, mai înainte vreme făceau mai bune afa-

ceri decât astăzi. Numai negreala se mai face
frică mi-e co să-i piară și obiceiul ei. S'au rărit

în casă şi
pădurile de

mergi 2 zile până să dai de vreo pădure; şi când cauţi arțarul cu lumânarea, de sigur că nu-ți mai vine la socoteală

să-l risipeşti cu înnegritul. Terenuri înțelenite

nu mai

sunt,

ca să găsești scumpie, sovârt ori curcubită. Ce mai poți iace?
Să începi să cumperi pantaloni de târg, ori să porţi nădragi
albi, ca cei dela munte».
|

D-I E. S. Buzatu, Goicea Mică-Dolj:

la început că şi de data aceasta
țin în privința văpsirii canurilor

<Trebue să vă spun de-

vă voiu comunică foarte pu(sculelor de lână). Inainte

vreme când erâu livezi, se culegeă șerpelul, o plantă pe ca-

re eu n'o cunosc și care, după cele auzite, creștea de-o
mătate de metru. Această plantă se culegeă cu rădăcină,
foi și se întrebuință pentru obţinerea galbenului. Astăzi
se mai găsește nici şerpetul şi toate cănurile se vopsesc

jucu
nu
cu

analinuri din târg. Numai epângelele, haine lungi și cu che-

II
peneag

(gluguş) [sic] se înnegresc cu zeamă
de sovârt

fiară.
Cred că sovârtul îl cunoaşteţi. Pe la
mine nu se găseşte, ci
se
cumpără

dela Muntenii ce vin cu poame».
După socotința noastră şi după cele
arătate până aici, pricinile părăsirii cromaticei populare
sunt următoarele.
I. Impujinarea livezilor şi a pădurilor.
Când livezile şi pădurile

erau mai numeroase, gospodinele îşi
puteau

găsi

cu:
înlesnire plantele şi puteau coji copacii
de cari aveau nevoie în cantitate cât se poate de
mare. Astăzi, când această

verdeață a fost stărpită de pluguri,

pentru găsirea

cantităţilor trebuincioase de coji şi îlori,
trebue atât de multă alergătură încât femeia, poate, cu
toată părerea de rău, adesea
aleargă în târg la văpsele prafuri.
2. Părăsirea

îndelelnicirilor

casnice

de călre

gospodine.
Mai de demult, când agricultura nu
luase desvoltarea de as-

lăzi, pe ogoare se vedeau mai ales
barbaţii -- braţe puternice—
pe când femeile rămâneau acasă,
având în grijă creşterea
copiilor, paserile, răsboiul, acul.
La munte, unde femeia wa

fost încă chemată

la dărâmatul

copacilor, irăeşte

încă arta
în cusături şi țesături, lucru ce
nu se mai întâlneşte decât
rareori la şesuri.
lar'una din îndeletnicirile femeii,
care
0 cereă să slea acasă, eră și
boiangeria (1).
3. Impujinarea lânii și a cânepii.
In boiangeria populară, gospodinele urmărind mai ales
dobândirea mai multor feţe,
mai

mulie colori pe o pânzălură, e firesc
ca să se boească
mai ales firele toarse şi numai
răreori hainele sau pânzeturile ; boiangeria prin urmare e legată
mai mult de tors şi
mai puțin de haină.
re a desfelinării

Scăzând însă numărul oilor, ca
o urmapășunilor, tot ca o urmare a
scăzut şi câ-

limea lânii din casa gospodinelor
noastre; întâiu la şes, pe
urmă la deal şi apoi la munte, prețul
acestei lâni. fireşte,
sa urcal. Industria cea mare a lânii
scăpătând, a îngropat
cu sine şi
o ramură a ei care

este tocmai meșteșugul

(1) N. Iorga, apud „Jon Creangă“.
V,
nui poate găsi el pânea pentru toți
ai lui,
Nu trimiteă femeia lui la muncă,
nici cel
de aceea aveau alesele cusături ţărăne
şti,
ful cel tare al barbatului şi nu se
istoviau

ale femeii»,

boitului.

p. 191: «Nu e mândru barbatul care
Odată această mândrie o aveau toţi.
de pe urmă țăran de pe brazdă.
Şi
pentrucă brazda o duceă numai brape brazdă alesele şi gingaşele mâni
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Câmpurile

de cânepă

totuş

din această plantă niciodată

sau

n'a

putut

lărgi, însă firul scos

îost un articol

al

boinge-

riei. Pe alocuri însă îndreptarea gospodinelor spre târguri
pentru cumpărarea lânii sau a obiectelor de îmbrăcăminie
s'a generalizat și pentru alte fire sau pânzături, cum sa întâmplat cu bumbacul și îelurite cituri. Ne mai torcând,Românca a uitat să boească.
4. Năvala indusiriei mecanice şi a subslanjelor cromalice exlrase au dat cea din urmă lovitură cromaticei populare.

«Analinurile»,

se înțeleg

anilinurile

în popor

sau

«boielele»,

nume

sub care

toate substanţele colorante, au mai multe

avantaje faţă de plantele colorante.

Boielele

se

dobândesc

ușor, boitul se iace mai lesnicios şi în timp scurt, iar colorile ce se capătă sunt mai ochioase, mai pronunțate şi mai
felurite, şi cele mai multe cu /olul nouă.
Timpul se cruţă și «lucrul iese frumos» ; această socolinţă
este de căpetenie; că aceste colori iese, adică se decolorează,

şi

mai

ales

că

ard,

Jaie, mânâncă,

adică

alacă

ales firul de lână, abiă pe ici, colo dacă se ştie.
Adăogându-se și îndemnul noului industriaș,
vreul sau Fvreica

ademenitoare

mai

mai

ales E-

care-şi atârnă prubele —-moli-

vele—de sculuri colorate în vâriul prăjinilor înalte pe la intrarea în târg, pe marginea piețelor de negoţ şi adunări—

când acei boiangii nu merg din sat în sat și din casă în casă,-—-ne vom încredință că vechiul mijloe popular de a boi
prin ajutorul
teă

să

plantelor sau

dăinuească

decât

«habotnicia veche»

al extraselor
în

acele

case

vegetale
unde

nu mai pu-

dăinueşte

fie

— tradiţia — fie un spirit economic bine

socotil.
*

Despre
spune

originea cromaticei

lucruri

poporului

român

nu

se

pol

sigure.

Marian înclină a crede, că date fiind numeroasele cuvinte
de origine latină ce reprezenţă diieriie colori, cromatica populară nu poale să nu îie şi ea romană. Se întreabă însă
de ce nu este şi vorba coloare? Işi răspunde însă că în dicționarul Academiei se află însemnat sub forma curoare ce

vine din color-rem, după cum vine moară dela
dură dela scandula. *

mola şi scân-

In adevăr, un cuvânt repreprezentă o noţiune şi prin urmare ele nu pot trăi unul fără altul. Dar dacă vorba russus
ne-a dat nouă pe roşu,nu se poate preciză că și meșteşugul
de a dobândi arlificial coloarea roşie ni l-au dat Latinii. Vorba
ne-a ramas fiindcă bujorul, macul ş. a. întotdeauna au fost
roşii şi deci noi, după colonizare am botezat acea coloare
cu acelaş nume cu careo botezau şi în Italia, ori în cutare provincie romană, sau aşă a rămas să se numească coloarea
macului după biruinţa lui russus latin, asupra cine şiie că-

rei vorbe indigene. Deci, originea meşteşugului de a boi, chiar
de am aveă toată terminologia latină, greacă, turcă, slavă
sau alifel, nu se poate preciză.
Ea poate să fie în acelaş timp şi latină, şi slavă, și turcă,
după cum poate îi şi curat indigenă; căci fierbând ştir peniru borş cu păsat, nu se capătă decât o singură coloare roşie şi picurând cu lingura pe pieptul cămeşii, urmele lasate
nu vor îi decât tot roşii. Aici credem noi că este originea
cromaticei populare, la orice popor.
Despre vechea noastră cromatică ne stau mărturie feluriiele ţeseturi, cari se mai găsesc şi astăzi: covoarele sau
scoarjele, levicerele şi velinfele, pentru îmbrăcarea pereţi-

lor şi paturilor din casă, precum şi adămășiile, cadrilaturile

şi alte țeseturi cerute de port.
Vechile colori erau puţine: albul

firesc, negrul firesc şi ne-

grul cafeniu sau negrul curat, galbenul frumos şi roșul întunecai. Mai târziu va îi venit albastrul, odată cu sineala sau
Julachiul, precum şi verdele, ce se capătă amestecând galben
cu albastru.

Colorile acestea aveau o înfăţişare aspră, întunecată, bărbătească, «să se rnpă |țesătura], dar să nu iasă (decoloreze)»,
cum se spune.
După gusturile de astăzi, vechile colori nu erau frumoase,
adică uu erau aprinse şi de felurite nuanţe, decât foarte rareori. Nu erau «<ochioase», «nu săriau în ochi,» «nu băteau
la ochi». dar această
colorilor.

cerință se îndestulă prin împerecherea

Englezul Charles Boncr, un duşman

al Românilor,

spune
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că «colorile lucrate în unele părţi ale Transilvaniei de către
muierile de rând sunt atât de frumoase, încât ar puteă servi drept podoabă pentru orice salon din Londra şi din Pa-

ris. Gustul cu care țărancele aleg și distribuesc colorile este
admirabil;

desemnurile,

deşi

orientale

absolut româneşti. Combinaţiunea

în

fond,

suni

totuş

văpselelor şi a liniilor es-

te de o varietate nemărginită; invenţiunea lor :se pare tot ațât de ușoară pentru ţărance ca și invenţiunea acestor mo-

zaicuri» (1).
Cu toate acestea

nomenclatura

bogată. lată, adăogată,
Alageâ (2)

colorilor

lista răposatului

Alămâiu
Alămâu
Alb
Alb albasiru
Albăstrel
Albăstrică
Albăstriu
Albastru

Albastru deschis

Albastru închis
Albastru întunecat
Albastru negru, muriu
Albastru rânduniu
Alb ca laptele
Alb ca ghiocelul
Alb ca ghiocul

este

destul

de

S. FI. Marian:

Albiniu

Albior
Albişor
Albiu
Albuiu
Albuleţ
Alburiu
Albuţ
Aluniu

Arămiu, coloarea arămii

Aprins galben, galben aprins
Argintiu
Arginţiu
Aurel
Aurie
Auriu
Azuriu

Alb ca păretele
Alb ca omătul (zapada)

Avaiu
Bălaiu

Alb ca spuma laptelui

Brândușiu, în coloarea brân-

Albeţ

Brumăriu, brumariu

Albicios
Albineţ

Cateniu

Alb ca varul
Alb galben

duşei
Burătăciu

(1) Columna lui Traian, 1516, p. 205.
(2) Dic. lim. rom., tom. II, p. 265: verde,

Cănăbiu

(1), canabiu, fuxiu!
roşu ca vişina, roşu
închis (2)

Curechiu,ca curechiul, varza
Fistechiu, fistichiu, fiştichiu
Fumuriu, ca fumul

Canariu
- Funinginiu
Cânepiu
Galben
Căpriu (se întrebuințează mai „Galben albineţ
mult

cu privire la co-

loarea ochilor, dar se:
aplică

îfoarle

adesea

şi la materii, căpruiu)
Căpşuniu

Galben

aprins

Galben

auriu

Galben

ca ceara

Galben

curat

Galben

deschis

Galben
Galben

roşcat
roşietic

Cărămiziu
Galben închis
Carage, negru înschis (3)
: Galben întunecat
Cărbuniu, negru ca cărbu-. Galben pătat
nele
în coloarea

Cărniu,

cărnii

„

Castaniu

Gălbănjoc,

Cenuşiu

Ceriu, ca ceara
Chiclăzăriu
Cicic, roşu deschis
Cireşiu, ca cireşa

Colbiu,
Colbiu
Colbiu
Colbos
Colbos

Gălbăgior
Gălbicios

| Galbin
+ Gălbinel
i Gălbineţ
| Gălbiniu
: Gălbior

negru

|

Colburiu

negru

gălbănuşul

Gălbănuţ
(4)

Colburiu

alb

ca

de ou

ca colbul
alb
negru

Colburiu

joacă în galben

Gălbănuşiu,

Gălbioriu

„ Ghiurghiuliu (5) roşu deschis
|

Ghiviziu, ca vişina deschisă (6)

(1) Bocescu, op. dif, p. ă,

(2) mpărt. de Păr. FI. A. Drăghici,
orman : roz închis, zoșu aprins.

(3) |.

com.

Principele Ferdinand,

Brăescu, Măsurătoarea pământului la Români,

București

jud.
1913,

Tele. :
p. GR.

(4) [. Ionescu dela Brad, Agricul/. Rom. în Mehedinţi, Buc
1868, p. 695 —Bo.
cescu, 9p. cil, p. 6.
(5) Dicț, limbii române, Tom. IL, p. 263: roşu deschis, trandafiriu,
sfacojiu, profiriu:

forme: ghiorghioliu. ghiulghiuliu, gingi(r)lin şi Shiorghiol (alb cu
roşu, amestecat).

(6) Impărt. de d-! C. Atanasiu. com, Truşeşti, jud Potogani.
— Dicf. limbii
rom. ad voc,: roşu închis, o nuanţă de violet închis ;
forme : ghivez, ghizăviu,
hivergiu ; pe alocuri: mai deschis ca vişina.
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Giurgiuliu
Inchis

| Muced
Muceziu

Inchis albastru

| Mur,

Inchis galben
Inchis roşu
Inchis

.

negru

mura

Naralgiu (3)
Naramgiu

Intunecat

Naramzat,

Intunecat albastru

Intunecat negru

Naramziu

Intunecat roșu

Narangiu,

verde

roşu

aprins,

pur-

puriu (4)
nărângiu

„ Negricios
Negriş

Laiu, lău

Negrişor

Lemniu, ca lemnele
Liliachiu

Negriu
Negru ca cărbunele

Lilichiu

Negru ca corbul

Liliechiu
Liliaciu

Negru
Negru

ca murea
ca tăciunele

Marmaziu, vioriu

Negru deschis

Marmurat
Marmuriu,

Negru
Negru

ca

marmurariul|

închis
întunecat

sau armurariul,
Si- | Negru stiregiu
lybum Marianum
Negruţ

Masliniu

Meriu, albastru ca cerul
Mestecăniu galben ca frunza mesteacănulu(1)|
i
Micşuniu
Mieriu, ca cerul
”
Mohorit, vioriu, de coloarea |
mohorului (2)
!
(1)
(2)
(5)
(4)
(5)
(6)
(7)

sau

Negru

Inchis verde
„ Intunecăcios

Intunecat
Lămâiu

ca murea,

Muriu, albastru întunecat
Negreţ

Impărt. de d-l C. Atanasiu, com.
Al. Vasiliu, Cântece și urăfuri, p.
„Jon Creangă“, |, p. 80.
Convorbiri literare, XLIV, vol. 2,
Bocescu, op. cif., p. 16.
Salviu, /oe. cit. p, 970.
I. Ionescu dela Brad, op. cit, p,

| Neremziu,

Truşeşti-Botoşani.
204.
p. 3%,
_
16.

roşu

aprins (5)

Ninsoriu
Nohotiu
Nucuciu (6)
Pătat
Pătlăginiu
Peratic, portocaliu
Pestricior

(7)

Pestrişo
Pestriţ,

pestriciu,

Piersiciu
Plămâniu,

Săin, laiu, cenușiu (3)
Sângeniu, sângiu
Sângiu
Sarbăd, palid
Sarbăd verde, verde de

pisiruiu

ca plămâiul

Plăviţ, alb

bătând

în

gal-

ben (1)
Plumbiu, ca plumbul
Plumburiu
Portocaliu, potricaliu
Porumbiu, porumbriţiu, ca

Sfecliu
Şofraniu
Stacojiu
Stacoșiu
Stânjiniu
Stirigiu
Stejăriu

Porumbriu

Purpuriu
ca penele rându-

Roşcat
Roșcoban, roşcovan
Roşiatec, roşietec
Roșior
Roșiu |
Roșşiuf, roşuţ
Roşu, roş
Roșu aprins

nicii

Sulfeniu
Topsecai,

ca para

Roşu

ca sângele

roşu

închis cafe-

niu (4)

Trandafiriu
Turchez (5), albastru
Turciniu, cenuşiu (6), violet
foarte deschis, a-

Roşu ca jaraticul, ca focul

Roșu

[ce este]

Scorțişoriu
Scorţiu

porumbrica

Rădăciniu
Rânduniu,

sărbăd

Sărbeziu

focului

Turungiu,

proape bătând
vânăt (7)
portocaliu

în

Untdelemniu
Vâlvăriu
Vânăt

Roşu cum e gotca
Roșu închis

Roșu muntenesc (2)
Roziu..
Ruginiu

Vânăt ca porumbrica
Verde
Verde ca buratecul

(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
(6)
(7)

N. Păsculescu, L//eratură popu
lară românească, Bucureşti
1910, p. 369.
Salviu. Zoe, Cit, p. 270;
Culegere din com. Nemţişor
-Vânători, jud. Neamţ, împărt. de
d-l A. Moisei,
D. Ionescu Şi A. Daniil, Dese
ântere din Romanați, II, p.
196.
Bocescu, op. az, p. 16.
A Vasiliu, 9p. dif, p. 296.
Convorbiri literare, XLIV, p. 2.
--.
Pamfile şi Lupescu, Cromatica.
$ est
o

559 ci

«O

ARĂ
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Verde

ca curechiul

|

Verde ca stejarul
Verde deschis

„|.

Verzuiu

Verziu
| : Vineţel

Verde închis
Verde întunecat

Vineţiu
Viniu, ea vinul

Vărgat

Vioriu

Verdişor
Verzişor

Vişiniu

Fiecare femeie îşi boiă, vopsiă, văpsiă, învăxiă (1) lucrurile
de cari aveă nevoie şi numai cele prea nerăbdătoare se rugau ori plătiau la alte femei meştere, ca să le ajute.
Văpsilori, boiangii, boingii, boagii (2), boangii, sau bohangii
(3) au îost de sigur şi prin sate sau târguri şi în timpurile mai

vechi. Ei însă înirebuințau în cea mai mare măsură plantele.
«Când vara livezile sunt înflorite şi marginile dumbrăvilor
smăltate de îlori,—ni se spune despre o preoteasă trecută de 90
ani,-—o vezi pe această bătrână în zile nelucrătoare de furcă și
îus, ajundată prin mijlocul câmpiilor, pe marginile crângurilor și prin fânețe întocmai ca pe o botanistă pribeagă, ocupată a ierboriză şi a face cunoștință cu toate florile, încă
chiar şi cu rădăcinile plantelor, căci cu cuțitul său taie atât
hlujul îlorilor (4), câtle scoate şi rădăcinile, pe cari le strânge în traista sa de pânză, iar când vine seara acasă, așează

în deosebite pungi

fiecare plantă, îloare sau rădăcină,

fel» (5).
Prin Bucovina întâlnim câtevă
Nu

se îace

boire

în timpul

după

credinţe cari se leagă de boit.

când

un

mor?

este

în sai,

iar

dacă gospodina nu ştie și află dela cinevă, atunci să lase
lucrul și apoi se vorbească de mort, căci altfel mor florile.
Indeobşte nici despre alți morți nu se vorbeşte.
Femeea care are băieţi şi boește, nu trebue să se supere

sau să-i sfădească

pentrucă

dedina florilor.
Florile se deoache lesne;

se

strică

pentru

(Î) V. Vârcol, Graiul din Vâlcea, Bucureşti
" (2) Jon Creangă, Il, p. 165.

florile, căci

aceasta

1910, p. 95,

(3) Vârcol, op. cif., p. 90,

(4) Floare, plantă; deci hiujul plantei este însăș planta.

(5) Barzeanu,

Joc, ci, p. 238.

ele

așă li-i

se vor înilori

-

spre seară

sau
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ae

pe

ascuns. Tot în acest scop se pune în
îlori
un inel de aramă care să nu fie de găsit,
iar cei ce vin şi văd,

irebue să scuipe şi să zică: «vai, să nu
fie de deochiu, că
frumoase lori ai mai făcut!» căci nu se deoache
astiel (1).
Coloratul se poate face numai la lună
plină. Boielele se

pregătesc decuseară şi dimineaţa, în răsăritul
soarelui, se co-

lorează
soarele

cu dânsele
(2).

ca

firele să fie toi aşă

de

frumoase

ca

(1) Marian, Cromatica, p. 301.
(2) Culegere din com. Vicovul de sus, Bucovin
a, împărt. de d-l P. Cârstean.

CAPITOLUL

COLOAREA

GALBENA
I.—DROBIŢA

1. Droghiţă
Prin

de

Bucovina

1

se culege

pârău neincepulă,

PENTRU

FIRE

(1).

şi piatră
droghija

acră.

şi se îierbe (2)

care este mai

moale

în apă

decât apa de

fântână. După ce această
irun vas curat, unde se

plantă a fiert, zeama se scurge înîmpietreşte cu piatră acră mărunt

pisată. In acest lichid se

fierb sculele

ce trebuesc boite

în

galben. După fierbere,—în care timp se tot scot ca să se
vadă dacă nu cumvă galbenul sa prins prea are, - se store
şi se pun la uscare (3).
Prin județul Suceava droghija se culege când e înflorită

bine; aceasta se întâmplă

prin postul

Sâm-Pietrului.

Ea se

usucă în pod sau într'o şură la umbră. Dacă se strânge după scuturarea îlorilor, nu mai este bună (4).
Prin județul Putna, inul, cânepa și celelalte materii cari urmează să se boească, se zolesc în lichidul pomenit mai sus,
adică se freacă intre mâni şi apoi se lasă cam două ceasuri ca să stea acolo. După trecerea acestui timp, firele se
scot, se lasă ca să se svânteze şi înainte de a se uscă cu
totul, se zolesc în /eșie, căci «în leşie înfloreşte bine ma(1) Z. C.
Drobiță,

Panţu, Plantele cunoscute de poporul român,

drob, drobișor,

drobița

boiangiilor, drobușor,

Bucureşti
drog,

1996, p. 89:

droghiță, genistră,

ginistru, grozamă, grozamă mică, inistru, Genista tinctoria L.

«Această plantă

este foarte mult întrebuințată de poporul nostru la colorat în galben».
(3) S. FI. Marian, Cromatica poporului român, Bucureşti 1882, p. 19.

(2) Culegere din com. Gvardiniţa, jud.

Mehedinţi, împărt.

de d-l Od. A. A-

postol: buduroi,:o oală în care se pregătesc colorile pentru văpsirea
(4) Culegere din com. Bogdănești şi Spătărești, jud. Suceava.

lânii.

2]

ieria şi se face galben frumos». Apoi
se pun la uscare (1)
la soare. Soarele de dimineaţă ajută la
dobândirea unei fețe
cu

mult mai frumoasă decât soarele lare
de după amează,
care adesea scoale boiaua, adică o
decolorează (2).
Prin alte sate din judeţul Putna, droghija
se taie bucățele
mărunte, cum se faie pătrunjelul sau
celelalte verdeţuri penîru bucate, se lasă ca să stea în apă
până la două zile, în
care timp se freacă cu mâna, «ca să-i
iasă puterea din ea»,

şi numai

după aceasla se fierbe. După fierbere, ciaunul

vasul de aramă se lasă ca să se răcorească,
îreacă din nou în mâni. Aceasta se
întâmplă

tunci când gospodina

din

plantă.

nu, zeama

După

socoteşte că încă

aceasta

este scursă

o poaie

sau

iar droghiţa se
însă numai a-

n'a ieşit toată /ăria

pune din nou la fiert; dacă

în alt vas, ca să fie împietrită

acră mărunt pisată. Unele gospodine

pun firele

cu pialră

deadreptul

în zeama călduţă şi le lasă să se îngălbinească
cu încetul,
fără ca să le mai fiarbă; altele le fierb,
dar nu le dau în

clocot, căci se ard. După
care (3).
Prin

judeţul

isprăvit, se scol

Râmnicu-Sarat

«se pisează

deşie cu piairă acră în apă şi se pun

scot gata galbene şi împietrite»
(4).
Prin judeţul Prahova, dela această

mai floarea ei, care seamănă

şi se pun

plantă se

când

apa

începe

sau de

droghifă—cari
pe vremea când
şi se păstrează
din ele coloarea
uscate şi se pun

ca să se plă-

să se îngălbănească

Apa se strecoară, iar florile se „pun ca
să

se

foloseşte nu-

cu cea de gura leului

într'o câtime de 10 litri de apă, unde
se lasă
până

us-

drobi/a, se plămă-

firele, [de unde]

salcâm. Metodul este următorul: fiorile
de
prin aceste părţi se numeşte droc,—se
culeg
sunt înflorite şi în putere, se usucă
la soare
pentru timpul când va fi nevoie de
a scoate
galbenă. Atunci se iea cam un kgr.
de flori

mădească

la

se

puţin.

sorească

la

(1) Balaban, foc. ciz. p. 264,
(2) Impărt. de Pr. M. Cârlănescu, com.
Bogdănești, jud. Suceava.
(3) Culegere din comuna Jariştea. - Idem
comuna Păuneşti, acelaş judeţ, împărt. de

d-na Maria 1. Ciocârlau : «Pentru coloarea

droghifa, care se fierbe cu apă: în ea
apoi
lasă lâna în această zeamă o zi.,
(4) Rizescu, foc. cf, p. 217.

se

pune

galbenă se

întrebuinţează

puţină piatră

acră şi se

soare încă două-irei ceasuri, după care se pun înlro trăistuță, o țoşcă sau o pânzătură, care se scuiundă în zeama

galbuie ce s'a strecurat şi care acum

stă pe foc la

fiert. In

timp câl vasul fierbe, florile din pânzătură se store cu mânile, pentru ca toată substanţa disolvată să se scurgă în apa
ce fierbe In acest timp se împietrește și această apă cu 2030 gr. de piatră acră. După aceasta în boiaua împietrită se
pun lucrurile ce voim se colorăm; fierberea ține cam două

ceasuri. Când se crede că boiaua s'a prins bine pe lucruri,
ele se scot, se clătesc și se pun la uscare. Dacă însă se ve-

de că coloarea trebuiă să fie mai bine prinsă pe lucruri, ele
se mai pot pune odată, se fierb iarăş cam un ceas, se scot,
se clătesc în apă rece şi se pun la uscare ().

2. Droghiţă,

borș şi piatră

acră.

Prin jud. laşi se culege droghi/a şi se s/rujeşte de îlori și
de îrunze; acestea se pun de se fierb bine întrun vas curat,

După

fierbere, se scot beldiile de droghiță

iea borș

şi se încăizeşte

foarte puțin, iar

şi se aruncă.
în

el

se

Se

/opeșie

piatră acră. In acest borş crud se pun firele ce urmează să

se boească şi se freacă bine între podurile palmelor; acelaş
lucru se face după ce firele se pun în zeamă de droghiţă,
când se freacă atât îrunza, cât şi florile de droghiţă. După
ce s'au îrecat, firele se lasă afară la soare, dacă-i vară, ori

pe cuptor
iarnă.

Acolo

sau lângă
stau

trei

îfoc,—-nu

zile, în

prea aproape

care

răstimp

însă
— dacă-i
,

«femeia

mai

um-

droghița se culege

va-

blă la ele», îrecându-le din când în când. Când se vede
că
au dobândit o coloare frumoasă, se scot şi ude fiind, se spală în leşie.

Pentru dobânditul colorii
ra, se usucă
iarna.
Când

se

la loc uscat
împietreşte

galbene,
şi la umbră

borşul,

se

zice

şi

se

poate

că

se

dă

iolosi și

pialră

acră

la borş.
Tot în chipul arătat mai sus, ținând însă firele în zeama
de droghiță mai multă vreme, se poate dobândi și fa/a sau
coloarea galbenă roșcată (2).
() Moraru, foc. cir, p. 192,
(2) Am văzut frumoase fire boite acum

din Românești, jud, Iaşi.

30 de ani în casa

Aniţii

V.

Nechita
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Prin jud. Râmnicu-Sărat se încălzeşte mai înlâiu borșul şi
după ce se toarnă în vasul unde urmează să se boească
irele, se pune în el piară acră. După aceasta se moaie fire“le, se scol îndată, se scurg bine şi se aştern pe o pânză
ca
să fie presărale cu îrunze şi flori de drobiță. După
ce s'au
presărat, se fac vă/ă/uc şi se pun din nou în borşul
în care
au fost muiate. Acum însă el este încălzit. Lucrul
acesia se
repetă de câteva ori. La urmă se spală sculele cu
leșie şi
«vedem că au rămas de un galben uimitor» (2).

3. Droghiţă,
Droghiţa

culeasă

piatră acră şi aluat.

se usucă

-

foarte bine şi se păstrează pen-

(ru când va îi nevoie de pregătit coloarea galbenă. Atunci
se Îreacă bine până când frunzele şi florile se fac mărunt
e

ca praful. Beldiile se fierb, iar zeama

care iese se împietreş-

te cu pialră acră. După ce această piatră sa /opil, se moaie
în zeamă călepele. După ce sau muiat, se scot, se întind
pe

cevă şi pe deasupra lor se presură praful de frunze
şi îlori
de droghiță cu deamăruntul. Astiel se pun din nou în
ciubăr și peste călepe se toarnă zeama gălbuie ce a fost
îm-

pietrită. Deasupra

călepelor se pune şi o bucăţică

dospil, şi asliel se lasă

să dospească

nă, după care se scot gala (2).
4. Droghiţă,

zăr

în ciubăr

şi piatră

de alua/

o săptămâă-

acră.

Droghija se strânge din vreme cu totul: cu flori,
frunze şi
cu hluj şi se usucă la umbră. Când este nevoie
să se bo-

ească, se fierbe droghița în apă curată. într'o căldare

ori o oală

smălțuită,

daogându-se

apă

cam

două

ceasuri

sau

şi mai

spoită
mult, a-

când se vede ca vasul a scăzut (3). Când

gospodina socoteşte că boiaua s'a făcul numai bună,
se încearcă cu o cârpă albă ca să se vadă cum este. Dacă
cârpa
dobândeşie o coloare frumoasă, boiaua e bună. Dacă
coloarea e prea închisă, însemnează că coloarea este prea
tare şi
(1) Rizescu,

loc. cif.. p. 216.7.

(2) E. N.-Voronca, Credinfele poporului român. Cernăuţi
1903, p. 1100.
(8)
Vasul [ce firbe pe foc] scade, adică scade apa din vas:
tot astiel se
că lemnele [după tăierea din pădure] scad,

zice

24
în acesi
din nou
gătită, se
a se boi.
zăr

caz se mai toarnă apă; dacă
pe îoc ca să mai fiarbă. Când
pun în ea sculele de lână
Aceste lucruri însă trebuese

împietrit

cu

pialră

acră,

de

e prea slabă, se pune
boiaua este bine presau bucii ce urmează
să stea mai întâiu în

unde

se

scot

şi se

usucă

bine, înainte de a se pune în boiă. In zeama aceasia,
care
este îierbinte, lucrurile stau între două şi trei ceasuri, până
se prinde bine boiaua de dânsele. Dacă coloarea n'a ieşit
frumoasă, jânejele se usucă şi colorarea lor se mai repetă
odată. Dacă au ieşit îrumoase, se clătesc în apă curată și apoi se usucă (1).

5. Droghiţă
Se

fierbe droghija

se lasă îrei zile

şi în zeama

la căldură.

şi leșie.
ce iese se pun firele, unde

După acest

răstimp,

în zeamă

şi peste fire, se toarnă cenușă și în acest amestec se freacă
fir
- îndeajun
eles. Se. mai lasă apoi cam vreun ceas și în urmă se scoi, se spală și se usucă (2).
6. Droghiţă,

piatră

acră

şi leşie.

Prin Bucovina, galbenul deschis sau coloarea alămâie se
dobândește astiel: se freacă droghi/a uscată în mână până
ce-i cad toate frunzele și îlorile, iar hlujenii se pun la fiert.
După ce au fiert bine, se scot, şi în locul lor se pune îrunza și fioarea făcută făină. Fierbându-le, se dobândesc gălbinelele, cari se împieirese cu pialră acră mărunţ pisală,

mestecându-se

- lele, se pun

mereu. In vasul în care s'au pregătit gălbine-

sculele, însă în aşă chip, ca acestea să preveş-

lească (3) sculele.

Aici sculele stau o noapie,

iar a doua

zi

se scot şi se adapă, adică se moaie în leșie şi în urmă se
pun la uscat. După ce s'au sbicit bine, se duc la apă cur-

gătoare şi după clățire, se usucă de isprăvenie (3).

(1)
(2)
(3)
[apa]
(4)

Culegere din Com. Bogdănești. jud. Suceava, dela Casandra lui
Gh. Ou
Culegere din com. 'Ţepu, jud. Tecuciu.
Impărt. de d-l P. Cârstean, Vicovul de sus, Bucovina : a prevești,
a trece
peste cevă. Ex.: puntea de pe Sirete a fost preveştită de apă,
Marian, Cromatica, p. 18-19.
.
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7. Droghiţă,

Prin

unele

borş,

părți din

jud.

leşie

Dorohoiu

şi piatră

acră.

se culege

droghi/a şi i

se strujesc frunzele. Aceste frunze se pun în borş crud, şi
acolo stau cu firele albe irei zile. In acest timp se face Jeşia cât se va puteă de iute (tare) (1) şi întrînsa se va topi

pialră acră. După
borşul în care sa

trecerea celor trei zile, se scot firele din
plămădit droghiţa şi se pun în leşie. Aici

se ieau la frecat până ce dobândesc

o coloare

galbenă

îru-

moasă (2).
Prin Bucovina se iea droghijă, se usucă, se pisează c'o securice şi se pune intr'o oală cu borș proaspăt, adică prisne
acru (3), umplut cu puţin înainte. Borşul se mai amestecă
cu cevă apă, ca prin această gălbenire sau 'ingălbenire să
iasă coloarea îrumoasă. Oala se pune la fiert şi după o trecere de vreme cam de un ceas, zeama se scurge întralt vas.
Acum se vede că gălbineala sau gălbinelele au o față gal-

benă. In acest timp se pisează de fiecare scul sau tort câte
90-60 gr. de pialră acră, care se pune în zeamă pentru a o
împietri. In vasul cu zeamă se pun apoi lucrurile ce urmează a se boi, iar deasupra lor se pune drobiţă de cea iartă.
Vasul, cu toate aceste lucruri, se aşează pe valră la căldură,
depărtişor de foc, ca nu cumvă să înceapă a fierbe, căci în
acest caz gălbinelile se serbezesc şi deci nu se mai prind
de lucrurile ce cătăm a le vopsi. Acolo vasul stă cam o oră,
după care sculele se scot şi se înşiră afară la umbră, ca să
se usuce; puse la soare, acesta le-ar pă/i, iar lâneţurile sar
pătă. Cât timp se usucă firele, se face leşie întrun vas alât

de mare cât e nevoie ca să cuprindă sau să adape firele şi
când leşia e potrivit de caldă, se pun întrinsă sculele uscate.
Din leșie se scot după o altă oră, se spală în apa mergă-

loare, căci de cea

trebue

stătătoare

apa schimbată

din gălbinele

aveau

ar trebui

mai

de mai multe ori

multe

ape, adică

Lâneţurile

scoase

o coloare galbenă albineaţă; după

spă-

(1) Leșia fare (iute) se dobândeşte turnând apă clocotită într'un feșier
ori săculeţ cu cenuşă de c/ocani (ciucălăi) de popuşoi, curăţiţi de grăunţe,
sau de fag

ori sfejar. Leşia se scurge într'un vas prin pânza leşierului.
(2) Culegere din com. Hânţeşti, dela Ruxanda Gârneţ,
(3) Termen

întrebuințat

numai

prin

Bucovina.
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lare în leșie însă, dobândesc o față aprinsă galbenă. Dacă
firele n'au fost tocmai albe, au o coloare alămâie, iar dacă
au

îost

colburii

nu sar pune

albe, firele

borş

se

fac

întunecat

galbene.

la fiertul droghiţii, coloarea

Dacă

care s'ar do-

bândi n'ar îi durabilă, iar ca înfăţişare ar îi deschis galbenă
sau gălbie.
Tot în Bucovina şi tot din substanțele
gătește coloarea galbenă și întraltfel:
oală

drobifă

dumicată

mărunt

şi

de mai sus se prese pune în câte o

împietrită

cu

piatră

acră,

şi câte un scul sau jumătate, după mărimea oalei. Apoi oa-,
lele se umplu cu borș sălciu sau sălcior, adică cevă mai
acru de cum se întrebuințează la mâncare, şi după aceasta

se

așează

țează,

la

căci

îiert.

atunci

prinde bine. După

Borşul
floarea

prisne-acru
sculelor

nu

sboară,

ce fierb cam o jumătate

se întrebuinadică

de oră,

nu

se

sculele

se scot şi se moaie în leşie călduță, unde stau cam
trei
ore, mestecate fiind înainte și la sfârșit.
Lucrul acesta se
repetă cam de patru ori. Aceasta se numește inflorarea în

leşie. După aceasta se spală în apă curgătoare şi se usucă
la soare

sau

în casă

început, ele au acum

la căldură.

Dacă

o coloare

galbenă

fost lăi, firele sunt galbene pălale ().
Prin județul Covurluiu se întrebuințau

firele au

fost albe

deschisă;

la

dacă au

mai demult lucrurile

de mai sus la dobândirea colorii galbene în chipul următor: firele de lână se puneau mai întâiu în borș călduj, în
care se topise pialră acră pisată mărunt. Aceasta se numiă
împietrirea firelor. Ca împietrirea să se facă şi mai bine,
sculele de lână se îrecau bine în palme. După ce stăteau
aici ca un ceas, la căldură, se scoteau, se uscau și se puneau
în zeamă de droghiţă hăcuilă, adică într'o apă în care fiersese droghița tăiată mărunţel. In acel vas firele stăteau la
soare afară sau pe cuptor la căldură, iarna; dacă erau multe;

se făceă foc de bălegar, aîară, și în cenuşa

fierbinte se pu-

neau oalele, ca să stea o zi sau două. După aceasta, se scoteau sculele şi se întindeau pe o pânzătură curată înainte de
a se

uscă,

în strat

subțire,

(1) Marian,

Cromatica,

p. 15-8.

spre

a se

cerne

deasupra

lor
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cenușă

curată,

după

care

urmă

spalarea

şi

uscarea

(1).

Prin judeţul Putna, galbenul acesta se dobândeşte în chipul următor: Droghifa se culege de pe câmp, se usucă la
umbră și
Firele ce
tre ele se
se umple
ca să se

la frebuință se îreacă în palme ca să se sfărâme.
urmează să se coloreze se pun întrun vas; prinpesară droghiță sfărămată şi piatră acră. Ceaunul
cu borș limpede şi apoi se așează pe lângă foc,
încălzească cu încetul iar materia colorantă să se

disolve în borş. După

un timp, se

scoate lâna din

vopseâ

şi se spală în /eșie /are, care se zice că întăreşte coloarea
şi-i dă o fafă frumoasă. Lâna nu trebue să fie îndesată în
vas, ci firele lrebue să stea în voie ca să nu iasă pătate (2).
*

Insemnare.
pare

Pregătirea

a îi cunoscută

colorii

galbene

şi în Baserabia

din droghiță

se

(3).

IL.—MĂRUL (4).
Mărul

care se întrebuinţează de gospodine

la dobândirea

colorii galbene este de două feluri: domestic şi să/batec,—
măr dulce şi măr pădure| (4) care se numeşte şi pădure,
pădure[

acru,

măr

acru

1. Pădureţ
In Bucovina

le din zeama
Ceeace

sau

numai

pădure.

acru și piatră acră.

se fierbe scoar/ă

de pădure/

rămâne

se lasă în oală

sau

vasul

Partea scursă se împietreşte cu pialră acră.
se pun

acru,

iar o par-

dobândită se scurge într'o covată sau alt vas.

sculele şi se mestecă

de câteva

în

care a

iert.

In acest lichid

ori, apoi

se lasă

la

căldura soareiui sau în casă, pe lângă îoc, cam o oră. După
aceasta

se scot

la soare

sau

se întind în casă, ca să se so-

(1) Culegere din com. Găneşti.——Salvin,
for. cif.. p. 277. Cât stau firele în zeamă, 2-3 zile. „se umblă cu mânile prin vas şi se freacă bine firele. In urmă se

scot şi se încenușesc, adică se presară cu cenușă, se lasă câtvă timp cu cenuşa
pe ele, apoi se spală şi sunt gata“.
(2) Balaban, foc. cit. p. 960.
(3) Z. C. Arbore, Basarabia în secolul XIX. Bucureşti 1898, p. 445,
(4) Panţu, ap. cf, p. 162: Măr, mer (Macedonia), Pirus Malus L, Malus
coinmunis Lam.
(4) Ibidem, p. 163: Pirus Malus L. var. austera Wallr., Pirus acerba DC,
Malus silvestris, Mill.
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rească, adică să inflorească.

In

acest

chip nu se vopsese

decât sculele de buci, adică materiile de cânepă.
Dacă coloarea nu-i potrivită, atunci zeama în care
s'au pus

bucii

se

rămasă

mai

adapă,

adică

se

mai

împrospătează

dela început în oală. Ceeace

semenea să se împietrească.
Dacă gospodinele voesce să dobândească

chis, la fiert, pe lângă coajă mai pun
acru (1).
In Transilvania,

se dobândeşte

pe valea

un galben

cu

se adaogă
şi

Someșului,

un

galben

frunze de

din

auriu în chipul

zeamă

trebue dea-

aceste

des-

pădureţ
substanţe

următor:

de

fie-

care kilogram de lână se fierb câte 4 litri de apă timp
de
o oră, după ce sau pus în ea de fiecare kilogram de
lână
tot pe atâtea kilograme de scoarță de măr acru l(sălb
aiec]
şi piatră acră. Lâna se pune după acest timp, se fierbe
cam
un. sfert de oră, în care vreme se învârteşte mereu. După
aceasta se dă oala la o parte şi se lasă lâna în vopseă până când se răceşie. După ce sa răcit, se scoate şi se spală
cu apă proaspătă și apoi se usucă (2).
In județul Dorohoiu coloarea galbenă numai pentru cânepă se dobândeşte astfel: se fierbe bine coaja de pădure! şi

când se vede că zeama

s'a colorat frumos, cojile se scot şi

gălbinelele se împietresc cu pia'ră acră. In zeamă se pun
călepurile de cânepă şi apoi vasul se aşează la fiert, încer-

cându-se din vreme în vreme.

loarea

galbenă

dobândită

Când gospodina

este destul

vede că co-

de Îrumoasă,

iea vasul

de pe foc, scoate călepurile şi le. pune la uscare (3).
“Pentru lână, tot în acest judeţ, după ce se fierbe coaja

pădurej

acru, se împietrește

cu pialră

acră

firele. Vasul cu gălbinele și cu fire se lasă apoi
până

când

sculele

dobândesc

o coloare

lege că din când în când ele trebuesc

de

și apoi se pun

la

căldură

frumoasă.

Se

incercale;

după

înţe-

ce

se svântă, sculele se clătesc în apă rece şi se usucă (4).
Prin judeţul Putna se cojeşte coaja de pe orice soiu de măr,

se fierbe şi zeama

se împietreşte cu pialră acră. Se pun a-

(1) Marian, Cromatica, p. 20-91.
(2) M. E. Pioraş în Familia română,

(3) Culegere din com. Hânţeşti,

(

budapesta

1908,

no. 8-9, p.

22.

poi firele de lână și se fierb cam o jumătate de ceas. după
care

se scot, se clătesc şi se spală

(1).

Tot astiel se procedează și prin jud. Covurluiu (2).
- Prin judeţul Prahova se pun întrun vas 8-10 litri de apă

cu 4—5 kgr. de coajă de măr pădure], ceeace înseamnă că sa
cojit un singur măr. Amestecul acesta fierbe cam 3-4. cea-

suri, până când se vede bine că lichidul a căpătat o coloare

galbenă. Din vas se scot rămăşiţele scoarței, iar zeama se
împielreşte cu 15:-20 gr. pialră acră. Lânurile cari urmează
să se vopsească, se fierb apoi aici limp de 2—3 ceasuri,

când, incredințându-se că au prins coloarea galbenă frumoasă,
se

scot,

plă

se

clătesc

că coloarea

şi se

pun

la svântat.

Dacă

însă se întâm-

nu s'a prins bine, lucrul se mai repelă odată.

In această coloare se vopsesc firele de lână, bumbac

şi câ-

nepă (3), ba chiar şi de in, cari urmează să fie întrebuințate
la facerea vărgilor galbene la siraie, velințe, aşternuturi de
paluri sau vărgi la șervete şi prosoape (4).

2. Măr

pădureţ,

piatră acră

şi leşie.

In jud. Putna se culege coajă şi muguri de măr pădure],
cari nu trebue să fie uscați, se pisează bine şi apoi se fierb

întrun vas cu apă limpede, până ce toată tăria din coajă s'a
disolvat în apă. După aceasta se iea o cârpă curată de bumbac şi se moaie în zeamă. Dacă coloarea ce se prinde pe
cârpă este frumoasă, se urmează cu boitul: dacă se pare a
îi slabă, se mai pune un rând de coajă, ba şial doilea chiar,
urmându-se cu fierberea până când se crede că zeama are
destulă tărie ca să boească lânurile sau firele de nevoie. Când

aceasta-i

căldură

gata, se pun

cam

şi firele în lăuntru

și se lasă

se stea la

o jumătate de zi, după care se scot afară. Zea-

ma se pune pe,lângă foc ca să se încălzească, în care timp
se împietreşte cu pialră
acră. După ce aceasta s'a topit cu
totul, zeama se mestecă bine şi în ea se pun din nou lucru-

rile boite slab, unde se mai lasă încă o jumătate de zi, tot
la căldură. Când se vede că coloarea dobândită este frumoa(1) Culegere din com. Patoteşti.
(2) Culegere din com. Găneşti.
(3) In text: „firele de lână şi bumbac
(4) Moraru, loc. cf. p. 198.

de cânepă“.

să, firele se scot, se spală în Jeșie caldă, se clătesc apoi în
apă și după aceasta se pun la uscat (1).
Tot prin acest judeţ coloarea galbenă, din aceleași subsiarițe, se mai dobândeşte întrun chip, care nu se deosebește de cel arătat până aici decât prin două puncte. Intăiul:

împietrirea gă/benelii se îace înainte
cari stau în vas

la căldură

rea se face în leşie cât de fare şi de
ceasta

de

punerea

sculelor,

o zi întreagă, și al doilea:

fierbinte,

fiind

spăla-

și

a-

împietrită (2).

3. Măr

şi ţipirig.

Prin judeţul Dolj se jupoaie cu cuțitul coaja de pe ramurile mai groase ale merilor mai tineri, până când se dă de

albușul mărului. Coaja care se dobândește se fierbe bine în
apă, până când «varsă coloarea», adică până când toată materia colorantă din coajă sa disolvat în apă. După îierbere,
zeama se strecoară şi în ea se pun cam 60 gr. fipirig sau
salmiac, la fiecare decalitru de zeamă. Țipirigul trebue să

fie bine pisat. El are de scop să deschidă coloarea
nelelor.

După aceasta se pun

materiile

loră, cari se fierb până dobândesc
Acest

meiod

a început

a se lasă

ce urmează

gă/bea se co-

o faţă frumoasă.
din cauză

că

merii pă-

dureli ce creșteau prin păduri şi se jupuiaula trebuință, sau împuţinat

cu tăiarea

au rămas numai

sau

exploatarea

multor

păduri,

aşă că azi

merii de grădină sau de lângă casă, cari se

conservă pentru fructe și se feresc de
jupuit, spre
a nu
le pricinui uscarea. Există chiar în popor versuri relative la

coloarea ce se extrăgeă din măr, ca următoarele:
„_— D'aolică măr rotat,
Spune-mi cine te-a uscat?
-— Cuţitul de jupuit,
La pustiu de 'ngălbenit ! (3)
*

Insemnare. Dobândirea colorii galbene din coajă
se cunoaşte și în judeţul Tecuciu (4).
(1)
(2)
(2)
(4)

de măr

Culegere din căt. Căpoteşti, împărt. de d-l Gh. Mândru, institutor.
Balaban, oc. cif., p. 264-965.
Barzeanu, e. cit. p. 233.
Impărt, de d-nii Păun Oriţă din Munteni-Ţigănești şi C. Vlase din Matca.
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III. DROGHIȚĂ
1. Măr,

croghiţă

ŞI MĂR.

și piatră

Prin unele părţi din Bucovina

acră.

se culege din

vreme

dro-

ghifă. şi se usucă și tot aşă se face şi cu coaja de măr pădure[, care se jupoaie de pe pom. La nevoie, acestea se fă-

rămițează
din ele.

şi se fierb bine, până ce toată

gălbineala a

ieşit

In urmă părțile lemnoase se scot, zeama se strecoară priniro petecă de câlți,iar în vasul curat smălţuit, se împieltrește

cu pialră acră. In lichidul călduţ se pun sculele albe,

unde

se tot încearcă

prins

din timp

o coloarea îrumoasă.

în timp

Trebue

până

se vede

că au

mare băgare de

samă

«să nu

scape firile» la boit, că iese galbenul totdeauna întunecai(1).
Tot în chipul acesta se poate dobândi coloarea și din
scoarjă de măr dulce în loc de cea de măr pădureţ, şi tot

cu droghița—drobgifă în graiu popular (2).
Aproape la îel se face lucrul acesta şi în

jud.

Suceava.

Scoarța de măr pădure[ se usucă la umbră şi se întrebuințează la nevoie. Atunci ea se fierbe în oale smălţuite ori îniro caldare spoită, la olaltă cu droghija, şi când zeama
a

dobândit toată gălbineala, primește într'însa firele cari stau
2-3 ceasuri. Zeama lrebue să îie fierbinte, iar sculele împie-

inite. Dacă coloarea ce se dobândeşte este prea slabă, sculele se mai poi pune odată sau de mai multe ori până se

boesc îrumos (3).
Tot în chipul acesta se urmează
droghiță

şi scoarțe

măr dulce, adică mici rămurele
2. Galben

(din droghiţă,

și atunci

se mai

de pădureţ,

şi smicele de

de măr de grădină (4).

borş, leșie şi piatră acră)

şi pădureţ

acru.

Din galbenul ce sa dobândit la 1-7 (5), dacă
(1) Culegere din Vicovul

când, pe lângă

adaogă

cinevă vrea să

de sus, împărt. de d-l P. Cârstean.

(2) Idem.

(3) Dict. de Casandra lui T. Târlă,
(4) Idem.

(5) P. 95.27,

com. Broşteni, jud. Suceava,

2
capete
un galben
aprins, pune acele fire galbene în flori
sau gălbinele de pădurej acru, pregătile cum se arată la
II—1. Dacă se mai adaogă materie, se capătă o coloare gal/-

benă roșielică (1).

IV. RĂCHITĂ (2),
băchila ca şi salcia slujesc în deajuns de mult, și se pare că pe alocuri cu un egal folos, gospodinelor noastre penîru dobândirea colorii galbene.

1. Salcie şi piatră acră.
În Transilvania,

de lână

pe

se fierb

Valea

Someșului,

de

fiecare

kilogram

cam patru litri de apă cu tot atâtea

kilo-

grame de vâriuri de salcie tânără, numită răchițică. Zeama
ce rezultă se împietreşte cu pialră acră. După împietrire se
pune lâna și se tot mestecă vreme de un sfert de oră. Vasul
se dă apoi de o parte şi se lasă astiel până ce se răcește,
când sculele se scot, se spală în apă rece şi se usucă. Galbenul care se capătă are o înfăţişare aurie, foarte frumoasă (3).

Prin jud. Putna se culeg mugurii sau vârfurile de răchijică de luncă ce se numește moroghel. Acest soiu are coaja

verde şi frunzele mai lătişoare decât cea roşie. Mugurii
vâriurile se pisează bine şi apoi se pun întrun ceaunca

fiarbă. In zeama

şi
să

care se scurge într'alt vas, se pune materia

care urmează să se vopsească și piatră acră, şi se lasă pe
lângă foc la căldură o zi, după care se scoate și se usucă(4).
(1) Marian,

(2) Am

Cromatica,

p. 18.

,

dat acest nume generic pentru toate soiurile de sălcii, răchiți şi

ră-

chiţele, arătând la reţete specia care se foloseşte.--Panţu, op. cf, p. 229.930:
Răchită, salce, salcie, salcie fragedă (Trans), Salix fragilis L.; Răchit albă.
ă
imlaje, răchită
mlaje, Salix incana Schrank. ; Răchi/ă roșie (Trans.), lozie,

miaje, răchită, richită, richită roșie, Salix purpurea

L. p.

130: lov.

loză

(Bu-

cov.), răchită moale, răchită putaroas i, salcă moale (Trans.), sa/ce
moale, SaJix Capraea L.; p, 174: Miaje, lozie, răchită, răchită de mlaje,
răchițică miaje,
Salix vimânalis Ls p. 950: Saică (Trans.),
răchită aibă (Trans). răchită maTe, Salce, salcie, salcie alburie, Salix alba L;: p. 351: Salce,
salcie,
Salix triandra L., Salix amygdalina LL; p. 252: Salcie, salce,
Sali pentandra L.
(5) M, E, Pioraş în Familia română, Budapesta 1908,
no, 8 9, p. 22.
(4) Balaban, zoc, cif, p. 264,
-
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Tot astiel se dobândeşte coloarea

galbenă frumoasă

din ră-

chijică şi un galben alămâiu din răchilă, dela care se întrebuințează nu numai coaja, ci și frunzele (1).
In jud. R.-Sărat se lucrează la fel, cu deosebire că nu se
pun muguri de răchiţică, ci numai rămurelele tinere, cu îrunze, fără mojochine,—fără îlori.--iar împietrirea se face îna-

inte de a se pune sculele de lână (2).
Astfel se urmează şi în alte sate din acest judeţ. Coloarea
care se capătă este cea Jimonie (3).
Prin jud. Prahova se jupoaie de pe crăcile de răchilă ro-

şie sau albă mai groase ca 2 cm,, scoarța, care apoi se curăță de pariea verde de pe
deasupra. Ceeace rămâne, se
pune întrun ceaun şi se fierbe timp de 1—2 ceasuri, până

când se vede că lichidul a dobânâit o coloare galbenă. După fierbere se scot rămăşiţele de răchită, zeama se scurge

întrun

vas curat şi acolo

se împieireşte

cu pialră

acră,

pu-

nând de fiecare decalitru, cam 30 —35 gr. de piatră acră bine
pisată. In urmă se pun lucrurile ce trebue să le colorăm şi
se fierb cel puţin

2 ore, după

care se scot, se clătesc în

a-

pă curată şi se pun la uscare. Coloarea ce o dobândesc îirele de lână este cea limonie. «Firele colorate înfr'această
preparaţiune sunt întrebuințate de țărance la facerea straie-

lor, păturilor, velințelor, cadrilaturilor, precum şi la facerea
unor broboade, cu cari femeile ţărance se leagă la cap»(4).
Procedeul! acesta se practică şi în județul Ialomiţa (5).

2. Salcie,
Prin județul
de salcie

Argeş

şi răchită

să

borş

și piatră acră.

retează

de apă

vârturile

ramurilor

şi se s/opșesc,—se

tinere

pisează,--

întrun vas de lut asitel încât să se facă din toate un aluat
verde-gălbuiu. Această s/ropșilură se pune întrun vas cu apă,

nu

prea

mare, şi se fierbe până

colorantă a fost

dizolvată

în apă;

(1) Toate acestea sunt culese din com,

ce se vede
zeama

că toată

materia

se strecoară în urmă

Spătăreşti, jud. Suceava,

(2) Culegere dela d-l Tache Georgescu-Vulpe din com. Popeşti.
(3) Rizescu. foc. cif, p. 217,
(1) Moraru, foc. cif, p. 194.5.”
(5) Impărt. de d-l St. Popescu, com. Cuza-Vodă.

Pamiile și Lupescu. Cromafica.

3,

foarte bine printro pânză deasă și cu încetul, ca să nu rămână nici o urmă de materii solide din salcie, care ar păiă lucrurile ce urmează să se boiască. Sculele de lână se
pun de se fierb bine cu borș nesirical, adecă nediluat, acru,
proaspăt,—sau borş s/rical sau îndulcit. În cazul dintâiu gospodina vrea să aibă o coloare /imonie închisă iar întral

doilea, una mai deschisă. Cât se fierb sculele în borș, zeama
strecurată se împietreşte şi ea cu piatră acră. Când aceste
două lucruri sunt făcute, se scot firele dinborș, se pun de se
usucă

la soare

și în

urmă

se

vâră

în zeama

este caldă. Aici se lasă până ce dobândesc
nă voită. Dacă
clocotită (1).

zeama

3. Răchită,
Am

prea îtare, se

scot,

se întind

coloarea
întro

mai

care

sirică

cu apă

piatră acră şi cenușă.

văzut cum în județul

chită și piatră acră
se

este

împietrită,

coloarea galbe-

R.-Sărat se
limonie.

albie,

dobândeşte

din

ră-

Dacă atunci când firele

neuscate,

dacă

se

cerne

peste

ele cenușă şi apoi se toarnă apă rece, dacă în urmă se
spală în leşia care se formează, sculele își capătă o coloare

galbenă porlocalie (1).
V. DROGHIŢĂ
Droghiţă,
În Bucovina,

ŞI SALCIE.

răchiţică

și piatră

vârturile de răchițică

acră.

galbenă, uscate, şi dro-

ghiţa, asemenea uscată, se freacă în palme, dobândind astiel
din fiecare aparte câte un îel de făină. După aceasta se fierb
beldiile de droghiţă în apă proaspătă, iar după fierbere se
scot

şi în locul lor se pune

făina

ghiţă în câtimi egale. In timpul
vas

ca

să

nu

se

ardă;

zeama

de răchiţică și cea de dro-

îierberii se mestecă
se împietreşte

bine în

cu pialră acră.

În zeamă se pun firele şi acolo stau o zi și o noapte. Firele albe c'rațe au acum o coloare gălbiorie; de au fost
(1) Împărt. de d-l Ene Dinu, com. Costeşti.
(2) Rizescu, Zoe. cif., p. 217.
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albe închise ele, sunt după

văpsire

porlocalii,

iar dacă au

iosi întunecate, firele se fac nărămzii (1).
Prin judeţul Dorohoiu se ieau îrunze de răchilică galbenă
şi îrunze de droghifă şi după ce se usucă la uscăciune şi
la umbră, se fierb în apă până ce toată coloarea a ieşii înirînsa; zeama se scurge apoi întrun alt vas cural, se împieireşte cu pialră acră şi apoi se pun firele albe, unde se lasă până când dobândesc o coloare galbenă frumoasă. După
aceasta se scot şi se usucă (2).

Procedeul pare cunoscut

Suceava,

unde

droghiţa

şi

VI. MĂR
Pădureţ,

prin

unele

se numeşte

părți

şi drâpnifă

din judeţul
(3).

ŞI SALCIE.

răchiţică

şi piatră

acră.

Prin județul Neamţ se pregătiă mai demult

galbenul

din

scoarță de pădure/, din vâriuri de răchijică (lozii], terbândule la olaltă [şi împietrind zeama cu piatră acră] (4).

VII.

DROGHIŢĂ,

Droghiţă,

pădureţ,

MĂR

ŞI SALCIE.

răchiţică şi piatră acră.

În județul Bacău se pregăteşte galbenul din substanțele
arătate în chipul următor: se pune întrun vas şi se fierbe
droghija cu totul, la olaltă cu coaja de pădurefiar răchiţica
se fierbe într'o cârpă, ca să nu se împrăștie. Zeama se scur-

ge întralt vas, unde este împietrită cu pia/ră acră. Vasul se
pune apoi la foc şi când zeama începe să fiarbă, se pun înlăuntru firele albe. Urmând fierberea, după ce lâna a dobândi! coloarea,

se scot şi se întind

la uscat.

Dacă

se vede că

firele n'au prins bine coloarea, se mai fierb odată (5).
(5) Marian,

Cromatica,

p. 19-90.

(2) Culegtre din com. Hânţeşti,

.

(3) Culegere din com. Găineşti, împărt. de d-l P. Herescu.
(4) Impărt. de d-i Gr. |, Vasilu din Piuton, com. Pipirig,

(5) Culegere din com. Moineşti dela Marghioala lui lon St. Ardeleanu.

36

VU. SIMINOC (1).
Siminoc,

borş

și piatră acră.

Florile de siminoc se rup de pe costişă când sunt în putere şi se usucă la umbră; la trebuință se toacă mărunţel cu
cuțitul și apoi se pun plămadă în borş, seara, unde stau pâ-

nă a doua zi. A doua zi se store bine şi se
apă. Zeama

mohorilă

peste care se adaugă
mădeală.

pun

la fiert în

care iese, se împietreşte cu pialră acră,

şi zeama

În acest amestec

galbenă

se pun

provenită

firele ce

din plă-

urmează

să se

boiască, lăsându-le la căldura soarelui sau pe lângă foc până prind bine coloarea galbenă îrumoasă (2).
IX. DROGHIŢĂ
Droghiţă,

ŞI SIMINOC.

siminoc,

borș

şi leşie.

„Prin judeţul Tutova se sapă rădăcinile de droghijă şi
cele de siminoc şi se lasă să se usuce două sau îrei zile.
După aceasta se pizează bine și se pun în căldare, ceaun sau

oală, unde se află borș.
un foc
zească
materia
și astfel

Cu acest amestec vasul se pune pe

slab, așă încât să nu fiarbă, ci numai să se încălbine. După ce rădăcinile şi-au lăsat în borș toată
galbenă, se pune lâna, cânepa sau pânza în zeamă
rămân pe acelaş foc slab o zi sau o noapte.

După trecerea acestei vremi se scot firele
şi se pun

sau

pânzătura

într'un vas cu leșie căldicică, unde se freacă. Apoi

se storc, nu așa de tare, și se lasă să se usuce (3).

X. MESTEACĂN
1. Frunze
Prin

de mesteacăn

(4).
şi piatră

judeţul

Prahova

se

de mesleacăn

toamna,

pe la Sântă-Măria

obişnueşte

a

(1) Panţu, op. ef. p. 266: Siminoc, semenie (îanat),
renarium DC,
(2) Culegere
(3) Culegere
(4) Panţu. op.

acră.

se culege

mică

îrunzele

(8 Septem-

siminic, Helichrysum a-

Gnupi:ztium arenarinm L.
din con. Galbeni,
i::ceţul Roman.
din Si uiiisziutu: “ana. împărt. de d-l N. ÎI, Antonovici.
af, p. 170: Mosicacua, mes cdu, Betula verrucosa Ehrh.
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vrie), când încep să se îngălbenească. La 10 litri de apă trebuește aproape un coş de îrunze. Vasul se fierbe până când

lichidul se colorează în galben. După ce a fiert, vasul, căldare sau cazan—se dă jos de pe foc şi conţinutul lui se vântură bine, până când se mai răceşte; apoi se lasă aşă cam
4—5 ceasuri, ca îrunzele să se plămădească bine, adică să-şi
lase în zeamă toată materia lor colorantă. După aceasta
frunzele de mesteacăn încep să se tescuiască în mâni, adică
să se stoarcă, să se pună din nou în lichid şi iar să se strângă până când se vede că nu mai curge dintrînsele o gălbeneală mai pronunțată decât cea din vas. Frunzele apoi se

aruncă

afară.

vântură

și pe urmă

După aceasta,
se pun

în vas. Vasul se aşează

gălbenelele se încep
lucrurile

pe foc,

ce voim

iar a se

să se coloreze

după ce mai întâiu zeama a

fost împietrită cu 20--30 grame piatră acră pentru decalitrul
de apă. Fiertura ţine cam jumătate de ceas, în care timp îi-

rele dobândesc o coloare galbenă limonie. Când această culoare s'a prins bine, sculele se scot, se clătese în apă curată
de râu sau de ploaie şi se pun la
rațiune se întroduc firele de lână
bene la fote, straie, velințe sau
coloare este aceasta şi se uzează
are proprietatea de a nu-şi pierde
din cauza razelor salare» (1).

2. Mesteacăn,
Prin Bucovina

leacân
şi scursă

borş

uscat. «In această prepadin cari se fac vărgi galcadrilaturi. Cea mai bună
şi aslăzi foarle mull, căci
coloarea la spălat şi nici

şi piatră

se fierbe la olaltă într'o oală scoar/ă de mes-

în borş acru amestecat cu
se

acră.

pune

pia/ră

acră

ca

apă.
s'o

În

zeama

împietrească

călduță
şi apoi

se bagă firele de lână sau de buci. spre a dobândi coloarea
galbenă întunecată (2).

XI. MĂR
Măr,

ŞI MESTEACĂN.

mesteacăn

şi

piatră

acră.

Prin judeţul Bacău se strânge toamna, în ajunul căderii,
îrunzele de mesteacăn curate şi nepătate, jar de prin luncile
(1) Moraru, Zoc. af, p. 192,
(2) /bidem, p. 33,

„38
Trotuşului sau alte părţi, se culeg multe ramuri de măr pădure] acru. Toate aceste se pun la uscat în casă, pe corzi
sau pe sobe, îerindu-le cât se poate de prat şi umezeală.
Când îrunzele sau uscat bine, se fărâmă în mâni, făcându-se
praf, şi aşă se păstrează pentru nevoie întrun săcuieţ des la
țesătură, ca să nu-l străbată praful. La nevoie, vara mai ales,
se fierbe de-o parte praiul frunzii de mesteacăn şi de altă
parte beldiile (rămurelele) de măr pădureţ, până când se dobândeşte o coloare galbenă frumoasă din amândouă substanțele. Când această coloare se potriveşte, se amestecă înirun sigur vas şi dacă zeama e galbenă, se împietreşte cu
pialră

acră.

Zeama

se

se pun înlăuntru, se ţin
se sori, adică se întind
până când se usucă.
trivă de uscate, atât pe

păstrează

caldă

întotdeauna.

Firele

puţin şi apoi se scot afară spre a
spre a îi bătute: de razele soarelui
Ele însă trebue să fie de o poo față cât şi pe cealaltă căci dacă

Saruscă numai pe o parte, vârîndu-se din nou în gălbeneală şi uscându-se apoi bine, ele ar ieși lărcate, adică prin uunele părți mai galbene și prin altele mai alburii. Vârîrea în
gălbenele și sorirea se urmează
desc coloarea voită (1).

astfel până

ce firele dobân-

XII. SALCIE ŞI MESTEACĂN.
1.
lată cum

Salcie, mesteacăn,
se dobândeşte

coloarea

și piatră acră.
galbenă

deschisă

alămâie din aceste substanţe prin jud. Suceava.

sau

In luna lu-

nie, când sunt multe sărbători mărunte, femeile din satele
vecine cu prundurile râului Moldova adună mari cantităţi de
răchijică, rupând numai vârturile ramurilor cu câtevă frunze pe ele,—cele mai tinere. Odată cu aceasta se jupoaie şi
coaja de pe ramurile mai groase. Acasă ele sunt puse să se

usuce la umbră, ferindu-le de umezeală

face să se mucezească.

Unele

gospodine,

“duri de gălbenele, folosesc mai mult îrunzele

sau ploaie, cari li-ar
și pentru

unele îe-

tinere; altele țin mai

mult la coji şi crenguţe; fiecare urmează deci după datină. Când

este să se întrebuinţeze, se scoate pe prispă şi se întinde la
(1) Culegere

din com.

Moineşti, casa lui lon

Ardeleanu,
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soare, ca să se usuce mai bine, coaja şi

ramurile

(ică şi apoi

se capătă

se freacă

în mâni

Acest prai se pune întrun
oală

smălțuită

în care

până

vas de

au fost mai

când

aramă

spoit

dinainte

coaja

de răchiun praf.

sau

într'o

și ramurile

de răchiţică ce nu s'au putut fărâmă. Odată cu praful se pun
şi frunze de mesteacăn galbene, căzute toamna.
Toate

aceste se amestecă bine la un loc şi în zeama caldă se pune părul, lânelele ce urmează a se îngălbeni, stând acolo o
zi întreagă, după care se ieau și se întind la soare, ca să
se usuce; lucrul acesta se repetă de mai multe ori până
când se capătă coloarea dorită. Când urmează să se vâre
sculele peniru cea din urmă dată, zeama se împietreşte cu

pialră acră. După aceasta urmează

uscarea de sfârşit. Dacă

zeama n'a îost împielrită, se șiclesc, adică se împietresc acuma, punându-se întro apă călduță în care sa topit piatră
acră. Câte odată împietrirea se poate face înainte de a vări

firele în gălbenele şi anume

muindu-le în apa caldă

în care

sa topit piatră acră. Gălbenelele nu se fac niciodată în ceaune, din pricină că acestea coilesc. Felul acesta de boire se
urmează mai ales vara, când gospodina are îngăduire să-și
lot încălzească firele la soare (1).
Un galben închis numil por/ocaliu sau naramgiu se dobândeşte din substanțele de mai sus, la fel, cu deosebirecă
lâna lrebue să fie albă gălbuie,—/ână seină («o lână laie mai-

mai albă»).—gălbeneala se face mai tare iar sculele se ţin în
gălbenele vreme mai îndelungată (2).
2. Salcie, mesteacăn

şi zăr.

Tot prin părţile de mai sus, coloarea alămâie, — galbenă
deschisă,—se capătă intocmai ca la XII. 1, cu deosebire că sculele de lână, înainte de a se vâri în gălbenele, se împietresc
mai întâiu în zăr de vacă, ne mai făcându-se prin urmare o
altă împietrire în zeamă sau în apă caldă.
Galbenul închis se va dobândi şi pe această cale ca şi la
punctul 1; se înțelege că şi lâna trebue să fie tot astiel (3).
(1) Culegere de la Casandra |. Târlă din com.
(2) Lupescu şi Teoedorescu, loc. cf. p. 940.
(3) /bidem.

Broşteni

jud. Suceava,
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XIII. DROGHIŢĂ

ŞI SOVÂRV

a

Droghiţă,

sovârv

şi piatră

(1).
acră.

Prin jud. Bacău se culege droghija şi sovârvul înflorit şi
se usucă bine la umbră şi uscăciune, după care se sfarmă
în palme, făcându-se praf. Praful acesta se păstrează în pungi
până când gospodina are nevoie de a văpsi lâna galbenă.
Atunci pune acest praf în apă și-l fierbe până ce se observă
că

lâna

berea

a căpătat

o coloare

se scoate, se

aruncă

iar zeama

galbenă

strecoară

se

și

porfocalie, când

se stoarce.

împietrește

cu

piară

Rămășițele
acră.

Firele

pul-

se
se

pun în gălbenele și acolo stau o zi, la căldură, când se scot
se clătesce în apă curgătoare şi apoi se pun la uscat. Dacă

firele n'au dobândit coloarea galbenă portocalie, se mai pun
odată după uscare şi se lasă cât va fi de nevoie (2).
Prin jud. Suceava, din zeama de sovârv şi gălbenele slabe de droghi/ă, se obţine coloarea naramgie (portocalie) (3),
de care se aude și în cântece:
Floricică naramgie

La bădița'n pălărie.

XIV. MĂR
Măr, sovârv
Prin

judeţul

Prahova

ŞI SOVÂRV.
și piatră acră.

frunzele

de măr pădure] se obişnu-

eşie a se culege în ziua de 17 lulie, când poporul
Mărina;

aceste

îrunze

se

usucă

la

soare

şi

sărbează

se păsirează

pentru timpul când va fi nevoie de ele la dobânditul coloa-

rii ga/bene aurii. Când urmează a se întrebuință, se ieau
două părți de îrunze și o parte de sovârv şi se pun întrun
vas cu apă ca să se plămădească. Acolo stau o jumătate de zi,
în care timp frunzele şi sovârvul se storc de mai multe ori,
( !) Panţu, 0p. cit. p. 275. Sovârv,
arigan (Maced.), dost, milot, solovârc
„(Trans.). so!ovârf, solovârv (Trans.). sovâre (Trans., Braşov), sovârf, şovârf. sovovârv (Trans), Origanum vulgare L. « Această plantă este foarte mult întrebuințată

de poporul nostru la colorat».
(2) Culegere din satul Schineni, din apropierea Bacăului.
(3) Lupescu

şi Teodorescu,

loc. cif, p. 246.

qI
ca să se scurgă din ele toală coloarea. Când lichidul s'a colorat îndeajuns, se scot îrunzele şi sovâriul, iar lichidul se
împielrește cu 25 gr. pialră acră. După aceasta se pun îirele. «Această coloare se întrebuințează la văpsilui lânii şi fi-

relor de lână din cari se fac vărgi galbene la îote, la velin-

„fe, cadrilaturi

XV.

ş. a.» (1).

MĂR,

Lemnul

LEMNUL

cânelui,

CÂNELUI

pădureţ,

(2) ŞI MĂLIN

mălin

şi piatră

(3).

acră.

Prin jud. Suceava şi unele părţi mărginaşe din Bucovina
se jupoaie coaja de pe lemnul cânelui, de pe ramurile mai

linere de pădure] şi de pe mălin, se

usucă şi apoi se fierb

la olaltă într'un vas curat. Mas/rahalul se scoate şi se stoarce iar zeama se împielreşte cu pialră acră. Firele se pun
după ce piatra acră sa topit cu totul şi se lasă în zeamă și
la căldură până ce se fac galbene. Atunci se scot şi se pun
la uscare. Dacă coloarea nu s'a prins bine, se mai pun odată
în gălbenele,

Câte odată împielrirea firelor se face înainte de a băgă
sculele în gălbenele. Firele se moaie în apă caldă, în care a

fost piatră acră.
Lemnul cânelui

creşte

pe

la poalele

pădurilor (4).

XVI.

TUTUNUL

(5).

Tutun

şi piatră

acră.

Pe când tutunul se cultivă de săteni prin grădină, înainte de
monopolul
lui, pe când serviciul culturii ilicite al acestei

plante nu eră aşă de riguros ca azi, se luau

îrunze

de tu-

(1) Moraru. foc. cif., p. 199.
(2) Panţu, op. cf. p. 144: Lemn cânese (Munt.). lemnul cânelui. inăliniță
(Bucovina şi Mold). mălin negru (Trans ), Ligustrura vulgare L.
(3) Jdidem. p. 159: Mălu. mălin negru, prun sălbatic (Trans), Prunus Padus L.. Cerasus Padus DC, Padus racemosa Gilib.
(1) Culgere din com. Dorna, înpărt. de d-l Teofil Bizom.
(5). Panţu, op. ci.. p. 312: Tutun. duhan (Panat Şi Trans). fabac, fuHun,
Nicoliana Tabucum L.
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tun uscale (dospite), se îrecau în palmă şi se clăliau în
apă rece ca să se ducă de pe ele tot praful. După ce se scurgeau, se puneau la fiert şi se fierbeau până se dobândiă o
zeamă de coloare unidelemnie închisă. Această zeamă se
scurgeă şi se împietriă cu pialră acră şi întrinsa se puneau
firele la îngălbenit. Inţâiu li se dădeă un clocot şi apoi se lăsau să zacă acolo două zile.
Cu cât îrunzele de tutun erau mai curate şi mai frumoase, cu atât şi galbenul ieşiă mai frumos (1).

XVII. AGUD (2).
Frunze

de

agud

și piatră

acră.

Prin judeţele Neamţ, Suceava și Tutova se fierb frunzele
de agud când sunt verzi, iar zeama scursă se împietreşie
cu pialră

prinde

acră;

bine

lâna

coloarea

se

ţine

la

galbenă.

căldură

După

în

ea

aceasta

până

când

se clăteşte

în

apă rece și se usucă (3).

XVII.
Frunze

de

AGUD ŞI ZARZĂR (4).
dud,

de

zarzăr

și piatră

Frunzele se fierb, zeama se împielreşte
în acest amestec se boiește lâna (5).

XIX.
Drob

DROB

(drobușor),

acră.

cu piafră

acră

şi

(6).

zăr și piatră

acră.

Prin jud. Suceava se culege drobul din vreme, se usucă
la umbră și se păstrează pentru când va fi nevoie. Atunci se
(1) Impărt. de Aglaia P. Mitocariu din com. Pogdăneşti jud, Suceava.
(2) Panţu. op. cif. p. 90: Dud a16, agud, agud alb, cirici (Maced.), dud, frăgar (Trans.), iagod, mură, Morus alba L.; Dud negru, agud negru, dud, frăgar

(Tians,),

iagod,

mură,

Morus

nigra

L.

(3) Culegere din com. Zorleni, jud. Tutova.
(4) Panţu. op. cf, p. 41: Cais, apricos (Trans), zarzăr. Prunus Armeniaca
L., Armeniaca vulgaris Lam.
(5) Impărt, de dl Y. Mitocariu, com. Letea nouă. jud. Vlaşca.
(5) Nu sa putut preciză după Panţu, op. cit; oricum, drobul sau drobușorul
nu-i Genistra tiuctoria L.
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pune înlrun vas curat şi se fierbe cam două ceasuri, adăogându-se apă când se vede că zeama din vas a scăzul. Ca
să se vadă dacă-i deajuns de galbenă, se încearcă cu o cârpă albă. Când coloarea este prea închisă, se mai toarnă apă.

Dacă e gata, se pun în lăuniru sculele de lână. Aceste scule

însă trebue să îi siat mai înainte în zăr
acră, după care au fost puse la uscat. In
lucrurile stau 2—3 ceasuri, până când se
rea. După aceasia se spală în apă curată

XX.

înpietrit cu pialră
gălbenele fierbinţi
prinde bine coloaşi se usucă ().

SOVÂREF ȘI DROB.

Sovâri,

drob

şi piatră

acră.

Prin părțile de munte ale jud, Bacău se pregăteşte o coloare galbenă închisă, numită ga/ben înluneca!, din sovârf
şi drob, culese la vremea lor, la maturitate, uscate în răgaz
şi: măcinate în palme. Când gospodina are nevoie, fierbe acel
praf şi rămăşiţele din plantele pomenite, până când vede că

lichidul a dobândit o coloare galbenă întunecată;
pun

în lăuntru

firele şi piara

acră şi totul se

atunci se

fierbe cu în-

cetul, încercându-se din când în când lânurile, ca să se va-

dă de au prins sau

nu coloarea.

După

colorare

se spală

apă curată şi se pun să se usuce încelul cu încetul (2).
XXI.

ARIN

1. Arin

(3).

negru.

Prin Bucovina se fierbe scoarța de arin
a fiert bine, se pun
(1) Dict. de Casandra

în

în

vas sculele

negru şi după ce

de lână laie sau buci.

Du-

'T. Târlă, Broșteni-Suceava,

(2) Culegere din Moineşti, casa lui Ardeleanu.
(3) Panţu. op. cif. pag. 10—îi: Arin alb, (Mold. şi Trans.), anin, anin alb,
anin cenușiu (Munt.), anin roșu (Munt), arin (Mold. și Trans), arin roșu
(Mold.), Alnus incanna DC. «Scoarța întrebuințată în industrie ca tinctorială»
Arin negru (Mold. şi Trans.), anin (Munt.) anin negru (Munt.), arin (Mold. şi

Trans.).

Alnus Glutinosa Gaestn.

ne sau arine, vopsesc

Româncele

«Cu scoarţa şi amentele femele numite

noastre

tări cărei categorii de arin aparţin.

diversele lor lânuri».

ari-

fără a puteă ho.
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pă o oră se scot şi se usucă, dobândindu-se
re cărămizie sau cărămizie închisă (1).

2. Arin negru

astiet o coloa-

şi vitriol de fier.

Pe valea Someșului din Ardeal
se dobândește
mierie,—ca mierea,--din scoarță de arin, îierbând

coloarea
în câte 5

litri de apă de fiecare ocă de lână, câte un sfert de ocă de
scoarță. Tot aici se pune şi puţin vilriol de fier. Zeama se

strecoară cu îngrijire printr'o pânzătură, căci altfel se pătează lâna. După aceasta se pune lâna înlăuntru şi mestecându-se, se lasă până se răceşte bine. Atunci se scoate şi se
spală în apă rece. Dacă gospodina doreşte un mieriu (drop)
mai închis, pune la fiert mai multă scoarță şi mai mult vi-

Iriol de fier (2).

XXII. SOVÂRF ŞI ARIN.
Arin, sovâri şi piatră acră.
Se pune în apă rece o parte de sovâr/ uscat în floare şi
două părți de coajă de arin, asemenea uscată. A doua zi se
scot şi se întind la soare ca să se usuce, după care se pun
iarăş în vas la fiert: un strai de sovâri uscat, un strat de
lână albă şi al treilea strat de coajă de arin. Vasul se umple cu apa de coloare galbenă mohorită, în care se plămădiseră sovâriul şi coaja de arin, se presoară deasupra puţină
pialră acră şi apoi se dă în clocot. După
aceasta se scot
substanţele lemnoase, iar lâna se lasă la căldură în zeamă,
scoțindu-se și uscându-se de mai multe ori, până ce se ca-

pătă 'coloarea galbănă

(î) Mariau,

Cromatica,

mohorită ce se căută (3).

p. 36-37.

() M. E. Pioraş în Familia română, cit.
(3) Impări. de d-l N. Neculiţa, comuna Teţcaui. judeţul Bacău
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XXIII. RAPIŢĂ SĂLBATICĂ (1).
Rapiţă

sălbatică

și piatră acră.

Prin judeţul Prahova se culeg îlorile acestei plante
când
sunt bine înflorite, se usucă cu încelul la soare şi se păs-

frează pentru vremea

când

urmează

să

fie întrebuinfate. A-

tunci se iea un kilogram de flori de acestea, uscate, şi se
pun înir'un vas, care cuprinde cam zece litri de apă, şi aici

se lasă să se plămădească
începe să se îngălbenească

până când se vede că lichidul
puţin. Lichidul se strecoară, îlo-

rile se store şi apoi se întind la soare ca să se sorească
până la 3 ore, după care se pun într'o pânzătură; aceasta fiind

bine legată, se aiundă în vasul cu apă pomenit. Astfel lichidul este pus pe foc la fiert. In timpul câtîlorile fierb, se înlore de mai multe ori ca să-și lase dintr'însele tot sucul colorant. Tot în această vreme zeama se împietrește cu 20-30

gr.

pialră acră mărunt pisată. Când

te îndeajuns

mează

de

se crede că lichidul es-

colorat, se pun în vas

şi

lucrurile

să se coloreze și se fierb cam două ore,

se scot, se clătesc în apă

curată

şi se

pun

la

cari

după
uscat.

ur-

care
Dacă

dintro nebăgare de samă coloarea n'a fost îndestul de puternică ori timpul de fierbere a fost prea scurt, și prin urmare,
dacă acele lucruri nu sau putut îndeajuns coloră, se mai pun
odată la îiert și se mai îierb cam o oră, după care urmează
scoaterea,

clătirea

și uscarea.

sesc firele de lână

«Cu

această

coloare

din cari se fac vărgi galbene

velințe, la diferite aşternuturi,

la brâie

(cingători

se

la
de

vop-

straie,
mijloc),

0). Probabil că see fac mari confuzii cu denumirea aceasta. In Panţu, op. cif..
cetim la p. 283: Rapiță sălbatică, napi. napi sălbatici, rapilă de câmp, Brassica Rapa L., Bressica campestris |. Rapită sălbatică. brâncuță, Nasturtium
palustre DC. Sisymbrium palustre Leyss: p. 181: Muştar, muștar aid, muș-

tar bun, rapiță albă, rapiță de muştar. Sinapis alba
fic, Brassica elongata

Ehthn., Erucastrum

elongatum

Bois: Muştar alb sălbaRehb.:

Muştar

de

câmp,

hrenoasă. (Bucov.), muștar sălbatic, rapiță de câmp. rapiță sălbatică, Sinapis
arvensis L.. Brassica Sinapis Vis.— Culegere din com. Bogdăneşti, jud. Sucea.
va: rapiță sălbatică și farda/ sau muştar -- Culegere din com. Ţăpu. jud. Tecuciu:
prin aceste părţi se zice numai muștar.În jud. Tutova 1 se zice arda! şi ridiche sălbatică:

rădăcinele ei sunt

mâncate

de Ţigani.

46
iar din îirele de tort de in se îac ţesături subțiri

ca

șervete

(ștergăruțe mici), în cari se amestecă cu puţin burangic».
Un galben închis din aceleaşi substanțe şi pentru acelaş
scop se dobândește prin aceleași părţi, întocmai cum am a-

rătat mai sus pentru galbenul

numai

în faptul

obișnuii; deosebirea

că, în loc să se împietrească

stă însă

gâlbenelele

20-30 gr. piatră acră, se împietrese cu 40-50 grame (1).

cu

Tot din rapiţă sălbatică, uscată însă cu trunchiu, îrunze şi
Îlori, se dobândește un galben alămâiu, înmuind mușiarul
cu o zi înainte în apă rece şi apoi fierbând 2—3 ceasuri
: zeama se scurge, se împietrește și în ea se pun lucrurile de
boii unde stau la căldură până se colorează bine. Din când
în când se scot afară, se spală, se usucă şi dacă coloarea nu
este bine prinsă, se mai lasă (2).

XXIV. PĂR (3).
Prin județul Tecuciu se cunoșteă mai
a se coloră în galben îirele cu ajutorul
se fierbeă și se storeiă» (4).

XXV.

ALIOR

demult mijlocul de
coajii de păr «care

(5).

1. Alior şi piatră acră.
Aliorul, care prin jud. Tecuciu se mai numește și jâja căfelii (6), se întrebuinţează la dobândirea colorii galbene în

chipul următor: se culege această plantă când e bine desvoltată, prin luna Maiu, și se fierbe bine, până când apa s'a

îngălbenit în deajuns. In această zeamă se pune pialră acră
şi apoi lucrurile ce urmează să se boiască. Vasul se așează

(1) Moraru, loc, cif., p. 192.193.
,
(2) Culegere de la Agiaia Mitocariu, Bogdăneşti-Suceuva.
(3) Panţu, op. c/f., p. 205: Păr, gorțu (Muced.), păr sălbatic, Pirus communis L.

(4) Impărt. de d-l Tanasă Gheucă, com. Negrileşti.

5) Panţu, op. cif., p. 5: Alior. arior, laptele cânelui, laptele cucului (Munt:).
FEuphorbia Cyparissias L; p. 142: Laptele cânelui. buruiană de negei, laptele
cucului, laptele lupului, Euphorbia platyphyilos L.: Laptele cucului, aior, altor,
arior, buruiană de friguri, buruiană de negei, buruiană măgărească, laptele cânelui, taptele lupului, Euphorbia helioscopia L.
(6) Culegere din com. Țăpu.

undevă

învelit cu haine

groase,

cu un cojoc în mod obişnuil,

peniru ca firele să bugezească înăduşit în gălbenele. Alte ori
se pun pe lângă foc, ca zeama din vas să fie întotdeauna
căldicică. Când firele au dobândit coloarea galbenă,
se clătesc în apă rece şi se pun la uscare (1).

se scot,

Prin Bucovina, coloarea aceasta se dobândește aproape la
fel. Firele stau în zeamă

o zi și o noapte, până ce dobândesc

coloarea cerie, adică galbenă ca ceara. Lucru de căpetenie care se observă este ca gălbenelele să nu fie prea îierbinţi, căci în acest caz se

corăslesc

(2).

Alte gospodine pun firele în căldări, de-a dreptul, fără să
mai scurgă zeama, după ce însă au împielrit-o. Coloarea ce
se dobândeşte este însă galbenă deschisă, bătând puţin în
verde. Ea se mai numește și cânărie, adică seamănă cu penele canarului. Acest din urmă procedeu însă nu se întrebu-

ințează decât pentru scule de buci şi bumbac
pentru lână (3).
Prin jud. Suceava,

și nici

odată

pe unde aliorului i se mai zice şi alior de

munle, se taie sau se rupe din fața pământului şi se fierbe
cu totul. Ca să se vadă dacă zeama este bună, se încearcă
cu o cârpă. Când sa făcut îndeajuns de galbenă, zeama se
scurge

şi în ea se pun

sculele

ce au fost

pietrite în apă cu pialră acră. După

mai

înainle

rile se scot, se clătesc în apă rece şi se usucă (4).
Prin judeţul Prahova se dobândeşte din alior un

ruginiu în chipul următor:

se laie

îm-

ce se colorează, lucru-

planta drept

galben

de la

faţa

pământului, cam pe la Sf.Ilie, se pisează cu totul şi apoi se
pune în apă, ca să stea la dospeală sau plămădeală o noapte.

A doua zi se stoarce zeama, iar aliorul se întinde la soare ca
să se usuce. După aceasta se pune din nou în zeama lui
iar vasul se așează la fiert pentru puţin timp. După cea dat
în clocoi, aliorul

lră acră, cam

se scoate

iar zeama

20-30 gr. de fiecare

se împieireşte

12 litri de

zeamă.

cu pia-

După

(1) Culegere din com. Ţăpu, jud. Tecuciu.
(2) Intocmai cum laptele necurat se corăstește prin fierbere, transformându-se
în zăr şi brânză, tot astfel şi găibenelele se turbură şi nu mai pot folosite,
(3) Marian, Cromatica, p. 29-28.
|
(4) Culegere din com. Broşteni. jud. Suceava. dela Casandra lui T, Târlă,
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aceasia vasul se pune din nou la fiert, se bagă în el lucrurile de colorat și astfel urmează o altă fierbere de 3-4 ore,
după care se scot și se clătesc în apă rece ori în leşie fier-

binte şi se usucă (1).

Procedeul acesta se cunoaște
cuciu (3) şi R-Sărat (4).

şi prin

2. Alior şi moare

jud. lalomiţa (2), Te-

de varză.

In .jud. Tutova se capătă o coloare

galbenă

deschisă

în

chipul următor: se culege aliorul tânăr, pe după Paşti, se
fierbe, se stoarce bine, iar zeama se lasă să se limpezească.
In vasul cu aceste gălbenele se pune apoi lâna care a fost
împietrilă în moare de varză —zeamă de varză acră, care încă se mai poate găsi pe această vreme. Trebue însă multă
băgare de samă ca moarea de varză să fie bună, căci li-

chidul acesta, dacă nu-i păstrat
sufie, să se înlindă, şi în cazul
pentru împietrire. In gălbenele,
inăduşilă, adică bine acoperită,
zi şi o noapte,

până

se pune la uscare (5).

la răcoare, începe să se răacesta nu mai poate îi bun
lâna împietrită stă la căldură
timp de o zi, şi chiar de o

se colorează

3. Alior,

piatră

bine.

acră

Atunci

se scoate

şi

şi aluat.

In Bucovina unele gospodine culeg aliorul şi după ce-l
usucă foarte bine, îl păstrează pentru timpul trebuineios. A-

tunci se îreacă

în palme

iar zeama care iese, se
piatra acră s'a topit cu

până

se face

prai, beldiile se fierb

împietrește cu pialră acră. După
totul, se moaie în lichid sculele

ce
ce

urmează să se boiască. După ce sculele s'au muiat, se
scol, se întind pe o pânzătură netrebnică şi pe deasupra
lor se prâsură praful de alior cu deamărunțul. După aceasta
se pun din nou în vasul cu gălbenele, aşezându-se deasupr
a
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Moraru, foc. cif.. p. 193-—4.
Impărt. de d-l S. Popescu, comuna Cuza-Vodă.
Impărt. de d-l C. Păunel, căt. Satul nou (Tecuciul nou).
Rizescu, loc. cit, p. 217,
Culegere din com. Plopana.
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lor o bucată de alual dospit. Astfel, vasul cu fire
se lasă la
dospil o săptămână, după care îirele se scot,
Dacă coloarea,
care esie cea poriocalie, nu-i frumoasă, firele se
mai moaie
odată (1).

XĂVI. SOC
Soc

(2).

şi piatră acră.

Frunzele de soc, ce se mai numește

'cuciu şi socru

prin jud. Tutova şi Te-

(3), se culeg, se pisează, se fierb,

zeama

împielreşte cu pialră acră şi apoi se vâră firele (4).

se

Prin jud. Suceava se foloseşte tot astiel scoarța
de soc,
Procedeul e cunoscut și în jud. Tecuciu (5).

XXVII. CEAPĂ
1. Ceapă

”

(6).

şi piatră

acră.

Prin unele sate din jud. Tutova gospodinele fierb cojile
uscate de pe mai mulie cepe; ele sunt tari și (rebue
sc îierle
mult. Zeama

se împietrește

cu pialră

acră

şi în ea se pun

lucrurile de colorat. In vas, aceste lucruri stau
până
desc coloarea galbenă (7).
2. Ceapă

dobân-

și caraboiu.

Prin unele părţi din jud. Ialomiţa se
pune pe îoc un vas
cu apă în care sau pus foile de ceapă
uscală şi caraboiu,

şi se lasă să fiarbă bine, până la 2 ore. După
aceasta se dă
vasul jos şi se lasă să se răcorească. Aici
se pun îirele. Pus

din nou
(1)
(2)
(3)
(4)

pe foc, vasul se lasă

până

ce zeama

Voronca, op. dif, p. 1101.
Panţu, op. if, p. 270: Soc, iboz (Maced).
Sambucus
T. Pamfile, Jocuri de copii, Bucureşti 1906,
p. 341.
Rizescu, op. cif., p. 217,
:

(5) Impărt, de d-l Gh.
(6) Allium Cepa L.

se
nigra L,

Ștefănescu, căt. Ungureni. com. "Țigănești.

(7) Culegere din Vizureni-Ciortolom.—Sa!viu.
loc. cif., p. 280,
vurlui. Nu pomeneşte de piatră acră şi arată
că acest galben
repede.

Pamfile şi Lupescu,

încălzește

Cromatica.

|

pentru jud, Co.
se decolorează

4,

.
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atât cât se poate suferi mâna. Firele se încearcă din vreme
în vreme, până când capătă coloarea dorită și atunci se scot
şi se pun la uscare (1).
XXVIII
Soc,
Prin

SOC

ceapă

ŞI CEAPĂ.

şi piatră

jud. Prahova se jupoaie scoarja

şi din aceasta se iea numai

acră.
de pe trunchiul de soc

partea de coloare gălbuie

care

se pune la fiert, iar partea exterioară, care are o înfăţişare.
cenușie vierzuie, se aruncă. Peste acele părți de coajă se ameslecă aproape tot atâta câtime de foi de ceapă uscală,
acele îoi de coloare galbenă cari învelese căpăţina cepii. Apa trebue să fie atât de multă, câtsă acopere totul în fier-

berea

ce ţine 3-4 ore. In acest timp, gospodina

are grijă ca

de trei, patru ori să stoarcă scoarța şi foile de ceapă, ca să
se scurgă mai curând sucul galben din ele. După ce aceste
substanţe au'îiert, se store şi se aruncă iar lichidul se împie-

irește cu 30-40 gr. pialră acră. Aici se

pun

apoi

firele

ce

urmează să se coloreze şi se fierb timp de 2-3 ceasuri, când,
obișnuit, coloarea se prinde foarte bine. După ce lucrurile
au dobândit coloarea dorită, se scot, se clătesc în apă cura-

fă şi se pun la uscare (2).

XXIX. STEVIE (3).
1. Şteghie.
Prin jud. Tecuciu şi Tutova se scot rădăcinele de șteghie,
toamna, după ce îloarea s'a uscat sau este aproape să seu-

suce, se spală bine de pământ în mai multe ape şi apoi se
pune de se usucă. Nu trebue să rămână de loc pământ printre infrăfirile rădăcinii, căci întunecă faţa gălbenelelor. După
ce rădăcina sa uscat, ea se rade pe răzătoare, cum se rade
(1) Impărt. de d-l C. St. Popescu, com. Cuza-Vodă.
(2) Moraru,

Joc, cif.. p

199-200.

(3) Panţu. op, ciț, p. 283: Şfevie de grădină. stevie, Rumex Patientia

L.—So-

cotim că se folosesc şi cele dela p 282: Șfevie de baltă, dragavei, ştevie, Rumex
palustris Smith, precum şi p. 281: Sfeghie, stegie, stevie, Rumex alpinus |..

de obiceiu hreanul

sau ceapa. Şleghia rasă se stoarce, şi zea-

ma se pune înirun vas care să nu cotlească, Fierbând-o
în a-

pă, se capătă o zeamă galbenă frumoasă, care
se îngălbineşte şi mai mult după ce se dă căldarea jos ca să
se mai răcorească şi apoi
se freacă bine între palme rădăcina de
şteghie. Urmând o nouă fierbere, se pun după un
timp şi fi-

rele ce urmează

să se boiască şi se lasă

până

dobândesc

coloarea dorită. Atunci se scoate, se pune nespăl
ată la uscat,
şi după uscare se scutură firele, ca să cadă de
pe ele rămăşițile de şteghie (1).
Prin judeţul Covurluiu, şteghia se pisează cu muche
a topo-

rului, se fierbe în apă până când

iese partea colorantă şi a-

poi se răstoarnă într'o covată, ca să se răcească
și să se îrece în mâni.În urmă se bagă firele în zeama din
albie și se
lasă acolo până când se colorează în deajuns. După
ce se
boiesc, se scol firele, se usucă şi se sculură mas/rahalu
l dintre

ele. «Acest procedeu
te femeile»

este foarie cunoscut

(2).

şi praclicat
de toa-

2. Şteghie și piatră acră.
Prin jud. Prahova

rădăcinile

de

sleghie

bine

curăţite de irunze se pisează într'o piuă anume

spălate

şi

făcută pen-

tru aceasta. După ce se pisează, se pun şi sefîierb
întrun cazan său o căldare preţ de 2-3 ceasuri, până ce
toată ma-

teria colorantă s'a scurs dintriînsa. Rădăcinile se scurg
din
zeamă, iar zeama se împietreşte cu 20—30 gr. pialră
acră.
După ce piatra acră sa topit bine, se pun înlăuntru lucruri
le

ce urmează a se coloră şi astiel vasul plin se pune
la fiert
pe foc, unde fierbe ca 2--3 ore. După ce coloar
ea galbenă
ruginie sa prins bine de lucruri, acestea se clătesc
în apă

rece şi se pun la svântat (3).
Procedeul acesta se practică

țul Tecuciu. Coloarea dobândită
(1) Culegere din com, Ţepu
(2) Salvin, foc ci. p. 218,

aproape

jud. Tecuciu şi
,

Vizureni-Ciortolom,

(3) Moraru, oc. cif., p. 195-196.
(4) Impărt. de d-l T. Hanga,

com,

întocmai şi

în ju-

se numeşte ușor galbenă

Ungureni.

(4).

jud. Tutova.
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XXX.

SUNĂTOARE

Sunătoare,

Prin judeţul Prahova

(1) ŞI SĂPUNEL.

săpunel

și piatră

gospodinele strâng

(2).

acră.

din

vreme

flori

de sunătoare Și de săpunel, le usucă la soare şi le păsirează pentru vremea când vor aveă nevoie să boiască firele de
lână în coloarea galbenă porlocalie. Atunci, pentru a pregăfi- această coloare, se pun florile acestor plante ca să se plămădească în apă timp de 2-6 ceasuri. După aceasta, florile
se scot din apă și se pun la inflorit la soare, unde stau
până se usucă bine. Uscate, se pun la fiert. In vremea cât
fierb, zeama din vas se împietreşte cu pialră acră şi tot aunei se pun și firele, cari stau după aceasta să fiarbă încă aproape două ore şi jumătate. Firele se scot, se scutură
de îlorile cu cari au fiert și apoi se spală în flori de săpunel, cari fac un fel de spumă ce curăţă oricari pete lăsate de îlori pe îirele de lână. Firele colorate astiel, au o su-

mă de întrebuințări (3).

XKXKI. VIŢĂ DE VIE (4).
Viţă de vie şi piatră acră.

Prin “unele. părți din Dobrogea, gospodinele fierb frunză de

vilă de
îrunzeie
aceasta
se lasă

vie până ce capătă un lichid galben;
apoi se scot
fierte și zeama se împietreşte cu pialră acră. După
se pun firele de bumbac sau de lână înlăuntru
şi
până când capătă coloarea dorită. Procedeul acesta

se întrebuințează

mai

ales

pentru

boitul

sculelor (5)

de

(1) Hypericum
perforatum
L., Barkhausia foetida DC;
mai sunt, după
Panţu, op. cif., p. 289, încă alte 4 plante cu acest nume.
(2) Panţu, op. cif., p. 192-3: Odogaci, odagaci, săponel, săponele (Banat), săpunarită, săpunel, săpunul popei (Munt.), saponel, soponurl calului, Saponaria officinalis
L. «Rădăcinile acestei plante, cunoscute sub numele de cizin, sunt întrebuinţate pentru scoaterea petelor din haine».
(3) Moraru, loc cif.. p. 197.
(4) Panţu, ap. cif, p. 332: Viţă de vie. acrid, aguridar. aiită (Maced.), lduruscă, levrușcă, răuruscă, vie, vie sălbatică, viță, viță sălbatică, Vitis vinifera L.
(5) Seul sau fnchiu.

bumbac (1). In comuna Zorleni-Tutova încă se
lele întocmai cum sa aratat mai sus (2).

XXX.

boiesc

scu-

URZICĂ (3).

1. Urzică, piatră acră și borş.
Prin jud. Tutova

se sapă rădăcinele de urzică, vara, se spa-

lă ca să nu aibă pământ

de loc, se pisează cu un

lemn ca

să se fărâme, câtvă, întrun căuș, şi apoi se pun la fiert în
borș proaspăt. După ce se capătă zeama colorată, se lasă
de se răceşte bine sau se vântură dintrun vas în altul, până

ce se răcorește şi apoi se împietreşte cu pialră acră.

ce zeama

sa

răcorit, se pun

întrînsa

sculele

se co.oreze, o zi sau şi mai multe, până
desc coloarea galbenă (4).

După

ce urmează

să

când firele dobân-

2. Urzică, zăr şi piatră acră.
Prin

jud. Suceava

se culeg

frunzele linere de urzică

şi se

fierb bine de verzi, până când se crede că zeama este îndestul de colorată, și se scufundă înlrînsa pentru a se îngălbeni sculele, cari mai întâiu au fost împietrite în zăr şi pia-

lră acră

(5).

XXAIIL. TĂTĂIŞ
Tătăiş

şi piatră

(6).
acră.

Ă

Prin Bucovina se culege din vreme florile acestei plante
şi la nevoie se fierb. Zeama ei se scurge întralt vas unde
(1) Salviu, foc cit, p. 278.

(2) Culegere dela baba Ţonoaie.
(3) Panţu, op. ci: Urzică, urzică mare,
(4) Culegere din Vizureni-Ciortolom.

urzică de pădure, Urtica dioica L.
.

(5) Culegere din Bogdâneşti-Suceava, dela Ana Cârlănescu,

(6) Panţu,

op. cit, p. 2%:

Tătăiş, punga

babii, tătăișe (banat), Pulicarra dy-

senferica Gaertn.. nula dysenterica L. Probabil însă

ca

plantă

tinctorială este

cea nuinită la p. 13: Aurată. mărgărită (Muut.), ocuul boului (Trans.).
roman,
(Trans). romoniță mare, tătăişe ( Bucov.), fătăiși, Leucanthemum
vulgare Lamk..

Crysanthemum Leucanthemum L.
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se împietreşte

cu piatră

acră

pisată. In acest

lichid

se pun

firele de cânepă toarsă, in sau sculele de bumbac, ca să dobândească o coloare galbenă ca alămâia (1).
XXXIV.
Luște
Prin
verzi,

jud. Suceava,
cu

tot, cu

ca să se vadă
cârpă

din

dobândită
fe și astiel
pă aceasta
Prin jud.

când

LUŞTE

şi piatră acră.

se strâng

floare

multe lușie,

și frunze,

de este sau
în

când.

(2).

nu

într'o

cari

potrivită, se tot

Dacă

se fierb

de

căldare spoită. Zeama,

coloarea

este

cearcă

cu o

gaia, în zeama

se pun sculele, cari mai înainte au fost împietrise lasă până când se îngălbenesc îndeajuns. Duse clătesc în apă curată şi se pun la uscat (3).
Tecuciu această plantă se numește clopojei (4).

XXXV. SALBĂ MOALE (5),
Prin judeţul Tecuciu unele gospodine

dobândiau

mult coloarea galbenă folosind pentru aceasta coaja
bă moale, atât pentru lână cât şi pentru ouă (6).

XăĂVI.

SCUMPIE

Scumpie

mai

de-

de

sal-

(7).

şi piatră acră.

Dobândirea coloarii galbene din aceste subslanțe este
foarte bine cunoscută şi practicată prin jud. Covurlui. Se icau
(1) Marian, Cromafica, p. 24.
(2) Panţu, op. cf, p. 112: Ghiocei bogaţi, cocoșei, gheocei, gheocei bogaţi, g9heocei mari, ghiocei mari, luşte, noduțe, omătuțe, peleșei, Leucojum aestivum. |.
>
var. Leucojum vernum L.

(3) Impărt. de Agiaia Mitocariu,

Bogdăneşti-Suceava.

(+) Ca și în jud. Tutova.
(5) Panţu, op. cit, p. 249: Evonymus

latifolius Scop. Probabil că acest arbust e

tinctorial. Numele îl mai poartă şi Fvonymus europaeus L. şi Rhamnus
rtica L.
|
(6)

Impărt.

târgul Nicorești.

de d-nii St.

Crăciun,

S,

Dimoftache

şi

Irimia

cathar-

Grozavu

din

(7) Panţu, op. cil, p. 262: Scumpie, scumpină, Rhus Cotinus L., Cofinus Cop&yeria Scop. «Scoarța acestui arbust este întrebuințată la tăbăcitul pieilor»,

bețe de scumpie şi se cojesc de coajă; apoi se laie bucăţețele-bucăţăle, se pun la fiert şi se fierb până se capătă o
coloare galbenă frumoasă. In zeama astfel căpătată, se pune
pialră acră ca să se împietrească şi apoi se pun firele, ca-

ri se lasă până se colorează bine (1).
XXĂVII.

SCUMPIE,

Scumpie,

cârmâz,

CÂRMÂZ

|

(2) BAŢACHINĂ

(3).

baţachină, tirigie şi apă tare.
Galbenul ruginos din aceste substanțe se capătă prin jud.
R.„Sărat în chipul următor:se ieau 50 dramuri cârmâz
6 dra,
muri bafachină şi 8 dramuri lirigie (pătura subţire ce se depune pe doagele vaselor cu vin roșu)şi o litră apă larela ocaua de fire. Din aceste toate se face o coloare roșie naramzălă. Dacă acum se iea o litră lemn de scumpie, puţin cârmâz şi o liiră apă lare la ocaua de fire, şi dacă «se pune
scumpia şi cârmâzul in apa rămasă de la roşul naramzat,
se fierbe, şi după ce se pune în apă tare, se bagă firele și
se fierb până ce apa a rămas incoloră», se capătă coloarea

voită (4).
XXĂVIII. BUMBIŞOR
Bumbişor

(5).

şi piatră acră.

Prin Bucovina, pe vremea când înfloreşte această plantă,
gospodinile merg şi-i culeg floarea pe care o pun de-o usucă cu încetul, la umbră, şi o păstrează peniru timpul când

le va trebui la boit. Atunci ieau aceste flori, le fierb bine în-

trun

vas curat, şi când

lichidul

este numai

bun,

se

Irînsul sculele de lână sau de bumbac. Acestea însă
să fie mai

dinainte împietrite

(1) Salviu, foc. dif. p.
(2) Panţu, op. cif, p.
Phytolacca decandra L.;
colorarea vinurilor, etc.»
stanță minerală.
(3) Pe-alocuri se aude

în apă

caldă

în care

pun

în-

trebue
sa

topit

277.
48 Cârmâz, cârmâz vegetal, rumeioară, rumenioară,
«sucul roşu închis al fructelor se întrebuinţează peniru
Numai dacă nu cumvă aici nu se întrebuinţează o subşi vorba pafachină.

(4) Rizescu, foc. aiz., p. 919.
(5) Panţu, op. cif., p. 99: Floare de perină (Trans.), bumbișor (Bucov.), buba
în cap (Bucov.), iarbă de perină, Anthemis tinctoria L «Intrebuinţată de poporul nostru spre a coloră în galbea».
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pialră acră. Vasul, astfel cu gălbinele şi fire, se pune pe lângă foc și se lasă acolo până când coloarea se prinde bine.

Gospodina

are însă grijă ca din când în

când

să

întoarcă

firele, adică să le amestece cun băț, să vină şi altele în partea de către foc. Cu prilejul mestecării, şi zeama
colorată
capătă o temperatură deopotrivă (ID).

XXXIX. ŞOFRAN (2).
-

"Şofran şi o împietreală.

Prin jud, Suceava se
se lasă de se usucă la
ghița. Când zeama e
de lână,—după ce mai

strâng măciuliile de şofran întlorit,
umbră, și pe urmă se fierb ca şi drogata, se pun sculele,—mai ales cele
întâiu au fost împieirite. Apoi se lasă

până se colorează, după voinţă (3).

Coloarea galbenă se obține din șofran şi în jud. Putna
(4)
şi Dolj (5). De bună samă însă că într'o măsură mai
mică,

Procedeiele nu le-am putut dobândi.

XL.
Păstrăv

PĂSTRĂV
de nuc

(6).

şi piatră acră.

Prin jud. Tecuciu, câteodată, şi numai în vechime, se
dobândiă coloarea galbenă din buretele acesta, care
se rupeă
de pe nuc, se sfâșiă în bucăți și apoi se puneă la foc
în a-

pă curată. După

ce apa se pretăceă într'o zeamă gălbuie, se

scoteă buretele acesta, iar zeama se împietriă cu
pialră
acră, vârindu-se apoi sculele de bumbac și cânepă, mai
ales,
înlăuntru. Vasul umplut, se puneă la fiert şi se fierbe
până
(1) Culegere din Vicovul de sus, împărt. de d-l P.
Cârstean.
(2) Panţu, op. câ, p. 9712:
Sofrănaş, șofran, şofran neadevărat. Șafrănel,
Carthanus tinctorius L. «Plorile constituesc un product
tinctorial întrebuințat
pentru a vopsi în galben şi pentru a falşifică şofranul».

(3) Culegere din com. Fogdăneşti.
(4) Balaban, foc. ci, p. 256.
(5) Şt, St. Tuţescu şi P. Danilescu,

Monografia comunii Catanele,

p. 48. -N,

păstrăv de nuc,

Polyporus

Păsculescu, Lif. pop. ron, p. 375.
(5) Panţu, op. dif. p 32; Burete de nuc. păstrăv,

squamosus

tr., Bolelus squamosus Huds., Boletus Juglandis Schaef.

4 sli
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CEI "TĂ UNI"ASITARĂ
BUCUREŞTI

ce sculele se colorau în galben. După

ce se colorau, se luau

de pe foc, se puneau la răcoare şi se lăsau acolo
până se
puteă umblă cu mâna în vas. Atunci se frecau bine
firele şi
apoi scoţindu-se, se storceau şi se puneau la uscat. Galben
ul
acesta era foarte trainic. Astăzi însă din pricina rărirei
nuci-

lor, bureţii aceștia nu se mai găsesc în aşa de mare câtime,

iar cari

se găsesc,

se mânâncă

de

oameni

(D.

-

Şoldeala se mai chiamă şi soldeală, șul Ga: 4ideară.
julgheală, jugheală, şordeală, joldeală, jolleală
sau gălbă-

nări (3).
Pentru a pregăti galbenul foarte îrumos din această plan-

tă, i se ieau frunzele şi trunchiul, se fierb bine în apă,
se strecoară apoi zeama, dându-se buruienile afară, și se
împieireş-

te cu pial/ră acră. După aceasta se pun firele în lichidul
galben şi se fierb din nou, mestecându-se repede. «Dintre toate

plantele întrebuințate la boit galben, nici una nu
dă o coloare mai îrumoasă ca şoldeala. Procedeul e necunos
cut acum şi [deci], nu se mai practică» (4). Tot cam astfel
se do-

bândeşte galbenul şi prin jud. Putna şi Suceava. Piatra acră
*
se pune după ce lichidul s'a răcit. După fiert, firele se
scot
şi au

o coloare

galbenă

bândește şi astăzi

frumoasă

galbenul, şi

(5). Tot cam astiel se do-

prin jud.

Suceava

şi Putna.

Prin jud. Suceava
joldeala se pune la moiu în apă unde
stă o noapie și numai după aceasla se aşează la fiert.
Când
se

pune

răsleșie,

pia/ră

acră

căpătând

(1) Culegere din com,

mărunt

pisată,

o înfăţişare

zeama

galbenă

cărămizie

lăploasă.

se

co-

Prin

jud.

Brăhășești,

(2) Nu se află în Panţu, op cit; probabil căe Tenacetum . Vulgare,
L., numită vefrice, buruiană de ceas rău, fericeă, măruncă nzăgră, vetricea,
vitriță (Panu,
op. cf. p. 327).
|
(3) Culegere din Mânăstireni-Botoşani: /olfea/ă sau gălbănari. buruieni
cari,
fierte, dau coloarea galbenă.
(4) Pentru jud. Covurluiu, Salviu, op. cit. p. 278,

.
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Putna, piaira acră se pune după ce lichidul s'a răcit. După
fieri, firele se scoț şi au o «coloare galbenă frumoasă» (1).

2. Şoldeală,

zărși piatră acră.

Prin judeţul Suceava se fierbe șoldeala cu hluj cu tot, îniro căldare spoită ori o oală curată şi smălțuită, adăogânduse apă când se vede că a scăzul. In acest timp apa din va-

se se face galbenă. Pentru a vedeă de-i bună pentru boit,
se încearcă cu o cârpă curată. Dacă-i prea închisă, se mai

„adaogă

apă;

dacă-i

prea

deschisă,

se mai fierbe.

Când

boia-

ua este numai bine potrivită, se pun în ea sculele de lână
sau bucii de cânepă ce urmează a se boi. Aceste lucruri tre-

buesc mai întâiu să stea în zăr împielrii cu pialră acră, de
unde se scoi și se usucă bine, înainte de a se vâri în gălbenele.

În zeama

aceasta, care este ferbinte, lucrurile stau pă-

nă la trei ceasuri, când boiaua se prinde bine de ele. Dacă
coloarea n'a ieşit îrumoasă, lânefele se usucă şi colorarea lor
se mai-repetă odată. Dacă au ieşii frumoase, se clătesc în
apă curată şi apoi se pun la uscare (2).

XLII. ŞOLDEALĂ ŞI SCUMPIE.
Şoldeală,

Prin

judeţul

loarea galbenă

lemn

R.-Sărat

de

scumpie

se dobândeşte

limonie din

şi apă

în chipul

tare.

următor

co-

aceste substanţe: se iea de fie-

care ocă de fire,o litră de şoldeală, una de scumpie și puțină apă lare. Apa tare se pune în vasul în care se pregăteşte boiala, numai după ce scumpia și şoldeala au fiert bine. Apoi se pun înlăuntru și firele şi totul se fierbe până
când lichidul din vas rămâne incolor. Atunci se scot firele

şi se usucă (3).
(1) Balaban,

foc, cif, p. 265,

(2) Culelegere din com. Râşca, jud. Suceava,
(3) Rizescu /oc, dif, p. 218.

59

XLIIL. PĂPĂDIE (1).
«Din păpădie, care se mai numește prin județul Tutova și
ouăle găinilor, se dobândeşte o zeamă bună pentru coloa-

rea galbenă, săpând-o și fierbând-o cu rădăcină, cu tot (1)».

XLIV. ŞOLDEALĂ

ŞI CÂRMÂZ.

1. Şoldeală. cârmâz

și spirt.

Prin jud. Covurluiu coloarea galbenă

portocalie sau aurie,

se dobândeşte din aceste substanţe în chipul următor: șoldeala se îierbe în apă până ce aceasta se îngălbeneşte; apa

aceasta se strecoară și în lichid se toarnă puţin cârmâz pisal şi plămădit mai înainte în spirț sau rachiu. In zeamă se
fierb firele până ce dobândesc coloarea frumoasă.

2. Şoldeală,

cârmâz,

apă tare şi cositor.

Aceeaş coloare și tot prin aceleaşi părţi, din substanţele
pomenite, se capătă astiel: se fierbe bine şoldeala în apă,
apoi se pune 50 dr. apă jare cu cosilor topit şi puţin cârmâz (3). Totul se amestecă bine, se pun firele şi mestecatul

urmează

repede. «Preparaţia de cositor cu apă tare trebueşte

se fie pregătită cu '24 ore înainte în modul următor: se topeşte cositorul întrun hârb de ceaun și apoi se iea cu o lin-

gură și se aruncă pe un fund de tingire

unde

se

solidifică

luând formă de foaie subţire; apoi se taie în bucăţi mici cu
foariecele, se pune într'o sticlă și peste el se toarnă apă tare,—

50 dr. apă fare la 10 dr. cositor.

Apa tare trebue să fie

di-

luată în apă ordinară: o litră apă ordinară la 50 ar. apă tare. Amestecul de apă fare şi cositor se bate pe urmă bine

şi se lasă să stea 24 de ore» (4).
(1) Panţu, op. cif, p. 203 ; Păpădie, curul găinii, lilicea nipărticlii
papadea (Trans), papalungă (Ttans.), părăsita găinilor, Tarâxacum
Wigg., Leonfodon Taratacum L.
(2) Culegere din Bârlad.
(8) Prin jud. Tecuciu, sub numele de cârmâz se înţeleg substanţele

cu înfăţişarea bulgărilor cristalizaţi.
(4) Pentru

amândouă

punctele,

Salviu,

foc. cit, p. 278.9.

(Maced.).
officinale

colorante

XLIV.

BRĂNDUŞĂ

Brănduşă
Prin

jud.

Tecuciu,

(1).

şi piatră acră.

pentru

a se

dobândi

o coloare

ga/benă

Opărilă, adecă galbenă deschisă, pentru bumbacul
ce se întrebuință odată la tesutul vrâstelor şi îlorilor de
pe ştergare,
se culegeau multe flori de brăndușe, se fierbiau
până ce se
căpătă o coloare maslinie (2) și apoi acolo se puneă
ca să
stea la căldură o zi sau o noapte sculele de bumbac
, după
care se scoteau, se spălau în apă rece şi se puneau
la us-

care.

XLV.

BROBINȚAR

1. Brobinţar

(3).

și apă

tare.

Prin jud. Dolj se culeg brobinjele de brobințar pe vremea

când acestea sunt mai mult necoapte; ele se păstre
ază în
pungi mari de pânză la uscăciune, iar când este nevoie
să
se facă din ele coloarea galbenă, se pisează în piuliţe,
însă

numai

cât

fierb până

se

sfarmă

în două,

își lasă toată

trei bucăţi.

gălbeneala

După

pune chisap (apă tare), ca o lingură de masă

pă. Chisapul plămădeşte şi limpezește
pun firele și se fierb puţin, până când

2. Brobinţar
Culoarea

la punctul

se pregătește

1, cu deosebire

bândit se face mai

ce

se

iese, se

la vadra de a-

coloarea. In urmă
prind coloarea.

se

și piatră acră.

şi văpsitul

că fiertul

mult (4).

aceasta

şi în zeama

se face întocmai

firelor

în

lichidul

ca şi

do-

”

(1) Panţu, op. &£, p. 271: Șofran vărgat, brânduşă,
brânduşă albă, brânduŞă mică, Crocus reticulatus M. Bieb., Crocus variegat
us, Happe et Hornsch.
(2) Culegere din com. Buciumeni, împărt. de d-l 1. Pârvules
cu,
(3) Nu se află în Panţu, 0p. cit.
”
(4) Barzeanu, loc. dif, 234.
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XLVI.—PAIE DE OVĂS (ORZ, GRÂU).
Paie de ovăs (orz, grâu), şi calacan.
Se fierb paiele de ovăs, orz sau grâu iar în zeamă se pu»
ne calacan. In această boiă se bagă sculele de bumbac şi
se țin 3-4 ceasuri, când se scot şi se pun la uscare ().

XLVII. SDREVIŢ (2) şi MESTEACĂN..
1. Sdreviţ,

mesteacăn

şi piatră

acră.

Prin jud. Suceava se culege sdrevijul, se usucă şi se face

praf, îrecându-se în mâni. Acest prat se așează întrun vas
curat la olaltă cu îrunze galbene de mes/eacăn ce cad toamna. Lâneţele ce urmează să se boiască, se pun în zeama ce.
se produce și aici stau o zi întreagă, până când se capălă

coloarea galbenă închisă, portocalie sau naramgie. Fireie se
vâră şi se scot de mai multe ori; când urmează să se pună
pentru cea din urmă dată, se pun într'o apă călduţă, în
re sa topit pialră acră, şi asfel se isprăveşte.

2. Sdreviţ, mesteacăn

Tot în părţile arătate, coloarea

ca-

şi zăr.

alămâie

sau galbenă des-

chisă se capătă ca şi la punctul 1, cu deosebire că sculele
de lână, înainte de a se vâri în gălbinele, se împietresc
în zăr de vacă, ne mai făcându-se prin urmare o
altă
împietrire în gălbinele sau în apă (3).

XLVIII. ŞERPET

(4).

Şerpet şi piatră acră.
Se culeg

îlorile de șerpe! sau

şărpân[ă

cu

cotoarele

lor

și se fierb bine în vase curate, până se capătă coloarea gal(1) Culegere din com. Zorleni, jud. Tutova.
(2) Sdrevițul nu-l aflăm în Panţu, op. cif.
(3) Culegere dela Aglaia Mitocariu, com.. Bogdănești.

(4) Panţu, op. cif., p. 126: Jarbă de şoaldină, buruiană de frânji, oloisă, șăr-

parița, șărpânță, şoaldină, şupariță.

trânjin. Sedum

acre L.
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benă. In apă se
de apă. Lichidul
pezească. Firele
ră, până când se

pune apoi pialră acră, cam 50 gr. la 10 litri
se amestecă și apoi se lasă ca să se limse pun în apă (zeamă) şi se fierb cam o oprinde bine boiala (1).

XLIX. ZĂRDICEAFĂ.
Găsim
rădăcina
De bună

pomenire că prin jud. Mehedinţi se întrebuință odată
acestei plante pentru pregătirea coloarii galbene (2).
samă
că avem a face cu planta. Curcuma longa

L., numită

prin

jud,

lalomiţa

și zerdicea.

această plantă exotică este cunoscut
de șofran măcinal.

1. Zărdiceată

Praful

de

şi piatră

popor

extras

sub

din

numele

acră.

Prin jud Tutova se pune apa la foc întrun vas smălțuit
sau de sticlă, și când începe să fiarbă, i se toarnă zărdiceafă, atâta, ca să se formeze o coloare ca cea a oţetului de vin

alb. După ce dă în îjiert, se pun firele de lână sau de

bum-

bac, se ţin puţin şi apoi se scot și se usucă. După aceasta
se moaie în apă caldă, împietrită cu pia/ră acră, după care
se usucă din nou (3).

2. Zărdiceată și leşie.
Intocmai
închis,

iaua

ca la punctul

foarte

frumos,

galbenă,

se usucă

1, se poate

dacă,

bine

după

ce

şi apoi

dobândi
sau

un

scos

se. pun

portocaliu

firele

de

se

frecându-se bine în palme, întrun vas plin

cu

Leşia

cenuşă

crudă

se face turnând

apa

rece

peste

din

bo-

moaie,

/eșie crudă.
şi mes-

tecând de mai multe ori. La urmă se lasă să se limpezească;
leşia se scurge
(1)
(2)
(3)
(4)

Barzeanu,
|. Ionescu
Culegere
Culegere

întrun

vas, unde

se pun

şi îirele (4).

foc. cf., p. 933.
dela Brad, Agricultura română în Mehedinți,
din Pârlad.
din com, Țepu, jud. Tecuciu,

1868, p.

694.

63

L. TILICHIN (1).
Prin jud. Suceava se capătă coloarea galbenă din crenguțele şi scoarţa de /ilipchin sau lilipin, cum se numeşte pe
acolo. Chipul cum se scoate coloarea, nu-l cunoaștem. De bună samă că se foloseşte rareori, căci planta este socotită
ca fiind veninoasă (2).

LI. CALAICAN.
Calaican,

cenuşă şi apă ce.var.

Prin judeţul Covurluiu «se pisează calaican, şi o parle din
"el se pune apoi de se topeşte în apă caldă. Apa caldă tre-

bue să fie în atâta cantitate, în cât să ajungă numai bine
pentru înmuiarea sculelor de bumbac ce voim se boim. După ce calaicanul sa topit în apă caldă, se înmoaie sculele
de bumbac, cari după ce au supt toată apa, se scot din vas
şi fără a se stoarce aici, de loc,se pun pe vatra caldă unde

a ars focul. După

ce se mătură

vatra de cenuşă, sculele

se

aşează unul câte unul pe vatră, preserându-se fiecare cu calaican pisat (din cel care ne-a rămas). După ce le-am așe-

zat pe toate, le acoperim cu cenușă caldă şi le lăsăm acolo până a doua zi. A doua zi stingem var, iar zeama cea
subțire o scurgem întrun vas (lighian sau albioară) şi apoi

scoatem sculele de bumbac din cenuşă. Când le scoatem,
observăm că ele s'au făcut verzi. Atunci le scuturăm de ce-

nuşă și le înmuiem în apă de var, lăsându-le acolo până ce,
din verzi, se îac galbene. Dacă soluțiunea de calaican a fost

mai densă, și dacă atunci când le-am așazat pe vatra caldă
” le-am presărat cu mai mult calaican, atunci când 'le punem

în apa de var, sculele, în loc de galben curat, se fac portocalii. La urmă

se spală

în leşie sau apă

caldă

şi sunt

gata.

Procedeul acesta se întrebuințează numai pentru fire de bumbac cari potfi boite şi după alte procedeuri, dar ies, pe când
după procedeul acesta, îirele de bumbac nu se decolorează
nici odată» (3).
(1) Panţu, op. cif.,
perul iupului, tilichin,
(2) Culegere de la
(3) Salviu, 7oc. dif.

p. 309 Tuiichină, cleiță, chiperul lupului, lemn cânesc, pitulcină. tulpin. tulpină, Daphne Mezereum L.
Baba Antaloaie, din Broşteni-Suceava.
p. 279,
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LII. BOIA GALBENĂ.
Prin boiă înţelegem

orice soiu de praf sau, surceă galbe-

nă ce se ailă în comerț.
1. Boiă

galbenă

şi piatră

acră.

Prin judeţul Tecuciu se ieau surcele, ciurc
ele sau ciurceluțe galbene dela prăvălii şi se spală, ca
să se iea o parte

de boială de pe ele în apă. Apa aceasta să păstr
ează. După

aceasta

se pun

în niște foști sau săculeţe

mici

de pânză

și

se scufundă întrun vas unde se fierb bine. Toată
boiala din

ele trece în apă prin săculeţ. Apa colorată
se amestecă cu
cea nefiartă de la început. Ea se împietreşt
e cu pialră acră,

şi după topirea aceştia, se pun a fiert şi îirele.
Acestea fierb
până la două ceasuri, după care se scot galbene,
se clățesc

în apă

rece

și apoi

se

pun

la

uscare.

Galbenul acesta iese mai întotdeauna foarte
frumos, dar
iese la soare și vatămă firele, mai ales când
sunt de lână ().

Intocmai astfel se capătă coloarea şi prin jud. Praho
va (2).

Acelaş galben se ajlă şi sub forma de praf, şi
negustorii
speculanţi au grija să spună naivilor că el se află
extras din

lemnul galben. Deci, prin jud. Putna, în lichidul colorat
prin
lemnul galben, se mai adaugă și prafuri galbene,
«ghelblau

holțu

extract !»(3).

Din jud. Bacău, căpătăm această rețetă, care de altfel
este
generală: se pune apă la fiert întrun cazan, căldare
sau ceaon, şi când

apa

începe

a da în clocot, punem

boiala,

«orice

se prinde

boiala

fel de boială voim,—boială cumpărată din târg»—, se
mestecă

bine și se încearcă

cu un fir de lână

dacă

de el. Dacă se prinde bine, se pune atunci lâna care
este, se

lasă puţin în apă

şi apoi

se scoate.

Se pune

cu apă rece în care sa topit pialră acră.

întralt ciubăr

Aici se lasă cam

un ceas, după care se scoate şi se pune la
uscat. «Pentru
lână, este anume boială de lână, și pentru
buci, anume pentru buci». Boitul însă se face toi așă (4).
0)

Culegere din com. Ţepu.

(2) Moraru, Joc, dif. p. 196.
(3) Balaban, foc. cif, p, 267-8.
(4) Impărt. de d-l D.L Procopie,

stud. teol., com,

Ardeoani.
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Prin jud: Tutova boiaua aceasta
întrun

pahar

de

apă

şi

unde apa fierbe. Acolo

se

amestecă

apoi se toarnă

mai

întâiu

în vasul cel mare

«mesteci vopseaua

şi moi

lâna, dai

vasul jos de pe foc şi-l acoperi cu cevă. Ţii lâna în vopseâ
24 de ore, o scoţi, o speli în apă curată şi o pui de
se u-

sucă»> (1).

2. Boiă galbenă
Boitul

se face întocmai

cum

şi borş.

am

arătat

la

puntul

deosebire că boiaua se fierbe în borş; se înțelege,
rea cu piatră

acră

nu

mai

este de nevoie.

3. Boiă

şi

1,

cu

împielri-

moare.

Boiaua se pregăteşte şi boitul se face întocmai ca și
la
puntul 2, înlocuind borșul prin moare sau,zeamă de
var-

ză murală (2).

4. Boiă, piatră sacră
Procedeul cunoscut prin

şi moare

unele

părți

sau
din

oţet.

jud.

Teleorman

pentru «boitul cu vopseli chimice, e mai UȘOr şi nu
cere atâtea zile ca atunci când se folosesc plantele. Pui în
călda-

re fie apă de ploaie, fie zeamă de varză. Când incepe
să îacă năslurei apa, îi pui pialră acră (o mână pentru jurubi
țe

de-o velință) şi întăreşti focul ca să dea zeama
în clocote.
Atunci arunci văpseă galbenă, mai multă ori mai puţină
(Trebue știut că văpseaua galbenă se pune la orice coloar
e am -

vroi să avem). Amestecându-se

bine

văpseaua,

pui jurubi-

țele în căldare, atâtea câte au

loc, şi după

se coacă.

şi le dai la vânt, atârnându-le

puţină fierbere, le

dai jos, ținându-le în căldare cam cât îi trebue unei pâini
să
Le storei de zeamă

pe frânghie sau pe gard. Zeama

o pui la îoc, şi când se ri-

dică năsturei, adaogi vopseaua pe care vrai so capeţi
şi
care vopsea a fost plămădită de mai înainte. fie în oțet,
fie
(t) Culegere din com.

Costești. împărt.

de d-ra

Maria

I. Mircea.

(2) Culegere din com. Popeşti. jud. R.-Să— rat.
Culegere din com. Ardeoani, jud.
Bacău, împărt, de d-l D. 1. Procopie
— Culegere
. din com, Costeşti jud. Tutova,

împărt.

de

d-ra Maria

[. Mircea.

Pamfile şi Lupescu, Cromafica

3

în zeamă

de varză.

Când

fierbe bine zeama,

pui din

nou ju-

le ai gata

pentru

“ rubițele în căldare, şi dând căldarea jos după o oră, două, le
scoţi, le storci
țesut» (1).

bine, le usuci

5. Boiă

la

soare

şi

şi săricică.

«Se pun 6 dr. analină la o ocă de lână, se fierbe cu apă
limpede, până prinde bine coloarea și apoi se pun şi 3 dra-

mari săricică (sare de alămâie) la ocă, după care se mai fierbe
puţin

şi apoi

|materia]

pune la uscat. Acum

se scoate, se spală

în apă

e gata și se primește

(fire), un leu, douăzeci bani, plată».
“Metoda aceasta se folosește şi pentru
verde, lilă, trandafiriu şi portocaliu (2).

6. Boiă

Prin jud. Suceava,

rece şi se

de ocă de lână
colorile:

albastră,

și apă tare.

în boiaua galbenă —

prai — topită în

apă, se pune apă tare. Procedeul e acel de la punctul 1.
Seulele ori lâna boită cu prafuri galbene şi apă tare le găsim mai mult la boiangiţele din târgur
; gospodinile
i
nu prea
practică acest procedeu căci le provoacă tusă iar apa tare
arde firele (3).

LIII. LAPTE.

Un galben spălăcit pentru bumbac, se capătă fierbând sculele în lapte dulce

(4).

LIV. URINĂ

Seulele de bumbac sau de burangic se îierb pentru
îngălbeni în urină de vită cornută (5).
(?) Impărt. de păr, FI. A. Drăghici,
(2) Balaban, foc. cf. p. 268.

com.

Principele

Ferdinand.

(3) Culegere de la Aglaia Mitocariu, din com. Bogdănești,
(4) Culegere de la Elena
(5) Idem.

Lupescu,

din Zorleni-Tutova,

a se

„67
LV.
Nisip

NISIP.

şi piatră

acră

Unele gospodine îngălbenesc firele în apă în
care au stat
câtva timp 2—3 ocale de nisip. Apa se fierbe
2—3 ceasuri, în
ea se pune piatră acră şi apoi se moaie firele.
Coloarea ce

se capătă e galbenă

ruginie spălăcită (ID).

INSEMNĂRI

DE

SF ÂRŞIT.

1. De multe ori galbenul nu-i o coloare defini
tivă; el slujește ca fundament la alte colori; deci nare
nevoie să fie
pregăiit aşă de îrumos.. De aceea se mai
face şi din măcieș (păducel), păr pădure], scoruş ş. a.

2. Porlocaliul se poate dobândi din unele
alămâi, muind acele scule în leşie (2).

colori galbene

(1) Culegere de la Aglaia Mitocariu din com. Bogdăn
eşti, jud, Suceava.
(2) Lupescu şi Teodorescu, 70e. cif,, p. 253,

CAPITOLUL

COLOAREA

ALBASTRA
I.

Lulachiul

se

brâie, pialră
lră de fole.

mai

cheamă

albasiră,

Aproape

pretutindeni
acră

pisală.

PENTRU

FIRE

LULACHIU.
şi

Jolachiu,

liliachiu, pialră

vinejeală, pialră de

1. Lulachiu
ne pialră

II

şi piatră acră.

se fierbe apa
Când

de

albasiru sau pia-

și apoi

şi aceasta s'a

întrînsa se pu-

topit,

se

pune Ju-

lachiul, şi când lichidul sa înălbăstrit bine, se pun şi firele,
cari se fierb foarte bine până ce au dobândit o coloare albastră (1).

2. Lulachiu

și leșie.

Prin jud. Prahova. se fierbe apă curată sau de ploaie şi se
toarnă întrun vas de lemn (ciubăr, putină) peste cenușă, ca
să se facă leşie, o zi şi o noapte. Ca să se vadă dacă leşia
ese tare, se pune deasupra un ou; dacă oul stă deasupra,
leşia este bună; după aceasta se pune în leşie (scursă, cre-

dem, într'ali vas) ca să se disolve, pialră albasiră (lulachiu)

iarăş vreme de o zi şi o noapte şi în sfârșit iarăş totatâta
stau în aceste a/băsirele, lucrurile ce urmează să se coloreze (2),
Prin jud. Dolj «la coloarea albastră se observă următoa(1) Culegere din jud. Ilfov
219.220:

«firele... se fierb până

(2) Moraru,

Prahova şi Vaslui.
ce apa rămâne

loc. cif., p, 203-204.

Vezi şi Rizescu,
incoloră».

Jac. dif.

p.

09 -

rele reguli generale:

Lulachiul ce trebue să se pună în lichi-

dul de albastru, nu se aruncă liber în formă de prai
sau altfel mărunţit, ci se pune într'o pungă de pânză care
stă le-

gală cu baieri de toartele sau urechile căldării,

şi punga a-

târnă în albastru; apoi din când în când se freacă pânza
cu
lulachiul, să se distribue în tot vasul, bine descompus,
prin
părețţii pungii». Dacă sar aruncă pisat, se aşează
globurele
de lulachiu pe materie şi unde zace acel globurel,
iese mai
albasiră şi deci pătată materia.
,
Materiile stau trei zile în albastru, apoi se scot şi
se usu-

că la soare într'o zi; după aceea iarăş

se bagă în albastru

o zi şi o noapte şi iar se usucă întro zi: dacă nua
bine coloare, se înmoaie peniru a treia oară, când și

se spală şi se usucă. Mai anevoioasă

prins
firele

este pregălirea leşiei,

care se face asliel: «se pune cenuşă de lemne, arsă
din nou
şi cernută întrun coş de nuele (1) peste care se toarnă
apă
fierbinte, iar apa
se scurge prin cenușă în deosebit vas,
în care voim să colorăm. In lipsă de vase de pămânul,
luăm
Şi vase de aramă, fier, tuciu, ş. a. După ce se pune leşie
în
acesl vas, punem într'însul boabe de făsui (fasole) puţin prăjite la foc şi grăunţe de us/uroiu copt în foc, spre a grăbi
descompunerea apei (sic) sau leşiei. Şi aşă, vasul fiind acoperit, se lasă 10 —15 zile la căldură de odaie sau la căldura
naturală a verii. Când leşia începe a aveă o odoare neplăcută,
atunci se freacă lulachiul în leşie, care o face albastră. Astfel fiind preparată, se întroduce în coloare materiile, de lână

şi sculurile de bumbac, cari se lasă până
rea» (2).
3. Lulachiu,

leşie

şi piatră

când

prind coloa-

acră.

Se moaie în leșie /ulachiu pus într'o cârpă, şi după

înălbăstrit bine, se pun

firele şi se lasă să stea

două

ce sa
zile, a-

mestecându-le din când în când. După trecerea acestor două

zile, se scot şi se usucă,

care sa topit pialră acră,
urmă

se

pun

din

nou

în

iar apoi

urmând
leşie,

(1) Ca să nu se strecoare cărbuni.
(2) Barzeanu, foc cit. p. 231-2,

se

pun

în apă

apoi o nouă

în lulachiu, și se

caldă,

în

uscare.

In

mai

ţin

ozi,

după care se scot, se spală şi se usucă.
îndesiul boite, se mai pun o zi în leşiecu
la căldură (1).

4. Lulachiu

Dacă îirele nu-s
lulachiu, și se ţin

şi usuc.

Procedeul este practicat aproape în toată ţara. Se iea usuc,
adecă zoaie, apă șâclilă, în care sau spălat lânile de pe oi
pentru întâia dată, şi se pune întrun vas. Acolo se pune /u-

lachiul, întâiu în cârpă, ca să se topească

cu

încetul. Când

gospodina crede că albăstreala aceasta este îndestul de făculă, pune sculele de lână şi le ține acolo cam o zi şi jumătate,
când le scoate, le spală şi le pune la uscare.

Dacă

odată.

coloarea n'a fost bine nimerită, sculele se mai

Dizolvarea

lulachiului

în usuc trebue

căldură (2).

să

se

pun

facă

la

Mai de demult, şi poate că chiar și astăzi, prin unele părți
din Bucovina, în sucul de lână se freacă pialră albaslră și
se lasă (sei zile, după care, în albăs/relele ce se formează,
se pun lâneţurile, unde stau iarăş trei zile. In fiecare zi fi-

rele se freacă în mâni. După
se întind ca să se usuce
făcut bine, lucrul se mai
5. Lulachiu,

Şi acest procedeu

acestă vreme, firele se scot şi

la soare. Dacă înălbăstrirea
repetă odată (3).
piatră

acră

nu

s'a

şi urină.

este cunoscut pretutindeni. Prin jud. Su-

ceava se leagă lulachiul într'o cârpă și se aruncă întrun.
vas spurcat și în acel vas se urinează gospodina aproape o
săptămână, până ce vasul se umple. Când vasul sa umplui, se amestecă bine coloarea şi apoi înlăuntru se pun
sculele unde se lasă două zile. După trecerea acestui timp,
se scot de acolo şi se pun la uscat, urmându-se operaţiunea
de mai multe ori, până
ce lucrurile sau boit frumos. La
(1) Ca să nu se strecoare cărbuni,
(2) Culegere din Vicovul de sus, Bucovina, comunic. de d-l P. Cârstean.—Lupescu, Teodorescu. foc. dif, p, 257.— Rizescu, loc. cif,, p. 219.—Culegere din

com. Țepu-Tecuciu,
— Culegere şi din com. Costeşti, jud. Argeş.
(3) Marian,

Cromatica,

p. 24-95,

urmă, se spală cu apă rece şi se împielresc în
apă caldă.
Câte odată se întrebuinţează şi urină de bou.
Prin jud. R.-Sărat şi Covurluiu se crede, că deşi proced
e-

ul

acesta

nică

cere

vase

bumbacului,

mari

spurcate,

și de aceea

jud. Putna

coloare

bună

şi

trai-

se întrebuințează (1).

6. Lulachiu
Prin

dă

se pregăteşte

şi borş.
coloarea

întocmai

punctul 4. Borșul trebue se fie căldicel

atunci

se încălzească, se adaugă

de

ca

şi

când

se

la

di-

solvă întrinsul /ulachiul pus în petică. Colorarea
se repetă
până ce coloarea s'a prins bine de fire (2).
Procedeul se cunoaşte și prin jud. Suceava (3).
Prin Bucovina, borșul se pune la foc şi când
începe să

cu o găoace

nucă

pialră de

brâie, iar când amestecul acesta începe să fiarbă,
se
sculele. După fierbere urmează uscarea (4).

7. Lulachiu,

usuc

pun

şi

şi leşie.

Prin jud. Prahova, pentru a pregăti coloarea albast
ră din
aceste substante, se iea usucul şi se toarnă întrun
vas de
lemn care are pusă pe fund cenușă. Usucul se toarnă
fiind
fierbinte, și în urmă se pune şi /ulachiul numit şi pialră
al
baslră, pialră de fole sau albasiru de Prusia. Astfel
se lasă
amestecul acesta trei zile, ca să se plămădească bine.
Firele
se pun numai după aceasla; aici se lasă să stea o
zi şi o

noapte, când se scot şi se usucă. Dacă coloarea nu este
cea

dorită, se mai

pun

odată.

duc firele de lână, din cari

«In această

preparaţiune

se îniro-

se fac fote albastre, vărgi albas-

tre la îote, velinţe, cadrilaturi. brâne

şi altele»

(5)...

.

Prin jud Dolj, «în usuc, după ce sa pus în căldare, se pu-

ne cenușă

de lemn

bine arsă, sau

chiar spuză

(1) Conunmic, de N. 1. Munteanu, com. Balinteşii.--Lupescu
loc. cit., p, 255.— Barzeanu, loc cit, p. 932.
(2) Comunic. de d-l Gh. Mândru din Căpoteşti-Baloteşti.

(5) Impărt. de Aglaia P. Mitocariu, com.
(4) Marian, Cromatica, p. 27.
(5) Moraru,

loc. cif. p. 203.

Bogdănești.

de îoc; apoi
şi

Teodorescu,

72
se strecoară această leşie, în vasul pregătit de albasiru; se
pune fasolă arsă şi usluroiu copt, pentru a grăbi descompu-

nerea leșiei, şi aşă se lasă 7—10 zile la

căldură

de odaie”

sau afară la soare, până se împute, după care se îreacă lulachiul

și apoi se întrodue

materiile

8. Lulachiu,

zăr

de colorat albastru»

şi apă

().

tare.

Prin Bucovina se pulverizează piatră albastră şi peste ea
se toarnă apă lare, făcând astiel un amestec ca grosciorul.

Intralt vas se fierbe zăr şi în acesta se pune pomenitul amestec şi apoi sculele de lână, unde se poartă cu un beţi-

şor ori cu mâna

ca să se moaie

bine. După aceasta

se scot

şi se întind la uscare. Operația se repetă, dacă este nevoie (2).
II.
Lulachiu,

LULACHIU
anin,

ŞI ANIN.

leşie

şi calaican.

Coloarea albastră închisă, se dobândeşte prin jud. Dolj,
văpsindu-se mai întâiu firele în albastru cu lulachiu și leşie,
cum am arătat la punctul |. 2. După aceasta se fierbe puţi„nă coajă de anin cu prea puţin calaican. In lichidul ce se
dobândește, se moaie repede materiile făcute albastru, şi apoi se scoate afară, căci dacă sar ţine acolo mai muli, ele
sar înegri. «Albastrul închis îl prepară țăranii pentru coloraiul găieianilor de lână dela /uslugi, ițari, şube, ete.» (3).

Iii.--LULACHIU
Lulachiu,

sopon

Prin Transilvania, şi anume

ŞI SOPON.
și leşie.

pe Valea Someșului,

din sub-

stanțele arătate se pregăteşte coloarea albastră în chipul următor: «Pentru un kgr. lână, fierbem o jumătate de oră 6 litri de apă, cu jumătate litru cenușă şi 10 gr. sopon de haine. Leșia aceasta preparată o 'strecurăm întrun vas de pă|

(1) Barzeanu, oc. dif, p. 232.
(2) Marian, Cromatica, p. 26.
(3) Barzeanu, loc, dif, p. 931.—932.

mânt și o aşăzăm la un loc căldicel. Legăm într'o cârpă piairă de brâie de 60—70 îileri şi o punem în leşia respecl
ivă
In fiecare zi strângem uşor între degete legătura aceasta în

decursul celor 6-7 zile, până când

adică s'a dizolvat aşă, pe

încetul, (oată piatra. Punem apoi în această văpseală lâna ce
voim a coloră şi o lăsăm iarăș 6—7 zile, învârtind-o bine
în fiecare zi odată, de două ori; astiel vom avea cel mai
frumos și mai trainic albastru» (1).

IV.

LULACHIU
Lulachiu,

Prin

Bucovina

se pune

ŞI SCORŢIŢĂ

scorţiţă
în

(2).

şi borş.

borșul căldicel

puțină

scor/ijă

şi piatră albastră (14--20 gr. la cota de borş) şi apoi vasul

se aşează

la soare

ca să se infloare.

Aici

se

nic. Nu se face decât o singură înflorire, după
ză uscarea sculelor la umbră (3).

mestecă

veş-

care urmea-

V. LULACHIU ŞI ŞTEVIE.
Lulachiu,

ștevie,

piatră

acră

şi usuc.

«Se iea rădăcină de șlevie, se spală bine, apoi se rade ori
se taie în bucăţi mici, se pune întrun vas cu apă şi se fierbe bine. Apoi se pune puțină pialră. acră în vas şi se bagă
lotul acolo. Se lasă pănă se prinde coloarea de fire. In timpul acestia, coloarea albastră să fie preparată mai dinainte

astiel: se iea usuc de oaie (apă cu care se opăreşte lâna de
oaie), se pune întrun vas pe îoc şi numai se încălzeşte puțin, până

se

acreșie.

In

timpul

când

este

la încălzit

cul, se iea vinef/eala (un fel de piatră vânătă),

usu-

se pune în-

trun săculeţ de pânză, se pune în usucul de pe îoc şi se
freacă mereu cu mâna, spre a se topi vineţeala. După aceas(1) M. E. Pioraş în Familia Română, au, 1908, no. 8-9, p.%,

(2) Pantu, op. cif., p. 13: Băcan, scorțiță
anum LL.
(3) Marian, Cromatica, p. 23 —96.

(Bucov.),

Flaematoxylon

campechi-

4
ta se pune tortul acolo,în vas, şi se ţine cam o zi şi o noapte. Firele se colorează în albastru închis și nu iese» (1).

VI. LULACHIU
Lulachiu,
Se
şi în
chiu.
cam

ŞI LEMN

CÂNESC.

cânesc

şi rachiu.

lemn

-

pun şi se fierb beldii de lemn cânesc, se scot afară
zeama care a ieşit, se pune piatră acră, multă, în raDupă aceasta se pun și sculele şi se fierb la olaltă,
jumătate de ceas. Coloarea dobândită este cea mierie

albasiră (2).

VII. SINEALĂ.
1. Sineală

şi borş.

Din aceste substanţe se dobândeşte
jud. Suceava,

după

cum

am

2. Sineală,

coloarea albastră prin

văzut la |. 6 (3).

borș și apă

tare.

Se pune întrun vas la îiert borşul, care are gustul celui ce
se foloseşte la mâncare. In acest timp se freacă într'o -strachină

sineala

cu

dosul

lingurii,

turnându-se

deasupra

apă

lare, însă nu prea multă, căci ard torturile. După aceasta se
pune sineală în borș și peste aceste firele ce urmează a
se coloră (4).
3. Sineală,

zăr

şi piatră

acră.

Se încălzeşte zărul de vacă întrun vas şi apoi se pune
sineală ca să se dizolve. După ce zărul sa înălbăstrit îrumos,

se pun

du-se

firele

pe deasupra

cari

urmează

cu puţină

freacă în mâni câtvă timp, după
(1)
(2)
(3)
(4)

Culegere
Marian,
Culegere
Culegere

a

se

înălbăstri,

piatră acră

care se

pisată.

lasă

preserân-

Firele

ca

să

se

stea

din com. Ceacu, jud. Ialomiţa, împărt, de d-l St. Popescu,
Cromatica, p. 26— 97.
,
dela Maria 1. Grinţescu, Broşteni-Suceava
— Vezi
. aici, p. 71.
din Vicovul de sus, Bucovina, împărt, de d-l P. Cârstean.

la căldură

o zi și o noapie.

Când

se

vede

că au

coloarea albasiră, firele se scol, se spală și se
care,
4. Sineală,

prins bine

pun

la

us-

usuc și ieșie.

Prin jud. Covurluiu se toarnă usucul peste cenuşă şi se la-

să astiel irei zile la loc căldicel; după aceasta se scurge
într'alt vas, se pune la foc de se încălzeşte și în acest amestec de usuc şi leșie călduță, se pune sineală înir'o petecuță, ca să se moaie şi să se scurgă cu încetul sau prin îrecarea pelicuţii cu sâneală, în mâni. După aceasta se pun firele şi se fierb până ce dobândesc coloarea dorită (1).
In deobşte, dacă se pune sineală pe jumătate sau numai

o a treia parte, ca la albastru, se capătă
numit avaiu (2).
Prin

jud. Suceava,

sineala se

un albastru deschis

leagă într'o cârpă şi se pune

întrun vas unde este usuc; acolo se lasă aproape

mână. După aceasta se pun
se scot şi se pun la uscat.

ză de mai multe ori, până când firele dobândesc
frumoasă (3).
5.

o

săptă-

firele, se lasă două zile şi apoi
Operaţiunea aceasta se urmea-

Sineală

o

coloare

şi leşie.

Prin jud. Putna se fierbe sireala de rufe în leşie până ce

dă bine în clocote și apoi se pun firele albe. Pe foc se țin
la fiert cam un ceas. După aceasta se scot, se clălese şi se
pun la uscat (4).

6. Sineală

şi leşie--măr

şi piatră

acră.

După ce firele au dobândit coloarea ca la puntul 5, se
moaie în zeamă de măr (zeamă dobândită fierbând coajă de

măr)
(1).
(2)
(3)
(4)

împietrită

cu pia/ră

Culegere din com. Găneşti,
Salviu, loc. cif., p. 286.
Culegere din com. Broşteni
Culegere din com. Baloteşti.

acră.

Coloarea

ce

se

dobândește

C

7?i

este foarte frumoasă. Muiarea
rele se înverzesc (1).

nu irebuie

7. Sineală

Coloarea

se pregăteşte

să ție mult, căci

și usuc.

și coloratul

se face întocmai

la /ulachiu şi usuc, |. 4. Sineala se cumpără în bulgări
coli de hârtie (2)
8. Sineală,

fi-

ca şi

sau

vitriol și piatră acră.

Prin jud. Covurluiu se fierbe mai întâiu apa şi întriinsa se
pune sineală, care a fost muiată mai intâiu în vitriol. După
această se pune pialră acră și se mestecă bine .ca să se
topească, și în urmă se întroduc firele, mestecându-se iarăş.

Apoi se scot și se usucă. Sineala şi vitriolul se pregătesc în

proporţiile: 2 dr. sineală la 2'/„dr. vitriol; la o ocă de fire,
ajung 10 dr. sineală.
Coloarea avaie,— albastră deschisă,--se dobândeşte la îel,
dacă sineala se pune pe jumătate numai, sau chiar şi o a

treia parte (3).
9.

Sineală,

usuc,

Dacă, de pildă, gospodina

urină

și piatră

acră.

vrea să boiască 5 ocale de lână,

iea sineală de vrun leu și pialră acră de un leu şi jumătate. Se pune întrun vas spurcat usuc de oaie, sineală, piairă acră

şi urină.

Inainfe

de a îi

puse

în căldare,

sineala

şi

piatră acră se pisează bine. După aceasta vasul cu aceste
amestecuri se pune pe foc moale.—astiel ca să nu fiarbă.
amestecul, ci numai să stea necontenit aproape iierbinte.

După

ce se vede că sau topit sineala şi piatra acră,

se pune în vas lâna

sau

lucrurile

cari

urmează

iască. Astfel aceste lucruri se lasă să şadă
treagă;

sub

vas, în acest

timp, trebue

(1) Culegere din com. Baloieşti.
(2) Lupescu, Teodorescu, oc. cit, p. 354.
(3) Salviu, oc, cit, p. 285-286.

să

să

în vas
mijească

atunci
se

bo-

o zi în- |
un

foc

moale. Dupa aceasta se scoate
dicică şi se usucă (1)

10. Sineală,

potasă,

lâna, se spală

în

leşie

căl-

var, urină şi leşie.

Prin jud. Putna se iea urină şi se fierbe întrun vas
când se limpezeşte singură şi nu mai face spumă pe

supra. Când

se umilă, se pune urină rece ca să

până
dea-

nu dea

în

foc. Când se crede că a fieri îndeajuns, se dă jos de pe îoc
şi se lasă să se așeze, adică să se limpezească cam
un
ceas. In acest timp toate materiile streine mai grele se lasă

la fund. În urmă, urina se scurge întrun

vas

cu

binişorul,

“punând în acest vas puţin praf de polasă, iar spre «a o întări—urina—mai tare», se aruncă şi o lingură de var nestâns.

După aceasta se foarnă sineală, care a fost mai întâiu dizolvată în leşie la loc caldtimp de 12 ore. Materia care trebue să

se pună

apoi, se îndeasă

se fierbe cam 3 ore, când

bine, ca să cuprindă

vopseaua

şi

se scoate la aier din când în când

şi iar se pune în vas. La sfârşit se spală și se usucă. «Această
coloare, preparată în urină, e mai durabilă, însă se prepară

mai greu»

(2).

!

VIII. SINEALĂ
1. Sineală, șteghie,

ŞI ŞTEGHIE.
usuc

şi piatră acră.

Prin jud. Covurluiu se scot rădăcinile de şreghie, se curăță
bine de pământ, se pisează şi rădăcina se fierbe bine. După
această se scoate hoslochina şi zeama se împietreşte cu

pialră acră. Când şi această s'a topit bine, se pun firele

se fierb până când se vede că sau
se scot de aici, se:pun la svântat
uscat bine, se pun în usuc de lână,
neală. Sineala legată într'o cârpă, a

zile sau chiar şi mai mult, după cât este
ceasta

se îace

şi

colorat frumos. După ce
cu încetul și când s'au
în care s'a disolvat sistat în acest usuce 3--4

de cald. Boirea

a-

de obiceiu afară, vara, căci usuculşi cu sineala

dau un miros urit (3).
(1) Culegere

din com.

(2) Balaban,
(3) Culegere

Joc. if, p. 267.
dela d-na Sariţa Dragomir,

novici.

Bogdana.

jud. Tutova,

com.

comunic.

Fârţăneşti.

de d-l

N.

[.

Anto:

8
2. Sineala,

şteghie,

usuc,

leşie

şi piatră

acră.

Prin jud. Putna «se sapă rădăcina de şleghie şi se curăţă
de coajă cu cuțitul. Așă curăţită, se pune întrun vas (ceaun)
până ce se umple mai mult de jumătate. Peste această rădăcină se toarnă apă limpede de râu, până ce se acopere
bine, trecând de ea în suscu 10 cm. Apoi se pune ceaunul
pe foc şi i se dă îoc de fierbe până ce stratul de apă de
deasupra rădăcinilor a scăzut, şi rădăcinile s'au făcut albe,
adică a ieșit tot sucul din ele. După aceasta se iea ceaunul

de pe foc, se scurge zeama

din rădăcini întralt vas și se la-

să de se răceşte. In această zeamă se pune lâna aşezând-o
bine ca so acopere și aşă se lasă 12 ore. In acest timp se
pregăteşte usucul de lână. Acest suc se obține astfel: iâna
se spală în apă fierbinte și acea apă, în care s'a spalat lâna,
e sucul de lână. In acest suc se pune sinea/ă, bulgăr, după
ce mai întâiu s'a sfărâmat şi legat într'o petecă. Sineala se
pune de un franc sau ca o portocală la 4 cote de apă. Acest suc se fierbe bine și apoi se lasă de se răcorește, după care lâna se scoate din zeama de șteghie, se stoarce şi
se pune în sucul de lână unde se lasă 12 ore, după care se
mai zoleşte (se îreacăîn mâni) şi se ridică nestoarsă, punân-

du-se pe o culme, deasupra
zbicindu-se,

se

pune

din

nou

vasului cu văpseă,la aier și mai
în

vas,

o mai

lasă 6 ore lângă foc, să fie sucul cald, după

zoleşte

și 6 mai

care iar o zo-

leşte şi scoate la aier pe culme. Şi așă se scoatede 3 sau
4
ori, până când văpseaua s'a prins bine și e îrumoasă. Ca
să
fie durabilă această coloare, să nu se spele sau să-și piardă
frumuseța ei, se împietreşte, adică se spală lâna în leşie tare în care se pune şi puţină pialră acră. Apoi se stoarce
şi
se usucă, după care coloarea e terminată» ().

IĂ. VIORELE
Viorele

(2).

şi piatră acră.

Prin jud. Tutova şi Tecuciu

se

culeg

o mare

câtime

(1) Balaban, oc. cit, p. 959-260,
(2). Panţu, op. cif., p. 330: Viorele, găurele, ghiorel
e (Mold ), giorele
viorică (Mold.), zambilă (Oltenia), zanbilă de câmp,
Scilla bifolia L,

de

(Trans.)
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îlori de viorele, cari se desprind numai ele singur
e, de pe
picioarele lor. Florile se fierb bine în apă curată, iar
zeama
se împietreşte, fără a scoate florile fierte. Când
se vede că
amestecul acesta are o înfățișare albastră Stânjinie,
se pun

întrinsa

sculele

de

lână,

dar

mai

ales

de

bumbac,

cari

ur-

mează să se văpsească. Vasul se dă odată în clocot
şi apoi
se dă jos şi se ţine la răcoare.
Coloarea albasiră deschisă care se dobândeşte, slujeșt
e
mai ales la făcutul mijlocurilor de îlori la covoare,
iar bumbacul se foloseşte în locul arniciului albastru la cusutul
cu
pui (1).

X.

BRĂNDUŞĂ.

Brănduşă,

Prin jud. Suceava

zăr şi piatră acră.

«se culeg florile cele

mai ari

colorate

de brăndușă de toamnă şi de primăvară, se fierb de
verzi
și în zeama scursă de resturi, se moaie sculele și apa se
împietreşte.
Pe valea Bistriţii şi prin munţii Sucevii, babele obișnuesc

a îace împietrirea după ce sau colorat lânurile şi Sau clălit în apă curată. Numai la galben şi mai ales când se fac

ouă în
cufundă
corești,
sculele

gălbinele, se împietreşte mai întâiu zeama şi apoi se
în ea ceea ce avem de îngălbenit. Prin Bogdănești
Spă,
Boroaia ş. a. jud. Suceava, mai întâiu se împietresc
în zăr cu pialră acră şi apoi se pun în coloare (2).

XI.

BOIA.

1. Boiă, borş şi piatră acră.
Aproape

pretutindeni

albastru, stânjiniu
această plămădire
fiert; în amestecul

se cumpără

din târg boiă

sau

se toarnă
acesta,

tot în borş

seadaogă

călduț,

(1) Comunic. de d-l [. V. Nistor,
Teodorescu,

loc. cf,

Praja-Tutova,
p. 246.

(3) Culegere din com. Docani-Tutova şi Naziru- Brăila.

și apoi

după

şi pialră acră

firele cari fierb până dobândesc coloarea dorită (3).
(2) Lupescu,

anilin

sau altfel, se plămădeşte în borş

şi

cea
apoi
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In jud. Covurlui

«când

inecale, se presoară
2—3

ore, se spală

cu

de pildă

firele ies

cenuşă,

după

şi se usucă»

2. Boiă,

apă

tare

prea

scoatere,

stânjinii,

iar

după

(1).
și rachiu.

Prin Bucovina, boiaua de lârg se pune în apă caldă, după
plămădire, şi în rachiu, şi pentru ca să fie trainică, i se mai a-

daugă și apă lare (2).

(1) Salviu. Zoe. cif., p. 286.
(2) Voronca, op. cf, p. 1102,

CAPITOLUL

COLOAREA

VERDE

III

PENTRU

FIRE

I. RĂCHIŢICĂ.
Răchiţică

și usuce,

Prin jud. Suceava se dobândeşte o coloare verde
din zea-

mă de răchijică, dacă se lăjueşie, adică se
amestecă cu
usuc de lână laie. Usucul, mai ales de lână
laie, se dobândeşte opărind cu uncrop—apă ce începe să
fiarbă— lâna
nespălată (1).

II.

RĂCHIŢICĂ

ŞI ALIOR.

Răchiţică, alior şi piatră acră.
Pomenim

numai

aceste şire

ce ne vin dintrun sat din jud.

Suceava: «Verdele se capătă din fierberea răchijicăi şi alioru
lui, şi pialră acră» (2).

III. DROGHIŢĂ.
1.

Droghiţă

şi borş.

Prin jud. Suceava se foloseşte droghi/a cu tot,
cu îloare şi
îrunză, după ce mai întâiu
a fost culeasă pe vremea când înîloreşte şi apoi a fost uscată la umbră. Pusă întrun
vas

spoit, droghiţa se fierbe o-zi întreagă numai

cu borș, adăogându-se

apă

sau

apă

(1) Culegere din com. Bogdănești.
(2) Comunic. de -d-l P. Herescu, învăţ., com.

Pamfile şi Lupescu, Cromatica.

cu

borş,

în apă
atunci

indoilă
când

Găineşti.

6.

____82
vasul scade. După ce zeama sa făcut verde, atunci când e
«hăt fierbincioară»,se pun înlăunțru sculele și se lasă până
la două ore, după care se scot, se usucă la soare şi iar se
pun în zeamă verde. Lucrul acesia urmează până când capătă o coloare verde frumoasă. Boiaua aceasta, făcându-se
numai vara, zeama se păstrează caldă cât stau îirele în ea,
expunându-se vasul la soare (1).
Dacă în loc de lână lâie sar pune lână albă, sar dobândi
un verde burălăciu, adică un verde în coloarea buralecului.

2. Droghiţă,

borș și piatră

acră.

Tot prin aceste părţi se dobândeşte din substanţele arătate o coloare verde închisă, dacă se boesc ca la puntul 1
sculele de lână laie, până ce se fac frumoase. Când gospodina este mulțumită, împietreşte aceste scule în apă caldă,
în care sa topit pialră acră (2).
IV.

î. Drob

DROB.

(drobuşor)

£i borş.

Prin aceleași părți, verdele obișnuit și verdele burătăciu se
pregătește și coloararea se face din aceste substanţe, îintocmai ca şi la III. 1, înlocuindu-se droghiţa prin drob.

2. Drob,
Prin

aceleași

locuri,

borş și piatră acră.
din

verdele închis întocmai ca
drob

aceste

la

se dobândește

droghița

cu

(3).

”

V.
Frunze

de

NUC

nuc,

(3) ȘI ANIN.

amenie

şi piatră
Prin judeţul Prahova
sau

substanţe

III. 2, înlocuind

coajă

(1) Juolans regia L.

coajă

de

anin

acră.

se fierb frunzele de nuc cu

de anin, se freacă

(1) Lupescu, Teodorescu,
(2) Ibidem.
(3) Ibidem p. 247.

sau

apoi bine

Joc, ci/, p. 245.

între

palme,

anienle
ca să
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iasă

din ele toată

împietrit

materia

în piară

acră,

colorantă,

se

pun

şi

firele

după

cari

ce zeama

se

şi do-

coloarea

verde

bândesc o faţă untdelemnie foarte plăcută
(1).

Prin

judeţul

Putna

din dedijei. Procedeul

VI. DEDEŢEI

(2).

se căpătă

de mult

mai

însă s'a pierdut (3).

s'a

boesc

VII. LULACHIU.
1. Lulachiu
Prin judeţul Romanați,

şi vitriol.

mai ales

când

gospodinile

au de
vopsil mari cantităţi de lânuri albe, pisează /ulac
hiul mărunt
Şi apoi
îl pun

cu încetul

în apa

ce clocotește

pe foc, meste

când mereu ca să nu se facă gogoloașe.
Când zeama s'a
înălbăstrit bine, se dă ruciul sau vasul de
pe foc şi în el se
foarnă cu încetul, cu o lingură, vi/riol. Indat
ă coloarea albasiră din tuciu începe să se schimbe în verde
. Vasul se pune

din nou pe foc şi se amestecă înainte.
În acest timp se încearcă lichidul și dacă verdele nu este
îndestul de pronunțat, se mai pune lulachiu pisat şi la nevoi
e şi vitriol. Dacă se
întâmplă şi nu se mai află, se urmează
cu îierberea; astiel

coloarea se închide de la sine.

Lânurile se pun şi se îierb

foarte puţin, sau chiar nu se fierb de
loc, dacă

lichidul

este
fierbinte. După colorare se scot Şi se usucă
. Dacă cumvă coloarea este prea deschisă, se mai pun lânur
ile odată (4).
Aproape tot astfel se procedează și prin
judeţul Dolj. Peacolo acest «mod de obținere al verdelui
închis se practică

“mai mult de boiangii şi boiangeresele din
sate».
Probabil că tot astiel se urmează şi prin judeţul
Mehedinţi
pentru culoarea verde ca și pentru havaiu şi fisli
chiu (5).

(î) Moraru, foc. az, p. 191,
(2) Panţu, op. cf, p. 84: Dediţei, adormițele, dedețe
i, dediță, (Bucov.). dedite

(Biicov,), sisinei, (Banat), sujlețele,

Pulsatila vulgaris
la colorat:,

vânturele,

Mill: „Această plantă

(Banat).

Anemone

o întrebuințează

(3) Impărt, de d-na Maria 1, Ciocârlan, învăţ. com,

Pulzatilla

Româncele

L.

noastre

Păunești.

(4) Culegere din com, Flămânda,
(5) |. Ionescu dela Brad, Agricultura rom. în jud. Mehed
inţi, Buc. 1868,

p. 694,

2. Lulachiu,

zăr şi piatră acră.

Se pisează lulachiul şi se fierbe până la 3 ceasuri

cu zăr

de vacă, după care se presară și puţină piatră acră. In urmă se pun şi îirele și se dau în elocof. După aceasta se dă
vasul jos, se lasă să se răcorească și în urmă se ieau firele
la frământat în palme. După frămânitare se lasă în vas la căldură, ca să stea trei zile, după care iar se frământă, se spală
şi se usucă. Coloarea ce o capătă firele este cea verde albăstrie spălăcită (1).
Zerul de vacă e mai bun decât cel de oaie, căci înlesneşte dobândirea unei colori mai mândre (2).

VIII. LULACHIU ŞI ŞOLDEALĂ.
1. Lulachiu,

şoideală

și piatră

acră.

Prin judeţul R.-Sărat, dacă se iea câte puţin din aceste subSlanțe şi se fierb bine, dacă apoi se umple cazanul și în el
se bagă îirele, se dobândeşte un lichid în care punând lână
albă, aceasla dobândește o coloare verde bătând în alb, numită cederie.

2.

Lulachiu,

şoldeală,

piatră

acră

și usuc.

Prin judeţul R.-Sărat se iea la o ocă de lână, o litră de
şoldeală şi câte 25 dramuri de Julachiu și pialră acră. ' Se
face mai întâiu zeamă albastră din usuc şi lulachiu, şi într'însa se pune și se fierbe bine, şoldeală și piatră acră. După

ce se fierbe bine, se umple cazanul cu apă, se pune lulachiu

până

se îace verde,

și apoi

rămâne incoloră. Dacă

se fierb și firele, până-când

apa

în zeama acestui fel de verde se mai

adaogă şoldeală şi piatră acră, şi se fierbe bine, se capătă o
coloare mai gălbuie numilă prăzulie, în care se boesc lânurile.
(1) Culegere din com.
(2)

Culegere

din

com.

Popeşti, jud.
Zorleni,

jud.

R.-Sărat.
Tutova.
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3. Lulachiu,

şoldeală,

piatră

şi piatră vânătă.
Peniru dobândirea colorii
stanțe, se iea de fiecare ocă de
se fierbe în zeama ce rămâne
câte 25 dr. de piatră vânălă Şi

lichid se pun firele (1).

acră,

calaican

unldelemnie din aceste
fire o litră de șoldeală,
de la prăzuliu. Apoi se
puţin calaican, şi în

subcare
pune
acest

IX. SINEALĂ ȘI ŞOLDEALĂ.
1. Sineală,

şoldeală

şi

borş.

Prin judeţul Neamţ se culege șoldeală,
se usucă. şi la vreme se fierbe în borş proaspăt, până când
zeama se îngălbeneşic bine. După ce şoldeala a îiert,
se scurge zeama şi
în ea se pune sineală plămădită în apă,
şi numai după ce
se amestecă bine, se pun şi firele ca să
se înverzească. Zeama însă irebue să fie îerbinte. In acest
lichid firele stau cam
între 2 şi 3 ore, după care se scot, se spală
în apă rece şi

se usucă (2).
Procedeul

se cunoaşte

tocmai ca la Il. 1, numai
neală (3).

și prin

că

2. Sineală, şoldeală,

jud. Suceava,

se adaugă

în

şi se face în-

zeamă

și

si-

vitriol şi piatră acră.

Prin jud. Covurluiu, se fierbe mai întâiu șoldeală
în apă, bine,
până ce se dobândește coloarea galbenă, se împie
treşte apoi şi

după

această, în amestecul

format, se

toarnă

sineală

plămă-

dită în vi/riol. După aceasta, se pun înlăuntru
lânurile toarse

sau

țesute și se fierb până
3. Sineală,

când

șoldeală,

se înverzese bine
vitriol

(4).

şi cositor.

Prin jud. Putna se fierbe bine şoldeala în apă,
iar în zeama
care rezultă, scursă întrun alt vas, se pune viiriol
cu sinea-

lă, câte o lingură la ocă. Amestecul
. (0) Pentru aceste punte, Rezescu,
(2) Culegere din P.-Neaniţ.

(3 Diet. de Casandra lui Gh. Ou. com.
(4) Salviu.

foc. cif., p. 255.

de sineală şi vitriol, se

loc. cif., p. 220 —923.
|

Bogdăueşti, jud. Suceava,

6.
face în proporţia 1,4. Vitriolul însă «e muiat cu cosifor, spre a
i se muiă puterea de a arde». Amestecul acesta se bate cu
un băț și apoi se pune înlăunfru și lâna ; această se fierbe
până când se face verde frumoasă, când se scoate şi se
pune la uscat (1).
4. Sineală,

șoldeală,

piatră

vânătă,

vitriol şi cenușă.

Prin jud. Covuriuiu se fierbe șo/deală în apă, zeama se
strecoară și primește pia/ră vânăl5,--o liră la ocaua de fire.
Sincala muiată mai înainte în vilriol, se mestecă bine și apoi
„se pun lucrurile la fiert. Când suut aproape gala, se adaugă
şi cenuşă, spre a le înverzi puţin (2).

X. SINEALĂ ŞI MĂR
Sineală,
Prin județul
se fierbe bine
scurge zeama
acră mărunt

se sfarmă

măr

Tecuciu
în apă
întrun
pisală şi

DULCE.

duice și piatră

acră.

se culege coarjă tănără de măr dulce,
până când se capătă gălbenelele, se
vas deosebit, se împietrește cu piatră
apoi se pune în ea sinea/ă. Sineala

mai îniâiu, se pune în strachină câteva linguri de

gălbenele și se amestecă bine, până când se face ca un îel
de turtă, şi apoi adăogând mai multe gălbeneie, se face un

terciu care se pune în vasul cu gălbenele mestecârdu-se. Aici
se pun lânurile

te frumoase

albe şi se fierb până

XI. LULACHIU
Luiachiu,

se pune

se toarnă vilriol ca să se
se îierbe apa

vitriol

şi piatră

lulachiu întrun

vas

acră.

şi peste

el

plămădească

dela

2--4

ore.

în

pe foc, şi când

apa

clocoteşte

se

toarnă lulachiu! piămădii şi se mestecă
(1) Balaban. /oc. cit, p. 965.
(2) Salviu. oc. cf, p. 984.
(3) Culegere com. Ţepu. jud,

se fac verzi, foar-

ŞI MESTEACĂN.

mesteacăn,

Prin jud. Prahova
acest timp

când

(3).

Tecuciu,

bine.

Aici

se vâră
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lucrurile cari se pun de boit, lăsându-le să stea acolo o zi
şi o noapte, după care se scot și se usucă. După ce s'au
uscat, «se pun la fiert întro altă căldare sau cazan în care
se pune un rând de frunze de mesleacăn şi un rând lucruri ce voim a coloră. Peste acestea se prăsură
puţină
pialră acră, iar peste acestea toate, se toarnă apa în care se
plămădise frunză de mesteacăn»; vasul fierbe până la 2 ore
şi jumătate, după care lucrurile se scot, se clătesc şi apoi

se pun la uscare (1).

XII. MESTEACĂN
Se cumpără

ŞI

LEMN

dela negustori Jemn

VERDE.

verde şi se amestecăcu

de patru ori mai multă frunză de mesteacăn. Intr'un vas se
pune un rând de lucruri care urmează să se byiască și un
rând din amestecul pomenit. Vasul se umple cu apă, se pune
pe foc şi se fierbe până la 3 ore, după
care lucrurile se
scot şi se pun la uscare. Coloarea care se dobândește este

verde

ca iarba(2).

*

Până aici

am

înşirat diferitele reţete unitare. lată acum felul

cum se face coloratul lucrurilor galbene în verde:
XIII. GALBEN.
1. Galben-r-usuc
Prin Bucovina

ma

se fierbe

și piatră

usucul

de lână

care se face pe deasupra. Se pune

acră şi apoi

se

moaie

acră.

în lichidul format

curăţându-se

în

el

spu-

puţină piatră

că/epele galbene.

Coloarea ce-o dobândesc este cea verde închisă.
Dacă firele ar îi portocalii, verdele ce se capătă ar îi deschis (3).
2.

Galben... borş

Tot prin Bucovina,
ghiță,

piatră

(1) Moraru,

acră
foc. dif,

după

ce se îac firele galbene

şi aluat, «se scoate
p

şi leşie.

204-205.

(9) Ibidem, p. 203.
(3) E. N. Voronca, Datinele, p. 1102.

caleapul

din

cu

dro-

droghiţă

îl pui în borş, apoi faci leșie iule şi-l porţi cu mâna, sbătându-l, şi îndată se face verdele cel mai îrumos ().

XIV. GALBEN-LULACHIU.
1. Galben-+lulachiu

şi leşie.

Firele făcute galbene din zerdiceaţă şi piatră acră, după
ce se usucă, se pun în albăstrele făcute din lulachiu şi leşie,
muindu-se, frecându-se bine în mâni şi uscându-se îndată.
După uscare se spală în apă rece şi iar se usucă. Dacă
verdele nu este destul de frumos,îirele se mai moaie odată
se usucă, se spală și iar se usucă. Firele nu trebue lăsate
mult în galbenele, căci se închid curând (2).
Prin Bucovina, după ce se face Jeșie din cenuşă într'o
oală, se scurge în ali vas şi se lasă de se limpezește bine.
Apoi se pune în ea pialră de brâie pisată mărunt şi când
acesi amestec începe a fierbe, se pun în vas şi firele de lână

cari

mai înainte au fost vopsite mieriu. După

se scot

și se pun

la uscare, fără a se mai

2. Galben-:-lulachiu

vopsire, firele

spălă (3).

şi urină.

Prin jud. Suceava se pare că gălbenelile de răchițică se
amestecă cu albăstrele de /ulachiu şi urină. <Albastrul
de
pialră de brâe trebue să fie cu piatră de brâie sburară», adică să se coloreze puţin.

3, Galben.

lulachiu,

usuc

şi piatră

acră.

Aceleaşi spuse ca la puntul 2, pentru jud. Suceava (4).
Prin jud. R-Sărat, după ce firele se fac galbene cu dro-

ghiță, borş şi piatră

întrînsul /ulachiu

acră, se

deșie, se vâră firele. Acestea
(1)
(2)
(3)
(4)

încălzeşte

usucul!,

se

disolvă

și piatră acră şi în lichidul ce se dobânstau o zi şi o noapte

Voronca, op. dif, p. 1100.
Culegere din com. Docanii, jud. Tutova,
Marian, Cromatica, p. 39
— 40,
Lupescu, Teodorescu, Zoe. ciz, p. 234,

în

usuc,
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după care se scot, se infloresc şi se mai vâră odată. După
aceasta se scot, se spală în leșie și firele rămân verzi ().

4. Galben +-lulachiu,
Pe valea

Someșului

cenușă

se fac mai

și sopon.

întâiu firele galbene

aurii,

din scoarță de măr acru sau vârfuri de salcie cu piatră acră,

şi după ce se zvântă puţin, se pune în albăstrelele din /ulachiu, sopon şi cenușă. In aceste albăstrele firele stau până
ce vor dobândi coloarea verde închisă foarte frumoasă (2).

5. Galben --lulachiu, zăr şi piatră acră.
Prin

jud. R.-Sărat

se

fac

firele

galbene

obişnuit

cu

ŞO-

îran(3), şi apoi se pun în /ulachiu, zăr şi pialră acră şi se
freacă bine între palme. După aceea se lasă cam o oră să
stea la căldură și apoi se freacă din nou, se clătese şi se

pun la uscare. Verdele ce se dobândeşte

Dacă
prost.

galbanul

este dobândit

este foarte frumos.

cu şteghie,

verdele

este

mai

se

vâră

XV. GALBEN--SINEALĂ
1. Galben
- sineală
Dacă

se fac firele galbene

cu măr

și leşie.
şi piatră acră,

în a/băslrels de sineală și leşie şi se dă în clocot,
pătă un z:ăsl:niu frumos (4).

2. Galben--sineală,

se

ca-

usuc şi leșie.

Prin jud. R.-Sărat «se boesc firele mai întâiu galben, apoi
se surge usucul de pe cenușă într'o căldare. Usucul trebue

să fi stat pe cenușă cel puţin trei zile. Se încălzeşte apoi
usucul și se sfarmă în el sineală, care trebue să fi stat în-

îro petecuţă, în usuc, ca să se moaie. După
(1)
(2)
(3)
(1)

Rizescu, oc dif, p 220.
E. M. Pioraş în Familia română cit. no.
Cureuma longa L.
Culegere din com.. Baloteşti, jud. Putna

10. p. 17,

ce sa sfărâmai
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sineala în căldarea cu usuc, se moaie sculele, se pune vasul
la căldură,--pe vatră sau cuptor, dacă cuptorul e cald,—și
se
lasă 2-3 zile, în care timp se întorc de mai multe ori. In
urmă se scot, se spală şi se usucă». Cu cât va fi mai
multă sineală, cu atât şi firele vor îi mai verzi. «Lisucul
se
obţine astiel: se pune lâna aşă cum se tunde de pe oaie în
o albie, se clocotește apa şi se toarnă peste lână; apoi se
acopere cu o velință ca să stea înădușită. După ce lâna
s'a
răcorit cât poți să umbli cu mâna prin ea, începi a o
trecă
în mâni până se spală toată murdăria şi grăsimea de
pe ea.
Apoi zeama se scurge întrun vas (putină), se pune
puţină
cenușă întrinsa şi se păstrează aşa. Alunci se zice că «usucul
stă pe cenușă», fiindcă cenuşa se aşează la îund,-- ori
se zice
că este amestecat cu leşie. Cu cât usucul e mai vechiu,
cu

atât e mai bun. Acelaș usuce poate servi de

mai

la boit.

multe

Dacă o femeie a făcut usuc, apoi îl împrumută
la casă, până se împuţinează de tot» Q).
3. Galben--sineaiă,

usuc

ori

dela casă

și piatră acră.

Prin jud. Putna, după ce lâna sa boit în gălbenele (coajă
și mugur de măr păduseţ, piatră acră și leşie tare), se pune
în suc de lână, în care se pune cam 6 dramuri de sineală
la 3 cofe de usuc şi ca de 5.bani pialră acră, lăsându-se
în urimă vasul lângă foc ca să stea la căldură ozi și o noapte. După acest timp, lâneţurile se scot, se spală în apă limpede și se pun la uscare. Verdele ce se
dobândește
este
foarte îrumos (2).

XVI. GALBEN +BOIA
Galben +-boiă
Prin

Bucovina se plămădeşte
şi se fierb

până

.

verde, oțet şi borş.
boiaua

se fierbe în borş. În lichidul astfel
galbene

VERDE.

capătă

(1) Salviu, loc. cf, p, 273-1 şi 2845,
(2) Balaban, foc. ef, p. 205.
(5) Voronca, op. dif, p 1102,

verde

format

coloarea

în ojel şi apoi

se pun
verde

(3).

călepele
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XVII. ALBASTRU--PĂDUREŢ ACRU ŞI
SORA SOARELUI (1).
Albastru--pădureţ

acru,

sora soarelui

și piatră acră

Se fierbe scoarță uscată sau verde de pădure] şi zeama
se împielreşte cu pia/ră acră pisală. După ce sa mai răcorit, în zeamă se pune sămânță neagră de soarea soarelur
şi apoi se aşează din nou la fiert. Când amestecul acesta
dă în fiert, se pun şi sculele albastre (2).

XVIII. ALBASTRU -PĂDUREŢ ŞI RUJĂ INTUNECATĂ (3).
Albastru pădureţ acru, rujă întunecată
piatră acră.
Coloarea se dobândeşte şi coloratul

se

face

întocmai

şi la XVII, numai că în loc de floarea soarelui
întunecate.

Coloarea

este

mai

şi

se

ca

pun

ruji

frumoasă.

XIX. ALBASTRU 1-MĂR, DROGHIŢĂ ŞI MAC (4).
Albastru -măr

mistreţ, droghiţă,
şi piatră acră.

mac

de

grădină

Se pune întro oală mare un rând de droghifă, unul de
măr miSlre| şi apoi sculul preparat cu piatră acră pisată şi

aşă mai deparie, se umple

oala cu apă, se lasă

până când

droghița şi mărul mistreţ se moaie şi apoi se pune la fiert.
In acest finip se iea cenușă de mac de grădină, se scurge
zeama din scule peste ea şi se face un îel de leşie în care

se moaie repede câte un scul din oală, şi apoi se
apă

rece, ca să se slâmpere

şi să

nu

urmă sculele se spală şi se usucă (5).
(1) Panţu, op. cil, p. î00: Floarea soarelui, lilicea
soarelui, sora soarelui, Helianthuis aunuus L,

se

pune

în

serbezească.

In

soarelui (Maced.),

soarea

(2) Marian, Cromatica, v. 38-9.
(3) Nu putem preciză numele ştiinţific at ru/ei întunecate.
(4) Panţu, op. cif, p. 158: Mac de grădină. așiaşiu (Maced:), mac,
vat, somnișor, Papaver somniferum |.

(5) Marian, Cromatica, p. 37 —8,

mac culti-
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XX. ALBASTRU--RĂCHIŢICĂ, DROGHIȚĂ ŞI MAC.
Albasiru-

răchiţică,

droghiţă,

mac

de grădină

şi piatră acră.
Coloarea se pregăteşte şi coloratul se face întocmai
și la puntul XIX, înlocuind numai mărul mistreţ prin
murele de răchițică (1).

ca
ră-

XXI. ALBASTRU + GALBEN.
Se colorează prin jud. Dolj mai întâiu firele în albastru (lulachiu și leşie, lulachiu şi usuce, lulachiu și urină) şi apoi
se pun ca pentru galben (șerpet și piatră acră, coji de măr
şi țipirig, brobinţe de brobințar şi apă tare sau piatră acră).
Coloarea ce se capătă este verde deschisă, numilă şi prăzulie (2).
XXII. SINEALĂ
Sineală,

ŞI PRAFURI

praiuri

galbene

GALBENE.

și piatră

acră.

Prin jud. jud. Tutova şi Covurluiu se pisează bine sineala,
se amestecă cu prafuri galbene şi apoi se cern asupra
vasului cu apă, care fierbe pe foc, mestecând repede, ca
să
nu se facă cocoloaşe. După ce a dat bine în fiert, se
pun şi
firele şi se fierb până ce dobândesc coloarea verde
dorită (3).
Prin jud. Covurluiu proporţia este de 50 dr. prafuri
galbene
şi o litră sineală ia 10 ocale de lână (4).

XIII.
1. Praturi

PRAFURI

VERZI.

verzi, borş şi piatră acră.

Prin jud. Covurluiu se plămădese mai întâiu prafurile verzi

în borș

şi apoi se

toarnă

Ma

întrun

vas

mai

mare,

4

(1) Marian, Cromatica, p. 37.38.
(2) Barzeanu. foc. cif., p. 237.
(3) Culegere din com. Docani,

(4) Salviu, foc, cif., p. 283,

.
jud. Tutova.

în

care

â
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clocotit borş. După ce se amestecă bine, se pun firele ce urmează să se boiască și după aceasta pialră acră pisală, se
încălzește vasul din nou şi după aceasta se scot lucrurile şi
se usucă,
2. Praiuri

verzi,

borş,

vin și piatră

acră.

Prin aceleaşi părţi, coloarea se pregăteşie şi coloratul se
face întocmai ca la puntul 1, cu deosebire că borşul e amestecat cu vin.

3. Prafuri
Aceleaşi lămuriri
locui prin vin.

verzi,

vin şi piatră

ca la puntul

acră.

2. Lichidul este cu

totul

în-

4. Praturi verzi, tirigie şi piatră acră.
din

Tot astfel. Lichidul este înlocuit
lirigie muiată în apă caldă.

printr'o apă. acrilă,

făcută

5. Prafuri verzi și moare.

Tot astfel.
zeama

de

Ca lichid, pentru disolvarea
varză

acră

XXIV. SURCELE
Surcele

negre,

prafurilor,

slujeşte

(1).

NEGRE
piatră

ŞI PIATRĂ VÂNĂTĂ.
vânătă,

borş

şi oțet.

Prin Bucovina se fierb surceie negre în borş, se strecoară zeama, se pisează pialră vânălă, se moaie în oțet şi apoi
se pune în zeamă ca să fiarbă. Din această zeamă se iea
deoparte puţin, ca să se moaie cu dânsa călepele din alb și

apoi se pune cu totul la fiert. Ca să fie mai închise, se pun

mai
mai

multe surcele,
deschise (2).

iar dacă

() Salviu, foc. if, p. 284.
(2) Voronca, Dafinele, p. 1102,

sepun

mai

puţine,

sculele

ies,
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INSEMNĂRI
I. Verdele se mai
şerpel (2).
2. Ca

îaţă, pentru

DE SFÂRŞIT.

dobândeşte
coloarea

și din poama

verde,

Zăriul,
(1) Z. C. Arbore,

Basarabia

în secolul XIX,

se

cânelui (1) și
|

înseamnă

p. 445:

şi

chiclă-

Această coloare o obţin

țărancele românce din Basarabia din poama cânelui şi anume
din sămânţa aces-

tei plante ce crește prin jud. Bender, pe malurile Nistrulu
i, pe lângă Chițcani,
Tudora şi alte părţi. Cu putinţă, să fie vorba de Zermnul
cânesc.
(2) Şt, St. Tuţescu şi P. Danilescu, Monografia Comune
i Cătanele, jud. Doyj,
p. 48.

CAPITOLUL IV.
COLOAREA ROŞIE PENTRU FIRE
I. MĂR.
1.

Măr.

Prin jud. laşi se culeg frunze şi îlori de măr acru şi se
pun să se usuce la umbră, ferindu-le de udeală.
Se încălzeşte apă într'un vas care nu cotleşte și se pun acolo îlorile şi frunzele uscate și bine fărâmate, frecându-le în palmă.

Lucrul acesta se chiamă

umplerea florilor. După trei zile, cât

florile au stat la căldură, se îace incercalul. Se încearcă luând îlori într'o căniță, se fierb şi se pun în ele câtevă fire
de lână albă. Dacă roșul căpătat este bun, se fierb şi celelalte fire şi se usucă. Dacă însă roșul este ş/ers sau spălăcil
,
florile se mai înfloresc odată. Aceasta se face scoţind îlorile
şi
frunzele fierte şi punându-le la soare ca să se usuce,
după

care se toarnă din nou în zeama

roşie,

se

frământă

şi se

încearcă din nou, până când coloarea căpălată este îrumoasă. Dacă florile se fac /ari, se obține şi roșul mai puternic
,

adică mai întunecat (1).

2. Măr
Procedeul
se cunoaşte
(1) Culegere
(2) E

și borş.

de a îace roşu din frunză de măr dulce şi borș,
prin

Bucovina

(2).

din com. Româneşti, jud. laşi.

N. Voronca,

op. cif..p.

1101.

9%

II. MĂR

ŞI SOVÂRF.

1. Măr

şi sovâri.

Pe valea Someşului, pentru

2 kgr. lână, se fierb în 8 litri

de apă un kgr. scoarjă de măr acru sau măr sălbatic, mai
mult de o oră, și zeama se pune întrun vas de lemn. Se ieau
apoi 2 kgr. îlori de sovârf şi 2 kgr. frunze de măr acru,

uscate şi pisate, și se pun în apă. Aici se lasă

tămână, după care se strânge

într'o cârpă şi

cam
se

o săp-

batcu

o

urmează

să

măciucă de lemn. După aceasta se store bine în 12-15 răstimpuri, se pun în apă și se fierb într'o oală cam ojumătate
de

oră,

după

care

tot acolo

se coloreze. Fierberea

se

pune

şi lâna

ţine tot o jumătate

ce

de oră.

După

a-

ceasta se lasă şi se răcește iar în urmă se spală în apa rece. Coloarea iese mai închisă dacă se pune mai multă floa-

re de sovâri și mai puţine îrunze de măr acru (1).
Prin jud. Dorohoiu se culeg și se usucă la umbră

şi

us-

căciune îrunze de sovâri și îrunze de pădureţ. Se pun apoi
când este nevoie întrun budăiu curat şi se lasă acolo la căldură o zi. Adoua zi se scot florile şi se întind la soare aîară, sau dacă-i iarnă, se pun pe cuptor, pe-o pânză roșie, ca
să înllorească, adică să se usuce şi apoi se pun din nou în

budăiu. Când prin această înflorire îlorile au dobândit tot roşul din frunzele pomenite, se scurge zeama, se pune în ceaun
și se fierb cu lucrurile ce urmează să se boiască.
In urmă
se îace 'cercarea.

Bătrâna

Ancuţa Huduianu,

«trecută peste sută», îmi spune

că nu de mult se .uscau cele de mai sus, întocmai cum am
arătat, dar că îrunzele de sovâri și pădureţ se lăsau până
ce aproape

dar când

mă

putreziau.

«Făceă

mama,

duceam

să văd

şi eu, mă

or fi 90 de ani de atunci,

luă de

goană

spuneă:că să îug, că-mi curge sânge din nas!» (2).

şi-mi

Prin jud. Suceava se pisează crănguțele de pădure; acru
şi se fierb cu scoarjă de pădurej și frunze de sovârf și de
pădureț acru şi astiel se capată mohorjelele (zeamă pentru

coloarea roşie). Atât scoarţa cât şi crănguţele pot îi sau uscate sau

verzi (3).

(0) M. E. Pioraş în Familia română, |. no. 10, p. 14,
(2) Culegere din com. Hânţești
(3) Lupescu, Teodorescu, foc. cf, p. 251—2.
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Obişnuit însă, se culege hlujul de sovârt cu flori
şi cu îrynze şi se usucă la umbră, ferindu-l de udeală. ca
să nu se
păteze; locul bun este în podul
casei, unde
ploaia nu-l
poate atinge. Intrun vas curat și zmălțuit se fierb
crenguţele
şi scoarța de pădureţ acru, bine pisate de verzi,
până se capălă o zeamă galbenă bătând în roşu. Fierberea
ţine cam o
jumătate de oră, umplându-se cu apă vasul de
zeama care
scade. In acest timp se usucă bine la soare şi se
toarnă apoi în zeamă câte un pumn de frunze de pădureţ
acru şi trei
de sovâri, ambele bine frecate în mâni, Zeama
şi cu acest
praf de îrunze se lasă să dospească, dela 3 zile
până la o
o lună, întrun loc nici cald, nici rece. Când gospodina
crede

că totu-i gaia, ea îşi freacă frunzele bine până când să
înro-

şeşte nu numai zeama, dar şi codiţele frunzelor
de pădureţ.
Acum florile sunt bine înflorite. După aceasta se pun
la văpsit lucrurile albe, se dau în clocol odată, se scot
şi se usucă. Dacă coloarea este prea deschisă, se mai pun
odată ia

fiert după

uscare. Cu acest procedeu, din firele albe,

nu se

obține decât un roşu deschis ().
Dintrun sat din jud. Suceava am mai dobândit
aceste știri:
«se folosiă sovâriul și frunza de pădureţ, turnând
uncrop
peste ele. După ce stă în apă o zi, apoi se zoliă
sovâriul cu
frunze cât se puteă mai mult. După aceasta
se fierbeă zea-

ma

căpătată cu lâna sau cu bumbacul

reze»

(2).

Prin jud. Neamţ coloarea

ce urmă

să se colo-

roşie închisă se capătă

dacă se

fierb frunze de sovârf uscal bune la umbră,
iar ca coloarea
să fie mai închisă, se pun la fiert şi frunze
de pădurej uscate ca şi cele de sovâri, adică tot la umbră.
Se zice că frun-

za «de sovâri strânsă în ziua de Foca (22 Iulie) este
foarte
bună (se vede că atunci e coaptă bine). Inainte
de a se

pune la fiert, amândouă felurile de frunze se
siarmă
bine
în mâni și apoi se pun în câtimi deopotrivă. După
ce au dat
în clocot, se începe a se vântură, vânturându-se
cum se vântură răcilurile (turnând dintrun vas în altul dela
o înălţime
de un metru) până la o sută deori. După aceasta,
iar se pun
| (1) Culegere

din com.

Bogdănești,

jud. Suceava.

(2) Impărt. de d-l P. Herescu, com, Găineşti.
Pamfile şi Lupescu,

Cromatica,

7.
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la fiert și iar se vântură.

«După trei zile deabiă se

face ro-

şul cum trebuie, când este și bun pentru boit» (1).
lată acum şi chipul cum se pregătiă acest roșu mai demult,
prin jud. Neamţ, după spusele unei bătrâne:

«Strângeam în ziua de Foca (Maria Magdalena) frunze de
sovâri și frunze de pădureț acru. Luam sama ca aceste îrunze să nu fie pătate. După ce le uscam bine, le frecam de se
făceau mărunte ca făina și le amestecam:
la doi pumni de
sovâri, un pumn de pădureţ. Apoi le puneam întrun vas de
sec (vase curate de lemn neînîruptate). După aceasta încălziam apa întrun ceaun curat şi puneam apa încălzită (ca apa
de vară) întrun vas curat; apoi luam câte un pumn de îrunză de cea mărunțită şi o îrecam în apa cea
călduță
până

când se făceă apa

roşie. Şi dacă nu eră roşie de ajuns, apoi

mai luam încă un pumn de îrunză și iar îl frecam în apă,
până se înroșiă apa atâta cât ne trebuiă. Vasul cu apa înroşită și cu făina de îrunze în apă, îl lasam de dospiă vre-o

4-6 zile, iar când voiam să boiesc, încălziam

un ceaun cu a-

pă, ca apa de vară, apoi luam boiele din vasul în care dospiseră și turnam în ceaun, în apă căldă, în care puneam şi lâna ce voiam să o boiesc, şi puneam ceaunul cu lână să fiarbă, ca să se prindă bine boiala de |pânză, ori] lână. Apoi luam
lâna și o întindeam la soare ca să se scurgă și să se usuce»(2).
Dintrun sat din jud. Bacău ni sa scris atâta: «Mai este
şi câte o babă care boeşte roșu cu coajă de pădureţ şi cu
sovâri» (3).
Prin jud. Covurluiu se usucă deo parte îrunze de măr pădureț şi de sovâri şi după ce sau uscat bine, se pisează cu
fierul plugului în piuă sau într'o groapă de pămâni, lipită cu

lut. După aceasta de fiecare scul de câte jumătate ocă,. se
pune câte un pumn de sovâri și trei de măr pădureţ şi ast-

fel să

lasă

să

stea

3 zile.

iasă firele roşii, atârnă
apă.

Pentru

mează
între

un

roşu

In

deobşte,

cantitatea

închis,

se

pune

amestecul acesta se mestecă
palme

ca să înfiorească

de

felul

sovâriului
mai

cum

voim

să

care se pune

în

mult.

In fiecare

mai frumos. După trecerea

“()
( Impărt. de d-l A, Moisei din Nemțţişor-vânători, Neamţ,
( ”) Impărt. de d-l Gr. I. Vasiliu, învăţător în com. Pipirig-Xeamţ.

(3) )

Impărt.

de d-l S. Sărăcuţ, com.

Ardeoani.

a-

ori, mai bine, se freacă
ce-

lor 3 zile, se incropeşie la foc întralt vas și iar se răstoannă în putină. După aceasta se vântură cu o tivdă
până la
un număr de 200 de ori, apoi se iea din fruntea lichidului şi se
pune la foc ca să fiarbă. In acest timp se întorc de mai multe ori. Coloarea care iese este roză (1).
Prin jud. Putna se fierbe în apă sovârt şi foi de măr, punându-se două părţi sovâri şi o parte foi de măr (2).
Prin jud. Prahova frunza de măr pădureţ se culege în ziua
de Mărina, se pune la uscat şi după acesta se îreacă în mâni

până se face prai, după care se plămădește cu sovâriul tăiat din fața pământului. După ce s'au plămădit o zisau două,
zeama se scurge și se întrebuințează la facerea colorii galbene,

iar florile se întind puţin

la soare, în care timp

se pu-

ne între ele o piatră roșilă în foc, acoprindu-se cu ele. După

aceasta se pune întrun vas un rând de flori şi unul de lucruri ce urmează să se coloreze, un rând de flori şi altul
de scule și aşă mai departe, până când vasul se umple sau
se isprăvesc lucrurile; în urmă se umple vasul cu apă cura-

tă, se pune

]a îiert şi se fierbe cam două

bândit coloarea frumoasă,

ore.

Când

se scot, se clătesc şi se pun

au dola us-

cat. Coloarea ce o capătă lucrurile este roşie închisă (3).
Cu privire la Basarabia, găsim pomenii că savurul (sovâriul) se întrebuințează

la dobândirea

roșului;

chipul

însă, nu-l cunoaştem (4).
2. Măr, sovâri, piatră acră

cum

şi aluat.

Prin Bucovina se ieau două părți de sovârfşi o parte îrunză de pădureț pentru dobândirea unei colori roşii. Pentru
o coloare mai întunecată, se iea jumătate din fiecare parte.
Acest material se usucă bine și apoi se freacă până se face
ca făina, după care se pune cu alua! nedospil întrun vas, în
apă caldă, şi acolo se lasă ca să stea o săptămână încheiată.
După aceasta îrunza se stoarce şi se întinde pe cuptor iar
zeama se baie până face spumă; în ea se moaie călepele.
După
(1)
(2)
(3)
(4)

ce acestea s'au muiat, se scot, se presară cu sovâri crud
Salviu, loc. cf, p. 284.
Culegere din com. Păunești, împărt. de d-na
Moraru, foc. ef, p. 200—201.
Z. C. Arbore, Basarabia, p. 445.

Maria

Î.. Ciocârlan.
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şi se așează în zolniță. Sovâriul împrăştiat se
3--4 ceasuri. După aceasta se toarnă din nou

înroşește
în zeamă

în
şi

iar se pune ca să dospească trei zile, după care sculele se
scot, se spală și se pun la uscare. Coloarea roşie este foar-

fe irainică.
Intocmai

se urmează

punând în loc de îrunze

de pădurel,

coaja de pădureţ uscată (i).
Aproape la îel ni s'a comunicat procedeul şi din altă parte (2).
3. Măr,

sovâri şi cenușă.

Sovârful şi coaja de măr pădurej se fierb, în zeamă se
pun îirele şi acolo se lasă la căldură până când se boesc
cum trebue: peste ele se toarnă în urmă cenuşă şi se îreacă între palme, ca să, se împietrească coloarea, şi după aceasta se scot afară, spălându-se.
Faţa ce se dobândește este cea roşie închisă (3).

4. Măr, sovâri și urină.
Din

jud. Neamţ

avem

demult. Gospodina
pete şi frunză

un

procedeu,

care

se

practică

strângeă frunză de sovârf curată

de pădurej

acru, asemenea

pete, în ziua de Maria Magdalena.

curate

Se uscau bine

mai

şi fără

şi fără de

și se pu-

neau întrun vas curat, care să nu îi fost înîruptat, se sfărâmau
mărunţel ca făina, se amestecau apoi cu măsură: la doi pumni

de sovâri, un pumn
bă întrun

ceaun

de frunză de pădure, și se puneau să fiar-

cu apă.

După

ce se fierbeau bine, se lăsau

să se răcorească și apoi se strecură zeama în alt vas. Când

zeama se răceă, aşă cum e apa în timpul verii, se puneă înîrînsa lâna care urmă să se boiască şi selăsă până se coloră

îndeajuns, când o scotea și o înpietriă cu «urină de îată mare»,
ca să nu-şi

piardă

coloarea. După

aceasta

urmă

(1) Voronca, op. cf, p. 1101.
(2) D-l P. Cârstean, com. Vicolul de sus.
(3) Culegere din com. Ţepu, jud. Tecuciu.
(1) Culegere din com. Pipirig, împărt. de d. Gr. Vasiliu.

uscarea

(4).
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III. MĂR, SOVÂRF ŞI CORN
Măr,

sovâri,

corn

și piatră

Prin unele părți din jud. Bacău se ieau
foi de pădure[ şi puţine frunze de corn
putină peste care se toarnă apă călduţă.

(1).
acră.
frunze de sovăârl,
și se pun într'o
Putina se lasă 3

săplămâni la căldură lângă vatră, ca frunzele se putrezească
bine. In fiecare săptămână se frământă câte odată. După scur-

gerea acestui timp, măs/răhalul (2) se scoate, se scurge zeama şi se pune pe foc, adăogând în ea şi puţină pialră acră.
In urmă, când încep să clocotească, se pun şi firele cari se

fierb până când se socoteşte că au prins bine coloarea. Fier-

berea

se îace cu încetul, după

cat. Dacă

adăogând

care se scot şi se pun

la us-

coloarea e cam albineaţă, se pun din nou la fiert,
însă de astă

IV. SOVÂREF,

dată

CORN

zeamă

din putină

şi CIMBRIŞOR

(3).

de CÂMP

Se fierbe la olaltă coji de corn
uscate bine la
cu puţin sovârf şi cimbrișor de câmp şi în zeamă

(4)
umbră,
se pun

de se fierb firele de alâtea ori, până când se capătă coloarea
roşie

dorită. Intre ferberi, se usucă

V. PERJ

(5).

(6)

1. Perj şi piatră acră.
ma

Prin jud. Bacău se cojeşte coaja de perj şi se îierbe; zease scurge și se împietreşte cu piatră acră. In urmă se

pun firele la fiert, se fierb și se

scot apoi spre a

(1) Panţu, op. cif.,p. 72-73: Corn, cornul voinicel, Cornus
de corn se întrebuinţează de Românce la colorat“.

se

uscă.

mas L. „Frunzele

(2) Resturile, rămăşița.

(3) Culegere dela Marghioala

I, S. Ardeleanu din com. Moineşti.

(4) Panţu, op. esf. p. 59: Cimbrișor, cimbru, cimbru de câmp, cimbruşor, sărpun, sărpunel, sărpunele, schinduf, timian, Thymus serpyllum L.: var: Thymus

Chamaedrys Fries.
(5) Lupescu,

Teodorescu, Joc. cif., p. 952

(0) Panţu, op. cif., 227: Prun, perj, Prunus domestica L.
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Coloarea

ce iese nu-i frumoasă,

totdeauna (1).

și

nici nu se potriveşte

în-

2. Perjşi leşie.

Prin jud. Dorohoiu se fierbe coaja de perj şi în zeamă se
pune şi o mână de cenușă, după ce sa scurs din ceaun.
In acest amestec se pun firele, se înfierbântă puţin pe foc
şi apoi se scot şi se usucă (2).

VI. PERJ

şi SOVÂRF.

Perj, sovâri, zăr şi piatră acră.
Se amestecă sovârful cu zeamă de prun sau de peri şi
după ce firele au îost împietrite în zăr cu pialră acră, se
pun în lichidul ce sa obținut (3).

VII. PERJ, PORUMBREL (4) şi SOVÂRF.
Se fierb la un loc coajă de porumbrel, perj şi cu sovăârf.
şi când zeama e potrivită, se pun în lăuntru sculele de buci, după
ce au fost împietrite. Dacă coloarea nu-i cea dorită, se mai

pun odată (5).
VIII. PERJ, SOVÂRF

Prin jud. Suceava se cojeşte

și CIMBRIŞOR

scoarța de perj, se usucă

la

umbră şi apoi se fierbe cu puţin sovâri şi cimbrişor de câmp,
până când se dobândește coloarea roșie potrivită. In această zeamă se pun sculele de aţâtea ori, până când se capătă
coloarea dorită. In loc de coajă, se pot întrebuinţă chiar şi

surcele (6).
(1) Dict. de Marghioala |. S. Ardeleanu, com. Moineşii,
(2) Culegere din com. Hânţeşti.
(3) Lupescu, Teodorescu, oc. cif.; p, 243.
(4) Panţu, op. cit, p. 225: Poruinbar, cofobrel. (Traus) mărăcine,
porumbel, porumbrel, storombar, spin (Trans), Prunus spinosa L.
(3) Lupescu şi Teodorescu oc. cf, p. 249-250,
(6) Jbidem, p. 948-252.

porombar,
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IX. MĂCIEŞ
Măcieș,

(1), PERJ,

peri,

SOVÂRF

sovâri,

ŞI CIMBRIŞOR.

cimbrişor

şi piată acră.

Prin jud. Suceava coaja de măcieş se usucă bine la umbră,
și la nevoie se fierbe cu sovâr/, scoarță de prun şi cimbrişor, adăugându-se pialră acră, și se dobândeşte o zeamă
roşie. In aceaslă zeamă se pun sculele de buci, după ce mai
întâiu au fost impietrite în apă călduţă şi uscate. După mai
mult timp, se scot și se usucă la soare, Lucrul acesta se re-

petă de mai multe ori, până când se capătă coloarea dorită (2).

X. ANIN ŞI SOVÂRE.
Anin, sovâri și piatră acră.
Prin jud. Prahova se iea coajă de anin negru şi se plămădeşie la olaltă cu sovârf întrun vas, timp de o zi, când se
scol din zeamă

atât cojile

cât și

sovâriul,

şi

se

soresc

la

soare până la o jumătate de oră, după cât acesta este de
puternic, După aceasta se așează înir'un vas un rând de lână
şi altul de sovâri şi scoaţă, peste ele se pr&sură puţină piaIră acră şi apoi se toarnă apă curată. După ce fierb 2—3 ore,
se scot, se clătesc şi se usucă. Coloarea ce o dobândesc

firele este îoarte frumoasă (3).

XI. MĂR ŞI ANIN.
Prin Bucovina se capătă un roşu întunecat, muind cârpele
în câneală şi arin şi apoi fierbându-le bine. După aceasta se
presară bine cu frunze de pădure/ uscate şi mărunt pisate
şi stau în zeamă la soare9 zile, după care se scoi se usucă (4).
(ID) Panţu.

op, cit, p. 157; Măcies, cacadăr,

cacasder,

curul boului, rug,

ruje,

trandafir sălbatec, Roza canina L;— Păducel, gheorghin, gherghin, mărăcin alb
(Trans.), mărăcine, Crataegus monogyna Jacq. Din acest din urmă se strânge
coaja, pentru colorat. (Panţu, ap. dif.
(2) Lupescu, Teodorescu, foc. dif,
perj se mai poate întrebuință. pentru
brel, de corcoduș (Prunus cerasifera

p. 199).
p. 248: «n loc de coajă de prun ori de
dobândirea colorii roşie, coarja de porumEhrh.) sau de păducel (sgorghin) după ce.

mai întâiu se usucă la umbră “.—Dict. de baba Ţonoaie din Zorleni, jud, Țutova,
(3) Moraru loc. ci, p. 201—992.
(4) Voronca, op. cif, p. 1101.

-
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XII. PERJ

ŞI ARIN.

Arin, perj, cenușă

și var.

Prin Bucovina se pune o parte scoarță de arin negru în
2 părți de prun sau perj roşu. După ce îierb, se scurge zeama
într'o covată, în care se umblă până a nu se răci cu un petec în care se află cenușă și puţin var stâns. Apoi se iasă
zeama la căldură după ce se pune înlăuntru sculele cu buci

(cânepă sau in) (1).

XIII. ARIN, PERJ,
Din aceste

plante, prin

SOVÂREF.

jud. Suceava, se dobândeşte

rea roşie ruginie (2).
XIV. ARIN,
Din coji de arin negru

jud. Suceava

coloa-

MESTEACĂN.

şi mesleacăn

se

dobândeşte

prin

un roşu prost. Scoarța se pune întotdeauna verde

Cu
scoarță
de arin şi mesteacăn se face și crușeaiă,
opincincile rase (nedubite) care au o coloare roşie (3).

la

XV. COADA COCOŞULUI (4).
Prin

jud. Suceava

se

dobândește

coloarea

rădăcinele pisate din această plantă (5).

roşie lierbând

XVI. ROIBĂ (6).
Se, numește şi roibie prin jud. Dolj, rughie
şi Covurluiu, şi roghie prin jud. Tutova.

în jud.

Putna

(1) Marian, Cromatica, p. 36.
(2) Lupescu, Teodorescu, foc. cif., p. 255.
(3) Zbidem, p. 250.
(4) Panţu, op. ci, p. 67: Coada cucoșului, cerceluși, clopotele, iarbă de dureri (tanat), peceția lui Solomon, Polygonatum officinale, All, Polygonatuni vulgare, Dest.
(5) Dict, de Maria Gh. Lupea, Spătăreşti-Suceava,
(6) Panţu, op. cif., p. 288—9: Roifă, brociu, pațachină, rodea, rtmeneie, Rubia
finctorum L. „Din rădăcinele acestei plante se extrăgeă odinioară o materie co-

jorantă roșie,
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1. Roibă și borş.
Rădăcinele acestei plante se scot vara din

grădină

şi

se

păslrează la uscăciune în /ârne. Când este nevoie, se fierb
aceste rădăcini întrun vas de aramă cu borş, în aşă fel, ca

borşul să culropească rădăcinile. Fierberea se face până când

rădăcinile se fac albicioase. Atunci se scot şi se aruncă, iar
în loc se pun firele, cari se fierb până ce prind bine coloarea. Dacă însă coloarea nu se prinde bine, se mai adaogă
roibă iar materiile uscate se mai pun odală in coloare. «Ca
regulă generală, pentru această coloare, lrebue să se spună
că vasele de aramă destinate pentru aceste colori să se
spele bine de cocleli și unsori cari taie văpseala, căci colo-

rile nereuşite se datoresc acelor nebăgări de samă».
2. Roibă

şi piatră

acră.

Ca şi procedeul precedent, tot în jud. Prahova; în loc dea
fierbe roiba în borş, se fierbe şi în apă pregătită de mai
înainte

cu pialră acră
3. Roibă,

(1).
borş,

Prin jud. Covurluiu

piatră

acră şi leşie.

se usucă rădăcinile după ce sau spălat

bine şi apoi se pisează. Firele se împielrese de mai înainte
cu pialră acră şi borş cald şi după aceasta se pun în cazan şi se presară cu prai de roibă: la o ocă de fire, doi irei
pumni de roibă. După ce sau pus toate firele, se umple va-

sul cu borş și astiel se dă vasul deoparte pe vatra caldă sau
pe cuptor, unde
vreme în vreme
Când se vede că
adică se presară
care se spală şi
foarte frumoasă.

se lasă să stea 2-3 zile, bine acoperit. Din
se umblă în vas, îrecându-se firele în mâni.
s'au colorat bine, se scot, se incenușesc,
cu cenușă, se lasă grămadă 2-3 ore, după
se usucă. Firele dobândesc o coloare roşie

Pentru dobândirea
pe jumătate

unei colori roze, se pune

roibă

numai

(2).

(1) Barzeanu,. Zoc. cz, p, 233-235.
Din com. Floreşti, jud. Tutova am dobândit

această relaţie; «Din roghie se face un roşu aprins foarte frumos». Se fierbe şi
apoi se împetreşte.
(2) Salviu,

foc. cif. p. 282,

Acest autor zice:

Coloarea

se dobândeşte şi

co-

loratul se face întocinai ca la roşul din aceleaşi substanțe, cu deosebire că se pune
numai

pe jumătate roghie.

Firele nu se mai colorează în galben,—lucru

spune că sar fi făcând la punctul XVI.3.

ce nul

Tot prin aceste părţi şi tot de acelaş autor care a descris
puntul 3,—rosu de rughie şi celelalte, -— mai avem o altă
descriere cu brociu sălbaiec pe care în Panţu îl găsim sino-

nim cu roiba sau

rughia.

«Se sapă rădăcină de

brociu,

se

spală, se usucă și se pisează cu fierul plugului în piuă. Se
încălzeşte borş, se pune în el piatră acră pisată şi se moaie
sculele. După aceasta se scot la suprafaţă câte unul şi se
presură cu rădăcină de brociu prăfuită, şi în urmă se iea la
zolit între palme. Pe urmă se lasă trei zile de dospesc în
borş. După trei zile se scot, se înşiră pe-o albie, adică pe
pereţii din lăuntrul albiei, se presoară cu cenușă cernută şi

se zolesc din nou. După 3—4 ore, se spală şi sunt gata. Fi-

rele capătă o coloare
şi nu se mai practică

roză închisă. Procedeul
de mult timp» (1).

4. Roibă

e îoate vechiu

și stirigie.

Prin jud. Dolj se cumpără roibă numită pe acolo brociu,
de pe la prăvălii, cu credință că-i adusă din străinătate, şi
împreună cu slirigie, adică cu răsăriturile de pe dinlăuntrul
poloboacelor cu vin roşu, se fierbe. În zeama roşie, care se
dobândește,se pun și sefierb firele de lână până când prind

bine văpseala

(2).

Fără a arătă cum, ştim
roibă şi în judeţele Putna

XVII. ROBIE

că coloarea roşie se capătă
(3) şi Mehedinţi (4).

(5), BROCIU

Robie, brociu, îructe

și CĂLINE

din

(6).

de călin și piatră acră.

Prin jud. R-Sărat se culeg, se pisează şi se fierb fructele
de călin şi după ce se capătă zeama roşie, se împietreşte cu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
pupăză
brociu

Salviu, Zoc, c/£., p, 283—4.
Barzeanu, loc. cif.. p. 285.
Balaban, foc. cif, p. 266.
1. lonescu dela Brad, Agr/culfura rom. în jud. Mehedinţi, Bac. 1868, p.691,
Panţu, op. cf, p. 228: « Pupezele, orăstică, pipigioi, pupăgioară, (Oltenia),
(Muut.), pupegioare, robia, Orobus vernus L. Fiind pomenită alături de
(rughie), credem că robia nu poate fi Rabia tincforum L,

(6) Zdidem. p, 4; Viburnum

Opulus L.
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pialră acră şi se bagă firele la împietrit. După această
pisează rădăcină de robie şi de brociu, se fierb, și după

zeama
du-se

se
ce

li sa răcorit, în ele se pun îirele împietrite, încercândin când

coloarea

în când, spie

a se vedea dacă

au

prins bine

(1).

XVIII. IARBĂ DE MARGINE
larbă

de

margine,

borş

(2).

și leşie.

Prin jud. Tutova se sapă rădăcina de iarbă de margine şi
se

lasă

să

se

usuce,

cam

2-3

zile,

după

care

se

pisează

bine şi se pune în căldare, ceaun ori oală, pe aproape plină
cu borș. Cu acest amestec se pune vasul pe un foc slab,
aşă ca să nu fiarbă de loc, ci numai să se încălzească bine.
După ce rădăcina pisată și-a lăsat toată boiaua roșie, se pune lâna sau pânza în căldarea care va sia sub acelaş îoc slab,
o zi sau o noapte. După acest timp, se scoate lâna şi se pune întrun vas cu leșie căldicică, de unde se scoale, se stoarce
şi se lasă să se usuce. Coloarea care se dobândește este
cea roşie închisă, vişinie sau ca vişina putredă (3).

XIX. NARAMZĂ.
Este o plantă care slujește ia colorarea firelor în roşu
prin unele părţi ale Basarabiei. Procedeul nu este cunoscut (4).

Xă. MAĂCRIŞ
Macriş,

(5) ŞI CANABIU.

canabiu

Prin jud. R. Sarat se pisează
(1)
(2)
(3)
părt.
(4)
(5)

şi piatră
rădăcina

acră.
de macriş

și firele

Rizescu, foc, cif.. p. 218.
N'o aflăm în Panţu, op. cit.
Dict. de Măriuca lui Ion Chiriţă, căt, Similişoara,
co:z. Bogdana, îmde d-l N. I. Antonovici.
Z. C. Arbore, Basarabia, p. 445,
Panţu, op. cit, p. 158: Macriș mărunt, măcriș, Rumes Acetosella L.
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se fierb în zeama aceasla, după ce sa pus pialră acră.
Aslfel îngălbenite, se pune canabiu, şi se Îac roșii trandafirii
(1).

XXL. BACAN.
1. Bacan

zăr |și piatră

acră].

Prin jud. Suceava se pune de cu seară bacanul în apă
călduţă și se lasă până adouazi, când se pun şi sculele, după
ce au fost împietrite în zăr [cu pialră acră|.
Procedeul acesta e însă prea costisitor (2).

2. Bacan

şi piatră

Coloarea se dobândește
la puntul 1, cu deosebire
gălbenele (3).

3. Bacan

acră

(din

gălbenele).

şi coloratul se îace întocmai
că firele se pot împietri și

ca
în

roșu, tirigie şi piatră acră

Se pune în vasul cu apă pialră acră, cam pe un sfert
lirigie şi după ce a dat în fiert, se pun şi firele ca să se împieirească. In locul acestei ape înăcrite, care rămâne după ce se
scot
firele, se pune alta curată,în care se fierbe bacan roșu
şi
unde, după colorarea apei îndeajuns, se pun firele
şi se

fierb până când gospodina

XXI.

BACAN

Bacan

roșu,

este mulțumită

(4).

ROȘU ŞI SOVÂRF.
sovâri

şi urină.

Se pune, prin jud. Prahova, să se fiarbă bacanul
roşu cu
puțin sovârf şi se îierb
până când din bacan a ieşi! foată

materia colorantă. Firele, înainte de a fi puse în boiă, trebuesc
(1) Rizescu, foc, cf, p. 218.
(2) Maria G. Lupea, căt. Spătăreşti,

(3) Idem.
(1)

Rizescu, foc. cif., p. 219,

împielrile în urină, o zi şi o noapte, după care se pun în
boiă la fiert, până la 4 ceasuri, când se scol şi se pun la
svântat, Dintre fire, mai ales cele de lână se boesc astfel (1).

XXIII. BĂCAN

ROŞU

1. Bacan

şi negru

roşu

ȘI NEGRU.
şi urină.

Tot prin acele părţi coloarea se dobândeşte şi coloratul se
face ca la puntul XXII, cu deosebire că în loc de sovâri se
pune

bacan

negru.

Coloarea

ce

se

dobândeşte

este

roşie

închisă.
2, Bacan roşu şi negru,

piatră vânătă şi piatră

acră.

Tot prin aceste părţi, se iea de fiecare ocă de fire câte

o

litră bacan roşu, 25 dr. bacan negru şi câte 12 jum. dr. de
pialră vânălă şi acră. Se pune piatra vânătă şi cea acră în
apă, se fierb până se topesc, şi acolo se pun și firele la
împielrit. După aceasta se pune apă curată întrun cazan şi

se fierb cele două

feluri de bacan. Dacă scade, se umple din

nou până când firele se fac vişinii. Apoi se scot şi se usucă (2).

XXIV. ŞOLDEALĂ
Şoldeală, bacan
Prin jud. Covurluiu

hatul

ce rămâne

zeama

de bacan
pialră acră

şi piatră

acră.

se fierbe de oparte șol/deala,şi mastra-

se aruncă afară, punându-se în
fiert mai

care ocă de fire. După
pune

ŞI BACAN.

şi

înfâiu într'o oliță.—50

zeama
dr.

ce şi acest amestec a fiert
apoi

și

prind coloarea dorită (3).

| U) Moraru, loc. cit, p. 902.
(2) Rizescu, /oe. cif., p. 202 şi 220.
(3) Salviu, foc, c/f., p. 282.

firele,

cari

se

fierb

ei

de

fie-

bine,

se

până

ce
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XĂV.

CALAICAN.

_Calaican

și leșie.

Prin jud. Suceava se poate căpătă un roșu prost din aceste
două lucruri. Leşia însă trebue să se dobândească din cenușa lemnelor tari. Cea mai bună e cea de ciucălăi (ştiuleţi

de popuşoi fără boabe) (1).
XĂVI.

CĂRMÂZ.

1. Cârmâz

și spirt.

Prin jud. Suceava se plămădeşte cârmăâzul în Spiri amestecat cu apă caldă. După ce se plămădeşie bine, se toarnă
peste el apă caldă, multă, şi apoi în această apă se pun firele
cari au fost mai înainte împietrite (2).

2. Cârmâz,

cositor

şi apă

tare.

Prin jud. Dolj, se pisează «mai întâiu în piuliță fructele
sau boabele de cârmus. După ce cârmusul s'a pisat, se pu-

ne la fierbere pe foc, într'o caldare, cu atâta apă, cât trebue,

după cantitatea firelor de colorat.
Pe când acest vas fierbe la foc cu cârmusul, se topeşte
cosiiorul într'o tigăiță şi astiel topit» se varsă cu tigăița şi
cu încetul,de sus, întrun vas întins plin cu apă rece. «Aceasiă operaţie

zând

se

chiamă

sleirea

de sus, fierbinte, în apă

cos Iorului,

căci

rece, se preface

cositorul

că-

în pulbere, pe

fundul lighianului.Se varsă apa din lighian, iar peste cositor
se toarnă chizap (apă are) şi se freacă cu pisălogul de fier această amestecătură, până ce se pierde cositorul, iar amestecătura devine un lichid gros și negricios, care se pune în
căldarea ce fierbe la foc cu cârmusul, şi după atare fierbere,

se produce coloarea nărămzală
sau roşie ca focul. In această fierbere se întroauc materiile de colorat, ţinându
-se
(1) Culegere dela d-na Ana Cârlănescu, com. Bogdăneş
ti,
(2) Culegere din com, Bogdăneşti, dela Casandra
lui Gh.
păr. M. Cârlănescu.

Oi,

împărt,

de
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până prind periect. Procedeul acesta, întrebuințat la nărămzat, se capătă mai mult de boiangii din sate, din cauza scumpeiei chizapului şi arar de sătence» (1).

XXVII. BAȚACHINĂ
Baţachină,

firigie,

(2) ŞI CÂRMÂZ.
cârmâz

şi apă

tare.

Prin jud. R-Sărat se ieau 6 dr. bajachină, 8 dr. lirigie, 50
dr. cârmâz şi o lilră apă lare pentru o ocă de fire. Se pune cârmâzul, baţachina şi tirigia în apă, şi după ce sau încălzit, se pune şi apă tare. După aceasta se pun şi se fierb
până ce apa rămâne încoloră. Coloarea ce capătă firele este

cea roşie naramzată.
RXĂVIII. BAŢACHINĂ,
Bafachină,

cârmâz,

CÂRMÂZ

scumpie,

şi SCUMPIE.

tirigie

şi apă

tare.

Pentru dobândirea unui roșu portocaliu, se iea zeamă rămasă la punctul XXVII, se pune o litră lemn de scumpie la o

ocă de fire şi se fierbe bine.
pun

6 dr. de ocaua

Se umple apoi un

de fire, și cârmâz, 25 dr. la

cazan,

se

ocaua de fire,

şi când s'au încălzit, se pune în apă fare, o lilră de ocâ. In
lichidul asttel format, se vâră
îşi pierde coloarea (3).

firele şi se fierb

XXIX. CÂRMÂZ

şi BROBINŢE.

negru,

brobinţe

verzi,

unui

deschis, numit

Cârmâz
Pentru

dobândirea

roșu

chizap

până

ce apa

şi gintar.
cicic, se obiş-

nuiă mai demult în jud. Mehedinţi să se iea cârmâz negru
bine pisat şi cernut cu o sită deasă, o litră de chizap stlâmpărat în apă, 8 dramuri de cosilor pus tot într'o litră de chizap,
30 dr. giniar (drojdie prefăcută) (4) şi 5 dr. brobinţe verzi.
(1)
(2)
nimă
(3)
(4)

Barzeanu, foc. cif,, p. 235-236.
Despărțirea aceasta rămâne aparte, numai dacă Bafachina nu este sinocu Pafachina. Rubia tnctorum L.
Rizescu, foc. cit., p. 218—219.
Ioan Ionescu dela Brad, Agricul/fura rom, în jud. Mehedinţi, p. 691.

„HZ
Toate acestea se puneau întrun cazan cu
apă caldă şi se
dădeau în undă. După aceasta se băgau
moichelele (lânurile toarse) şi se fierbeau trei ore, meste
cându-se încet. După ce prindeau coloarea, se scoteau şi se
uscau (1).

XXV.
Cârmâz

CÂRMÂZ

ŞI IMBIRIU.

(2), imbiriu, apă tare, cositor şi sare de
lămâie.

Prin jud. Covurluiu se prepară din acest
e substanţe coloarea roşie aprinsă în chipul următor: Se
pisează cârmăzul,

25 dr. la o ocă de fire, şi se pune întrun
cazan când fierbe

apa. După aceasta în cazan se toarnă
50 dr. apă lare, preparată cu cosilor (ea la galben) săric
ică de lâmâie, 5 dr. la

oca de îire, și tot 5 dr. de imbiriu, despre

care poporul zice

că-i rădăcina piperului negru. Zeama, mulțu
mită acestor subslanțe, se înroşeşte cu atât mai mult, cu
cât se fierbe mai
mult. Când coloarea roșie se crede că-i deaju
ns de pronunţată,
se pun şi firele, se mestecă fără curmare,
ca să nu se păteze, şi după ce au ieri, se pun la uscare
(3).
Dacă se pune

XXVI.
Cârmâz,

cârmâz

mai

CÂRMÂZ

prafuri

roşii,

puțin, s'ar dobândi

şi PRAFURI
spirt,

borş

coloarea roză.

ROŞII.
şi piatră

acră.

Tot prin aceleaşi părţi se obișnuește ca
să se piseze cam
2—3 dr. de cârmâz de fiece ocă de fire
şi ceeace se dobândește, se plămădește în spiri. Tot în
spirt, dar deosebit,

se plămădesc și prafurile roșii. In acest timp
se pune borş
pe foc, se fierbe, se împietreşte cu pia!ră acră
şi când aceas-

ia sa topit, se pun şi plămădelele
de cârmâz și prafuri
roşii. După ce zeama s'a amestecat bine,
se pun și firele, se
încălzește zeama puţin şi apoi vasul se
dă jos, unde aşteaptă
(1) Ion

Ionescu

dela Brad,

op. az, p. 694,

(2) Salviu, loc. cif., p. 282. Cârmâzul sau cârmuz
ul

este, după

poruiui român, un copăcel spinos, care creşte
prin ţările calde, In
cunoscut sub două numiri, cârmâz furcese şi
cârmâz nemfesc.
(3) Rizescu, foc. cf, p. 281-2 şi 284.

credinţa pocomerț este
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câtvă timp acoperit.
roșie. Când se vede
întind la uscare (1).

In această vreme firele
că au o Îaţă frumoasă,

XXXII.

BOIA

prind coloarea
se scot şi se

ROŞIE.

Metodul comun peniru orice coloare, l-am pomenit
fost vorba de coloarea galbenă. Aici se mai adaugă:

1. Boiă
Prin

jud. Muscel

astfel vreme
şi când

roşie,
se

oţet şi piatră

disolvă

când a

acră.

anilina în ojel lare

şi se lasă

de 2 ore. In acest timp se pune apă într'unvas

e aproape

să dea

în fiert, se toarnă plămădeala

în ea.

Vasul, după ce fierbe, se iea de pe foc, se pun firele,
se
mestecă bine, se pune la a doua încălzire, când se adaogă
şi
puţină piatră acră. Cât timp se încălzesc firele, se mestec
ă

mereu

cu un

băț, ca să nu se păteze

2. Analină

(2).

și vitriol.

Prin jud. Putna se ieau 6 dr. de analină şi se îierb cu lână
până ce coloarea s'a prins bine de dânsa. După aceasta
se
loarnă în zeamă puţin vi/riol, se mai fierbe câtvă timp, după
care lâna se scoate, se clăteşte și se usucă (3).

3. Boiă, rachiu

și apă tare.

Prin Bucovina, pentru dobândirea colorii roză sau slracoşie
(slacojie], se urmează aproape la îel: se plămădeşte boiaua
în rachiu, şi apoi se pune apă fierbinte, unde se mai adaogă

şi apă

lare. Acolo se pun firele, cari după fierbere, se usucă (4).

(1) Rizescu, foc. cif, p. 281--2 şi 284. Piatra acră
p. 283, pomenind
deşte intocmai ca
(2) Culegere din
(3) Balaban, loc.
(1) Voronca, op.

însă m'o arată autorul, La

despre roșul din prafuri roşii de târg. zice că se dobânla roșul de cârmâz. prafuri roşii, Spirt, borş şi piatră acră.
Com, Jugar, comunic. de d-l N. S. Ghinescu, învăţ.
ci. p, 268.
cit, p. 1102,

Pamfile şi Lupescu,

Cromatica.

8.
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4. Boiă

roşie,

spirt,

borş

şi piafră

acră.

Prin jud. Covurluiu, coloarea se dobândeşte și culoratul se
face întocmai ca la XXĂI; vom aveă însă numai o plămădeală, lipsind cârmâzul. Cu boiă pe jumătate, sau
va dobândi coloarea roză (1).

mai

puţină, se

*

După acestea urmează o serie de rețete cari ne spun că
lucrurile, înainte de a îi puse să prindă coloarea roşie, trebue
să îie boite galben sau să se boiască atunci cu un anumit
galben.

XXXIII. GALBEN
i. Galben
Prin jud. Suceava
cu îlori şi cu îrunze

-+ MĂR

şi SOVÂRE.

— sovâri şi măr

acru.

«se culege hiujul (trunchiul)
şi se usucă,

păzite de udeală,

de

sovâr/

ca să nu

se păteze, de obiceiu în podul casei», unde, fiind păzite de
stropi de ploaie, frunzele nu se pătează și coloarea va ieși
îrumoasă. Inir'o căldare spoită sau într'o oală zmălţuită, se
fierb crenguţe și scoarță de pădurej acru, pisate bine,—acestea întrebuințându-se mai în totdeauna verzi, iar fierberea ţi-

nând până ce zeama devine galbenă bătând în roșu. La ieri,
cregunțele și scoarța de măr pădureţ stau cam jumătate de
zi, adăogând mereu apa care scade ; scurgem apoi zeama înirun ciubăr și o lăsăm să se răcorească. In acest timp se

pune sovâriul la soare, să se usuce, îl frecăm în mâni, pe
urmă turnăm în zeamă tot 3 pumni de frunze de sovâriși un
pumn de frunze de pădureţ acru, după ce și acestea au fost
bine uscate şi frecate în mâni. Amestecăm bine zeama cu

frunzele arătate și o lăsăm să dospească o săptămână, două,
trei, și chiar o lună, nici o dată însă

mai

puţin

de

trei

Dospirea aceasta se îace întrun loc îerit, şi unde să
nici cald, nici frig. Când gospodina are nevoie

zile.

nu îie

să pregătească

pentru colorat dospeală de mai sus, oiea,o îreacă în mâni de cel
puţin 12 ori, până ce se roşeşte nu numai zeama, ci şi codițele
frunzelor. Atunci sunt florile înflorite, adică zeama e numai
bună de întrebuințat la vopsit. Inainte de a se utiliză zeama

0) Salviu. loc. cit, p. 833,
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aceasta, se face o cercătură într'o oală curat
ă şi neîniruptată,
punându-se puţine flori—zeamă şi îrunze,—în
oală, mai mult
de jumătate în apă, şi în momentul când
apa e aproape să
înceapă a fierbe; tot acum se pune şi o
viță de păr sau ce

avem

de văpsit. Se lasă să fiarbă bine, şi de sunt bune
îlo-

rile, vița de păr se face îndată mândră (se
prinde boiaua bine de dânsa); de nu, se mai înfloresc îloril
e şi se mai freacă
în mâni amestecul de mai sus. Când cercă
lura reuşegle, se
iea o căldare mare, se pune pe foc, plină
cu apă, până mai
sus de jumătate, se lasă până e aproa
pe de a clocoti, când
se toarnă îlorile, şi o dată cu ele se pune
şi părul (lâna) ce
avem de colorat. Aceste obiecte, înaint
e de a se coloră, tre-

buesc văpsite mai întâiu galben, pentru ca
coloarea roşie

să
se prindă mai bine de dânsele. Se dă
foc treptat, se lasă să
fiarbă bine, apoi se scot obiectele şi se
pun să se usuce».

La

nevoie

iar se fierb, şi iar se usucă, sau afară
la soare, vara,

sau iarna în casă pe cuptor,
rea dorită.

până

când se dobândeşte coloa-

Dacă în loc de a

fi lucrurile galbene, sunt galbene porto

cea

usucă

calii, și dacă florile de mai înainte sunt
/ari, adică foarte
bine înflorite, îirile dobândesc o coloa
re vişinie. Dacă însă
se pun lânurile /ă;, coloarea ce-o capăt
ă în roșelele obişnuile, este veșinie curată ().
Prin judeţul Covurluiu «se culege deose
bit frunza de măr

şi

de

sovâri,

se

la umbră şi se pisează

în piua

de
pămâni care nu este altcevă decât o gaură
făcută în pământ
lare

şi lipită cu lut. Apoi se pune înir'o dejă
sau putină cu apă
caldă,-—încropilă,— doi punmni de sovâr
i şi 2 de măr. pentru

un scul cam de jumătate ocă, Şi se lasă
să sleie aşă 3 zile.

Dacă

voim

ca firele să iasă roşii închise

ca

sângele

_iepu-

relui, atunci se pune un pumn de sovâri mai
mult; iar de
viom să iasă mai deschise. se pune un pumn
de frunze de
măr

mai mult. La fiecare amează se umblă
cu un
îfăcăleţ
prin pulină şi se mestecă—sau ceea ce este
şi mai bine, se
freacă mastrahatul între palme. Cu cât se
va mestecă şi se

va

0)

îrecă

mai

bine

amestecul

Culegere “dela Casandra

ui

şi împărt, de d-l 1. Teodorescu.

din

Teodor

putină, cu

atât înfloresc mai

Târlă din com. Broşteni, jud. Suceava

116
frumos. După trei zile, se toarnă totul într'o căldare mare de
aramă, se încropesc la îoc şi se răstoarnă iar în putină; apoi se iea o livdă (de dovleac) şi se începe a se vântură
şi a se bate,-se dă chiar ca număr: până la 200 tivde; se
întrebuințează fivda pentru că un alt vas de lui sar strică.
După ce s'a bătut bine, seiea apoi repede din fruniea lichidului din putină, se pune în căldare, se dă în clocot, apoi
se pun îirele boite mai dinainte galben (drobiţă, borş, piatră
acră și cenușă) şi se îierb bine, întorcându-se. După aceea
se

scof,

se

usucă

şi sunt

gata.

Firele

ies

roşii

închise

sau

deschise. Zeama care rămâne, după ce sau scos firele din
căldare, se varsă, pentru că nu mai este bună. Toate subslanţele colorante sau luat pe fire... Dacă mai avem îire de
boii, şi în pulină n'a mai ramas boiă plămădită, o vânturăm

iarăş cu tivda ca mai înainte, îi luăm

repede fruntea,

o pu-

nem în căldare şi mai boim un rând. Procedeul acesta eră
mult întrebuințat în vechime şi dădeă mult de lucru femei-

lor gospodine. Astăzi nu mai e de loc practicat» (1).
Prin jud. Prahova, îrunza de măr
se usucă la umbră şi se păstrează.

menea

acru se adună de verde,
Sovâriul înflorit dease-

se culege și se păstrează cu totul. Când e nevoie,

«se

pun două părți frunze de măr și o parte sovâri, în modul
următor: se aşterne în fundul ceaunului un pumn de sovâri
în care să fie şi îlori, apoi se pune un rând de lână de cea
colorată galben, după aceea doi pumni frunze de măr, iar
lână, și apoi iar sovâri, așă că pentru fiecare rând de lână,
să fie câte un strat de frunze de măr sau sovâri cu lori.
După această lucrare, se umple vasul cu apă limpede şi rece de râu și se lasă să sfeie 36 de ore Ja moiu (2), ca să

se întroducă materia colorantă în lână.. După acest timp se
scoate lâna, cu îrunze cu tot, seurgând-o puţin; apa scursă,
fiind spălăcită,

se

aruncă

afară,

iar lâna

se

pune înfralt

vas,

albie sau ceaun, şi aici, puţin câte puţin, se zoleşte sau se îreacă în mâni, tot turnând pe lâna din mâni câte puţină apă

caldă, ca să se îmbibeze bine vopseaua
să

lâna
(2) Moiu,

cu

pete,

adică

înmoin, miiare,

să

mniat.

iasă

în lână şi să nuia-

frumoasă,

să

înflorească.

Ile.
Această spălătură în mâni se face până
ce se înroşesc unghiile mânilor. Roşeaţa aceasta e semnu
l că poate să se. facă probă. Proba se face asitel: se iea
un ou de găină şi se
pune să fiarbă la foc întrun ibric, umpl
ând ibricul cu
văpseâ şi cu flori din vasul de unde sa frecat
lâna; se lasă să
fiarbă, şi dacă se înroşește oul frumos,
e semn că sa reușil
bine. După această probă se pune lâna
cu apă cei sa a-

dăogat la îrecat, ca să fiarbă în ceaun, până
ce se face roşie îrumoasă ca oul cu care s'a probat. Apoi
se scoate, se
sculu
ră

şi se spală

şi lucrarea

în apă rece,

după

e terminată.

care se punela

uscat;

Un ali metod: se pune deosebit de se plămă
deşte frunză
de măr şi sovâri întrun vas, singură, fără
lână,cu atâta apă,

cât acopere

frunza

şi sovâriul,

care se lasă la dospit

pe o sobă caldă sau aproape de îoc. După

ceastă

plămădeală

acest

se vântură

bine

ceaun,

de mai multe

atâta

plămădeală

se pune la foc întrun

12 ore

limp.

a-

ori şi apoi

cât

trebue

pentru un scul pe lână, se fierbe o jumăt
ate de oră şi apoi
se înfroduce un scul, se lasă 5 minut
e şi se scoate afară.
Tol în acest roşu, ca să se boiască
şi celelalte scule, se mai
pune o oală de plămădeală şi după
ce fierbe ca cea dintâi,
iar se mai pune un scul. Și tot aşă
se adaogă
treptat câte
o oală de plămădeală pentru fiecare
scul." leşind îrumoase,
se scutură de irunze şi se pun
la uscat» (1).

2. Galben

-- măr, sovâri, îier şi leşie.

Prin Bucovina se fierbe scoarță de pădure| acru,
proaspăt jupoiată sau veche, şi apoi se pune de se
răcoreşte, du-

pă care se așează întralt vas, de unde se pune

două

părţi

de îloare de sovârf şi unul de frunză de pădure[
acru,
bine uscată şi frământată în mâni. Inlăuntru se mai
aruncă şi
o bucată de fier, sau o policoavă de găsi!
Peste toate acestea se pune, ca să apese şi să se afunde în apă,
nişte pielroaie. Vasul acoperii cu o pânzătură, se lasă
la dospit la
căldură 3 zile, o săptămână sau două, ba chiar
o lună, ca
să se facă flori. Dacă vor să facă flori dulci,
le lasă până

(0) Balaban,
loc cif,, p. 2V1-—-8,
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ce zeama

se umilă

și dă afară. Dacă

vor

să facă flori vechi

sau flori acre, lasă frunza până putrezeşte și apoi ieau îlorile la inflori! Mai frumoase sunt florile dulci decât cele
vechi sau acre, dar nu-s trainice. Când se fac îlori vechi,
zeama din putină scăzând, se adapă cu zeamă
proaspătă
făcută din scoarță de pădureţ acru ca şi la început. Dupăce
s'au făcut florile, zeama se strecoară, iar îlorile se împrăşlie pe

vatra

curată

la

zvântat,

frecându-le

în

mâni

de

mai

multe ori. La urmă se strâng și se lasă să se usuce în voie
întrun loc cald şi ascuns, ca să nu se deoach=. In acest
timp, zeama din putină se amestecă de mai multe ori.
După o jumătate de zi, florile strânse se stropesc cu zeamă, se resiiră pe vatră, se freacă în mâni, și fot astiel se ur-

mează trei zile; aceasta se chiamă inflorirea florilor.
Unele gospodine nu le mai lasă să se svânteze, ci le pun
în zeamă, le scoi şi așă mai departe; aliele le îniloresc la
soare întro covată.

Tot astfel se îniloresc și îlorile putrede,
Urmează

apoi

proba:

se

iea

zeamă

din

de 9 ori.
putină, se

pun

câ-

tevă îlori într'o ulcică, se pun câtevâ fire galbene de se fierb.
Dacă coloarea este plăcută, urmează îniloritul florilor. Dacă
coloarea e albineaţă sau nu-i cea frumoasă, se urmcază cu
înfloritul florilor până ce reușește. După aceasta vine înroşirea, punându-se la fiert florile și zeama subjială sau rărilă
în apa curată şi proaspătă. La 3 scule a câte 2 jirebii, se
pun 4-5 pumni de flori. Când acestea încep să fiarbă,se pun
sculele şi se mestecă mereu. Apoi urmează uscarea la căldură, în casă, sau afară la soare.
Dacă îirele n'au ieşit frumoase, se mai fierb odaţă, şi tot
aşă dacă trebue să aibă o coloare mai închisă ori mai înfunecată.

Ca faţa să le fie şi mai trainică, se pun după

uscare în le-

şie tare sau leşie iute (1).

3. Galben
Tot prin
(1) Marian,

Bucovina,
Cromatica,

— măr,
roșul

p. 91-84,

sovâri și aramă.

se dobândeşte

asliel: se

taie ra-
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muri de pădure! acru, se fierb în apă curată și zeama
se
scurge într'ali vas. In această zeamă se pune 3--4
pumni de
frunze de pădureţ acru și ca la 2 de sovârf. se mestec
ă şi
se lasă să dospească. După aceasta se aruncă înăuntru
un

inel de aramă.

După ce se ţin3 zile,a patra zi îirele se usucă

pe vatră, se slropşesc, şi iar se usucă de 9 ori, după
care
se usucă definitiv. Pe foc, se pune apă puţină, zeama şi îlorile, și când începe fierberea, se pun firele şi se amestecă
până când dobândesc coloarea. După aceasta se usucă (1).

XXXIV. GALBEN--MESTEACĂN, MĂR şi SOVÂRE.
Prin jud. Prahova, înainte de a se coloră lucrurile în rOȘU,
se colorează galben prin ajutorul îrunzei de mesteacăn. După ce acestea s'au uscat bine, se pun înir'un vas un rând
de sovârf și frunze de măr pădure| şi un rând de îire galbene, iar unul de frunze și unul de fire, şi astfel până se
umple vasul sau se isprăvesc firele. In urmă se pun la fiert,

după ce se umple cu apă, şi se fierb până la 3 ore. Coloarea

ce se dobândește, este cea roşie deschisă. Lucrurile se scot,
se clătesc în apă curată şi se pun la uscare (2).

XXXV. GĂLBEN--MĂR,
Galben

SOVÂRF

ŞI CORN.

|!- ramuri şi îrunze de pădureţ acru,
îloare de sovâri și aramă.

corn,

Coloarea
se dobândește şi coloratul se face întocmai ca la
XăĂIII. 3, cu deosebire numai că se pun şi frunze de corn
(3).

XXXVI. GALBEN--MĂR, SOVÂRF ŞI STEJAR.
Galben--scoarţă şi îrunze de pădureţ acru, îloare
de sovâri, scoarță de stejar, fier şi leşie.
Prin

Bucovina,

coloarea

loralul se fac întocmai
(1) Marian, Cromatica, p. 36.
(2) Moraru, foc, cf, p. 201,

(3) Marian, Cromafica,

roşie

din

aceste

ca şi la XXXIIL.

p. 35.6.

substanțe

şi

3, cu deosebire

co-

că
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aici se mai

adaogă

şi scoar/ă

tocmai la urmă, adăogând

de slejar. Fierul se îoloseşte

la a doua,a ireia sau cea din ur-

mă dată, când se împlinește coloratul, pentru ca îirele să
aibă o coloare mai întunecată şi mai împietrită, ceea ce se

crede că o îace mai irainică (1).
XXXVII.

NARAMZAT -+- SOVÂRF.

Din coloarea naramzată, dobândită prin cârmâz, apă tare
și cositor, se dobândeşte coloarea vișinie dacă se face puţină
negreală de sovârf, în care să se moaie aceste materii. Muiarea și scoaterea să se facă repede, căci altiel coloarea se

închide. Astiel dacă se moaie un scul o singură
scoate repede, se capătă o coloare
după uscare, se mai moaie odată și
coloare numită vișină pulredă; la o
deşte vişiniul închis, iar la o a patra,
proape neagră.

dată

şi se

vișinie deschisă; dacă
se usucă, se scoate o
a treia oară se 'dobâncoloarea neagră sau a-

XXXVIII. NĂRAMZAT -- SCUMPIE.
Intocmai

ca la XXXVII.

RXXIX. NARAMZAT

-- ARŢAR.

Se foloseşte coaja de arjar. Procedeul

ca la XĂXVII.

XL. ROŞU CĂRĂMIZIU -- SOVÂRE.
Procedeul

de mai

inainte.

ALI. ROŞU CĂRĂMIZIU -- ARŢAR.
Procedeul dela XXXIĂ. La aceste 2 numere
şiniul ce se dobândeşte este prost (2).

XLII. ROŞU

STACOJIU

din

urmă,

vi-

-i- CANABIU.

Prin jud. R-Sărat firele se boesc în roşu stacojiu cu îructe
0)

Marian,

Cromatica,

p. 36,

(2) Pentru No. XXXVII—XLI,

Barzeanu, loc, cif., p. 236.
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de călină, rădăcină

de robie şi brociu

aceasta se vâră în canabiu

(1).

XLIII. GALBEN

şi pialră acră, şi după

-- ARIN ROŞU.

Prin Bocovina se fierbe coajă de arin FOŞU, şi în zeama ce
iese, moaie călepele galbene, până când se fac roşii (2),

XLIV. GALBEN
Galben

-!- bacan

-- BACAN.
şi piatră

acră.

Prin jud. Covurluiu se dobândeşte coloarea roşie
numită şi roșu munlenesc din aceste substante (3).

XLV. GALBEN
Galben

-- FESUŞOR

închisă

(4).

-- fesuşor şi borş.

Prin Bucovina,
mai demult, gospodinele adunau o mare
câtime de insecte de acestea, fesușori, le uscau şi apoi le
sfărmau mărunţel, iar pulberea ce rezultă, o puneau în apă
călduţă şi acolo muiau apoi sculele galbene, dacă voiau să
le dea coloarea roşie sau roşie întunecată. Dacă însă voiau
ca noua coloare să fie mai desciiisă,în apă puneau în acest
caz şi puţin borş sălciu, adică borş nu prea acru (5).

XLVI. SULFURINĂ.
Suliurină

și spirt. |

Mai demult, prin jud. Mehedinţi, se

pregătiă

coloarea ca-

nabie,—roşie ca vişina,—
din sulfurină topită în spiri de 40 de

grade (6).
(1)
(2)
(3)
(4)

Rizescu, foc. cit. p, 221.
Vorouca, op. cit, p. 1101.
Salviu, foc. cif., p. 252-8.
Fesuşorul este insecta Porphirophora polinica, L.

(5) Marian, Insectele, p. 465.
(6) 1. ionescu dela Brad, Agr. rom.

în jud

Mehedinţi,

p. 691.

„122,
INSEMNĂRI

DE

SFÂRŞIT.

Cercare.
O

jirebie

să se vadă
cercare.

de

tort

dacă

Cu ea se amenință
diferite boli (1).
(1) Marian,

cu

care

aceasta

a se

se

cearcă

se prinde

legă

Legendeie Maicei Domnului,

coloarea

bineori

zânele ce aduc

p. 882.

cea

nu, se

roșie, ca

numește

oamenilor

CAPITOLUL V.
COLOAREA

NEAGRA

PENTRU

FIRE

Coloarea neagră este a risteţii, mâhnirii, a inimii rele.
al lumii ceilalte, negru e Diavolul, şi
Negru e iadul înfricoşal

negre-s foate duhurile cele rele. La casa omului se ţine numai cânele, mâţa şi paserile negre, de cari «Ducă-se pe
pustii» nu se poate apropiă.
Ochii negri însă au un deosebit
simpatia Românului.
EI spune că
|
Pentru

îndemn

în dragostea

şi

ochi ca murele

Ocolesc pădurile.

Părul,

musteţele

şi sprincenele
Muslăcioara lui,
Pana corbului..

Nici coloarea închisă

sunt o podoabă:

negre
|

a feţei nu-i displăculă: ba din potrivă,e

cam des plăcută : căci «pământul negru dă roadele
Hainele negre însă nu sunt iubite de Români

cele bune!»
şi întâlnim

ținuturi întregi, unde, în afară de căciula sau de pălăria neagră, nu se mai poartă nimic negru. lar dacă îniâlnim această
coloare în țesături pentru casă, ea alcătuește numai câmpul
pe care stau felurilele desene, colorate în diferite chipuri.

Când într'o casă moare cinevă membrii rămaşi nu se îmbracă
în straie <ochioase», ci în unele «închise», cu roşu şi negru.
«Cănirea suitetului» nu se poate arătă în straiul negru, care
obișnuit

lipsește.
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I.
1. Ărin

ARIN.
şi calaican.

Dintrun sat din jud Suceava am dobândit aceast
ă relațiune: Acum 40 de ani se dobândiă negrul din crușea
lă de
arin (1).
Ă
Prin jud. Bacău se fierbe coajă de arin și când se
socoteşte că lichidul este îndestul de tare, zeama se streco
ară şi
se mai ferbe cu calaican și lucrurile ce urmează
a se văpsi,
Fiertul însă trebue să se facă, aşa ca să nu se ardă
firele. In fot
timpul lui, firele se mestecă mereu. După fierber
e, urmează
„clătirea şi uscarea (2).
Prin jud. Prahova se culeg aninele cam pe la
Sf. Mariamare (15 August), când dau ele în copi și se pun
într'un vas
cu apă ca să îiarbă între 2 şi 3 ceasuri, când lichidu
l capătă o înfăţişare roşie închisă. După aceasta se dă
vasul jos
de pe îoc, se scot aninele, şi în zeamă se pune calaica
n, în
proporție : o litră, la 10 litri de apă. Lichidul îndată
capătă

coloarea neagră. Aici se pun

lânurile

care

urmează

să

se

coloreze şi se fierb tot între 2-—3 ore. După aceasta se
scot
se clătesc în apă curată şi se pun la uscare (3).
Prin jud. Muscel se cojeşte coaja de anine (sic) negru,
se pun în căldare ori ceaun, cu apă rece, şi se fierbe
cam o oră și jumătate. Argăseala, adică zeama, se scoate
întralt vas și apoi se împietreşte cu calaican, se amestecă
bine și apoi se pun firele, mestecându-le şi fierbându-le puţin.
Vasul se dă jos şi se lasă până se răceşie, când se și umblă
la fire. Dacă negrul nu s'a prins bine, vasul se pune iar
la
îoc, se fierbe şi iar se mesfecă, după care, “pentru a doua

oară, se lasă să se răcească, Și astiel se urmează până când
negrul este cel dorit (4).
Prin jud. Dolj, zeama care se capătă din coaja de arin se

lasă până s'a mai răcorit şi numai după aceasta se mai presară în ea calaicanul, mestecându-se ; lânurile se pun și se
(1)
(2)
(3)
(4)

Impărt. de d-l P, Herescu, învăţ. în com. Găineşti.
Culegere din com. Moineşti, dela Marghioala 1. Ardeleanu.
Moraru, oc. cit, p. 18.
Culegeri din com. Leurdeni.
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lasă o zi şi o noapte, după care se scol şi se usucă. Dacă
coloarea nu-i cea dorită, se mai fă/uesc odată firele ().

Din aceleași substanțe, procedeul

cunoaşte

şi prin

Bucovina

2. Arin,

de a

scoale negrul

(2).

calaican

şi piatră

se

acră.

Prin jud. Dorohoi se iea coaja de arin, ori şi cum, şi
se
fierbe întrun ceaun. Zeama apoi se scurge, iar coaja se
aruncă. Se iea câte un sfert de calaican de fiecare ocă
de
lână şi se topeşte în zeama călduță, în care se pun apoi
firele /ăi, ca să se fiarbă puţin şi cu încetul, căci sar arde
dacă s'ar îierbe mai tare. După ce se prinde negrul, se pune
« făină de pialră», adică pialră acră pisală, ca să se împietrească coloarea. In urmă lucrurile se clătese şi se usucă (3).

Prin jud. Putna, -coaja

când se vede că zeama
este scăzulă, şi întrinsa

După

de arin se fierbe muli, umplându-se

a scăzut mult. Zeama se scurge când
se pune calaicanul şi piatra acră,

ce acestea s'au topit, se pun şi firele, și se

lasă până

prind bine coloarea. După aceasta se scot, se spală şi se
usucă (4).
Prin jud. Prahova, scoarța de anin negru se fierbe până la

3 ore, când se dobândește o zeamă

roşie. Apa

poate

îi de

râu sau de ploaie. După căpătarea lichidului, se pune în el
caraboiul sau calaicanul şi pialra acră, ca să se disolve, şi
după aceea se pun şi firele şi se fierb iarăş până la 3 ore.
Din când în când firele sunt ridicate în sus din vas. spre a
veni în atingere cu aierul. După colorare urmează clătirea la

râu și uscarea (5).

3. Arin, calaican și sare.
Prin Bucovina se iea crușală (coajă) de arin negru şi se
opăreşte întrun ciubăr (7 căuș de lor!, 2 pălrari la 10 tor(1) Barzeanu, /oc. ci, p. 229.
(2) Culegerile din Vicovul

de sus, comunic,

(3) Culegere dela Ruxanda I. Gârneţ, com.
(4) Culegere din com. Jariştea,
(5) Moraru, foc. cif., p. 180-1.

,
de d-l P.. Cârstean.

Hânţeşti.
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Iuri). Apa trebue să acopere bine crușeala. După aceasta, începe să se mestece cu un lemn, ca să-i iasă bine roşeaţa din

cruşeală,

iar în lichidul

colorat, ce se

capăia,

se

moaie

tortul

rile şi se lasă până a doua zi. Acest lucru de până aici
se
cheamă mohorolâj. A doua zi dimineaţă se scot torturile
şi
se pun ca să se scurgă, iar apa se aşează la fiert. In
acest
timp se pune într'o oală, de-o parte, o ocă slatină la 10
torluri și trei sferluri de kgr. de calaican, care mai întâiu
a

fiert într'o altă ulcică Câna toate aceste sunt gata, se întind
torturile într'o albie şi peste ele se pune lichidul, slatina
şi

se pelrec

adică

se

vâjâie

gresc bine, se spală şi se
mai

petrec

odată

sau

de câtevă

ori.

Dacă

usucă; dacă-s

de mai

multe

iirele

prea

se

îne-

deschise,

se

ori (1).

Cu privire la jud. Neamţ am dobândit aceasta scurtă rela-

țiune: Acum 40 de ani, din arin, calaican şi sare, se dobândiă o cerneală, în care se boiau firele în negru (2),

4. Arin, calaican, piatră

acră şi huște.

Prin Bucovina îirele stau 2 zile în hușie, de unde apoi se
scot şi se pun în zeamă de coajă de arin în care sa pus
puțin calaican şi pialră acră (3).

5. Arin şi lut de tfocilă.
Prin

adaogă

jud. Putna

se fierbe

coajă

de arin iar în

zeamă

se

şi puţin lut sau praf de locilă (4), care prin jud. Su-

ceava se numesc și
vasul tocilei și provin

6. Arin,
Prin jud. Putna

bursune de locilă, ce se depun în
din fierul şi piatra roasă la ascuțit.

calaican,

prat

de

se fierbe

bine

coaja

tocilă
de

şi leşie.
arin

şi

când

se

crede că toată materia colorantă a ieşit dintrinsa, se scurge

zeama

şi se pune

ca să se răcorească

(1) Culegerile din Vicovul de sus, comunic
(2) Culegere din com. Pipirig. comunic.
(3). E. N. Voronca, Dafinele. p. 1402,

iar cojile se

aruncă.

de d-l P. Cârstean.

de d-l Grigore

Vasilu,

(4) Comunie. de d-na Maria îi. Ciocârlan, con. Păunești,

învăţ,
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După ce zeama sa răcoril, se pune intinsa calaican, 75 gr.
la cofa de apă şi pral de locilă, o mână la 2 cote de apă.
După ce calaicanul s'a lopil, se pun şi firele, şi se apasă bine cu mânele, ca să se înmoaie. Dacă sar pune vasul la
fiert, firile sar arde. Asiiel fac boiangiii de meserie, ca să.
nu piardă vreme multă. Gospodinele însă au grijă ca să păstreze zeama numai călduţă, timp de o zi şi o noapte, umblând
din când în când și mestecând lucrurile, ca să se boiască

peste tot şi să nu rămână

bândit

coloarea

firele pătate. Când văd că au do-

dorită, scot firele,

le spală în /eșie tare şi le

pun la uscat (1).

7. Arin şi vitriol de fier.

Pe valea Someşului din Ardeal se fierbe pentru un kgr.
de lână, 6 litri de apă cu 1 kgr. scoar/ă de arin negru și cu
vilriol de fier (vilriol verde, galijică).
După aceasta se pune lâna înlăuniru, se lasă să fiarbă puțin, apoi vasul se dă de oparle şi se lasă astiel lâna în cerneală,

până

când

se

răceşte

tecă din când în când. După

cu

totul.

In acest

ce sa răcit, lâna

timp

se

se

mes-

scoate şi

se spală bine în apă rece. Dacă coloarea neagră nu sa prins
bine, se mai înfierbântă în cerneală de 2--3 ori, mai adăo-

gându-se şi puţin vitriol de fier.
Lâna neloarsă se colorează mai uşor, dar după ce se colorează, se toarce mai greu. Repetând însă procedeul de mai
multe ori, chiar lâna toarsă capătă o frumoasă coloare neagră

(2).
II. NUC

(3).

1. Nucă.

Prin jud. Covurluiu, se cojeşte mai înfâiu coaja (învelișul) verde al nucii. Se spală

lâna, se usucă, se

(1) Palaban. Joc. cif., p. 962.
(2) M. [. Pioraş în familia română.

scutură

de

scai

şi

1908, no. 8-9, p. 22.

(3) Panţu, op. cit, p. 189 «Cu îrunzele şi învelişul verde al nucelor, colorează Româncele

noastre diversele lor ţesături».
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de gunoiu şi se așează întrun vas:
de fire «ca bucățelele la mâncare».
apă şi se pune pe îoc «ca să fiarbă
3 ori». In timpul îiertului, lâna se tot

(băț de mestecat

mămăligă).

Zeama

un rând de coji și unul
Se umple apoi vasul cu
cam cât ar clocoti de
întoarce cu un melesteu

şi

lâna

se

înegresc

„iar vasul se dă de oparie. Se caută nişte
iarbă beldioasă,
boji sau lozii şi pe ele se pune lâna ca să
se scurgă bine.

Dacă

coloarea

pare prea întunecată, se pun firele într'o albie

şi acolo se clăteşte în apă rece de fântână.
Intrebuinţarea
coajei de nuc sau nucilor verzi, pentru
căpătarea unui
lichid spre dobândirea coloarei cafenii la fire
și lână, se cunoaște și în jud. R-Sărat (1).
Asemenea şi prin jud. Putna. Coloarea ce se
capălă este
neagră verde (2).
Prin jud. Brăila, prin luna Septemvrie scoboară
cărăușii de

prin jud. Buzău şi R.-Sărat cu cară pline cu coji
de nucă, pe
cari le vând sătencelor, cu banița, în schimbul cereal
elor: «una
pentru alta» (3).

2. Nucă

și calaican.

„Prin jud. Bacău, după ce se cojesc nucele pe vreme,
când
stau aproape să se bată, coaja se pune în vas
și se lasă a-:

colo ca să puirezească

o vreme îndelungată. Când

cojile au

puirezit, se freacă bine în mâni, amestecul
se ștoarce, cojile se aruncă, jur zeama se pune la fiert împre
ună cu calaica-

nul şi lucrurile sorocile văpsitului. După
firele se usucă,

se spală

și iar se pun

ce capătă coloarea,
la uscare

(4).

Prin jud. Covurlui, cojile de nuci coapte sau chiar
și nuci-

le verzi,

cari

n'au

încă

formaţă

coaja

lemnoasă,

tocată

în

bucăţi, se pun în -vas, între straturile de fire;
vasul se umple
cu apă și se fierbe până când firele capătă o culoar
e cafenie.
In tot timpul fiertului firele se întorc cu un
băț ca să nu se

ardă. După

ce sau făcut cafenii, sculelele se scot câte unul

afară, spre a se presără

cu calaican

şi se afundă

(î) Rizescu, loc. cif., p. 920,
(2) Comunic, de d-na Maria ]. Ciocârlan, com,
Păuneşti.
(5) Am văzut asemenea cară în con, Latinu
şi Suţeşti, pe apa
(4) Culegere din com. Moineşti.

din

nou în

Buzăului.

129

vas, care se lasă acoperit până când se răceşt
e bine. Firele,
acum, se scol, se duc la fântână să se spele şi se
usucă (1).
Prin jud. Dolj, nucile se taie de crude în
felii, se fierb

până ce-şi lasă toată materia colorantă, se dau jos de
pe foc,

şi după ce zeama se mai răcește puţin,se pune în lichid
calaicân şi apoi lucrurile ce urmează să se coloreze.
Lucrurile

slau în negreală
sau

până

când

până când gospodina

socotește

dânsa.

crede că

Atunci

şi dacă-s bine vopsite, le lasă; dacă nu, le mai

sau de mai
seaua (2).

multe

ori în negreală, până când

3. Nucă şi piatră

sau vopsit

le scoate,

le

usucă

vâră odată

prind bine vop-

acră.

Prin jud. Prahova, din aceste substanțe, se
pregătește.
coloarea neagră-cafenie în modul următor: se
așează în vas
un rând de coji de nuci şi unul de lână sau
de dimii, până

se umple

vasul.

Coaja de

nucă se pune

de 4-5

ori

mai

multă ca firele. Peste acestea se presară 10—15
gr. de piairă acră bine pisată, după care vasul se umple
cu apă şi se

pune la îiert. Fierberea ţine până la 2 ore, după
care lucru-

rile se pun la uscare. Operația urmând în chipul
acesta de
mai multe ori, lucrurile capătă o coloare cafeni
e. «Cu aceas-

tă preparaţiune se pun la vopsit firele de lână toarse
subțire, din cari se fac postavuri subțiri (mohaiuri),
iar Qin cele

îndrugale, toarse deslânat şi mai gros, se fac
aşternuturi:de
paturi, velinţe, straie şi cadrilaturi» (3).
Prin jud. Putna, cojile de nucă se fierb singur
e, zeama se
împietreşte şi într'însa se vâră firele cam o jumăt
ate de oră (4).
Procedeul acesta se cunoaşte şi prin unele
sate din jud.

Constanţa

(5).

4. Nucă,
Se fierbe coaja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

borş și piatră acră.

de nuc în borş, şi după

Salviu, doc. cif, p. 275
Barzeanu, foc. cit, p. 230,
Moraru, loc. cif.. p 1901.
Balaban, loc e, p. 263.
Comunic. de d-I N. Teodorescu,

Pamiile şi Lupescu,

Cromatica.

ce zeama

sa'ră-

învăţ. în Cabadin,

9.

190
corit, se pun înirînsa firele, odată cu pialra acră pisată. Co-

loarea

ce se dobândeşte

5. Nucă,

este cea

moare

Coloratul se îace întocmai
6. Scoarţă sau

cafenie

și piatră

().

acră.

ca mai sus (2).

coajă de nucă, calaican şi piatră acră.

Prin jud. Dorohoiu, din aceste substanţe, se dobândește coloarea neagră în chipul următor: Se cojesc nucile, şi cojile
se lasă până se sbicesc bine. Apoi se fierb şi în zeama lor
se pun firele /ă;, mai ales cele pentru straie; astfel se ţin la
căldură. In urmă se toarnă calaican, ca să se prefacă, din
roșcale, în cafenii, şi după aceasta pia/ră acră pisată. Urmează în sfârşit clătirea și uscarea (3).
Prin jud. Prahova, coloarea neagră se obţine din aceleași
substanțe, în acelaş mod descris la puntul 5, cu deosebire
că atunci când vasul se pune la foc, se adaogă şi 40—50 gr.
calaican.
Din .scoarța de nuc cu celelalte substanţe, se procedează
astiel: se ieau 3 kgr. scoarță de nuc și se fierb până la 3
ore în 8—9 litri de apă. După ce sa fiert scoarţa, se dă atară, iar în lichid se pun
cam 250—300 gr. calaican Și vre-o
20 gr. piatră acră, pisată mărunt. După aceasta vasul se pune din nou pe foc şi se fierbe aproape 2 ore, în care timp,
din 10 în 10 minute, sculele se scot afară la aier și iarăș
se scufundă în lichid. După ce au fiert și au prins bine coloarea, se duc la fântână și: se spală, după care urmează
„uscarea (4).

7. Nucă,

calaican și leşie (cenuşă).

Prin jud. Dorohoiu se fierbe coaja de nuc şi aici se mohorjesc îirele albe sau lăi, lăsându-le se stea câtvă timp. Firele, astiel mohorţite, se îierb în zeama de coajă de nucă
(1) Culegere din com. 'Pepu, jud. Tecuciu.
(2) Idem.
(3) Culegere din com. Hânţeşti.

(4) Moraru, loc. cf, p. 190-1.
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verde, lăsate, înaintă de fiert, până
ce aproape a putrezil,
Această zeamă primeşte o mică
câtime de calaican măruut
pisai. După ce firele se pun în
zeamă, încep a se inegri, iar
după ce s'au înegrit, se scot şi
se înmoaie în cenușă, unde
se freacă bine. Apoi se spală și
în urmă se pun la uscat ().
Prin jud. Tutova se pune întrun
vas un rând de coajă şi
unul de lână, până. când se umpl
e vasul. Deasupra se pune
cenuşa şi apoi se toarnă apă,
iar în urmă se pune la foc,
In acest timp se face o groapă
în pământ, se căptuşește cu
un sâc şi aici să răstoarnă lâna
cu coajă cu tot, se acopere
cu vasul în care a fiert şi apoi deas
upra i se toarnă pamânt,
ca să nu răsufle. Astfel firele se
țin o zi, se scot, se spală
şi se pun la uscat,
Unele gospodine, în loc de a le
mai răturnă în groapă,
lasă firele în vas, pe care îl acop
ere bine.
Cine dorește să aibă un negru
mai închis, lasă mai întâiu
coaja de nucă spre a puirezi puţin
; pentru cafeniu deschis,
se folosesc de nucile verzi.
Tol astiel se boieşte Şi cânipa
(2).

(8). Nucă
Prin jud. Dorohoiu
şi apoi

aici se pune

şi leşie.

se fierbe coaja de nucă

lâna, firele

ioarse sau

întrun cazan

pânzătura,

şi se
mai dă un clocot, dar nu mai mult,
căci altfel s'ar arde lucrurile. Apoi,

pe o targă de lemn.
niște paie, se răstoarnă cazanul

pe o leasă de nuiele sau pe
cu totul, şi se lasă așă până

a doua zi, când lâna cafenie se spal
ă cu leșie jare spre a
se închide, adică spre a se înegri
(3).
Prin jud. Râmnicu-Sărat, din aceste
Substanțe, se dobândeşte cateniul, punându-se într'o căld
are câte un rând de
coajă de nucă şi câte unul de fire
până se umple vasul. După aceasia se umpl

e cu apă, se pune să fiarbă bine,
se mestecă şi se scot firele, cari se întind
pe albie, spre a se cerne pe ele cenușă. Se lasă astfel
câtvă timp, după care se
spală
și se usucă.

Firele capătă

o coloare

foarte frumoasă.

(1) Culegere din com. Hânţeşti,
dela Paraschiva Enache Răchită.
(2) Culegere din com. Costeşti, împăr
t de d-ra -Maria |, Mircea,
(8) Culegere din com. Hânţeşti,

invăţătoare.

132
9
Prin

Nucă,

Bucovina

rugină
se

fierb

de tocilăși ealaican.
cojile

verzi

de

nucă

cu rugină

de

sub focilă şi în zeamă se pune calaican ca să se înegrească zeama. «Boiaua aceasta poate să stea şi un an strânsă în
cevă și nu se strică; se adaugă numai apă negrişoară și e

bună»

10.

(1).

Nucă,

rugină

dela

pârău,

bahne

(bursune)

și calaican.
La îel, înlocuindu-se rugina de locilă «prin
pârău şi bahne ce strâng anume femeile» (2).
11. Nucă

şi vitriol

rugină

dela

de îer.

Pe valea Someșului, coloarea se dobândeşte şi coloratul se
iace întocmai ca la |. 7, înlocuind coaja de arin prin -cea
de nucă (3).

III. ARIN ŞI NUC.
1. Coaja

de

nucă,

scoarţa

arin negru

(rânsă

sau

muguri)

de

și calaican.

Prin Bucovina se fierbe scoar/a de arin negru, se amestecă apoi cu coji de nuci când încep să putrezească, şi zeama primeşte calaicanul şi apoi firele (4),
2. Coajă

de nucă,

scoarță

de

arin

negru,

calaican,

piatră acră și huște.
Tot prin Bucovina, lâna se ţine în huște câtevă zile, căci
«lâna în boiele dulci nu se prinde, numai în acre», și apoi
se spală şi se pune:în zeamă de «coji de arin negru, puţiniică pialră acră şi o bucăţică mică calacan, nu mult, c'o arde,— pui și coji de nucă, dacă ai,—de nai, nu-i decât,—moi
călepele şi se îac negru ca cărbunele» (5).
(î)
(2)
(3)
(1):
(5)

E, N. Voronca, op. dif, p. 1101—2.
Jbidem.
Jbidem.
Marian, Cromatica, p. 46.
E. N. Voronca, op. dif, p. 1102.
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3. Coajă

de nucă,

arin, calaican

şi cenușă.

Prin jud. Dorohoiu, după ce se cojesc
nucile, se lasă câlevă zile întrun vas până ce aproape
putrezesc. După ce se
fierb, în zeamă se topeşte puţin calacan.
Firele cari au fost
lăi sau albe, au fost mai întâiu mohorțile
în mohorjele, adică
sau înroşil în zeamă de coajă de arin,
fără calacan. Aceste
fire mohorțite, punându-se în zeamă cu calac
an, se fac mai
închise. În urmă se scot, se presoară,—
«se bat», —cu cenușă,

se freacă

bine

cu mânile, şi în urmă se pun

mai după aceasta se spală şi se usucă (1).
4. Frunze

de nuc, amente

sau coajă

calaican.

Prin jud. Prahova se culeg

la uscare. Nude arin şi

pe la Sf. Ilie frunzele de

şi se pun la fiert întrun vas cu apă, împr
eună

nuc

cu 3—4 pumni

de amenie sau rânze de arin sau chiar coajă
de arin, în ca-

ve limp se amestecă şi se freacă bine, ca
înlreaga
materie
colorantă să iasă din ele. După ce lichid
ul capătă coloarea
galbenă, se pun 30-40 gr. pia/ră acră
şi 200 --300 gr. calaican, bine pisate. In acest lichid se pun
firele, cari, după co-

lorat, se usucă (2).

IV. NUC

ŞI ŞTEVIE.

Nuc, ştevie şi piatră acră.
Prin

jud Ialomiţa, întâiu se şleviesc firele

în chipul urmă-

lor: se iea rădăcina de stevie, se taie felii, se
pune în

apă

şi se fierbe bine. După aceasta se pune puţină
piatră acră
şi în urmă se moaie şi firele, frecându-le în
mâni şi încălzindu-le pe foc. De aci se scot şi se vâră în
zeama
dobân-

dită prin fierberea coajii de nucă

verde în apă.

In această

zeamă, firele stau cam o jumătate de ceas,
când se
bine coloarea de dânsele, după care se store
şi se

prinde
pun la

uscare. «Cafeniul acesta este îrumos şi nu iese niciod
ată» (3).
(1) Dict. de Paraschiva E. Răchită, com. Hânţeşti,

(2) Moraru,

foc. cif., p, 191.

(3) Culegere din com.

Cuza-Vodă.
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V. SOVÂRF.
1. Sovâri

și usuc.

Prin jud. Ialomiţa se alege numai moju! sovârfului, cu
floare, se pune întrun vas cu puţină apă pe foc, și cânda
început să fiarbă bine, se toarnă usuc de oaie, se lasă să
fiarbă bine și apoi se pun firele, unde urmează să fiarbă
cam jumătate de oră. Dacă firele au prins bine coloarea, se
dau jos de pe foc, se scot şi se pun ia uscare (1).

2. Sovâri,

piatră

acră

și smoală.

Tot prin aceste părţi se iea /loare de sovârf, se pune înivun vas cu apă și se lasă până dimineaţă ca să se moaie
bine. În vas se pune apoi pialră acră, puțină smoală, și

când acest amestec fierbe, se pun firele şi se fierb până când
dobândesc coloarea neagră (2).
3. Sovâri

și calaican.

Prin jud. Fălciu se capătă un cenușiu închis din aceste
substanţe în chipul următor. Se ieau primăvara sau vara
snopi de sovârf înflori! şi uscat, fără rădăcină, şi se fierb
până când iese un lichid cenușiu închis. Această zeamă se
împielrește cu calaican pisal, iar în amestecul ce rezultă,
se
pun firele albe. Aici se ţin la căldură până la o săptămână,
scoțându-se și uscându-se din când în când. Dacă sar pune
fire de lână laie, coloarea ce. sar dobândi ar îi cea neag:ă.
Dintrun sat din jud. Suceava am dobândit această relaţiune: <Acum 40 de ani se scoteâ negru din sovâri» (3).
Prin jud. Dolj, «în timpul înfloritului, în luna lunie, se smulge sovâriul din pământ, cu rădăcină cu tot, şi se îace
snopișori sau măldăruşe, conservându-se ia uscătură pentru
fre-

buința negritului Când voim să obținem negreală, fierbem
asemenea snopuri de sovâri, unul câte unnl sau două, după
(0) Culegere din com.
(2) Idem,

Cuza-Vodă,
-

(3) Culegere din com. Găinești și împărt. de d-l P. Herescu,
învățător.
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mărimea sau cantitatea materiilor
de colorat, în apă limpede,
puși în căldări mari sau cazane de
colorat, până ce planta își
varsă toată coloarea negricioasă ce
conține. Apoi se dă jos de pe
foc vasul, se scoate sovâriul din
cazan, care nu mai slujeşte la nimic, și după aceasta, se într
oduc materiile de colorat, fie lânuri, jirebii ori haine de-a
gata, ca surtuce, epângele, etc., cu observaţia ca aceste
materii să îi lost inainte

bine spalate şi bine uscate, ferite de
unsori, pete, de cari
nu se prinde coloarea. După ce materiile
s'au întrodus de
irei ori
uscat
ieriile

în negreala sovâriului şi
la soare, atunci se mai face

după ce
o ultimă

negrite, ce

de trei ori sau
lucrare la ma-

se zice făjuire, adică se încălzes
c puţin negrelele şi se amestecă puțin calaican
în zeama de sovâri,
ca 30 gr. la decaiitrul de negreală, spre
a închide coloarea
desăvârş

it. După această operaţie, materiile
se usucă de negreală, se spală în apă curgătoare
şi iar se usucă».
La pregătirea coloarii negre din sovâr
i, ca şi din alte subslanţ
e,

prin

aceste

părți, se

observă

a. «Materiile întroduseîn negreală

următoarele

reguli :

nu pot sta mai mult de

două zile; apoi se scot, se usucă bine
la soare într'o zi, după care, încălzindu-se puțin negreala,
se întroduc iarăş materiile, pentru a doua oară, unde stau
iarăş 2 zile şi iarăş
se scot şi se usucă o zi; apoi iar
se înmoaie în negreală
pentru a treia oară, când sunt finite
de colorat. Dacă
n'a
prins bine coloarea, se pot fățui cum
am aratat la sovâri.

b. Ca să se ţină totdeauua

se

obişnueşie

a se aşeză

lichidul de

vasul

în

odăi

negreală
călduroase,

la soare, însă bine acoperite. În negreală
, după

(rodus

materiile,

niciodată

să nu

lipsească

căldicel,
iar

vara

ce s'au

a se pune

materii fiare calde, instrumente grele,
ca: topor, scune,

în-

peste

fier
de plug, drugi, zăvoare sau alte bucăţ
i de fier curat, cari
stau dela
început până la finitul coloratului mater
iilor, — şi
aceste fiare au farmecul mai ales
în sovâri, scumpie, nuci
şi plomună, a da materiei coloarea
neagră lustruită ca pana

corbului. Pentru că fiarele, prin rugina
şi cocleala ce varsă
în negreală, ţin locul calaicanului, unele
gospodine nu mai
pun

de loc calaican,

ci numai

fiare.

C. Calaicanul să se pună în negreală cu
bună măsură, mai

„136.
ales în lichidul

de coji de arțar, stejar şi anin, ca 40

vadra de apă şi cu încetul, până se formează

gră. De se va pune

prea

mult

coloarea

calaican, asprește

gr.

la

nea-

materiile—

un efect al arderii, cauzat de calaican, şi apoi aceste materii

purtate la soare, lesne schimbă coloarea în vânăt din cauza
multului calaican.
d. Pentru că am vorbit şi vom: vorbi de multe ori de canlitatea apei în care se prepară 'coloarea din plaule, şi ca să
se știe câtă apă va trebui, aceasta depinde de cantitatea
plantelor colorante cum și a materiilor de colorat, adică, fie
Sovâri, scumpie sau coji, rădăcini, puse în căldare sau cazan,
se toarnă apă numai cât să le cu/roapă (1), ca să obţinem
o bună coloare, iar pentru materii, să nu fie mai puțin sau
mai mult lichid decât să se afunde bine materiile în coloarea ce conţine, căci materiile fiind prea dese, iar lichidul
puţin, vor ieşi pătate; asemenea și lichidul: fiind prea mult, este
o. cheltuială zădarnică, întrebuințare de vase mari și risipă»> (2).
Fără a puteă arătă anume cum, pomenim
tofuș că dobândirea coloarei negre din sovâri, se mai cunoaşte și prin
alte. părți din Dolj (3), precum şi prin Basarabia (4), unde
sovâriul se numeşte și savur.

VI. SOVÂRF

ŞI ARIN.

Sovâri, arin, leșie și calaican.

Cerneala

sau

negreala

pentru

boit

negru

se

pre-

găteşte astiel: se iea coajă de arin şi sovârf. useate, şi se
fierb în /eșie iute. In această zeamă
se pune și calaican,

după mărimea vasului. Când apa e fierbinte, se bagă în ea
sculele de lână albă ori laie și se lasă acolo până se răce-

şte zeama.

Dacă

sculele

nu s'au înegrit

crarea, după ce sculele s'au uscat (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

bine,

Să le acopere.
Barzeanu, foc. cif, p. 228, 230-1.
Șt. St, Tuţescu şi P. Danilescu, Monogr. corn. Caftaneie,
Z. C. Arbore, Basarabia în secol. XIX. p. 445.
Culegere din com. Z rieni, jud. 'Putova,

se

repetă

p. 48.

lu-
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VII.
1. Arţar, calaican

ARȚAR

îuningină

().
şi mușuroiu

de

cârtiță..

Prin jud. Dolj se jupoaie de pe crengile
de ar/ar coaja,
mai ales primăvara, când
este
plină de mus!, mâzgă. Altfel, în cursul anului, trebue o cantitate mai mare de
coajă.
Această coajă se fierbe întrun vas, în care se pune
numai,
atâta apă, cât să acopere cojile, şi se fierbe până se
dobân-

dește un lichid de coloare galbenă-vânătă,
Şi argăsiloare.

După

aceasta,

zeama

Slrecurându-se, sau se scol cojile, şi

se

foarte
scoate

când

astrigentă
în alt

lichidul

vas,

sa

mai

răcorit, se pune într'insul, preserându-se, calaican pisat;
cât
se presară, lichidul se mestecă. In acest fimp el se şi
înegreşte. Indată
se pun firele, unde se lasă să stea o zi şi
o noapte. Dacă se înlâmplă că nu sa prins bine coloare
a
se face fățuirea cu zeamă proaspălă de arțar. Coloarea
obişnuilă este neagră funiginoasă, mai slabă
decât cea de
sovâri (2).
lată procedeul cunoscul prin jud. Teleorman: «Din arțar
se ieau vârfurile de crengi tinere, crescule vara. In lipsa lor
se poate folosi şi scoaţa arțarului, dar atunci se iea în canti-

late mai mare. Se fierb pe foc vâriurile, cari

au

fost

sdro-

bite şi fărămiţite, spre a intră mai multe în căldare, până
ce
coaja se despoaie cu uşurinţă numai atingând-o cu
unghia.
Atunci se dă căldarea jos de pe îoc şi se scoate arțarul.
Din
zeama care a rămas, vrun kgr. se pune într'o albie şin
ea
se aruncă o mână de pialră acră. Cealaltă zeamă
e pusă
din nou pe foc, şi când încep să se ridice năsturei, atunci
se

aruncă în căldare un pumn de caraboiu. Cu caraboiul se fierbe zeama până nu mai face spumă şi atunci se dă jos

căldarea,
se lasă de se mai răcește, şi în acest timp se dă
abaua prin zeama cu pialră acră ca să se împielreze. După

aceasta

pesle

moaie

căldare

abaua

în

negreală

şi-o

un fol. Stă aici abaua o

se scoale, observă

dacă

negreala

Q) Panţu, op. cit, p. 12: Arfar, arciar,
(2) Barzeanu, loc. cif.. p. 223-9.

sa

clăpușește,

punând

zi şi o noaple.

prins

bine

ațar. Acer platanoides

şi
L.

Când

la

fel
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pesle

tot. Dacă

pune

într'o

a ieșit frumoasă,

albie

înclinată,

ca

se scoate

să

se

din

scurgă.

Se

căldare şi se
dă

în

urmă

la vânt, ca să se usuce și iarăş se fierbe
zeama arțarului.
Unele femei adaogă zămii
chiar de acum funingină dela
COȘ şi mușuroiu de cărliță ; altele fierb
numai zeama singură
şi lăsând să se răcească, moaie din nou
abaua o zi şi o noa-

pte. De astă dată spală abaua în

soare.

putând

Apa

rece depărtează

să arăte cum

apă

rece

toate rămăşițile

a prins negreala

şio

întinde

depuse

pe

cu adevărat. Dacă

la
abă

e

îrumoasă și n'a pus-o în inușuroju de cârtiță
și în funingine,
O pune acum, — cum spuserăm, — iar dacă
a pus o dejă, o

irâmbează, fiind gata pentru lucru,
Când arțarul nare putere ca să scoată

negreala

îndestu-

lătoare, se îierbe în aceeaş zeamă, două, irei
și chiarpatru rânduri de arțar, fie până nu bagă abaua, fie
chiar şi după ce
a băgat mușuroiul de cârliță şi funinginea.
In modul acesta!
de şi cu prea multă trudă, se căpală o văpseâ
care nu mai are
moarie» (1).
|

2. Arţar,

earaboiu,

piatră

acră

şi piatră

vânătă.

Prin jud. Ialomiţa se fierb bine irunzele de ar/ar
şi în zeamă se pune caraboii, pialră acră şi piairă
vânătă. Se fierbe
bine şi apoi se:pun firele acolo unde se lasă
până prind bi-

ne coloarea neagră (2).

”

VIII. SOVÂRF ŞI ARȚAR.
Sovâri,

arțar,

piatră

mușuroiu

acră,

funingine

de cârfiţă.

.
și

Prin jud. Teleorman, coloarea se obține şi colora
tul se face întocmai ca la VII. 1, cu deosebire că în loc
de arjar, se
pune sovârt. Arţarul se. pune numai înti'o câtime
mică, ca

să nu iasă coloarea roşeată (3).

(1) Culegere din com. Principele-Ferdinand, împărt.
de păr. FL. A. Drăghici,
(2) Culegere din com. Cuza-Yodă, împărt, de d-l
S. Popescu, învăţ.
(3) Culegere din com, Principeie-Ferdinand, comunic
. de păr. FLA. Drăghici,
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IX. SOVÂRF și SCUMPIE
Sovâri,

scumpie, piatră acră şi funingine,
şi mușuroiu de câriiţă.

Coloarea se dobândește şi coloratul se
face întocmai
la VIII, numai că în loc de arjar, se pune
scumpie (1).

E

X. BOZ
1. Fructe

de

boz

Prin jud. R.-Sărat se pisează

fierb, în zeamă

se pune pialră

peniru a se coloră muriu (3).

ca

(2).
şi piatră

acră.

fruclele coaple
acră şi apoi

de

boz,

se

se vâră şi firele

O coloare vânălă sau fumurie se dobândeşte
şi prin jud.
Suceava din zeamă de boz, -0 cerneală spălă
cită,— dobândilă din aceleaşi substanie (4).
2. Boz,

calaican

şi piatră

acră.

Prin jud. Brăila se culeg toamna, după ce
s'au copl bine,
strugurii, ciorchinele sau pălăriiie de boz, se
ieau şi se amestecă, după cum se amestecă strugurii in ciubăr
, sau se sfărâmă
cu mâna, astiel ca să nu rămână bobiţe nesfă
râmaie. După aceasla se acopere vasul cu o pânzătură şi
se lasă la bătaia
soarelui ca să fiarbă. Fiertul bozului se cunoa
ște prin aceea.

că cojile de, bobiţe se ridică în sus, se crapă
şi prin crăpături iese un îel de spumă albăstruie. După aceas
ta se stoarce parlea solidă şi zeama se pune la fiert şi
se fierbe un

singur

clocot, după

care

se dă

jos şi se

lasă

să

se răco-

rească. Acum se pune în lichid calacan pisat,
mestecându-se

lichidul. După ce calacanul s'a disolvat, se
pun şi firele albe
sau lăi, se dau înirun clocot, Şi vasul se dă
din nou jos, când
(:) Culegere

din com.

Principele. Ferdinand,

(2) Panţu, op. ct, p. 22:
mile Garcke.
(3) Rizescu, foc. ci,

p. 22].

împărt. de păr. FI. A. Drăgh'ci.

Boz," boj, bozie. Sambucus

(1) Culegere din Spătărești.

Ebulus 1. Ebulum hu
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se adaogă acum și pialră acră, asemenea mărunt pisată. In
acest amestec firele stau de obiceiu 2 zile, la căldură mică,
după care se scot şi se pun la uscare. Dacă coloarea n'a
prins bine, se mai repetă odată (1).
Prin jud. Suceava, stărâmându-se fructele de boz, operaţia
se cheamă flecuire sau siropșire (2).
Prin jud. Prahova, fructele bozului, după ce au fost siriviie,

se pun la fieri fimp de o oră, după care se

dau

jos ca să

se răcorească. In urmă se store, iar lichidul ce rezultă, primește 300 --400 gr. calacen. Acum el se închide. După aceas-

ia se adaugă

şi 10-20 gr. piatră

acră, iar după

disolvarea

ei, se pun şi lucrurile ce urmează să se coloreze. Vasul se
aşează la fiert şi se fierbe timp de 2--3 ore, după care se
scot lucrurile și se clătesc în apă de râu (3),
XL. ANIN
Anin,

Prin

jud. Muscel

boz

se cojeşte

ȘI BOZ.
şi

calaican.

coaja

în căldare cu apă şi se fierbe cam

de anine

preună cu ciorchine de boz. După aceasta
seală întrun vas şi i se adaugă calaican.

firele făcute. cănuri, unde se ţin până când
ie. Când

sa

încălzească

răcit, vasul
şi iar se

lasă,

ori într'o zi şi jumătate.

în apă rece (4).

se pune

din nou

şi astfel

negru

se pune

un ceas şi jumătate, îmse scurge argăIn urmă se pun

lichidul se răceşpe îoc,

ca

se urmează cam

să

se

de cinci

La sfârșit, firele se scot şi se spală

XI. SOC.
1. Fructe

de soc și piatră

acră.

In zeama care se scoate din fructele de soc pisate şi îierte, după ce se impietreşte:cu pialră acră, se pun îirele şi
se scot cafenii.—în coloarea cafelii prăjite (5).
(1) Culegere din com. Latinu, pe apa
(2) Culegere din com. Bogdăneşti.
(3) Moraru, loc. ciț, p. 188--9,

Buzăului.

14) Culegere din com. juguri, împări. de d-l N. S. Ghinescu,
(5) Rizescu, op. cif., p 221.
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2. Soc,
Prin

jud. Prahova

calaican
se

fierb

şi piatră acră.

boabele

de

soc

negru

întrun

ceas ori două, în timp ce fruclele se strivesc cu cevă. Când
lichidul s'a colorat în albasiru, se.dă vasul jos de pe îoc,
zeama se strecoară priniro pânză sau silă deasă, rămăşiţile, sloarse bine, se aruncă, iar lichidului i se adaogă 200300 gr. celaican şi 20—30 gr. piatră acră.
In acest ameslec se pun firele la îiert și se fierb până la 2 ore şi jumăiate, când se scot, se clătesc şi se pun la uscat. Coloarea
care se dobândește este foarte frumoasă (1).

XIII. CURCUBIŢĂ (2) ŞI ARȚAR (SAU SCUMPIE).
Curcubiţă, arțar (sau scumpie), piatră acră, caraboiu, îuningină şi muşuroiu de cârtiţă.
Procedeul este întocmai ca
locul curcubiței, adăogându-se
pie (3).

XIV. GLADIŞ,
1. Gladiş,

la VII unde
arțarul a ţinut
numai puţin ar/ar sau scum-

GÂRNEAŢĂ

gârneață,

sovâri,

ŞI SOVÂRF.

borş

şi piatră

acră.

Coaja de gladiş, coaja de gârneajă şi sovârful se fierb
cu borș. In zeamă se pun firele, se lasă până se boiesc, se

pune după aceasia pialră acră, se mai
rele scoase,

şi apoi

te este cea neagră

se dau

curată

bagă apoi

afară. Coloarea

(4).

puţin

îi-

ce se dobândeş.

(1) Moraru, loc. cif. p, 185-6.
(2) Poate că Remf. boașele popii, coaiele popii, cucurbefeă. curcubețică. cucurbețică, fasola cioarii, ghemele popii, lepădătoare. lingura popii (Banat), Mărul

lupului (Transilvania), păsulică (Banat),
cit, p. 235). In Broșteni-Suceava, i se mai

Aristolochia

Clematitis

L. (Panţu, op.

zice şi beşicuri. iar în Bogdăneşti-Su-

ceava şi fasala calului.
(3) Culegere din Com. Princepele- Ferdinand, comunic. de păr. FI. A. Drăghici.
(4) Culegere din com. Țepu, jud. Tecuciu.

2. Gladiș,
Coloarea
materialele

gârneaţă,

sovâri,

se dobândeşte
în moare (1).

XV.

întocmai

BOJELE

Prafurile pot fi negre,

moare

SAU

cafenii

1. Praturi negre,

și piatră

acră.

ca mai sus, fierbându-se

BACANURI.
sau

în alte feluri de negru.

borş şi piatră acră.

Prin jud. Covurluiu se clocotește borşul
într'o căldare, și acolo se pun prafurile, cari au fost mai
înainte plămădite
tot în borş. După ce dă în clocot, se
iea căldarea de pe îoc,
Şi în zeamă se pun firele și pialra
acră. Vasul se aşează
din nou la foc, ca să se încălzească lichid
ul, în care imp

firele prind coloarea neagră.
2. Prafuri negre,

borş, piatră

acră

In aceleaşi părți se urmează ca la puntu
l
că praturile se plămădesc în ojel,

şi ofei.
1, cu

deosebire

3. Praturi negre, borş şi alcool.
Asemenea,
sau rachiu,

cu

4. Praiuri
Asemenea,

deosebire

negre,

că

prafurile

vin,

cu deosebire

borş

se

plămădesc

şi piatră

că firele se fierb

Asemenea.

(1) Culegere

acră.

vin Şi ofei.

Prafurile se plămădesc în o/ei,

6. Praiuri negre
Asemenea.
rachiu).

vin

în vin, iar pra-

îurile se plămădesc în borş.

5. Praiuri negre,

în

Prafurile
din com.

vin şi piatră acră.

se plămădesc

'Pepu, jud. Tecuciu,

întrun

alcool

(vin sau
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7. Praturi, tirigie(1), borş şi piatră
acră.
Asemenea.
fierb într'o

apă

Prafurile se

apă

acrită

plămădesc

cu

/irigie,

caldă.

şi

în

borș iar

pialră

acră

firele

se

muiată

în

8. Praiuri negre, tirigie şi alcool.
Asemenea.

Prafurile

9. Praturi
Asemenea.

negre,

Praţurile

10. Prafuri

Asemenea.

se plămădesc

1. Prafuri

negre,

moare,

în

piatră

Şi oţet.

ofe/,

acră

și borş.

în borş.

moare,

piatră acră

Prafurile se plămădesc

12. Praturi
Asemenea.

plămădesc

acră

rachiu.

Firele se fierb în moare (zeamă de varză),
iar

prafurile se plămădesc

Asemenea.

tirigie, piatră

se

negre,

în vin sau

negre,

moare,

13. Bacan

negru,

în vin sau

piatră

Praturile se plămădese

şi alcool.

acră

rachiu,
și oțet.

în ofer (2).

piatră vânătă şi calaican.

Prin jud. R-Sărat se topește pialră vânăl
ă în apă călduţă
şi aici se vâră firele spre a se împieliri.
După aceasta se fierbe bacanul negru,se lasă să se răcor
ească, se pune calacanul şi se vâră firele, unde se lasă
până se prinde bine

coloarea neagră. După aceasta se scot firele
şi se spală iar

în urmă

se pun la uscat

(3).

(1) Zirigia este materia roşie închisă ce se rade
de

pe doagele unui vas

care a fost vin roşu.
|
(2) Pentru punctele 1—12, v. Salviu. Zoe. cit.,
p. 2760—7,
(3) Rizescu, foc. cit, p. 216,

în
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14.:Bacan

negru,

vitriol şi cositor.

Prin jud. Putna se moaie bacanul în apă caldă şi se lasă
acolo până când se disolvă bine. După aceasta se pune înivun ceaun şi se fierbe, şi în vas se loarnă vilriol tăiat cu

cosilor. Cositorul «moaie vitriolul și-i taie puterile de-a arde».

Se pun și firele şi se lasă trei ore, după
lâna se spală și se usucă (1).
15.

Bacan negru

După

acră,

se scoate,

și roșu, piatră vânătă şi piatră

ce firele se fac vişinii

şi pialră

care,

se

pune

se umple vasul din
face cafenii (2).

în

în bacan

cazan

şi

acră.

roşu, pialră vânălă

bacanul

negru,

se fierbe,

nou, se vâră firele şi se fierb spre a se

XVI. NUC şi BOIA.
Coajă
Prin

de nucă,

jud. Bacău,

boială din

boiă

neagră

se fierbe în apă

şi piatră acră.
coajă

de nucă

verde

târg, până când apa se înegreşte ca mura.

punem

și lâna, şi după

uscat.

După

pialră

acră, pentru

uscare,

pune în apă

de

rece,

ca să se împielrească

XVII. SOC ŞI BACAN
Sceoarţă

Aici

ce s'a boit, o scoatem şi o punem

se

unde

sa

şi
la

iopit

(3).

NEGRU.

soc, bacan negru,
piatră acră.

calaican

şi

Prin jud. Prahova se îierb în 5-6 litri de apă, 2-3 kgr.
de scoarță de soc până când lichidul dobândeşte o faţă galbenă închisă. Odată cu scoarța, se pune şi o jumătate kgr.

bacan

negru.

După

fierbere, se scot părţile solide, iar în zea-

mă se pune 200-300 gr. calaican, şi după puţin, când calaicânul s'a disolvat, se adaogă şi 10—15 gr. de pialră acră.
(1) Balaban, foc. cif., p, 962.

(2) Rizescu, Joc, dif, p. 220,
(3) Culegere din

com,

Ardeoani,

comunic.

de d-

D.I.

Procopie.
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In lichidul

astfel format,

.

se pun lucrurile de

colorat şi se
fierb 2 —-3 ore. Când au dobândit
coloarea dorită, se scot, se
clătesc şi se usucă. Firele de
lână asttel boite au o coloare

neagră închisă, foarte frumoasă

XVIII. ANIN
Coajă

Prin jud. Prahova,
dela 2—3

și ZARZĂR (CORCODUŞ)

de zarzăr,

de zarzăr, care, după

ore, în 3-4

().

anin

se strânge
ce se rupe

(2).

şi calaican.

cam o jumătate kgr.
în bucăţi, se pune

coajă
la fiert

litri de apă de ploa

ie sau de izvor,
împreună cu 2—3 pumni de
anine sau rânsă de anin. Cân
d
lichidul a dobândit coloarea
roşie închisă, se scot materiil
e
solide
şi se aruncă, iar în zeamă

se pun

250 —300 gr. de calaican. După aceasta se pun
înlăuntru firele şi se fierb dela
un ceas până la 2 şi jumătate
, în care timp se scot la
aier
de irei sau patru ori, câte
puţin, cu socotință că numai
astfel se poate prinde bine colo
area. După vopsire, se spal
ă
şi
se usucă. Coloarea este foar
te irainică de oarece «nimic
nu
0 poate șterge». Ea se într
ebuințează atât penlru lână,
cât şi
pentru cânepă, in şi chiar
bumbac.
Dacă în loc de anine,

se dobândește
mai sus (3).

XIX. ZARZĂR
Coaja

se pune scoarță

de

şi coloratul se face la îel,
după

de

(CORCODUȘ)
zarzar,

bacan

ŞI BACAN
negru

arin, coloarea
cum

se arată

NEGRU.

şi calaican.

Din aceste Substanțe coloar
ea se dobândeşte şi colora
tul
se face întocmai ca şi la pun
ctul XVIII, cu deosebire că
în
loc de anine sau coajă de anin
e, se pune bacanul negru (4),
"U) Moraru, foc, cif, p. 185.
(2) Zarzarul snu corcoduşul
pomenit aici e o specie de prun,
nu de câis, că.
tina în Moldova i se zice zârza
r sau Zârză
(3) Moraru,
() Jbiderm.

/oe, cit,, p. 1S3,

Panifile şi Lupescu, Cromatica,

r.

10.
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XĂ.
Arţar,

arin

ARŢAR

negru,

ȘI ARIN.

calaican

și piatră

acră.

Prin jud. Prahova se ieau cam 3 kgr. scoarță de arjar şi un
kgr. scoarță de anin negru şi la olaltă se îierb în 7-—8 litri
de apă, până la 2 ore. După ce lichidul capătă o coloare roşie închisă, se pun 200 —250 gr. calaican şi 20-25 gr. pialră

acră, amândouă

bine pisate. După

ce acestea

sau

disolvat

bine, se pun și lucrurile ce urmează să se coloreze şi se
fierb 2—3 ore. In acest interval se scot câte puţin la aier, de
5-6 ori, «spre a se fixă coloarea mai bine». După ce coloarea sa prins, urmează spălarea şi uscarea (1).

XĂL. ARȚAR,
Foi

de

arfar,

NUC

nuc,

sovâri

Prin jud. Vlașca se dobândiă
gră din aceste materii (2).
XXII. ARIN
1. Arin, perj,

ŞI SOVÂRF.
și

caraboiu.

mai dedemult coloarea neaȘI PRUN.

calaican, rugină de tocilă
de fier din bahne.

şi rugină

Prin Bucovina se fierbe mai întâiu coaja de arin negru
sau roșu ca să se facă din el o căneală de. carese prinde
boiaua. După ce se pun aici călepurile, se pune calaicanul
şi apoi câte unul, se scoate căleapul şi se presură cu frunze

de perj uscală. In zeama dintâi se pune apoi rugină de sub
tocilă, «de la covali,» și rugină de fier din bahne. In aceast
amestec călepurile

spală
Prin

stau 9 zile, după

şi se usucă (3).
jud. Neamţ

coloarea

care se fierb, şi apoi

se pregătește

aproape

se

la îel: o-

dată cu calaicanul, când crușeaia e fiartă bine, unele gospodine

pun în cerneală

și bursune,

“() Moraru, loc. cit, p. 184.
(2) Relaţie din com, Letea nouă, împărt.
(3) E. N. Voronca, op. cit, p. 1101.

cari pot îi lichide ori solide
de d-l V. Mitocariu.
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(gronzuri) —unele

sesc

ori

pe

la

femei

tocilele

le numesc

de

collele.— şi cari

ascuţit uneltele,

ori

se gă-

prin

anu-

uscate,

se

calacan, şi apoi

iar

mite bălți, băhnuri şi ochiuri, cari au fața cotlită
, ruginie ori
roșcată şi unsuroasă. Bursunele se strâng
în vase și apoi se
pun în cruşeală ca s'o înegrească mai bine
(ID).
Prin jud. Suceava unele gospodine fierb numai
scoarţa de
arin, în care pun şi scoarță de prun; când
scoarța e iartă

bine, se bagă sculele de se cruşesc.

Când sunt

fierbe zeama (crușeala) din nou, se adaogă
calacan şi se bagă din nou sculele. Dacă zeama s'a împuţinat,
se pune scoarță

mai multă, se fierbe din nou, se adaogă

se bagă

în ea sculele

(2).

2. Ărin,

perj

şi calaican.

Prin Bucovina se fierbe scoarță de arin
negru şi prun, şi
în zeamă se pune calaican.
In zeamă se pun sculele. In loc de scoarță,
se pot pune ani-

nele, cari dau o mai bună coloare (3).
calacan.

In

zeamă

se

pune

XXLU. ARIN ŞI MĂR.
Frunză

de măr

dulce, scoarță

Prin jud. Suceava se obişnueşte
gră din aceste substanţe (4).

XXIV. ARIN, ZÂRNĂ
Din

îrunză

şi poamă

de zârnă,

de arin şi calaican.
a se scoate coloarea nea-

(5) ŞI SOVÂRF.
scoarță

vâri se pregăteşte negrul prin jud. Sucea
va

(2) Culegere din com

de

arin

negru

(6).

Pipirig, jud. Neamţ

(2) Culegere dela Casandra lui Gh. Ou,
com. Bogdăneşti.
(3) Marian, Cromatrca, p. 45.
(1) Culegere dula Casandra V. Rusu, com,
Bogdănești,

(5) Panţu, op. cit, p. 338: Zârnă, umbra nopții,
Solanum nigrum L.
(i) Culegere dela Casandra V. Rusu din com.
Bogdăneşti, jud, Suceava.

şi

AB
XXV. BRUSTURE (1), ARIN, SOVÂRF, BOB (2), NUCĂ,
SCORUŞ (3) ŞI Soc.
Prin jud. Suceava, din brusiure amar, scoarță de arin negru, sovâri, vâriuri de bob, coji de nucă şi bursune, se capătă coloarea neagră, fierbându-le pe toate, fără cojile de
nuci şi bursune, la un loc, şi zeama turnând-o peste cojile
de nucă și bursunele puse la putrezit.

Tot astfel se procedează

și în cazul când, în loc de busture

amar, se pune brusl/urul caprii. Câte odată se pun la olaltă
îrucie sau frunze de soc, scoarță de arin, bob, sovâri, scoarță de scoruș, calaican, etc., și dacă se fierb mai puţin, se

cenuşie. Alte ori se fierb pentru

dobândește coloarea
îrunze

negru

de soc, sovâri, coajă de arin negru ş. a. (4).

sau fructe

XXVI. MĂLIN, ARIN şi SOVÂRF.
Din scoartă de mălin şi arin, şi din sovârf, se capătă coloarea neagră prin aceleași locuri (5).
XXVII. BOZ
Fructe

de

boz, arin

Din aceste subsianţe
covina (6).

şi ARIN.
negru

prin

Bu-

Coloarea se dobândeşte şi coloratul se face întocmai

ca

XĂVIII.
Arin,

la negrul

se capătă

și calaican.

ARIN

coloarea

ŞI STEJAR

neagră
(7).

stejar şi calaican.

din arin, sovârf şi calaican

(8).

„AI) Panţu, op. cif, p. 27: Brusftur, brusture, lopuc, Banat, lipan, Lappa ma.
jor Gaertn., Lappa officinalis, All, Arctium Lappa L.
(2) Ibidem, p. 20: Bob, bobă, favă, Vicia Faba L., Faba Vulgaris Moench.
(3) /bidem, p. 261: Scoruș, Pirus Sorbus Gaertn., Sorbus domestica L..
(4) Diet. de Casandra T. Târlă, Broşteni-Suceava.
(5) Idem.

(6) Marian, Cromatica, p. 46.
(7) Panţu, op. cif., p. 281: Sfejar, Quercus sessiliflora Smith.
(8) De prin jud. Suceava.

,

XXIĂ. ARIN, SOVÂRF, BOB, SCORUŞ.
Scoarţă şi rânsă de arin negru, sovâri,
bob, scoarţă de scoruș și calaican.
Procedeul din jud. Suceava: «Scoarța de
arin negru, după
ce sa uscat,—putând fi şi verd
— împre
e,
ună cu hluj de sovârf, cu îrunze cu tot, vâriuri de bob şi
de păstăi de bob
mai multă scoarță de arin, cu scoarță
de scoruş, ş. a. se
fierb o zi întreagă, adăogându-se mereu
apa care scade. Seara se umple din nou vasul, se strecoară
zeama, se pune în
ea lâna ori sculele ce avem de boit, şi
adoua zi se scot, când
părul e cruși! (de un roşu închis de tot),
iar cruşeala, zeama în

care au stat sculele, se pune din nou pe
îoc și când e

îier-

bincioară, punem în ea calaican, meste
când-o, şi punând din
nou părul ori sculelele, se lasă să mocn
ească ca un ceas,
iar în urmă se dă foc ireptat vasului până
ce clocoteşte. In
fine se scot sculele și se acopăr cu cevă
ca să stea înăduşite—să nu se ridice aburii. Această opera
ţie se repelă de
mai multe ori, adăogându-se calaican până
ce iese un negru

deplin. Când
gata (1).

cerneala e bună, după două îierturi, şi părul
e

XXX. ARIN, SOVÂRF, SCORUŞ, MĂLIN
ŞI BOB.
Arin, sovâri, scoruș, mălin, bob, cenu
şă de îag,
calaican

și piatră acră.
Prin Bucovina, dela SCoruș şi mălin
se ieau rămurelele iar
dela bob lușlenii. găocile (tecile) şi
păstăile coapte și împreună cu scoarța de arin negru şi sovâr
f,
se fierb cu un
pumn

de

După

cenușă de îag, până

fierbere se scurge zeama

cu sculele, când stau numai

ce apa scade

și se pune

de

din

câtvă minunte şi

3 degete.

nou

apoi

la fiert

se scot.

Sculele se pun la Svâniai, iar în zeam
ă se toarnă o litră de
calacan şi puţină piară acră. Firel
e se pun apoi din nou
la fiert. Dacă după ce firele se spală
şi se usucă, nu sunt
bine

colorate, se mai fierb odată, adăogându-se

piatră acră

după

neagră (2).
(1) Dict, de Maria

trebuință. Coloarea

lon

Grinţescu

(2) Marian, Cromatica, p 46.

din com,

ce se obține
Broşteni,

calaican, şi
este luciu

jud. Suceava.
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XXĂI.
1. Bacan

negru,

ARIN

ŞI BACAN.

amente sau coajă
şi piatră acră.

de

anin,

calaican

Prin jud. Prahova se fierb într'un cazan 8-—10 litri de apă
cu 1 kgr. bacân negru. După ce acestea au fiert, se mai
adaogă şi trei pumni de amente sau rânză de arin ori chiar

coajă de arin. După

ce fierb bine, scoţindu-se materiile

so-

lide, rămâne lichidul colorat în roșu închis sau mohorit, care
se face negru, după ce se pune întrinsul 300-400 gr. de
calacan. Tot acum i se mai adaogă și 10—15 gr. de piatră
acră, care se lasă să se disolve, şi apoi se pun lucrurile
care urmează să se coloreze. Vasul, cu toate acestea, se pune
la fiert timp de 1—2 ore, şi când se vede că a dobândit
coloarea

necesară, se

dă

jos, se scot

firele,

se

clătesc

usucă. «Aceasta coloare nu se prea întrebuințează, căci
canul costă 1.40--2 lei kgr., şi deci, de ce nu
ță coaja de anin care nu costă nimic?» (1).
2. Arin
“Prin
cată

negru,

Bucovina

la soare

calaican,

scoarța

sau

la

sare

mare

căci

fiind

verde,

ba-

s'ar întrebuin-

şi scorţiţă.

de arin negru se întrebuințează

umbră,

şi se

atunci

us-

«umblă

cu totul», adică negreaţa sau negreala nuiese dintrinsa. Aceas-

tă scoarță cu scorjifă, — bacan negru, — se opărește întrun
ciubăr şi se acopere cu un /eșier sau cenușer (folişor mic
de buci prin care se strecură leşia; locul unde se strânge
cenușa) și se lasă să se răcorească o zi. Apoi se freacă cu
mânele ca să-i iasă ioată partea colorantă. Această operaţie
se numește «a face îlori negre» sau «a înflori negru». După
aceasta se scurge sucul înir'o căldare și se împielreşte cu
2 părți calacan şi o parte sare mare. Calacanul slujeşte ca
«să nu se taie», adică să nu slăbească coloarea. Acest amestec, fierbându-se cam un ceas, se spumeșie bacanul de
albăstrele și se pun sculele. După ce au fiert, se scot afară
şi se usucă la căldură; îngheţând, de-i iarnă, coloarea, «se

inăspreşle». Dacă coloarea nu s'a prins, operaţia se repetă,
(1) Moraru,

loc, cf,

p.

187—8.

15|
fără a

mai adăogă

alte pietruri

(calaican,

sare

mare

şi

scorțiță de negru), ca întâiu, când a fost
nevoie de a face
cuib sau cuibar..--care de alttel se poate
împrumută :și din

sat,--ci se adapă numai cu negreală rămasă în ciubăr.
Firele
înegrite se spală în apă curgătoare îndată ce au
îost scoase
dela

îiert, şi după

ce se

usucă,

au

o coloare

cural

neagră.

Dacă se pun deadreptul la svântat, ele au o coloare
colburie,

colbos neagră, vânătă sau cenușie. Firele
de lână laie sau
lăi se înegresc mai
bine; cele albe mai greu, şi de aceea

aceste fire se vâră până la 3 ori. In orice caz,
lâneţele, îna-

inte de a se pune la boit, se mohorțesc,
băgându-se în zea mă din cuib, înainte de'a se scoate scoarța
din zeamă.

Pentru scule de buci, acestea se pun în zeamă
scursă în
covală, unde s'a împietrit cu calacan. Covata
se pune la căldură, afară

la soare,

colorat, se pun

sau în casă lângă

deadreptul

XXĂII.
1. Coaja

foc, şi după

de se svântă ().
STEJAR

de stejar

ce sau

:

(2).

şi calaican.

Prin jud. Dolj se jupoaie de pe crengile

de

s/ejar

coaja,

care se fierbe, numai acoperită cu apă. După
ce se dobândeşte zeama, se scurge în alt vas, şi după
ce -se răcorește,

se pune întrînsa ca/aican pisat.

,

După ce acesta s'a disolvat, se pun şi firele
și aici se lasă să steie o zi şi o noapte. Dacă se întâm
plă că nu sa

prins bine coloarea de dânsele, li se mai
zeamă proaspătă (3).
2. Coji

de stejar,

calaican

face

şi piatră

o fățuire cu
acră.

Prin jud. Bacău se fierbe coajă de slejar
până «se
închide bine». După aceasta se pun firele şi se
fierb cam 2

ore, după

care se dau

jos și se lasă să steie la căldură o zi

(0) Marian, Cromatica, p. 3—5,
(2) Se poate folosi Şi fufanul, tufa, tufa albă,
tufa râtoasă, Quercus pubescens,

Willd. Quercus lanuginosa Thuill., precum și gârnița
, Quercus conferta, Kit.
(3)
Barzeanu, /oc. cit. p. 229.
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și o noapte, Firele capătă acum o coloare cenușie,
puţin roşcată. După această, în zeamă se pune calaican
pisat, zeama
se mestecă bine şi iar se mai pune la fiert timp
de un ceas,

după care, dându-se

vasul cu firele jos, se împietresc cu pia-

lră acră, mărunt pisată; în urmă se clătese și
se usucă (1).
Prin jud. Putna, calaicanul se pune înainte de îire,
iar pia-

tra acră, aproape de scoaterea

lor din negreală

XXĂIII. STEJAR
Gogoşi

de

stejar,

(2).

şi BACAN.

bacan

negru,

calaican

și piatră acră.

Prin jud. Dorohoiu se pisează gogoșile ce se
formează
pe unele frunze de s/ejar «sau de ristic,» şi se
amestecă cu
bacanul negru. Acest amestec se fierbe neînirerupt
cam 2
ore, când lichidul devine roșu închis.
Ca să se înegrească
se toarnă înlrinsul calaican pisat. După aceasta
se mai pune şi pialră acră şi în urmă se pune și lâna (3).

XXXIV.
1. Coajă

de

MOŞDREAN

moșdrean,

lapte

de

(4).
piatră

și lut POŞu.

Prin jud. R-Sărat se fierb «coji de mojdrean în
căldare
de aramă, zeama aceasta se scurge în vasul pe văpsit,
care

poate fi ori o pufină, ori o oală mare de pămân
t, anume
pentru acest lucru. După ce zeama sa răcorit, se
pune Jutul
roşu (pământ, nisip ruginiu-roșu, ce se găseşte
în unele iz-

voare de prin munte) și Japle de piatră (nisip vânăt
gălbuiu

ce se găseşte pe la stâncile de munte), amestecând
u-se
In lichidul astfel format, se vâră firele şi se lasă
24 de

se scot şi usucă. In timpul

cât

scurge

şi se pune

(1)
(2)
(3)
(4)

în căldare, se fierbe

îirele se

usucă,
iar în

Culegere din com. Schineni.
Balaban, Joc. cit, p. 926.
Moraru, foc. cit, p. 187.
Panţu, op. ciz, p. 175: Mojdrean, frasin de munte,

L., Ornus europaea Pers.

urm,

bine.
ore,

zeama

vas,

se

unde

Fracinus

”

se

ornus
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bagă

firele din nou;

aceasta

se

repetă

de mai

nă când firele au prins bine. Atunci se scot,
se
cu apă rece şi se usucă (1).
2. Smicele

Prin

jud. Dolj

şi frunze

de

se cojeşie,

moşdrean

primăvara,

coajă

multe ori, pâ-

spală

bine

și calaican.

de

mojdrean

,
când este mai plină de must, se fierbe, şi
după ce se scurge
zeam

a în alt vas, se pune întrinsa calaicân,
mestecându-se
bine ca să se disolve. După aceasta se
pun,
se fierb, şi
aici se lasă să stea o zi şi o noapte.
Dacă după acest timp

se întâmplă că coloarea nu este îndestul
de bine prinsă, firele

se mai fățuesc odată, cu zeamă proaspătă.
Acest negru
însă, mai târziu, îşi pierde puţin coloarea
şi se face funinginiu (2).

3. Coajă

de moşdrean,

piatră acră şi lut

de

tocilă.

Prin jud. R.-Sărat se fierbe multă coajă
de mojdrean, se
împielreşte cu piairă acră, se adaugă în
zeamă lu! de locilă,
—nămolul

ce se depune

pe fundul culiei, cu apă

ce tocila în timpul învârtirei pentru ascujire.

în care tre-

In acel

lichid

se pun firele şi se lasă până prind bine
coloarea. Atunci
spală cu apă rece şi se pun la uscar
e (3).

XXXIV.

Zeamă

de coarne

se

CORN.

şi piatră acră.

Prin
jud. Putna
se culeg coarnele
pe vremea când
sunt coapte mai bine şi se fierb. După
ce apa sa înroşit, se

scurge

zeama

înir'alt

vas,

unde se împietreşte în pialră acră.

Lâna care sa pus în zeamă se zoleşte
bine, şi apoi se lasă
ca să slea acolo o zi şi o noapte, după
care se scoate, se
spală şi se usucă (4).
(2) Rizescu, foc, dif, p. 213,
(2) Barzeanu, foc. at, p. 229,
(3) Rizescu, foc, cif, p. 915.
(4) Balaban, op. cit. p. 263.
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XXXVI. CORN, MOŞDREAN, NUC ŞI SOVÂRF
Zeamă

de

coarne,

verzi,

coji

de moșdrean,

sovâri, lut roşu

coji

şi calaican.

de nuci

Prin jud. R.-Sărat, se pun coarnele de se fierb,
şi zeama
ce se dobândește, se împietreşte în pialră acră.
După cepiaira acră s'a disolvat bine, se pun și îirele la
împietrire. In acest fimp, în două vase deosebite, se fierbe coaja
: de moşdrean și coaja de nuci verzi, şi lichidul amând
urora se scurge şi apoi se amestecă. In acest amestec
se pune sovârf,
lul roşu şi calaican, şi după aceasta se pun
firele, unde se
lasă până se prinde bine coloarea de ele. Urmea
ză la sfârşit clătirea în apă rece și uscarea la umbră (1).

XXXVI. GÂRNEAŢĂ, MOŞDREAN ȘI ARȚAR.
Coajă

de gârneaţă

albă, moșdrean şi arțar, calaican

şi piatră

acră,

Pin acelaș județ, se îierb fiecare, deoparte, cele
lirei feluri
de coajă, după care se amestecă, şi iarăș se
fierbe. In urmă
să lasă ca să se răcorească și în zeamă se
pune calaican
și pialră acră. In acest amestec se pun firele
de in ori de
cânepă ca să fiarbă; din când în când însă,
se scot la aier
ca

să

se

înflorească,

uscându-se

puțin

în vopsea. Când se vede că au prins
se spală și se pun la uscare (2).

şi punându-se

iarăş

bine coloarea, se scot,

XXXVIII. SCUMPIE.
1. Scumpie

şi calaican.

Prin jud. Covurluiu se fierb frunze de scumpie verzi
sau
uscate, și în zeamă se pune calaican pisat; după care
se vâră și firele, se amestecă bine şi se acopăr cu o
ţesetură.
Astlel se lasă ca să se răcească înădusite. Procedeul
acesla
Ş

e foarte des întrebuințat de gospodine.

(1) Rizescu,
loc. cit, p. 215,
(2) Zbidem.

p. 216,
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Alte ori se pun
unul

de

fire şi

întrun

unul

de

vas un

rând

de coajă

frunze

de

să

răcorească.

scumpie,

de scumpie,

şi tot

astiel

mai

departe. Vasul se umple cu apă şi apoi
se pune la fiert, întorcându-se mai apoi mereu firele. După
o bucată de vreme,
se iea vasul de pe foc și deasupra
se scot firele spre a fi
presărate cu praf de calaican. In urmă
se atundă din nou

în

zeamă

şi se

lasă

ca

se

După

scot firele, se spală și se pun la
uscat (1).
Prin jud. R.-Sărat «se pune o litră
de frunză

în

cazanul

cu

apă, se

dă

în

undă

şi apoi

se

pun

aceasta

de

se

scumpie
firele

şi se

fierb. Se scot firele, se umple din nou cazan
ul
cu apă, se
pun 50 dr. calaican, se fierb şi apoi se
pun firele, cari se
țin acolo pe lângă foc până ce apa va rămâ
neă încoloră» (2).

Prin jud.

lunie,

când

Dolj,

se

nu

trecut din cop,

sa

culege

scumpia

cel

mai

târziu prin

tăindu-se nuieluşele

cu

sc-

cerea şi făcându-se mă/dăruşe. Ca să se păstreze
şi mai bine, îirele se desiac în mai multe bucăţi şi se
pun în săculeţe, cari trebuesc ferite de lumina soarelui. La
nevoie, acestea se fierb. şi în zeamă se întroduc cănurile
de vopsil. «Din
scumpie se obține o negreală lare; de aceea
în zeama de
scumpie se 'pune calaican tocmai la finit, când
materiile s'au
înmuiat de 3 ori şi prea puțin pentru fățuir
e» (3).
Prin jud. Mehedinţi, la oca de lână se
fierbe :;, ocă scum-

pie şi în zeama ei se bagă lână, unde se
fierbe 2 ore. Apoi
se scoate lâna ca să se răcească, se pune
o litră de calaican

în scumpie și apoi se bagă din nou
lâna, unde se fierbe iarăş 2 ore. In acest timp se scoat
e lâna de 3 ori, ca să
se răcorească. La sfârşit lâna se scoat
e şi se spală la fânlână (4).

2. Scumpie

şi piatră

vânătă.

Prin jud. Prahova se fierbe scumpia,
iar în zeamă se pune pialră vânălă. In zeama aceasla
se îniroduc firele.
(1) Salviu, foc. ci,

p. %75-6.

(2) Rizescu, /oc. cif., p. 216.

(3) Batzeanu, foc ci, p. 229,
(4) |. lonescu dela Brad, Agricultura rom.
în Jud. Mehedinţi.

p. 695-6,
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XXĂIĂ.
Scumpie,

SCUMPIE
bacan

ŞI BACAN.

negru

şi calaican.

Tot prin aceste părți se pun într'o căldare cam 15
litri de
apă de râu sau de ploaie cu 800 gr. scumpie și; kgr.
bacan
negru. Acest amestec se fierbe cam un ceas, cât
timp este
deajuns ca toată materia colorantă din el să
se dezolve în
apă. In zeama care se scurge de-o parte, se pune
şi se a-

mestecă, spre a se disolvă bine, 250 gr. calaican, bine
pisat,

după care se întroduc şi firele ce urmează a
se coloră.
Aceslea se fierb 2 ore în care timp se scot afară
câte
puţin

de trei ori. După

aseasta

urmează

clătirea şi uscarea (1).

Prin jud. Putna se fierbe un decalitru de
apă cu canțităţile de scumpie și bacan sus pomenife, aproap
e o oră. Lichidul scurs primeşte apoi 200 gr. calaican,
care se
mestecă
puțin. Lucrurile se fierb apoi până la 3 ore,
scoţindu-se la
aier la fiecare jumătate de ceas (2).

XL. SCUMPIE
Bacan

roşu,

lemn

de

ŞI BACAN.

scumpie

și piatră

vânătă.

"Dacă se pun din aceste
substanțe câte puţin și se fierb
in apă, se capătă un lichid prin ajutorul
căruia se poate dobândi pentru fire coloarea scorjişorie (3).

XLI. NUC
Coajă

de nucă,

ŞI SCUMPIE.
4

lemn

de scumpie

şi calaican.

Prin jud. Covurluiu «se desface coaja verde
de nuci, dacă
sunt coapte și se găsesc, ori dacă sunt încă
tinere, și nu au
coaja lemnoasă pe dedesupt formată încă,
atunci se taie nucile în bucăţi, se ieau apoi bețe de scumpie
verzi şi li se curăță coaja cu un cuţit. Apoi se pun înti'o
căldare de aramă

un rând de coajă de nucă, după aceea un rând
de fire, apoi
iar un' rând de coajă de scumpie,. după aceea iar
un rând de

“U) Moraru, foc, cit, p, 1812,
(2) Balaban,

foc. ciz., p, 2667,

(3) Rizescu, foc. cf, p. 221.

wtiblEi
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fire, apoi

iar un rând

de coajă

umple căldarea. Pe urmă

4

_BUCUREŞI »
de

nucă

şi tot aşa

i se toarnă apă şi i se

până

se

dă foc. In

timpul fiertului, se întorc mereu firele cu un băț, pentru ca
să nu ardă, astiel ca firele de deasupra să vină dedesupt
şi viceversa. Firele se fac cafenii şi ies cu alât mai îrumoase, cu cât coaja de nucă şi de scumpie au fost în mai mare cantiiate şi cu cât au fost mai bine fierte. După ce
au
fiert, se dă căldarea jos de pe îoc, se scot sculele de fire
la supraiaţă, unul câte unul, se presară bine fiecare cu ca-

lacan pisat, apoi se apasă din nou cu băţul

în

căldare,

ca

să le cuprindă bine zeama. Din cafenii, firele incep a se înegri văzând cu ochii, îndată ce au fost presărate cu calacan.
După aceasta se acopere căldarea cu un sac sau cu 0 velinţă groasă și se lasă astfel înăduşită până se răceşte. După ce firele s'au răcit, se duc la fântână pe cobiliță, se spală
bine în apă rece, se usucă, se vântură bine ca să cadă de

prin ele bucățelele de coajă ce au mai ramas lipite, şi sunt
gata. Firele au atunci o coloare neagră închisă, aproape cu
lustru

(1).

XLII. LEMNUL CÂNELUI.
1. Coajă

de lemn

cânesc

şi calaican.

Prin jud. Tutova se jupoaie coaja de pe acest arbust, se
fierbe până iese lichidul roşu cenuşiu şi apoi se pun firele la
fiert. După 2 ore de fierbere în care timp zeama din cazan
ce şade, se umple cu alfa tot de lemn cânesc. Vasul se dă
jos şi se lasă să se mai răcească. Atunci când se poate umblă cu mânele în vas, se ieau firele la frecat între mâni și

se îreacă bine de tot. După aceasta se scot, se pun pe nişte
scânduri

şi se presară

peste dânsele

calaican foarte

pisat și jar se ieau la frecat. Apoi se pun din
dul care a îosi în acest timp încălzit şi se lasă
mătate de zi. Acum se scot şi se usucă (2).
“Q) Salviu, loc. cit, p. 274—5,
(2) Culegere din com. Docani.

nou

mărunt

în lichi-

acolo

o ju-
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Procedeul

dobândirei coloarei negre din aceste

se cunoaște

2. Fructe

şi în judeţele

de lemnul

Covurluiu

cânelui,

(1) şi Putna

substanţe
(2).

calaican

şi piatră acră,
Prin jud. Prahova coloarea din
aceste substanțe se dobândeşie și coloratul se face întocmai
ca și la cea din fructe
de boz, calaican și piatră acră
(3).
Procedeul se praclică, după soco
tinţa noastră, şi prin Basa.
rabia (4).

XLIII. GLADIŞ
Gladiș,
Prin

jud. Putna,

calaican

şi piatră

se fierbe coaja

nă când apa se înroșeşte. După

vas, în care se pune

(5).

calaican

acră.

de gladi:ș întrun ceaun, pâ-

aceasta

se

și se mestecă

scurge

bine

într'alt
ca să se

disolve. Astfel lichidul se înegreşie.
Aici se pune materia ca-

re urmează să se coloreze,

câtevă ori la aier. Urmează

acră.

Materiile

mai

stau

ca să se fiarbă puțin,

în siârşit să se

cam

o jumătate

XLIV.
Slodun,

GORUN

îrunze

coloarea

neagră

(8), SCUMPIE

de scumpie

Prin

jud. Covurluiu toate acestea

și prin

și piară
după

care

jud.

Co-

ŞI SOVÂRE

şi sovâri,

piatră acră.

scoţind-o de

de oră,

se spală şi se pun la uscare (6).

Tot astiel se pregăteşte
vurluiu (7).

pună

calaican

şi

se fierb la unloc, se scoa-

(1) Salvin, foc. CiE, p. 276.

(2) Culegere din com. Jariştea,

(3) Culegere din corn. Văleniidc-munte
(4) Z. C. Arbore, Basarabia în Sec.
XIX, p. 445. «Coloarea neagră o
obţin
țarancele române din Basarabia din
poama cânelui (carateus) (sic) şi anum
e
din
sămânță (2) acestei plante», După câte
ştina noi, poama cânelui este fruct
ul coPăcelului /erzznul cânelui.
(5) Panţu, op. cd, p. 14a: Giadiş,
verioariu (Traus,), Acer fataricum L.
(6) Balaban, oc. cit, p. 268,
(7) Salviu, Joc, cit. p. 276,
(8) Panţu, op. cf, p. 115: Gorum,
șlădun, tufan, Quercus peduneulata
Ehrh,
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le apoi frunza şi coaja, se lasă zeama
ca să se răcorească
în aşă fel, cât să o poală suferi mânile,
şi în urmă se pun îirele ca să se cernească. «<Acesi obiceiu
e vechiu şi azi nu
mai este în uz» (1).

XLV. PLOMUNĂ

(2).

Plomună și calaican.
«Când seacă apele slagnante, prin luna lui Cupto
r, atunci se
scoale şi rădăcina plomunei, care este mare
ca buturuga
de

tuiă, cântărind cele mai mari până la
2 kgr. Aceste rădăcini se spală bine de nămolul în
care au vegetaţ, apoi

mai

curând

sau

puțin

mai

târziu,

după

trebuință,

apă pusă în caldare, până ce varsă
toată
se pune şi puţin calâican, numai
spre a

după

care se înmoaie materialele»

(3).

se fierb

în

negreala în care
împietri coloarea,

XLVI. SOVÂRF ŞI MĂR.
Sovâri,

coajă

de măr, fier Şi piatră

acră.

Prin jud. Dâmboviţa se fierbe sovârful
uscat cu totul, îloare, frunză și tulpină,—cu coajă de măr,
şi câna se capătă I:chidul de coloare cenușie roșietică, se
pune înlăuntru un cuiu
de fier, iar vasul se fierbe înainte.
După ce zeama sa mai
închis, se scurge întrali vas, se împie
lrește cu pialră acră,
şi după aceasta se pun la fiert cu
iirele și se fierbe până se

dobândeşte

coloarea cenușie foarte îrumoasă

(4).

XLVII. CĂTINĂ (4).
Se pomeneşte ca putând
(1)
(2)
(2)
(4)

fi folosită la coloratul

Salviu, foc. cif., p. 276.
Puimonaria officinalis L. ?).
Barzeanu, Joc. cit, p. 230,
Culegere din com. Dragomirești,

în negru.

(5) Panţu, op. at, p. 51: Căfină mică, cătină, cătină
roşie, tantariscă, (Trans.),
Myricaria germanica Desv., Tamarix germanica L.
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XLVIII.
Roșu

(galben--sovârt

“frunze

ROŞU

-. NUC.

şi îrunze

şi coji de nucă

de

pădureţ

şi bursune.

acru)

«Mai din bună vreme se strâng cojile de
nucă, se pun înfrun vas, înipreună cu bursune (1), unde,
zăcând, putrezesc
Şi se înegresc lare. In acest vas se umplu
flori, se pune părul (lâna) la mohorți! (se face roșu înilor
it), apoi se scoate
şi se usucă. Se toarnă în urmă mohorțelel
e (îlori de tăcut
roşu) peste cojile de nucă şi bursune, și
se lasă să stea câtevă ceasuri. Se scurge apoi zeama, se
încălzeşte, se toarnă
din nou în putină cu coji şi bursune, şi
acum se pune părul
la cernut. Părul se lasă acolo o zi şi
în urmă se scoate, se
pune la soare se usucă, și de este iarnă,
pe cuptor; apoi iar
se scurge cerneala și se pune la încălzit
și iar se toarnă în
putină, punându-se şi părul, Operaţiunea
aceasta se repetă
şi câte 2—3 săptămâni, până se se obţin
e un negru îrumos
şi curat. Acesta este cel mai bătrânese
chip de cernit şi cel
mai greu. Babele zic: «e greu are de
cernit aşă, domnule,

dar fără de necaz nimic nu se poate face!»
(2).

XLIX ROŞU -- ARIN.
negru, rugină, sare mare şi piat
ră acră.
Prin Bucovina în sucul care rămâne dela
coloararea în roşu,
numit roșeală sau mohorjele, se pun
firele de lână de se
Roşu-i-arin

mohorâjesc şi numai după aceasta se
urmează coloratul.
Scoar/a de arin negru uscată, se opăreşte
cu untrop întrun
ciubăr, se acopere

A doua zi, zeamă
fiert. In zeama

şi se lasă o noapte,

se strecoară şi

(în ceaun)

se pune

ca să se răcorească,

se pune

amestecă şi se fierbe până ce, luând

o lingură

întrun
de

ceaun

la

rugină, se

o picătură şi punâ

nd-o
pe unghie, zeama lasă o pată neagr
ă. După aceasta se scurge sucul într'o putină și se lasă să
se răcorească, punând
(i) Bursunele, despre care am

mai vorbit

„sunt un fel

de rugină roşie-portocalie, cu pete lucitoare, cari se
găsesc la munte, pe pâraie, în anumi
te locuri,
dar şi pe ape stătătoare“ (Lupescu,
Teodorescu, op. cit, p. 254); cfr, Dicţ,
limbii
române, la cuv. borsimă.
(2) Lupescu, Teodorescu, Joc, cil,
p. 21,
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înlăuntrul pulinei sare mare sau
și pialră acră. Prima face
ca sculele să devie moi, iar cea
din urmă pentru
o mai bună
coloare. In sfârşit se pun sculele
și se lasă să stea 3 zile,
după care
se

zeama

scot

şi se

usucă.

slăbuţă, care se numește

mă, şi firele se pun din

Dacă

nu-s

bine

/ungă, se mai

nou. După

spălare

colorate,

adaogă

şi uscare,

în

zea-

firele
capătă o coloare lucie neagră
ca pana corbului sau murie.
Coloarea neagră se poate dobândi
și pentru firele cari au
fost făcute cărămiziu sau cărămiziu
închis cu arin negru. În
acest caz, zeama de scoarță de
arin și rugină de pâraie, după
ce sa îiert
lămână,

bine, se scurge întrun vas, unde
se lasă o

când

se pune

în ea calaicanul. Se amestecă

săp-

și apoi

fiind călduță, primeşte într'însa firele.
Vasul se va ţine apoi
la căldură. Sculele scoase au o coloare
neagră deschisă, dar
cu cât se spală
rea

se mai

(1) Marian,

şi se usucă
înegreşte (1).

Cromatiea,

p. 43-45.

de mai

multe ori, cu

atât coloa-

CAPITOLUL
COLORATUL

VI.

BURANGICULUI.

Obişnuit, burangicul sau borangicul nu se boește, ci se lasă aşă cum se /rage din gogoașe, alb sau galben. Numai

câteodată, sculele de burangic se pun în vopsele, cari sunt
sau galbene, sau verzi. Boirea galbenă, se face mai ales atunci

când

această

coloare

firească

I. COLOAREA
1. Coajă

de

"Prin jud. Bacău

pădureţ,

se fierbe

coloarea

acră

şi lapte

în apă şi vas cât

col bun», se pun şi sculele de
capătă

spălăcită.

GALBENĂ.

piatră

curat, coajă de pădurej, după
cenuşie. Când a fiert bine, se
se adaugă tot pe atâta Japle
mărunt pisată. După ce se dă
când

este prea

se

dulce.

poate

de

ce a fost curăţită de pojghiţa
scurge zeama întralt vas, unde
de vacă şi puţină pialră acră,
amestecul acesta «întrun clo-

burangic

şi se

fierb

până

voită (1).

2. Răchită și piatră acră.
Prin jud. Putna coloarea se dobândește și coloratul se îace întomai

ca şi la celelalte fire.

3. Şoiran
Prin jud. Dolj,
deschis, lâmâios,

de grădină.

«din şofran de grădină obținem un galben
fierbându-i numai îlorile; însă, fiindcă îlo-

(1) Culegere dela Marghioala

Ardeleanu, com. Moineşti.
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rile lui sunt migăloase la cules, de
aceea se obţine prea pulină văpseală, şi se întrebuințează
de sătence a redă coloarea gălbuie mătăsii sau burangicului
ce-o pierduseră gogoşile
la fiertul lor în apă, când se frăsese
burangicul» ().

II. COLOARE
Fructe

de lemn

cânesc

VERDE.

|

şi piatră acră.

Tot prin jud. Dolj, boirea burangicului
în verde se face, în
chipul următor: Se culeg prin Sept
embre, şi câteodată chiar
şi mai târziu, fructele de Jemnul
cânelui, arbust ce creşte
mai ales pe sub alţi copaci, la umbr
ă, se freacă aceste bobițe bine în palmă şi apoi, aceea
ce se dobândeşte, se pune
în apă căldicică, unde se fierbe până
ce amestecul acesta face un fel de spumă verzuie. După
ce a fiert, se adaugă 20
gr. de piairă acră la vadra de apă,
şi apoi se pune şi burângi

cul tors, gogoșile sau pânzătura. «Nici
o materie nu este
mai uşor de colorat ca mătasa, fiindcă
numai din atingere
prim

ește orice coloare. De aceea color
ile preparate pentru
mătasă, să se facă în mică cantitate
şi în condițiuni de a fi
cât

mai abondente în materii colorate»

(1) Barzeanu, foc, cit, p. 237.
(2) Ibidem, p. 934.

(2).

CAPITOLUL

VII.

CANITUL PARULUI
Părul capului şi l-au cănit acei pe
spăimântat şi li-au arătat prea de vreme,
apoi, apropierea morţii timpurii. «Un
de noroc», dar mai multe, nu. Deci,
şi-au cănit părul capului,--bărbaţii şi

cari îirele albe i-au înînțâi, cârja bătrâneţii, şi
fir de păr alb e semn
toate la un îel! Unii
femeile,—precum şi al

musteţilor şi barbei.—la barbaţi—ca să nu pară prea bătrâni,
şi

ca

să

nufie

luaţi în râs. lar cine n'a făcut-o, a răspuns

celor luători în râs cu:
Apa

Omul

"m vale nu cotlește,

prost nn "nbătrâneşte:;

Inălbeşte ce! cu fire,
Bună oară ca şi mine!

Căneala sa întrebuințat totuş și pentru închiderea unei
colori roşcate a părului, pentru roşcarea ni ş. a.
Cei ce-și cănesc părul sunt socotiți ca nişte firi ușuratece.
Ne
lămurim
astiel de ce însuş Niculcea Cronicarul
pomeneşte cu dispreţ despre Duca Vodă, scriind că «își cerniă
barba, pe atât se cunoştea că nu aveă acătare minte sau îrica lui Dumnezeu».

Alţii cred că prin cănirea părului, se săvârşeşte

chiar

un

păcat.
«Damnez=u
tatăl, e cu părul alb, înflorit ca copacii, primăvara, când îniloresz; de aceea e păcat să-și boiască omul părul. Să-l lese așă, să înilorească cum
dă Dumnezeu» (1).
Rețetele

cănelii

se

vor

3
(1) Voronca, op. cf, p. 1938.

găsi

cu

greu,

căci nimeni

nu

poale
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şli

decât

ceea

ce-a

făcut;

şi cum

nu

se vor

găsi bătr

âne sau
bălrâni cari să spună că-și cănesc
sau şi-au cănit părul, vom
aveă, prin urmare, şi lipsă de asem
ene rețele, pe cari nu le
uitau unele din cărţile vechi.
Un manuscript, copie din 1833, ne
spune că «Se/ghie se pune în lăutoare, că face părul negr
u» (1).
Un alt manuscript miscellaneu, pe
care l-am dobândit din

jud. Covurluiu, ne dă această

rățelă: «Peniru păr roşu,

cum
să-l faci negru: Pilitură de argint
să pui intro sticlă ; să pui
pulină apă |și] sare peste apă, să o
pui stecla în (argintisum )
(sic), nisip cald, fierbinte, [sticla fiind]
destupată, şi când vei

vede

că s'au topit argintul, să torni puţină apă
curată dea-

supra

şi răcindu-se, să ungi

înegreşte»
Prin

părul. Insă

(2).

jud. R.-Săral,

“gogoși

nu şi pielea,

că

se

de ristic şi piatră de

ristie înegreşte părul încărunțit înainte de vrem
e» (3). Reţeta completă o găsim însă aiurea: «Se ieau gogo
şi de răslic, 20 dr: a-

cestea pisându-se

bine, să se puie într'o oală zmălţuită,
nouă,

cu îrei lilre de apă, să fiarbă la foc
lin, până

ca o lilră, după

care se stoarce

rămăşița de

ceva
2

scădeă

litre

de apă
caldă; după aceasta să se spele bine
părul de unsoare, foarle curat,
și să-l laşi să

se usuce.

mă de gogoşi de răstie şi după

ungi

cu zeamă

de calaican

după

ce

se

care să-l ungi cu zea-

va

şi aşa să se

uscâ

bine, să-l

urmeze

odată

cu
una, odată cu alta, până se va negri
părul după plac. Păzindu-se
totdeauna

cu

Sopon,

după

ca mânile

toată

pe urmă

udătura

ele»,

să se spele

părului,

spre

a nu

foarte

se

bine

văps!

şi

Tot acolo este și rețeta facerii părul
ui din alb. castaniu:
«lei var nestâns ca o jumătate de ocă,
îl stângi în 5 ocâ de
apă caldă
după

, întrun vas de lut zmălțuit sau
căldăruşă
care îl tulburi, acoperindu-l bine, să
stea până

zi, să se limpezească
apă

ca lacrima;

foarte încetișor intrun

mestece

cu

varul.

Cu

această

(1) Șezătoarea. X p. 63.
(2) Comunic, de cl P.G. Savin,

(8) Rizescu,

7oc. cit, p. 22.

clondir,

spoilă,
a doua

apoi să se scurgă această
păzindu-se

apă

com. Jorăşti.

de

var,

să

după

nu
ce

se ase

va

spălă de unsoare părul bine și se va uscă, să se ude părul
de două sau trei ori pe zi. lar a doua zi să iea piatră vânătă,
adică

sare de

dela spiţărie,

aramă,

acestea,

cinci dramuri;

preiuindu-se bine, să se topească într'o litră de apă de trandafir, caldă, şi să se ude părul iarăș de două
zi, păzindu-se

și urmând
de

întotdeauna

ca

părul să

astiel, într'o zi cu apă

sare de aramă.

Urmându-se

plac» (1).

va face castaniu după
Prin jud. Dorohoiu,

mai

şi trei ori

de var și în

regulat

într'o

îie uscat când te-i udă,

alta

cu

cea

cu aceasta, părul

dedemult, se puneau de către

se
unii

coji de nuci la teasc. Cojile trebuiau să fie proaspete şi verzi.
Zeama galbenă negrie, care curgeă, se înegriă, după câtvă
timp. Cu ea se ungeau încărunțiţii pe cap (2).
Prin jud. Bacău se ard beţete de busuioc, iar cenuşa se
amestecă cu untdelemn, făcându-se ast-iel un fel de ir sau
alifie, cu care se dă părul capului şi sprincenele (3).
Prin unele părţi din jud. Suceava femeile îşi înegresc sprincenele cu muc de lumânare de său ars (4).
Ori cum, cănitul nu intră în obiceiurile mari ale Românilor,—în slăbiciunile lor,—cum aflăm că aceasta se întâmplă
în Balcani, la Bulgari şi Sârbi (5).
Peniru ca vitele să nu se piardă într'o cireadă mare, primăvara, când se dau la suhat, sau când se duc la cirezi, la
iarmaroace

sau

bâlciuri,

li se

pătează

fruntea

sau

spinarea

cu poamă de boz, în care se pune şi pialră acră, spre a
pala mai trainică (6).
Viţeilor şi mânjilor, ca să nu se deoache,
chiuriîn frunte, cu felurite boieli roşii (7).

Tot aici adăugăm

li se

i

face ben-

şi obiceiul femeilor de a boi cu

Chinc-,

var, bobocii de rajă ori cei de gâscă, a treia zi după ce au
fost scoşi, când urmează să fie dați afară, ca să nu se deoache (8).
U)
(2)
(3)
(4)
(5)
sebi,
aibă

D. Lupaşcu, Medicina babelor. Bucureşti, 1890, p. 81—2.
Culegere din com. Hânţăşti, dela N. Chelaru.
Culegere din com, Moineşti dela Marghioala [. St. Ardeleanu,
Comunic. de d-l M. Lupescu, com. Bogdăneşti.
A. Dozon, Chansons populaires bulgares, Paris. 1875, p. XXIX: „Iu
deoîn Serbia, nu-i o femeie care dela şapte, opt ani şi până la moarte, să nu-şi
părul boit negru; părul blond şi alb este necunoscut“,

(6) Culegere din Socea-Cândeşti, jud: Neamţ, comunic, de A. Moisei, învăţ.

(7) Culegere
(5) Idem.

din Țepu, jud, Tecuciu.
,

CAPITOLUL VIII
FIERTUL TORTULUI
Prin for/, de obiceiu, se înțeleg

firele toarse din

cânepă,

cari sunt de cea mai bună calitate ; firele
de calitate proaslă se numesc canură. Din firele de canur
ă se pot ţese îndată, astfel cum ies din furcă, țoale, saci
ș. a.; din tort, care

poate fi sau fuior, sau câlji, se va țese pânza (1),
însă numai

după ce acesta va îi fiert. Prin lierbere
sau coacere, cum
se mai zice prin unele părți, tortul, din cenuş
iu roșcat, se îace pe de o parte alb, iar pe dealta se mai
moaie,—«nu-i aşă
de băjos».
"
Prin unele părți din jud. Suceava, se moaie
tortul în apă

călduţă,

întrun

ciubăr

sau

covată, iar

după aceasta

se

aşea-

ză în alt ciubăr mare, unde se pune un rând de
scule [călepe,
Iorluri ori jumălăți) şi un

rând

de

brufluială de cenuşă

(ce-

nuşă cu apă, groasă ca bruituiala de zidărie),
şi asiiel se ur-

mează până se umple ciubărul. Pe fundu
l ciubărului, şi la
gură, se pun paie. Fundul ciubărului e
găurit şi are dop, ca
să se poată da drumul apei din el, când
este nevoe.
De asupra, în ciubăr, se pun și grăunjfe
de popuşoi.
In acest timp se pune un ceaun sau
căldare mare pe
foc, cu leşie, și se lasă de fierbe în clocot
e. Când fierbe,

se toarnă apă în ciubăr cu o cofiță (cofă mică),
până ce ciubărul sa

umplui.

Atunci

se dă drumul

leșiei din

ciubăr

pe

/ndustria casnică la

Ro.

gaura dela fund. Apa aceasta se pune,din nou
în ceaun şi se
fierbe şi iar se toarnă în ciubăr când clocotește
. Când apa
(1) Multe amănunte asupra tosrului în T, Pamfil
e,

mâni,

p. 206 şi urm.

!
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e roşie lare, se schimbă

alta. Asltel se repelă

de

ori. Operația aceasta se chiamă fier!ul călepilor.
Unele

ciubăr,

gospodine
n'o

mai

nu întorc apa,

toarnă

înapoi,

adică

ci pun

pe

cea

mai

multe

ieșită

necontenit alta

din

curată.

Se toarnă câte 10 ceaune, până ce grăunfele de deasupra
crapă şi se fac flori. Lucrarea aceasta se îace noaptea.
Dimineaţă, ciubărul cu călepe se duce la baltă (de obiceiu
un
pârău sau gârlă curgătoare) ori la fântână: călepile
„se clătesc în apă rece ca să se ducă bruituiala de cenuşă,
și se zolesc, după care se puu pe gard ori pe culme spre ase usucă,
rășchirându-se.
Dacă călepele nu au ieşi! curate şi albe (1), se mai fierb

odată (2).

lată şi chipul cum se fierbe tortul prin unele părți din
jud.
Neam[.
După ce toriul sa muiat, adică sa spălat cu apă călduţă
întrun ciubăr, se urmează cu aşezarea lui în straturi
învrâstate cu bruituială groasă ca cirul (3). Ciubărul se umple
de

mai

multe

drumul

ori

la apă;

cu

apă

fierbinte,

în chipul

acesta

dându-i-se

din

când

în

când

toriul din ciubăr se spală în-

truna cu apă fierbinte. Această lucrare se face de mai mul-

te ori,— până la 15 ori, de obiceiu. In urmă se scot
călepile
şi se duc la baltă, spălându-se cu apă rece. Alte femei
obişnuesc însă, a aşeză tortul pe cuptor, în loc dea-l
așeză

în ciubăr, pentru fiert sau. inălbit. Ori cum, şi aici trebue să-l

înmoaie

şi să-i puie

bruituială şi altul de

paie dedesupt,

călepe.

şi în

urmă,

Chiar deasupra,

un rând

peste

de

clilul

de călepe, să se puie mai multe țoale. cari frebue să
steie veşnic ude. Cuptorul să nu fie nici prea fierbinte, dar nici
rece,
ci aşă cum se înfierbântă pentru pască. De multe ori,
când
fierbi tortul pe cuptor, nu eşti sigur de izbândă bună.
Mai
(1) Albul este cea mni plăcută coloare a Românului : a/b
ca zăpada, alb ca
varul, alb ca hârtia, alb ca lapteic. alb cum e caşul,
alb ca hiclghea. alb ca
crinul (floare). alb ca Ehioara, ş. a. In cântece : „cu cămeşă
albă floare, spălată

de-o fată mate!
munte.

Din pricina muncii, straiele albe nu se poi purtă

Albul murdărit. mânjit, zmplu, se capătă numai
(2) Datina Rom. din com. Bogdănești.
(*) Terciul.

prin spalare.

decât pe la
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bine reuşeşte când îl dai în cuptor, ca pe
mălaiu, căci se
coace mai bine. Dar şi aici trebue chibzuială
, să ştii să po-

Iriveşii focul, pentru a nu se arde firele. In cupto
r, tortul se

dă astfel:

Se înfierbântă cuplorul ca de mălaiu, se lasăsă se
mai ră-

cească puţintel, apoi se mătură
cu o petecă la vâri) bine udat. Se
luite. Când sau gătit de aşezat,
de bruituială mai gros. In urmă
Din când în când se cearcă spre

cu pămătuiul (un băț lung
face un culcuş de paie bruideasupra se pune un strat
se aslupă cuptorul la gură.
a vedeă tăria focului. Dacă-i

prea lare, se mai asvârle pe deasupra cu bruftu
ială. Se lasă

să slea 2—3

zile pentru

a se albi

scot şi se clătese la baltă (1).

bine,

după

care

limp

se

Prin jud. Tecuciu, fiertul tortului se iace
obişnuil iarna şi
line o singură zi, în chipul următor: Se iea
cenuşă de lemn
lare : stejar, salcâm ș. a. şi se pune întru
n gălelar (2) care
are două sau mai multe găuri la fund.
Peste cenuşă se
loarnă apă caldă şi se iea la mestecat până
se face o /urocală sau un terciu, în care se moaie și
se amestecă-şi «bucăjile» sau sculele de tort. Peste scule se
pune apoi un strat
de paie, peste paie iarăş un sirat de cenuş
ă cernulă şi a-

poi, acest găletar se urcă deasupra

unui

alt găletar gol. Da-

al treilea, care este gol.
In acest timp, pe foc clocotesc ceaune

mari cu apă, de un-

că gospodina are multe bucăţi de tort,
umple 2 găletare, le
pune unul peste altul şi cel de dedesubt
se razemă pe un

de se iea cu o tivdă ori cu o oală şi
se loarnă în găletarul
dedeasupra. Apa străbate stratul de cenuş
ă şi se scurge prin
cel de paie, în jos, sub formă de leșie,
la sculele îmbibate în
cenușă. Din găletarul sau găletarele cu
scule, Jeşia se scurge pe găuri în găletarul dedesup!. Astfel
se urmează
toată
ziua (3). Meșteşugul stă mai ales în alege
rea cenușii, dar
şi în alte «<mărunfușuri».
(1) Comunic.

de d-] A. Moisei,

învăţ , Neimţişor-Vânători,

(2) Găletarul este un vas de lemu, ehptic, puţin
mai

fund

şi înalt de 70—80

cm.; are 2 torţi.

(3) Culegere din com. Țepu, jud. Tecuctu.

Neamţ.

larg ia gură decât

la
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Cu privire la acele «mărunfuşuri»,—amănunte
practice,-iată o îrumoasă /aclă:
O îemeie fiind luată în scurt de bărbatul său, ca să-i
arăte
fusele de cânepă toarse, aceasta, în înțelegere nu moaşa
satului, sa urcat în pod şi de-acolo a începui să numer
e bărbatului îusele toarse.
Acela fus însă treceă dela femeie la
moașă

și dela

aceasta

batului.
Vine acum

rândul

la

femeie,

fiertului.

spre a

Femeia

fi iarăș arăfat

aşează

obiceiu, dar tocmai atunci iată intră pe ușă și

lucrurile

moașa,

băr-

după

jălu-

indu-se:
—-«Ce să fie mamă! Am dat peste întâmplare chiar eri. An
pus tortul la copi şi plodul de nepot, lonică al îiică-mii Ma-

randa, na băgat de samă, a scăpat de a
casă

şi s'a făcut tortul

fina Ileana, cam
fă ca

„_.—

mine,

câlți!!! și am

trecut cioara

venit

întrun

auzit că azi o să-l fiarbă și ea;

peste

suflet la

să nu pa-

Dacă»i vorba așă, moaşă, am să păzesc eu,-—zise omul.

Te rog și pe d-la:stai

Femeia
toarse,

şi ajută

le așeză toate după

puse

fuiroare

femeii,

şi nu ţi-o îi degeaba!

obiceiu, dar

și deasupra,

singurul

în

de

fuse
tors.

Pe bărbal îl aşeză în faţa casei, unde băteă

tare, să steie de pază, să nu treacă

vre-o cioară

iar ele începură a fierbe şi a turnă leşie

loc

îus ce aveă

soarele

mai

peste

casă,

clocotită

în

găle-

farul cu câlţi. Fierbe ziua întâi.—omul sta şi ziua şi noaptea
cu ochii slicliți, să nu treacă vre-o cioară pesie casă. A doua
zi, pe când eră foc de soare, bietul om, fiind doborit de

trudă și căldură, adormi. Napucă bine să adoarmă, că femeia şi baba alergară la el, plângând și văitându-se, că s'a

făcut tortul câlţi».

Apoi fireşte, tot omul și-a îndemnat nevasta să nu-şi

facă voie rea:

mai sunt ani şi va mai

fi cânepă

Prin jud. Covurluiu, fieriul tortului se numeşte

mai

de tors! (1).

copiul lor-

lului şi se face în chipul următor: tortul se pune în şliubei
u,
o scorbură de copac mare, sau într'o balercă fără funquri.

Balerca se îngroapă jumătate în pămâni iar la fund se îa-

(1) Culegere din com.

Corod,

jud. Tecuciu,

înpărt,

de d-I N.

Bradea.

AU
ce şipol, ca să aibă pe unde să se scurgă
apa. Peste torl, în
Şliubeiu sau balercă, se toarnă apă clocotită
timp de 2 zile,
în care vreme tortul «se face alb ca omătul»
(1).
Prin jud. Suceava, când torturile ies albe
şi frumoase, se
mai moaie odată în uncrop (apă fierbinte),
în care s'au pus
jumeri ori ouă clocile. Acestea au de
scop dea face toriul

mai moale, din aspru ce este, şi a-i da o
coloare
buie frumoasă (2).
(1) Culegere din com, Puţcani, comunic,

(2) Dict, de Casandra

lui Gh. Ou

de d-l T. |, Cruceanu.

din com,

Bogdănești,

albă-găl-

CAPITOLUL

IX,

GHILITUL PANZII.
Am spus la «fiertul tortului», că această operaţie
are de
scop înălbirea şi înmuierea firelor toarse. Scopul
se atinge,
însă nu în totul. Pânza de «fuior în fuior» (îuior
bătaie, îuior
urzeală) «câlţi în îuior» (îuior urzeală Şi câlți bătaie)
, «câlţi în
câlți», «fuior în bumbac» sau «câlți în bumbac», este
încă tot
galben-cenuşie,
«tare» şi «băţoasă». Deci, înainte de a se
folosi, înainte de a se croi dintr'însa rule, frebue
să se ghilească (1), să se inălbească, adică să se facă albe
şi moi.
Megleno-Românii zic al/biri pondza, a înălbi pânza
(2).
Ghilirea, ghililul sau inălbitul Pânzii se îace vara, obişnu
it
“utre prăşit şi secere, sau după secere, când gospo
dinele sunt
diletnice,
—și întâlnim o sumă de cântece pentru acele îete şi
neveste cari, din lene sau nepricepere, se pomenesc
iarna cu
pânzele neghilite:
Cine joacă căzăceşte,
Vara pânza n'o bilește,
Şi-o bileşte la Crăciun.
Când îl strânge gerul bun (3).

Și tot astiel prin jud. Neamţ:
|

Cine joacă ţărăneşte,
Vara pânza n'o ghileşte,

“UA. Vasiliu, Cântece, p. 199: <Boilesc, giiesc, ghilesc.
înălbesc pânza prin
spălăre şi clătire în apă. Spălarea şi ciătirea se face
de mai multe ori după olaită. După fiecare dată, se întinde pe iarbă, ca să se usuce,
Când se clătesc din

nou în apă, nu se zice că se ghilesc, ci că se dau». In munţii
că se befhilesc pânzele.
(2) P. Papahagi, Megteno.Românii,

(3) Voronca, op. cf, p. 1063.

II, p. 52

Sucevii se

zice
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i-o ghilește la Crăciun.
Când o bate gerul pe drum;
Și-o ghileşte la Bobotează,
Când o bate gerul pe ghiață

Prin Moldova

de jos se apropie

(1).

de strigătul

bucovinean:

Cine joacă căzăcește,
Pânza vara n'o ghileşte,

Și-o ghileşte la Crăciun.
Când îi gerul

numai

bun

(9).

Ghilitul ze face de obiceiu pe malul unei ape sau pe
pajiştea unei fântâni; acest loc se numeşte ghililoare,
cum

zice

și

un

cântec:

Yrigurile te beşică,
Dragostele te usucă ;
Te usucă de picioare
Ca pânza la ghilitoare,
Când o 'ntinzi vara la soare (3).

lată acum

cum

Prin Bucocina

se face

ghilitul în deosebite

părți:

pânzele se ghilesc o zi «la vale».—]a apă,--

Şi se duc spre sară, cam ude, acasă. După aceasta
se pun
într'o zolniță, astupată la fund, în care se toarnă leşie, urmând

apoi iarăş 2 zile de ghilit
la zoliişi apoi se ghilesc
Prin jud. Suceava, «după
(războiu), de-i iarnă, se lasă

la apă. A cincea zi se pun iarăș
până se face pânza albă (4).
ce se scoate pânza din stative
până mai pe vară, şi apoi se du-

ce la fântână. Acolo se pune pânza pe marginea unei coveţi
plină cu apă, acolo se întinde pânza de un capăt şi se
poartă
mereu prin apa din covată, punându-se partea puriată
prin
apă, pe celălalt capăt al coveţii, până ce se poartă prin
apă

toată pânza. Apoi se pune pânza la uscat pe iarbă şi iar
se

ghileşte, până

se face albă. Aşă

se ghileşte pânza unde

nu-s

ape curgătoare. Unde sunt ape curgătoare, pânza se ghileşt
e
deadreptul în acele ape» (5).
Prin alte părţi, tot din jud. Suceava, pânza se ghileşte
pe
prundul apelor curgătoare, la fântână, într'o covată mare
sau
(1) Cules din Socea-Cândeşti,

comunic. de d-l A. Moisei, învăţ. Prin Bogdă-

neşii-Suceava se cântă cu vorbe cari nu se pot scrie.
(2) Culegere din coim.-Țepu-Tecuciu.

(3) N. Păsculescu, op. cit, p. 343: ghilitoare, ghilire Uuşi),

(4) Culegere din Vicovul de sus, comnnic. de d-i P.
Cârstean,
(5) L. Creangă, Op, compl., București 1906, p.
497.

IA
a şipote. Prin aceste părţi, pânza se clăteşte
în apă limpede,
dând cu parte din ea înainte şi 'napoi,
după care se întinde
pe prund ori pe pajiște verde. Se dă pe
zi de multe ori. Nici

odată însă nu se lasă pânza să se usuce de
jilavă.
Ghilitul se face când

e soare

și

îrumos,

toi,
de

ci

să

fie

pe la ora

9
dimineaţa și până la 4 după amiază, când
arde soarele.
După ce s'au ghilit pânzele, se pun 5—6 zile
la fiert în
ciubăr, aşezându-se deasupra un cenușer cu cenuşă
de ciucalăi,

multă, și cu grăunfe de popuşoi. Intr'însul
se toarnă apă clocotită, până se umilă grăunțele. Pânzele
se scot şi se duc

din nou la ghilit, după asta, şi se ghilesc până
pânza s'a îăcut albă, adică până ce a ieşii din ea toată
vinețeala.
Pânza

se strânge

apoi

în valuri și se păsirează ori se vinde.

Unele femei șirete, pun, când au

gătit de

ghilit pânza, în

apă de var, ca să se facă mai albă; acest procedeu
îl întrebuințează mai ales la pânza de bumbac, când
au s'o vândă

în târg (1).
Prin unele părți din judeţul Neami, ghilitul
două părţi; fiertul şi ghilitul propriu zis.
Pânza

se

|
desface

în

se fierbe tot în ciubăr, ca și tortul, dar nu se
pune

bruftuială. Numai deasupra se pune un leşier pe
care se aşează cenușă de ciucalăi de popușoi.,In ciubăr
se pun bucățile de pânză. Peste cenușă se toarnă mai
multe
de apă clocotită. Din când în când, se schimbă
apa

ceaune
printr'o

deschizătură ce se găseşte la fundul ciubărului. De
obiceiu se
toarnă 15—30 ceaune, când bucăţile se scoi
pentru a se
ghili la baltă.
|

Pentru ghilitul pânzelor se aşteaptă un timp
frumos şi se
alege o apă limpede, cu învecinare de iarbă
verde și curată.

De obiceiu pânzele se ghilese după prăşitul dintâiu,
de câte
3-4 ori pe zi, ba chiar şi de mai multe ori, în
curgere de

5-6

zile. Meşteșugul stă în potrivirea sbicirii pânzelor
de cătră

soare (2).
Prin

jud. Dorohoiu pânzele

se moaie

o singură dată în apă

(1) Acest lucru se vede şi în jud, Tutova
.
(2) Dict, de d-na Maria Moisei, comunic.
de d-l A. Moisei, Socea-Cândeşti,
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caldă şi apoi se usucă, după care se dau la apă
receo săplămână întreagă.
Apoi se pun la şliubeiu, acesta având paie pe
îund, şi peste ele se așează un strat de cenuşă, care are
dedesubtul ei
un alt strat de paie. Peste aceste 3 straturi
se toarnă apă
clocotită și se lasă astiel la zolniță până a
doua zi.

Se dau iar la apă rece la fântână, o săptămână
Dacă

pânzele

nu ies albe, unele

din operaţiile

se repelă odată (1).
Prin

şi

jud. ași, pânzele

uscându-le

la

se dau

soare,

după

Pânzele nu trebue să se usuce
rească, adică să se svânie.

2—3

înlreagă.
de mai

sus

zile la leșie, muindu-le

puterea

de

căldură

cu totul, ci

a

numai

să

zilei.
înflo-

Se pun la șliubeie. Pânzele se aşează în ştiube
ie şi peste

ele se toarnă leşie prin leşierul (săculțetul)
cu cenușă. Aici
se ţin două zile, dacă tortul n'a fost bine fiert,
sau numai o zi,
dacă tortul a fost bine fiert; adoua zi se
dau la soare.
Se duc la iaz, apă curgătoare sau fântână,
şi se usucă la
soare. Aceasta ţine 2- 3 zile, până capătă
faţă curată (2).

Prin satele din jurul

bătându-se în apă
ori pe zi (3).

Huşilor, pânzele

și apoi

uscându-se

în

se

bilesc

curgere

în
de

bălii,
10—12

Prin jud. Bacău se moaie pânzele în apă caldă
o singură zi.
Se ghilesc la apă rece 2—3 zile, toată ziua.
Se moaie în leşie și apă fiartă 2 —3 zile, câte
o singură
pe zi.

dată

Se ghilesc la apă rece.
du-se
supra,

Se

pun

pânzele

la copi, lubzân-

ca şi cămeşile, adică leşia cade întrun
vas de deaprintr'o gaură, peste pânze, pesle cari trece
şi se scurge.

Se clătesc la baltă.
Pânzele

de bumbac

se moaie

cu apă

caldă o

ghilesc la baltă (4).
Cea mai completă descriere a ghilitului o

jud.

Tecuciu,

com.

Țepu.

li

acest

sat

zi, şi apoi se

avem

ghilitul

însă din
se

face

la
râul Berheciu, apă limpede și curgătoare,
pe ale cărui maluri
(1) Culgere din com. Hânţeşti,
(2) Dict de Ana V. Nechita, coma, Romănești,
(3) Comunic.

de d.

P. Biru,

(1) Dict. de Marghioala 1.. St, Ardeleanu, com

.

Moineşti,
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e o pajişte îrumoasă,--sau acasă, cu apă dela
fântână, pe
pajișiea dealului sau prin livezi. Cele mai
mulie gospodine
însă se duc la Berheciu, unde apa nu se cară
şi unde, după
ce «dau» pânzele, mai cârpesc ruie pe mal,
mai pot spune
câte-o «minciună» ş.a. Ghilitul pânzelor face
epocă, şi-i muli
iubit de femei. Dimineaţa pornesc cârduri-cârd
uri spre apă,
cu pânzele strânse pături şi legate de cobiliță. Până
atunci
însă:
Două sau trei săptămâni se moaie pânzele
în leșie, în

zilele când

«se

felul

(pânza

pânzii

spală cămeșile,» deci 3-6
câlți în câlţi, cere

înmuietui, după

mai

mult), şi după

ce

se moaie bine, se întind prin pari sau pe pajiște,
la uscare.
Acestea, câte o singură dată pe zi. Pânza de bumba
c nu se

moaie.

Pânzele se opăresc o singură dată, muindu-se
bine în apă
fierbinte şi apoi se usucă.
Se dau în apă rece dela puț, adusă acasă, şi turnat
ă în gă-

leiar, toată ziua, şi se întind la soare. Inaint
e de a se uscă
bine, se moaie iar, şi iar se întind. Darea
se face astfel: Valul de pânză, care este întocmit după cum
searătă în fig. 1,
e

ba

PNINLM/
Fig.

1.

însă strâns,se apucă cu amândouă mânele de capălul
a (îig.2),se
poartă de 2-3 ori înapă, se lasădea Şi se apucă
de partea b,
apoi de c și așă mai deparle, până ce întreg valul
a fost sbă-

tut în apă; după

aceea

se iea

pe brațul

şie, se pune capătălul a pe pământ

stâng şi, dus

și cu mâna

la paji-

dreaptă se

tot întinde pânza care alunecă pe braț. Când
această pânză:
este aproape să se usuce, se strânge sau se
adună, apucând
,

e

b

a

Fig. 3.

cu mâna

că de c

de b și făcând

tot apropie,
O

ceea ce

arată

iig. 3.

Apoi

se

apu-

şi se face cum arată fig. 4 Celalt capăt al pânzii se
cât timp

femeia

ZZIZII

CC
Fig. 3.

adună pânza stând în genunchi.

b

pj

——

CT
Fig. 4.

c

»

Tot astiel se adună

pânza

pe cap; în acest caz, fem
eia .mer-

ge spre celalt capăt al
pânzii,

Li se face pânzelor leș
ie moarlă, adică se toa
rnă apă rece în leșierul cu cenușă
, și în această leșie
se
dau
pânzele
o singură zi, toată ziua
.
Se dau pânzele la Ber
heciu sau la fântână,
4—5 zile pentru
cele de bumbac

, 6—7 zile pentru cele
de fuior Şi 9—10 zile
peniru cele de câlţi. Ghilit
oarea merge cu valul în
apă asttel
ca aceasta să-i ajungă
la brâu (1), apucă pânza
de capătul
a (fig. 1), co mână, iar
cu cealaltă aruncă valu
l, care se întinde
în întreaga lui lungime
pe apă. Apoi se bălăcesc
sau se bat
pânzile cum am
tinde

pânza

pe

mai văzut. Din apă,
ghilitoarea iese Și înmal, la zbicit, de und
e iarăș va adună-o,

se dau numai după ce
pânzele se usucă bine.
Datul urmează până pe de-amează
'ndeseară (pe la ora 4 p.m
.), când se lasă
Şi la ghilit, ca şin
alte treburi, sunt fem
ei meștere şi sunt
și femei nepricepute.
Unele «fac pânza ca
omătul», pe câna
altele «de-abiă o bag
ă'n boală»

. Atârnă însă albeaţ
câre se dobândește
a Pânzii,
prin ghilire, și dela fel
ul torsului, și dela
ielul țesutului, și del
a felul cân
epii (vremea culesului

vremea de călduroasă
(1) Un

(3).

cântec ardelenesc zice:
"Drage mi-s copilele,
ara. primăverile,

Când înălbesc pânzele,

Şi se văd picioarele
Albe ca şi florile!

(2) Cred. Rom. din com. Voic
eşti, jud. Vâlcea, împărt, de
d.] 1, N. Popescu,
(3) Comunic. de d-l N, GQ. Ghi
nescu, com, Jugur,
Pamfile şi Lupescu, Cromatica
.
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Prin jud. Dâmboviţa,

pânza

de in sau

la leşie constă

în udarea

se dă în

de cânepă

leşie timp de 2 săptămâni, şi apoi se duce
valului de pânză

la gârlă.

Darea

desfăcut, în leşie,

şi apoi în uscarea lui la soare. După ce sasbicit bine, adică după

ce s'a uscat pe jumătate, se dă la leşie și iar se întinde cât e soare. După 2 săptămâni, urmează câtevă zile, când se dă la leşie,

numai până subamează

(ora 10), după

care se duc la gânlă,

de se înmoaie în apă, se bate de bolovani şi
după care urmează iarăş o înmuiare şi aşă
Când pânzele sau înălbit cu totul, se fac
la ladă. Acolo stau până când se îac rufe.

unele gospodine

sepune la sbicit,
mai departe (1).
valuri şi se pun
Numai rare ori

mai întind la rouă, prin parii gardurilor sau

pe pajiște, pânzele, ca să se roureze. Ele se strâng îndată
se usucă și se fac iarăș valuri.

ce

Prin alte părţi, pentru ca pânzele de câlţi să se facă albe,
când se ghilesc, se bat cu maiul pe un bolohan mare și cural

de piatră, ori pe un scaun cu patru picioare. Pânza se aşează
pături câte 5—6 îoi şi se bate cu maiul când e udă; apoi se
clătește și se întinde la soare.
Ca să se grăbească albitul, se mai dau şi în lapte de var, —_mai ales mahalagioaicele de prin iârguri fac aceasta, cari ieau

bumbac dela negustori şi îl țese pânză de casă.
Pânza albă, ghilită bine, se face val şi se puneîn ladă, iar
printe valuri se pune

sulcină.

(1) Com. Runcu ; crf. T. Pamfile, /adustria casnică la Români,

p. 282.

CAPITOLUL

X.

COLORATUL OUĂLOR.
.

I. DATINA.

Datina de a coloră ouăle este cunoscută la multe popoare, încă
din timpurile cele mai vechi. La noi Românii, lucrul acesta
se practică în preajma Paştilor, iar în alte părți şi la Ispas
şi Rusalii (1). In Spătărești-Suceava se îac ouă roşii și la Sf.

Gheorghe, dacă el nu cade

în

porul a căutat

pricina

să-şi explice

aceasta a ouălor şi

a

«săptămâna

luminată».

care a născut

ajuns la următoarele

Po-

colorarea

legende:

1. Şase surori măritate au vrut să ucidă pea șaptea soră,
a lor, care făceă ochi dulci celor 6 cumnaţi ai săi. Pietrele

însă, cu cari au căutat
diferite chipuri. Sora

se arunce întrinsa,

aceasta

sau

a rămas neucisă,

colorat

în

dar în aceas-

tă amintire poporul a început să coloreze ouăle în Duminica

Paștilor, când

s'a fost întâmplat

aceasta.

2. Ouăle colorate sunt pietrile cu cari

Jidovii au bătut pe

Hristos.
II. — Voronca, op. cit, p. 423 şi urm,
— Al, Tzigaliterare. XLI p. 397. — Rădulescu-Codin și D. Mihalap. 48 —Leonida Bodnărescul, Câfevă datini de Paști
Aceste isvoare vor fi mult folosite în acest capitol
Brâncoveanu Vodă, vorbind despre vizitele de urare

la sărbătoarea Paştilor în a sa /sforie delle moderne rivoluzioni dela Valahia,
scie (ed. Iorga, p. 59):
„La gentildonne alle quali şi vă ad augurare la buona Pasqua da chi vi hă
entratura, sogliono donare

un fazzoletto e due

nova bizzarramente lavorate a

fiori di oro (nel che le donne valache sono assai eccellenti)“.

îm

(1) Marian, Sărbătorile,
ra-Samureaş în Convorbiri
che, Sărbăforile poporului,
la Români, Cernăuţi, 1998.
Del Chiaro, secretarul lui
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3. Sunt ouăle pe care oamenii buni le-au dat copiilor de
judecători, ca să-şi îmbuneze cu elă părinţii, în ajunul, osân-

dei date Mântuitorului.
4. Ouăle roșii închipuese sângele nevinovat

al

Domnului

vărsat spre mântuirea semenilor.
5. Ouăle roşii perpetuiază ouăle date de Maria

Magdalena

neamurilor cu zisa: «Hristosa înviat!» şi răspunsul «Adevărat
ca înviat!»
6. Ouăle roșii perpetuiază ouăle înroşite, din albe, printr'o
minune, ale unei precupețe, care n'a crezut în învierea Domnului. La spusa Apostolilor, ea răspunse: «Cum nu sunt aceste ouă roşii, aşă n'a înviat Hristos!», iar ouăle sale s'au

înroșii îndată în coș.
7. Pe când Simion mergeă la câmp, având o pânt şi ouă
albe în iraistă, l-a ajuns Hristos, ducându-și crucea în spaie.

Simion i-a dus-o până la ogorul lui, de unde i-a dat-o lui
Hristos. Mai pe urmă, punându-se la masă, n'a mai găsit ce
aveă, ci în loc a găsit pânea şi ouă roșii. Și de aci s'a luat
obiceiul.

8. Ouăle se fac roşii de când Hristos, după
goslovit

Inviere, a bla-

găinile.

9. Jidovii, alungând pe Hristos Mântuitorul,
au început a aruncă în urma lui tot pietricele mărunte, cari îndată se prefăceau în ouă de diferite colori. Jidovii au început să le adune. şi astfel Hristos a scăpat.
10. Ouăle roşii perpetuiază amintirea acelor ouă ale unei
copile, care, aflând de Invierea Domnului, a plecat să vestească pe maica sa. Pe drum se întâlneşte cu niște Jidovi, cari

auzând-o, n'au crezut, ci au spus: «Atunci va înviă Hristos, când
aceste ouă se vor înroși!» Şi cu adevărat că ouăle s'au roșit.
11. Ouăle

roşii

perpetuiază

pe

cele

cu

Domnului, fiecare copil sa pomenit, în mâni.

cari, la Invierea

12. Ouăle roşii perpetuiază amintirea ouălor roşii pe cari
paznicii mormâniului lui Dumnezeu le aveau cu dânșii.
13. Sunt ouăle din coșarea Maicei Domnului cari au stat
sub crucea pe care eră răstignit Hristos, şi unde îuseseră pi-

curate de sânge.
14. Cele negre închipuesc chinurile și durerile lui Hristos.
Colorarea ouălor

se face în săptămâna

patemilor;

obişnuit
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începe de Marţi sau Joi, Şi se isprăveste
Vineri. Nici odată
însă, gospodinele credinc'oase nu caută
să lucreaze la ouă în
zilele
de sec, Miercuri

şi Vineri.

Prin Bucovin a se zice chiar

re

Fig. 5. Bătrână bucovineancă, încondeiaz
ă

ouă”(1);

că numai în Joia-maree bine pentru colo
rarea ouălor, ca să
nu se strice în cursul anului. Prin jud. Musc
el găsim că Vinere
a

seacă,

ce se mai numeşte

| (1) Bodnărescul, op, cit, p. 9,

și Vinerea Paştelor, se chia-
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mă şi

Vinerea ouălor,

pentrucă atunci

să-şi coloreze ouăle de găini, şi
hulubi și pichere (bibilici).

încep

câte o dată

unele

femei

de rață, gâscă,

Colorarea ouălor într'o singură coloare însă, nu-i un lucru
foarte greu. De acea fiece gospodină îşi face ouă roșii întralt
fel colorat. Nu
uăle cu diferite
tere la aceasta.
30 sau 15 ouă,

însă fjecare gospodină poate înfrumuseţă oînflorituri. Prin sate sunt anumite femei meşPrin Bucovina aceste femei ieau plata pe câte
cari alcătuesc o claie sau jumătate de claie.

Datina aceasta pare a nu slăbi şi poporul român din Bucovina crede că atâta vreme cât se vor scrie ouăle, Dracul
nu va ieşi. De
scrie ouă.

aceea

întreabă

întotdeauna

dacă

încă se mai

In cele ce urmează vom arătă chipul cum se colorează ouăle
într'o

singură

coloare,

în

mai

multe, și cum se

II. COLOAREA GALBENĂ.
Coloarea galbenă slujeşte întotdeauna ca
pentru

a dobândi

preste

dânsa

coloarea

Galbenul se dobândește în deobște

încondeiază.

un

mijloc

roşie sau

ca şi cel

bun

altele.

pentru

fire.

DOERNAURLN

Pomenim totuş pe scurti reţelele cunoscute:
1. Coajă de pădurej şi pialră acră,—zeamă călduţă; prin
“unele părți se adaogă şi zeamă de varză (moare).
. Frunză de vilă şi pialră acră.
. Frunză de dud.
„ Coajă de salcie.
„ Alior şi pialră acră (sau aior, iar în Banat ariul) (1).
Coajă de ciapă. Ouăle se spală bine înainte.
Clopojei mici, bătuți.
„ Droghifă, borş, pialră acră şi cenușă.
„Soc, ceapă şi pialră acră.
10. Droghilă şi pialră acră.
11. Urzică, borş și pialră acră.
12. .Luşie și piatră acră.
13. Frunze de măr pădure] şi pialră acră. Se capătă o co-

loare galbenă ruginie.
14. Rădăcină

de şlevie şi pialră

acră.

(1) Șezătoarea, XV, p. 8: „Cu a/ior se face o văpssă
benesc ouăle la Paști, precum şi ţeseturile“.

cu care țărancele ingăl-

19. Frunze de dedije, care se numesc
16. Miădife şi coajă de măr,
soc și pialră acră. Cele două
dințâi se fierb la un loc; so- /f
vâriul,

care

se

culege

neapă-

şi găgăjele

(1).

:

rat înainte de Sf. Ilie, se pune E
cu ouăle, ca să miroase frumos.
«După ce coaja şi sovâriul s'au

muiat bine,

scoate o fată sau

o jemeie curată coaja de măr
din ciubăraş,
o așează pe O

pătură curată şi apoi scoate şi

Fi 6

|

Câreel de vie,
Câmpul stânjiniu,

florile albe.

sovâriul muiai pe care îl stoarce cu mânile atâta timp, până

Fi

7

Fierul plaga.
Punctele şi liniile

ga one, câmpul pune
roşu închis.

când nu mai rămâne aproape
de loc suc în buruiană. Apoi
aşează

to

sovâriul astiel muiat în-

catrință, se: pune

în

|:;

ge- fi

nunchi și bate cu mâna în su- (4
cul din ciubăraş

(probabil ca

să amestece bine fluidul stors
din buruiană). In urmă pune

sovâriul în fundul ciubărașului

“
Fig. 8.

| Fig. 9.

Fierul plugului.

şi coaja la suprafaţă şi repe- Câmpul po
re
teşie această vrajă de3 ori pe deschis, restul roșu.
zi şi anume: des de dimineaţă
înainte de răsăritul soarelui, la
amiază şi seară, puţin înainte
de asfinţit. Acest procedeu se

a

Ioa

albe.

florile

îndeplineşte riguros, din Dumi-

nica Floriilor până în Vinerea
seacă».
17. Prafuri galbene din târg,
borş, vin, zeamă de lirigie, ş.a.

Fig. 10.
Flori.
Câmpul

Fig. 11 (9).
Flori.
roşu, florile albe,

(1) Prin unele părți din dedifer se dobândește coloarea verde (împărt. de d-l
A. Saint-Georges).
Șezătoarea, XV, p. 25: Cu dediță boiess ţărancele ouăle la
Paşti“.

(2) Fig. 6, 7, 10 şi 11, din Runcu-Dâmboviţa; 8 şi 9, diu Costeşti-Argeş.
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III. COLOAREA ROŞIE.
Se capătă de-a dreptul, peste albul cojil
or sau, acestea, du-

i

"

“pă cum am mai spus, se boesc
întâiu galben. Roșul de-a dreptul

se dobândește ca și la fire din:
1. Coajă de pădure], bacan
şi pialră acră.«Quăle mai întâiu
se îngălbenesc și se împietrese».
2. Frunze de mesieacăn,

i

Fig.
12
Flori.

„măr pădure] şi sovârf

Fig. 13.

de

3. Frunze de măr pădure] şi
A
.

.
Câmpul roșu, florile Șarpe
albe.

:
A
sovărf. Prin Bucovina
se fierbe
scoarța de pădureţ iar zeama
călduță se toarnă peste sobăr.
Amestecul acesta stă să mocnească 3 zile, după care prin
lichidul lor se poartă ouăle de

12 ori până se înroşesc (2).

Fig. 1.

4. Bacan roșu, zeamă de
varză şi pialră acră. Prin jud.
Muscel, pe unde bacanul se

Fig. 15,

Floare.
Câmpul roșu închis, Mâi numește și lemn de ouă,
Câmpul roşu închis, putele roșu deschise, se plămădeș
te în apă căldicica

galbenă,

cer.

roşu deschis

eciee

că,

unde

se

lasă

ouăle

4 zile,
lalte flori, galbene. după ce mai înainte au fost
îm=
pietrite în zeamă de varză cu

pialră

acră.

In roşele

se fierb

în clocol, după care se scot (3).
5. Bacan roşu, sovâri, zeamă

de

varză

şi

pialră

acră.

Ba-

canul se fierbe cu puţin sovârt
Fig. 16).
Câmpul roșu închis,

Spațiile întreflorale

şi virgulele roşu des-

chise,celelalte ga!bene.

(1) De curiozitate, reprodu-

Fig. 17 (4).
Frunze de Stejar.

Câmpul stânjâniu,
scrisul alb.

(2) Culegere din Vicovul de

cem

alăturata

„jfigură

din

Revue des traditions Popa.

dares. tom.VII (1892) p, 465.

care reprezentă

desenul

de

pe un ou roşu din Ucraina.
sus, comunic. de d-l P. Cârstean.

(3) Culegere din com. Jugur, comunic.
(4) Fig. 12—17 din Runcu-Dâ mboviţa.

de d-l N. G. Ghinescu.

Fig. 18.
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Şi când lichidul este îndestul de puternic,
se
sul ouăle împietrite în zeamă

pun într'în-

de varză cu piatră acră.
6. Bacaân roșu, bacan negru,
zeamă de
vază şi pialră a-

cră. Cu ajutorul acestor

sub-

stanțe se dobândeşte un roşu
închis.
Bacanul este folosit şi de Me-

gleno-Români

la

cânic
(1)
7. Coajă

de pădurejsau măr

şi sovârf |şi stejar]. Prin jud.
Bacău, Tutova şi Covurluiu se
fierbe bine întro oală coajă
de pădureţ sau de măr. După
ce a fieri, se dă deoparte ca
să se răcorească şi în acea

zeamă se pun cam3
sovâri

palme,
â
râa,

=

dobândirea

Fig. 19
HE
.
.
Flori de stejar.
roșie. Ei îl numesc bă- Câmpul roşu închis, — Câmpul siânţâniu,
scrisul alb.

:
coloarii

aaa"* galbenral
,
e, Și *

pumni de

înflorit, uscat şi frecat în

până

un

se

pumn

face
de

ca

[ă-

frunze

de

Fig. e1,

stânjâniu,
măr sau păaureţ. Amestecul a- capu
scrisul felurit,
cesta se lasă în vas cam o săptămână
sau două, ca să clocească bine. După acest fimp,
se scoate sovâriul şi frunza [|

din vas, se stoarce peo pânză.

tură şi

se

freacă

bine

pe

se

Greblă.
Câmpul roşu deschis,

scrisul alb.

|;

o

scândurice. După aceasta se pune din nou în zeama din vas,
și se lasă acolo cam un sfert de
ceas;

Fig. 22 (0).

Fig. 23,

scoale iar, se stoar-

Cârlig

ce, se freacă bine și, tot astfel

Fig, “4.
Frunză şi cârlig

Câmpul roşu, scrisul alb,

se urmează de irei ori în șir. Dacă
nu este zeamă în de ajuns, se mai fierbe şi coajă de steja
r, mai adăogându-se apă

(0). P. Papahagi, Megleno-Românii, 1, p. 39.
(2) Fig. 19—22 din Runc

d-l N. Î. Dumitrașcu.

u-Dâmboviţa

; 22, 93, din

Boureni-Dolj, împăct.

de
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şi când

dă în

SN
|

A
VI

3

clocot, se pun

A
A
(ez
7

ouăle. Aici ele se îac ca vişina (1).
8. Galben + praturi roșii şi
spiri vin sau borş]. Boiaua
roşie se plămădește în spirt,
rachiu, borş, vin sau oţet. Ouăle se fierb în galben, şi fierbinţi
încă fiind, se tăvălesc câte u-

nul în această
GE

ie 26.

reblă (5).
ori.
Câmpul roşu, scrisul alb.

X

Fig, 27,
Flori.

Câmpul roşu, scrisul

alb.

Fig. 28.
Flori.
Câmpul şi Horile
mari, portocalii.

plămădeală din

strachină, spre a se înroşi (2).
9.

Galben

-+- frunze

de

s
măr

pădurej şi sovâri.
10. Galben + bacan şi piairă acră. Bacanul se mai numește și scorjifă, scorlişoară
sau lemnuş (Banat).
11. Galben —- sovârf.
Atât
floarea cât şi planta, se pisează întrun vas de piatră, se
moaie cu apă caldă şi se iierb
în ea ouăle îngălbenite şi împietrite

(3).

11. Galben + scoarță de arin roșu.
12. Galben + pojarniță (4).
(1) Pentru jud. Bacău,

culeg.

şi co-

munic. de d-l D.1. Procopie, com. Ardeoani ; pentru jud. Tutova, culeg. şi comunic. de d-ra Maria | Mircea, com, Costeşti ; pentru jud. Covurluiu, culeg. şi
comunic, de d-l N. 1. Munteanu, com.
Balintești. |
Fig. 29,
Fig. 50 (6).
,
aa
Cârlig şi drum.
Drumuri.
(2) Salviu, loc. cit., p. 289,
Câmpul roșu, florile albe.
(3) Impărt, de d-l A. Saint-Georges.
(4) Panţu, op. cif., p. 222.
Pojarniţă, iarba lui sf. lon, sanitoare, sănitoare, sunăfoare (Muunt).,
Fiypericum perforatum L.

(5) Se reproduce în figura 31 desenul nui .0u, la Ucrainieni
(Revue des traditions populaires, cit. p. 465).
|
(6) Fig. 25—29, din Runcu-Dâmboviţa, iar 30. din Ţepu-Tecuciu,

|
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In Bucovina, ouăle colorate numai
rişoare sau dragoslea felelor,;
ele se dau de pomană cu cre-

dință că pe cealaltă

lume

în roşu, se numesc me-

se

vor îace mere. Tot prin Bucovina, înfâiul ou se colorează
roşu

întunecat

şi

se

numeşte

cearcă,
merișor, mingișoară
sau norocul copiilor.

Prin jud. Vâlcea se spune că
atunci «când căldarea de roșit

Fig. 32.
Fig. 33,
Căriu roşu, forile 20:

ouă e pe foc, să nu suili sub
ea, în foc, spre a se aprinde,
că se sparg ouăle» (1).

IV. ALTE
Câte

COLORI.

o dată însă, şi mai ales

în anii din urmă, găsim făcându-se ouă nu numai roşii,
ci şi în

alte

colori,

care

nu

sunt așă, de mult iubite de poIA
por. Prin unele părți ele se nu-

ţ/

|
<a [i
Fig. 34.

Fig. 33.

,
Câmpul

Porcii în coteț.
florile albe.

roşu,

mesc ouă lărcale. Asiiel:
Albasiru brănduşiu se
face din brândușe;
Sliânjiniu, din prafuris3

slânjinii;

Verzi, din îructe de boz

(2), floarea soarelui, rujă

neagră,

S

urzici,

ș.

S

a,

,

sau

Are

din galben-+-brănduşi sau

dedijă;

7

,

,

Negru, din boiele negre,
coajă de arin negru, coajă

Fig. 36,

4 îlori: a opuse diametral. cu linia

margene şi puntele galbene, iar celețaltede

albe. Cărarea care mărginește floarea
e în întregime puutată; are puntele

albe sau negre, cum e și floarea.

Câmpul roșu închis (3).
de nucă.

După ce ouăle s'au colorat în roşu sau altă coloare, lingu-

(1) Jon Creangă, VI, p. 113.
(2) St, St. Tuţescu şi P. Danilescu, Monografia com. Catanele,
!ud. Dolj p. 49.
(3) Fig. 32—36, din com. Ţepu jud. Tecuciu.
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ra se strânge

în

pod

pentru

=

alt an sau se

spânzură

la gâ-

tul mânjilor născuţi atunci, ca
să nu se deoache. Ouăle se
ung cu grăsime (untură de
porc) sau unt, pentru ca văpseaua să capete un lustru îrumos,
după care se şterg cu o cârpă,
otreapă, buci, sau pacişele (pă-

Flori.

Câmpul

|

şunele) moi de cânepă.

Fig 37,

Flori.

V. INCONDEIATUL.

roşu, florile albe.

LA)

Ye

Dacă

| Yi

SRI

/]

Mt//

pe un ou alb, crud,s'ar

picură un picur (picuş) de cea-

ră de pe lumănare, înainte de

a îi pus în gălbenele, dacă a-

Nd cele gălbenele sunt numai căl-

Y duţe, aşă că ceara nu se poate

topi, și dacă în sfârșit, oul acesta sar pune și Sar fierbe

Fig. 39,

Naiu.

în roşele, oul astiel înroşit

Câmpul roşu, florile aibe,
A
PV,
(|

cu coaja acoperită de ceară,
iar roșelile fierbinți au topit
i
dar nu sau putut lipi

N

(Ș
N

Fig. 40.

de coajă. Dacă

7
W

un

ou

a fost

pical, adică
puntat
în mai
multe locuri, cu ceară, înainte

de a îi fost pus în gălbenele
şi apoi în altelocuri fot cu cea-

Fig. 41,

Ă

ar

aveă un punt alb pe el, căci
galbenul n'a venit în atingere

Groapă (1)

ră după ce afost scos din

găl-

Câmpul roșu, florile albe.
benelt, şi astiel a fost înroșit
acel ou roşu va aveă deci pe dânsul punte albe şi galbene
.
Dacă acest ou a fost numai puțin înroşii şi astfel
a fost pi-

cal cu

ceară

şi

în alte

roşii, el va prezentă

locuri,

punte

după

care

albe, galbene

a fost

şi

definitiv

roşcate

(iFig,
).
3640 din 'Țepu-Tecuciu, iar 41, din Zorleni-Tutova,

pe

în-

un

|
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fond roşu închiș. Asiiel se ințelege pe deplin înflor
area ouălor cu flori de diferite colori.
Operaţiunele sau meșteșugul
de a înfloră ouă se numeşte
scris (ouă scrise, a scrie ouă),
săpal (ouă săpate, a săpă ouă),
muncii, (ouă muncite, a munci
ouă) (1), încondeiat (ouă încondeiate, a încondeiă ouă), înChisirit (ouă închistrite, a
Fig. 4,
Fig 43;
înFluture.
Piciorul broaştei.
chisiri ouă), împisirit (ouă îm-

pistrite,

Câmpul

a împistri ouă), pica!

roşu, florile albe,

(ouă picate, a pică ouă) (2), împesirijit (a împestriţă,
a îm.
pestriți ouă), sau împuia! (a împuiă ouă), iar ouăle se mai
numesc ouă cu chicăjele lpicăjele, ouă picurale] ş.
a. Câte odată ouăle lucrate au numai două colori: cele munci
te sau
năcăjile au mai multe colori.

Aceste din urmă nu se fierb tare, căci Sar pătă prin topi-

rea repede

a cerii, de

aceea

nici nu se prea mânâncă, ci se

păstrează ca podoabe. «Ouăle muncite pretind o îngrijire
cu
totul deosebită din partea femeii sau a fetei care le încondeiază și reclamă îndoit, ba şi întreit atâta timp, cât celela
lte

ouă. Se văd adesea ori pe acelaș ou câte cinci până
la şapte co-

lori, şi fundul e totuş alb. In acest scop se ieau huște de
borş,

cari se întrebuinţează ca şi zărul

pentru

a curăţi, după

trebu-

ință, boielele de pe oul muncit, aşă că după ce e isprăvit,
oul are iarăș fondul material alb» (3).
(i) Prin Bucovina, acestea nu se dau de pomană ;
mai mult chiar, se crede
că este păcat să se muncească,
(2) In pron. pop. chicat (ouă chicate. a chică Ouă, a-chicu
ră ouă). De aici
expresia: „N'oiu să fac cum zici tu, măcar să mă pici
cu ceară!e,
(3) Dăm şi aceaste ştiri neclare, culease din com. Cezieni,
jud. Romanați, îm-

părt. de d-i A. Saint-Georges: „Onu săpat: Se împietreşte oul. în
piatră acră,zece minute, apoi se încondeiază, se fierbe în băcan negru, se
usucă și se dăîn

ceară roşie, apoi se freacă până ce negrul

Din jud. Tutova, împărtășirea d-lui

condeiază,

apoi se pun

devine alb.

A. Saint-Georges: Ouăle se fierb, se

în

în oţet tare de vin, unde se lasă 8-10 ore. Ojetul
atacă

puţin coaja neacoperită cu ceară, aşă că cealaltă rămâne
în relief. Apoi se spală
cu apă caldă ca să se topească ceara şi în urmă se pun
în vopseă.
(4) Fig. 42 şi 43, din Zorl— eni
Tutova.

190.
Inilorarea ouălor se face cu un aparat
numit chisi/ă, icişifă, pcișiți, pişilă, chirșifă, bijară, vizaric sau condeiu. Acest
aparat se face dintrun beţișor, dintro
bucăţică de alamă sau tinichea subțire

şi 1—2 fire de păr de

pore.

iea de obiceiu dela o luleă
se răsuceşte în jurul unui ac
înfățișarea unei ţevi. Un capăt
în raze și se prinde de un băț

Alama

se

veche.
Ea
și capătă
este făcut
pătrat sau

rotund. Tubușorul e în chip de cuiu. Prin
țevişoară se vâră după trebuinţă 2—3

fire

de păr de porc, cari se leagă în cele mai
multe cazuri cu aţă pe beţişor, întărinduse tot odată tubuşorul de numitul beţișor,

care, la rândul său atinge lungimea de un
Fig. 44.
decimetru (îig.44) (1). Incondeiatul, făcându-se pe vatră, la căldură, femeia moaie ciocul chișiţii întrun
hârb, unde se ailă ceară de albine, şi rare ori de bonzariu (2).
Ciocul se moaie în hârbul cu ceară lopită şi apoi cu el se

scrie pe ou.
„In

loc de chişiţă, se

Pentru

poate întrebuință

şi

pana

de gâscă.

puntare se îoloşeşte măluful, molocul, feleșteul, mă-

lăzul, pămălulul sau feleștiucul, un beţişor cu câţivă câlțişori, bumbac ori scamă de in, la un capăt.
Figurile cari se fac pe ouă, închipuiesc diferite lucruri din

lume, pe cari gospodina
W) R. Codin,
C
Mihalache,

le are în memorie,

Sărbătorile,

p. 48:

Condeiul

și numai câte o
e

făcut

dintr'un

băț

de lemn, înfășurat la un capăt cu câlţi. Tot la acest capăt are un cioc cilindric,
subțire ca un vâri de paiu şi tot găurit pe dinlăuniru. Ciocul se face din alamă subțire şi pe dinlăuntru e trecut un fir de păr de porc, ca să poată scrie,
Inainte, se făceă dintr'o pară făcută sucălefe în jurul un

ac, care

se

scoteă pe

urmă şi bătută cu cevă, așă ca să rămâie o găurice foarte mică. Capul cu câiţi
şi cu ciocul se moaie în ceară de roiu, topită într'un ciob. Peste ceară se pun
cărbuni de teiu pisaţi, ca să capete coloare negricioasă şi apoi se fac cu condeiul de ouă diferite desenuri. Incep să se încondeie întâiu fierul plugului, îiindcă întâiu plugul se pune în brazdă primăvara».
(2) Marian, /nsecfele, p. 197: Bumbus ferrestris L,
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dată ea are înainte izvoade sau modele pe cari le face pe
ouă crude; acestea, după ce se găuresc și se scurg de con-

ținut, se păstrează

şi se numesc

spânzurate

sub

grindă

pentru

la sing. hârzob. Unele gospodine

anul

pun

bele înaintea icoanelor.
Despre o gospodină, care n'ar şii să scrie frumos,
du-i vecinele ouăle, îi vor zice că

viitor,

hârzoavăzân-

Le-a scris gospodina,

Să nu le cunoască găina!

Figurile ce se fac pe ouă sunt foarte numeroase.
Un album de 116 ouă ni l-a dat Casa Școalelor, prin îngrijirea d-nei Maria 1. Panaitescu. Florile ce le au ouăle, sunt
toate albe, pe câmpul general roşu închis, —fireşte, cele mai uşoare modele.
Desene răsleţe, schiţe, litografii şi cromolitografii găsim apoi şi în lucrările d-lor R. Codin şi Mihalache, dar mai ales la
d-nii A. Tzigara-Samurcaş şi Bodnărescul, în lucrările pomenite.
La aceasta am mai reprodus şi noi câtevă desene de pe
ouă din colecţiile noastre.
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XI.

STAMPAREA.
Mulţumite

că

pot dobândi

îeluritele colori

pentru

lână, cânepă, bumbac, ș. a, gospodinele româ
nce

firele de

de prin u-

nele părți au mers şi mai departe şi au
«închipuit», —născocit, — mijlocul siampării, adică chipul cu
m să facă pe-o pânZătură anumite îlori,

Stamparea

aceasta, dacă va îi fost mai

dită ori nu, nu se poate

dedemult

răspân-

şti; ceea ce e sigur, ecă astăzi nu se

mai practică de loc. O singură descriere o
avem din' jud.
Dolj, şi în cele ce urmează, o dăm în copie
. E vorba de
<lulp
ane»

întlorite.

«Acest mic început de Stampare, care a

rămas

poate înă-

bușit de grabnica civilizaţie a apusului
european,
se compuneă din nişte mici tipăraşe de plumb
sau cositor, în forma
unor mici făblițe dreptunghiulare, cump
ărate dela zlătari, şi
făcute după comandă, mai întâiu a orăşe
ncelor şi apoi a sătencelor, cu desene ce înfățișau, struguri,
ramuri, îrunze, etc.

Apoi când eră gata de zugrăvit

verio materie,

se

pregă-

tiă o blană lată şi limpede sau masă,
pe care se cerneă un
strat subţire de cenuşă curată şi moale
ca puiul, iar peste acel

strat se întindeă materia de zugrăvit. In urmă,
tipăraşele se
înşirau pe 2 vergele, prin inelele dela marg
enea tiparelor, şi
aşă fixate
, se purtau din loc în loc, după

pografice pe coalele de sub tipar.

se pictau îlorile desenului

voie, ca vignetele ti-

Cenuşa

serviă,

că

cu must preparat din cârmuz,

dacă

din
boabe de boz, soc şi cu altă coloare neagr
ă sau galbenă
(coloarea picăturilor de tipăraşe, se făceâ
dintr'un mai mare

A
număr de flori sau fructe, spre a se obţin
e mai puternică,
şi pe care o conservă în slicluţe, amestecată
cu pialră acră,
ojel ori spiri, ce eră mai nimerit la impie
trirea sau
plămădirea coloarii,—atunci, ca să nu se întindă
în lături coloarea,
peste marginile desenului
din
tipar, o absorbiă repede cenuşa ce sta dedesubt. Cu această regulă
se schimbă tot felul de tipărașe, spre a variă înfloriturile.
Materiile astfel pictate se numiau
«lulpane» şi din ele se
făceau îuste sau rochii, iar la „îmbrăcămint
e, pe deasupra
tulpanului, se purtă altă fustă albă Şi subţir
e, prin care se
vedeă umbra figurilor tulpanului, ca transparen
tul prin hârlie. Acest costum femeesc eră în epoca lui Tudor
in (Domnul
Tudor Vladimirescu)» C).
(1) Barzeanuloc.
, dif, p. 240.
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XII.

ALUNELELE.
Alunelele sau alunijele (1) sunt acele punte negre închise pe cari le au unii pe îaţă sau pe corp. Când sunt pe

față, fac o podoabă

de frumuseţă

vire la aceste iată ce ne spune
Frunză verde de trei cepe,
Dragostea de un' se'ncepe?
"Dela ochi, dela sprincene,

lată şi unul

pentru cine le are. Cu priun cântec

i

basarabean:

Dela buze subțirele
Dela faţa cu-a/znăle,
Dela gâtul cu mărgele!

(2).

din Ardeal:

Todoră, drăguţa mea,
Ori tu mi-ai făcut cevă,
De nu te mai pot uită?
Când mă uit la casa ta,

Mi se rupe inimă.

|
:

Alunica-ţi dela
M'a aprins, m'a
Aiunica-ţi dela
O să mă scoată

gât
omorit;
braţă,
din viaţă! (3). |

Şi, se înțelege, cine n'are şi ar dori să aibă, va căută să-şi
facă astfel de alunele la o vrâstă când aceste podoabe
îşi

au prețul lor pentru fete şi flăcăi.

Prin jud. Bacău, mai de demult, tinerii îşi făceau alunele
pentru 2—3 zile, puntându-şi îața cu lapte de alior sau
lapiele cânelui. Acest lapte scorojeşte pielea și-o înegreş
te
pentru câtvă timp (4).
Prin preajma Hușilor, se face întâiu cerneală neagră cu
spirt

sau cu oţet foarte lare, apoi se iea un ac cu aţă, se înmoaie
(1)
și de
(2)
(3)
(4)

A. Gorovei, Superstiţii, p. 5:
aceea să nu tai părul de pe
Gh. Madan, Suspine p. 41.
AL. Viciu, G/osar de cuvinte
Culegere din com. Moineşti,

«<Aluniţă: Alunelele-s samne
ele, că pierzi norocul»,

de mare

dialectale din Ardeal, p. 16.
dela Marghioala |. |. Ardeleanu.

noroc
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aţa în cerneală, se slrânge pielea întrun loc şi se înțeapă
cu acul. Aţa se trage prin gaura făcută, iar cerneala rămâne
sub piele; aceasta -este alunica. Se poate însă numai să se
înțepe cu acul şi acolo să se puie cerneală ().
Tot astiel se face şi prin jud. Tecuciu, înţepându-se pielea

- după

ce aceasta sa îrecat ca să

Îugă

sângele;

în înțepă-

lură se pune funingină sau altcevă negru. Sganca trece, dar
alunica rămâne (2).
De asemenea, şi în județul Tutova, se obişnueşte facerea
alunelelor în chipul arătat mai sus (3).
”
Cu alune arse şi muc de lumânare de său, se fac la copiii
mici sprincene, ca să le crească mari şi negre (4).
Megleno-Românii obişnuesc şi ei să se iatueze cât maili-

neri, şi semnele pe cari şi le fac, sunt:

Damca, «un punct îndesat», la îmbinarea sprincenelor,
şi
Crufi.—cruce.—pe frunte sau pe braţe sau chiar și
pe piept.
Mai obișnuesc apoi să înscrie numele, ziua şi anul
naşte-

rii sau chiar să-și desemneze îlori pe piept şi pe braţe.
Tatuajul acesta
se face în chipul următor: Se înțeapă cu acul

acea parte de corp iar peste sânge se presură cărbune
pisat,
ameslecat cu prai de puşcă. Locul acesta apoi
se leagă şi
după ce se usucă, se spală cu apă şi semnul rămâne
(5).
(1) Comunic. de d-l P. Biru, din oraşul Huşi.

(2)
(3)
(4)
(5)

Culegere din Ţepu.
Culeg. dela Elisaveta C. Pitariu, com. Zorleni
.
Dr. V. Bianu, Dicfionarul sănătății, p. 44,
P. Papahagi, Megleno-Românii, |, p 116.
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XIII,

SULIMANURILE.

Sulimanurile sunt diferite substanţe cari au de scop să
dea îeţii o coloare artificială voită, înlocuind pe cea natura-

lă, care lipsește, sau să micșureze

intensitalea unei colori na-

turale, acoperind astiel petele şi chiar unele semne

irâneţe, sbârcituri, s. a.
Vom ave prin urmare

sulimanuri

albe,

cari

ghileală sau albeală, şi sulimanuri roșii, cari se

sing. şi rumineă,

rumeneală,

rumeneăâ

(1), foiţă,

se

de bănumesc

numesc
ălman

la
(2),

băcan, iar laolaltă şi iruri, unsori (3), dresuri, foi de dres (4),

şliubeiu ş. a. O frântură de cântec înşiră încă

şi altele:

Pune faţa la nă/beală (5),
Buze moi la zumineală,
Sprinceneie la căneală,
Şi le dă cu condeială,

C'a sosit Vartici din ţară ;
Te-aştept' afarăla scară (6).

|

Mai

sunt apoi

diferite ape

de față ş. a.

Verbul este ase sulimăni, a se da, a se ghilosi, a se bă-

căni, cum

spune

un

cântec:
Lumea moare şi plesnește,
lar baba se băcănește (7).

Reţetele sunt foarte puţine, din pricină
(1) T, Bud, Poesii populare din Maramureş.
(2) N. Păsculescu, op. cif., p. 374.
(8) Șezăfoarea, V, p. 168.

p. Ta.

(4) In com. Voineşti, jud. Vâlcea,

(5) Credem

că trebue

'pă/beală, înălbeală.

(6) C. Rădulescu-Codin, /ngerul Românului

(7) Păsculescu, op. if,

p. 329.

p. 317.

că nu se pot cule-
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ge, pe deoparte,—am arătat pentru
ce, la căneală —iar pe de
alta, au pierit în cea mai mare
parte dela țară, sub înfățişarea de atunci, venind mai apoi
în zilele din urmă sub formă de pudră, ş. a.
>

Au îugit sulimanurile ce le întrebuințau
fețele, cari aveau
lipsă de o coloare frumoasă, isgonite
de grozava satiră a

cântecului. E o pildă strălucitoare
de şcoală populară. Diniro nesfârșită bogăție, reproducem
şi noi ca ilustrație vr'o
câtevă:
Din Botoșani:
Dura, dura la camară,

Toate vin la joc gătite:

La hârbul cu rumeneală.
Câte fete rumenile,

Din

Numai una-i Anică.
Cu rochiţa mâni-sa ! 0).

Suceava:
Hăisa, țală la camară
La hârbu cu rumneneală.
'Nvârte, mamă, hârbul bine,

Să mă joace şi pe mine:
"Nvârte. mamă, hârbul roată,
Să fiu de flăcăi jucată (2).

|
*

Tropa, tropa pe podele,
La oala cu rumenele;
Cine nu s'a rumeni,
Nici o ceapă n'a plăti ! (3).
*

Din

Tecuciu:

Fata ce se runenește,
Nici o ceapă nu plăteşte :
Da' ea tot s'a rumeni,
Batră-un foiu de l-a plăti! (1),

Dacă vrei, nevastă hăi,

!

Să mai placi la cei flăcăi,
Vrei să placi.

Atunci se faci

Rumuinele
Subţirele,
Ş'apoi să te dai cu ele,

!

Că şi eu m'am razninăt,
Şi mai

*

(1) Gr. Tocilescu, Materialuri foklor
istice,
(2) Șezătoarea, III, p. 183,
(3) /bidem, VIII, p. 61,

(4) fbidem,

UI, p. 1945.

p.

1433.

tare m'am

Sluţit!
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Mândra

mea-i ca nimeneă,

Că se dă cu rumeneă ;
De-o

săruţi îţi faci beleaua,

Că ea-ţi dă şi rumeneaua!
”

*

Obrăjor
Cu cositor,
Şi sprincene
Din dughene!
*

Hai drăguță, hai de mână,
De te spală la fântână,
Că de când te rumeneşti,

Nu ştiu cuni la faţă eşti!
*

Mândruţă, odorul meu.
Trăsnite-mi-ar Dumnezeu,
Că te dai cu suliman,
Când mă vezi că port suman!
*

Lelişoarele pudrate,
Parcă-s căţele cu lapte! (1).

Din

Muscel:
Foae verde trei aglici,
Câte fete sunt pe-aici,
Nici una nu e urâtă,
Da este suliminită;
Toate sunt afurisite,
Dar cu pudră sunt mânjite.

Fetele din satul nostru,
„Se laudă cu frumosu;
Da frumosu nu-i al lor,
Şi e al Ovreicelor:
Frumosul nu-i dela ele:
E la Ovreica în covăţele (2)

|

Din Teleorman:
Hai saracu sulimanul,

Cum mărită gugumanul' (3)

De peste munţi:
Fire-ai bo/fă sănătoasă,

Multe fete faci frumoase;
Tu pofică, să trăieşti,

Că pe multe rumeneşti!

(4)

+

(1) Culegere din com.

'Țepu.

(2) Gr. Tocilescu, op. dif. p. 914.
(3) Zbidem, p. 419,
(4) [. Pop Reteganul, Czizitari, Ghla

1897,

p. 95.

.
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Vai mândruţă albă eşti.
Albă eşii, frumoasă eşti;

Dar eşti albă de albăle
Roșie de rumenele!

Vai mândră, frumoasă eşti,
Vara când te rumeneşti,
Dar când ești nerumenită.
Eşti ca via neplivită!
+

Ardă-te tocu potică
Ce faci pe lelea voinică.
In potică cum se bagă,

|
!
i

Ea de rumenele 'ntreabă;
Şi de cumvă nu găsește,
Doamne, rău se năcăjeşte!

+

Mândra

mea

frumoasă

ești,

Colea când te rumenești :
Tar când ești nerumenită,
Eşti ca dracul de urită!
*

Săracele fetele,
Mult își bat picioarele
Pe toate răzoarele,

Faţa să şi-o rumenească.
Ceapa cioarei s'a uscat,
Fetele s'au supărat!

S'adune ceapă ciorască.
*

Mândra când e rumenită,
Cu cinci sute nn-i plătită.
Dar când se desrumeneşte,
Nici doi bani nu mai plătește ! (1).
*

Până eram la mamă,
Gura mea mâncă turtăle
Și obrazul rumenele ;

Dar de când mă 'nstreinaiu,
Gura mea mâncă scursuri
"Şi obrazul pălmi și pumni! (2)
*

Asta-i fata lui Otlaca,
Ce nu ştie mulge vaca,
Nici fuiorul pieptănă,

|
|

Şi nici să ţeasă pânză,
Numai să se rumenească
Şi feciori să bolângească (3).

(1) jarnik, Bârseanu, Doine şi strigături din Ardeal,
p. 362—3.

(2) 1000 Doine, strigături şi chiuituri,
(3) Zbiden, p. 61.

Braşov

1891, p. 41.

Aceste sulimanuri se fac din ceară, unţ, ceapă,
Pentru Ardeal, am văzut pomenită ceapa ciorii
ciorească (2) şi adăugăm, cu multă probabilitate
nele, o plantă ce se mai numește și sulumină (3)

ş. a. (1).
și ceapa
şi ogrișiedar și fi-

limică, călinică (Banat), filimină, gălbenele, hilimică, roşioar
ă,

roșulijă

(Trans.),

ruşnică, ruşnici, rugiulijă, rujulilă (4).

Prin jud. Suceava «cu cârmâz îşi fac trandafiri în faţă
meile lumeţe şi istovite la față» (5).

fe-

Din jud. Neamţ avem aceste două reţete:
Intâia: <Albuş de ou bătut cu apă călduţă, amestecat cu
o linguriţă de smânfână proaspătă, e bun pentru faţă, căci
o face moale şi netedă şi o înălbeşte. Cu acest amestec se
unge fața, seara şi dimineaţa, după spălare, în mai multe
săptămâni de-a rândul».
A doua: «Vara și toamna, când caslraveții sunt copți, se
despinlecă şi li se stoarce zeama, care se strecoară
înir'o
sticlă bine astupată. După ce te speli cu apă călduţă,
te
ștergi, și apoi te speli și cu zeamă de castravete în mai multe
zile de-arândul.
Faţa se îrăgezeșie şi se îmbujorează» (6).
Pin jud. Bacău, mai dedemult se luă coada Cucoșului, se
pisă şi se plămădiă în smântână, la căldură. După o zi sau
două, se dobândiâ o unsoare care neteziă, lustruiă și înroşiă
fața.
”
Tot pe aici se mai folosiă şi Cuca (7), o plantă ce creşte

pe bălți, tot pisând-o (8).

Foile de dres;îolosite la rumenit, nu pot îi ale unei plante (9).
Prin jud. Dolj se întrebuință
mai
demult
«rădăcina de
ruminele ca focul» cu care astăzi doar copiii se mai mânjesc,

spre a-şi îace mască la jocul de-a baba-gaia.
(1) Sezăfoarea,

V, p. 101.

(2) Numele a trei plante, în Panţu, op. cif, p. 52-38.
(3) Viciu, op. cif, p. 63.
(1) Panţu, op. cit, p. 97. Calendula officinalis L.
(5) Lupescu, Teodorescu, /oe. ciz,
(6) Culegere din com. Nemţișor-Vânători, împărt. de d-l Al. Moisei,

(7) N'o allăm -în Panţu, op. ci,

(8) Culegere dela Marghioala

(9) Șezăfoarea, XV, p. 33:
să li se rumenească

Ardeleanu

,
din Moineşti,

Despre foi de dres:

«Fetele Şi nevestile

obrazul, întrebuințează o floare pe care nu

ori şi cine, şi cu care se dreg».

cari vor

o prea cunoaşte
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La nevoie se luă încă şi «Ioif
ă» din târg, numită priu
jud. Tecuciu, frunzişoară,—<0 bucă
ţică de hârtie, cu care-şi
dădeau obrazul» (1).
Tot aici trebue să pomenim
şi benchiul, benghiul
sau
sbenchiul, un semn ce se face
în îruntea copiilor mici, cu
funi

ngină sau cu cerneală, ca să nu

se

deoache.

mai ales
acei întorşi dela ţâţă (2).
Se mai îace şi cu scuipat,
lut (3) sau
colb de pe câlcâiul—<opsasul» încălțămintei
(4).
Prin jud. Argeş, când se făceau
pomezile penlru Îaţă, se
fierbeau cu felurite lucruri şi un
puiu alb (5).
Prin jud. Tecuciu, feineile cari
au pele şi pistrui pe îaţă,
se spală cu zeamă scoasă prin
fierberea inăduși/ă,—fără apă,
—a pelinului (6).
Tot prin aceste părți îşi mai
aduce lumea aminle şi de
săâușor şi «alte dresuri».
lată o reţetă din jud. R-Sărat:
leai două albușuri de ou
proaspete, le pui intrun vas curat
, le baţi bine până se va

iace ca spuma, le amestici cu apă
de Colonia (!)

de obraz;
să se ude petele adesea cu acea
stă, sau să se udecuo pelecuță subţire și curată, să se
lipească pe pele seara; şi ne“pierzându-se petele cu aceasta,
să se ude în 2 sau 3 rânduri petele cu o felie de alămâie,
după care se va vedeâ
dacă rămâne faţa curată (7).
lată și o altă rețetă, mai lungă,
tot din această parle: «Un
om care are plăcerea de a-şi
ave faţa curată, trebue se
pregătească din vreme
(1) Culegere

din

com.

apa următoare:

Ţepu.

(2) Şezăfoarea, |, p. 15 şi V. p. 37.

«...Sono

molto

lea apă de trandafir,

esatte nel fare un segno

Del Chiaro, op. cit.. p. 46, despre Valah
i:

nero sulla

froite del bambino..., e. la
ragione che ne adducono si & perch&.
fissandosi a prima. vista Vocchio in quel
segino nero, non vi & tanto pericolo che...
resti affascinata».
(3) Marian, Nașterea, p; 94.
(4) 1. Creangă, Op. compl.. 1906,
p. 416,
(5) Culegere dela dl CN. Mateescu,
profesor în R.-Vâlcea.

(6) Culegere din com. Țepu.
(7) Lupaşcu,

Medicina babelor,

I, p. 68.

apă
de

de soc, apă
căpşune,

din

de

pelin, apă

toate

câte

un

de liliac, apă
lilru;

de

crin

şi apă

amestecându-le,

le pui

loate întrun cazan foarte curat; pe urmăiei albușul dela
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ouă de găină, proaspete, le pui întrun craston și le baţi până
se va face spumă şi îl amesteci bine cu apele din cazan.
Astupi cazanul bine cu capacul lui și pui primprejur aluat,
să nu se răsuile; îl pui pe foc să fiarbă lin, dând foc
potrivit, ca să nu svârle capacul, din care se scoate pe jumătate cu picătura și numai ca trei litruri: punându-se aceasta
întrun clondir, astupându-se bine cu dop de plută, să se ţie
la răceală, ferindu-se de căldură, cât şi de îngheţ, iar cealallă rămăşiţă din cazan să se lepede. Această apă este peniru șters obrazul cu o batistă curată, care va scoate toată
negreaţa și va albi pelița obrazului, dându-i un lustru ca la
un copil tânăr. Pe lângă aceasta, fereşte fața de coşuri şi
jupuiluri, scoțând şi petele ce sunt prinse din fimpul verii.
Această apă se întrebuinţează după vrâsta omului, în modul
următor: La elatea de 20 ani să se şteargă numai odată pe
zi; la etatea de 30 ani de 2 ori pe zi; la 40 deanide 3ori,
păzindu-se a nu se șterge de mai multe ori, căci provoacă
jupuirea obrazului, în loc să-l apere (1).
Din jud. Tecuciu avem această însemnare: «Fetele se mai
rumeniau punând un pietroiu fierbinte într'o tingire de apă,
apoi, cu pestelca în cap stau cu faţa de-asupra pietroiului»(2).

«Casandra

lui Gh. Ou din Bogdăneşti-Suseava

niă astiel: Luâ cârmăz și-l topia în
îşi făcea bujori (pete roşii) în umerii
după ce aveă grijă să se ungă înfâiu
se uscă boiala, și apoi se spălă bine
făină de popușoi, dată prin sila cea

se

sulime-

palmă, în scuipat; apoi
obrajilor şi pe buze,
cu piatră acră. Lăsă de
cu sopon şi chiar cu
deasă. Şi-şi făceă niște

bujori, de credeai că are obraz de îată mare! Sprincenele le

da cu muc de lumânare de său, iar buzele, după
lă bine de roșeaţă, le dacu un! proaspăl, le lasă
urmă le şiergeă».
|
In sfârşit iată și cea din urmă rețetă copiată
manuscript vechiu, covurluian: «Pentru pete de
(0 Lupaşcu,
(2) Culegere

Medicina babelor, p. 80-1.
”
din com. 'Țepu.

ce le spăpuţin şi pe
de pe
obrazul

un
o-

„205
mului» : să iei o căpăţină de /aleâ albă, cu îloare cu
ioi, să
pui laleaua și să se usuce bine, să o faci prai mărunt,
să o
pui întrun vas, să o uzi cu apă de /randafiri, să o
pui să
se usuce şi pe care iar să o uzi cu apă de trandafiri de
2,3,
4 ori. Apoi să o pui în cutie şi când vrei să te speli,
să iei
cu 2 degete, să pui în felegean, să torni apă de tranda
fir și
cu 0 cârpă de in, să le speli pe obraz. Dar să iei
sama să
nu rămâie praful pe obraz, şi te vei curăţi de pete».

CAPITOLUL
DUBITUL

XIV.
PIELII.

IL. PIELEA DE VITĂ MARE (BOU, CAL, BIVOL) ŞI
|
PORC.
Mai demult, când

portul opincilor

eră

mai

răspândit,

şi

când măsurile de poliție sanitară nu se impuneau ca astăzi,
gospodarii singuri îşi pregătiau pentru opinci pieile vitelor
moarte sau făiale. Astăzi, cu aceste îndeletniciri au rămas
aproape numai
breasla tăbăcarilor, care se află aproape
în toate oraşele, într'o anumită parte, mărginașă. Meşteş
ugarii aceştia tăbăcesc piei de vite mari pentru opinci, dar
şi

acele de viței, numite la singular erhă, sau lasmă

(1).

Pielea, după ce s'a jupit (juchit), jupuir sau belif, se
numește hâșlioagă, hașcă, hâșcală sau hâșcoală. Prin jud.
Suceava aceste piei se sară bine,se usucă, li se cenuşește
părul,

adică se

cerne

cenușă

peste”păr, şi ca acesta să se iea, se

freacă cu coada toporului ori alt băț lătăreţ la capăt
și cu
muche.
Pielea, asiiel fără păr, se crușeșie, se dubeșie, se argăseșie sau se /ăbăceșle.
Prin acest judeţ se fierbe coaja
de arin şi când se crede că a ieși toată «tăria» din scoarță, se scot cojile sau
se
scurge zeama,şi întrinsa, căldicică fiind, se pun pieile.
Cu
aceasta, pieile se fac mai moi, mâi trainice şi dobând
esc o
coloare roşietică. Procedeul vechiu este însă acesta
ce ur-

mează:

Cruşeala se pregăliă din coajă de slejar, arin şi brad,

(0) Şezetoarea, V, p. 72: «piele subţire, bine tăbăcită. care' se pune
la bondiţă
și pe care se coase flori».
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cari
greu.
lemn,

se pisau în piuă. Piua eră făcută dintr'un butuc
gros şi
La 2 paşi în lături erau
iarăş groşi,

cu

bătuţi în pământ

o slinghie

găurită

chingă. Prin gaura ei intră coada
ciocanului atârnă o aţă groasă ori
0 frânghie ce făceă ochiu sau la].

unui

doi

la“mijloc

ciocan.

țăruși de
şi numită

De

coada

Ciocanul eră ironconic, cercuil
şi pofcovit la capătul subțire. Cio-

canul
piuăi.

sta drept

Scoarța

pomenită

de pe lemn, se

cu muchea
puneă
puneă

deasupra

se

uscă,

loporului

găurii

jupoiă

se fărâmă

şi apoi se

Fig. 45.

în piuă. Cel ce o pisă, se sprijiniă de cei
doi drugi,
piciorul în -ochiul de frânghie atârnat de coada
cio-

canului,și lăsându-și toată greutatea pe acest picior
,

sărind

jos, ciocanul cădeâ în piuă cu toată greutatea
lui şi izbiă
peste coajă, sfărâmând-o.
Dacă în chingă pătrundeau 2 cozi de ciocane,
bătaia lor
în piuă se faceă în şir alternativ, apăsând
când cun picior,
când cu -celalt, întocmai cum pedalează biciel
istul. Ciocanele
erau asliel așezate în cozile lor, că loviau
drept în piuă. Se

luau apoi niște ciubere şi în ele se puneau un

rând de piei

şi unul de scoarță pisată, până când aproa
pe se umpleau,
şi peste aceste invrâslări se îurnă apă călduţ
ă. In această
lăbăceală sau dubală stăteau pieile6 săptămâni,
după care
se scoteau. Pieile aveau coloarea roşietică. In
urmă se făceă
păruilul, adică luarea părului de pe piei, cum
se va vedea

la cele de oi. Se întindeă apoi pielea

cu 0 perie muiată

pe pământ

neted,

şi

în calaican topit,se frecă până -când capă-

tau coloarea neagră.
Prin alte părţi tot din jud. Suceava «se -uzitează
la cernitul opincilor» tăbăceală .de coajă de mzsleacăân şi
de arin
negru (1).
Prin jud. Neamţ, după ce pieile se rad de păr
cu coada
toporului, care freacă părul presărat cu cenuș
ă, se pun în
crușală tăcută din- coajă de pădure], amestecată
cu coajă de
() Lupescu, -Teodorescu,

loc, cit, p. 250,
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arin

şi

de

lăbăcil sau

slejar. In dubală sau
crușil

o zi şi o noapte.

crușală

stau

Crușala

irebue

peile

la

să

îie

fiartă bine, iar când se pun pieile, să

nu fie «para fierbinte

(sic), pentru că o arde» (1).
Prin jud. Muscel se cojeşte scoarța

de arin negru, se pune

înlr'o căldare, în care se fierbe în clocote, se lasă până
se
răcește și apoi se toarnă întrun vas mai mare, unde se pun

şi opincele, croite și rase. Intre îndoiturile lor se pun coji
de arin. Se lasă astiel 4—5 ore, se scot, «se dă pe funingi-

nă», şi se lasă să se svânte. In acest timp argăseala se
călzeşie
cile. Și

din nou, se lasă să se răcească
astiel se urmează de 3-4 ori,

în-

şi iar se pun opinpână
se argăsese

bine (2).
Prin jud. Prahova se practică următorul procedeu pentru
tăbăcitul opincilor: Se pune întrun vas cam un kgr. de scoarță de arin roşu, cu unpumn de cenușă. Peste ele se toarnă
două litruri de apă şi se fierbe bine. Lichidul care rezultă
se

jasă

să se răcească

bine;

else

numeşte

lăbăceală sau

ar-

găseală. Opincile, adică peile, - bucățele de piei dreptunghiu-

lare din cari se vor confecţionă opincele,—se întroduc în
copâia cu tăbăceală şi acolo sunt lăsate să stea o
zi și o

noapte, până când prind o coloare roșie deschisă. După aceasta se pun la svântat.
Din aninul negru se iea un kgr. şi jumătate de scoarță, se
rupe în bucăţi subțiri și se pune într'o copăiţă sau o piuă, întracest scop făcută. Peste scoarță se răstoarnă cam 2 litri

de apă. In lichidul ce primește unele din substanţele solubile ale scoarții, se pun bucăţile de piele pentru opinci unde
se colorează cum am văzut mai sus (3).

Rămăşițele
dela crușala se numesc scuruşenie (4).
Prin Ardeal operaţiunea se numeşte crușit şi se face din
coaja de arin și slăjariu, având de scop ca să facă pieile

«să samene

mai bine cu cele de talpă lucrate». Prin aceste

părți «mai de demult își argăsiau ţaranii singuri peile _trebuincioase pentru opinci. E drept că în mod îoarte primitiv:
U)
(2)
(3)
(4)

Culegere din cecom. Socea-Cândești, comunic. de d-l A. Moisei.
Culegere din com. Jugur, comunic. de d! N. G. Ghinescu,
T. Pamiile, /ndustria casnică la Români, p. 41—83.
Comunic. de d-l A, Moisei, Nermţișor-Vânătorii Neamţului, jud. Neanţ.
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le uscau, întinse pe faţa casei, presărate
cu cenuşă; apoi le
lăiau, le presărau cu cenușă şi le frecau
cu toporâştea securii, până mergeă lot părul de pe ele
(1). După aceea le
argăsiau... Despoiau aninii de scoarță,
scoarța o fierbeau şi
in zeama acea băgau opincile» (2).
In Banat, opincarii (argăsilorii, duvarii,
loderii), ca şi ceilalți meseriaşi, se numesc maistori. Cumpărând
piei, le bagă
în amușe,- gropi făcule în pământ. Se
aduce'apă,
se toarnă în amușe, se slinge în ele var şi
apoi se aruncă pieile,
ca la păruil, părul să se deslipească uşor,
După păruit urmează rasul pieilor şi după ce au fost
rase de carne, se due
şi se aşează în ape curgătoare. După
ce au stat astfel câtevă zile, se sineluesc, ca să se scoată
din ele varul, ca să
li se lărgească porii şi astiel să fie mai
accesibile peniru a
deveni

«galbene», şi cu «creţuri».
Păruitul, rasul şi sineluitul peilor se face
pe buluc,-—o0 bucată

de lemn lungă cât pielea, ca o jumătate
de cilindru,
scobit pe dinăutru, „sămănând prin urmare
cu un .că/călor
de vin. Sinălaul este un cuţit gros, /âmp,
nu mult încovoial, cu două mânere.

După aceste operații pielea se pune în vase.

Vasele suni

de câte 20—30 vedre şi stau culcate pe
doage, nu pe fund.
Deasupra, doagele lipsesc în lărgime aproape
de un metru
In aceste vase se toarnă zeama scoasă din
îiertul scoarţii
de brad şi a gorgoașei, în apă proaspătă.
Această zeamă face pielea să se îngălbenească. Pieile, cu cât
vor Îi mai mult
şi mai bine întoarse, cu atât au să aibă crețuri
mai multe şi
mai mărunte. Scoase din vas, pieile se întind
şi se pun la
soare ca să se usuce.
Intinsul se face pe bejcuri sau peje,
nişte bețe încovoiate şi până la 4 m. mărime.

II. PIELEA

DE

OAIE

ŞI DE VÂNAT.
E adevarat că cojocăria este un meșteșug,
care cere anu-

mite cunoşiinţi, căpătate în ani de ucenicie.
Totuş prin unele
sate dela munte, ba şi dela şes, chiar unii
gospodari ştiu

să-şi

înălbească

pielea

de

oaie

sau pielcica (chelcica? de

(1) De-aici a ramas zicala: «l-a ras cu toporâştea
securii»,
(2) 1. PopeReteganul. Pi/de şi sfaturi pentru popor,
Gherla

1900, p. 84-5,

28

.

miel, fie pentru

vânzare,

fie ca să-şi facă

un

cojocel

bondiţă peniru dânşii. Aceştia sunt dubălarii ().

sau

o

In Bucovina sunt sate în cari mai fiece gospod
ar, ba şi
gospodină știe a dubi piei de oaie, capre, vulpi,
etc. Dubitul
se face aşă că se fierbe s/atină (apă de izvor
sărată) şi se
toarnă întrun vas, unde se lasă de se răceşte
până se poaie suferi
mână.
Apoi se pune în slatină urluială de ovăs
cerută și puţină miezură de grâu, adică tărâţe
de grâu de
al doilea, cu care se mestecă, și aşternându-se
pielea jos, se
pune dubala cu pumnul deasupra și se îndoeşte
pielea în

două, strângând-o laolaltă. Așă stau
sparg,

adică

pieile

se caută spre a se vedeă

3 zile, când

dacă

se

sunt dubite sau

ba. Dacă-s dubite, se întind la uscat. Dacă se pune în
duba-

lă şi frupl alb, adică
mâncă pielea (2).
Prin

alte

cevă

părţi, tot din

dintr'ale laptelui,

Bucovina,

pielea

moliile

nu

se spală mai

vor

întâiu

în apa rece şi se curăţă bine. Intrun ciubăr se pune
apă cu
slatină până ce are gust ca pentru mâncare. Aici se
pune

urluială

de ovăz, și la nevoe

se poate

chiar şi

secară. Cu această amestecătură se unge pielea

de grâu, orz,

cam de un

“deget. Apoi

pielea

3 zile. După

acest timp se caută la iruri—locurile de sub pi-

se învelește

şi se lasă

ca să slea

astfel

„Cioare unde nu-i păr, ca să se vadă de se jupește
ori nu. Dacă se jupeşte, se curăţă de păr şi se pun la uscat
(3).
Prin munţii Sucevii, pieile de oi bălrâne pentru cojoac
e și
“căciuli,

se

pregătesc

în

chipul

următor:

Pieile

se sară

şi

se

usucă bine şi în voie, se spală în urmă în apă caldă
ca să
iasă din lână usucul, se store şi se pun în dubală. Dubală
se cheamă zărul sărat. După câtevă zile, se întind pieile
în
lungiş şi în curmezis

şi se pun

să se usuce

iarăş

în voie.

Inainte de a se curăți pielea de resturile de carne, se întind
în lungime cu un cârlig. Pielea se Spânzură de o aţă prinsă
în cuiul podului. Cu o mână se ține de capălul
de jos al
pielii, iar cu
(1)

celalt

de mânerul

cârligului.

Cârligul

de fier

Un cântec din jud. Suceava, în Vasiliu, Cântece, p.
91 şi 93:

Of, de cându-s melitari,
Mi-a tras carnea la cântari,
Pielea în târg la dubalari.
&) D. Dan, Straja, p. 48—9,

(3) Culegere din Vicovul de sus, Bucovina, comuni
c, de d-l P. Cârstean.
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are un arc tot
cojocarul pune
zis, trăgând cu
După ce sa
slalivelor de
bă ce se mişcă

de fier; la capătul de jos are o aţă în care
piciorul. Curăţitul se face cu cârligul propriu
el pe partea cărnoasă a pielii ().
curăţit de carne, se întinde pielea cu ajutorul
inlins piele. Stativele sunt prevăzule cu o
linorizontal Şi întră într'o dăltuiră la celalt capătal

stativelor. Se pune pielea pe stative, se aşează
în silă limba stalivelor, şi apoi se întinde cu mâna. Siativele
au numai

două picioare şi în timpul lucrului, se razemă
de perete (2).
Pieile se înălbesc cu un fel de cridă, —cretă,
— care, tot prin
jud. Suceava, se cumpără din târg (3).
Prin județul Muscel se spală bine pielea
în apă curată, se
curăță de rămăşiţile de carne, se usucă
puţin şi apoi se pun
în argăseală, care este compusă din zăr
sărat ori din fă
râje cu apă, în care se pune şi sare, cam
o litră de fiecare
piele. Pieile se ţin în această argăseală
până când se vede
că părul se iea de pe dânsele. Atunci se
scot, se spală, se

usucă şi se irag cu pialră de cojoace, ca să
se înălbească

şi să se netezeazcă (4).
Intrun

tratat

de

medicină casnică, de pe la sfârșitul veacului

XVIII, găsim următoarea rețetă pentru argăsitul,
argăseala sau
arghiseala pieilor. Reţeta începe cu pieile
de vânat, cari pe
atunci se puteau întâlni prin casele Românilor,
poate, aproape tot așă de des ca și cele de oaie.
«Vulpea, după ce o jupeşti, poţi să o sari
pe piele, apoi o
întinzi pe un crac de lemn, cu părul în sus,
de se usucă şi o
aduci la cojocar; iar cojocarul după ce
o cumpără, o moaie cu apă caldă, și întorcând-o cu pielea
în sus, o presară
cu lărâțe multe şi o pune la umbră, de
se usucă cu fărâţele; apoi face argăseală într'o putină,
adică sare multăi
(=şi) tărâțe şi apă rece; și le inmoaie
acolo cu părul în sus,
în care şade 2 zile. Apoi le întoarce cu
pielea
în sus şi le

ține 3 zile;

apoi

le scoate şi

le cârnoseșie,

(1: A se vedeă în T. Pamtite, frzdustria
casnică
(2) Tot acolo, aceeaş pag, fig. 44.
>
(3) Lupescu, Teodorescu, foc. cif, p. 955,

la

adică

Români.

(4) Culegere din com. Jugur, comunic. de d-]
N. G. Ghinescu,
Pamfile şi Lupescu, Cromafiea.

le trage la
p, 1î. fig. 43
D

14.
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coasă, de scoate untura şi carnea ce esie pe
piele, apoi le
întinde la umbră, spânzurate cu părul în sus,
până se usucă
părul; dacă e bine, cald, într'o zi se usucă,
iar dacă este vremea mai moinalecă, două zile. După aceea
se întoarce cu
pielea în sus şi iar le usucă la umbră 2—3
zile; apoi le scutură şi le îreacă şi le croeșie de le face blane.
Lupii asemenea se argăsesc ca și vulpile,
numai, fiindcă
le este pielea mai groasă, şed in argăseală
mai multe zile,
şi deasupra pui peste piei o scândură și un
pietroiu, ca să se
așeze pielea înlăuntru, ca să se moaie şi nare
să le întoar-

că pe piele sau pe păr, fiindcă pieile de lup nu
sunt făcute

burduf, ci sunt spintecate la burtă ca pieile
de oaie, şi se usucă la soare, după ce se cârnosesc, iar nu la
umbră, ca vulpiele.

Pisicile, întocmai se argăsesc ca vulpile.

Nurcile, după ce le aduce la cojocar, le moaie
în apă caldă şi le spintecă pe lângă picior, adică pe
lângă coaste, ca
să poată alege pântecele, gușa şi cafaoa ; apoi
întăi le spală cu săpun, rachiu şi cu apă caldă, pe piele şi
pe păr, bine,
până se cură unsoarea dintriînsele şi le limpezește,
de nu

mai curge nici un noroiu dintrinsele şi aşă moi fiind,
le câr-

nosește la coasă; după aceea face cofar, adică
pune apă
într'o albie și pune și cevă sare de se topeşte
i aluat, fărâ-

mându-l cu mânele în apă, de se moaie de tot, însă
aluat i

bragă,

două

ce acestea
-Spânzură la
freacă şi le
In sfârşit

ocă

î.. de

trei

parale,

toate groase, cu care
umbră de se usucă
scutură, după aceea
pomenim şi această

amestecându-le

mânii basarabeni: ei dau pielii coloarea
prin

ajutorul

Scumpia
aşezare

de

se

scumpiei (2).

galbenă sau verde

se întrebuința la dubit şi în Țara-românească.

vamală

din

fa-

le unge pe piele, gros, şi le
cu coiarul
pe ele; apoi le
le croeşte» ().
relațiune cu privire
la Ro-

1827 scrie:

«Scumpia ce să vinde prin târguri, să dea

zece bani, 1 ban; asemine şi tăbacili]
să
scumpia ce îac de meșteșugul lor» (3).
(1) Ely, magan, rom., col, p. 1568—9.
(2) Z. C. Arbore. Basarabia, p. 445.
(3) G. Ghibănescu, Surefe și izvoade, VI. p,
244.

O

vânzătorul din

plătească

pentru

-

CAPITOLUL

XV.

.

CERNEALA.
Mai demult pe vremea călimărilor de brâie, prin
cerneală
se înțelegeă orice negreală, care de altfel slujiă
atât la scris
pe hârlie cu pana, cât şi la boit cu negru, la
cerni/, Pisării
satelor vor îi ştiut cu toții să-şi pregătească
acea cerneală
care slă pe hârtia veche de veacuri. Din aceea
ce ne-a rămas, pomenim și noi cele ce urmează.
In jud. Suceava se îierbeă hlujul de sovârf cu
coajă de
grin şi vârfuri de bob, în care se puneă și
calaican (1). Se
făcea cerneală și din zeama de cireşe fierte
(2).
Prin jud. Tecuciu, fac copiii, cerneală din fructe
de boz,
dar din cauza fermentaţiunii, nu are trăinic
ie (3).

Prin jud. Covurluiu, se fierbeâ în vechime fructele
de /emnul cânelui, coapte bine fiind, Şi în zeama obținu
tă se puneâ
calaican pisat şi pialră acră, şi după aceasta, puţin
cleiu de

cireş sau zarzăr. In loc de acestea, se puteă
întrebuinţă coaja
de gladiș, calaican, piatră acră şi cleiu de cireş
sau gogoșe.»

lele de iufă

(gogoşi de risiic),

se îierbeau cu

puţin bacan

negru, iar în zeamă se puneă şi puţin calaican
şi cleiu (4).
Acest din urmă procedeu se cunoaște şi prin jud. Putna
(5)

şi Prahova

(6).

(1)
(2)
(3)
(4)

Culegere din com,
Idem; nu are însă
Culegere din com.
Salviu, Joc. 14. p.

(5)

Barzeanu.

Broşteni,
trăinicie.
Ţepu.
276,

dela Casandra

lui T. Târlă.

/oc. cit. p. 206.

(6) Moraru, loc. cit. p. 287; Jon Creangă, Îl, p. 10: «Din
râns— ăun
bubușlie,
— se face cerneală de scris, amestecându-se cu calaican».

fei de

Prin jud. Dolj, bătrânii săteni pregăliau o negreală de scris
foarte bună, fierbând mai multe nuci în puțină apă ().
Prin jud. Muscel, până pe la 1872, cerneala se făceă după

luciu, —ceaun,--în

chipul următor:Se puneă apă

îniro

stra-

chină, şi cu un şumuiog mic de câlți, care se muiă în apă, se
ştergeă funinginea de pe tuciu, care se scurgeă cu apă în
strachină. Astiel se repetă de mai multe ori, până când apa
se înnegriă bine. Această apă se încercă cu condeiul din când
în când, până ce se făcea bună de scris. Atunci se turnă în
sticle, și când lichidul ieșiă gros, el se subțiă cu ţuică, nu
nu cu altcevă (2).

Fig. 46.

Călimară bătrânească

de aramă,

cu toc pentru

păstrarea penelor

de scris: se purtă de pisări în brâu,

Sunt apoi

o

sumă

de rețete în

vechile

manuscripie

mis-

cellaneie.
|
|
Una, din 1833, ne spune că: «30 dramuri comid, 60 dr. ca-

laican,

pelin

100

dr.

gogoașe,

să fiarbă, până

tul» (3).

toate la un

S'or îngroşă,

loc,

să

că va da

pui

una ocă

cerneală

vin

îndes-

Un alt manuscript covurluian ne spune: «cum se face cerneala neagră de scris: să iai o sticlă mare, o jumătate ocă

vin alb, apoi se iai 175 dr. de gogoși de rislic
de cari-s mai grele, să nu fie găunoase,

(1) Barzeanu.
Joe, cit. p. 230.
(2) Culegere

din

com. Jugur. comunic. de d-l N. G. Ghinescu,

(3) Șezăfoarea, X. p. 64.

(stejar),

tot

şi cu 4 îunţi calai-
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can şi 4 îunți comid, să le pisezi, să le faci prai și
să le
cerni prin sită, şi să pui în sticlă, să o astupi şi să o
pui la
soare să şează 4 zile, şi să o mesteci dese ori, şi când
vei
luă, să pui vin în loc, iar când se va subțiă, să o turburi
și
să o ţii la soare»..
Mai mult chiar, acesi manuscript ne dă şi mijlocul
de a
lace să se vadă o cerneală scrisă mai din vreme, care
sa
decolorat, a ieşit: «Cum să celeşii hrisoavele și zapesi
le
care nu să prea cunosc slovele bune». Se iei 6 gogoşi
de
ristic, să le pisezi bine, să le pui întro sticlă, să torni
vin
alb, să le pui la soare 2zile; se ungi slovele cele șterse,
că

se cunosc şi le ceteşti».
In

sfârşit

iată

tot de acolo

şi un

mijloc

«să scrii pe

să nu cunoască nimene ce-i scris [să rămâie hărlia
Gogoşi de ristic să-i pisezi bine şi să torni apă curală
ei; 2 zile se laşi. Şi scriind, nu se cunoaşte ce e, iar
ceteşti, să pui calaican în apă, să mânjeşti hârtia și vei
ceti tot».

hârlie,

albă):
peste
ca să
puteă

CAPITOLUL

XVI.

INGALBENITUL ALUATULUI.
Aluatul pentru cozonaci,—de Paști, mai ales,
—se îngălbeneşte
cu șofran cumpărat din farmacii şi drogheri
i. E un praf galben, dobândit din plata exotică numită curc
uma longa L. Prin

aceasta, firește, gospodinele caută să deie pânii

lor

o înfă-

țișare de galben de ouă.
Prin Moldova de mijloc, tot acest şoiran se pune
şi în grâul
fiert pentru colivele praznicilor şi pomenilor, spre
a le da o
coloare roşeată, frumoasă.

CAPITOLUL XVII.
COLORATUL

VINULUI ŞI RACHIULUI,
I. VINUL

.

Vinul trebue să îie ori alb-gălbuiu
ori roșu-negru.
Prin
urmare, când, fie din cauza vasului care
a fost de alt vin, fie
din cauza strugurilor cari au fost amest
ecați, vinul 'are o coloare spălăcilă sau mijlocie între roşu
şi alb, profir sau Dro-

hir. cei ce vor căută să înșele cu aparențele
, vor boi vinul.
Fructul negru al duzilor (aguzilor), agudele,
sunt tescuite

de viticultorii din sudul Basarabiei, ca
împreună cu sirugurii
negri, să dea o coloare mai închisă vinul
ui (1).
Lemnul cânesc, mălinul negru sau lemn
ul cânelui fac ca
îructe niște bobiţe negre, din cari se
capătă coloarea neagră
pentru boirea vinului; aceste bobiţe se striv
esc, se plămădese
în vas o zi și o noapte, după care vrem
e se strecoară lichidul şi se amestecă cu vinul din poloboac
e (2).
Poama de boz sau de soc sunt încă între
buințate. Prin
preajma Huşilor, după ce vinurile s'au limpe
zit în vase, se
culeg fructele de boz, se pisează, şi zeama
se scurge întrun
vas. Acolo se lasă 3-4 zile, se amestecă
apoi cu puţin vin
și după aceasta se toarnă în vinul roșcat
(3).

Prin jud. Tutova, vinurilor roșcate, cari n'au îață
îrumoasă,

li se pune

zeamă

de cireşe

amare,

(1) Z. C. Arbore. Basarabia, p. 443,
(2) Moraru, foc; cit. p. 189, Procedeul
cuciu.

coapte

bine.

se cunoaşte şi în con,

(3) Culegere din com, Huşi, comunic. de d-l P. Biru.

Se strâng
'Țepu, jud. Te-
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cireşe multe, când sunt negre, se zdrobesc, zeama
se scurge
printr'o strecurătoare şi se pune în vinul limpezii.
Această
zeamă dă şi gust bun vinului, şi coloare roşie închisă,—rubinie (1).

Prin părțile Bacăului, sirugurii de boz se calcă

sirugurii

de

viță.

Mai

târziu

însă, gustul

bozului

odată cu

se

cunoaşte

de unii oameni. El este «pietros şi amar»
(2).
Pentru a da vinului o înfăţişare de vechime,
— coloarea galbenă limonie,- se iea câte un pumn de petale
de șofran sau
săfran, se leagă într'o batistă şi se cuiundă întrun
litru de
apă, unde se lasă să stea 4—5 ore. In acest imp
toată materia colorantă se dizolvă în apă. Soluţia această
se toarnă

apoi în vin (3).

|

II. RACHIUL,
„Rachiului

ŢUICĂ

ș. a.

şi «ţuicei bătrâne», —veche,-—îi trebue o coloare

galbenă

limonie,

cum

văzul la vinuri, cu vâsc şi alte.

am

pe care

unii podgoreni

i-o

dau

cu șofran,

Vâscul creşte ca parazit pe ramurile merilor, perilor
, feilQr, brazilor, plopilor bătrâni ș.a. Se iea de către cei interesaţi vâscui, se rupe în bucăți şi se plămădeşte cu
frunze cu
tot, în rachiu, ţuică de prune ş. a. După o zi și o
noapte, se
strecoară acest rachiu plămădit şi se toarnă în
vasul cu ra-

chiu. Rachiul dobândeşte astfel o coloare galbenă şi prin
urmare o înlăţișare de vechime.
Pe alocuri

se întroduce

Prin jud. Prahova

de-a

dreptul

vâsc

în

poloboc

se pune întrun vas de aramă

cam

(4).

500

gr. de zahăr pentru fiecare sută de vedre de ţuică, se
foarnă
fuica până se acopere şi se fierbe necontenit până ce
în vas

se face de nu rămâne

arde. Zahărul

ţuică, în butoiul mare
(1)
(2)
(3)
(1)
(5)

decât numai

ars se toarnă,

după

de ţuică (5).

zahărul

ce a

care

şi el se

fost muiat, iarăși în

Culegere din com. Schineni, de.la 4-] H. Popa.
Culegere din com. Ardeoani Şi comunic. de dl D.
Mo:aru. op. cf, p. 198.
Zbiden, p. 200,
Culegere din Vălenii.de-munte dela [. Soare,

[. Procopie.

ALA
Rachiul
nosculă

se vopseşte
însemnatalea

în roşu,
<rachiului

mai

ales la nunţi—și

ni-i cu-

rOŞu».

Prin jud. Covurluiu, când la nuntă se face şi Luni seara
masă, adică atunci când nunţa ţine 4 zile, Luni
dimineaţa,
după masa cea mare, se lrimite plosca cu rachiu roșu
la
socri,
mici,— părinţii
miresii,--spre
a veni la masa cea
mică (1). Rachiul se boieşte cu boiele din târg,
Prin jud. Neamţ sătenii îşi îac pentru băutură rachiu
roşu

în

mică

cantilate, furnând

spirt peste flori

de trandafir, Ames-

tecul acesta se lasă la soare ca să se olozească.
După aceasia se slrecoară şi se bea.
Alţii ieau rachiu, îl pun întrun vas cu gura largă,
ieau un
fier înroşit în îoc şi pe capătul înroşi! pun bucăţica
de zahăr care, topindu-se, cade în rachiul din vas. Rachiul
se înroşeşte îndată. Mai bine este să se pice rachiul
în spirl curat
şi apoi să se pună în spirt câtimea de apă trebuinc
ioasă.
Dacă în rachiu se pun vişine coapte şi zahăr,
el capălă
coloarea roşie şi gustul dulceag.
Dacă în rachiu se pune izmă sau minlă, capătă
o coloare
verde. Aceasla iniră însă în industria lichiorurilor,
cari ies din
cadrul îndeletnicirelor populare. Ele se fac de
funcţionarii
târgovaţiți ai satelor, preoţii catolici Ş. a.
(1) Comunic. de dl I. 0, Zugravu, com.
(2) Culegere din com: Nemţişor-Vânători,
de d-l A. Moisei.

'Puţcani.
dela Maranda

Busuioc

şi împărt

CAPITOLUL

XVIII.

COLORATUL PAIELOR.
Coloratul paielor de grâu sau de secară, cari
urmează să
fie folosite la împletituri pentru pălării, e un
meşteşug nou,
şi nu-l cunosc decât foarte puțini, luat fiind după
felurite manuale ieoretice, după care dâm şi noi câtevă
reţete.
Inălbilul paielor, cari au o coloare gălbenă din pricin
a soarelui, a ploilor şi a prafului; se face în chipul
următor: «Se
spală paiele timp de 2 ore într'o soluție compusă
din 20
părți apă de ploaie şi o parte sodă causlică, se
scurge bine
și în urmă se aşează în camera cu pucioasă,
unde se lasă
expuse fumului timp de 10 ore. Se scot de-aici
şi se spală
într'o soluţie de 80 gr. acid ofalic disolvat în 4
litri de apă

şi se

lasă

să

se

svânteze, și din

nou

sunț expuse fumului

de

pucioasă, unde rămân 4-5 ore. Scoase de aici, se
pot întrebuinţă. Acest metod de înălbire se poate aplică
şi la obiectele lucrate, în cazul când nu s'a făcut aceasta
la paie» (1).

Coloratul propriu

zis, se face:

Negru, din scumpie, bacan negru şi calacan, întocm
ai cum
văzut că se obişnuește şi la lână (2).
Galben limoniu, din coajă de răchilă roşie sau
albă și
„piairă acră sau lemn galben şi pialră acră
tot de aseme-

nea (3).

.

Indeobște însă se folosesc anilinurile:
Coloratul paielor ca și al împletiturilor, reușesc cu
muli suc(0) FI. Iloasa, Curs de lucru
(2) Moraru Joc, cif, p. 182.
(8) /bidem, p. 146—86.

manual,

București,

199,

p

8.
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ces prin întrebuințarea fuxinului (prafuri de cari se
slujesc
buiangii şi țărancele spre a coloră lâna şi bumbacul),
cu deosebire colorile verde închis, roșu aprins, lrandafiriu,
cafeniu
şi negru. Procedeul e foarte simplu:
«Se pune întrun vas, spre pildă, întrun ceaun, 3',-4 liiri
de borş proaspăt; se pune vasul pe foc, şi când
începe a
fierbe borşul, se pun 12--15 grame îuxin, având
grijă a curăți cu o lingură, spuma, ce borşul face sub înrâurirea
căl-

durii, înainte de punerea îuxinului.

Se mestecă

bine borşul

cu fuxinul, şi când fierberea s'a pronunțat, se pun
paiele.
Când
sa pus vasul pe foc cu borşul, pentru
pregătirea
coloarii, coloratorul se aibă grijă a scurtă paiele din
pachetul cu paie ce-şi propune a coloră, după lărgimea
ceaunului
şi a le muiă în apă rece ca și pentru împletitură;
şi când coloarea pregătită în modul arătat a început a îierbe,
se scutură paiele de apă cât mai bine, se desleagă şi
se pun în
vasul de colorat. Se lasă paiele se fiarbă în
coloare !/, de
oră, cu un foc potrivit, intorcându-le, sau mai bine,
mestecân-

du-le mereu, dar cu precauţiune, spre a nu le frânge.
Se scot

apoi paiele colorate, se clătesc apoi de 2 sau 3
ori în apă
rece, se întind la uscat,—însă nu la soare, -Şi după
ce s'au
uscat bine, se leagă din nou în pachete, din cari
se ieau şi

se moaie câte o parte din ele, după trebuinjă, la împletit.
Dacă în timp de jumătate de oră nu s'au
mai lasă paiele la fiert câtevă minute, până

prins bine, se
când
coloarea

se va prinde bine, apoi se vor scoate, clăti şi uscă, cum
sa

ară tat.
Pentru coloarea violelă sau laie, se întrebuințează
anilina
violetă. Procedeul e acelaș ca şi la coloarea precedentă.
Această coloare se poate pregăti şi cu apă, în loc
de borş, și în
atare caz, după ce coloarea sa pronunțat
bine pe paie, se
pun 5 gr. pialră acră pisată, în coloarea
jierbândă, se mai
lasă paiele după aceasta să fiarbă în coloare
încă 5 minute, după care se scot, se clătesc, se usucă și
apoi se strâng

„după regulă.
Coloarea /alie se poate

modifică întrun albastru de

ma-

rină punând în coloare, după o fierbere de jumătate
de oră, la
an loc cu paiele, o înireită cantitate de piatră
acră şi lăsând
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paiele se mai fiarbă în coloare
încă 20 —25 minute.
Coloarea albastru de marină se comb
ină de minune
cu
coloarea naturală a paielor, aşă
că o pălărie confecționată
dintro împletitură, la împletitul
căreia s'a întrodus un paiu de
această coloare, are un gust deos
ebit» (1).
In sfârșit o altă rețelă este urmă
toarea:

«Se întroduc şi se lasă paiele într'o
baie de săpu

n cu apă
iimp de 2 ore. Baia se prepară
fierbând 50 gr. săpun
de
Marsilia în 2 litri de apă de ploae
. Scoase din această baie.
paiele se usucă bine, Apoi se
fierb până ce dobândesc coloarea dorită, într'o soluție compusă
din apă de ploaie şi o
coloare de anilină hotărită (roşie,
albastră, verde ş. a.) în proporție de 30 gr. anilină, la un litru
apă de ploaie.
Negreşit că această proporție nu e
fixă. Ea variază după nuanțele ce voim să obţinem. Dori
m mai deschis, cantitatea
de apă creşte; dorim mai închis, atunc
i creşte cantitatea de
anilină» (2).
() P. Mohor, Conferţionarea pălări
ilor de paie, Focşani.
(2) Ilioasa, op. dif. p. 9,
“

1890, p. 45--6.

. CAPITOLUL XIX.
COLORATUL
Lemnul,
toarele

LEMNULUI

pe care gospodarul

înfățișări:

I. BEŢELE
Prin

jud. Tecuciu

o beligă

sau

român

ŞI FIERULUI
îl poate, boi are urmă-

BASTOANELE.

se iniloresc

(fâşie) de teiu în formă

cu fum. Ele se întăşură

de spirală, având grijă

cu

să

se lase între spire o depărtare deopotrivă
cu lăţimea spiralii.
După aceasta se pune în um, unde
partea neacoperilă se

înnegreşte
Prin

jud.

piii umblă

(1).

Gorj

se

înfrumusețează

asilel 'beţele

cu

cari

co-

la Crăciun cu colindul, și cari se numesc
colinde.

Bețele acestea se aduc din pădure, se pun
după sobă ca să
se usuce, și în noaptea de lângă Ajun, tatăl
copiilor le iea, le
curăţă frumos de coajă şi le lasă la un
capăt, alât cât trebue ca să se apuce cu mâna. De aici,
spre capălul subțire,
duce, încovrigat, o fâşie de teiu subțirică,
până jos; acolo iar
se face un inel, două, se iea o lumânare
de spermanțetă
sau de său, şi se pelrece băţul înfăşurat
în teiu, dela un ca-

păt până la celalat, în fumul ce-l face flacăra,
ținându-se ast-

fel până

se înnegrește

bine. După

și astiel «sa făcut o colindă
o văd, nu mai

aceasta

irumoasă,

pot de bucurie»

(2).

se desleagă

teiul

de care copiii, când

E (1) Culegeri din com Ţepu.
(2) Comunic. de d-l [.]. Ciuncan, com.
Vălcele din Topeşti.
— Vezi T, Pamfile,
Crăciunul, p. 207, fig. 90,

$
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II. NUIELELE

DE

RĂCHITĂ.

Când slujesc la facerea feluritelor coşuri, se boesc în galben .limoniu: cu scoarjă de răchilă roşie sau albă şi pialră

acră, iar negru, prin scumpie,

mai

ca şi lâna

băcan

Negru

şi calaican, înloc-

(1).

III. LEMNĂRIA CASELOR.
Ușorii ușilor şi uşele, cercevelele și coropcele îerestrelor,
stâlpii din faţa casei, pe cari se razemă streșina, corzile şi
podeala, se vopsesc cu îelurite lufuri şi lulişoare, pe cari le
vom cercelă în alt loc.
Prin unele părţi, podurile caselor se înnegresc cu păcură

sau cu calran (2).

IV. MESELE, SCAUNELE, DULAPURILE, LĂZILE,
PATURILE DE PUŞTI ŞI DE PISTOALE.
Se boesc

astiel:

1. Galben

închis

du-se

oloiul

cu

oloiu,

de cânepă

cleiu,

în apă

săpun

călduță

prosti. Oloiul se face de ţărani (3).
2. Verde,

cu

șievie, îrecându-se

ştevie (4).

|

şi lutişor,

cu

cleiu

lemnul

fierbân-

şi

săpun

alb cu îrunză

de

5. Negru cu aânin negru, făcându-se tăbăceală, întocmai
ca şi la opinci.
4. Cu bacan negru, ojel! de vin şi rugină de fer, fierbându-se cam |; kgr. bacan negru înt”'o oală, până când se

capătă un lichid roşu închis. Intrun vas se plămădesc

bucăți

de

să

fier, în oțet,

o

zi şi o noapie,

după

care

usuce; se dă al doilea bacan, şi neașteptând
cu a doua
primește

peniță, muiată
un

lustru

negru,

se

lasă

în oţetul cu rugină. Dacă lemnul
se

urmează

se

uscarea, se dă
nu

boirea.

5. Cu leiu, anin şi pialră acră, arzându-se teiul argintiu (5),
(1) Morariu, loc. cif,, p. 182. 194-6.
(2) Culegeri din Zorleni-Tutova.
(5) Lupescu, Teodorescu. foc. dif, p. 953.
(4) Moraru,

loc.

cif.,

p. 205.

(5) Panţu, op. dif. p. $98:

Moench.,

Teiu ald,

7zlia albă W. et Kit,

Tilia aroenicea

Desi,

filia

tomentosa
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până se îace cărbuni. Aceşiia se stâng
, se pisează, se amestecă praful dobândit, cu piatră acră, şi
peste asest amestec

se loarnă tăbăceala sau argăseală de anin.
Acest nou

ame-

stec se bate și se amestecă îndeajuns.
Negrul acesta se folosește mai ales la facerea unor flori pe
pereţii lăzilor sau
tronurilor (1).
6. Negreala din cărbuni de lemn, care
se face din cărbuni pisaţi şi apoi muiaţi în apă, na line
mult. O folosesc!

mai

ales dulgherii (2).

V. FLUIERE
ma

ŞI BRICEGE.

Copiii folosesc, pentru înfloritul //uierilor
şi bricegilor, poacoaptă a bozului (3).

VI. COFELE.
Se înfloresc cu arsuri de fier, anume
făcute, numite inchisirilori. Ele se înroşesc în îoc Şi apoi alune
că pe doaga cotelor,
mijlociilor şi garnițelor (cofiţi), însemnân
du-le prin ardere,
Cu semne negre de acelaş îel. Une ori,
feluritele flori sunt
destul de mândre.

Prin jud, Tecuciu, după ce se boeşte, lemnu
l se dă cu gaz

— petrol, — ca să capete lustru (4).
VII. ICOANELE

ŞI POMELNICELE.

Vor îi fost în timpurile vechi zugrăvite cu
văpseli pregătite
din plante, dar meşteșugul s'a perdut.
VIII. FIERUL.

Ca să nu ruginească, fierul, care se îoloseşte
la balamale

de uși şi legăluză a carului, se dă
cu şmoală sau calran,
se şmoleşie sau se călrăneşle (cătrăneaz
ă). Invelișul de finicheă al caselor, se vopseşte cu o
«boiă de tablă», făcută
„cu <oloiu» şi boiă praf, cumparată
din târg (5),

(1) Moraru, loc. if. p. 180, 186 şi 188,

(2) Culegere din Zorleni-Tutova.

(3) Culegere din Țepu-Tecuciu.
(4) Idem.
(5) Pretutindeni.

3

|

CAPITOLUL

XX,

COLORATUL VASELOR
Olarii întrebuințează

pentru

străchinile

DE LUT
şi

celelalte

vase

ce le îac, diferite substanțe pentru a şi le înîloră.
Prin jud. Bacău vasele se dau pe verde, adică crude fiind,

cu ghileală, şi apoi se bagă

în foc. Această ghileală se cum-

pără din comerț sau se pregătește din humă albă, răzuind-o.
Ea se iea, adică se şterge.
Peste ghileală se dă jmalul, zmalțul, jămalțul sau morlasânca (1), se zmălțuesc sau se smâniuesc (2). In foc, zmalțul se topeşte, făcându-se ca un fel de lac, care ţine acopevilă ghileala.
Peste ghileală se fac
de multe ori felurite îlori, cu felurite zmalțuri şi peste cari, după ce se usucă, se dă cu pomeniiul lac.
Zmalţurile folosite de unii olari în jud Suceava sunt:
Zmalțul alb se atlă în comerţ pisat sau nepisat. Cel nepisat se pisează în piuă şi apoi se cerne prin sită, ca să se
scoală de-o parle numai făina. După aceasta se iea un fel de
piatră albă, sfărâmăcioasă, se pisează şi dânsa, tot în piua
de îer, se cerne şi se amestecă cu praful de zmalţ alb în-

tvun lighian sau strachină: 9 măsuri de piatră şi 10 măsuri
de zmalţ. Dacă se amestecă, se toarnă peste ele 20 mășuri

de apă şi acest lerciu se dă printr'o râșniţă, în care se toarnă cu un polonie jumătate terciu și jumătate apă. Lichidul
care se capătă, se mai trece o dată prin râșniţă ca să iasă

«ca smântâna».

|

(1) Culegere din Zorleni-Tutova:
«Mortasâncă, un fel de material nisipos,
roșcat, greu... olarii îi presară pe oale, când le ard. Unii olari îl moaie şi udă
străchinile cu el, înainte de a le arde».

„(2) C. Răduleseu-Codin,

O samă de cuvinte, Câmpulung, 1901. p. 8"
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Zmaljul roșu se pregăteşte întocmai ca şi cel alb,
cu deosebire că în loc de piatră albă, se pune un fel de
lut roșu.
Zmaljul verde se capătă punând 81, măsuri
de piatră
albă pisată, 1, măsură praf de aramă şi 10 măsuri
de zmalţ.
Praful de aramă se găseşte la țiganii care lucrea
ză aramă.

EI curge de la ilău. Acest amestec se râşneşte. Unii
ieau un

vas vechiu de aramă, îl turtesc, ca să intre întro
oală, şi oala aceasta cu aramă se pune în mijlocul cuptor
ului, unde arde împreună cu oalele, vreme de 8 ceasuri.
După ce se scoale, se lasă să se răcească şi apoi se freacă
între mâni, ca
să curgă de pe aramă un îel de pojghiţă, care
apoi se râş»neşte și se amestecă în pialră acră şi zmalţ.
Zmaljul negru se dobândeşte punând 8 măsuri
piatră sau
lut, 1 măsură «bronștein» şi 10 măsuri zmalţ.
Feluritele îlori de pe vasele de lui se fac
cu niște pensule sau cu cornul. Cornul este făcut dintru
n corn de vacă;e
subțire, găurit la vârt, unde se pune o pană
de gâscă sauo
Jevi[ă. Zmalţul se toarnă în corn şi cu el
se scrie.
Vasele înflorate se ard în cuptor,de unde se
scot şi se dau

cu zmalţ incolor, turnându-l deasupra
blide, se zmălțueşte

numai

lor cu

o

lingură.

La

partea dinăuntru şi margenile sau

buzele. In ulcioare se toarnă o lingură de

zmalţ şi în lăun-

iru, purtându-l, ca zmalţul să se lipească
de toate părțile.
După smălţuire, vasele se pun iarăş la
cuptor: verdele
dedesupt pe gratar, peste verde vine negrul
şi deasupra roşul, care este mai puţin suferitor ia căldur
ă. Focul se dă cu

lemne uscate, cari nu
se înroşesc materiile

pocnesc încontinuu. Focul arde până

cu cari este acoperită maria.

Incetâ

nd
focul, cam 10 minute, se dă alt soiu de
îoc, cu lemne lungi
și uscate. Unul dintre olari dă foc mereu,
iar altul stă gata
cu

apă, căci se poate întâmplă «să se slobo
adă» câte o pa:
ră lungă de un stânjen. Ea se stânge
cu apă, căci alifel se
pătează zmalţul, care chiar se întâmplă
să şi arză.
Această pară se numeşte coada vulpii. Când
nu mai iese,
lucrul e gata. Se scoate jăratecul din cuptor,
se astupă cele
2 guri ale lui cu o tablă, ca să se răcească cu
încetul, căci

altiel vasele mari crapă (1).
(1) Comunic.

de d-l Costache Kirileanu,
Pamfile.şi Lupescu. Cromafica.

oiar în com,

Broşteni.

jud.

Suceava,
15.

CAPITOLUL

VARUL

ŞI LUTURILE

XXI.

COLORATE.

Varul şi luturile colorate sunt substanţele cu cari gospodinile îşi văpsesc pereţii caselor, pe dinlăuntru şi pe dinafară, precum şi lemnăria uşilor, ferestrelor şi podelii.

I. VĂRUL.
Chipul cum se dobândeşte varul din pialră de var, îl cunoaştem din altă parte (1), pentru jud. Dâmboviţa. In cele ce
urmează îl vom arălă pe cel cu privire la jud. Neamţ şi Su.

ceava.

Pe valea Bistriţii, se adună de pe prund piatra de var,
care are o coloare puțin roşielică. Varnija se sapă pe malul unei râpi, fiind mai lesnicioasă. Acolo se face un gârliciu, pe unde se vâră lemnele. In partea de jos are forma unei căciuli cu un prichiciu, un mălişor, pe care se așează
niște piatră mai mare, numită pocneală, făcându-se asifel
bolta sau legătura varniţii. In urmă se pune piară, până ce
ajunge de-asupra gropii, ca o movilă de șoseă de formă rolundă-conică,

Varniţii i se dă foc cu: lemne de plop ori de răchită, de
arde o zi cu goaga (vâriul gropii, de formă conică) desli-

pită. După ce focul a început să ardă bine, se lipeşte goaga
cu lut și paie, lăsându-i-se numai anumite deschizături
de
formă cilindrică în vâri şi pe laturi.
Groapa se arde trei zile şi trei nopți necurmat. La a doua
zi,
(1) T. Pamfile, /udustria casnică la Români,

p. 378 —80
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călră seară, bolovanii sunt roşii
, bătând puţin în alb, şi unii încep chiar a crăpă. Acesta e
semnul că varul nu trebue mult
ars. După trei zile, varul se
lasă din foc, se aslupă gârliciu
l
cu lut şi tot astfel se urmeaz
ă şi cu găurile dela groapă,
lăsându-se astiel varul să mobhne
ască o zi. După aceasta se
desvăleşte pentru a se răci
și a se desiace.
Impărțirea varului pe mâni,
adică pe calităţi, se face
la
încărcat (1).
Prin jud. Muscel varul se
arde 30—36 ore (2).
Varul, cu înfăţişare de praf
sau de bulgăr, se slânge mai
întâiu cu apă, se face lapie.—
lapte de var— şi cu acest semi
lichid se văruesc casele, cu ajut
orul bidinelelor (badanalelor),
a căror descriere o cunoaștem
(3). Câteodată, în varul Sfâns, se
mai pun şi alte substanțe, spre
a-i da altă înfăţişare. Astfel,
mai pretuiindeni se foloseşte
sineală, spre a îi peretele pu(in albastru.
|
Obişnuit, se pune în var Şi puți
n nisip, spălat întâiu, ca să

se lipească mai bine varul de
pereţi (4).

Prin jud. Tecuciu, pe lângă sine
ală, se pune în var şi făină
de grâu, câte odată, peniru
ca să se lipească bine de pere
te.
Varul se poate coloră şi în alte
colori, dacă se adaogă în
laple de var deosebite luluri
colorate sau lutişoare, hum
e
și prafuri, cari se găsesc de
vânzare pe la prăvălii.
Prin jud. Bacău, gospodinile
pregătesc un îel de boială de
coloare mai. închisă ca Sineala,
în chipul următor: ieau un
braţ de paie curate, le dau foc,
şi când sunt aproape arse, le
sling cu apă. Cenuşa rămasă
se freacă bine între palme şi
apoi se amestecă cu var. Cu
asemenea amestec se vărueşte
,
se dă sau se unge tavanul
caselor, dacă e bagdadie (făc
ut
din /fambre, lipit, tencuit şi
văruit). Această coloare e dest
ul
de frumoasă,

şi mai ales destul de suteritoare
(5).

(1) Dict, de Cc. Moisei, com, Soce
a-Cândeşti, coniunic. de d.] Â.
Moisei.
(2) Com. Jugur, comu

nic, de d-l N. G. Ghinescu
,
(8) T. Pamfile, 0. cit, p.
1-2,
|
(4) Culegere din com. Ţepu,
jud. Tecuciu : «pentrul ca să se
înlinulă varul
se pune nisip alb».
(5) Culegere din com. Ardeoani
, comunic. de d-l D. 1. Proc
opie,
>

bine,

II. HUMĂRII
Sătencile sărace, cari mau cu

ŞI LUTURI.
ce-și

cumpără

văr,

pentru

văruitul sau spoilul caselor, întrebuințează h';ma ce se scoale
din humării sau gropi, o curăţă, o înmoie şi apoi o pun în
slrăchini mari, ca să se facă sloiuri ca -ceara.
Când se întrebuinţează, se îace ca laptele de var, prin ajuforul apei calde.
Printre alte luturi colorate, pomenim încă:
Huma vânălă, ce se mai numește și humoaie. Cu ea, unii
dau numai vatra și cuptorul (1).
:; Huma

neagră,

ce

se

păstrează

sub

formă

de

boluri

ro-

tunde.
Malul e alb, argintiu, lunecos. Inlocuiește varul, dar se
iea; se păstrează în bojuri.
Huma albă, are aceleaşi întrebuințări ca şi malul.
Siga e roșiatică; cu ea se irag brâiele.
In unele părți din Ardeal, pentru dal vetrele şi brâiele prin
casă, se foloseşte spoiala sau mealul vână! (2).
Gospodinile mai folosesc, afară de acestea, peniru Îacerea
brâielor și florilor pe la ferestre, încă şi felurite feluri de pământuri şi pămânfele de pe la prăvălii, pe cari le moaie în
uleiu sau ouă, și cu cari apoi dau unde au nevoie. Prin unele părți din Tutova, se întrebuinţează pentru subţiatul vopselelor de
lutişoare şi laptele, borşul și ofetul (3).
Mai ioate se moaie nefierte; unele nu se fierb în apă.
Lulul galben se cunoaşte pretutindeni. In acest lut se pune
baligă de cal, iar prin Bucovina se pune și cenușă nearsă
tare, de ciucălăi de popuşoi, dobândită întocmai cum am vă-

zut că se capătă cea de paie prin jud. Bacău

(4).

Brâiele negre ce se dau pe la fereşti şi pe la pereţii caselor, se îac cu humă sau lulişor negru, care se scoale din

(î)
(2)
(8)
(4)

Șezătoarea, V, p. 100
Viciu. op. cif, p. 187.
Culegere din com. Costeşti, comunic. de d-ra Maria |. Mircea,
Culegere din Vicovul de sus comunic. de d-l P. Cârstean.
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pământ. Lutişorul se moaie
în apă călduță şi cu un spălător
de petică sau o bădăn uță, se
trag brâiele. Prin jud, Tecuciu,
în Jul sau lulişor, se pune şi
bâligă verde de bou ().
Brâiele negre se mai pot trag
e și cu negreală de funingine măturată de pe coș. Fun
inginea se moaie în apă călduţă.
Prin jud. Neamţ se îoloseşte
pentru brâiele negre hâsăloa-

rea sau lulișorul tăcut din cărbun
e pisat, baligă
bou

și apă

(Q),

subțire

de

Prin jud. Tecuciu, cărbunele care se
pisează, ca să fie brâiele
arătoase

mai

,

este de feiu (3).

Brâiele cărămizii se trag cu lutişor
de această coloare sau
prai de cărămi

dă pisată (4).
Din târg se cumpără apoi, felu
rite luluri, lulişoare sau prafuri, cu cari

se dau sau se irag brâiele şi se fac
puchijeii, —

puntele,
— şi vârcele (vrăslele).—liniuţi
dinăuntru şi pe dinafara caselor.

subțiri

pe

pereţi,

| Q) Culegere din com. Ţepu.
(2) Comiunic. de d-l A. Moisei, com.
Socea-Cânleşti.
(5) Culegere din com. Ţepu.
(1) Despre înroşirea sau arderea cărăm
izi, vezi pe larg, T. Pamfle.
casnică la Români, p. 989,

pe

Industria
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INCHEIERE.
Arătând toate rețetele pe cari le-am putui află, prin iruda
noastră și a altora, punând la contribuţie mai mult—mult
mai mult, —trecutul
decât
prezentul, mărturisim credința
noastră,

ca

fără

anumite

măsuri,

cromatica

populară

și ştiut

că

româă-

nească se va șterge aproape cu desăvârșire dintre îndeletuicirile femeilor noastre. Sunt prea hotăritoare pricinile pe cari
le-am înșirat în fruntea acestor cercetări, pe de-o parte, şi pe
de alfa, prea nepăsători sunt cei în drept, când e vorba de
educaţia economică a poporului nostru, în margenile izvoarelor
pământului nostru.
Instrăinarea noastră pe tărâmul economic, ca şi pe alte

tărâmuri,

a ajuns

aslăzi o palimă,

esle,

dacă

se

cere o irudă pentru prevenirea patemilor, truda este şi mai
mare când aceste patemi irebue să se desrădăcineze.
Esie o datorie pentru cei ce cresc direct şi indirect generațiile, să le facă să-și iubească cu tărie neamul, şi pământul
acestui neam, să pătrundă loate rosturile trecute ale acestui
neam şi să preţuiască toate comorile acestui binecuvânlal
pământ, pe cari ni le-a dat şi ni le mai poate da. Odată cu
aceasla, să se crească aceste generaţii în duhul muncii ostenitoare şi cinstite, cum şi în cel al păstrării, încredintându-le că
Dumnezeu pune pe om în totdeauna acolo unde, dacă nu vor fi
prisosuri de risipi, se vor găsi toate cele de nevoie, cu legământ pentru oricine: să Je caute.
Indreptarea va veni pentru toate îndeletnicirile, şi îireşte,
printre aceastea va îi şi cromatica.
|
Ca măsură imediată propunem :
1. Reţetele cuprinse în această culegere se vor supune unor

lungi experiențe întruna

din şcoalele

noastre

de

industrie

casnică, scoţindu-se de o parte acele ce necesită materialele
rari, scumpe și vreme prea multă, precum şi pe acele ce vor

da rezultate neîndestulătoare.

Aceste reţete se vor tipări în cărticele ieftene
răspândi în popor, în cea mai largă măsură.

2, Cromalica poporului român

va formă

obiect

|
şi

se

vor

principal

23]
de sludiu

lcorelie

Şi

praclic mai ales, în (oale
şcoalele noaslre de îete, secondare, profesio
nale și normale, mai ales.
Bănuim însă că vorbind gospod
inilor noastre despre aceaslă reîntron
are a cromalicei, ne vor cere
mai întâ

iu lână, şi vor
avea drepiate. După aceasta
ne vor cere câmpul cu felurila
-i
verdeajă, şi iarăş vor aveă drep
tate. Ne vor cere şi răgazul
pe cari tot vremurile de astăzi
i-l îură, şi cu drept cuvânt.
Să le dăm ce vom puteă, dar
fo! ce vom puteă.
Şi să nu uităm lucrul de căpe
tenie. In vieața unui popor,
toate alcătuesc un lot, pe care
numai anumite minţi îl pot

înțelege

mumai
peniru

şi îndrumă.

Prin

urmare,

învierea

cromalicii

un capitol dintrun foarte mar
e program
ridicarea și îndrumarea națion
ală.

de

este

muncă,
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s., p. 137.

|

|

acid, s.—otalic, 218.

|

adăpă, v. a—, 24, 25, 28, 118.
agud, s., 42.
aior, s., 182.
alămâie, s.+.20].
albăstrele, s. pl., 63.
7].
albastru, adj. şi s.,91,92;-de Prusia,

|
|

„ aŞeză, V„ a se--, 77.

albeală, s.. 196, 199.

anilină,

s.,

anin, s., vezi arin.
apă, s..—de Colonia,

arghiseală, s.. 209.
|
arin, anin, $., 93, 44, 72, 82, 103, 104,
121, 124, 132, 136, 140, 145-— 150, 160,
186, 187, 204, 295, 211, 222.
ariul, s., 182,
arțar, S., 120, 137, 141, 146, 156.
aschid, adj., 8.

_!

B.

i

albinef, adj., 25.
albuș, s,, 30.
alcool, s., 142, 143.
altor, s., 46, 81, 182, 194.
alman, s., 195.
aluat, s., 23, 43, 4), 219, 214,
alună, s., 195.
alune, s., 194, *
alunică, s., 198.
aluniță, s., 194,
amentă, s., 82, 133, 150.
amușă, s., 207.
analină,

12,

66,

201,

113,

!

Dacan, s., 10$, 109, 121, 142, 145, 15),
152, 156, 184-186, 196, 218, 222.
băcăni,

"
|

218.

:

203; -- de soc,

pelin, liliac, 202: - tare, 7, 9, 55, 58— |

60, 66, 22, 74, 80, 110-113;—de var, 63.
aprins, adj., 26.

v.

a se—,

196.

badană, s.,. 227.
bahne, s. pl., 132, 147.
baligă, s., 229,
baston, s., 22].
băp s., 221.
bafachină, s., 55, LUI.
bate, v. a—cosilor, 39.
batră, adv., 197.
beldie, s., 22, 23.
beligă, s., 22].
benchiu, s., 166, 201.
benghiu, s., 201.
befcuri, s. pl., 207.

| bgili, v. a—, 172.
| bidinea, s., 227.

|

aramă, s., 19, 118, 119,

arde, v. a--, 12, 74, 13|.
argăseală, s., 124, 140.
argăsi, v. a-, 204.

argăsitor, s. şi adi., 137, 207.

(1).

bijară, s., 190.
bili, v. a-—, 172.
boagiu, s., 18.
boangiu,

|

s., 18.

bob, s., 148, 149, 211.

(1) Colorile sunt arătate în text, p. 11—18 Numirile plantelor, puse în notele de sub text, nu San dat aici: pentru ele se va cercetă, Panţu, op. cit
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boboc, s.,

166.

bohangiu, s., 18,
boi, v. a—, 18.
boii, s.. 64, 80, 99. 113, 142, 144, 187.

boiangereasă, s., 83,
boiangiu, s., 18.
boingiță, s., 7,
boingiu, s., 9, 18,
bol, s., 228.
bolângi, v. a—, 199.

boltă, s.. 198.
bonzariu, s., 190.
borangic, burangie,

s., 162.

borş, s., 22, 25, 33, 36, 37, 53, 37, 7,
73, 74, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 93, 9,
105, 107, 112, 113, 121, 141—143, 186,
219.
.
borsimă, s.. 160,
bof, s., 228,

boz, s., 140, 148, 164, 187, 192, 215, 223,
brănduşă,

s., 60,

187; i se

&hicitoare ().

mai

zice şi

bragă, s., 210.
brâu, s., 228.
briceag, s., 223,
broască, s., 189.
brobinţă, s.. 69, Vl,
brobințar, s., 60.
brociu, s., 106.
bruftuială, s., 167. 17A.
brusture, s., 1438.
bucată, s., 169.
buc, s. pl., 24,
budăiu; s: 96.
buduroiu, s., 20.
bugezi, v. a—, 47,
buingiu, s., 2,
bujor, s., 202.
bumbişor, s., 55,

bursune, S. pl. 127,
butuc, s., 207.

ceapă, s., 99, 30, 182;—riorerseăi,
ciorii, 200,

132, 146, 160.

C.
Cafă, s., 210.
calacau, calaican, s., 61, 63, 72,
85,

(1) on Creangă, VI, p. 23,

124—:96, 127, 130, 132—134, 136, 137,
140, 141, 143—154, 156—159, 205, 21,
212, 218, 222.
câlcă, v. a—, 216.
căldare, s., 2.
căleap, 23, 167.
călimară, s., 212.
călin, s., 106.
călină, s., 106.
călinică, s., 200.
câifi, s. pl. 167.
câmp, s., 123,
canabin, adj., 2, 107, 120.
căneală, s. pl., 196.
canură, s., 10, 167.
caraboiu, s., calaican, 49, 125, 137, 141.
cărbune, s., 195, 223.
cârlig, s., 185, 186.
cârmâz, s., 35. 59, 110—112, 2),
cârnius, cârmuz, s., 110, 192,
cârnosi, v. a—, 209.
cârpă, s., 23,
cârtiță, s. musunoiu de—, 137, 141,
casă, s., 222.
castravete, s., 209.
cătină, s., 159.
: catran, s$., 223.

110,

199:;—

cearcă, s., 187.
' cenuşă, S., 24, 34, 63, 71, 75, 78, 85, 89,
100, 102, 104, 130, 133, 149, 167, 182,
206.
Cenușer s., 150.
cercare, s., 122,
cercătură, s., 15.
cerneală, s., 126, 136, 149, 211,
cerni, v. a—, 158,
" Chepeneag, s., 10—11.
| chici, v. a—, a pică, 189,
| chicățele, s. pl. (dela a chici), 189.
; Chicură, v. a—, a picură, 189.
Chingă, s., 205,
chinovar, s., 166.
Chirşită, s., 190).
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Chișiță,

s.,

190.

dedină,

chizap, s., 69, 110, 111.
cicic, adj., 2.
cimbrișor, s.—de câmp, 101, 103,
ciocan, s., 25,
fir, s., 168.
Cireș, s., 211.
cireșă, s., 211, 215.
ciucaliu, s., 25.
Ciurcea, s., 64.
ciurcelulă, s., 64,
claie, s., 182.
clăpuşi v. a—, 137.
clei, s., 211, 222.
clopoței, s., 54, 182.
coace, v. a—tort, 167.
coadă, s—cuccşului, 104, 200.
coasă, s., 210.
coji, s., 223.
cafar, s., 210.

|

|

a

se-—,

147,

s.,

cutrapi v. a—,

|

||

|
:

149,

|

drum,

s.,

dubală.

186.
s., 205,

dubălar, 203.
dubi, v. a—, 204.
i dud, s., 42, 182, 215,

|

dulap,

s., 222,

ă duvar,

s., 207.

Erhă,

vezi şi apud.

s.. 204.

F.

204.

Fag,

s., 25.

|

1al.

grâu, 227.

fasolă, s., 72.
făsutu, s., 69.
|i Jafa, s., coloare,

136.

Da, v. a—pâuza, 172
196.
s., 83.

Isatis tinctoria L. (2).

drobgifă, s., 31.
| drobiță, drogiță, s., 20, 21, 26, 31, 34,
—35, 40, 81, 91,92, 182,
drobuşor, s., 42, 82.
! droc. s, 21.
| droghiță, s. vezi drobifă.
| drop, s., 4a.
dropniță, s., 34.

|

D.

dedefel,

||

| făină, s—de

105,

117.

dospintecă, v. a se—, 200.
dospeală, s., 87.
dragoste, s.— fetelor, 187.
dresuri, s. pl., 196, 201.
' drob, s., 42, 43, 82; i se mai zice şi laba
mâții (1), boiengioaie, cardamă, cardaman, drobuşoară şi se determiră:

|

cuib, s., 15i.
cuibar, s., 151.
curcubilă,

dejă, s., 115.
deochii v. a se—,

|

condeiu, s., 190.
condeiată, s., 196.
cărăsli, v. a se—47,
corcoduş, s., 185.
corn, s., 101, 119, 153, 154, 225,
cotlcală, s., 147.
cositor, s., 59, 85, 110, 111, 1aa.
cridă, s., 209,
crud, adi., borş—, 22.
crușală, crușeală, s., 10, 124, 146, 204,
205.
v.

18.

dedifel, s., 83.

colindă, s., 221.
cotnid, s., 212, 2]3,

ruşi,

s.,

dediță, s., 183, 187.

|

176, 177; a se—,

|

|

21,

22.

fiți, v. a—, 81, 135,

feleșteu, s., 190.
feleştiue, s., 190.
fesușor, s., 211.

(D) Șezătoarea, XV, p. 27.
(2). Panţu, op. ct. p. 8, 90, unde se adaugă: „Frunzele

acestei plante. în urina
fermentaţiunii dau o coloare frumoasă albastră, care întrece
în frumuseţă coloarea
indigo. Odimioară se cultivă mult această plantă tinctorială,
azi însă, este foarte puțin
cultivată din cauza concurenţii provocate prin întroducerea
coloarei indigo“.

fier, s.. 117, 119, 135, 159, 223;—plugu-

gogoaşă, s., 212;—ude
fufă, 2.
gorgoașă, s., 207.

lui, 183; vitrioi de—, da,
fierbe, v. a—, tort, 167.

filimică, s., 200.
filimină, s.. 200,

Jleeui, v. a—, 140,
Floare, s., 16;—soarelui.

flori, s. pl,
168.

18,

21, 23,

| grâu, s., paie de, 61.
! greblă, s., 185, 186.

187.
96,

115,

117,.

groapă, s., 188;—în pimânt,
" QroScior, s., 72.

98,

i

s., 189,

i

foaie, s.—de dres, 196. 200,

foca, s., 97.
foită, s., 196, 201.
Jfiunte, s., U6.

B.

Hăcui, v. a—, 26,

i hârzob. s., 190,
haşcă, s., 208.
hâşcală, s., 209.

Jrunzişoară, s.. 201.
Jrupt, s.—a10,
futor, s., 167.

152; = de

gorun, s., 158,
grăsime, s,, 188.

Țluier, s., 223,
Fluture,

stejar,

" hâşcoală, s., 204.

203,

: hâștioagă, s., 204,
1 hilimică, s.. 200.

fum, s., 221.
| flu, s., 23.
Juningină, țuningănă, su 137,
181, 195,
hlujan, s., 24.
206, 229.
hostochină, s., 77.
Jnninginos, adj.
132,

Putin,

humă, s.,
humăărie,
humoate,
„ huște, su

s., 219,

G.

Găgăfile, s. pl. 183,
gind, s., ouăle —, păpădie, 59,

Qilbănări,

|

s. pl., 37,

121.

gălefar,

s., 169.

galițică, s., 127,
gârliciu, s., 226.
gârneală, s., 141, 154,
giirnițăi, s., 223.

gâscă, s., 166.
gaz,

ghileală, s., 196, 224.
hili, v. a—, 172,
s., 173,

ghilosi, v. a se—, 196.
gli, v. a--, 172.

gintar, s., 141.
gladiş, .s., 141,

vagi,

s., 226,

icoană, s., 227.

i

158, 241.

189.

IL î.

iepure,

s$,, sângele—,

- împestrifi,

v. a-,

107,

113,

: îmbiriu, s., 112,

189.

- împietreală, s., 56.
împistri, v. a—, 189.

" împuiă. v. a—. 189,
1 înddușit, adv., a fierbe -, 45, 201.

- înălbeală, s., 19,

223.

hilitoare,

132,

! Jarbă, su—de margine,

galben, s. şi adi., 87—90, 92, 114,
119,
gălbenele, s. pl., gălbinile, 24, 200).

228.
s., 228,
s., 228.
pl., 126,

- îndlbi, v. a—,

172,

înăspri, v. a—, 150,
' ucenuşi, v. a—, 127, 105.
; Încercă,

v. a,

28,

95,

+ închistri, v. a, 189,
_ închistritoare, s „ 223,

| incondeiă, v. a -, 189.
| încropi,

v. a,

99,

1 Îndoi, v. a-, 81,

115.

131.

236
îndrugă, v. a-, 129.
îndulci, v. a—borșul, 34.
înecă, v. a-, 78,
inel, s.--de aramă, 19.
înflorare, s., 26.
înflori, v. a—, 28, 54, 73,

110, 117, 119, 126, 130, 131, 136;—
moartă, 177.
leşier, s., 25, 150.
diliachiu, s., 63.
lingură, s., 187,
„cine pune astăzi (la
118.

înfrățire, s., 50.
înşteviă, v. a—, 9.
întinde, v. a se-, 48.
întunecat, adj. 97.
învrâstare, s., 205.
Ir, s., 166, 169, 208.
izmd, s$., 207.

J.

fiert ouăle de Paşti şi se suie apoi

pe

un arbore a cea mai aproape mânare
la câmp
goaicele,
trână și
satului.
ele apoi
să nu le

a vitelor, cunoaşte toate stridintre cari, cea mai
bămai rea merge călare pe taurul
Rugându se şi amenințând, vin
și voesc a sili pe acel om, ca
descopere“ (1),

: toder, s., 207,

Jămalt, s., 224.

lalachiu, s., 68.

mal, s., 228.
joldeală, s., 57.
folteală, s., 57.
juchi, v. a—, 204.
jnloheală, s., 57.
jumătate, s., 167.
Jup, v. a—, 204.
jupui, v. a—, 208,

lubză,

v. a—,

175.

lulachiu, s., 13, 63, 72-—74,
88.
lumânare, s., 166,
ună, s., 19.
luncă,

jurubiță, s., 65.
L.
Ladă,

întâia zi de Paşti) în brâu, lingura ce
a Stat în oala cu colori, în cari s'au

s., 222.

lalea, s,, 203.

83, 84, 86,

195, 202,

s., 32,

lung, adj., zeamă—, 161.
lup, s., 210.
duşte, s. pl., 54, 182; Șezătoarea, XV, p.
30, vorbeşte şi de Galanthus nivalis
L.: nu precizează din cari ghiocei „fac
țărancele gălbeneie, cu cari boiesc sculele de lână şi ouăle la Paşti“ ca să

Iatiu, adj. tă (liliacului ?), 219.

dobândească din hlujul lor „un

Iâneţe, s. pl., 24, 39.
lapte, s., 66, 162;—cânelui, 194;
— de piafră, 152;—de var, 227.
liptos, adj., 57.
legătură, s., 229.
leicer, s,, 7.
Iernn, S.—cânelui, 81, 157, 215;—cânesc,
79, 197, 163, 215;—de ouă, 184,—gal.
ben, 218;—verde, 87.
lemnuş, Ss. 186.
,
leșie, s., 22, 24, 25, 29, 36, 62, 68, 69 ,
71, 72, 75, 77, 87—89, 102, 103, 107 ,

ben

gal-

foarte frumos".

lut, s., 222, 229;—de tocilă, 126, 153;—
roșu, 152, 154.
lutișor, S., 222, 229.

M.
Mac, s., 91, 92.
măcieş, s., 67, 103.
măciulie, s., 56.
macriș, s., 107,
maiu, S., 178.

(1) Șezătoarea, XV, p. Sl: „din ea se face boiă albastră
femeile boesc, scule de buci de lână“.
(2) 3. FI. Marian, Sărbătorile, II, p, 96.

ori

verde,

în

care

237
mal, s,, 228,
măldăruş, s., 134, 155,
mălin, s., 41, 149, 215,
mânca, v. a—, 12.
măr, Ss. 27, 3, 35, 37, 40, 75, 86,
95, 96,
183,

101,

185,

114,
186.

119,

147,

159,

Mărino, s., 40, 97.
mărunțuş, s., 169.
masă, s., 222,
mastrahat, s.. 4l, 51, 101.
mătăz, s., 190.
mătuf, s., 190,
mazac, adj., 8.
mâzgă, s., 137.
meal, s., 228.
melesteu, s., 128.
mergător. adj., 25.
merișor, s., 187.
mesfeacân, s., 36-—33, 61, 86, 87,
119, 184, 205.
miezură, s., 208.
mijlocie, s., 223.
mingişoară, s., 197.
mintă, s., 217.
mistref, adj., 91.

mitntenesc,

munci,

adj,,

12].

V. a—ouă,

„ muri v. a—(despre
91,
182,

104,

nuc, S., 82, 127, 132, 194, 145, 154,
160; păstriv de—,

nucă, s., 82, 127,
212.
nurcă, s., 210.

moroghel, s., 32.
mort, s., 18.
morfasâncă, s., 224.
mof,

s.,

134.

iotoc, s., 134.
mofochină, s., 33.
mofele, s. pl., 2.
mini, v. a—, 176.

(1) Șezătoarea,
XV, p. 91.

156,

144,

148,

187,

O,
s., 147,

ogriştene, s. pl, 200,
Oloiti, uleiu, s., 222, 223,
olozi, v. a—, 217.
opincar,

s., 207,

orz, s. paie de—, 61,
ofet, s., 65, 94, 93,

113,

142,

143,

222,
154,

ro-

56.

132,

Ochios, adj., 12, 13,

152,

Il.

Năcăji, neciji. v. a—ouă, 189,
naiu, s., 188,
naramză, s., 107; „plantă cu floarea
şie închisă (jud. Suceava“ (1).
naramzat, s.. 120,
năsfurei, s. pl. 65, 137.
necurat, adj., 8.
ncereală, s., 136, 211,
nisip, s., 67, 227.
noroc, s.—copiilor, 187.

ochiu,

s.,

137,

18.

N.

moare, s—de varză, 48, 65, 93, 130, 142,
143.
mohaiu, s., 129.
mohni, v. a—, 227,
mohorâți, mohoroți, mohorţi, v. a— 126,
130, 133, 160,

mohorfele, s. pl., 96, 133, 160.

boiele),

must, s., 137.
muştar, s., 46.
muşuroiu, s.—de cârtiță,

moale, adj. apă—, 20,

moinatec, adj., 210.
moiu, s., 57, 116.
mojdrean, moşdrean,

189.

193,

otreapă, s., 188,
ou, s. 63, 117, 171,20)--202; ouăle gă.inilor (păpădic), 59; coloratul—, 179.
ovăz, s, paie de—, 6].

P.
Paciștle, s. pl., 188.
pădurei, s. şi adi., 27,

35.

41,

91, 9%,

99—101, 103, 114, 117, 119, 162, 182,
184—186, 205,

238
pain, s., 218,
GI.
păli,

v. a—,

pămânfel,

paie

de

orz, ovăz, râu,

25,

s., 228.

pâmătuf, s., 199.
pâuză, s., 96, 172.
păpădie, s., 59.
păr, 8., 46, 67; fire de—, 39; cănilul părului, 164.

părui, v. a—, 205,

s.. 101, 103,
s. pl., 207.

146,

piu,

s.,-—de pământ,

plămadă,

147.

piatră, s—acră, 20, 22—25, 27,

29, 31

—38, 40—58, 60—62, 64, 65, 67—70,
73—77, 81, 82, 84—-93, 99, 101, 102,
105—109, 112-—114, 121,125, 126, 129,
130, 132
— 134, 140—144, 146, 149—
152,154, 153—169, 162, 163, 166, 182—
185, 193, 211, 218, 219, 223;--a/bas-

iră, 63;—de albastru, 63;—de brâie,
63;—de foto, 63;—vânătă, 85, 86, 93,
109, 143, 144, 155, 156;—roșită
97;—de cojoace, 209.
pică, v. a—ouă, 183, 189, 217.
picățele, s. pl., 189.
picur, s., 188.
picură, v. a—, 189.

în foc,

. (1) G. Ghibănescu, Suiete şi isvoade, VI,

li5.

s., 36.

plămădele, s. pl. 112.
plămădi, v. a—, 21, 37.

plomună,

păstrăv, s.—de nuc, 56.
păşunile, s. pl., 188.
pat, 8. 222.
pată, s., 201.
pafachină, s,, 55. Dintr'o aşezare vamală
din 1827: „patachina ce să vinde prin
târguri, să dea vânzătorul din zece
bani, 1 ban, iar vânzându-să prin sate, să dea vânzătorul vama, iar ieşind
peste graniţă, să plătească cumpărătorul la sută trei.
Piatra de boiă ce se chiamă califaș.
ieşind afară peste graniţă,să plătească
la sută, trei“ (1).
pătrar, s., 125,
pcișită, s., 190,
pelin, s., 190.
peratic, adj., 2.
perj,
pete,

piele, s., dubitul—, 204,
pietruri, s. pl., 15!,
pisică, s., 210.
pişită, s., 190.
pistol, s., 222.

s., 159.

plug, s., fierul - , 183.
poamă, S.-— cânelui, 94.
pocneală, s., 226.

pojarniță, s., 186..
pomelnic, s., 223.
popușoiu, s., 167, 174,
porc, S.—în cofer, 187.
porumbrel, s., 102.
potasă, s., 77.
pofcoavă, s., 117.
potică, s., 198.
praf. s., 92, 112, 142, 143, 183,
187,
229;—de pușcă, 195.
presără, presoră, presură, v. a—,23, 04,

146.
prevești, v. a—,

24,

prichici, s., 226.
prubă, s., 12.
prun, S. 102, 103.
puchițel, adj., 229,
pucioasă, s., 218,
puiu, s., 201.
pușcă, s., 222.
R.
Răchită, s., 32, 192, 218, 222,
răchițică, s., 32, 34, 35; 38, 81, 92.
rachiu, s., 9, 59, 74, 80, 113, 142, 216.
rânsă, rânză, s., 132, 150.
rapiță, S., 95.
rări, v. a—, 118.

răsuflă, v. a se—, a se trezi, 48.
rață, s., 166.
vistic, s. răstic,
robie, s., 106.

p. 248,

152,

165, 211, 212.

roghie, s., 8, 104.
roibă, s., 104.
roibie, s., 104,
roştle, s. pl., 115, 184,
roşioară, s., 29.
roșu, s. şi adi., 120, 160.
roşuliţi, s., 209.
rubiniu, adj., 216,
rughie, s., 104.

> SCOruş, s., 67, 148, 149.
"Scrie, v. a—ond, 189.
o
Scumpie, S., 54, 55, 58, LII,
120, 141, |
157, 156, 153, 210, 218.
Scurușcnie, s., 206.
Sdreviţ, s., 61.
sein, adj. lână seină, 39.
selohie, s., 165.
serbezi, v. a se-—, 25, 91.
rugină, s., 169;—de fier, 222;—de
fier
Șerpei, s.. 10, 61, 94,
din bahne:—dela pârâu, 132;—de
to- i! Sgancă, s., 195,
cilă, 132, 146,
| sigă, s., 228,
rugiulifă, s., 200,
i Siminoc, s., 36,
rujă, s., 91, 187.
; Sinăldu, s., 207,
rujuliță, s., 200.
: sineală, s., 13, 74, 77,
$5, 86, 89, 92,
rumeneă, rumineă, s, 196.
!
227.
rumencală, rumincală, s, 196.
sinelui, v. a—, 207,
ruşnică, s., 200,
Șipot, s., 71.
ruşnici, s. pl., 209,
slatină, s., 126, 208,
sli, v., a—cositor, 110.
S, s.
smântână, s., 200,
Smântri, v. a—224,
Șârli, v. a se—, 70,
smiceă, s., 31, 153,
Șojran, s,, 216.
smoulă, Șmoală. -s., 134,
salbă-moale, s,, 54.
223,
|i sobăr, s.,
salcie, s., 32, 34, 35, 33, 182,
184,
!i Soc, s., 49, 50,
sdicior, adj., 26,
140, 144, 148, 182,
183,
|
192.
săiciu, adj, 26.
Socru, s., 49.
Sânge, S..—tepurelui, 115,
i Sodă, s—causticii, 218,
săpă, v. a— ouă, 189,
|4 Șofran, s.,
săpun, sopon, s,, 72, 89,
56, 26, 162, 214, 216,
220, 222.
i; soldeală,

|

săpunel, s., 52,
sare,

S.,

125;—de

150, 160.

lămâie,

Săricică, s., 66, 112,
Şărpânță, s., GL,
șarpe, s., 184.
său, s.,.166,
Sdușor, s., 201,
Savur, s., 99, 136.
Sbenchiu, s., 201.
sburi, v. a—, 26, &,
Scaun, s,, 222.
scoate, v. a—, 2]; a—pânz
a,
scorţişoară, s., 186.
scorfişoriu, adj., 156,
Scorțiță, s., 73, 150, 186,

112;—mare,

s.. 5S, 59, 84, 85, 109.
i Sora Soarelui
, s., 91.
șordeali, s., 37.
Sori, v. a-—,21, 38, 45,
Sorârf, sovârv, s, 49,
43,

44, 9,

101—

104, 108, 114, 119, 120, 134,
135, 14,
146—149, 154, 158, 159, 184
—186, 211.
spar
ge,

v., a—,

208,

spirt, s., 9, 59, 110, 112,
114, 121, 186,
193.

77,

Spiferie, s.—jidovească,
7.
spoială, s., 228.
Spumă, v. a—, 150,
Spuză, s, 7].
Sfăjariu, s., 206,
stampare, s., 192.
Sfânge, v. a—varul, 227.

stative, s. pl., 209.
Șleohre, s., 50,

stejar, S., 25,

119, 148, 151,

185, 204.
,
Ştevid, v. a—, 133.
Stevie, şfevie, s., 50, 73, 77,
sfirigie, s., 106.
Știubeiu, s., 170, 175, 196.
strică, v. a— borsul, 34.
Stropși, v. 33, 140.
Stropșitură, s., 33.
Sfruji, v. a—, 22,
Sub-amiază, adv., 178.
subiia, v. a—, 118.
Suc, s., 70, 90.
sucălete, s., 190.
sulcină, s., 178.
suldeală, şuldeală, s., 57.

sulfurină,

152,

184,

182, 222,

s., 12.

suliman, s., 196.
sulimăni, v. a se—,
sunătoare, s., 52,
surde, s., 64, 93.

196.

„ fopi, v. a se--, 22.
! fort, s., 167.
Hiciu, s., 83, 212.
| tufă, s., gogoștle de—,
fuică, s., 216.
îulpan, s., 192, 193.
tușlean, s., 149.
fnlun, s. 9.

V.
" Umplea, v. a— flori, 95.
uncrop, s$., 81, 97, 171.
unge. V. a—, 227.
unsoare, s., 196.
| unt, s., 202.
urină, s., 66, 70, 76, 77, 88,
109.
urzică, s$., 53, 182, 187.
uşor, adv., 51.
usturoiu, s., 69, 72.

usuce, Su 70, 71, 73, 75-77,
—90,

126; rugină de, 132,

100, 108,

81, 84, 87

134,

T,T.
Tăbăceală, s., 105.
făbăci, v. a—, 204.
fătă, v. a—, 12.
țambră, s., 227.
fărâfe, s. pl., 209.
fare, adj, 95.
fărie, s., 21.
târnă, s., 105.
fasmâ, s., 204.
țâță, s.—căfelii, 46.
fătăiș, s. 53,
trişiță, s., 190,
|
Teiu, S., 222, 229.
Hilichin, s., 63.
filipchin, s., 63.
filipin, s., 63,
Hpirig, s., 3),
Hirigie, s., 35, 93, 101, 111, 143, 183,
fivdă, s., 116.
locilă s., bursune, de-—, 126, luf de—,

211.

V.
Vălătuc, s., 23,
vântură, v. a—,

văpsi, v. a—,

53, 97.

18.

" văpsitor, S., 18.
var, S., 77, 104, 226; apă de—, 63, 174;
piatră de -, 226; lapte de—, 277,
vârcă, s., 229.
; vărgi, s. pl., 29.
varniță, s., 226.
|
: varză, $., moare (zeamă) de—, 48,65,184,
vâsc, s., 216.
vie, s. viță de—, 52; câresl de—, 183.
vin, S., 93, 142, 183, 186, 212, 215.
vinețeală, s., 68.
vișină, s., 120.
vifă, s.—de vie, 52, 182.
vitriol, s., 7, 76, 83, 85, 113, 144;—de
fier, 29, 127, 132;—verde, 127.
; vizaric, Ss. 190.
vopsi, v. a—. 18.

vulpe, Ss. coadă de-., 225,

Z.
Zahăr,
zăhăi,
Zând,
zăr, s..

s.. 216,
v. a—, 9.
ș. 122,
23, 39, 42,

53, 55,

87. 89, 102, 108, %p9.

zinliceafă,

s., 62,

zârnă, s., 147.
" Zarzăr, 5, 42, 145, 241.
zeamă, s.—de varză, 65,
zerdivcă, s,, 62.
61,7,

74

zmalj,

s., 224,

223,

: Zoli, v. a—,.20.

| zolniţă, s.. 100, 173,

184,
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