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PRECUVINTARE.
La compunerea opului de față am avuli,în vedere manai
datinele şi credințele Românilorii din tote provinciile, în cati
Ș
locuescit aceştia.
|
Totuşi, dândă în decursulii cercelărilori, anele peste unele datine şi credințe parte romane, parte de altă o» îgine, dar cari
semăiă cu ale Româiuiloriid, 1020
aan paululă opri de a nu le
„reproduce şi pre acelea.
"
!
Astă-felă presintezii

on. publici celilori și pre acesti opă ulii

mei, mulţămindă în acelaşi

limpă tuluroriă P. T, domni, cari

aii avută, deosebita bunăvoință de a contribui
Sucera

la completarea Îni.

în 1113 Octombre, 1892.

AUTORULU.

.
i

SEMNE DE MORTE.

Bloârtea rară când se arată 6menilori pe neașteptate și
pe nesciute ca să le curme firului vieții, ci ea, după credința și spusa. Româniloră, tot-deauna dă de scire mai de
nainte prin diferite semne atâtă nemuriloră celorit mai de
aprâpe câti şi celui ce are să moră, că în scurti timpi va
veni la dinsulă ca să-i iea sufletulii, și abia după aceea se
arată și ea singură.
|
Semnele cele mai remarcabile și tot-odată Şi cele mai
respândite, de pe cari poporulă românii pretinde a cundsce,
că numai decât trebue, să moră cine-va din acea casă,
la care sai împrejurul căreia se întâmplă, sunt următorele:
Pocnirea neașteptată a unori obiecte din casă, precum:
a meselorii, a scauneloră, a lăiţiloră, a paturiloră, a lădilori, a, stâlpilorii de la horni, a uşelorii, a păreţilori, a ic6-

nelorii, a oglindilorii și a grindilorii (1);
(1) Credinţă forte respândită

atâtă în Bucovina

cuite de Români, după cum mi-ai împărtăşită

câtii și "n cele-lalte ţări lo-

d-nii Romulă Simi,

invăţă-

tori în Orlatii şi Teodoră Simoni, stud. la gimn. din Năs&udii, în Transilvania ; Măriuca Nistoră, româncă din comuna Mălini în Moldova. — Vedi şi

El. Sevastosă,

Călătorii prin 'Țera-românâscă, Iași, 1888, p. 65:

«Când

nescii grindile more cine-va». aȘegitirea», revistă pentru literatură
dițiuni populare, directori Artură Gorovei, an. L. Fălticeni, 1892,

pocşi tra
p. 17:

«Când pocnesce în casă nu-i a bine.»
Mariană, Inmorm. la Româar,

i.

Stricarea. de sine şi momentană a sticleloră, a blidelori,
a 6lelori, a tingirilorii, precum și a altorii obiecte din casă (1);
Căderea neașteptată a unei icone sait oglindi de pe cui

și sfărmawrea ci (2):
Deschiderea de sine â* ușiloră (3);
Deslipirea și căderea tencuelei de pe păreți (4);
“ Mieunarea necontenită și spurearea mâțeloră în casă, unde
se află uniti bolnavă,

sait

momentana,

lori

perire

(5);

Cântarea cocoșescă a găinelori (6) ;
,
Ragerea în modii neîndătinati a vitelori, și mai alesi într'ună timpi nepotrivitii, spre esemplu când iati pe miresă, dela
părinţii sti şi-o ducă întrunit cară cu boi la bărbatul stii (1);
(1) Credinţa Românilori din Bucovina și Transilvania, com. de d-lui Vasile
Turturenu, preotii in Vicovulă-de-sus, districtulă Rădăuţi şi T. Simonă:
«Semnii de morte e şi fenomenulii miraculozii de a se strica ceva, fără de
a contribui cine-va la aceea. Aşa d. e. de cum-va vre-unti vasă sai vre-urită
ochiii de fercstră se strică ele de sine.» — Vedi și Wilh. Schmidt, Das Jahr

„und seine Tage in Meinung und Brauch der Romiinen Sicbenbiirgens, Iermannstadt, 1866p. 39.
(2) In Bucovina și Transilvania, vedi și. Wilh, Schmidt, op. cit. p. 39.
(3) Cred. Rom. din Bucovina. — In unele părţi din Moldova, «când ușa se
deschide

singură, inseninză cică are să-ţi vină cine-va.» Vedi sŞedătorea» an. I;

Fălticeni, 1392, p. 18.
(0 W. Schmidt, op. cit., p. 39.
(5) Cred. Rom.

moni; —

din Bucovina,

Moldova

«Şedătorea», Fălticent an.

şi Transilvania,

1., p. 19: «Când

com, de d-li T. Si-

la casa,a gospodarului

morii mățele ori fugii, e semnă r&ă.»
0)

$. FI. Marian,

„ Sevastosi,

Ornitologia pop.

Călătorii,

p.

67:

rom.

«Când

t. II. Cernăuţi,

cântă

1883

p. .250.

găina. ca cocozulă

nu-i

a

ie, so măsuri din fundulă casei până la pragiă, iar de vine capului, îi tai
capulii.v—loni Crânsă, Scrieri, t. 1. Iași, 1890, p. 294: ciar găinele nu mal cân:
ai cocoșesce la casa moșnegului, să mal facă a răă; capol atunci nicidile

multe nu mal aveaii.»—a$Ședătârea», Fălticeni, an.I., p. 17. «Când găina cântă
cucoşesce,

nu-i a bine.». — Com.

d-lă

Rom.

Simu:

«Cântarea

găinel incă prevestesce mari nenorociri, pote chiar și morte.»

cocosescă

a

(7) Cred. Rom. din Bucovina, com. de d-lui V. Turturenă, preotii, și a celorit
din Moldova, dict. de Măriuca Nistoră din comuna Mălini: «Mi-aduci amin-

te că o-dată, când aă scosii pe o miresă dela părinți şi-au pornit'o spre noua
ei casă, a răgită unit boii şi nu multă după aceea I-a murită birbatulă.»

—
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Urlarea sai hăulirea câniloriă. Dacă întwo casă se află
unit bolnavă, care trebue să moră, atunci cânele se apropie
de casa, unde e bolnavul și urlândi sapă sau celui puţinii
gărie pămiîntulu de lângă acea casă;
“De cum-va familia bolnavului nu are nici unt câne, atunci
totă aceste semne se faci de. cătră, alți câni străini, cari
vinii în ograda celui bolnavi dela vecini sat chiar și din
locuri mai depărtate. Insă cânele, care urlă, numai atunci
prevestesce morte, când își pl&că capulă spre pămiîntă, iar
de cum-va urlândi își ridică capult în sus, atunci _Prevestesce foc (1);
|
* Facerea de pete negre pe mâni, cari sunt ca nisce bureți, și cari în ţinutul Năsăudului din Transilvania, se numescit
„strelică**. (2);
Baterea ochiului de mai mule ori și în mai multe restimpuri (3);
j
Visarea

de

arături,

eropi

și morminte prâspete, apoi
a
apă

tulbure,. luminări stinse, vite tăiate, saă când în vist îl vedi

pe unulă îmbrăcată în vestminte. negre (4);
Căderea
mai

tare

dinţilori
dintele,

în visi,

ce-lă

visezi

cu
că-ți

pare că-ți curge mai multi sânge,
îți va, fi celă ce are să moră (5);

câtă

simțesci că te dore

cade,

și cu

cu atâta: mai
n

câti

ţi

se

de aprope

(1) Cred. Rom. din Bucovina, Transilvania și Moldova, com. de d-lti Rom.
Simu; T, Simonii; dict. de M. Nistorii; — Veqi şi. SV. Schmidt, op. cit. p. 33;

EI. Sevastosii, Călătorii, p. 65 «Când urlă cânele iar e semn de mrte.»
" (2) Cred. Rom. din Bucovina, Transilvania şi Moldova, com. de d-lă T. Simonă;

vedi şi EL. Sevastosii, Călătorii p. 68: «Când se tacă pete nesre pe mână,
more cine-va din n6muri.» .
(3) Cred. tom. din Bucovina.
(4) Pretutindene în Bucovina şi Transilvania, com. de d-lui T. Simoniă;
veci și YV, Schmidt, op, cit. p. 38.
(5) Cred. Rom. din Bucovina şi Transilvania, com, de dilă T. Simonă ; vedi
și W. Schmidt, op. cit. p. 39.
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Curgerea sângelui din nasi (1);
„Durerea inimei fără să .scii de ce, precum și când te
bate fârte tare somnuli prin mai multe dile și nopți de-a

rânduli (2) ;
Cântarea cucuveicei sai bufniței mai alesi diua pe casă
sati în nemijlocita apropiere a acesteia, precum: pe portă,
pe cumpăna fântânei, pe șură sai grajditi sau pe unit pomii

din grădină (3).
Dintre tote semnele, câte saă înşiratii până aicea, cari
prevestescii că va muri cine-va din familie sai dintre nemurile
cele .mai de-aprope nici unuli nu e așa de temutit ca cântarea cucoveicei, numită altmintrelea în unele părți, precum
bună-oră în ținutului Năstudului din Transilvania, și pasărea
morților (4), de 6re-ce la casa, unde cântă acâsta, trebue,
după credința Românilori, numai decât să moră cine-va.
Dovadă „despre acestă credinţă f6rte r&spândită în tote
țările locuite de Români, avemii, între altele, și următorele
versuri scose dintruni bocetii din comuna Crasna, districtuli Storojinețului, în Bucovina:
“Trage, trage clopoţelii,

Că-ţi mai vine-unti suflețelă ;
Trage trage totii cu jale,
Să s'audă pânăn vale;
Căci aşa sa întâmplată
După cum a fostă cântală,
Cucoveica cobitore

Și de rtii prerestitore. (5)
(1) «Şedătârea» Fălticeni, 1892, p. 19: «Când iţi curge sânge din nasii, îţi
va muri o rudă.»
”
(2) Cred. Rom. din Bucovina.
(3) S. FI. Marianu, Ornitologia, t. I., p. 197; W. Schmidt, op. cit. p. 38. Com.
de d-lă T. Simonă şi dict. de M. Nistoru;— «Şedătorea,» Fălticeni an. I., p.

18: «Când peo casă va cânta cucuveua, trebue să moră din acea casă cine-va.»
(4) Com. de d-lui T. Simonă.
(5) T.T. Burada, Datinele poporului românii la îinmorminlări. Iași 1882, p. 141,

Oe

Apoi
sună

și unii

precum

cântec

macedo-româniu

Cucuvâuă 'nbufinată
Snu taflai diu tai aflată !
Gi ești ahât blăstimată
Şahât multi 'nfărmăcată ?,.
Pi care casă ai stată

Șpi cai ugiac
Dit thimelliu

ai cântată,
sati

răvăită

Ş'6miii-lli toţi ait murită!
Cas'acea ci te alinași
După cinări di cântaşi,
Era

unui

celnieti mare,

Gi oi-le "li n'avea misurare,
Sirohileie cu dioţi,

Ci-și păscea pi tu livădi;
Calli cu iepe misticate
Și mule multu mușate
Avea

hilli, avea

nurări;.

Toţi cu fete ș'cu feciori.

Pi casă, de anda "Ii cântași,
Par'că. strof-lu îlli băgași,
Oi-le îlli se'ngălbeziră
Ș pân' de una îlli supsiră
Mule ș'ealli tu'nă mucâră
Păscându

din

Crușova,

care

urmeză:

se'nfărmăcară

Iepile se'nsărcinară
Ş' tu fitalliu tâte crepară,
Tihtusiră hilli, nurori,
Cu fete, cu toţi feciori,

Giucară până putură
Ș' toți sum loc ascumți fură!

Cucuvaie înbuinată,
Să nu te fi aflatii de unde te-ai
aflati ! (1)
De ce ești atâtui de blăstămată
Şi atât

de multi

întristitâre?...

Casa pe care ai stati
Și coșulii pe care ai cântatii,
|Până m temelie sati dărămatii,
Și Gmenii toți ati muritii!

”

Casa aceea pe care te suiși

De cântași după cină
Era a unui mare proprictari de oi,
Ale cărui oi erai nenumtrate ;

(Avea) și erghelii cu gardian: (2),
Cari păsceaii prin liveqi;.
Cai și iepe la unu loci (amestecați),
Şi catâri forte frumoși.
Avea fii, avea nurori,
Toţi cu fete şi cu feciori.
Pe casă de când îl cântași,

Parcă i-al adusă nelericirea,
Oile i se 'nsălbejiră
Şi pân' la una-i muriră.
Catârii și caii într'o mlaștină

Păscândi se otrăviră.
lepele r&mase însărcinate
Şi la fătare tote crăpară.
Ofticară fiii, nurori,

Cu fete, cu toți feciorii
Zăcură până putură,

Și toți sub pămintii fură ascunși !

(1) Adică: n'ai mai fi fostă pe lumea asta.
.(2) Cai, cari păzescă turma de cat.
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Cas'armase pundiesită

Casa rămase deșartă -

Şi di Gmeiii ni-mutrită;
Pân'cădu și sfece pade
Şi criscu iârbă și livade!...

Şi de 6meni neprivită ;
Până cădu și se făcu câmpi
Și crescu €rbă şi livede! (1)

Acâstă credinţă însă nu e proprie numai Româniloră/ ci
ca se află şi la alte popâre atâti din vechime câtă și din
„timpulu presenti.
Romanii, bună 6ră, consideraii cânteculti acestei paseri
nocturne

de

naturalistul
«Funebra
cucuveică se
şi înfiorătore

cea mai

înfiorătâre prevestire. Ită ce

ne spune

Pliniu în privința acesta:
și mai cu semă la auspiciile publice urgisita
ține la locuri deşerte, nu numai desolate, ci
şi nestrăbătute. Unii monstru nocturni, care nu

se aude cântândii, ci numai gemândiui,

De aceea,

când se

arată ea în orașe, și mai alesii diua, acestă împrejurare se
consideră ca cea mai înfiorătâre prevestire (2).»
Iar poetulă Ovidiu dice:
«Se preface într'o pasere urâtă, prevestitâre a unei scârbe

mari, cucoveica (buha) leneșă, care este o prevestire îngro|
zitâre pentru muritori!» (3) |
Dintre poporele de origină străină, cari au aceeași credință despre cântatuli cucoveicei, ca şi Românii, amintescii
aici numai pe Rutenii din Bucovina (4).
Afară de semnele înşirate până aici mai sunt încă și
multe altele, dintre cari unele se arată nu numai nemurilorii
ci chiar și celui ce are să moră.
(1) Dr. M. G. Obedenarii, Texte macedo-române, basme şi poesii poporale
“de la Cruşova. Publicate după manuscriptele originale, de prof. 1. Biani
Bucuresci,

1891, p. 196.

(2) Ilist. nat. lib. X. €. AVL

(3) Met. V. 550:
Foedaque

fit volueris, venturi nuntia luctus,

'Ignavus bubo dirum mortalibus omen.
(4) R. H. Raindl und Al. Manastyrski, Die
'Theil. Czernowitz, 1590, p. 40.

Rutenen

în der Bucovina, II
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La aceste din urmă se numeră mai cu sâmă cântarea
cucului și visurile,
Cuculu, după credința Românilori, e o pasere misteri6să,
ce are tainice legături” cu s6itea omului. Glasulii stă, când
îlă audi

întâia

Gră primăvara, cântândii, menesce

tot-deauna

a bine, când resună de a drâpta audului sati în față, și din
potrivă menesce tot-deauna a rău sati chiar a morte, când
resună

în stânga

sat

în spate.

Şi cum că întru adevării glasulă cucului audit în spate
menesce nu numai a răi, și chiar și a morte, ne dovedesce
următorulii

pasagiu,

pre

din Bucovina:

care

îlu scotemii

dintr'unu

boceti

:

Măi femee, draga mea, |
Draga mea, lubita mea,
Cucu

*n spate mi-a

cântată

Și mârtea m'a săgetati (1).
Ba cuculi, atâti după credința Românilorii din Bucovina,

câti și a celoră din J/oldova și Țera-Romândsca,
rău încă și atunci, când

menesce a

cântă pe virvulii casei, înaintea sai

în nemijlocita, apropiere a. acesteia, precum pe fântână, pe
ună clăoitt de feni :sat otavă, apoi pe tâca din: clopotniţa
bisericei și pe crucile din ţinterimu (2).

„Uni

cântec

din 7era-Românescă ne spune cu privire la

acestă împrejurare

următorele:

Cântă cuculă
Marinii trage
Cântă cuculii
Pe Marină la

sus pe msră
ca să mâră,
sus pe cruce
grâpă-lii duce.

Rămâi maică sănătâsă,

Ei mă

ducă ca să-mi faci casă.

(1) S. FI. Marian, Ornitologiat. 1, p. 20 și ar,
(2) Com. de mai mulți Români din Bucovina, apoi dict.ide M. Nistorii,
Ro:
mâncă din Mălini, și Aniţa Pletosă, Româncă din Rădășeni, amândouă
comunele acestea în Moldova, judeţul Sucev va, plaiulă Muntele,

—
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Ad'o sapă și o lopată Să-mi taci casă 'ntunecată;
„Ad'o teslă şi-o mistrie.

Să-mi faci casă de vecie!.... (1)

Iar o baladă din Bucovina

ne spune, între altele, și acestea:

Cântă cuculii sus pe casă,
Vălenaşui stă morti pe masă,
Cântă cuculii pe fântână,
La Văleni la capi lumină;

Cântă cuculă sus pe fânii,
Din Văleni curge venini,
Cântă cucul pe otavă,
Din Văleni curge otravă ;
Cântă cuculă sus pe cruce,
Vălână de la noi se duce;
Cântă cuculii sus pe pruni,

Unde
Cântă
Unde
Cântă

ducii omului celă bună?
cuculii jos în 6rhă,
ducii omuli de trebă?
cuculii sus pe nucă,

Pe Văleni la grâpă-lă duci;
Cântă cuculu sus pe tocă,

Pe Vălenii la erâpă-li plecă. . . . . (2)
Dacă cino-va viseză că a vorbiti cu vre uni morti şi
că mortulii respectivă la îndemnatii și chiemati să mergă
acolo, unde se află el, atunci crede poporulă că celu ce a
visatii așa ceva trebue în scurti timpă să:moră (9).
Dela, acâstă credință se vede că vine apoi şi datina, Ro-

mânilorii din unele părți ale 2loldoveă și Ţerii- Românesci când
(1) D. Stănescu,
an

IX, Bucuresci,

Obiceiuri religiăse, publ. în «Biserica ortodoxă

română,»

1885, p. 330.

(2) $. FI. Mariană: «Palânub» baladă pop. publ. în «Aurora română» an. 1.

Cernăuți,

1881, p. 41.

(3) Veqi şi «$Şedătorea», Fălticeni, an. [., p. 18: «Când ţi separe că te strigă cine-va, nu-l a bine.»

—
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viseză pe unii mortă în mai multe nopți de-a rendulă, care-i
supără, de a da a doua di diminsță o cepă de pomană di-

cendu:

«ţine de sufletulă cutăruia», sai de a se pune în trei

dimineți după olaltă cu spatele
acesta, cu mâna drâptă o cepă
pre mine ndplea, să maibd trebă
cândi aceste cuvinte credi că

la ferâstră și asvârlindi pe
de-a dice: «cine mă lântue
cu mine, ci cu cea.» Ţ)inu vori visa mai multă. Din

contră

se crede

dacă

nu

svârlă

nimici,

că din

astă-feli

visuri lesne poti să capete bâla numită «lipitură» (1).

de

Mai departe haiducii, voinicii codriloră, precum și toți
bărbații cei viteji, cari în vița lori s'ati ocupatit mai multi
cu armele, decât cu alte lucruri, când visâză că li s'a sfărmatii
buzduganulii, le-a ruginită pușca, li sa ruptă sabia în două
sait au pierdută oțelele dela pistole, e unit semnii că în scurtti
timpi după acesta aii să cadă jertfă prigonitoriloră lori.
Ca, dovadă despre acestă credință, forte lăţită la poporulii
românii ne pâte servi în prima linie visului luă Tudor Vladimivescu», din care reproducemii următârele versuri:
Alei, maică, alei dragă!
Curândă visului mi-lă deslegă,
Că scii, maică, am visati
Busduganu-mi fărâmatiă !
Sabia cea bună, nouă,

Am visato ruptă în două.
Pușca mea cea ghintuită
Am visat'o ruginită.

Maică ! pistâlele mele
Le-am

visati făr' de oțele.

Apoi înc'am mai văduti
Șârpe-galbănă

prefăcutii,

Ce purta: cârne de țapi,
Şi crestă roşie în capi,
(1) El Sevastosii, Călătorii, p. 17, — G. S. lonenă, Mica colecțiune de superstiţiele poporului română, Buzău, 1888, p. 41.

—
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Elă avea ochii vindâtorii,
Avea graiii lingușitoră,
Şi mă toti ruga mereu
Să mă ducă la cuibulă să. !...
Maică, măiculiţa mea!
Cum să scapi de cursa rea?
Căci unii glasii prevestitorii

Imi toti spune cam să morii...
Visulă prevestitori ali vitâzului Tudori sa împlinită, căci
trasă fiindu într'ună chip mişelescii în lagărul lui Ipsilanti,
șefulă volintirilori greci, fu și mai: mișelesce ucisă de aceștia (1).
Acelaşi visi şi mai toti același sierșiti tragicti la avutii

şi Zonit Darie, unulă dintre haiducii bucovineni de pe la începutuli
- secolului presentii. Dovadă despre acesta -avemiă nu
numai tradițiunea Românilorii din Bucovina, ci totii-odată și
cântecul haiducului acestuia, din care reproducemit -următârele pasage:
Frundă verde trei aluni,

Sub tulpina unui bradă

Audit'aţi 6meni buni ?

Susii de-al Suceviţei vadă;
Uni. somnii grei m'a ''ntimpinati
Și-ună visi grosnicii am visati:
Vulturași cu șerpe 'n sură
De-asupra de curmătură,
În short par că se: rotia,
Şi din șerpe toti ciupia.
O! nu-i semni de bucurie,
Ci de grei şi de urpie!.
Aripi negre reschirate,
Ah! sunt negrele-mi .ptcate;
Vulturulu cu..cioculă s&ă
Este grosniculu călăă ;
Eră șerpele din gură
Ştrengulii de spânzurătură,

Că de-asupra satului
Potera ținutului,
De'mprejură că sa sculati,

Câmpii şi codru-a 'ncunjurati,
Mare numiri că s'a strînsă,
Pe Darie Va cuprinsi.
Darie de veste prinde

Cum că potera-lă cuprinde,
Dă să scape, dar nu pâte,
Căci potera-i desă forte,
Și se 'nfrică, se 'nspăimîntă,

Şi suspină, șapoi cântă:
«Frundă verde lemniă uscati,
Astă nâpte stamii culcatii

(1) V. Alecsandri, Poesii populare ale Românilorii, Bucuresci, 1866, p. 216—217.
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Să-lu sugrume pe Darie,
Ce-a trăitii în haiducie
Şi-a trăitii cu harhalicii,
Ca să seape de beilicii.
Cinci pistâle dale mele

Iei! și pușca mea cea nouă
Am visato ruptă 'n două.
Asti-feli şi viața mea

Le-am visatit făr' de oţele,
Semnii că voit fi prinsă îndat
Şi spre morte judecatii !

Să mă

Și întradevări

Se va rupe,

vai de

ca!

Ce să faci, ce să gândescă,
scapi,

să mt

"'ndosescii?

Căci poteră multă vine
Să mă ica legată pre mine !

că nu multi

după

visarea

acestui

visii

îngrozitorii
Potirașii se slobodit
Și mi-l l6gă cotii la cotii
Şi-lu duci. la. 'nchis6re 'ndată

Ca să-i facă judecată.
Iar scurti

după

acesta,

scosi

fiind

din

închisâre,

Intre panțiri mi se duce,

Sera că să nu-lii apuce,
Sus la culmea delului,

Sus de-asupra satului
ȘI-L se face judecată
Şi-astu-felă viaţa i se pată,

|

|

|

spîndurată fiindi pe imașulii satului sâi natalii J/arginea sub
delulă Jederiă (1).

T6te semnele acestea, câte s'aii înșiratii în capitolulii de faţă, |
facit pe cei mai mulți inși a crede, că numai decât trebue să
se bolnăvâscă și să mâră cine-va. din mijlocul lori. Și de cumva unulă saii altul dintre familianţi e acuma bolnavi, atunci
nimeni nu mai stă la îndolă că, respectivulii are să moră.

Dar tocmai acestă credință

deșartă, a. cărei obârşie ori-

ginală se pierde în cea mai profundă întunecime

a vechimii,

pe mulți inși dintre cei slabi.de ângeră, îi face să se bolnăvescă,

și de cum-va

sunt bolnavi,

chiar să și moră.

" (1) S. Fl. Mariană, Poesil poporale române,t. I. Balade. Cernăuţi, 1873, p.
6—15

și 193.

NR

.

2

JI

PE PATULU
Bolnăvindu-se

MORŢII.

și cădendă cine-va

la pati, asti-felu că

e

temere să nu moră, n6murile sale mai de aprope rară când
își iati refugiulu la vre-unit medicii, ci ele de regulă caută
singure să-lu vindece prin. diferite mijlâce și l&curi de casă.
Dacă mijlocele și l&curile întrebuințate de dinsele nu ajută
nimici, dacă vădii că celui bolnavi i sa apropiati acum
sfirșitulu sau cum se mai spune, i Sa curmatiă firul vieţii,
dacă zace troinicui, și din ce în ce prinde a-i fi totu mai
rău, atunci își iati refugiulu la diferite descântece şi desfăcâturi (1), cugetândi că pote bolmavulă a călcatii în vre-o

urmă rea, sait a fostii ue cine-va pociti, sait alti-ceva i sa
întemplatu, şi din causa aceea sa bolnăvită.
Celi mai usitatii descântecă la o astu-feli de întemplare
e celi de pocitură.
Dămi aici uni esemplarii din acesti! descântecă, dictati
de Maria, Rabulașca, româncă şi moșă din comuna Boianii,
districtului Cernăuţului,

în Bucovina:

(1) Veqi despre. acesta şi Dr. Ileinrich v, Wlislocki: «Aus dem Leben der
Sicbenbirger Rumiinen.» Ilamburg, 1859, p. 30.
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O purces
Pe cale,
Pe

N.

cărare,

Grasă
Și frumâsă,
Rumină și sănătâsă,
Dar când o fosti
La mijlocii de cale
Şi cărare

O 'ntâlnit'o
Pocitura
Cu pocituroiulii,
Rana
Cu rănoiulă,
Diochidia
Cu diochioiulu,
Şi cum o tâlnit?o

De pămintii o trântito,

Şi la N. s'o seoboritii

Şi din gură i-o vorbiti:
«N. ce te mnișelezi,
Ce te văerezi,

Cu glasi mare până "m ceriă
Cu lacrimi până ?n pămînt?
— «Da eii cum nu noii mnișela,
Și cum nu nvoiu văera,

Cam purcesti pe cale
Pe cărare,
Grasă
Şi frumâsă,
Rumănă și sănttâsă.
Și când am fostii

La mijlocii de cale,
De

cărare,

M'o 'ntâlnitii
Pocitura

Faţa i-o îngălbinită

Cu pocituroiulă,

Ochii i-o păinginitii,
Trupul .i-o dumnicată,

Rana
Cu -rănoiuli,
Diochi6ia
Cu diochioiulii
Și cum m'o tâlnită

Carnea i-o mâncatii,
Sănătatea i-o luatii,.
Ciasti de mârte i-o dată ;
Osele i-o sdrobitii,
Sângele i-o băută,
Bună de nemică o-a făcuti.
N. o prinsă a se mnișela
Și-a so văera

Cu glasii: mare până 'n ceriă,
Cu lacrimi până 'n pămîntă,
Nime n'o. audit'o,
Nime n'o vădut'o,
Numai Maica Domnului

"Din porta ceriului;
Numai ea o audit'o,
Numai ea o vălut'o.

De pămînt m'o trântitu,
Faţa mi-o îngălbenită,
Ochii mi-o păinginitu, .
Trupulă mi-o dumnicati,

Carnea mi-o mâncatii,
Sănătatea mi-o luată,
Clasitt de morte că mi-o dati;
Osele mi-o sdrobitii,
Sângele mi-o btăuti,
Bună de nemică m'o făcutii.»
— «Taci N. nu te mnișela,
Nu te văcra
Cu glasii mare până"n ceră,

—
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De pămînt că i-oră trânti, -

Cu lacrimi până m pămintă! Că pocitura

Faţa li-orii îngălbeni,
Ochii li-orii păingini,
Trupuli li-ori dumnica,
Caywmea li-orti mânca,
Sănătatea li-orii lua,
Ciasti de mortea că li-orii da,
'Tu te-ai însănttoșa;

Cu pocituroiulu,
Rana
Cu rănoiuli,
Diochidia,
Cu diochioiulit
Au să mârgă In marea ncoră,

Osele li-ori

sdrobi,

C'acolo-sti doi pescă

Sângele li-ori sorbi,

Cu solzii de aurii,
Pe-aceia că i-orii găsi,

Şi ţie nemică nu ţi-a fi!»

Rostindii descâniătârea cuvintele acestea de trei ori după
o-laltă unge

trupulti

celui

bolnavă

cu usturoiii pisat! sait

şi cu altă unsâre (1).
Dacă bolnavulii e unii feciori holteiit sai o fată mare,
oră uni bărbați sat o nevastă tânără, și se presupune că
cine-va din dușmănie, ură, gelosic, sati din altă causă 6re-și
care

i-ar

fi

tăcuti

pe

ursită

anume,

ca

să

moră,

atunci

le faci încă şi pe întorsă, adică le descântă în apă adunată din stropi dela, moră, ori în vină, ori pe ună vestmîntii.
Iar pentru cei cuprinși de nebunie se mai cere la facerea pe 'ntorsă încă și o găină ncgră, ca să fie mai de folosi (2).
Etă unul şi din mulţimea, acelorii descântece de întor-

cerea acd sati ursitel, care se descântă mai cu semă feteloria
rea,

celorii mari şi nevestelori celorii tinere, despre cari se crede

că li sară fi făcuti pe ursită, şi din causa acesta sati bolnăvitii așa de tare, că nu e nici o nădejde de scăpare,
nu li se va desface:

(1) Com. de d-li V. Turturenii, preotii.
(2) Com. de d-lui Rom. Simi, inve&ţătoră.

dacă

Duminică dimineță
Mam sculată,

Numai Maica Domnului .
Sus din naltulă cerului,

Și ea cum m'o auditii

Mam sinicată,
In zori,
In cântători.
Inaintea tuturoriă
Omenilorii
M'am luati

Din gură că mi-o orăită:
— «Ce

Cum

Şi-am plecati
Pe

drumului

La
Ca
Să
Să

fântâna lui lordană,
să mt spălu,
mă curățeseu,
mă limpedescii

te căinezi

Și te văirezi ?»
— «Cum nu m'oiă cânţă,
nu

moi

lui Traiană

-

M'am sculatii,
M'am mânecată
In zori,

In cântători,

De 'tâtă ura,

Inaintea

De
De
De
De
De
De
De
De
De

Omenilorii
Mam luati
Şi am plecati

totă
.tâtă
toti
totii
toti
tâtă
totă
totă
tâtă

făcâtura,
aruncătura ;
datuli,
faptul,
aruneatuli;
darea,
făcarea,
aruncarea,
crişcarea;

Ca să ni curăţescă
Și să me limpedesciu.
Iar când am fostii

Calea 'm jumătate
M'am treziti
Și mam găsiti

De picidre 'mpedicată,
De
De
De
De

mânuri: legată,
gură amuţită,
ochi orbită,
nasă cârnită,

De urechi asurqită.
Nime

nu m'o vădutiă,

Nime nu m'o' audit,

căină,

Cum nu m'oiti văiră?!
Că duminică demincță

Pe

tuturorit

drumului

lui "Traian

La fontâna lui Iordanu,
Ca să mă

spăli,

Să mă curăţescii,
Şă mă& limpedescit
De tâtă ura,

De totă făcătura,
[De t6tă aruncătura;
De totii datulii,

De totu faptuli,
De
De
De
.|De
De
Ca

toti aruncatuli ;
tâtă darea,
tâtă făcarea,
6tă aruncarea,
tâtă crișcarea; să mă curățescii

Și să mă limpedescii.
Dar când am tostă
Calea 'n. jumătate,

M'am treziti

—
Și
De
De
De
De

Şi
Şi

m'am găsitit
piciore 'mpedicată,
mânuri legată,
gură amuţită,
ochi orbită

De

nasi

cârnită,

De urechi asurqită,
Bună de nemică făcută !»
— «N. nu te cântă,
Nu te căină,
Nu te văiră!
Că ei de mâna dreptă te-oiii luă,
De picidre te-oiti despiedică,
De mânuri te-oiii deslesă,
De sură te-oiă desmuţi,
De ochi te-oii desorbi,
De nasii te-oii descârni,

De urechi te-oiii desurqi.
Si
Nu
Nu
Că
Cu
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forte mândru te-oiă spălă

te-oiă curăți
ȘI te-oiă limpedi
Şi din pată mi te-oiu sculă
ŞI cu grebla oii ereblă
Totă dragostea cât oiu află
Din cosiţele fetelori,
Din pălăriile flăcăilori,

Din statuli preoteselori,
Din statulă jupâneselori,
Din cor6na împtrăteseloră;
T6te mi le-oiii greblă
Şi tâte aici în apă le-oiti adună,

Săn&tate-i căpătă:
Cine pe tine te-a vede,
Săi pară că sorele a răsăritii,
Sorele ţi s'a scrie în frunte,
Doi luceteri
In umerile obrazului,

nu te cântă,
te căină,
Și luna în barbă.
te văiră,
Şi tu-i fi cea mai de trebă,
eii de mâna dreptă te-oii luă, Mai frumosă,
cămașă de aurii te-oii îmbrăcă Mai sănttosă şi mai voidsă.»

Rostindi cuvintele acestea descântătârea spală pe fata
sau novasta bolnavă cu apă descântată pe față și crede că
făcândi acesta bolnava, dacă i sa făcutii pe ursită, trebue
numai decât să se ridice și să se însănttoşeze (1).
Altă

descântecii

de

desficutii

sai

desfăcătură,

care

se

întrebuințeză nu numai la fetele și nevestele cele tinere, ci
şi la feciorii și bărbaţii cei tineri, sună precum urmeză:
Luni diminâţă m'am sculatii

Când am fostii la miedi

de cale

Și pe cale, pe cărare m'am luatii, | De cale și de cărare,

(1) Descântecult acesta dict. de o Româncă, din satulii Stulpicani, districtulă
Ilomorului, mi l'a comunicatii d-lăi V. Turturenă, preotii.

—

17

M'am tâlniti cu Baba-orba.
Baba-orhă de mine s'a apropiată,
De mâna drâptă m'a luati,
In gr6pă cu-spini m'a aruncati
Si ciasu de mârte că mi-a dată...
Hași, că6ră nâeră,
Negră, păntăndgă !
Câţi mâţă,
Negră priscorniță !
lea-ţi urile,
Făcăturile
Şi-arunciăturile :
Făcăturile din lună n6uă,
Făcăturile dela slirşitii,
Făcăturile dela ivit,
Făc&turile mucede,
Făcsturile putrede...
lhi! haită negră,
Ponegră !
|
P'ici vinovata mea,
Cară-te de-acolea,
Si durerile îţi iea !
Tâte durerile
Şi urile
Şi făcăturile
Şi-aruncăturile
Din capi
(3 De sub capă,
=> Din ochi
L)

SS

Ş

Până 'n degetulă cel

mare.

Tu, de nu măi ascultă,
Durerile de nu-i luă
ȘI de aici nu

te-i

căra,

In pielea g6lă te-oiu desbrăcă,
Cu lanţuri de fieră te-oii legă,
Pe ulița satului te-oiti purtă,
Pe ulița satului
Pân' la casa vinovatului,
Zăvârele cele de fierii le-oii luă

Şi pre tâte le-oiii sfărmă.
Uzele cele de aramă le-oiii zdrobi,
In casa vinovatului m'oiii viri,
Desbrăcându-m&
Şi scoțendu-mă :
Din ură,
Din lăcttură,
Din datu,
Din faptă,
Din lucru celă necuratu !

Celă ce mi-o făcutii c'o mână
Eă îmi
Celi ce
Eu îmi
Celui ce
Ei îmi

desfacii cu doue,
mi-o făcutu cu dâue
desfacii cu trei, |
mi-o făcuti cu trei
desfacu cu patru,

Celii ce mi-o făcută cu patru
Eă îmi desfaci cu cinci,
Celui ce mi-o făcutu cu cinci

De sub ochi,

Eu

Din
De
Din
De
Din

Celă ce mi-o făcuti cu șese
Ei îmi desfacii cu șepte,:
Celui ce mi-o făcutii cu șepte

nasti
sub nasu,
barbă
sub barbă,
piept

Iamorm.

cu șâse,

Eu îmi desfaci cu cptă,
Celui ce mi-o făcută cu optă

De sub pieptă,
Din mânuri și din picidre
dariană,

îmi desfacit

Eu îmi desfaci cu ndut,
Celui ce mi-o făcută cu nduă

la Români.

fe: mn

Mid

—
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Ei îmi desfacă cu dece,

Mânele să i se lege

Celii ce mi-o făcută cu dece

Și limba'n gură să-i sece! (1)

Româncele din Transilvania,
mai întrebuințeză, ca ultimulă
care îl dai celui bolnavii de
dintr'o rădăcină săpată de pe

pe lângă diferite descântece,
mijlocii încă şi ună pravă pe
bbutii și pe care îlii prepară
mormiîntulă unui copilă în

Vinerea-mare sait Vinerea-sâcă (2).
Dacă nici descântecele și nici mijlocului acesta nu i-ati
ajutati nemică, şi dacă celui bolnavii e ună bărbatii sati o
muere

înaintată în virstă, şi v&dă

acuma

că nu

maie

nici

unii chipii de scăpare, însănttoșare și rădicare, atunci şi
numai atunci chiamă pe preotului locali ca să-l mărturis6scă, și împărtășescă cu sfinta taină a euharistiei sai, cum
se mai spune, cu cele sfinte, ca să nu mergă în cealaltă lume
negrijită, ci curată și împăcati cu cugetuli că și-a împliniti

până

adevăratu

şi

cea

mai

de

pe

urmă

datorință

(3),

de „creştină

|

|

Mulţi inși și mai alesi dintre cei mai. avuți, când se
simţescii forte bolnavi și văd că acuma-sii mai multi cun
picioră în grâpă și cuunuli afară sai, cum se mai dice, că,
ai ajunsă pe praguli morții, îndătineză de a-și face şi sfinta
taină a maslului sati ungerea din urmă, despre care se crede
că.ajută omului bolnavii sait să mâră mai de grabă sau să
se scole.
|
În Bucovina ungerea, acesta, la care ieai parte de regulă

(1) Acestă descântecii. dict. de o Româncă din Stulpicani, mi a com. d-lă
V. Turturenă,. preoti.
(2) YWlislocki, op. cit. p. 30.
(3) Pretutindeni. Vedi şi D. Stănescu: «Obicieuri religi6se» publicate in «Biserica

ortoloză

română»

an. IX,

Bucuresci

1885,

p. 322.

«Omului

incă

in

tim-

pulii bolei se ingrijesce pentru o morte bună să fie impăcatii cu toţi omenii,
mărturisitii și împărtășitu cu sfintele taine. Elu se ingrijesce tot odată curati,
îmbrăcată, incins și incălțată.» —- Burada, Inmorm. p. 6.

—
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celă puţină trei preoți, se face tot deauna pe cheltucla celui
bolnavi sati a familiei acestuia.
In unele părți din Zransilvania însă este datină ca banii
pentru maslu să se adune, chiar și pentru Gmenii cei mai
avuți,

în biserică

ori

umblândi

din casă

în casă, credendu-

se căntre cei ce dai bani de milă pentru maslu mulți se
vori fi aflândă buni și plăcuți înaintea lui Dumnedqei, și prin - urmare darulă acestora va fi luată în considerare (1).
“Mai departe se crede atâti în Bucovina, cât şi în Aoldova și Transilvania, că celi ce dârme în timpulă maslului,
precum și aceluia căruia îndată după ungere îi va fi mai

bine, va muri de grabă. Toti așa

va păţi și acela, la care

se va întâmpla ca. începutul evangeliei, ce i sa cetiti la
sfirşită, să fie tipăritit numai cu litere negre. Din contră
celu ce va, fi trezi în toti decursulii maslului, iară după sfir-

șitulu acestuia, nu i se va, face de-o-dată bine ci pe 'ncetişorulii;

precum și acela la care începutulii evangelici ce i sa cetitii
pe urmă, va. fi tipărită cu litere roșii, se va însănătoșa și
scula cât mai de grabă de pe patulă dureriloră (2).
După ce sa mărturisitii şi comunicatii cu sfintele tâine

respective, după ce isa făcută maslu, chiamă cel bolnavii
pe toți căsașii, şi vecinii, precum
| cară își aduce'aminte

că, i-a

și pe toți

nedreptăţiti

aceia

despre

saii i-a supărată

cu ceva în viața sa și dela, fie-care își iea r&masti buni, rugându-i. ca să-l ierte. Ba adese-ori se iartă până și 'cu de
aceia, cu,cari

n'a avutii

nemică în tâtă viața sa.

Și fie--care, vădendu-lă că se află acuma peve praga morţii
(1) Com. de d-li Rom. Simi.
(2) Com. de mai mulţi Români din Bucovina, apol de d-lui Rom. Sim., din
„Transilvania și M. Nistoră din Moldova.—Com. de d-lă Ionică ali lui Iordachi
Isac, agricultori în Mahala, Bucovina. «Dacă unui bolnavă de morte i se câse
o cămaţă şi i se greșesce ceva la dinsa, acela asemenea nu va muri încă
lungă vreme.»

—
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și că nu male nici o speranță de scăpare și însănttoșare
se înduioștză şi cu lacrimi în ochi îlă iartă, rugându-lii
în același timpii ca și elit să-i ierte pre dînșii.
Scena

acâsta,

a iertării

și împăcării

e una

dintre

cele

mai dui6se și mai p&trundătore, aşa că până chiar şi celi
măi împietrită la inimă, dacă nu plânge, trebue celt puţini
și
să lăcrămeze, și de i-ar fi făcută ori și ce nedreptate
rău, trebue să-li ierte.
Despre celt ce nu se iartă cu cei ce le-a greșitu în
vicța, sa se dice că mâre forte cu anevoe. Pe când celu
ce se iartă şi împacă cu totă lumea, nu se chinuesce de
fel, ci numai adârme.
Cea mai mare parte de Români și cu deosebire capii
familiiloră

atâti

cei

din veechime, câtii

şi cei

din timpulă de

față ai îndătinati și îndătincză, de a-și face și dată sai
testamentă, dacă seci ceti şi scrie, adică dacă sunt măcar
ciş-ceva învățați,

iară

cei

neculți,

adică

ț&ranii,

lasă

numai

cu limbă de morte ce are să se întâmple cu averea lori
mişcătore și nemișcătore, dândă în același timpii câte-o povăţuire verbală, de cari sunt dători urmașii a se ține întocmai.

Celui pusi pe cale de a-și face diată, fie în scrisii sati verbal, se îngrijesce mai” întâi, de sufletulii săi, de comândit
sati comândare, adică de tote cheltuelele trebuinciose atâtu la
îinmormîntare câtă şi mai pe urmă spre mântuirea sufletului
stii, îndatorîndi pe moştenitori, de a-lă căuta cu cele _religi6se, pentru cari se şi reservă prin acea diată o parte din
avere, din care nu se pote acolosi moștenitorului, decât
-numai când își îndeplinesce dătoriile sele (1).
Punctele principale spre scopulii acesta ni le. înfăţișeză
(1) Vedi despre acâstă şi:B. P. Hasdeă,
Noua serie, t. III. Bucuresci, 1882, p. di5.

Columna

lui Traiani,

an

LX.

—

următorea

poesie poporană

2] —

din Transilvania

întitulată testa-

mentulă soldatului :
Dac'ași prinde a muri
Sai acei turci m'ari robi,
Te rogi, soţie iubită,
Fă o rugă umilită
Pentru sutlețelulii mei,

Ca să-lii ierte Dumnedeii;
Să dai popii sărindare
Și pâncla celă ce nare

(1).

Cel ce nu se intereseză de sufletuli săi şi nu dispune
nimici în privința acesta, până ce e încă în vicţă, nu numai că e ținută de unii omit cărpănosi și hârsită, ci tot-

d'odată vorbiti mai pe urmă de răi.
După ce sa îngrijită de sufletul.
săi precum și de tote
cheltuelele, ce mai trebuesci pe urmă, restulii, ce r&mâne,
îla lasă urmașilorit celori mai de aprope, $și cari sunt în
“stare de a administra acelă avutil.
|
Diata în scrisii se face și se subsemnâză de regulă de
cătră

celt

ce o dă,

mai

rare-ori

de

cătră unt

străină.

In

casuli din urmă, când se compune de cătră unu străinii,
se cere ca numai decât să fie subsemnată atât de celui ce
o dă, câtă şi de cătră doi sati patru martui, „cari nu sunt
rude cu moştenitorulii.
|
Celui ce nu scie serie chiamă mai ântâi pe unulă sat pe
doi Gmeni, cari crede el că sunt mai cu priință și apoi
în presența acelora spune elă soției sati copiiloră sti ce are
de spusii, lăsându-le cu limbă de morte ceea ce are de lăsată,
In casuli din urmă se cere ca moștenitorulă sati moștenitorii, dacă sunt mai mulți, să fie de față la facerea sati

spunerea, diatei. Iar dacă adevăratulii moştenitor e din în(1) 1. Popă Reteganulă,
p. 102.

Trandafiilși viorele, poesii populare. Gherla, 1884,

9)

templare dusi în călătorie sai în altii loci unde-va și nu
nu iea în considepote fi de faţă, atunci celui ce face diata
acesta totu ce
casulu
rare absenţa lui ,ci el spune şi în
are de spusă.
Diata verbală a unui omii dată pe patulă morții sale se
îndeplinesce întocmai mai în generală.
Fârte rară se ivesciv certe mai pe urmă, din a căror
cause sar puls nimici diata, nefiind scrisă și acâsta se
întâmplă doră numai atunci când mortulii, la facerea diatei
a nesocotită pe unuli dintre membrii familiei prin acea
diată, sai când moștenitorulă nu și-ar îndeplini cu sfințe-

nie dătoria sa, adică când ar nesocoti într'o privință sait într'alta cele ce le-a lăsati cu limbă de morte celui repăusati.
Așa, bună 6ră, când se întâmplă că părinții lasă unuia
dintre fii mai multă avere decât la alții, celă cu mai multi.
trebue să facă tote dătoriile religi6se mortului, căci cei-lalți
frați sunt tot-deauna cu gura pe dinsuli, şi nici că voescil
să-și aducă aminte de bunulii lori, măcarii că le-a lăsatii și
lori avere, sub cuvintii că n'a fostă drepti la împărțelă.
In casii când adevărații moştenitori sunt încă nevirstnici,
atunci atâtu ei câti și averea lori se lasă a fi îngrijiţi de
cătră una din rudeniile mai de aprope, fără ca acesta să
fie de cătră cine-va privighiată sai să aibă a da socotălă,
cui-va despre cele ce le face, dar tot-odată și fără dre-și
care răsplată, ci numai atâta că se bucură de acea avere
până ce crescii copiii mari și se căsătorescil.
Ruda

respectivă însă,

adică epitropulă, este îndătorită mo-

ralminte de a se îngriji de copiii orfani şi de averea acestora ca şi de copiii şi averea sa proprie, și a purta în

același timpi. grijă şi de sufletuli părințiloră,

cară Tai lă-

sati cu limbă de mârte ca să fie epitropii asupra copiitori
sti şi asupra averii acestora.

—
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Dacă celu ce se află pe patul morții nu
atunci lasă averea sa sai Disericei sau unei
altui omii străină, însă mai tot-d'a-una cu acea
să caute din când în când de sufletulă săi și
străina averea, ce i-a lăsato, ci de a o da la
și acela la unii altul pre care i-a spusă (1).
a

o

(1) Vedi

O

despre

are copii,
rude sati și
adăogire ca
de a nu întimpulă său

III

acesta

și «Columna lui Tralanti»,
an. IX, S. III, p. 574—577,

=
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IL

REPAUSAREA.
Când 'omulă bolmavii arată
aceștia nu le vidă, ci numai
când spune că vede diterite
de pastri cu deosebire însă

celoră de față ființe, pre cari
elu singuru, așa spre esemplu,
figuri de Gmeni, de animale și
porumbi ; când se ciupesce

neincetatii la, nasi și-și scobesce întrunit modii iritatii dinții;
când se 'ntârce necontenit cu fața spre părete și caută cu
ochii peste capii; sai când își îndrâptă privirea spre anumite obiecte şi multă timpii și-o ţine aţintită spre acelea;
când i se strică căutătura, i se turbură şi păinginescii ochii
fugindu-i în fundult capului; când prinde a i se ascuți nasul, a ise negri închieturile la degete și ai se învineți un-

ghiile;

începe a aiura şi a dice:

când

«daţi-mi

straele să

mă îmbracii şi ciobstele sai opincile să mă încalți că vrei

să mă duci;»

în fine când ise face boții la inimă sai i se

rupe de la inimă și prinde a, sufla grei, atunci e unii semni

siguri că nare so mai ducă multi, ci că în scurti timpii
are să moră (1).
(1) Dict. de Maria Ursaca din Vatra-Dornei precum și de alţi inși din Bucovina; com.
în Moldova.

de

d-lui T.

Simonă

din

Transilvania

şi M. Nistor

din Mălini

Deci cei de casă, cum vădi că nu mai e nică unt chipu
de scăpare, de-arii fi ori şi câtii de straci și nevoiaşi, se
îngrijescii mai nainte de tote de-o lumină de câră galbenă,
ca să aibă ce pune în mâna celui ce trage de morte sau
a i-o ţin la capii pe când își va da sufletulă (1).
Şi dacă, din întemplare, nu se află nici unii străini în
casă, alsreă unulu de grabă în vecini și dându-le de scire
că N. trage de morte îi râgă să vie care-va ca să-i ţie lumina, până ce-și va da sufletulă. Și acesta din causă că, după
credința poporului, când trage cine-va de morte, nu e bine
să-i ție lumina unulă dintre nâmurile cele mai de aprope,
pentru-că aceluia îi e mai jale și atunci bolnavulii se chi-

nuesce

mai

multă până ce more (2), saii și din aceea că

mulți inși nu poti
unele rudenii sai
se aduci numai
multi și-i doresce

muri până ce nu-și mai v&di o-dată pe
pe unii amici intimi. In casulu din urmă
decât cei ce bolnavuli îi iubesce mai
mai tare, cregendu-se că la prima lori

vedere îndată repăuseză (3).
Asemenea nu pote de grabă muri, ci se muncesce și chinuesce i6rte multăși atunci, când îi ţine lumina unulu pre
care la iubită fârte multă în vița sa, sait unulii pre care
nu-li pote de felii suferi. De aceea, dacă-i ţine lumina și
unii străină şi și atunci more cu grei, vine altul: de i-o ţine.
Acestă credință forte răspândită la, poporuli români se
vede că a dati nascere următorei doine, care asemenea o

întâlnimă mai în tâle țările locuite de Români:
Frunduliță de lămăe,
|
Ce-am iubită nu-mi mai trebue,

(1) Com. de d-lă G. Tomoiagă, cantorii bis. in Suceva.
(2) Com. de d-lă Ionică ală lui Iordachi Isaci, agricultoră din Mahala,

în districtulu Cernăuţului.
(3) Com. de 'd-lă T. Simoni.

satii

—
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Nici la mortea mea să vie
Nici lumina să mi-o ţie! (1)

După ce s'a adunată acum tote nemurile cele mai de
aprâpe ca să asiste lo, eșirea sufletului celui ce trage de
morte, precum. și acela, care e menitii să-i ţie lumina, se
aprinde degrabă lumina de mai nainte preparată spre acestu
scopu, i se pune în mână sau i se ţine la capu, după împrejurări, iară pre cei mai de aprâpe ai murindului precum
şi pre acela, din a cărui causă nu pote să m6ră, fiindu-că
îli iubesce forte multă, îl scâte pe ună momentii, până ce
își va. da sufletulii, afară (2).
In unele părți ale Bucovinei, Moldovei și Transilvaniei i se
dă murindului sau i se ține la capă numai -o singură lumină de ceră aprinsă (3).
“In alte părți din Bucovina se obicinuesce a se pu:
.
mâna dreptă celui ce trage de mârte două lumini, an ue
ca pre una .dintre acestea să o ducă în cea lume altuia
din nemulă s&ă sai și'unui străină, care a.muritii fără de
lumină, făcândă prin acâsta o faptă bună și. creștinescă (4).
In

ţinutulă

Năstuduiui

din

Zransilvania,

când

cine-va

e

aprope să moră, îngrijitorii săi aprindă o luminiţă de câră,
i-o pună 'în mâna, drâptă, „ apoi i-o apropie cu mână cu
totă de gură; de câte ori morbosulu respiră,: de atâtea ori
flacăra, luminei

când

se abate

de

la posiţia

flacăra a încetativ de a mai

sa,

adică devieză, iar

devia, ațunci e semnă în-

vederati că respectivulă a muriti (5), In alte părți din Zransilvania, cum

începe bolnavulii

a se

(1) Anastasia Leonescu, Doine pop. din prejuruli Săliştii lângă Sibiiu, publ.
în «Familia» an. VI. Pesta, 1870, p. 222. — Comp. și poesia pop. din «Tomulă
lirică» satui Noua bibliotecă română. Cursul 1832—83. Braşovi, 1882, p. 35.
(2) Com.

de d-la Rom.

Simu,

1. Georgescu

și T. Simonă

(3) Burada, Inmorm. p. 7 şi com. de d-lă Rom. Simt.
(4) Com. de d-lăi G. Tomolagă.

(5) Com. de d-lă T. Simonă.

—

97—

lupta, cu mârtea, ise acopere faţa cu uni tulpanii negru,
ca să nu-și potă ved6 păcatele. După aceea i se dă o lumină aprinsă în mână ca «simboli ali esistenței trupescl»,
căci nimici nu e mai înfiorătorii pentru Românii Transilvăneni

decât

aceea,

când

more

cine-va. fără de

lumină,

și

nică uni pecatii nu e mai mare decât a lăsa pre unii omi,
fie chiar și celă. mai înverşunatii dusmanii, să moră. fără
de lumină (1).
In unele părți din Banati însă, 'când trage cine-va de
morte,

fie de

ori-ce categorie

sau

etate,

îndată

îl

îmbracă

în schimburi curate, îlu încalță și-lu pieptenă, apoi se aprind:
trei lumini făcute din câră şi învălindu-se cu uni gulerii
de pânză nouă i se punu în mână, ţinendu-le în același
timpu o babă bătrână cu mâna. lar după ce i-a eșitit sufletuli se sting acele lumini și se aprinde câte una deseii
sau. o lampă (2).
Lumina de ceră aprinsă, care se ţine omului, când: more,
în mâna drâptă sai la capu, până ce-și dă sufletului, însemneză, după credința unor Români: din Bucovina, precum
bună .6ră a, celorii din Câmpulung, că respectivulii este
creștini, mărturisită, împărtășitu și împă&catu cu totă lumea,
şi ca să vadă pe unde va merge în cea-laltă lume. Alţii,
din contră credă, că n cea-laltă lume domnesce întunerici
grozavii, și de acea'i se ţine murindului lumina aprinsă în

mână ca, să nu ședă. acolo
acesta

să-și

pentunerici. (3), şi din

sufletulă

prăpădescă

causa

(4); &ră alţii .spunti că

(1) Wlislocki, op. cit. p. 30—31.— Com. de d-lă T, Simoni : «Se "ntemplă
adese-ori că din neprevedere unii mori fără dea li se ţint lumina. Acâsta
se consideră

de

cea mal mare

nefericire, fiindă de.părere

că acesta e unii

semnii invederatiă că respectivii şi în cea-laltă lume vori i lipsiţi de lumină.»
(2) Com.

de d-l Ioan

Popovici,

învăţătoră în Opatiţa.

(3) Com. de d-lu Av. Macoveiii, preotii în Badeuţă, districtulii Rădăuțulul.
(3) Com. de M. Ursaca din Vatra-Dornei.
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mortului are să se înlăţișeze înaintea lui Dumnedei luminosi
cu trupulă și cu sufletuli (1). In fine, după unii, lumina
acesta însemnă lumina lumii, adică Domnului nostru Is.

Christosu. (2),

|

În unele părți din Transilvania, precum bună 6ră în Orlată și împrejurime, se crede că de aceea se pune lumină
aprinsă

în

mâna

omului

Necuratuli de dinsulă
laltă lume (3).

ce

more,

şi pentru
!

In fera-Românescă asemenea,

ca să nu se potă

apropia

ca să mergă curatii în

cea-

ca și 'n Transilvania,

când

o personă bolnavă devine în agonia morţii, i se pune în
mâna dreptă o luminare de ccră aprinsă, ca dându-și sfârşitulu, să nu se apropie Duhurule necurate de dinsulii, şi pe

cea-laltă lume să aibă lumină (4).
In Aloldova la darea sufletului, saii, după cum se mai dice,
la cea din urmă clipelă a vieţii se pune în mâna celui ce
mâre o luminare de câră galbină aprinsă, parte pentru ca
sufletulă să fie întimpinatii cu lumină la despărţirea lui de
trupă (5), parte spre a nu lăsa, ca duhurile necurate să se apropie de cli, și fiindă-că cu lumina trebue să mergă și

înaintea lui Dumnedei

pe cea lume (6).

De se întâmplă să moră cine-va fără luminare, atunci spunii
Românii din Moldova că a avută mârte întunecată, şi forte
multi îl căinâză, bătrânii și bătrânele satului pent.u acâsta.

Românii Moldoveni

pârtă o jalnică

posaţi tără lumînare, mai

(1) Com. de d-lui G. Tomolâsă,
(2) Cred. Rom. din Suceva.
(3) Com. de d-lui Rom. Simă.

alesi

îngrijire pentru cei re-

pentru cei înecați sai periţi

cant. bis.

(4) loneni, op. cit. pag. 32.
(5) A. Lambrioră, Obiceiuri și credințe la Români;
in «Convorbiri literare,» an IX, laşi 1875, p, 151.

(6) T. T. Burada, Inmorm. p. 7

«Imormintările»

publ.

29 -fără: voe de morte năprasnică; pentru ăceea ori de câte ori
sa. sfârşită o luminare de câră și a r&masti numai unii
căpeţelit, îlă lipescii de pămîntă 'spre a se istovi pentru sufletele celor adormiţi fără lumină. Ei crediică sufletelori
celorii înecaţi nu le este dati a se bucura de lumina dilei,
ci numai de seninulu nopțiloră cu lună..De aceea b&trânele
cunoscătâre de tainele obiceielori oprescii pe nesciutorii copil de a dice: ce lumină ca diua,» căci ele socotescii că
audindii acestea, cei înecați, înceteză de a se mai bucura de
lumina lunei și întră spăriați în adâncurile întunecâse, gândindă că i-a apucati fără veste diua (1).
lomânii

din

Bucovina

riti fără de lumină

aceea na avută

din

trebue

contră crediă, că celt ce a mu-

să fi fostii forte păcătosă, și de

parte de lumină,

sai pote la

blăstemati

cine-va. ca să naibă lumină la mortea sa. Deci e vai şiamarit de unulu ca atare, căci, după credința unora, sufletulu
„respectivului umblă orbecândii în colo: şi 'n câce, fără să,
aibă odihnă, rătăcindu prin aeri și abia .după unit timpu
mai îndelungatii pâte ajunge la Dumnedeii (2), după credinţa.
altora însă, sufletului, unui asti-feli de omii pe cea-laltă lume
neavândă lumină, stă totii la întunerică (3), şi mai pe urmă

din causa acesta va merge de siguri în iadă (4).
Mai

departe

se crede

că

cel

ce

mâre

fără

de

|
lumină,

acela umblă pe cea-laltă lume rătăcindu prin locuri pustii și
întunecose și că nu pâte de felă eși dintrînsele, până ce nu-i
dai n&murile câte o lumină de câră de pomană, pre care

apoi,

aprindândo

cea lungă

până

repăusatuli

căl&toresce

ce ajunge la loculă. menit

cu

dinsa
pentru

eternă.
(1) A. Lambrioră, op. cit. p. 151.
(2) Cred. Rom. din Ropcea, com. de1. de Cuparencu. stud. |gima.
(3) Cred. Rom. din Suceva.:
(4) Com. de d-lui G. Tomolagă,

calea
odihna

—
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Din acestă, causă Românii bucovineni se îngrijescui totiida-una de a ave şi a ţin o lumină de câră aprinsă la
capul murindului, și în lipsa acesteia ori-ce altă lumină,
numai ca să i se vadă când more.
De aceea se consideră de cea mai mare nenorocire, când
se întâmplă că more uni Românii în străinătate, unde nu
se află nici unulu dintre nâmurile. sale, căre să-i ţie lumina
când mâre, să-lă îngrijescă şi să-lă înmorminteze după datina strămoșescă.
Și cum că întru adevără celu ce more fără de lumină
e considerati de celui mai nefericiti omi de pe faţa pămîntului, ne încredințămă dintr'o mulțime de doine poporane
și cu deosibire ostășesci.
Iită ce ne spune în privința, acâsta o doină ostășâscă,

din

Zransilvania.
Frundă

|
verde sălcidră,

Trage-o 'cătană să mndrăţ;
Şi-așa trage de cu milă,
Că more în eră străină ;
Ba more fără lumină
Și la capi fără perină;
Şi-așa trage cu năcazii,
Că nu-si scânduri spre sălași;

Nici nu-i pânză pe obrază,
Nici îi maică cu mila

Şi nici soră cu gura,
Fără dobașii cu doba,

Trimbiţașă cu trimbița. ...
Nu te, maică, supăra,
Că mai morii voinici așa! (1).

Altă doină ostășescă, totii din Transilvania, care asemenea
ne 'nfăţișeză marea. nefericire și tânguire, a celori ce mori
(1) Dr. 1. U. Iarnik și A.
resci,

1885 p. 319.

Bârsană,

Doine și strigături din Ardelă. Bucu-

—

în străinătate, și cu
precum urmeză:
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deosebire

pe

câmpult

de luptă, sună

Pe sub umbră de sălcuță
Merge-unit voinici și-o măicuţă.
Voiniculii merge cântândii,
Maica-sa merge plângendi.
"Voiniculă din graii grăia:
«Milă mi-i, maică, de tine,
Dar mai milă mi-i de mine,
Că mă duci în ţtri străine,
Unde nu cunoseti pe nime,
Și-oiii muri făr de lumine
Și mă ?ngropă ca pe-ună câne.
„Dar tu, maică, mori acasă
Și te'ngrâpă 'm cintirimiă;

Popa merge toti cetindi
Şi cantorii totă cântândii,
“Clopotele străncănindă

Şi tăicuţa totii plângândii, |
După min' nu plânge nime,

Numai frunda și €rha,
Care-i în tâtă lumea»

(1).

In fine a treia, doină ostășescă, asemenea din Transilvania,
care ne spune că uni soldati chiar și 'n casulă acela când
ar voi cine-va să-i aprindă o lumină şi .să i-o pue în mână,
nar ave parte de dinsa, căci superiorii sti nu încuviințeză
să i se țină. lumină la darea sufletului .săă, sună precum
|
urmeză :
Frundă. verde de pe Olt,
Frundă verde trei granate,
Din anulă optă-deci şi optii (2j
|Striounii căpitani din carte:
Mulți voinici sângele-și varsă

Pentru totă nemulă de-acasă.

Iaid, teciori în șiri frumosi,

Că plecămi pe drumii în jos!

(1) V. Alesiu, Poesil populare, publ. in «Convorbiri literare» an. XXII, Bucuresci 1888, p. 691.
(2) 1888. Acesti cântec

vrele din 1889,

s'a făcutii de cătră

soldaţii acelui anii la mane-

—

30—
Și în mână i-o punea.
Căpitanul o vedea
Şi din graiă așa orăia:
«Stinge, fată, lumina,
Ori ţi-omu stinge viața;

Cale multi noi ne-amii dusi
Pân' dela 'Turda în sus,
Acolo ni-aii suflatii vastă (1)
Aşa vreme ca unii ciasă;
Acolo ni-ai dati odihnă

Așa locă ca 'ntr'o grădină.

La cătană aşa-i Line,

Şi de-acolo ne-ami luati
Pe bătutulii. dobelorit
Spre scurtarea dileloră ;
Pe suflatulă trimbiţei
.
Spre scurtarea vieţi.
Şi când a fostă la ojină
Mergea trupa pe odihnă,
Când era în miedi de nopte,
Merge trupa, dar.nu pote.

Să moră fără luimine,
Fără lumină de sti,
Fără omă din satulii stă,
Fără lumină de ccră,
Fără omă dintra luă ţeră !
Dacă bătaia se gată,
Cătana vine "ngropată,
Pe locul unde-a picatii
Și viața și o-a dată;

Nu ca alții ?n temeteă 42)
Și plânsă de toti nemulă stii (3)

Cade-uniăi voinici în cărare
Şi-lu vede o fată mare,
Ce lumina-i aprindea

Cu tote acestea însă în cele mai multe părți există credința că ostașii, cari moră în răsboii, capătă iertare de
tote păcatele (4).
In unele părți ale Transilvanie), precum bună 6ră în Orlată, unde asemenea se crede, după cum ami vădutii din
poesiile

sus

mai

că

citate,

e

tare

cine-va

la e-

datină de

a se

răi, când

şirea sufletului mare parte de lumină, este

face pentru celă ce a muritii fără de lumină, o lumină, lungă,
cae se aprinde de amândouă capetele și astă-felă se lipesce
în uşa dintre despărțimentuli bărbațilorii și ali: femeiloru în

biserică, când iese preotulii la Pașci cu domnul Christosu (5).
(1) Rast cuv. germ. — odihnă.

(2) «Temeto», cuv. ung. — ingropătore.
(5) Ștefan

Munteani,

Doine și strigături

culese

din gura soldaţiloră ro-

mâni din ţâra Ardâlului. Braşovă, 1891, p. 44.
14) Cred. Rom.

gimn.: «Despre

din Bucovina

Gmenil

iartă tâte păcatele și mergii

(3) Com. de d-lui Rom.

și Transilvania, com.

ce moră în străini şi în
în impărăţia cerului.»

Simi.

de d- la Al. Boeriă, stud.

bătălie

se crede că li se
-

-

—
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In Moldova, judeţulă Suceva, plaiul Muntele, dacă sa întemplati să moră vre-unuli fără lumină, n6murile sale cele
mai de aprâpe: femee, mamă, soră saii vară se duce la
biserică, m&sură cu feștila înălțimea ușei împărătesci dela,
altaru,. face o lumină de lungimea acâsta şi apoi o dăruesce în diua de Vozedenie la biserică anume ca să ardă
Duminica, și în sărbători pe când se liturgisesce. Lumina
acesta,

ce

arde

în diua

de

Vovedenie în biserică,

crede

se

că nu mai are sfârșitu; de aceea și mortulă, care a muritii
fâră lumină, capătă și are și elă lumină pe ceea-laltă lume ;

altmintrelea. ar petrece toti la întuneric (1).
Se întâmplă
multe re, ba
dau sufletulu.
Despre unul
din acea causă,
tureză gândulă

adese-ori că unii
câte o dată chiar
|
ca atare se crede
pentru că-i pare rău
că trebue numai

Gmcni se chinuescii mai
și dile întregi până ce-și
că nu pote muri de grabă
de gospodărie, ori îl tordecât să se despărțâscă

de femee și copii, în scurti de. toți consângenii

şi amicii,

cari i-a iubiti. Unii însă sunt de părere că vaetulă şi plânsetele celoră ce-lu incunjură nu-l lasă să mâră, din care
causă după cum am vădută și mai sus, toți cei interesaţi
se. depărteză din casă şi rămână numai străinii, cari îi în-

chidă ochii (2). Cei. mai

mulți însă

credii că

ce se

celă

chinuesce multu la mârtea sa a trebuitii să facă frte multe
păcale grele (3), ori a. fostă de cine-va afurisitii (4), ori singuri s'a blăstămatu și afurisiti pre sine sai a jurată pe
strimbătate (5), dându-și sufletului celui necuratii (6).
(1) Dict. de M. Nestoră din comuna Mălini.
(2) Com.

de d-lă Av. Macoveiă.

i3) Com. de dilă 1. Georgescu,
(1) Com. de d-lui Rom. Simi.
|
(5) Diet. de M. Ursaca din Vatra-Dornci
(6) Diet. de M. Nistoră din Mălini.
AMarianii, Inmorra.

la Româul.

3

—
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La cei buni mârtea se arată toti-deauna frumosă, cum
at fosti şi că'în vicţa lori, pe când la cei răi li se arată

toti-deauna fior6să și urită (1).
La, cei buni, cari mori anevoie, li se întâmplă acâsta pentru vre-un păcatii mare făcutii de vre-o rudenie a lori de
mai nainte (2).
Văduvele precum și muerile cele fără, de copii sunt de
regulă mai păcătese decât celea ce ai copii, de aceea “celoră din urmă, iertându-li-se păcatele pentru copii, moră
totă-deauna mai lesne (3).
Copiii de aceea mori în genere mai ușorii, pentru că ci,
“după credința generală, nu ai păcate ca cei bătrâni (4).

Deci cei ce se. află împrejuruli celui ce trage de morte,
vădândi că se chinuesce
îl mută din loculă unde

“sul

va muri

acesta

atâta și toti nu mai pote muri,
zace, în altulă, credândă că în ca-

mai uşori şi mai degrabă

(5).

Iară

după ce Lai mutată se iartă cu toţii, cari sunt de faţă, dicândi asti-feli: «Lertaţi-mă/» —c« Dumnedeit să te ierte!» până

"de trei ori (6).
In unele părți ale Transilvaniei le ajută celoră ce se află
în agonie prin aceea, că se pune o față de:masă jos pe
faţa casel, apoi două mueri iertate, facit mătănii în forma
crucii spre

aceea

ori pe unii ștergarit

și acela se pune apoi

pe celui bolnavii (7).
In alte părți. din Zransiloania precum.în ținutulă Năstudului,

mătaniele

sai închinăciunile acestea, se faci ori din

(1) Com. de d-lă Rom. Simi.

”

(2) Com. de d-li Rom. Simi.

(3) Com. de d-lii Rom. Simi.
(1) Com. de d-lii Î. Georgescu.
(5) In Badeuţi,

com.

de d-l Av. Macoveiă

şi in Mălint, dict, de M. Xistorii.

(6) Com. de d-lă Ionică a lui Iordachi Isacă din Mahala.
(7) Com. de d-lă Rom. Simi.

—
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partea străiniloră, ori din partea nâmurilori; câte odată, le
facă numai fiii saii fiicele respectivului morbosi; în alte casuri însă le face numai muerea, după împrejurări, după cum
adică -respectivulti are sai nu familie. De regulă însă, se faci
de cătră nouă inși câte de.nou& ori, şi anume în poduli
casei, chiar de-asupra celui ce se află în agonia morţii, unde
se așternii dou& sai trei învelitori de masă (feţe de masă),

adică câte sunt de lipsă pentru cei nouă inși.
Toti

în ţinutulu Năstudului,

dacă cine-va nu

pote muri .

degrabă, se mai întrebuințeză încă şi unele descântece. Se
iea adică o cofă cu apă prâspătă, în care se află și uni
struță de busuiocii legati cu unit firii de. bumbacii roșu, și
după ce se descântă se udă trupul celui morbosi de trei
ori pe di, și anume: întâia 6ră lângă masă înainte de r&săritult sorelui, a doua 6ră pe la amiadi în mijloculii casei
şi a treia Gră îndată după apunerea s6relui la ușă lângă
pragit sait celă puţini în apropierea ușci (1).
In fine, totii în Zransilvania, se crede că ajută forte multi
luarea bolnavului, ce trage de morte, de pe pată și aședarea lui pe păminti și anume pe fața casei. De asemenea
se dice că e bine a pune sub capuli săi vreji de mazăre
ori coji din păstările (păstăile) aceleia ca să mâră mai iute.
In fine se mai crede că pentru cei cuprinși de frasă şi de
nebunie prinde bine petrecerea lori printruni jugă (2). In Aloldova şi Țura- Românescă,
dacă celă ce este în agonie
se canonesce prea multi până să-și cea sfirșitului, adică dacă
hârcăesce și se trudesce cu mortea, se schimbă din loci
în loci, se iea de pe pati-şi se pune la pămiîntii cu fața
spre r&săriti, câte o-dată i se pune sub capii jugulă dela
boi, ori spiţe și ciolane dela râtele carului. sai, dacă se
(1) Com. de d-lii T. Simoni.
(2) Com. de d-lă Rom. Simă.

pote, chiar şi o râtă întregă, credendu-se că mortea-i este
grea, pentru-că fiindă în vicță, ar fi făcuti păcatulu de a
pune pe focii vre-unii jugii, în care aii trasi boii la aratul
pămîntului, spiţe şi ciolane de la rota carului, căci cu jusulă sa slujită de-a arati slintulu pămîntă, iar râtele carului i-au fostii ca picicre (1).
In Bucovina îi punti unii jugi sau o bucată de jugu sub
capă, adică sub perina pe care zace, credândi că de aceea
„nu pâte muri, fiindă-că ar fi furati când-va vre-ună jugă (2).
In unele locuri toti din Bucovina se crede și se dicecă
dacă celii ce trage de morte se află cu capului pe o perină
umplută

cu pene

de pasăre,

nu

pote

muri

de grabă,

pentru

că sufletului îi este forte grei de pene, Deci îi ieai perina
de sub capă, și 'n loculii ci îi pună ună cojocii ori unii pieptari de die sau de mieli întorsti cu lâna spre capii, credendă că, fiindu dia și mielulii simbolulă sfințeniei și a nevinovăţiei, o să m6ră cu multă mai de grabă și mai uşorii (3).
Pe pene, spunii iarăși unii, să nu moră omulă, căci penele şi cu deosebire cele de găină negră nu sunt de loci
de bine, ci pe fân ori pe pac, pentru că acestea sunt amestecate cu flori frumâse şi mirositâre (4).
In Aloldova asemenea i se ieaă perinele de sub capi, *
dacă acelea sunt umplute cu pene de pastre (5).

Mai departe Românii din Bucovina, pe lângă cele arătate
până aici, îli îmbracă forte adese-ori

în schimburi curate; îliu

(1) Ioncnă, op.cit. p. 38. — Burada, Inmorm. p. 7—S$. «Şedâtârea» Fălticeni,
an Î., p. 19: eJugulă boilorii să nu-lă pul pe focă, că nu poţi muri și numai
te chinuesci.»
(2) Dat. Rom. din Crasna.
com. de Ar. Macovei

dict.

(3) Dat. și Cred. Rom. din Crasna,
deuţii, com

de Av. Macovei,
Inmorm.

pag.

Bărbuţă

și a celor

dict. de M. Bărbuţă,

din Badeuţă,

a celorii din Ba-

și a celorii din Mahala, com. de G. Tomolagă.

(4) Com. de d-lă Rom. Simi.
(5) Burada,

de N.

7.
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punii cu capulă

de maintea iconelorii; îi întorci așternutulit

dela capii la picidre

și vice-versa ; aşterni și pe

pămâîntit

și-lă punit acolo, ori îlu scoti câte o ţiră și afară (1).
Datina din urmă se află esprimată Și 'n poesia poporană.
Unu cânteci din ţinutulti Bârgăului, în Transilvania, com. de conșcolarulă mei d-li Pavel Beșa, ne spune cu privire
la acestă, datină fârte răspândită următârele:
Năfrămuţă ruptă 'n cinci,
Plin e codruli de voinici,
La totă fagului câte cinci,
Dar la fagulă celt mai mare
Zace-unii voinică de lungâre
Cu drăguţa la picisre
Şi drăguța mi-l privesce
Şi din gur așa-i vorbesce:

«Ori mori, bade, ori te scolă,
Ori îmi dă și mic bolă,
Că mi-am uritii dilele
“Mutândi căpătăiele,

“Dela capă, dela picidre,
Dela umbră, dela sâre,
Dela caldă, dela răcâre!

Altă cântecii din ținutulă Dornei în Bucovina, care asemenea
amintesce

datina

acâsta,

sună precum

urmeză:

Sus la naltulii cerului,
La radele s6relui
Este-uniă pată mândru rotată,
Dar pe patii cine-i culcată ?
Unii voinici mândru şi "naltii.

La capului lui cine șede?
O copilă ponă verde.
Ea din ochi că mi-l

ochesce

ŞI din guriţă-i vorbesce:
DI
(1) Crasna, dict. de M. Bărbuţă
.

--
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«Ori mori, bade, ori te seâlă
Ori îmi dă și mie-o bolă,
Că de când te-ai bolnăvită
Singură m'am îngrozită
Perinuţele mutândi:

Ni la umbră, ni la s6re,
Ni-la capi, ni'la piciore, Ni la venti, ni la r&core.»

In fine, ună ală treilea cântecii, totii din Bucovina şi a
nume din comuna Ciahoriă, ţinutulu Cernăuţului, sună așa:
N

La grei coboriși,

Verde alunișă,
Galbtnă păltinișă,
Este aședatii
Uni frumușelu pati,
Cu stâlpii de fagi,
Cu scânduri de bradă
Si'ntr'insulă e așternutii

Muşchiti verde dincoa (1) de Prutii:
Mușşchiulii bradului
Si-a molidului.
Dar'6re în patii
Cine e culcată?
Ia Constantinașii
Voinicii feciorașii!
Da la capi cine-mi şedea?
Margurinta, draga sa,

Căpătâiuli lui muta
"Şi la umbră şi la sore
Şi la pămîntă cu r&core,
Şi ea mutându-lă

plângea

Şi din gură așa dicea:
«Mori, bădiţă, ori te scolă,
Ori îmi dă și mie-o bolă,

(1) Dincoa prescurtată în loci de din câce.

.
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Că mi-am urită dilele
Mutându-ţi perinele,
,
Când la capi, când la piciore,
Când

la umbră,

când

la sâre,

Când la pămîntii cu r&cdre!»

«

Dacă celui ce trage de morte şi nu pote muri, a, fosti
morarii, îi punii sub căpătâiii diferite unelte de mâră, precum:
ciocan, toporu, bardă, pasul cu care a. îndreptată petra
morii ca să fie rotundă, mertică, ciolane și măsele dela rota
morii, ba, de se află și se pâte, încă și o bucăţică de pstră.
de moră, credândi că de aceea nu pâte muri, fiindă-că a
luati prea mare măsură (mertici), sai a furată, în neființa
Gmenilorii, ce ai fostă la mâră, făină sati grăunţe din sacii
acestora, şi eli na, trebuitii să o-facă acesta, de Gre-ce râta
morii i-a măcinatu făina, care la nutrit (1).
La cei bogaţi şi cu deosebire la feciorii boeresci, cari ati.
mă&suratii ogorele spre munca locuitoriloră, li se viră o prăjină în casă pe ferâstră și li se pune în mână, credându- -se
că de aceea nu poti muri, fiindă-că at măsurată strimbă
ogoruli, fenațuli sai ce-a fosti, năpăstuindii pre muncitori (2).
Dacă trage unii vornicii de morte, i se pune bățulă cu
care a vornicitu pe piept, eră altulă trebue să i-l iea, căci
dacă mâre cu b&ţuli nepusii și neluatii de pe pieptă, atunci

credă și dicii că a murit

vorniculii. Daca, i se iea băţulu,

se crede că lati scutitii de unele chinuri. Asemenea murindi
vornicul, fie-care-li poltesce să tragă, hamuli căruței, care
este resplata vornicilori (3).
Dacă cu totă întrebuințarea mijlcelorii arătate până aici |
totuși nu pote muri degrabă, atunci se crede, că trebue să,
(1) Dat. Rom. din ma! multe părți ale Bucovinei, com. de d-lă G. Tomolasă. — Vedi şi Burada, Inmorm. pag. 8.
(2) lon&iă, p. 88. — Burada, Inmorm. p. 8.
(3) Com.

de Ionică ală lui Iordachi Isacă din Mahala.
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fie fârte păcătosi,

că a făcută o mulțime

Sa rugati destulu lui Dumnedeii,

de lapte rele:

nu

a fostii de cine-va, juratit

sat blăstâmati, sau sa blăstemată singuru pe sine, sau a
tostit. de cine-va aturisită, și mai alesii de o faţă bisericâscă,

şi din causa acâsta nu pâte muri. Deci, ca să
muri, se chiamă preotulă locali ca să-i cetescă
de deslegare» sati «rugăciunile la eșivea sufletului
In Transilvania este datină, pe lângă cetirea

p6tă odată
«rugăciunile
(1).»
«canonului

la eșirea sufletul,» de ai se citi încă și psaltirea ori altă
slujbă și când se începe celirea se aprinde o lumină câtii
bolnavulă de lungă. Gătindu-se lumina în vremea slujbei și
bolnavul totii n'a muritii, se crede
să se scâle (2).

că nare să
|

moră,

ci are
|

După ce la deslegatii preotulă și toti n'a inai murit, ci
se chinuesce una, două, ba și mai multe dile, adesea-ori chiar
-şi mai multe s&ptâmâni, atunci mulţi dintre cei slabi în credinţă începu din nou cu diferite descântece și desfăcături,

până ce în urmă,

după

cum

credii ei, trebue să se alegă,

într'o parte ori în alta, să moră ori să se însănătoșeze.
Cele mai usitate descântece şi desfăctturi la acestă oca-

siune sunt totii acelea, despre cară ne-a fostii vorba în cap. .
II, adică de ursită, de faptă și de pocitură.
|
Unii din contră, vădândi că după'tâte cele întrebuințate
şi făcute

mai

nainte,

celă ce

trage de

morte, nici nu mâre,

nici nu se rădică, îndătineză a-lu scălda într'o scăldătâre
făcută dintr'o burucnă, care în părțile de pe lângă Prută din

„Bucovina se numesce șistelină, după care scăldătâre trebue
numai decât să, se al6gă până în două saă trei dile întruni

felă sau altul (3).
(1) Cred. şi dat.
morm.

forte lățită în Bucovina și Moldova; vedi și Burada, In-

p. 7.

(2) Com. de d-li Rom. Simi şi Al. Boeriă,
(3) Com. de G. Tomolagă.

"

—
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In unele sate din ținutului Storojineţului, precum bună-6ră
în “Crasna, aducii o samă de Români mai multe rămurele
de Lemuulă Domnu, îlă pună într'o căldare mare, aducii
apă și turnând'o într'o 6lă o punii la focii ca. să moenscă.
Dacă apa din 6lă până a doua di se face roşie, e unii semnit
că

omul

bolnavii

va

muri,

deci

îli scaldă

cu dinsa,

iară

dacă e albă, atunci e semnii că va trăi şi prin urmare nu-l
mai scaldă (1).
Nemijlocitii: după ce a repăusată atâti în Bucovina câti

și în tote cele-lalte țări locuite de Română

este

datină de a

i se închide ochii ca să nu vadă Jalea; şi durerea cea mare
a celorii ce-lă încunjură și mai alesii a. consângenilorii celorii
mai de-aprâpe (2).
E mare nenorocire, când nu se găsesce nimeni, care să

închidă ochii celui ce mâre; de aici apoi și celui mai mare
blăstâmi:

«să dea Dumnedei,

să mai pe nimenă să-ți închidă

Inchiderea ochiloră, după ce mâre cine-va, e o datină
veche, care era usitată și la Romanişi care se amintesce

de cătră mai

mulți scriitori. Așa Ovidii

Ariadne scrie:
«Nu voii av6 pe nime,

getele (4).»

|

care să-mi

în epistola cătră

închidă

|
ochil cu de-

|

liră în altă loci, toti Ovidiu dice:
ă
«Nici voii da ordine, nici o: mână amică nu-mi va închide ochii, gata de a se stinge, după ultimul strigătu' (5).
Apoi Pliniu naturalistulu:
(1) Diet. de M. Bărbuţă.

(2) Com. de 6. -Tomolagă,
lamorm,

p.7

|

Av. Macoveiă

și Rom.

Simi;

vedi şi Burada,

.

(3) Burada, Inmorm. p. ?
(1) Nec mea, qui digitis lumina condat, erit;
(5) Trist. [IL 43: Nec mandata dabo, nec cum clamore supremo
Labentes

oculos, condet amica manus.

a

ochii (3).»

—
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<A închide ochii la cei ce morii, și apoi a-i deschide pe
rugulu arderii, este o datină sacră la. Romani (1).»
Se pote că strămoșii noștri numai din acea causă închideait ochii muritoriului, ca mortea să nu-i pară așa de
înfricoșată, și numai atunci i se deschideaii din. noii, când
îlă îngropa sati îlii ardeau pe rugii (2)
|
După ce i-au închisă ochii îlă legă pe sub fălci cu o
basma

anume

ca să

nu

înțepenâscă

cu

gura

căscată

(3).

Apoi deschid ușa și ferestrele odăii, în care a repăusatu,.
anume ca să aibă pe unde eși mârtea cu sufletulii (4). Toti
atunci, atâtă în Bucovina cât și în Joldova, acoperii cotele
cu apă ca să nu pice sufletulii întrinsele şi. să se înece,
căci se crede că sufletulii trage la apă (5):
Lumina, care i sa ţinulii în mână saă la capă în timpulă repăusărei, i se ţine și mai departe totă în mâna dreptă,
ca şi mai nainte, până ce se scaldă. Când se viră în scaldă,
atunci se stinge (6), și se păstrâză până după înmormîntare, iar după înmormintare se aprinde în trei seri după oJaltă în loculă unde a repăusati: mortulă (7).
La unele tamilii din Banati se ţine lumina acâsta aprinsă în casă 40 de dile după înmormiîntare, la altele însă numai până ce scoti prândișorulu (8).
(1) ist. Nat. XI. LV:

«Morientibus. illos (oculos) operire rursusque în rogo

patefacere quiritium magno ritu sacrum est.»
(2) Mich. Besanii, Datinele Românilorii la înmormintare, „publ.

in

«Albina»

an. Î, Viena 1866. No. 55.
(3) In Bucovina și Banati, com. de d-lui Iosifii Olarii și in Moldova, vedi
Burada, Inmorm. p. 7.
(1) Com. de Ionică ali lui Iordachi Isac din Mahala.— Com. de Vas. Burduhosi, stud. gimn. de loci din Câmpulungă. — Burada, Inmorm. p. 8. —
loncnă,

p. 35: «Când

o pers6nă

trage 'să moră,

sc lasă ferestrele și uşa casei

deschise, să aibă pe unde eși sufletulă.»
(5) Com. de stud. Vasile Burduhosă din Câmpulung și de Titu Zaharescu
stud. gimn. de locă din Baia, in Moldova.
(6) Com. de Ionică alui lul Iordachi Isacă,
(7) Com. de d-li.V. Turturână, preotii in Vicovă,
(8) Com, de Iosifă Olarii.

—
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Pe lângă cele ce sait arătată până aici mai e de obser
vată âncă

şi aceea

că atâtu

Românii din Bucovina

cei din Transilvania şi Banată

credu că celă ce

câtu și

more în

diua de Pasci sai în s&ptemâna luminată, ba unii, precum
cei din ţinutulu Năstudului, că și cei ce morii în restimpulii
dela Pasci și până la Duminica-mare (Rusalii), aceia, sunt
norocoși, şi mergi sati intră de a, dreptul în rai, de drece în acestă timpu porţile raiului sunt continui deschise pen-

tru toți chreștinii (1).
Românii din Țera-Românescă cred asemenea că, cei ce
morii în săptămâna luminată sait a Pascilorii se bucură de
cea mai mare fericire, pentru-că, fiindi în restimpulă acesta
cerurile deschise, se ducii de-a dreptulă în cerii. Din contră
însă cei ce mori în a doua săptămână după Pasci, numită
a negriloră, sunt cei mai nefericiți 6meni, pentru că se ducă
de-a dreptului în iadu (2).
Iarăşi se mai crede că e cu multi! mai bine când mre
omuli n6ptea, decât diua, pentrucă diua nu-i dau pasările

pace (3).
Mai departe spună şi credii Românii că fie-care omu are
câte o stea în ceriuri, care e tainică legată de srtea lui.
Deci când este omului amenințată de vre-o cursă, atunci
stcua

i se întunecă,

din - ceriă, de unde

iar când

mâre îndată i se stinge și cade

vine apoi și dicala:

ci Sa stinsi»

sa

«l-a cădută sieua,» adică a muriti (4).
Acâstă
(1) Aurelă

credință forte

lăţită în

lana, Din credințele

popoz rului

tâte provinciile locuite de
română

din Maidană

de lângă

Oraviţa, publ. în «Familia» an. XXVI. Oradia-mare 1890, p. 7. — loanii Niţu
Macaveii,: Datinele pop. rom. la inmormintări,
aAmiculă familiei» an. VI, Gherla, 1882, p. 94 —
mâni din Bucovina.
-

dare de semă, public. în
şi com, de mai mulţi Ito:

(2) D. Stănescu, op. cit. p. 331.
(3) Cred. Rom. din Crasna, com. de At. Gherman, stud. gimn.
(4) In Bucovina şi la Alecsandri, Poesil pop. ale:Rom., p. 4.
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Români o întâlnimi nu numai în vorba de tâte dilele, ci
și în literatura poporană și cu deosebire în doine şi balade.
O

doină

din

Bucovina,

dință, sună precum
„

Altă, doină

care face

alusiune

la

acâstă

cre-

urmeză:

Câte stele sunt pe cerit
'Tote până "n diuă pier;
Numai luna și c'o stea
Scie de durerea mea.

din Transilvania

sună astă-felu:

Câte stele 'n giurulă mei .
T6te m& vorbescii de rău;
Numai luna și c'o stea

Îmi îndulcesct inima (1).
Stâua, despre care se face amintire în aceste două doine,
|
e stâua aceluia care le-a cântatii. Însă cu multit mai bine e credința acesta respicată în
balada «/Jfiorița,» din care scotemi următorele patru versuri, ce le adresâză ciobanuli moldovan mioriţei și anume:
Iar la cea măicuță
Să nu spui drâcuţă,
Că

la

nunta

meu

d căduli o stea . . . (2).
În fine, merită a fi amintitii și aceea că trecerea, unui omă
din vi6ța acesta se esprimă în diferite chipuri, precum: a
murită, și-a dată sufletulu, i sa stinsă sau îi sa curmată Jirul vieții, a vepausati, a adorniită, a adormiti în domnuli,

Va zertată Dumnedeă,

a trecută în cea-laltă lume, prin care

se face alusiune la credința în raiii şi iadă.
În unele părți ale Zransilvanieă și Țerci-Românescă se dice
(1) Niculaiii Borza, Doine şi hore pop. din Ardâlă, publ. în «Familia»
XX. Oradia-mare, 1884, p. 323.
(2) V. Alecsandri, Poesii pop., p. 2.

an.

—
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mai adese-ori a per, decât a muri sai a repausa,

În Bu-

covina verbul acesta se ntrebuințeză în genere numai cu
privire la animale: ztele pieră iar 6menii moră. Se "'ntrebuințeză
forte adese-ori şi 'n Bucovina, ca şi 'n țările sus arătate, însă
totii-deauna numai despre omenii cei răi sai lără de lege.
Dacă unulă a fostii fârte multă bolnavii se dice de regulă
că lu strînsă Dumnedeă sau la iertati Dumnedeu, adică i-a
iertati chinurile cele îndelungate şi lupta, cu morlea, ce mai
totii-deauna îlii muncesce grozavă pe omă; dacă a muritii de-o
morte năprasnică şin același timpi âncă și tinăru: a mumilă cu die sai Sa prăpădită ; unuia care more îndată după
altulii:

uite'caă f-a închinată; iară în batjocură: sa dusă la 7o-

goză (1), sai a pusă faţa la mormânti, după
următorea, doină din Bucovina:

cum ne spune și

Măi băete, băeţele,
Vină la noi, nu te teme,
Că de cine te-al temutii

A pusi fața la mormintii (2)
saii în fine: a pusă câsta la pămintă și fața la văsărită,
după cum arată și următorea doină din Igesci în Bucovina:
Măi băete, băeţele,
Intră 'm casă, nu te teme,

Că, de cine te-al temutii,
"O pusi câsta la pămînt

Când

însă

Și faţa la răsărită
Şi so dusi și n'o venitii.
într6bă cine-va de ce anume

răspunde că așa z-a fostă păharuliă morți,
tatălă şi de maica. respectivului,
de ce felă, de mârte a murit.

a

muritu, i se

altulă, afară

nime nu cuteză

de

a spune

(1) Aceste două espresiuni din urmă sunt usitate mal multă în Transilvania,
com. de d-li 1. Georgescu,

(2) Varianta acestei poesil vedi-o la S. FI. Marianii, Poesii pOp. rom: tom.
U, p. 148.

—
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IV
SCĂLDAREA.
“Cum și-a datii omuli ultima, resuflare, cea dîntâi grijă
a celorii ce ait statii împrejurulii lui este, pelângă deschiderea

uşei

şi a ferestrelorii .casei,

în

care

a repausatu,

și

+

pe lângă acoperirea cofeloră, de a face o scăldătore și a-li
“scălda întrînsa până ce nu apucă a i se reci şi înțepeni
corpulu (1).
“ Scăldătârea acâsta se face atâtă în Bucovina, câti și în
Îloldova în următorul chipi: aduci apă curată dela uni
isvorii, dela o fântână sau dela uni pării limpede și o

puni întruni

c6uni sai într'o căldare mare ca să sc în-

căldescă (2).

|

|

(1) Burada, Inmorm. p. 9: «Până a nu înţepeni trupulii mortului, nemurile sau prietenii lui ilă radă, îlă scaldă, sai în unele locuri ilii spală cu apă
caldă și apol ilă laii cu săpun.»
In cele mal multe părţi ale Bucovinei, după cum ml-a spusii d. lu G. To„. molagă, cantorii bis., există credința, că dacă scăldătârea “acesta s'ar prepara mal inainte, atunci omuli, ce trage de
dice, că une-ori tocmai din causa acesto, se
nu mal pâte muri.
,

morte, cu grei more; ba se
chinuesce și 2—3 dile și totă

(2) A. Lambrioră, op. cit. p. lt: «ln vremea
adunate la țipetele din casă, punii căldarea sati
desci apa de scăldătore.»

acâsta bătrânele megiașe,
câunulă pe foci și încăl-

—
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In unele: părți din Zransilvania, în locul câunului sai
căldării, se întrebuințăză de comunii o Gl nouă, în care se
tornă și puţină apă sfinţită și care, după scăldare, se pune
la picidrele cadavrului anume ca şi sufletulă, care sbâră

în colo șin câce, să se pâtă încă scălda (1).
Pe lângă apă se mai punii în căldars, și mai alesă în
timpu de vară, atâtii în Bucovina, câtă şi în Transilvania,
încă și felurite plante, precum: mintă, calaperă, - busuioriă,
româniță, sulcină,. peliniță, lemnulii domnului, precumși multe
alle burueni şi flori mirositâre, anume ca atâtii scăldătorea,
câtii şi corpul celui ce se va scăldă întrinsa, mai cu s6mă,
„dacă acela e copilii, să mir6se frumosi. Apoi, atâti apa,

câti și plantele dintrinsa so lasă până ce se încăldescă (2).
Se bagă însă tare bine de sâmă,

de casă, și cu

deosebire

în

mai alesii de cătră cei

Țăra-Romdnâscă,

ca să nu se

împingă tăciuni sub vasului în care fierbe apa de scăldată,
sub cuvîntii, că, se face foci de fierti apă pentru scăldatuli

și a altori morţi (3).
- După ce
baţi dintre
alți: străini,
iar dacă a
icaii unit

sa : încălditi acum apa de ajunsi, 94
străinii ce ai asistatii la eșirea sufletului
'ce aii fostii anume spre acestă scopii chiemați
fostii de parte femesscă, toti atâtea femei

ciubără, o vană sau

o. covată

bărsai
(4),
(5),

mare, târnă întrinsa

(1) Wlislocki, op. cit. p, 31.
(2) Com.

de d-lui G. Tormolagă

şi Rom.

Simi.

(3) Ioană St. Negoescu, Credinţe populare, publ. in aLumina pentru toți»
an. II., Bucuresci, 1$88, p. 471. —lonenă, op. cit. p. 42: «Când se încăldesce
apa pentru scăldatulu unul morti, să nu se impingă tăciunii din foci sub.
vasă, căcl este semnii de facerea focului și pentru alți morţl.»
(4) Cel de casă nici când.nu scaldă pre mortii.
(5) D. Stănescu, op. cit. p. 822: «Dacă mortulă. a fostii de parte bărbătâi scă, doi sai trei bărbați ilă, spală cn apă caldă, cu săpunii, îlă peptănă şi-lii
îmbracă; dâuă sai trei, femei, dacă a fostă femee.» — În Moldova, comuna
Rădășeni, după cum mt-a spusă A. Pletosti, pre bărbaţi îl scaldă de comuni
trei bărbaţi, iar pe femei tre! femel.
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apa din căldare, sauce este, o adaugii cu apă rece, ca scăldătârea să fie bine potrivită, adică nici prea ferbinte nici
prea rece, ci numai abia călduță ca apa de vară, rădică
apoi corpuli mortului de pe loculii repausării, îlă desbracă
de tote vestmintele, în cari. a repausată și virîndu-lu în vasulu cu scăldătârea, astii-felu pregătită începii a-lu scăldă şi
spălă cu săpunu peste totă corpului, începândii dela capi
și până la picidre, ne-lăsândă nici o singură părticică ne-

spălată (1).
În unele părți din Zransiloania și Banată, mortulă nu se
scaldă, în atare vasu, ci, luându-se de pe locului în care a,
repausati, se pune josii la pămînti, pe ună așternulă de pae,
dar mai cu semă pe o scândură lungă și lată, şi pe aceea
îla spală (2).
Celiă ce se apucă de spălată și scăldată pe vre ună morti
şi nu rade bine tina și totă bpuli (lepuli) de pe dinsulă de
cum-va e întinatu, sai nu pote să-i spele totă lipulă de sub unghii, se crede, că are uni păcati forte mare, și că tina,
ce rămâne pe celă morti, are să o mănânce elit în cea-laltă
lume (3).
Dreptii aceea lie- -care, care se apucă de scăldati, după ce
Pa spălatii acum peste totii corpul, până ce sa făcutii curati

cum la pusti mă-sa în fașă, când la porniti la botezi (4),
îndată îi tae unghiile (5), anume ca
astu-felu spăla ca să nu r&mâie şi
de tină, pentru că dacă nu-o face
va, ave grea, respundere (6), apoi

și sub unghii să-lu potă
sub acestea nici unu pici
acesta pe cea-laltă lume
și pentru aceea ca nu

(Ii Diet. de M. Ursaca, com. de G. Tomoiagă şi Av. Macoveii.
(2) M.

Besană,

stud. cit. «Albina»

No. 57, com.

de d-lui Rom.

Simi,

(3) Credinţa Rom. din Bucovina, com. de I. Blându, stud. gimn. şi a celori
din Transilvania, com. de d-lui Rom. Simi, inveţătorii.
(4) Com. de d-lă V. Turtureni, preoti,
(5) Pretutindene usitată in Bucovina.

(6) Com. de d-lă 1. Georgescu, învăţ. în Secadete.

—

cum-va,

ducendă
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pămîntulii cu dînsulii din acâstă lume

în

cea-laltă,
să fie cunoscuti de diavolulă (1).
Datina tăerii unghiilorii Ja Români, care de altmintrelea
e usitată și la alte popore atât din vechime, câtă și din
timpul presentă, - credi că-şi are isvoruli săi mai multi |

în următârea

legendă: de

provenință

bogomilică, sai mai

bine disti manicheică:
|
«Cică, dintru începută nu era pămintiă, sâre, lună și stele,
nici lumină, ca acuma, ci ori în cotro te-ai fi întorsă și te-ai
fi uitată era numai o apă tulbure, care plutea. ca unii nori
în colo și 'ncce. Iar pe valurile acestei ape nemărginiti

de mare şi adâncă umbla Dumnedeă și cu Draculă,

unicele

ființe de pe timpul acela.
«Şi Draculă, îi dicea lui Dumnedeii totii-deauna, de câte
ori vorbia cătră dinsulă, «Fărtate», iar Dumnedeii îi dicea
«Nefărtate» (2).
«Asti-felti Dumnedei și cu Draculă se primblară în colo
şincâce pe valurile apei aceleia șspte ani de-arândulii.
«După ali șâptelea anu, fiindă Dumnedei forte osteniti,
pentru că, nu se culcase nici nu dormise de felă în restimpulă acesta, dise cătră Dracii:
«Scii ce, măi Nefărtate?
«Ce este, Fărtate ?

«Răpedi-te de grabă în adâncimea

apei şi adă o mână

de lută, ca să ne facemi pe întinderea acestori valuri nemărginite uni pătişoră, ca să avemi unde ne: odihni, căci
eă unulu nu mă mai potă mișcă acuma de ostenitii ce sunt!

«Ecă m'am repeditii!
— răspunde Ducă-se pe pustii, și cum
rosti cuvintele acestea. . . huștiuliuoii!
de-auna sa Şi cu(1) Credinţa Româniloriă din Moldova, comuna Baia, com. de Titu Zaharescu,

stud. gimn.
(2) Fem. Nefertiță, 'se 'ntrebuințeză mal alesii în locuţiunea alua-tezar sai
mânca-te-ar Nefertița !»
Marian,

Inmorm.

la Românr.

+
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fundatii în apă. Dar bojbăindă elă în colo şi 'n câce prin
adâncimea apei și neaflândiu nică o țiră de luti, sa întors
înapoi şi a spusă lui Dumnedeu, că în adânculă apei nu se
află lutii ci numai nisipi.
cAdă-mi dară şi nisipti! — qise D-deu.
„«Draculă sa cufundată acum a. doua ră și luândi din adânculu apei o mână de nisipi, sa întors iarăși câtu ai
bate în palme îndărătă, dar până ce a ajunsit de-asupra apei
nu i-ai rămasă numai vro câte-va fire de nisip sub unghii,
tâte cele-lalte i sai strecurati printre degete. Trei din firele ce i-ati rămasti i le-a dati lui Dumnedeii, 6ră cele-lalte
le-a păstratu pentru dinsulii.
«Dumnedeii, luândă cele trei fire și frământându-le în
mână, a făcutii dintrinsele o furtfă. Apoi, puindi turtița
aceea pe apă, sa culcati Dumnedeii şi cu Necuratulii pe
dinsa ca să se odihnâscă.
«Ce face însă Necuratuli 2,.. Voindi a rămân singuri
Domnitori şi stăpânitoră peste tâtă lumea, cum sa culcatii
a și începutii a horăi, făcându-se că dorme dusi. Dar elii
nu dormea, ci .așteptă cu nerăbdare dâră adârme Dumnede, ca apoi să-lă r&stârne de pe turtiță, să-lă arunce în apă

şi să-lu înece.

|

«Dumnedeii, sciindi prea bine cu ce felu de gânduri Se
pârtă Dracului, se făcea asemenea că dorme dusi, dar el
nu dormia. .
i
|
,
«Draculă, . când, cugetă acum că Dumnedeii dârme dusă,
Ta apucatiă de uni piciori și a începută a-l trage în drepta

şi în stânga de pe turtiță, voindi numai decât să-lă arunce

în apă și, să-lii înece. Însă cu câti îlă trăgea elti mai tare
cu atâti și turtița de nisipii se întindea mai

multi și se

“făcea mai:mâăre, şi în care parte îlii trăgea, într'aceea, se lățea

mai tare. Şi toti așa muncindu-se necuratul,

de-i curgeati

—
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sudori de pe nespălata-i față, se făcu din turtița, accea pămintulă pe care locuimii noi astădi.
«Dracului sa minunati forte multă de acâstă întâmplare
neașteptată, dar nu dise nimici. Și Dumnedeii încă, a, tăcutii,
făcându-se și el că nu scie nimicii despre tote celea. ce
Sati întâmplat peste n6pte. Şi așa ses porniră mai departe
la plimbare prin lume.
«Mai umblândă ei în colo şi în câce, câtă vori mai af
umblată, și v&dându dela uni timpii Dumnedeii că nu e
bine ca pămintulă să fie fără ţipenie de omi, sa plecati
jos, a luati o mână de țăriînă şi frământând'o ca, aluatuliă,

a făcută dintrinsa pe omulă celi dintâi. Iară după ce Ta
făcută și la înviat, dise cătră Draculi să facă şi elii'untă
omi şi să-l învie ca dinsulu.
NE
«Dracul nu așteptă multi rugată, ci, luândă o bucată de
lutit în mână, făcu și elă ună omi tocmai ca, și- Dumnedeii.
A luati apoi ună buciumi şi a, începutii a sufla cu acesta
în omul cel făcută de dinsulă ca să-li învie. Dar în zadarii i-a fosti t6lă munca, căci nu la putută învia, deși
omulă

fâcută

de

dinsulti

sa

fostă

unflatii

ea

o butie:

|

«De-atunci a r&masii apoi în -omu ună firii de inimă câti
uni firă de maci în șepte despicată, şi firul sai simburele acela e eutatea omului. De-aici vine apoi că omulii sudue așa de spurcati și urită, căci dacă nar fi simburele
celt răi întrinsulu, omulii ar fi curată ca mirulă.
«Poti de-aici vine că 6menii se temi de morţi pentru că
Dracul, cum mâre unii omi, îndată se apropie de trupul
lui spuindii că trupulă omului e ali săă, fiindi-că se: ţine
de pămintă și pămintulă e ali stă, de re-ce eli a fostii
acela care Ta scosi din fundulă apei.
«Mai departe trupul omului s6 pote cunâsce și de pe aceea

că e ală săi, fiindi-că fie-cărui om până şi în diua de adi
i-a rămasă negru sub unghii,

precum i-a remasii şi lui nisipii,
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când la scosi din apă. Căci dacă trupulii omului nar fi
proprietatea sa, atunci omulă ar fi curati sub unghi, și nu
negru.
_
«Din pricina Dracului deci dară, care pretinde că trupulii

omului e alu săi și nu ali lui Dumnedeii, îndatineză homâni de a tăia unghiile celoră morţi şi toti din acestă pricină îi privighescă ei tâtă n6ptea, nelăsându-i să stea singuri
în casă, temându-se ca nu cum-va să vie Draculu, mâneo-ar acolo unde a înserată, şi să pue mâna pe dinșii (1).
Afară de legenda acesta mai există la Românii din Bucovina încă și următârea, credință cu privire la unghii şi anume:
Pe fie-care omu, cum more şi se duce în cea-laltă lume,
îlu întrâbă Dumnedei: unde i-st unghiile ? să-și dea sema
ce a. făcută cu dinsele? și dacă le are, le scâte din sînt
și ile arată, iar de nu le are, e răi de dinsulit (2).
De aceea, fie-care omi, câtii trăesce, se cuvine ca să puc
unghiile, după ce le taie, în sînii sai la pragului ușii, iar
după ce more, să ise pue în siînii, pentru că la a doua venire fie-care trebue să dea unghiile apostolului Petru ca să-și

facă trimbiță dintrînsele (3).

|

Românii din Jloldova însă spuni
ghiile mortului şi ise punit în sini,
decăţiă celei de pe urmd din unghiile
archang. J/ichaili și Gavrilă bucine,
în cele patru cornuri ale lumii ca
și să se strângă la judecată.

că de aceea se îaie unpentru că la vremea juacestea, ati să facă S-ţii
din cari ati să bucine
să se întrupeze omenii

Toti din acâstă causă mulți inși îndatineză și de altă dată
când

taie unghiile,

a nu le asvârli, ci a le pune

în sin (4).

(1) Dict. de Vasile Ungureni, Românii din llişesci, districtulă Sucevii.
(2) Credinţa

Rom.

din Ropcea,

com.

de Em.

de Cuparencu,

(3) Dict. de Elisaveta Agapi, Româncă din Mănăstiora.
(4) Dict. de M. Nistorii din Mălini.

stud. gimn.

—
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O sâmă de inși însă nu taie unghiile celori morți din causă
că, după cum credii și spună că, n'arii av6 cu ce sui pe

scări la ceri (1).

Causa pentru ce se dă scăldării și spălării celui repausatii o atențiune atâtă de mare, e pentru că mortuli, după
credința Românilorii de pretutindeni, trebue nu numai să se
"spele și să se lepede de tote păcatele câte le-a făcută, trăindii
pe pămintă, și să mergă cu sufletul în împărăţia cerescă (2),
ci tot-odată să mergă și cu corpulii curati pe lumea cealaltă (3), precum și pentru aceea, ca lă diua, cea de-apoi,
adică la, diua, învierii, să fie curăţitii de tâtă întinăciunea (4).
Mai departe se mai crede încă și aceea că dacă repausatuli sa mărturisiti și comunicatii cu st. taine şi la mortea,
sa a fostă bine şi frumosi scăldatii şi spălată, întăţișându-se
curată înaintea lui Dumnedeă, acesta chiar şi 'n casult
acela, când ar ave omulă unele păcate mai mică, i le-ar

spăla şi ierta și elu (5).

In unele părți ale Bucovines, precum bună-6ră în satele
topcea şi Stroesci, nu e datină de a. se- face scăldătore
pentru celui morti, ci a se spăla numai simplu cu apă prâspătă dintrunii păriă sai dintro fântână, chiae și "n casulii
acela, când apa e rece (6).

Totii în timpuli scăldării, dacă celii repausatii, e bărbati

înaintată în vîrstă,

îli radii

frumosi

(7), dacă

în timpului

(1) Dict. de El. Agapi.
(2) Cred. Rom. din Mahala,
lori din Stupca, com. de Al

com. de Ionică ală lui Iordachi Isaci, și a ceDacii, stud. gimn.
|

(3) Ioneni, op. cit., p.36. «După ce o persână a muritii, corpulii i se scaldă
intr'o albie, ca să se ducă curatii pe lumea cea-laltă.v—Rom. Simti: «Omul
se scaldă, ca să mergă curată în cea-laltă lume.i
(4) Com. de d-lă ]. Georgescu.
(5) Com. de d-lui G. Tomolagă.
(6) Dat. com. Em. de Cuparencu.

(7) Pretutindene în Bucovina. Vedi și Burada,

Inmorm. p. 9

bâlei sale i-a crescutii barbă mare,
dinţa poporului din cele mai multe

ce sa rasi la mârtea sa sat

din causă că, după cre
părţi ale Bucovinei, celii

după mârte,

când sa scăl.

dată, se întăţişeză înaintea lui Dumneqei ca uni tenării de
30 de ani, iar de nu la rasi apoi bătrânii r&mâne pentru

totă-deauna. Dacă însă mortul, înainte de a-și da. sufletul,
a lăsată:cu limbă de morte să nu-lu radă, atunci, voindă”
a-i împlini dorinţa, nu-l radă, ci-lu lasă așa (1).
După ce Lai rasă, ilă spală din noii pe obrazii cu apă pr6spătă şi apoi îlu ștergă pe totii corpulii de regulă cu o năframă curată, sai cu unii ștergarii noii sai cu o față de
masă, care r&mâne apoi ca răsplată celui ce Ia scăldatii (2).
După acesta îli ungi pe capi cu unt și-i peptănă
frumosi (3).
Nevestele, precum şi tote femeile ceie bătrâne, se împletescii. Dacă însă more o femee l&uză, i se lasă mai multe
fire de pără neîmpletite anume ca so vadă Dumnedeii că
este l&uză și să-i ierte păcatele (4).
Fetele cele mari însă precum şi copilele nu se împletesc,
ci se lasă despletite, spre a se pute găti ca miresele (5).
Toti atunci când se peptână mortuli este datină în unele
părți de a-i tăia puţini pără, care se pune în câră și se
păstrâză de cătră nâmurile lui în pălămida lădii spre aducere
aminte (6), alţii îl pună și ţină în lavița lăqii și iarăși
alții scoti ună cuiit din părete și virindu-li în loculă aceluia, bati cuiulă la, loci peste dinsulii, sau facit o bortă
în ușorulii de sus alii ușci, îl viră în borta aceea, și as(1) Com. de d-lii G. Tomolagă.
(2) In Suceva, Stupca, Todiresci şi Ropcea.
(3) In Bilca, Vicovulit-de-sus, Câmpulungii și alte sate din Bucovina.
(4) Ioneni,

op. cit., p. 3.

(5) Dict. de M. Nistoru din Mălini.
(6) Burada,

Inmorm.

p. 10.

tupându-lă, îi lasă apoi pentru tot-deauna acolo. Acesta
se face pentru norocul casei, căci, amăsurali credinţei
poporului, nu se scie după cine se trage noroculă la casă,

și lesne pote cu acela ce a murit să se ducă toti noroculii,
dacă nu se păstreză nimici dela elă (1).
Mulţi inşi din clasele mai înalte taie mai multe șuvițe de
pără, din cari își facă, toti pentru aducerea aminte, lănțujele de orare saă floricele, pe cari le păstreză apoi în
nisce cutiuțe anume spre acesti scopii făcule.
În Transilvania,

districtuli

Năs&udului, taie

mortului

unt

șmocu de pări din capi nemijlocită înaintea scoterii sale.
din casă şi a pornirii spre morminti, în credință, că până
ce vori păstra acel șmocii de perii nici norocul nu-i va,
părăsi. Unii îndătineză de a se afuma cu pări de acesta,
anume ca, să nu viseze pe celă morti (2).
În unele sate din Bucovina, precum bună-6ră în 'Todiresci, pe lângă aceea că-l scaldă, și laii, îi mai spală corpului
cu vinii, și mai alesă atunci, când înainte de repausare n'a
fostă mărturisită și împărtăşită cu sf. taine (3).

În Transilvania îi mai ungă corpuli încă și cu nisce un„sori mirositre (4).
Datina

spălării cu vină şi a ungerii cadavrului

cu diferite

unsori mirositâre o întîmpinămi forte adese-ori și 'ntr'o sâmă,
de bocete,

cari se bocescii nu

DN

(1) Com,

de ma!

multi

după

scăldare în de-

II

mulţi

Români

Simi din Orlatiăi în Transilvania.
(2) Com. de d-li T. Simonu.

din

Bucovina,

precum

şi

de d-lui

Rom.

|

(3; Com. de d-l [. Avramiă
(4) D. T. Bojinca, Anticele Romaniloră. Buda 1832. vol. II. Nota dela p. 210
—M. Besani, stud. cit. publ. în «Albina»an.
, 1. No. 57: «Si după ce pulsul

nu mai bate, și sufletulii sa

despărțită

de trupă, —trupuli

se scaldă şi in -

unele locuri, mat vertosti în Ardelu, se unge cu unit felu de unsâre
mirositore, și numai. după aceea se îmbracă în vestmintele cele mai
frumâse
și curate, ce le-a avutii repausatuliin vicţă.»

—
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cursuli timpului câtii petrece mortulii în casă, precum și mai
pe urmă când se duce la mormintit,
"Tată unulu din mulţimea, acelorii bocete:
Veniţi
Şi-mi
Veniţi
Şi m&

irați și soridre
puneţi flori la pici6re,
fraţi şi verișori
'mpodobiţi cu flori,

Veniţi

ai mei

veri și fraţi

Şi cu lacrimi mă scăldaţi,
Şi-mi stropiți fața cu apă,
Că de luni mă ducii la grâpă

Şi-mi stropiți fața cu vinii
Că mă duci în locii străini
Și 'mapoi nam să mai vinu,
Şi-mi stropiţi faţa cu bere
Că mai multii nu me-ți vedere;
' Că nu m& duci să 'nfloresci,
Ci mă ducă să putredescii;

Duce-m'olă și-i putredi
Şi 'napol n'oii

mai

veni,

Ore cine m'a boci ?
Sora mea cu maica mea,
Mai alesă ibovnica.
(Îi !

|

După ce Pati scăldată şi pieptănată și după ce Lai îmbrăcatii şi

așezatu,

unde

ati avutii să-l așede, icaii apa

cu

care lau scăldati și-o varsă întruni locii retrasă, neprihănită, și mai
care

alesi întro

se acopere

apoi

grădină

pentru

la rădăcina

câtu-va

timpii

unui copaci,
cu

o copae sait

cu căldarea, în care sa încălditii apa; acesta se face pentru ca să nu

umble

nici o

vietate pe

locul

acela, fiindii

păcatii să se calce cu picidrele (2).
(1) Din Iorodniculă-de-josă,
satii în districtulă Rădăuţului, com. de fostulă
meti conşcolarii d-lui Petrea Prelipcenu.
"(2) Burada, Înmorm. p. 10. — loneniă, op. cit. p. 12: «Apa, cu care se scaldă
unii

mortă,

se

varsă

întruni

fiindă ună mare păcati.»

loci

retrasă,

ca

să nu calce

|

cine-va în ea»

—
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In Țera-Românescă, precum în plaiulii Prahovaşi comuna,
Zănâga, scăldătârea, acâsta nu se varsă afară până după
înmormintare (1).
,
|
Albia, sai vana, în care sa scăldatiă. mortuli, după ce s'a
aruncatii scăldătârea dintrinsa, se r&stornă cu gura în jos
şi nu se mai întrebuințeză de felu până după înmormîntare,

fiindu r&ă de morte și pentru alţii (2).
Ciubăvula,
în nouă ape
sfinţită dela
Ola, atât
câtă și cea

în care sau spălatii hainele mortului, se spală
şi apoi e ca şi când sar vărsa în elt apă
osteștanie (3).
cea în care sa încălditii apa pentru scăldătore,
cu care sa, turnati apă caldă peste morti, când

sa scăldati, după credința Românilori din Țransivania, nu
mai e bună, şi de aceea se îngrâpă
Românescă însă o spargi în timpulă

(4). Românii din Z6racând se scote mortulit

din casă, pentru a nu muri și alții (5).
Puele, pe cari a. fostii pusti mortulii la spălare, unde e
datina dea, se face acesta, se aruncă n6ptea pe rii, sai, unde
nu este riu în apropiere, se îngropă în păminti ca să nu

calce omulu ori altă vietate pe ele, căci nu e bine (6).
Pieptenele, cu care sa pieptănată şi săpunulă cu care sa
săpunită mortulii, nu se întrebuințeză mai multi, ci ori se
aruncă, și aceste două obiecte-pe uni rii (7), ori se păs-

(1) Revista pentru istorie,
resci 1884, p. 386:

archeolosie şi filologie,

nu le varsă alară până nu-l îngropă » — D. Stănescu,
n'o varsă până

an.

II, vol. II. Bucu:

«Murindi omii, femee, copilă, scăldândă mortulă, Lăturile

op.

cit. p.

12 «apa

nu este mortulit îngropată.»

(2) Ionenii, op. cit., p. 42.—I. St. Negoescu, credinţe pop. publ. în «.umina

pentru toți», an. III, Bucuresci, 1888, p. 174.
(3) Com.
(1) Com.

de d-lă Rom.
de d-lă Rom.

Simu.
Simi.

(5) 1. St. Negoescu, op. cit. p. 471,
" (6) Com. de d-lă Rom. Simă.
(7) Com.

de d-lui Rom. Simi.
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treză și se îngr6pă împreună cu mortul (1), puindu-se în
pernița pe care i-o așeză sub capii în tronii (2).
— În unele
părți din Jloldova precum în Rădășeni și Mălini obiectele

acestea se dai celui ce la scăldată de pomană
Femeilori

celori

ce

(3).

aii scăldatii pre celui mortii nu le este

iertati să umble la fierturi nici la colacii mortului. A casă
la dinsele însă poti umbla, dacă mai înainte de acâsta s'a
spălată de nouă ori după olaltă (4).
In fine, atât fomeile, câtu şi bărbaţii, cari aă scăldată
pre mortă, atâtă în Bucovina, câtă și în Transilvania și Moldova, pe lângă obiectul, cu care sa ştersă mortulă, mai
capătă de suvenire sai pomană, încă și câte unti rând de
haine de-ale repausatului, sai câte o cămașă ori ile mai
bună (5), sai câte o perină ori lăiceriu (6).
Scăldarea și spălarea mortului e usitată, nu numai la
Români, ci şi la alte PopSro atâtii din vechime, câtu și din
timpul de faţă aie
Așa. : Boniăanil,

după co: de, strigau

de

trei

ori

pe

morti,

îlă punea pei Dămintit; ca și Românii din unele părți ale
Transilvaniei și n; ABgĂ: dispăla cu apă caldă anume ca,
dacă

mai

să-l

curățâscă,

cu

unt

se mai

este: vista
de

întinsul,

și apoi așa

lemni

îmblândâscă

și cu

alte

ssă se deștepte,

numiții Polinctores
aromate,

parte

iar de

nu,

îl ungeati

pentru

ca

să

fața mortului, şi parte ca să se împie-

dece putredirea (7).
Iată ce ne spune

în privința acesta poetulii Virgiliu:

(1) 1. St. Negoescu, op. cit, p. 434.
(2) D. Stănescu, op. cit. p. 322,
(3) Diet. de Aniţa Pletoşă și Măriuca

Nistoră.

(4) Com. de d-lă Rom. Simi.
(5) Com.

de d-lui 1. Georgescu,

„(6) Dict. de Aniţa Pletosii și de Măriuca Nistoră.
(7) Dr. At. M. Mărieneseu, Cultulă păgânt și creştină. T. 1. Sărbătorile şi
datinele române vechi. Bucuresci, 1884, p. 336. — Bojinea, op. cit. p. 210,
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«Unii pregătescii apa de clocotesce la foci în căldări și
apoi spală corpulii înțepeniti și-li ungi (1).»
lar Ovidiu dice:
«Nici corpului mei nu zace în patulă obicinuită, nici este
cine-va care să mă plângă când mă va pune la pămîntii (2),
Ce se atinge de pâru amintimu aici, că Romanii aveai
datină de a atârna o parte din părului celui repausatii la
ușă, spre a arăta prin acesta că în casă este doliu (3).

(1) Aeneid. lib. VI, 219 şi 220:
Pars calidos laticeset shena undantia flamis
Expediunt, corpusque lavant frigentis et unguunt.
(2) Trist. III. Eleg. III 39:
Nec mea consueto languescent corpora lecto !
Depositum nec me, qui fleat, ullus erit.
(3) D. N. Preda, Mythologia Greciloră, Romaniloră și a Eeyptenilorii. Bucuresci

1863,

p. 223.

Pi
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V.

INBRĂCAREA.
Odată mortul spălată și pieptănati frumosi se îmbracă
în hainele cele mai curate, mai frumose, mai noue și mai
scumpe, ce le-a avutii și purtati în vieţă, sati cu de acelea
ce-i erai mai plăcute, pe cari mulţi inși le pregătesci fiindiu încă în viață, și le păstreză noue până la morte (1).
În unele sate din Bucovina, precum și?n unele părți ale

Transilvaniei, şi mai alesii în cele despre Nordi, camașa se

face îndată după ce mortuli și-a dati sufletulă, și se numesce camașă de morte -(2), iar pe femeile și pe bărbaţii

(1) Burada,

Inmorm.

p. 10. — Rom.

Simă:

«Unii îşi pregătescii anume

o

iie sai o cămașă de morte.» — Alţii, şi mai alesi o scmă dintre femeile
cele
mal bătrâne, se'ngrijescii nu numai de hainele cu cari aă să fie îmbrăcate
,
precum: cămașă, ștergari, catrinţă, colţuni, papuci etc., ci chiar şi de tâte.
tele-lalte obiecte, precum: ştergare, şervete, năfrămi ete., cari sunt de trebu-

ință la 'inmormintare, și pe tote le aşeză și păstreză în laâă anume ca la
timpul cuvenitii, adică la casă de morte, să aibă al săi cu ce o imbrăca.
(2) Suceva, com. de mai mulți inși: «după ce lau spălată ili imbracă într'o cămașă de hasa saă în altă cămașă nouă, insă din pânză supţire, croită
şi cusută indată după” more. » — Todiresci, com, del. Avramii, stud. gimn. :
— «ilii imbracă într'o cămașă î supțirică și numai de-abia cusută.» — Vedi
şi
Burada, Inmorm. p. 10— u.

—

căsătoriți îi îmbracă
pâstreză (1).

Dacă
haine,

Gl—

cu cămaşa

de mirc, pe care înadinsiă

mâre o fată mare, atâtii
cu

cari

are

să se îmbrace,

o

cămașa câtii și cele-lalte
i se

cosă

cu

aţă

neîno-

dată, căci de o va înoda, se crede că ursitulii ei, ce era
să-lu iea de bărbații, nu se va mai însura, și vice versa (2).
Asemenea se face și la, nevestele și bărbaţii cei tineri,
precum și la copii, credendu-se că dacă aţa, cu care li se
cose vestmintele, se în6dă, sat dacă, după ce s'aii îmbrăcată,
se închee la gâtă, atunci partea lorii, care le-a fosti sati
(1) Burada, Înmorm. p. 11.— Lambrioră, op. cit. p. 151: «Scoţendu-lii din
scăldătore ilă îmbracă în haine noue, cele mal de preţă ce le are. Mulţi și
le aii pregătite din vicţă, mal alesi bătrânele, dintre cari unele și-ai păstrată chiar hainele de miresă.» —D. Stănescu, op. cit. p. 322: «E curiosă a
sci din ce causă unii dintre Gmeni și femel, fie câtă de bătrâni, caută şi țină.
forte multii ca la morte să fie imbrăcați în cămașa ce ati avută de ginere
saii miresă
— Fosta
.
acesta uni obiceiu introdusă din causa lipsei ce o fi
indurată bietulu Români și a neputinței de a-și procura vestminte mat de
valore, sai credinţa că căsătoria şi mârtea sunt cele două acte mari din vicţa lui?» — Teofilă Frâncu și George Candrea, Românii din Munţii apuseni
(Moţii) Bucuresci,

1888 p. 173:

Îndată

la încetarea din

vicţă decedatulu

se

spală şi se imbracă în hainele cele ma! bune. Dacă a fostii însurată se îmbracă cu hainele cu care s'a cununată.» — G, Tomoiagă: «În unele sate din
Bucovina, și mal alesii in cele de peste Prutu, precum bună-6ră în Boiantă
şi Mahala, mal fie-care insă căsătoritii are datină dea ținc chiar şi până la

“ali 60 sai 70ană

alti vieţii sale cămașa de mire sau mirâsă,

care la bărbaţi

e cusută din pânză de ini sau fuioriă cu ilor! frumâse de mâtasă albă mal
alesi la mâneci și la pole, iară la femei cu altiţe cari de cari mal frumose
şi mai iscusite şi cu totu felulă de pui pe staniu, cusuți asemenea cu mătasă
de felurite culori și cu cea mal mare iscusință. Ba mulți inşi păstrâză nu numal cămașa, ci și alte lucruri dela cununie, şi de-i ajunge orl-ce nevoie și
grei

nu le dai

odată cu capul,

ci le ţină, cum

poti,

până

la mârte.

Lu-

crurile acestea apoi, lucrate cu multă iscusință şi cu multă trecere de timpii,
se scotii din lada, în care ai fostii păstrate şi se 'nbracă mortulă
'cu dinsele
implinindu-și astă-felă dorinţa exprimată cu decimI de an! mal nainte de a fi
imbrăcată la morte numa! cu aceste schimburi sai vestminte.»

(2) Ioncni, op. cit. p. 37. :

.

a avută să le fie, sa legati de veci și de-aceea nu se pote
mai multi căsători (1).
Dacă r&păusatulii a fostii om betrână, moșnegă, se îmbracă,
în vestminte curate și frumâse conformii etății sale; se

schimbă într'o cămașă mare și albă de fuiorii; se 'ncalță, mai
alesi în părţile dela munte, cu opinci, iar pe unii, dacă
ai cu ce, le cumpără şi-i încalță de regulă cu ciobote (cisme),
și mai alesi în papuci, chiar şi 'n casulă acela, când în tâtă,
viâța loră nat purtati astiă-feli de încălţii (2); iar pe capi
li se pune o cușmă moşnegâscă, n6gră sait albă, după cum
le-a, fostii adică și portului în viâță; rarii când însă pălărie (3).

Toti așa sembracă și coi-lalță bărbaţi, cu acea, deosebire
numai că pentru aceștia se caută ca cămaşa să fie nu numai albă, adică, curată, ci totii-odată și nouă, iar cușma mai
frumâsă. Totu aşa și cele-lalte vestminte.
In Aloldova si Țera- Românesci se îmbracă de regulă cu cămaşă, nouă, cu brace și colțuni noi de postavă sait de pânză
albă, măcarii că mortul pote n'a purtati nică odată câtii a
trăit ; se încalță apoi cu iminei galbeni saii cu meși negri
de morti, iar în capii li se pune căciulă n6gră (4).
Dacă celii morti e fecroră se schimbă cu cămașă și ismene de bumbaci sai de fuiori, cu berneveci (ci6reci) ori
ițari, și cel mai avuţi, cari ati de unde, se 'mbracă și cu

pieptare

s&rbătoresci sai

mintene cn sai fără mâneci (5),

(1) Com. de Ionică ali lui Iordachi Isac din Mahala. «Dacă more o femee
nu se'nchee cu chiotorile, nici nu se legă nimică in nodu, căci omulti nu i se
pâte însura adoua ră.» — Sevastosti, Călitorii, p. 69: «pentru morti se cose
fără nodii.» — Datina şi credinţa, acesta se află și la Armenii orientali din
Suceva.
(2) Diet. de M. Ursaca, din Vatra-Dornei; — com. de d-lă V. Turturenă și
Av. Macovei, preoţi; com. de d-li Rom. Simii și T. Simonii din Transilvania
(3) Diet. de M. Ursaca şi A. Petrieână, stud. gimn. de felu din Stroesci.
(4) Burada, Inmorm. p. 10.
(5) Usitatii ma! alesii în ţinutulă Cernăuţului, com. de d-lă G. Tomoiagă,
și "n ținutulă Năsăudului din Transilvania, com. de d-lă T. Simoni.

—
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se 'ncinge cu curea sati: cu brâii (1), se 'ncalţă cu ciobste

scumpe, cu papuci noi sai cu iminei (2), la gâtii i se legă
o basma de mătasă, iar pe capi ise pune, fie vara fie iarna,
o cușmă nouă și negră împodobită cu pene de păuni sati

cu flore artificială de târgu (3).
„În Mahala, precum şi în alte sate din Bucovina, i se pune

pe cușmă

o cunună

In judeţulii

Muscelă

făcută din bărbănocu
din

Tera- Românescă,

(4).
căciula

feciori-

loră se învălesce de jurii împrejurii cu cordele împestrițate;
negre, albe și roşii, cari se numescii carări» (5).
Mai pe scurtii. toți feciorii se îmbracă și se gătesci ca.
nisce uri. Ba unora, cari sunt mai avuți și cari a de unde
se 'mpodobi și cu lucruri de prisos, li se pune chiar și inele

de arginti sai de aurii pe degete (6),

Pomeile cele betrâne se schimbă de regulă cu cămăși simple sai cu cămășie (1), se încingii cu catrințe și prigitori
asemenea simple; se 'ncalță cu colțuni, mai alesii de pânză
și cu papuci şi se 'mbrobodescii cu, ştergare.
Nevestele se schimbă, în cămăși noue, cusute cu altițe şi
cu strămătură, se 'ncingii cu catrinţe frumosi ţesute, cu prigitori, peștimane, fote sai cu fuste, după cum le-a fostă şi
portul; iar peste catrințe. se lgă de regulă, cu brânețe, nu(1) Usitată în Ropcea, com. de Em. de Cuparencu.
(2) Usitată mai alesi in satele de pe malulii Prutului din ținutulă Cernău-

țului şi cu deosebire in Boianu și Mahala. — Sub iminei se 'nţelege ună felu
de papuci impodobiţi cu curele colorate.
(3; In Ropcea, com. de [. de Cuparencu; in Badeuţi, com. de Av. Macovei; în Vicovulii-de-sus, com. de V. 'Turturenii; şi în unele părţi ale Transilvaniel, com. de Rom. Simi: «fecioriloră li se pune pe capii căciulă nâeră
cu pană (fre) în ea.»
- (3) Com. de Ionică ală lut Iordachi Isacă.
„ (6) Burada: Inmorm.; p. 11.
(6) Com. de G. Tomoiagă, cant. bis.
(1) Sub cuv. cămăzoii-die se 'nţelege o cămașă
pur pe stani.

largă şi lungă

fără altiţe și
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mite altmintrelea și Dârnețe sai frânghil; se încalță cu col.
țuni împletiți sau
. cusuți din pânză: și cu papuci noi şi se
îmbrobodescii cu ștergare ţesute în mai multe ițe. La o semă
li se pun în capu încă și unit lesă, peste care se lâgă apoi cu unit șalii. Mai pe scurti, fie-care se gătesce asti-feli,
după cum i-a fostă și portului în vicţă și după cum ai îndăti-

nată a umbla în dile de sărbătre (1).
Cele mai avute se îmbracă peste cămașă încă și cu unii
zobonii (antireii), cu scurteică sat cu rochie (2), iar în urechi
li se puni cercei, la grumază mărgele sait salbă de mo-

nede și 'n degete inele (3).

|

In fine în unele părți ale Zransilvaniei muerile își mai pregătescii încă și o merindeță de mdrte, care li se pune peste

şurți în sicriu (4).
Dacă este fată mare se îmbracă de regulă în cele mai
frumoâse şi mai scumpe haine, ce le-a avuti, şi anume:
cămașă cu altiţe, cu pui și cu fluturi, se'ncinge cu catrință
frumosă ţesută cu firă, pe care o l6gă cu brâu roșii, saii
cu fustă; sencalță cu călțuniși cu papuci sait condauri

noi (5); se gătesce fie-care

cu capuli goli

și se împodo-

(1) În Boian şi Mahala, com. de d-lă G. Tomoiasă şi Ionică ali lut Iordachi
Isacă: în Stupca, com. de Al. Baciu, stud. gimn. In Vatra-Dornei, dict. de M.
Ursaca.

În Orlati,

Transilvania,

com.

de d-li Rom.

Simu:

«La unele

femei

li se pune în picidre «cioci» saă călțuni de zinză». —In districtulu Năstudului, com.

de d-lu T. Simonă:

«La neveste, îmbrăcămintea

e cea

îndătinată

pe la sărbători, punendu-li-se pe capi cepță, și toti-odată ele nu se lasă cu
capulii goli, ci li se pune și o nălramă pe capi.»
(2) In Boiană, precum și în alte sate din Bucovina, şi în Transilvania
com. de d-lăi Rom. Simă.
(3) In satele de pe lângă Prutu din Bucovina.
(4) Com. de d-lă Rom. Simi.
(5) In Boianu şi Mahala, com. de d-lă V. Turturenă, preotă și G. Tomolagă,
"cant. bis. — Sub conduri — condură se "'nţelege unii felii de încălțăminte, usitato mai alesă in ţinutul Cernăuţului, cari constai din douăpărți: zalparii
în forma

pantofiloriă și ciobotele în

formă

de

colţuni peste cari se

tălparii. Condurii se facu totă-deauna din piele galbenă.

imbracă,

—
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besce cu felt de felu de flori, cari i-se pună în păr, iar
pe de-asupra se acoperă cu o pătră (1). La o samă li se

face și gâță împodobită ca la mirese.
In Transilvania se bagă asemenea, cu capulii descoperiti
şi cu cunună, împletită din flori, din bărbănoci sai din
frunqă de iederă, pe capi, ca şi 'n unele sate din ţinutulii
Sucevii şi alu Cernăuţului. La, altele, și anume la cele mai
avute, li se pune pe capii sovânelă din pânză subțire, dar
numai până ce sencue copărșeulu, iar atunci se iea jos (2).
In satele de pe ambe părțile Prutului din ţinutuli Cer-

năuțului, în Bucovina, precum şi 'n ţinutulti Năstudului din
Transilvania se mai împodobescii fetele cele mari și anume
cele mai sărace câte cu unii siregi de mărgele, iar cele
mai avute și câte cu o salbă mică, făcută din ruble, taleri
și sorocoveți sai fiorini de argintu, înşirați în fire grâse
de mătasă, cari ajungi până la piept; în urechi li se pună
cercei, iar pe degete unulu sai și mai multe inele de ar-

gintă saii și de auriu, dicândă că ale loră aă fostă tăte oVicctele acestea, cu diusele deci să se şi ducă (3).
In scurti disir fie-care fată mare se îmbracă în hainele
cele mai

scumpe

„mir6să. Și dacă
împodobito

și

mai

frumâse

întrebă

şi se împodobesce

ca o

cine-va, pre părinţii săi. de ce ai

cu nisce lucruri atâți de scumpe,

răspundă că

acâsta-i e tâtă zestrea!.
|
|
In fera-Românescă, când mâre vre-o_fatui_ mare, o gătescit

(1) In Vicovulii-de-sus,
Al. Baciă;

îmbracă

cu

rochie albă,

împodobescii capuli cu

com.

in Stroesci, com.

o

de d-lă V. Turturenii; în

de A.

Petricână;

flori

Stupea,

în Vatra-Dornei,

Ursaca și 'n Bădeuți, com. de d-lii Av, Macoveiu, preoti.
(2) Frâncu, op. cit. p. 173. — Com. de d-lii Rom, Simi.
|
"(8) Com. de d-nii V. Turturenii, G. Tomolagă și T. Simoni.
Mariană,

Inmorm.

la Românl.

i se

și cu

com. de

dict. de M

!

.

ca pe v mirâsă,

despletesce părulii și-i

ea

asemenea
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petslă,

punându-i-se

în

degeti

o verigă de logodnă,

crede atunci că e miresa, lui Dumnedeu

şi se

(1).

De aceea e datină atâtii în Țera-Românescă câtă și n
Bucovina dea numi, mai alesii pe feciorii cei holtei și pe
fetele cele mari miri sati gineri și mirese şi a dice, când
sunt întrebaţi părinții despre dinşii, că i-a însurat și măritată.
|
Dacă celăi morti este uni pruncă mică se schimbă cu
cămeșuică curată, se încinge cu uni brâneţi, chingă sati.
cing&tore, și se încalță cu păpucași noi, iar pe capi i se
pune o pălăriuță sai o cuşmă sait i se face unii comănacit
de pânză de bumbaci ori de pănură, pe care îli împodobescii cu cretișori, cu găitani, și cu felt de felii de stămaturi; asemenea, se 'mpodobesce și cu felă de felii de flori,
precum: rose, garofe, ghiorghine, crini, etc. (2),
In Transilvania, ţinatuli NăsGudului, atât băeții câtii şi
copilele până la. șepte ani, se îmbracă cu cămașa de botezi.
Dela șâpte ani în sus însă se 'mbracă de regulă cu vestmintele cele de s&rbătore, adică cu cele mai frumâse ce le-ati
avut, pe capi li se pune căciulă (cucimă), iar în piciore
cioboțelo sai opincuţe (3).
|

Toţi copzii de ţiță, câți mori, se crede că voră fi îngeri.
De aceea cămașa, în care se schimbă, li se despică dinainte
de sus până jos ca să potă sbura, . Dar în“ acelaşi timpi
se l&gă cu o cordeluță roșie peste mijloci ca să le servâscă,

ca aripi (4).
In casti când
(1) Burada, Inmorm,,

|
nu se află din demână tâte vestmintele, dep. 11.

(2) In Ropcea, precum și 'n alte sate din ţinutul Storojineţului în Bucovina, iar în Transilvania mal. alesi în Secadate şi imprejurime, com. de 1.
Georgescu.

(3) Com. de d-lă 'T. Simonii.
(1) In Mahala, com. de Ionică ali lui Iordachi Isacti.
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spre cari ne-a fostii până aici gorba, căci numai puţini 6meni
sunt,

cari

se pregătescti

pentru

asemenea

lucruri

mai

din

nainte, atunci mortul se schimbă mai întâi numai în cămașă, curată, iar tote cele-lalte se facii sati se cumpără imediatii

după

repausare,

și se

dînsele. Iar cum le-ai
femei, cari se află de
trebuinci6se și apoi se
tele mai sus amintite,

cu ciobote sai papuci.

'mbracă

ceva

mai

pe urmă

cu

cumpăratii, îndată se apucă mai multe
față, de croescii și cosii vestmintele
îmbracă peste schimburi cu vestmin=îi punti cușmă în capu şi-li încalță

-

Merită a fi amintiti aici âncă și aceea că morţii, fie aceia. ori și câtii de s&rmani, nici odată nu se îmbracă cu
vestmintele în cari at murit, chiar şi când acelea ar fi ori

și câtii de frumâse.

Ci vestmintele acelea

nâmurile mortu-

lui le dai ca elemosină s&racilori după ce Vai scăldatii (1).
Imbrăcarea şi gătirea mortului, numită altmintrelea gătarea, găldla sait și primenirea mortului cu hainele cele mai

scumpe, mai frumâse și mai tari, se face din iubirea și cinstea ce o arătămii cătră dînsuli, și pentru credința, ce este,
că morții se ducii să călătorâscă pe ceea-laltă lume, avândiă
a se ntățoşa înaintea lui Dumnedeii, la a doua venire, cu-

„rață şi îmbrăcați tocmai cum sai îngropati (2).
(1) Com. de d-lui T. Simonii.
(2) Burada, Inmorm. p. 11. — Ionenii, op. cit. p. 39: «Unii mortii se înmorminteză cu hainele cele mai bune pe cari le-a avutii, ca infățişându-se
înaintea lui Dumnedeii pe lumea cealaltă să fie curati.» — 1. Georgescu:
aMortulii se imbraci cu vestmintele cele mai bune, cari le are, pentru că

crede poporuli, că la diua învierii cu acelea se va și scula.» — Ionică ală lu!
Iordachi Isacii: «Se crede că cum de impodobitii se pune mortulă în pămintă
așa, va fi şi pe cea-laltă lume în veci.» —A. Petricenti din Stroesci: «Se imbracă cu o cimașă albă, care însemnă că aşa va fi elă îmbrăcată în lumea
cea-laltă.» — G. Tomoiagă: aSe crede că mortul se va sculă de sigură la a
doua venire a lui Is. Chr. cu acelea strafe, cu cari Lai înmormintată şi cari
nu voră fi atinse de putrejune, ci numai voră trece prin pămintă, ca și tru=
puli, spre a se face ma! frumose ca şi metalului în focă.»

—
Cei

ce

nu

îmbracă

pre
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mâți

în haine frumse

și curate,

ca să aibă în ce se înfățișa înaintea Domnului nostru Is.
Chr. la a doua venire, şi mai cu s6mă în cămașă nouă și
câtă se pote de albă, ci în una veche și ruplă, și pe de-asupra âncă și nâgră, aceia nu numai că păcătuescii forte
are, ci căşineză totii-odată şi mortului mare neplăcere, căci
tintăţișându-se în o asemenea haină la diua judecății, lesne
pote fi mustratii de cătră cei-lalți creștini
că trăindi în lumea acâsta nu sa îngrijită la timpu, ca să aibă și elu, dacă
nu mai multă, celi puțini o cămașă mai cinstită, mai curată și mai frumosă.
|

Dovadă despre acâstă credință fârte răspândită și adânci
înrădăcinată în inima poporului românii de pretutindeni avemit și o mulţime de bocete poporane, cari ne arată cum
se rogă cei ce din nebăgare de sâmă sai din altă causă
Gre-şi care au îmbrăcatu pe vre-uni mortii cu cămașă n6gră sai presupunii numai că li sar [i înegriti cămaşa, după
înmormintare, ca acesta, să le-o trimită, şi ei, sptlând'o și
iăcând'o albă ca ghioculii, iarăși i-oriui trimite-o înderătit,
Aducemii aici numai unii singurii exemplu.
Uni

bocetii

din

satul

Stupea, districtulă

covina, dict. de inca a Mielului Capră,
vire la acâstă credință următorele:
Şi iar dacă mi-i vede,
Că-i ncgră ccimașa,
Să spui mămuţii așa:
Să-mi frimată cămaşa
Pe şuerului vântului,
Prin fundulii pămîntului,
Că

eu,

cum

oii

căpita-o,

Trumuşeli că mi-oiti spăla-o;
Nici cu apă, nici cu'neropt,

Nici cu oca de soponii,
Numai

cu lacrimi de omi,

Sucevii,

ne spune

în Bu-

cu pri-

—
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Şi după ce i-oiti spăla-o
Frumuşeli că i-oiti usca-o;
Nici la borc,

Nici la sore,
Numa 'ntr'a mea jale mare,
Colea 'n sînit la ţiţișdre.
Și după ce mi-oiit usca-o,
Inderetptă i-ciă înturna-o
Pe şșuerulii vântului
In fundulă pămîntului...

Datina îmbrăcării și înmormiîntării mortului. cu cele mai
alese, mai frumâse, mai trainice și tot-odată mai curate
vestminte, era usitată, şi la vechii Romani. Virgiliu ne spune

în privința acâsta urmălârele:
«Vai!

tu care zaci în pămintii

cânilorii

„o
necunosculi,

latini și pastriloră, şi et

dati pradă

mama ta nam pututii

să te 'ngropă, să-ți închid ochii sati să-ți spăli ranele a-.
coperindu-le cu vestminte pe cari le-am cusuti di și nâpte,
și lucrândă îmi mângăiami grijile bătrâneţei (1).»

După ce sa îmbrăcati

şi gătitii, în chipulii cum Sa a-

râtati până aici, i se l6gă o basma, saii o năframă, cusută
la brâu, și mai alesi la cei mai înăintaţi în vîrstă, ca să,
aibă cu co se șterge de sudorile, cari îi vori curge pe față
: de ostendla, călătoriei celei lungi şi grele, co va trebui so
facă până ce va trece cele 24 de vămi și va ajunge în
împărăţia cerului (2), căci se crede că fie-care omii, după
morte,

până

va

când

ave

să

facă

o

călătorie

lungă

va ajunge la locurile de odihnă;

(1) Aencid. IX 488 şi urm.
Ileu! terra ignota, canibus date pracda Latinis
Aitibusque jaces! nec te tua funera mater
Produxi, pressiere oculos, aut vulnera lavi,
Veste tegens, tibi quam nocte festina diesque

Urgebam, et tela curas soiabar aniles,.
„£) Com. de d-lă G. Tomoiagă.

și

ostenici6să,

şi în căltoria

—

70—

neajunsuri, precum :

acesta va trebui să sufere forte multe
sete,

fâme,

frigi

tore (1).
Toti
aţă

mortului

că

poporul,

și căldură.

Şi

toti din acâstă causă, crede
trebue să aibă vestminte noue și ţii-

|
atunci i se legă și picidrele cu o basma, sau cu o

roșie,

pe

care

o numescii piedică

anume

ca

să i se ție

piciorele bine la unii loci, și apoi se aș6ză pe o masă sait
pe o laiţă.
Piedica, cu care i se împiedică piciorele şi care se lasă
până, ce se pornesce la, ţinterimă, iar atunci se deslegă și
- se pune

în ciobota mortului, ca, să pâtă merge neimpiedicati

în cea-laltă lume (2), se păzesce forte tare de cătră cei de
casă ca nu cum-va so fure străinii, și mai alesii fărmecătorele, credându-se că cine are o asemenea piedică pote să
facă cu dinsa letelorii mari pe dragoste. De aceea fetele
mari şi mai alesă acelea, cărora le-a trecuti de multi
timpulă măritișului, se şi bati forte tare după dinsa, căutândă tâte chipurile şi mijlocele doră o potii apuca și în-

dosi (3).
Aşezati fiindă mortuli pe loculi menită pentru acestit
scopi, se uită acuma cei de față și mai alesii nemurile, la
dinsulă, ca să vadă de e veselă, ori nu. Și dacă e veselii
se crede că cei ce Lai îmbrăcati și gătitii i-au intrati în
voie și că pe cea-laltă lume a fosti primilit-cu bucurie în
vestmintele cu cari lau îmbrăcată.
|
Dacă însă mortuli arată o față tristă și posomorită, se
crede că nu e mulțămitii cu vestmintele, în cari Ia îm(1) M. Besaniă, stud. cit. câlbinai an. 7, No. 57.
(2) Frâncu, op. cit. p. 173: «Piciorele i sunt legate

cu o aţă, care, când

se pune capaculii pe sicriăi, se ia, ca mortulă să potă morge neimpiedicată
în cea-laltă lume.»
(3) Dat. Rom. din Bilca, com. de Iustină Cardeia, stud. gimn. şi a celoră
din Mahala,

com.

de Ionică alu lui Iordachi

Isacti,

—
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brăcati, fiindă-că ori i le-au schimbati ori nui le-ati pusi
pe tâte, după cum a doriti și a lăsată cu limbă de morte.

Dacă în urma, acestei observări sa îmbrăcatii din noi și
sa împodobită cu multă mai frumosi, de cum a fostii mai
nainte și toti încă arată supărată și posomoritiă la faţă, apoi cei de casă promilti a-i da pe viitorit de pomană nisce
haine cu multi mai frumâse și mai scumpe. Ba, cei mai
avuți și mai îndurați, îi dai așiși îndată de pomană unulit
sau două rânduri de strae, cum scii ei că i-ai plăcut celui morti în viță și mai alesi: cojocii, pieptarii, sumani,
manta, ciobote, pălărie și multe altele, cu cară nu-lii poti
îmbrăca și pune în sicriă, în bună speranță că le va av6
pe cea-laltă lume, pentru că, crede poporulii, că ori și ce
i se dă omului de pomană, nu se pierde, ci le capătă în
cea-laltă lume

îndărătii.

|

Dacă sai făcuti tote acestea în cele trei dile după repa-usare, câtii timpu stă mortulu în casă, și totii încă e tristi,
atunci atât cei de casă cât și străinii credă că mortul,
fiind înaintată în vîrstă, e păcătos; iar dacă e pruncii
nevinovati, că vede păcatele și muncile părinţilorii, moșiloră, strămoșilori, precum și ale altorii nâmuri și de aceea,
arată așa de tristă şi posomoritiă,

Prevtgândă și. presupunând

așa, dară nemurile cele mai

de aprâpe ale mortului din faţa acestuia binele şi fericivea raiului pe de-o parte, iar pe de altă parte nefericirea,
și torturile iadului își ieatt nemijlocitii după înmormiîntare
refugiulu la rugăciuni, leturghii, parastase, deslegări și sărindare atâtă pentru iertarea. păcatelorii celui de curândă
înmormiîntati câtiişi ale altor morți de. mai nainte (1).

În sfârşită mulți credă că mortulii șade scârbitii de-aceea,
fiindu-că vede pe

cea-laltă lume

(1) Com. de.d-lă G. Tomoiagă,

ceva îngrozitorii,

și

din

—
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causa acâsta, îi pare rtă după lumea asta, precum şi după
părinţi, soție, copii, și după n&murile cele mai de aprâpe,
pe cari a trebuită să le părăsâscă. lar dacă e voiosi, se
crede nu numai că vede ce-va frumosii și îmbucurătoriii, ci
toti odată și pentru aceea că va mai muri câtă mai de grabă
în urma sa cine-va dintre nâmurile sale cele mai de aprâpe
şi mai iubite și că prin urmare nu va fi singurii în cea-laltă

lume (1).
(1) Cred

Rom. din Mahala, com. de Ionică alti lui Iordachi Isacă, precum

și a altoră Români

din Bucovina.

VI.

AŞEZAREA
În cele mai multe

părți ale Bucovinei este datină ca mor-

tul, după ce sa îmbrăcati și gătită în vestmintele şi 'n chipuli, cum Ya arătatii în capitolulii premergători, să se pue
pe o laiță și mai alesu pe laiţa cea despre amiadi sai din
fața casei despre ușă şi anume cu fața în sus și cu capuli
sub icâne, adică spre răsăriti, iară cu picidrele spre apusi,
sau mai bine dist spre ușă, ceea ce însemneză că elu este

gata de ducă (1).
Dela modului așezării acesteia vine apoi şi blestemulu:
cvede-te-ași cu fața în sus,» sai avede-te-ași întinsă pe laiță,»
care însemnâză atâta câtă: vede-te-aşi morti.
În unele locuri și anume prin orașe, precum și la rezeŞii și ț&ranii cei mai avuţi, se pune pe o masă sau și pe
nisce scânduri, cari se aștză în mijloculii casei celei mari (2),
(1) In 'Todiresci, com, de [. Avramă; în Ropcea, com. de 1. de Cuparencu; în
Boianu şi Bosanci, com. de G. Tomoiagă, în Bădeuți, com. de Av. Macovei;

în Stupea, com. de AL. Baciii; in Vatra-Dornei, dict. de M. Ursaca.
(2) Cele ma! multe case ţtrănesci din Bucovina se'mpărţescă în trei părți:
în casă mică şi casă mare, cari se despartă una de alta prin tindă. Casa cea
mică servesce de regulă spre locuitii şi ca bucătărie, iar cea mare spre păstrarea vestminteloră şi ale altorii lucruri de preţ, precum și spre primirea
Sspeţilorii mai aleși și anume la dile mari.

—
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în formă de catafalcă și se acoperi cu lăicere sai cu
scorțe frumâse. Aice se așcză apoi cu fața în sus, cu capul
spre răsăriti și cu picidrele întinse spre apusă, iar când
casa nu este astă-felii întocmită ca să potă sta cu capulă
spre răsărită, atunci se pune de regulă cu picidrele îndreptate spre intrare, adică spre uşă (1). De aice vine apoi și
blestemul: «vede-te-ași întinsă sai lungitii pe masă.»
Bară unde este datină, mai alesi vara, de-a se așeza Și
afară pe prispă (2).
În unele părţi din AJoldoca se aș6ză pe masă, şi anume
cu

capului

sub

icâne,

sau

pe

laziță,

în casă

sai

în

tindă,

cu fața, ca și în Bucovina, spre r&săritii (3), în altele însă
îla scoti afară și-lă așâză, pe prispă tot-d'a-una cu picidrele
spre răsărit (4).
În Banati se așeză sati pe masă sau după masă între
ferești pe laviță alăturea cu peretele (5).
În tâtă Zransilvania, precum și?n unele părți ale AJoldovel și 'forii- Românesci elii se așâză pe o laviţă, pe o masă

sai și pe uni pati

făcuti din scânduri, însă, tot-d'a-una cu

„picidrele spre ușă, adică, gata de plecare, de unde a rămasă
apoi și dicerea;: «vede-te-ași cu picidrele'nainte», adică morti (6).
Dacă sar așeza cu capuli spre ușă, atunci, după credinţa
Româniloră din Moldova, totii nemulă i s'ar topi, adică toți
până întrunulă ar muri din casa, aceea (7).
(1) In Suceva și Ropeea, com. de 1. de Cupareneu; în Doiană, Mahala, Bosanci şi alte sate din Bucovina, com. de d-li G. Tomolagă.
-(2) In Stupea, com. de Al. Baciu.
— Com.
(3) Burada, Inmorm. p. 12.
(+) Lambrioră, op. cit. p. 151.

de A. Pletosă.

(5) Com de d-li Ionii Popovici, învăţătoră.”
(6) Burada, Inmorm. p. 12.— lonenă, op. cit. p. 39: «Pe unele locuri unii
mortii se aşeză cu picidrele spre ușă, adică gata de plecare, De aci este şi
dicttârea: arede-te-ași cu picidrele înainte» adică mortii.
— Com. T. Simonă.
[. Georgescu și Rom. Simu: «După ce s'a imbrăcată mortulă se pune pe unii
scaunii lungă orf pe laviţă,
cătră ușă, gata spre plecare,

cu capulă cătră fundulă caser și cu picidrele
în alte locuri cu capulii spre răsăritii.»

(7) Dict. de Măriuca Nistorii din Mălini.

—
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Așezarea mortului cu picidrele spre ușă, adică gata de
plecare, de și e usitată și la alte popâre străine, totuși s6mână a fi de origină romană, pentru că ea a fosti în deob-

şte urmată şi de Iomani.
Romanii adică, după ce îmbrăcau trupuli. mortului, îli
puneau într'o cămară deosebită a casci, care se numia
vestibulum, unde îlu așezau cu picidrele cătră ușă, voindii
a însemna prin acesta atâta: că morlulă e gata spre plecare

sau

că celui trebue

să

mârgă

acolo,

adică în pămînt. Din acestă causă,
moşii noștrii «porrectus est» în locii
Pliniu ne spune în privința acesta
dispusti ca omulii să intre în lume
cu picidrele» (2).
Adică tocmai după cum spunii şi
diua de aqi.

de unde

a veniti

adese-ori diceaui străde amortuus est.» (1)
următorele : «Natura a
cu capulii și să iasă
o samă de Români din

lar Persius dice:
«âpoi pornescă trimbiţile și făcliile: în sfârșit repausatulii aşezată peuni pati nalt și unsii cu miresme unsurose,

este întinsă cu pici6rele înțepenite spre uşă»
După

ce Pai așezați îi închidă

din noi

(3).
ochii,

în casit

când aceștia nu sari fi ţinută bine închiși și lipiţi, iar dacă
şi de astă-dată nu
câte unii gologanii

vorii să se ţie închişi, pună pe dinșii
de aramă sati de arginti ca să se ţie (4).

(1) M. Besani, stud. cit. publ. în eâlbina», an. [, No. 37.
(2) Lib VII 8: «Nitu naturae capite hominem gieni mos est, pedibus. efferi.»

(3) II. 103:
Hinc tubae, candelac;

tandem

beatulus alto

Compositus lecto crassisque lutatus aromis
In portam rigidos calces extendit.
(4) Mal pretutindene

în Bucovina,

apoi în Transilvania. — Com.

de d-lă T.

Simoni: «După ce Lai îmbrăcată și așezată, de cum-va a muritii schimositii,
d. e. dacă ochii i-ati rămasii întorși sait gura deschisă, năsuescii dea le tocmi
ca să aibă o infățoșare plăcută».

—
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Ba în unele locuri, alâtă, din Bucovina cât și din Banată (1),
ii legă și fălcile cu o maramă sati basma anume ca să nu
înțepenâscă,. și să r&mâe apoi cu ochii deschiși și cu gura
căscată, că nu e bine.
Dacă i se închidă ochii, și iarăși i se deschidii şi remâne
apoi cu dinșii deschiși, atunci, credi unii, că în casa respectivă are să fie fâmete, adică că locuitorii sti ai să să-

răcâscă și că nu se vori mai pută

iarăși

rădica (2). Alţii

iarăşi sunt de părere că totă viața lui a. petrecuto în somnii,

și de aceea, a deschisi acuma ochii (3).
Cei mai mulţi însă credă și spunii că

nestându-i

ochii

închiși și lipiţi, ci deschiși, însâmnă că în scurtă timpi are
să mai moră cine-va, din casa aceea sai dintre nâmurile
cele mai de aprâpe, cari i-ai fostă mai dragi, şi anume ori
ună b&trână, oră doi tineri. Ba, în unele locuri credii așa
de tare, în cât că, dacă cine-va este bolnavi din n6-

mulii celui morti, se pregătescă cu
de mârte

pentru

să-i

sufletulii (4). Iar când

iasă

dinsulă,

așteptând

drumuli

săi,

iar cu

celă

numai

ra

în

care

stă cu unii ochii închisit

și cu celă-laltă deschisă, credii că cu
pe

tote cele trebuincidse

deschisi

celi
se uită

închisă se uită
în casă

ca să

vadă cine are să vile după dinsulii din acea casă (5).
Dacă stă cu gura, deschisă credii unii că eli se râgă la
Omeni ca să-ii ierte (6), alții că cere ceva de pomană, (9),

(1) Com. de d-lă Iosif Olariă, învăţ. în Domani.
(2) In Ropcea, com. de 1. de Cuparencu.
(3) In 'Todiresci, com. de 1. Avramii.

(4) In
Bosanci,
Corvini,
(5) In

Crasna, com. de At. Germană; în Todiresci, com de [. Avrami; în
com de 1. Blându, stud. gimn.; în Mihoveni și Buninţi, com. de Const.
stud. gimn.; şi în Ropcea, com de I. de Cuparencu.
Bosanci, com. de 1. Blându; în Ropcea, com. de 1 de Cuparencu.

(6) In Crasna, com. de At. Germană.
(7) In Stroesci, com. de A. Petriceni,

—
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cei mai mulți inși însă că are să mai moră cine-va din
casa aceea (1).
De la acestă credință se vede că vine apoi și datina de
a-i lega fălcile cu o năframă.

x

In unele părți din Banată credi Românii că atâti cu. năframa acâsta, după ce i su luati: mortului de sub barbă,
câtii şi cu baticelulu pusi lângă morti la eșirea sufletului
faci vrăjitârele o mulţime de fărmecături (2).
In fEra-Românescă, din contră, esistă credința că dacă unui
morti după o di şi o n6pte îi șede gâtuli mâle, e semni
că va mai muri cine-va din acea casă (3).
După ce i-ati închisă ochii și legată gura, îi tocmesci
“ mânele în crucișii pe pieptii și anume tot-dea-una cea dreptă
peste cea stângă.
Punerea mâneloră pe pieptu, ca şi când sar ruga, însemnă, după credința unora, că elii mulțămesce lui Dumnedeti
pentru traiulu ce la trăitit și acuma lasă tote grijele lumesci de pe pămînt și merge numai cu sufletului la Dumnedeii (4), după a altora că elii se râgă în ceea-laltă lume

cum sa rugată și 'ntr'acâsta (5), și iarăși după a altora că
clu aşa are a se înfăţișă în diua judecății celei de pe-urmă
de 'naintea scaunului dreptului judecători, ca şi cum sar
ruga și umili spre a face pe dreptul judecători înduratii
ca să-lu ierte de tote cele ce le-a păcătuitii în viață (6).

Dela acestă, datină se vede apoi că vine
avede-te-ași cu

mânele pe piept»,

câtii: vede-te-ași morti!
«

(1) In Mihoveni,

com.

de Corvini.

(2) Com. de d-lu los. Olarii.
(3) Ioneni, op. cit. p. 38.
(1) In Stupca, com. de d-lă Al, Baciă.
(5) In Ropcea, com. de I. de Cuparencu.
(6) Com. de d-lui G. Tomolagă.

şi blestemului:

ceea ce însemneză

atâta

—
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In cele mai multe părți din Bucovina îi punii în mâna
-dreptă o cruciţă făcută din câră galbănă şi curată, care însemnă pe de-o parte că mortulii a creduti tot-dea-una în
domnulu nostru Is. Chr., cu alte cuvinte că clu a fostii și
a murită ca creștină și că va, fi tot-dea-una cu Is. Chr. (1),
pe de altă parte ca să aibă uni scutit cu care să se apere
în protiva diavolilori, pe când va trece vămile văsduhului şi
tot-odată să-i potă birui, precum au biruitii martirii pre duș.
manii trupesci și sufletesci, ţiindui tare credința în Is. Chr.

şi arma crucii în contra, diavolilori (2).
După credința Românilorii din Balacâna, districtuli Sucevii, a celorii din Mănăstidra sai St. Onofreii, districtul

Sirotiului, și a celorii din Bilca, districtului Rădăuţului, crarcița de ceră, care se pune în mâna mortului, însemneză
dreptatea sat mărturia, de pe carela a doua venire a Dom-

nului nostru ]s. Chr.

când voră:

învia toți morţii,

îl va,

cunâsce Dumnedeii că, a fosti creştini, căci atunci fie-care |
omii, care a creduti în Is. Chr. va trebui să se înfăţișeze
câte cu o cruce în mână înaintea sa, ca să se cunoscă:
care a credută în cruce şi care nu (3).
In unele părți totii din Bucovina în loculii cruciţei, î se

pune în mâna drâptă luminarea, ce a ţinuto în mână pe
când îi eșia sufletulii, creqândi că cu acea luminare se
(1) In Berchişesci, com. de G. Velehorschi, stud. gimn. şi în Ropeea, com.
de Em. de Cuparencu, stud. gimn.
i
(2) In Todiresci şi Soloneţii, com. de I. Avramă: «Crucița se pune în mâna
mortului ca să-i stea la trecerea vămiloră intru ajutorit.» In Stupca, com.
de Al. Baciii: aCrucița de ceră se pune in mâna mortului ca să se apere
cu dinsa in contra duhurilorii necurate.» In Fundulă-Moldovei, com. de
Const. Mercheşii: aCrucifa de cdră, care se pune de regulă la copii, însemn€ză ca să se apere în cea-laltă lume

de

diavoli.» —

In

Ropcea,

com.

de

Em. de Cuparencu: «Crucita de ctră însemnă că celui mortii va pute cu
semnulii sf. cruci merge orl pe unde și că nimici nu-lii va impledica aă rețin6, căci eli pretutindene va fi aptratii de st. cruce »
(3) Com. de M. Jemna, Just. Cârdei, stud. gimn. şi dict.de Elisabeta Agapi.

—
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întăţișeză, luminată înaintea scaunului dumnedeescii, unde se
împărtășesce cu Is. Chr. văduti în persână, pe când la împărtășirea din viața acesta Domnulii nostru Is. Chr. nu era

vădută de dinsulu (1).

Alţii din contră credit şi spunii
de astă dată în mână, îi servesce
din cea-laltă lume, pe unde are
junge la loculă de odihnă, şi mai
peste puntea raiului (2).
În unele părți din Transilvania,
tul

Năs&udului,

în loculi

cruciței,

că lumina, ce i se pune
spre luminarea drumului
să imârgă până ce va aalesti când are să trecă
precum

bună-6ră, în ținu-

i se pune

între cele trei

degete dela mâna dreptă, cu care și-a făcutii cruce, o turtiță asemenea de câră de stupi (3).
La mijloculii crucifei, care se pune în mâna mortului, în

cele mai multe locuri se lipesce unii bani de aramă, (1 er.
sai 5 bani), de arginti (ună puişori— 10 cr.) sau și de
aurii, după puterea omului.
Cu acesti bani, după credința unora, mortul are să plătescă luntrea, cu care va trece în cea-laltă lume (4), căci se
(1) Com. de d-lii G. Tomoiagă.
(2) Com de Nic. Cotlareiucă, stud. gimn. de locă din Stulpicani.

(3) Com. de d-lui 'T. Simonii.

(4) L. Avramă: «Românii din . Soloneți și Todiresci credă că sufletulti
omului după ce se despărțesce de corpii, are să trecă peste unii viii mare, şi
acolo este unii omii, care stă lângă apă, şi dacă-i plătesci, elă te lasă să treci
peste apa aceea, iar dacă nu-i plătesci, nu te lasă să treci. Deci de aceea i
se pune mortului grițari la capi ca să aibă cu ce plăti omului de lângă rii,
ca să-li trecă.» — Burada, Inmorm. p. 17. — V. Alexandri, Poesil populare
ale Românilorii, Bucuresci 1866. p. 6: «Este in fară o datină veche de a

pune câte o mică monedă

în mâna

mMintă, şi acesta poporulă o face

fie-cărui mortă,

când

fără a se gândi la antica

este

a-lă

înmor-

obolă a lui Ca-

Tonă.» — Idem de eadem. p. 140: aAfară de disele monede, se mal pune şi
câte o monedă mică în mâna mortului pentru ca să aibă cu ce plăti pe cea

lume barca lui Caronii. Românii însă aă uitati şi pe Caronă şi riul Sriz şi
câmpii Elisei din mitologia strămoșescă, de când Christianismulă a inlocuiti
religia păgânismului.»
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istorisesce că pe cea-laltă lume sufletul trebue să trecă peste
ună riti latii și mare, și nefiindii elii în stare a-lii trece singură,

dă, banuli acesta unui luntrașii, care stă acolo și acela îl
trece apoi cu luntrea (1); după a altora însă zănmile sat
străjile, ca să pâtă tmece mai departe și să ajungă la locului
de odihnă netmpedicatii (2); şi iarăși după a altora, pentru că aşa e datina Domânului ca, să nu mârgă nicăeri cu
mâna g6lă, prin urmare nici înaintea lui D-deui (3), precum
şi pentru aceea, ca să potă plăti tote datoriile, pe cari na
fostii în stare sau nu a voitu a le plăti în viață (4).
In unele locuri însă atâti din Bucovina cât şi din Jlol-

dova şi din Transilvania, cruceruliă acesta, i se pune în mâna
dreptă (5), în altele însă i se lgă de cheutorea cămeșii, și
servesce spre. același scopi, adică ca să aibă cu ce plăti
vămile (6).

_(1) Cred. Rom. din Balacâna, com. de M. Jemna, și a celor din Stupca,
com. de Al. Baciu: «Banului i se pune în mână ca cu dinsulu să plătescă
unul bătrânii moșnegă ca să-lu trecă peste ună riii mare în cea-laltă lume.»
(2) In Boiani, com. de d-lu V. Turturenă: «ln mână se mai pune ocru.
ciţă de ceră cu unii banii lipită de ea, ca sufletulă repăusatului să aibă cu
ce plăti cămile, prin cari are să trâcă.» — 1. Avram: «Românii din Soloneţi
şi 'Todiresci spunti că sufletulă omului, după ce se despărțesce de corpi, are
să trecă prin mal multe zămi, de aceea punii 6meniiin mâna celui mortă
sau la capii unulii saă mai mulți grițari, ca să aibă cu ce plăti cămile»
Nic. Cotlarciucă:

«Avendă sufletulă mortului să trecă hotarele lumei acesteia,

trebue să trâcă printr'o vamă, unde eîntunerici, iar la porta cea dinurmă,
unde ar ave să -iasă afară, stă cine-va și trebue să plătâscă bănuţulu acesta.» — Rom. Simi: «In mâna dreptă i se pune o cruce de ctră şi unii
cruceriă ca să plătescă vămile în cealaltă lume. — Lambriori, op. cit. p.
151: «punându-l în mână o cruce de câră cu ună binuță lipiti de dinsa
pentru plata rămilorii văzduhului.»
(3) In Ropcea, com. de Em. de Cuparencu.
(1) In Berchişesci, com. de George Velchorschi.
(5) In Voitineli, com. de Dim. Cârdei; în Câmpulungă, com de V. Burduhosă;

în districtului Năs&udulul

din

Transilvania,

în Secadate, com. de Î. Georgescu.
(6) În Mihoveni, com. de Constan. Corvini.

com.

de T. Simonă;

şi

—
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coste datină de a se pune în sînulă

mortului 24 de parale să plătescă la, cele 24 vămi câte o
para, iară la degetulii celt micii dela mâna dreptă i se lssă,

spre același: scopii, o pară de argintii ori și de aramă, de

„unde vine apoi şi locuţiunea proverbială, dicându-le celori
bogaţi şi sgârciți că «nu o să ial lunica cu tine, ci toto
pară legată la deget» (1).
In Banati este asemene datina de a se pune în sînuli
mortului 9 cr. în credință, că mortulă are sătrâcă prin due
2ămă până la rai şi cu cei 9 cr. se pote rescumpăra,
iară alăţuria cu dînsulă uni batuelă de alună cu ună cruceriu la uni capătu (2).
In vechime, ne spuni bătrânii, că atâtii în Dloldova câtă
şi la Românii din Transilvania acestă bani se punea în

gura mortului (3).
In Bucovina, și anume în Frătăuţulit vechii, districtul
Rădăuţului, este și astădi datina de a, pune mortului unt
puișorii de arginti sub limbă, unde-li lasă până ce scoti
mortulă din casă. Când dai să seâtă mortul, atunci îi
„scoti puișorulă de sub limbă și cumpără pe dinsuli rachii,
pe care îli dai apoi unui beţivă de profesiune ca să-l bea,

în credință că cine va b6 rachiti de acesta nu va b6 mai
multă în t6tă viața sa, (4).

(1) Dobre Ştelănescu, Studii asupra literaturei poporale publ. în «Lumina

pentru toţi» an. IV, Bucuresci

1888, p. 369;— Ionâni, op. cit., p. 36:

«Unui

mortii i se bagă o para de argintă pe degetulă celă micii dela mâna dreptă,.
ca să

aibă cu ce plăti rama pe lumea ceca-laltă » —

D,

Stănescu, op. cit. p.

323:. «De asemenea nu se uită nici o dată să lege de degetul coli micu ală răposatului câte unii bani, ca să plătescă ângerilori, ce-lu conduci pe
acestă cale grea și pe care altă-felii n'ar pute s'o facă.» — Burada, Inmorm.
p. 17: «ln judeţulă Prahova, acelă bani se legă la degetului celii micii de:
la mâna dreptă.»
(2) Com.

de d-lă los. Olariu, învăţ. in Domană.

(3) Burada, Inmorm. p. 17,
(1) Com. de mai mulți Românt din locii.
Marianii, Inmorm. la Românul.

-
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din Țransilvania

sate

se pune

se crepă la ună capătă

şi se -așâză

în sicriii,

în acea crepă-

tură (1).
In unele sate din Bucovina, precum bună 6ră în Todiresci
şi Soloneţii, dacă mortulă a fosti ună omi avuti, îi punii
mai mulți grițară, iară dacă a fostii săraci, îi puni numai
unii singurii grițară la capi (2).
De multe ori însă acesti banii se pune numai pe secriu

sau se aruncă în gropă (3).
Datina punerii banului în deosebite chipuri “arătate mai
sus, precum pe crucița cea de câră, în mână, în gură,
la capi saii în secriuli mortului, precum și credința despre

causa,

punerii

sale,

e

parte

de

origine

veche

păgâ-

nă, și parte de origine mai nouă creștină și anume
ceo, dintâi, adică cea despre plătirea, unui omu ca să-lu
trecă pre celă mortii peste anii râzi sai apd mare, e de origine curatii romană, iar cea despre plătirea zămiloră cu
-multii mai posteridră. și anume de origine apocrifo-creștină.
Precum faci Românii de adi, aşa era datina și la Romană
de a pune în gura mortului sai în scoriulu acestuia ună
pană, oboli-obolus, credândă că repăusatuli va trebui să-l
dea lui Charon, păzitorulă dela pârta iadului (Ilades), anume

ca să-l

trecă

cu o lumntriţă

peste

fluviulii

Acheronă

sai

peste apa Stiz ca să potă astii-feli întra în Ilades.
Juvenaliu ne spune în. privința acesta “că cîn timpă ce
noul venită stă pe mală și este cuprinsit de' frică la vederea, înfricoșatului Charon, nenorocitulă a pierdută spe-

(1) Burada, Inmorm. p. 17.
(2) Com. de |. Avrami, stud. gimn.
(3) Burada, Inmorm,. p. 17.
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ranța de a trece cu barca balta cea glodesă, neavândă nici
uni bani pe care să-lă dea cu gura» (1).
In Properțiă încă aflămu acesta: «Rugăciunile mișcă inimile deilori ; și când luntrașuli a primiti banulii, porta
înspăimântătore se închide pe mormîntulă ierbosti» (2).
Ia fine Virgiliti ne spune: «Ttă mulțimea, ce-o vei aici este
săracă și fără mormintii. Acela acolo este luntraşuli Charon,
aceștia pe cari îi duce unda (luntrea) sunt îngropaţi» (3).
In fera-Românâscă,

ne

spune

d-li

Ionâuu,

că

«dacă ună

mortii este lunaticii și îndiuată cu uni frațe ali săi, care
trăesce, i se împănsză ochii, nasului, gura și urechile cu
meiit

și pietricele,

ca să nu se facă strigoiă ; iar

după ce-i

îngropă se slobâde o puşcă pe de-asupra mormîntului;
acesta, se face ca să nu se ivâscă vre-o vrajbă între cei doi
frați pe lumea, cea-laltă» (4).
Totit d-lii lonânu ne spune mai departe, că copilulă, care se
nasce cu căiță pe capii, se crede că după morte se va face stii
goi, de aceea, când more, i se I6gă trupulă cu rugă, iar în
ochi, în gură, în nasit și în urechi i se pune meiti anume ca
să nu se facă strigoii, şi așa se pune apoi în mormiîntii (5),
Românii din DBanată, se vede că totii spre acestit scopă,
„îi punti în ochi, urechi, nări și gură, în loci de meiă sai

„+

petricele, tămâe (6).

(1) Juv. II +. 265:
.
lam sedet in ripa tetrumque novicius horret.
Porthmea,

nec sperat cenosi gurgitis alnum,

Infelix nec habet, quem porrizat ore trientem.
(2) Lib. IV EL XI. v.7:
„ Yota movent superos: ubi portitos acra recepis.
Obserat herbosos lurida porta rogos.
(3) Aen. VL. 325:
"
Ilaec omnis, quam cernis inops et imhumataque turba est.
Portitor ille, Charon: hi, quos vehit unda, sepulti,

14) Op. cit.. p. 37.

(5) Op. cit, p. 41.
(6) Com. de d-lui Ios. Olarii.

Mai de multii era datină în Banată ca la fie-care morti,
de-ar fi fostă acela de ori și ce etate saii genii, să se chieme uni sciutorii (cunoscătorii), de regulă o moșă, care trehuia, să-i provadă cadavrulii cu cele necesare, ca nu cum-va
să se întârcă

ca strigoiă pe pămiînti.

Chiematuli străpungea

mai întâi scăfârlia mortului cu ună aci lungă, apoi îi
ungea: corpului în diferite locuri cu unsore dela uni porcii,
care sa tăiati în diua de Ignată, cinci dile înainte de Crăciunii; şi pe urmă mai punea alăturea cu dinsulă încă şi
uni băţii de upii șucii de lungit și ghimposă de măcieșă
(trandafiri de câmpi), care era menită a-li opri să iasă
din gropă, pentru că, încolotocindu-se cu vestmintele în ghimpii
acestuia, mortulă nu putea eşi afară (1).
Pe pieptă i se pune, în cele mai multe părți locuite de
Români, o iconă sati o cruce de lemnă, parte, ca să nu
se apropie duhurile cele necurate de dinsulă, și parte pentru aceea, ca să aibă creștinii, cari visiteză pe celt morti
în cele trei dile, câti stă în casă, ce săruta (2).
In unele sate din Bucovina, precum bună 6ră în Mahala,
este

datină

de

a se

pune

pe

mortii

și o seceră,

anume

ca

să nu crâscă, să nu se umfle, care, câti stă mortuli în
casă, atâta stă și ea pe dinsuli, iar când se pornesce la
gr6pă,

In
unui

se iea (3).

Ţera- Românescă esistă credința că dacă cadavrul vremorti,

până

la înmormîntare,

capătă mirosit

viaţa lui a făcută multe păcate (4).
Poti în /ea-Românescă e datină
(1) Art. u.

Alb.

Schott,

Walachische

Miărchen.

de

ase

grei,

pune

în

unui

Stuttgart und Tiibingen.

1845, p. 298.
(2) Burada, Inmorm., p. 15. Apoi com. de mai mulţi
Bucovina. câtă și din Moldova şi Transilvania.
(3) Com. de Ionică ală lui Iordachi
(1) Ionsnă, op. cit. p. 41.

Isacă.

Români

atâtă din

—
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mortii orarii pe frunte ca să fie păzită de focul celă nestinsti (1).
Afară de cele înşirate până aici se mai pune peste întregii
corpuli mortului, încă și o pânză albă și curată de casă,
lucrată

din

bumbacti

se numesce

saă

iuiori,

giulgii, sotoni sai

după puterea omuiui,

respeti (9).

Dacă pânza acesta, este subțirică și mai
se numesce piidrd.
Pânza acâsta, care trebue
dacă,

este

cu

peste piciore,
se va apăra
bată până la
ca podiă pe

putinţă, încă

care

alesii strevedie,

să aibă lungimea

și mai

corpului,

și

lungă ca să spânzure ceva

însemneză, după credința unora, că mortulii
cu dînsa în contra focului ce trebue să-lă străraiă (3), după credința altora însă ca să-i fie
care trebue să trecă când va merge, în ceea-

laltă lume (4).
Dela

acâstă

se acopere

pânză,

de regulă

cu

care

câtă

stă mortul

în

casă,

numai dela mâni în josu, și numai

în casă când e diformit la față, se acopere și pe capii, vine
apoi şi proverbulii «pare că i-ai luată, pânza de pe obrazi»,
care se aplică unui omi frte slabi și palidă la faţă (5).
După ce se pune mortul în secriii, atunci, fie elti diformi
„ori nu la, față, se acopere și peste obrazit cu dinsa; și așa
se înmorminteză.
Punerea pânzei acesteia e „atâti de îndătinată și r&spândită pretutindene, că nu o dată se face amintire despre
(1) loncnii, op. cit. p. 3.
(2) Burada,

Inmorm.

p. 13.— T. Simonă:

«Mortulti se acopere

de diferite calităţi, după cum e şi respectivulii de avuti»,
(3) Com.

de Ionică

ală lui lordachi Isacă.

cu o pânză

(1) In Câmpulungă,
.
(5) Datină pretutindenea in Bucovina şi Moldova, vedi şi Lambrioră, op.
cit. p. 151: «In stirșitii ilă acoperă câtti îi de lungii cu o pânză albă numită
în limba bisericel giulgiu iar în limba curgătore numai pânză ; de unde a și
rămasă vorba ce se dice când cine-va e galbănă şi istovitii: «par'că s-a
luatii pânzele de pe obrazii»,

—
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dinsa și în poesia poporană.

Așa întro doină din Moldova

cetimii în privința acâsta următârele:
Şi-oi lăsa cu jurămiînti

Să-mi. vii, maică, la mormintă,
Şi
Să
Să
Să

să dai ţerna într'o parti
veqi doru ce poti,
îei pânza di pe-obraziă
vedi morti cu năcazi

- Și so îcă di pi chicidri |
Să vedi mârtea

'nșelătâri (1).

Iară unt bocetă din Zransilvania,
se începe astu-felui:
„Puișorulii mei
De trăit ai fi
Mortea nu te-a
le-ţi pânza de
De

vedi

districtulă Năstudului,

iubitii,
trăiti,
'ngăduitii;
pe obrază

mârtea

cu

năcazi.

Ie-ţi pânza de pe picăore,
De vedi mortea 'nșelătâre

(2).

Românii din Țera-Românescă credendă că sufletuli omului
are

să trâcă

rătâre
„aripi

locuri

prin

de pânză
asemenea

căldurâse,

câti corpul
de

pânză.

faci

mortului

o

ap&-

lui de lungă la care adaogii
Tot-odată

se

faci

pe

dinsa

şi

patru cruci; câte una pe fie-care din aripi,. una pe pânza
de deasupra capului și alta de-asupra pântecelui. De ordinari pânza acesta, trebue să fie de tortii spre a-l feri mai
bine de radele căldurâse, fiindă mai gr6să (3), nici de cum
însă de mătasă sai altă materie subțire și slabă.
Escepţiune dela acâstă regulă generală se face numai
la clasa inteligenței, care însă nică când nu pste servi de
(1) M. Canianii, Poesit populare, Doine. Iaşi 1888 p. 130.
(2) Com. de d-lă T. Simonii,
(3) D. Stănescu, op. cit. p. 322.

—
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oglindă timpului și a caracterului strămoșescii, căci asimilându-se acâstă, clasă civilisaţiunii europene, a fostă silită a
desbrăca datinele antice ale protopărințilorii noștri (1).
Dacă mortulă e așezati pe masă sai pe scânduri în
formă de catafalcă în mijloculă casei, i se pune la capi o
cruce şi o lumină, de regulă, în lipsa unui sfeșnicii, așe-

zată întrunit vasiă.
In cele mai multe părți din Bucovina şi Jloldova însă se
pune unit sfeșniciă, pe care se află fosaguli și do care se
lipescii apoi și alte lumini.
Pe de laturi se punti, mai alesi prin oraşe, asemenea,
două, patru sai chiar și șase sfeșnice cu luminări, iară la
piciore unit sfeșnicu, dar fără lumină.
Sfeşnicele se aduci de regulă, din biserică. Iar luminele,
ce se află întrinsele, trebue să ardă di și n6pte, toti timpulu câti stă mortuli în casă, și ca să nu se trâcă de grabă,
se aprindu schimbiși toti doue câte d6uc, şi numai la
anumite momente tâte de-odată.
In acele locuri, unde stă mortul pe laiţă, arde de regulă
numai 0 singură lumină la capă. Iară unde e fârte mare
lipsă arde și ună opaiţi (2).
„Luminile, ce ardă la capulă mortului precum 'șin prejurulă stii, însâmnă că sufletul mortului respectivi merge
drepti la Dumnedeii, nu rătăcesce nicăiri prin aerii, de 6re-ce
arzândi luminele, vede pe unde are să se ducă. Dacă n'arii
arde, atunci nar ved6 pe unde să se ducă (3).
In multe locuri, şi cu deosebire prin orașe, este datină
de-a se pune imprejurulii. mortului încă și diferite flori şi
(1) AL. Besană,

stud. cit. în albina»

an. L. No. 57.

(2) În cele mar multe părţi ale Bucovinei și Transilvaniei, com. de A. Ma-:
covel și 1. Georgescu: «0 lumină saii două, după cum e și starea omului,
ardă diua și n6ptea pe timpul când e mortulă în casă.»
(3) În Ropcea, com. de [. de Cuparencu.

—
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anume, la cei bătrâni mai multi verdi și fără faţă, iară la
cei mai tineri de diferite colori, cu deosebire însă de coldre
mai multă roșietică.
Astiă-felii stă mortulii așezată, dacă a muritii de mârte naturală, de regulă trei qile şi două nopți, sait, după împrejurări, două dile și trei nopți, în casă, ca. să-lii potă vede
toti Omenii din comuna în care a repausatii.

Toti atâtea qile stai morţii și 'n vechime (1).
Nemijlocitii după așezare cei de casă precum și tote n6murile cele mai de aprâpe ale mortului cari se află de faţă,
voindu a-şi ar&ta întristarea, și jalea cea mare, ce o au după
dinsulă, dacă sunt dintro clasă moi înaltă şi mai cultă,
acopări tâte oglindile din casă câte co mâneştergură, cu
florii sati altă materie nâgră, ca nimeni să nu pâtă căuta
într'însele, iar țăranii, la cari se află de regulă numai câte
o singură oglindă în casă, o iati de pe părete și o ascundii

în ladă (2).
In același timpii în satele de peste Prută, din distriotulăi
Cernăuţului, precum şi 'n unele safe de dincoce de Prutii
din Bucovina, scoti din ladă tote lucrurile menite a se da
de sufletului celui repăusatii peste secrii, precum şi cele
ce ai a se pune la procesiune și a se da preoțiloră și cantorilorii bisericesci, şi a le anina pe nisce cuie, pe o poliţă,
rudă, saii frânghie de-asupra mortului (3).
După acesta se alungă atâtii cântă câti și mâțele din casă,
ca nu

cum-va,

în timpul

acela,

să-l începă și schimonosâscă

câti

stă mortului

așezat,

Gre-cum, căci după spusa Ro-

(1) Dim. Cantemirii, Descrierea Moldovei, Ed. Academici române. p. 1419:
«Cadavrulă nu se îngropă îndată în diua cea dintâi, ci aşteptă până a treia
di, ca nu cum-va să ingrâpe de viu pe vre-unii morbosi, care numai a leșinatiă.»

(2) În Bălăceana, com. de M. Jemna.
(3) Com. de d-lu G. Tomoiagă.
9
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mânilori din unele părți Sai întâmplat casuri, unde cânii
și mâțele, trăgând forte tare lu hoitu, ai stricati faţa, na-

sulu, urechile, ba chiar și mânele mortului (1).
Mai departe credit și spunii Românii

Bucovinei, că, mâțele,

dar

mai

cu

din unele

sâmă

câniă,

părți ale

carii

sunt

adeveraţii prietini ai omului, de aceea se alungă din casă,
cât stă mortulii pe masă, pentru că lori li-i forte jele după
omă, nu-lu poti de grabă uita, și din causa lori apoi nu
pote sufletulă eși din omii nici din casă afară (2).
Alţii iarăși credii că în câni și mâţe, fiindi animale spurcate, se ascundi spiritele cele necurate. Dreptii aceea, trebue alungate din casă, ca spiritele necurate ce sarii afla întinsele, să nu împiedice sufletul mortului de a merge la
Dumnedeu (3).
In plaiulu Prahova, precum şi ?n alte părți din era-Ro-

mânescă, nu numai

câniiși mâţele,

ci şi găinile, ba chiar

pânăși şorecii, cară arii av6 datină de a, umbla prin casă,
se prindă, se omoră, se lsă, se punti sub vre-o copac, se
închidă în pimniță, sat se ducă în câmpii departe de sati
și se lasă acolo anume ca să nu trecă peste morti, căci,
„trecendu, se crede că mortul se face strigoii și vine n6p-

tea şi la toți din casă le mâncă inima (4).
(1) Com. de d-lu Av. Macovei, preoti în Badeuţă; V. Turtureni, preoti
în Boianii; V. Burduhosă stud. gimn. de loci din Câmpulung; IL. Georescu,

învăţ. în Secadate;

Nic. Cotlarelucă

din Baia in Moldova.
(2) In Mănăstidra, com. de
horschi, stud. gimn.
(3) Cred. Rom.

din Costana,

EI.

din Stulpicani

și Titu Zaharescu

Agapi şi în Berchișesci, com. de G. Vele!

com.

de Dragoșiă DBumbacii,

stud. gimn.

și a

celoră din Stulpicani, com. de Nic. Cotlareiucii: «O babă mi-a spusii că cânii
și mâţele sunt animale spurcate, pentru-că toti-deauna remășiţa apel, care se
descântă și rămâne în fundiă, se aruncă pe câne sai pe mâţă, ca prin acesta
să se alunge tote relele din casă.»
(4) Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, an. II, vol. II, Bucuresci

1881, p, 386—887.—1.

St. Negoescu, Credinţe pop. publ. în «Lumina pentru
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In Banată, toti din causa de pe urmă se păzescii forte
tare cânii și pisicele, nu numai ca să nu trâcă peste morti,
ci toti-odată şi pe sub acesta, căci cum ar trece îndată n'ar
fi bine (1).
.
S'a întâmplatii adese-ori, că mișcândit vre-o pisică numai
pânza de pe morti, toți cei de față ai fugiti din casă (2).
Adevărata, causă însă pentru ce se alungă cânii și mâțele
din

casă,

nu

e cea

arătată

în

șirele

de

mai

sus,

ci,

după

cum spună unii Români din Bucovina, pentru că sufletuli
omului, după ce se despărțesce de corpi, să nu se pue pe
vre unulă din aceste animale necurate (3), iar după credința altora, că atunci când sufletulti se sbate și se muncesce ca, să iasă din casă afară, în ishirea sa să nu se bage

cum-va în vre-unii câne sai mâţă (4),

căci sufletulu, după

ce se desparte de corpi, după cum ne vomit încredința în
alti locă, nu se duce de-a dreptul în ceri,ci adese-oră se
viră în animale precum și în alte obiecte, unde petrece apoi
unit timpă mai îndelungat.

Toti atunci, când se alungă cânii şi mâţele din casă, este
datină, în unele sate din Bucovina, precum bună-ră în Bilca,
de a pune o năframă curată pe uni cuiă, credândă că sufletuli, după ce s'a, despărțiti de corpi, se pune pe năframa
de pe cuiul respectivi, unde așteptă până ce vine preotulă
toţi» an. III, Bucuresci, 1888, p. 474.— Ionenă, op. cit.p. 36—37: «ună morti
este păzită ca să nu trâcă peste elu vre-o pisică, căcl se face strigoiii şi moră
toți al casei.» — D. Stănescu, op. cit. p. 324—325: «Este importantia spune
aici câtii de înrădăcinată intre 6meni este ideia că in câne și pisică şi alte animale există duhuri rele. Ai cea mal mare veghlere pe timpulă când mortulă este în casă, ca sănu

trecă peste

eli vre-o pisică, nici chiar şorece, căci

atunci se face strigoiă. Pisica ce ar fi săritu peste vre-uni omii este dusă în
câmpi departe de' sati şi lăsată acolo, dacă nu este omorită.»
(1) Com. de d-li Jos. Olariu.
(2) Com. de d-lă 1. Georgescu.
(3) Cred. Rom. din Bilca, com.

de Iust. Cârdeiu.

(1) Cred. Rom. din Câmpulungă,

com. de Y. Burduhosă.

—
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și cantorul bisericescii ca să-i ducă corpulit la mormîntă. Şi
de dre-ce, după credința Românilorii, sufletulă merge cu trupulă până la morminti, de aceea punii ci și o ulcică cu
apă și pe ulcică o franzolă cu o lumină pe dinsa, credendi
că sufletulă toti timpului acela, câtă stă în casă, gustă din
apa și franzola de pe ferâstră (1).
In fera-Românescă, dacă înb'o casă mâre capul familiei,
mai e încă și acea datină că în aceeași di: se înjugă boii
dela casa, respectivă cu jugul răsturnată spre semnii că
dacă a muritii gospodarulii, tâte vori merge anapoda şi pe

dosii (2).
In fine, după tâte acestea, bărbatulă sati unuli dintre n6muri, merge la preotuli locali și-lă rogă a dispune să se
tragă clopotele pentru celu repăusată, apoi întorcându-se
acasă și mai dispunându unele și altele, se pornesce la orașulă din apropiere ca să cumpere cele necesare pentru morti,
mai

alesi

cușmă,

basma la grumază,

şi ciobote, iar dacă e femeie:

papuci, nimiteți,

precum

materie pentru zoboni

tulpană, materie pentru sucnă,

și t6te cele-lalte lucruri,

ce mai

sunt de neapărată lipsă la o înmormîntare.
Mama repăusatului, respective soția sau surorile ssle, precum şi cele-lalte nâmuri mai de-aprâpe de partea, femescă,
lepădându-şi tâte podsbele, precum: cercei, inele, mărgele şi
altele, iar fetele despletindu-și pe lângă acâsta, încă şi părul și lăsându-lă pe spate, începi a jeli mortulii bocindu-

se şi văicărându-se de-asupra și prin prejurul lui (3).
(1) Com. de Iust. 'Cârdelu, stud: gimn,
(2) Ionâniă, op. citi p. 39,
(3) Pretutindene în Bucovina. Vedi și Burada, Inmorm.

p.. S—9.
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VII.

STEGULU.
In unele locuri din Moldova era mai de multi datină de
a se scote mortuli după îmbrăcare afară pe târnații, și atunci
se rădica de-asupra lui pe casă uni stegi (1).
In Transilvania, și anume în ţinutulă Năs&udului, asemenea stegii se rădică și astădi în turnulă bisericei sai în
clopotniţă, dar numai când more vre-o fată mare sai vreunii feciori holteiii, adică care, câți a fosti în viață, a
apucatii a intra intre cei-lalţi feciori în joci (2).
Acestă stegii, care stă șese săptămâni în locului unde sa
pusi, are formă pătrată în mărime cam de patru decimetri
și e de colâre albă, împodobită cu flori și.mai alesii cu

bărbănoci (3).

|

Dela datina rădicării acestui stâgii.se vede că vine și qicala ca *nchinată stăguli» care însemnâză atâta câtii a mumită și care e forte respândită nu numai la Românii din
(1) Burada, Inmorm. p. 12.
|
,
(2) loană Niţu Macaveiii: «Datinele poporului români la inmormintări,o
publ. în «Amicului Familiei» an. VI. Gherla 1882 p. 94. — Burada, Inmorm.

p. 12. — Com. de Al. Boerii, stud. gimn,: «Când e băiatii sati feciorii i se
face ună stegă şi îlă punti în turnului bisericel.»
(3) loan Niţu Macavei, loc. cit.

—
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Transilvania ci și la cei din Bucovina şi cu deosebire în
acele sate ai căroră locuitori,: cea mai mare parte, se tragi

tocmai din ținutul Năsăudului și alt Sân-Giorgiului,

Toti aice e loculii să însemnămă că dintru începutii punerea saii rădicarea stâgului acestuia se va fi esprimatiu
prin verbulii a închina, căci numai așa ne putemi esplica

dicala, «a închinati stegulă»

(1).

|

In Bucovina precum şi n unele părți ale Joldovei cum
more și se așeză cine-va pe laiţă sati pe masă, anunțându-i-se
preotului locali trista întâmplare şi rugându-l a dispune
ca să, se tragă clopotele după celi repăusată, se aduce de
la biserică o cruce sai unii prapurii, care se razimă apoi
de ștreșina casei, în care se află mortul și anume, dacă
e cu putință, în partea despre r&săritu (2).
(1) In anulă 1877, nefiindu-mi cunoscută datina închinării stegului la morţi,

scrisei următorele

şire cu privire la dicala acâsta:

«Precum o armată, care se luptă din resputeri contra dușmanului, ce vrea
să-i repue viaţa, vădendă dela o vreme că cu tâtă bărbăţia şi încordările
sale, nu mai e nici ună: chipă de scăpare, vrândă nevrendii închină stegulă,
adică se predă, așa şi omulă, învinsii de slăbiciune, se închină morții, și dacă

„se inchină, more. Românii, după cum ne dovedesce istoria, ati avutii a, luptă
necontenitii cu' cei mal aprică, mal crunți și mai amarnici dușmani. Ei trebuiaii să stee, așa dicândiă, di şi n6pte cu arma în mână, ca în ori-ce vreme
să pâtă da picptiă cu dușmanii săi, să-și apere țera, religia şi viâţa. Când

"buciumulă îl striga la răsboiii, el săriai cu toții și se luptau cu o nespusă
bărbăţie. In cotro vedeati fâlfâindă stegulu de răsboiti într'acolo mergeau și
el, şi să fi fostit luptă ori şi câtă de

inverșunată,

totuși aveau

speranţa

că

vorii invinge, iar să închine stegulii, adică să se predea dușmaniloră, nici
când nu se încumetati, sciindă prea bine că atunci, cu închinarea stegului
și vicța loră

e repusă.

Căcia se da în acele vremi pe mâna duşmanilorii era

mai totă atâta ca și când singuri și-ară fi luată vicța, pentru că dușmanii
nu-i cruţai, ci-l omorau . . . . Dela acestă împrejurare (dar pâte că şi dela
alta) crcdi cii că vine proverbulă ca închinată stegulii» adică s'a predati
morţii, a muritii; cmai că era să închine steguliiv, mal că cra să m6Tă, și
ara închina steguli»

va muri.

|

(2) Lambriorii op. cit., p. 152: aln vreme ce se petrecă aceste, unit băetanu dă fuga, la popa ori la dascălii și cere unii prapurii ca să-lă razime
de 'naintea, casei, ca vestitoră de morte, și tot-odată să-i poftâscă pentru
cetirea
stâlpilorii pentru n6pte.»

-
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În alte părţi din Jloldova, precum bună-oră în Mălini și
alte sate de sub pâlele Carpaţiloră, îndată ce a muritii cine-va,
și sa așezati pe laiţă se aduce, nu numai uni prapuri,
ci şi o cruce. După acesta se bati de înaintea ușei în faţa.
casei doi pari: unulu de o parte și altulă de altă parte,
și legându-se de unulii prapurulă, iar de celă-laltu crucea,

se lasă

să stea acolo până

a treia

di, adică până

ce se

înmormiînteză mortulii. Dacă însă, în restimpulii celorii trei
dile, plouă sai ninge, atunci ca să nu se strice, se pună
de regulă sub părete de naintea, casei (1).
Prapuruli din Bucovina şi Aoldova înlocuesco stigulă
Românilor din ţinutulii Năs&udului. Eli servesce ca, semnii,
că în casa respectivă se află unit. mortii.
Dintru începutu credii că spre a arsta sătenilori, precum
şi tuturoriă

trecătorilorii, că în casa cutare se află unii morti

sa pusi pretutindeni ună brădană frumosi și verde, împodobită cu flori, cu cununi și cu mărămi în formă ca unu
stâgii (2), care representa cipresulii Romanilorii şi despre
care vomă vorbi mai pe largii în capitolul următori. Mai
pe urmă însă, neputându-se pretutindeni căpăta, brădani verdi,
ca să se închine imediati după repăusarea unui omi, sa
înlocuită cu stegulă, şi acesta, la, rânduli săi, după deplina
învingere a creştinismului asupra păgânismului, cu prapuruli.
In acestă presupunere ne întăresce încă și împrejurarea,

că Draduli dela morți în unele părţi din Banată se numesce
praporă (3). |
In fine în Banată, când more uni june sait o fată mare,
casnicii însciințâză pre nâmurile din altă comună despre casulă de mârte prin unii trimisi, care pârtă unii sfegă ne(1) Dict

de Măriuca Nistoriă.

(2) D. T. Bojinca, op. cit. 213.
(3) Com. de d-lă Ioană Popovici, învăţătoră,

— 95 .—

gru respective o maramă negră pusă întrun baticelă (1),
De odată cu rădicarea stâgului sai răzimarea praporului,
ori ceva mai târgiii, se tragi și clopotele după celă repăusată,
dându-se prin acesta de scire sătenilori, că s'a mai dusi
unulă din mijloculi loră, sati, după cum spune unii bocetii
din Bucovina:
Să trasă clopotele
Să resune văile
Și tote delurile,
S'audă nemurile
De prin tâte părţile;

ca, după

cum

spune

ună

altă bocetă

din Macedonia:

“"Toca și câmpan'asună
Tuta lumea tras'adună
Tru mormîntii să îii te pună.

Dacă celt ce a murită a losti unii omii bătrânii sai unulă
în fl6rea vieţii sale, atunci se tragi tâte clopotele, câte se

află la biserică, dacă, însă a fosti unt copil se trage numai

clopotului celă mici.
De aice vine apoi că cele mai multe Românce, când pe:
trecă pre uni copil. micii la morminti și anume când

ajungi și dai să între în biserică, adresându-se cătră clopoțelulu ce se trage, rostesci, între multe altele, și următârele
versuri :
Trage, trage clopoţeli,
Că-ţi mai vine-uniă voinicelti,
Tinereli şi frumușeliă,
Să-ţi perdi mintea după eli,
Dar nu vine să trăiască,

Că vine să putregâscă!

În acele sate însă atâtii din

Baucozina câtu și din Țerd-

(1) Com. de d-lii los. Olariii, învățătorii,
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Românescă, la ale căror biserici se află numai câte unii
singurii clopotă, când more unii omit bătrâni, clopotul se
trage mai multă, când more ună copilu se trage puțini,
iară când mâre uni omă în fl6re, ună bărbată plini de
virtute, ună feciori sah .o fată mare, atunci se trage forte
multi (1).
|
Insă precum în multe alte privinţe, așa și întracâsta, tragerea mai lungă sai mai scurtă a clopotelori atârnă, dacă
nu tocmai tot-d'auna, de bună sâmă că cele mai de multe ori
dela, starea repăusatului şi plata, ce-o poti da n6murile

sale pentru scopului acesta.
Dacă repăusatulă a fosti uniti omii avută și cu vadă în
satu, se tragi tot-launa mai lungă, iar dacă a fostă unii
„omu s&rmani, se tragi de regulă mai scurti.
Dovadă despre acâstă datină nu prea lăudabilă avemu
şi următorele versuri, ce le puse multi regretatulii nostru
poetii V, Alecsandri în gura paraclisierului din opereta «Pu-

raclisierulii sau Florină și Florica» :
Dacă mre-unui boerii mare
Puni clopotele 'n mișcare,
Şi facă

mare

Danda,

danda,

dandana:

danda,

na.

Iar când moră 6meni mai mici
Tragi clopotul de calici,
Care sună ca tilinca:
Linca, linca, linca, linca (2).

In timpulă acela, câtii stă mortul

în casă, clopotele se

tragă regulată de trei ori pe di şi anume: dimincța, la
amiaci şi sera. Prima 6ră însă se tragă immediatii după repăusarea și aşezarea celui mortă pe laiţă sai masă.

În diuade pe urmă și anume de cum se pornesce mor(1) D. Stănescu, op. cit. p. 321.
(2) Opere complete, Yol. îl. Bucuresci, 1875, p. 904.
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tul la țintirimă şi până ce se pune în grâpă, se tragii
ne întreruptă și numai atunci încetâză pe uni momenti
când se facu stările.
In fine mai e de observatii încă și aceea, că atât Ro-

mânii din unele părți ale Bucovinei, câtă şi cei din
părți

ale

ransilvaniei,

credu

că

sunândi

unele

clopotele

forte

„jalnică voră urma încă multe morți una după alta (1).
(1) Com. de d-lă 1. Georgescu.

dlarianii, Inmorm,. la Românul.

-
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VIII.

BRADULU.
Mai în tâte părţile locuite de Români, şi mai cu semă în
Transilvania, este datină de a se împodobi unii bradii cu flori,
cu năfrămi, cu mere, cu smochine, nuci, prune uscate, strafide, și a se pune apoi nu multi după repăusare, înaintea
casei celui repăusatii, ca semnii că în casa, respectivă se a-

flă uni morti (1).
In unele sate de pe sub pâlele munțilorii din Bucovina
şi Moldova, precum bună Gră în Solca, dar mai alesi în cele
dela Munte, ca în Stulpicani, Vatra-Dornei, Căndreni și

Negra-Şarului, bradul acesta, numită altmintrele şi brădană,
Drădănașă, târșii şi târșuți, se împodobesce-cu felu de felu

de zăhărele, cârne de mare și alte mărunțișuri, cumpărate
de prin dughene, apoi cu cănafi de strămătură de diferite
colori, precum: roșie, albastră, nâgră, cari se legă de ră(1) Burada, Inmorm. pag. 27.—M. Besanu, stud. cit. publ. în albina» an.
1. No. 57: «La casa repăusatului, sai afară la mormintă lângă capulii mor-

tului şi astădi se pune ori ce arbore, dar mai alesii uni dbradă tintră şi
frumosii, care adgse-ori se infrumuseţeză,—mai vertosă la feclori și fecidre,
cu cunune şi flori.»

—
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cu tort de lână roșie

și cu flori. Pe

lângă acestea, se mai legă de dinsuli încă și uni colaci, o
năframă, și o lumină, cari sunt menite pentru celi ce are

să-l ducă până la mormintă

(1).

In comuna Reșinari, precum și în altele de prin prejuruli
Sibiiului în Transilvania, se l&gă la bradă și lână dela oi,
dacă mortulă a fostii ciobanii. La fete mari se pune în virfulă lui cerceii şi inelul de logodnă, dacă a fostii logodită,

saii și alte inele, şi r&mânit acolo (2).
În unele locuri se mai

bradă

încrestâză în c6ja, acestui

|

incă şi diferite figuri (3).

In părţile, unde nu se află bradi, se împodobesce o crengă
de meri, sai de pruni sai și altii pomii.
In Dobrogea se iea ună copacii de lemnii de prunii și se
împodobesce cu cănură (lână) roșie, ștergare, busuioci şi

e

hârtie albă (4).

In Transileania, ţinutulă Hațegului, pomulii sait bradului nu
este alta, decât o suliță de lemnu de bradi, înaltă ca de
ună stânjeni, ce se pune numai la fete mari și la flăcăiaşi,

şi se împlântă în crucea dela mormintii, la flăcăi însă acea

“suliță e înaltă dela doi până la trei stânjeni şi se împlântă
la mormîntă, lângă cruce, prind6ndu-se cu cuie de ea. In
vârful lui se l6gă «unii chișchenei (5) roșu cusulii frumosi

(1) Com.

de Nic. Cotlarciucă;

dict de M. Ursaca;

veci şi «Bradul la pop.

rom.» de S. FI. Mariani, publ. în «Albina Carpaţilorii» an. IV, Sibiiă 187%, pag.
89; aŞedătârea» Fălticeni, 1892 p. 39: aDacă-l flăcăii saii fată, i se împodobesce unii brăduleţi. micii cu fire de lână boită, invălătucindiă crengele de
cari mai

atârnă şi canafi.»

(2) Burada, Inmorm. p. 28.
(3) 3. FI. Mariană, «Bradulă» publ. în op. cit. p. $9.-—Burada: Inmorm.
ÎN
p. 27.
(4) Burada, Inmorm. p. 27.—Idem, O călătorie în Dobrogea, Iași 1880 p. 22.
.
(5) Chişchenei = cârpă albă, năframă,

—
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cu firă, în care se anină unu clopoțelii micuţii și inelele
mortului (1).
In alte părți din Zransilvania, precum bună-6ră în comuna Orlati, se face pentru bărbaţii cei tineră și pentru
flăcăi ună stâlpi, în vârfului căruia, dacă e june neînsuratiă,
se pune unii porumbi ciopliti din lemni și o cârpă nouă,
iară dacă, e ciobani încă și o fl6că de lână, și astă-felu se
împlântă apoi la capulă mortului (2).
Mai de multi era datina de a se pune, unde era cu
putință, înaintea casei mortului, unii bradă tâncră, naltă și
frumosi,

care

era împodobitii

numai

cu

flori,

cu

cununi și

cu nălrămi, în formă ca uni stegă (3).
În unele sate din Bucovina, precum bună ră în Ilișesci,
districtul Sucevii, era” mai de multi asemenea datină de a se
împodobi

bradulii numai cu cordele

iar în Fundulă-Moldovei

chiar

roșii, albastre și verqi (4),

și astădi

se

împodobesce

numai cu flori şi strămături roșii, galbene și verdi şi de
asupra i se pune o basma negră, care e menită pentru cel
ce are să-li ducă la, biserică (5).
Bradulă la înmormîntări se face numai la, feciori holtei,
fete mari și arare-ori, în unele locuri și la tineri însurați.

La cei mai de multi însuraţi precum și la, cei bătrâni nu
se face nici odată (6),
După credința Româniloră din Bucozina, și cu deosebire
a 'celorii din Funduli-Moldovei, elii se face de aceea numai
la teciori și fete mari, pentrucă pe deo parte însemneză
(1) Burada, Inmorn. p. 27—28.
(2) Com. de d-lă Rom. Simă, învăţătoră.
(3) D. T. Bojinca, op. cit. Nota 3 dela p. 212.
(1) Dict. de Ermolai Ghiuţă, proprietară.
(5) Com. de Const. Mercheşă, stud. gimn.
(6) S. FI. Mariană, «Bradului», publ. inop. cit., pag. 89; — Burada, Inmorm.
p. 28;- Bojinea, op. cit. p. 213,
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tinerețea, celui pentru care sa făcută, parte, că celii morti
se căsătoresce pe cea-laltă lume ; și când se duce mortulti
la grâpă, atunci se trimetă vătăjei înainte cu bradul, ca.

să vestâscă nunta (1).

După înmormiîntare bradul acesta pretutindene se îngropă
la capulii mortului lângă cruce dimpreună cu băţulu de vătăjelu (vornicelii) alu celui ce Pa dusă (2).
Dacă nu se află bradit în apropiere de comuna unde se
află mortulă,

atunci

în

Zransilvania

este

obiceiul

să se

ducă călăreți, cântândii din fluere cântece de jale, în locuri depărtate, ca să aducă bradă, și când treci prin vreunii satit cu eli, fetele mergi întru întâmpinarea lui şi-ă
cântă până treci din hotaruli satului așa numiti «cânteculit
bradului»,

care

se obicinuesce

mai

multi

la

unele comune de prin munții Transilvaniei.
Iată aici vre-o câte-va din acele cântece,
muna, Demsuși, ținutulii Iaţegului:
Bradi încetinatii (3)
De unde-ai tunată (4,
Din verfșori de munte

-

Dela flori mai multe,

adunate

din

în co-

Tinereluli celt voinicii
Cum nu-i frică de nimici,
ȚELE a rinduitu,

ȚEL a porunciti

Dela loci pietrosi
La locă mlăştinosti,
Cu capulii la vale

La şepte gropași
Și totii călărași,
EX să mi se ducă

Fără pici de cale,
Şi pân” te-orii tăiată,
Toti ori flueratii

locuitorii

Şi să mi te-aducă
-

Din vârişoră de munte,
Dela flori mai multe

(1) Com. de Const. Mercheşii.
(2) Bojinca, op.

cit, Nota

dela p. 213;
— Burada,

Inmorm.,

p.

28; idem,

O călătorie in Dobrogea, p. 22; — S. FI. Mariană, «Bradului», op. cit. p. 89;
— «Ședătârea», Fălticeni, 1892, p. 40: «Bradului se punc la mormintii lângă
„cruce unde rămâne până se usucă.»
(3) Infrundită.
(4) Venită.
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Cu nouă topâre
Bradii să-mi dobsre.

Nouă sgrebelungl
Prin păduri și lunci,

Că el a umblati,
Țări a 'ncunjuratii

Pe una să-i vie
Doră dela soție,
Pe alta să-i vie
Dori dela frăție,
Pe una dori dela tăicuţă,

Şi nici a aflati,
Nici a căpttati
Nevastă să-i placă,
Soție să-și facă ;
După ce-a umblatii,
Elă a căpătati
Nevastă de munte,
Dela flori mai multe,
Naltă și brădâsă
Ca elti de frumosă,
Departe a mersi
Şi el mi-a trimesi
Alti

Chişcheneui rotatii
Cin' tea blăstămată,
Vicoli să te-ajungă,
Omăti să te ninsă,
Ventulu să te bată,
Sâre să te ardă,

Să toti albesel
Să nu putredesci.

cânteci:

'Finerelule,
Voinicelule,
Cine ţi-a poruncitii
De te-ai coboritii
Din brădui mai mulţi,
Din cci munţi cărunți
Totă mi-ai poruncitii
De m'am coboritit

La mijlocii de ţară,
Unde-i ap'amară,
Unde-i apa lină
Şi iarbă sulcină.
Dar ei m'ati minţită

Alu

Pe alta dorii dela măicuţă.

treilea cântecii sună

Şi nat coboritii,
Că iată mă ducă
La capi de voinici,
Vânturi să mă bată,
Sâre să mă ardă,
Nime să nu-mi crâdă.
Brădete, brădete!
Bradă încetinatii

Răi te-au blăstămati,
Ciw'te-a 'mpodobită
Şi cin'te-a cusutii,
Venturi să te bată,
Nime să nu-ți credă.

așa:

Tinerelule,
Voinicelule,

Cum n'olii fi superatii,

Ce ești supăratii,
Ce te-al mâniatu?

Că de-ună anii de dile
Din alenă (1) pe mine

(1) Din ură.

Că vidra m'a mușcatii,

—

Toti mi sai vorbiti

Unde-i ap'amară,
În grădină lină
Cu apă sulcină,
Venturi să mă bată,
S6re să mă ardă,

Şi sau sfătuită,
Ei ca să mt tae
Din aste părac,
Şi să mă
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toti ducă,

Şi să m& aducă
In mijlocii de ţară,

Nime să nu-mi credă! (1)

La Cugiră, sati lângă, Orăştie, tot în
more uni
ceremonie

Transilvania,

când

fecioră, se aduce Draduli dela munte cu multă
de cătră feciori şi fete mari îmbrăcaţi toți în veş-

mințe de s&rbătore. După, ce Iaii tăiatii îl ieati câți-va feciori
pe mâni, și-lă aduci în satii, urmaţi de fetele, cari mergi
în urma, lori, ținându-se cu mânele pe după capi.
Pe drumă, când coboră bradulii acesta dela munte, și-l
ducă la casa mortului,

cântă următârea, poesie:

Bradule, Bradule!
Ce rându ai avută,
De mi-ai scoboriti
Dela locii pietrosi
La loci marghelosi? .

— Ei rendă .n'am

avută,

_Dar la min'oră vint
Cinci, patru voinici,
Toţi cu capul golă
Şi toți cu topâră,
Toţi să mă doboră;
Până m'ai tăiatii,
Mi-ori totii flucratii
Şi soră lăudatii,
Că ei m'oră sădi

Unde-i apa bună,
In
Da
La
La

cornii de grădină.
ci m'oră săditi
capu de voinici,
celui locti jalnic!

— Bradule, Bradule!
Nu te supăra,
Că voinieu-mi are
Unii dulce de tată
Şi-o dulce de mamă,
Și frați şi surori,
Veri şi verişdre.
Se vori aduna
Şi te-orii lăcrăma
De nu te-l usca!

La mijlocii de satiă,
La celă loci chitată,

(1) Burada, Inmorm,,

La lină fântână,

p. 28—33,

—
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După fie-care vesti ali acestei cântări repeteză

și refrenulii:

tot-odată

.
Bradule, Bradule!
Nu te supăra.

Iară după ce au ajunsi la
înlăuntru, cântă :

casa mortului

şi ai

întrati

Voinice, voinice!
Nu-mi place, nu-mi place,
Ce nevastă-mi ai!
Naltă, minunată,
Naltă și subţire,
"Crescută 'n pădure,
Tăiată 'n secure.
Voinice, voinice!
Nu-mi place, nu, nu
Cu ce-i îmbrăcată,
Cu haină uscată.
Voinice, voinice!
Nu-mi

place,

nu,

nu!

Cu ce-i învelită,

Cu frundă 'ncrețită! ...

La acesti cânteci încă se repeteză refrenul :
Voinice, voinice!
Nu te supăra! (1).

Dacă, celu, cui se aduce bradulu, are femee, se cântă aşa:
Bradu încetinatiă,
Nu fii suptrată,
Că nevasta ta
Ea sa mâneca,
De mi te-a uda,.

De nu

te-i usca (2)

(1) S. FI. Mariană, «Bradulă» publ. în op. cit
(2) Burada, Inmorm,.

p. 35.

—

105. —

In Bucovina, după câti scih eu până acum, nu, există
nici o ceremonie deosebită. când se tae şi.se aduce braduli
acesta din pădure.
In timpurile vechi însă credii că şi Românii Bucovineni
încă îlu vori fi tăiat și adusi în același chipi ca şi frații
lori din Transilvania. Ca dovadă spre întărirea acestei credinţe ne pote servi următoriulă cântecă din Ilorodniculiide-jos, districtulu Rădăuţului :
— Bradule, brăduţule !
Ce-ţi este, drăguţule?
Ce te legeni fâr'de ventu,
Făr'de vântii, fâr'de cuvîntii,
De-ajungit crengilen păminti,
Făr'de vânt, făr'de ploiţă,
Făr'de lecii de neguriță?
Ori trupina ţi-a slăbitit,
Ori viţele-ati putrediti,
Ori altă ceva ai păţitii?
„— Viţele n'au putrediti,
Nici trupina n'a slăbit,

Da la mine c'ati venită .
Trei voinici cu trei topâră
La pămintii să mă ob6ră,

Să mă ducă'm josii la ţră;
Trei frățiori din trei părţi

Să mă tale în trei bucăţi,
Să mă facă vălurele,

Să mă ducă ?n jos cu jele
Pe-o parte de drumurele,
Să mă puie 'n ţinterimu,

Să mă vadă arsă în scrumi !

In munții apuseni ai Transilvaniei,

unde e datină de a,
se duce mortulii la morminti pe cari, braduli se duce pe
umeri de doi feciori, cari mergi înaintea carului, iar tetele şi nevestele înrudite cu mortuli, ședândii în carii cu capulii plecată pe; sicriu, cântă, cu uni versu duios următo-

rulă cântecii:
Bradule, bradule,
Ce bore-a bâtuti,
De te-ai scoboritii
De la loci pietrosii
La loci revenosă ?

— Da ei n'ași fi zintă,
După mine ori zintă
Toti patru voinici,

Ca patru haiduci.

Şi moră

înșălati

Până moră

tăiatiui:

Că pe min' m'oră pune
La
La
La
Da
Pe
|şi

onii capii de fată,
oni stanti de pâtră,
isvoră de apă.
morii înceluită ;
min'm'ori adusi
pe min'm'orii pusi =

—
La
La
—
Nu
Că
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Bradule, bradule,
Nu te spăria,

onă capi de june,
o putrejune.
Bradule, bradule,
te spăria;
şi eli, că are

Că și elu, că are
Fraţi și surori,
Veri şi veriș6re,
Cari to-ori lăcrăma,

Tată și mamă,

In câtă nu te-i usca (1).

Cari te-o lăcrăma
Și nu te-i usca.

Alti cânteci, care se cântă. când se duce bradului la bi- serică şi de aici la ţinterimii, sună, precum urmeză ;
i

Brădete, brădete,
Mergând înainte
Să bagi în minte
A mele cuvinte.
Dacă te-a întâlni,
Ori ţi-a veni
Maica Domnului
Şi a Fiului,
Tu să mi-o petreci
Şi să mi-te pleci,
Drumi ţi-a ar&ta

Şi te-a îndrepta
Să mergi cu sorele,
Iar nu cu apele,
Că sorele-i mergttorii
Șinapoi întorcătorii,
Dar apele-sii curgătore
Şi'napoi ne'ntorctătâre (2).

In unele părți ale Banatului
mită

altmintrelea,

este datină ca bradul,

și praporă, care

așișderea,

se pune

nu-

numai

la capul junilorii și fetelorii mari, să se aducă din pădure
de juni numai pe umere, nici când însă .pre vre-un cari
sau căruţă, căci nu e bine. Iar după ce Lai adusi acasă
(1) Frâncu,
(2) Burada,

op. cit. p. 175—176.
Inmorm. p. 34%.

=

107 —

se l6gă de dinsuli trei -mărămi, cari se dai apoi drepti
„plată juniloră, ce Lai adusi din pădure a casă și de aice

îl duci până la gr6pă (1).
De esistă șin acâstă ţâră vre unii cântecă anumiti pe .
când se aduce braduli acesta, din pădure, nu scii, căci
până acum nam putută nimica afla în privința acâsta.
La, aducerea, sa însă spre grâpă se cântă și aice, ca șin
“Transilvania, următârele versuri, pre cari le scotemi dinirună boceti mai lungi întitulatii «petrecerea mortului.»
Sufleti despărțitii,

Verlurile tele
Să trecu peste ele

De multe mâhnită,
Plâcăși se duce,
Marea o ajunge.
Vine marea mare,
Vine'n tulburare
Grei urlândă şi urducândi,

Ce lumea-mi desparte!
— Eu nu poti întinde
Tu să le poţi prinde
Verfurile mele

Totă lumea spăimîntândii.

Să treci peste ele,

Unda se aduce
Lumea s'o îmbuce:
Toti mălini, călini,

Că'm mine-a puiati
Din inimă spureatii
Roșu şoimuleţii.

Braqi din rădăcini.

Când nici vei gândi,

Iar în gr6pa

Puii te-orit simţi
Şi ei ori șuera
De te-i spăria,

mărilori,

Unde-i bradulii qinelori,
'Trecătârea apelorii,
Sufletul stătea
Și mi se ruga:
—

Brade,

brade,

Marea în cea parte

In mare-i cădâ,
Și te-i îneca ...
— Las să fie-așa!

Intinde-ţi întinde,

Vine marea mare
Vine'n turburare,

Ei să le poti prinde

Greă 'urlândă și urducândi

Să-mi fii frate.

(1) Com. de d-lu Iosifă Olarii, înve&ţ. în Domani:
«Bradulă se pune numai la jun! și fete mari, cari se și aduce din codru
numai de juni şi numai pe umeri, dar nici de cum pe carii.
«n Maidanii, comuna mea natală, lângă Oraviţa se pune de regulă numal
dragi. Aice insă, în Domanii, se pune și gorună numiti praporă.» *

—

Tâtă lumea spăimântândi.
Unda se aduce
Lumea s'o îmbuce;
Toti mălini, călini,
Bradi din rădăcini.

Iar în ripa mărilorit
Unde-i bradulă dinelori,
Trecătârea apeloriă,
Sufletulit stătea
Şi mi se ruga:
— Brade, brade!
Să-mi fii frate.
Intinde-mi, întinde,

Să le potii cuprinde
Trupinele tele
Să treci peste ele

Marea în cea parte,
Ce lumea-mi desparte.
— Eu nu-ţi poti întinde
Ca să le poţi prinde
Trupinele mele
Să treci peste ele,

Că 'n mine-a puiatii
Vidră lătrătore,
Omeni pânditâre.
Nici nu oi gândi,
Puii te-oră simți,
Ei mi te-oră lătra

De te-i spăimenta,
In mare-i cădâ
Şi tc-i îneca.

— Las'să fie și-așa!
Vine

marea

mare,

Vine'n tulburare,
Grei urlândi și urducândui

Totă lumea spăimântândi,
Unda se aduce,
Lumea s'o îmbuce.
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Totu mălini, călini,
Bradi din rădăcini ;
lar m ripa măriloră,

Unde-i bradul dinelori,
Trecătorea apelorii,
Sufletulii stătea
Și mi se ruga:
— Brade, brade!
Să-mi fil frate.
Intinde-ţi întinde,

Ca să le potii prinde,
Rădtcini a tele

Să trecă peste ele,
Că 'n mine-a 'neuibatiui
Şi apoi a puiatii

Gaibină șerpone,
Ce picre de fome

Nici nu vei gândi,
Puii te-oră simţi
Şi orii şuera,
Tu te-i spăimenta,
In mare-l căde
Și te-i îneca.
— Las'să fie şi așa!
— Hai, brade, hai,
Multii m& mai rugai,
O rugare mare
Cu multă răbdare.
Brade, brade,
Am și eii uni frate,
Uni frumosii păcurărelii
Şi are ună toporeli,
Şi are verișori,
Ei te vorit tăia
Şi te-orii răsturna.
Maisteri vorii veni
Şi te vori ciopli
Şi din tine-orii face,
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Ca să fie pace,
Punte peste mare,

Şi trupinele 'ntindea;
Iară mortulii îmi trecea,
| Unde dorulă îl ducea,

Staibă trecătâre
Suflete-ostenite

Marea

Cătră rai pornite.

fără nume

L'aia-laltă lume . . (1)

Bradu-atuncia se gândia

Altă cântecii despre bradă, toti din Banati și anume din
comuna, Ecica, care se cântă nu numai când se duce mortulu la grâpă, ci și mai nainte pe când se află acesta în
casă, sună precum urmâză:
Vine

marea,

vine.

Ce-aduce cu sine?
Miluri
Și cămiluri,

Braqi din rădăcini.
luga, mi se ruga
Tinăra Mariuţa :
— Brade, brade,
Fie-mi frate !

Intinde-ţi, întinde
Trupina ta,
Să treci eu peea!

— Eă o-ași întinde,
Dar să-a mea trupină
Puiata puiatu

Venătă zidrâne (2),
Galbănă șerpone (3).
Prinde-a șuera,
Tu te-i spăria
Şi 'n mare te-i da
Și mi te-i îneca,

Lumea-o rămân (4).
(1) Simeone Mangiuca, Călindariă, pe an. 1882, Brașovă 1$81, p. 121—131,
(2) Mueruşca de vidră sai și vidra cea bătrână.
(3) Şerpoică.
(4) Vedi

«Gazeta

Transilvaniei,»

an. IV.

Brașov,

1891, No. 22.

—

Precum

110 —:

de astădi,

Românii

așa şi

Romanii,

strămoșii

nostri, aveai datină de a pune înaintea, casei mortului
unii. chiparosii—cupressus,—care era consacrati lui Pluton
respective Ditis, qeult infernului, și care era simbolului morţii şi a jelii, pentru că chiparosuli, dacă se taie odată,
nu mai are viață, nu odrăslesce mai multii, tocmai ca. şi

|
omul, când i se taie firulu vieței (1).
“Paul. Diac. Excerpt. exlib. Pomp. Fest. de significat. lib. II,

ne spune în privința acesta următorele: «chiparoșiă (cupreșii)
se puneait înaintea casei mortului, fiindii eli unii arbore, care,
dacă se taie, nu mai odrăslesce, după cum şi dela morti
nu mai este nimica de sperati, din care causă se și privia

că acestii arbore

sta, sub tutela

părintelui

infernului (2).»

lar Serv. ad. Aen. 2.714; 3,64 ne spune «fusese încă.
obiceit la Romani, ca să se puie uni rami de chiparosi.
înaintea casei mortului, ca nu cum-va să se pângărâscă ponțificele intrândi acolo din nesciință (3).»

Şi precum Românii de aqi îndătin6ză a împodobi bradulă.
cu canafi și strămături de diferite colori precum și cu năfrămi şi a-lă duce înaintea mortului, iar după înmormintare
a-l îngropa, la, capulii acestuia, toti așa, făceau și Romanii cu
|
chiparosuli.
In privința împodobirei ne spune Virgiliii următorele :

«Staii Manilorii altare jalnice cu legătre albastră și cu chi-

parosii întunecatii (4).»
PI
IN
(1) Burada. Inmorm.
înmormintare,

(2)
arbor
et ob
(3)
poni,
(4)

pe

60. — Michaile

publ. în «Albina»

Besani,

an. ]. Viena

Datinele

1866. No.

Româniloriă la.

57.

Cupressi mortuorum domibus ponebantur ideo, quia. huius genoris.
excisa non renascitur, sicut ex mortuo nihil iam est sperandum quam
causam în tutela Ditis patris esse putabatur, .
Moris autem Romani fuerat ramum cupressi ante domum funestam
nequisquam pontifex per ignorantiam poliueretur ingressus.
Acn. II. 63:
Stant Manibus arae
„. Caeruleis maestae vittis atraquo cupresso.

—

Il —

„Tae în privința ducerii chiparosului la morminti şi îngroparea lui la capulii mortului aflămă la, Horaţiu acestea, : «Trebue să părăsesci pămintulii și casa şi soția plăcută și din
acești arbori pe care îi cultivezi, nu-ți va urma ţie stăpânitoră pe scurti timpi nici unulă, afară de chiparosuli urgisitu (1).»
De multe ori însă în loculii chiparosului aveai Romanii
datină de a pune şi bradii. Căci iată ce ne spune Pliniu:
«Bradului îi place munții și frigulă, este arbore de mârte
și se pune la portă ca semni de dolii (2).»
Aceși doi arbori, chiparosulă și bradulă, sunt unicii, despre
cari scimu cu positivitate, că Romanii îi. puneati. înaintea.
casei mortului.
Coloniile

romane

însă

aduse

de

Traiani

în

Dacia,

ne-

aflândi chiparoși în acestă, țâră, at fostii constrinse să renunțe la, chiparosă și să întrebuințeze numai bradulii. Acestă.
renunțare însă nu le-a. cădutii de felii grei întâi, pentru
că în patria lori originală chiparosuli era întrebuințatii mai
multi la înmormintările cele pompsse ale patriciilori, nu

însă şi la plebei (3), şi ali

doilea pentru că. în

Dacia a-

flară o mulţime de păduri de bradă, care se ţine .de aceeaşi

familie ca, şi chiparosulii (4).
Henunţândi

coloniştii romani

(1) Od. îl. 14, 21—24:
Linquenda tellus et domus

din Dacia la întrebuințareea,

ct placens

Uxor, neque harum quas colis arborum
Te praeter imvisas cupressos

Ulla brevem dominum sequetur.
(2) Hist. nat. XVI 10, 18: a«Picea montes amat atque frigora, feralis arbor
et funebri indicio ad fores posita.»
(3) Lucan. Pharst3, 442: «Et non plebeios luctus testata cupressus» — și chi-

parosulă,

care n'a doveditii

plânsetele plebeice.

(£) Bojinca, op. cit., p. 213, în Notă dice: aBradulă tocma, se potrivesce cu
cupreaulă Romaniloră, pentru că precum cupresulă tăiatii odată numa! lăstăresce, așa nici bradulă lăstăresce mal multă, dacă se taie odată.»

—
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chiparosului, nu renunțară ei şi la credința despre puterea
acestuia. Din contră, strămutară cu timpului atât datina cât
şi credința despre chiparosii cu des&virșire la radă.
O legendă din Bucovina ne spune următârele despre bradiă:
«Cică dintru începutit Necuratuli se ţinea scai de Dradă,
spunândă că e copaciuli lui. Deci ca să nu se apropie nici
unii omiă de dinsuli, a luati și a bătutii o mulțime de cuie
de fieră jură împrejuruli lui.
«Vădândă acâsta Dumnedei, s'a mâniatii focii, și scoțendi
din bradă cuiele de feră, a făcuti alte cuie de lemnii cu
cruce și pe acestea, le-a, bătutii în locul celori-lalte.
«De atunci ai rămasi «cepurile cu cruce» în fie-care
bradă, şi fiind ele cu cruce Necuratulii nu se pote apropia
de acestă arbore. Dar cu tte acestea a, mai rămasă în
bradă puţină mânie de-a Satanei și de aceea pocnesce eli
când îlu pui pe foci (1).»
Chiparosulu, după cum am vă&duti mai sus, era con-

sacratii lui Pluton respective lui Ditis. Bradul,

din contră,

în urma. influenței creștinismului, deveni la Români unii
ap&rătoră .și scutitorii în contra Diavolului, care în casuli
de față, nu e nici mai multi nici mai puţini decât Pluton
sai Ditis alu Romaniloră, adică deuli infernului.
lată, deci de unde vine datina și credința Românilor,
urmaşii coloniilorii romane, de a întrebuința până și în

diua de adi braduli la înmormiîntări!
(1) S. FL. Mariană, «Bradulă» publ. în cAlbina Carpaţiloră» an. IV. Sibiu
1879, p. 88. — Trebue să observămă aicl încă şi aceea, că Românii întrebuințâză numal bradii albi, care are cepuri în formă de cruce, nici când
însă altă. soii de bradu, ale cărui cepuri nu-să

molidă, pină, etc.

crescute

în „cruce, bună

oră

—
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IX.

BOCIREA.
Nemijlocită după ce sa așezat mortulit pe laiţă sau pe
masă, ori puțini ceva și mai nainte de acâsta, femeile, cari
sunt mai de aprâpe înrudite cu dinsuli, lepădându-şi, cum
ami amintită și mai sus, tote pod6bele, precum: cercei,
mărgele, salbe, inele și altele, iar fetele, pe lângă acâsta, mai
despletindu-și încă și părul şi lăsându- “și-l să atârne pe
spate, se apropie de cel repausati și plecându-și capulii spre
una din urechile sale, prindă mai întâi a-l striga de vr'o

3—4

ori pe nume (1).

I6ne (2), iubitulă mei,
“ Ionică, scumpulii mei,
Ionică, dragul mei!

Sau:
Miridră, scumpa mea,
Mări6ră, draga mea,
Măridră,

mila

mea!

(1) Usitată pretutindeni în Bucovina, precum şi 'n cele-lalte ţări locuite
de Români; vedI Burada, Inmorm. p. 9. — Lambrioră, op. tit. p. 131,— Bo-

jinca, op. cit. p. 209—210.

(2) După cum e și numele celui repăusată.
Marian, Inmorm. la Români.

|

83

.

—
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Și apoi a Boc) (1) și a dice:
Da cum
Te-aşa

de te-ai înduratii
iute

ne-ai lăsată.

Ian scâlă și te trezesce
Şi cu noi ceva vorbesce:
Măcar două, trei cuvinte

«

Ca să le ţinemi în minte,
Că de când ai adormitii
Mai multi nu mi te-ai trezită,
Cu noi nimici n'ai vorbiti (2).

După acestea, precum şi după multe alte cuvinte, ce le
adreseză ele mortului prourmâză mai departe qicendii:
Ati doră nu mă audi,

Au nu vrei ca să-mi răspundi,
Aă

tare te-ai mâniată,

Ori îmi ești multă supăratii ? (3).
In urmă

vădându

dă nici uni semni
închee asti-felii :

că

numai

de visță,

de

giaba

îlu strigă,

că

nu

da încă să le mai și răspundă,

De cântată ţi-ași mai cânta,
Dar mi-i friptă inima
Și nu potă mai multă cânta
Inima mi-i friptă 'n mine,
Că nu v&dă sufletă în tine:
Suflețelulu ţi-a sburatii
Sus în ceriulii celii înaltă
Și pe mine m'a lăsată,
M'a lăsată să pătimeseii
In lume să m'osindescă,

De-alii tăi doră să mă topescă (4)!
(1) In unele părți ale Transilvaniei, precum bună-6ră pe valea Sameșului,
comuna
comuna

Retegi se dice, în locii
Orlată, a glăsi.

de a boci, a gogi, în altele insă,

precum

în

(2) Dict. de Măriora Bărbuţă din comuna Crasna.
(3) Vedi

și Bojinca,

op. cit.

p. 210;

Lambrioră,

Inmorm. p. 31.
(4) Dict. de maica mea Rucsanda din llişescl.

op.

cit,

p.

151;

Burada,

—
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Sai așa:
Te-ași cânta ca clopotulii,
Dar mă dâre sufletului;
Te ași cânta ca cetera,
Dar mă dâre inima:
Că mi-e nâgră ca tina.
Când ași duce-o la fântână
N'ai sci inimăi ori tină,
Când ași duce-o la isvortă
N'ai sci inimă-i ori molii (1).

„În același timpă, punându-și fie-care pălmile
la ochi, caută,
cu cea mai mare luare de s6mă, ca să
nu cadă nici O
lacrimă pe obrazulă mortului credendii
că lacrimele, cari
ari cădc pe dinsulă, Lară frige ca apa
cea clocotitâre și
j-ari îneca sufletulii nevinovati (2).
Din acâstă causă se vede că vine apoi
și datina celor
mai multe bocitâre de a, ţins în restimpulu
bocirii.0 năframă, la ochi.
|
|
Cam la jumătate de ră, după ce sai văicărati
și bocitii

de-asupra

mortului

și prin

casă,

şi

anume

când

începi

a,

se trage clopotele, iesă afară și aice
unele,. încunjurândi
casa de trei ori. de jură împrejuri, iar
“altele postându-se
la fie-care cornă alt casei, prindi a boci
și mai tare, dând
prin acâsta vecinilorii precum și celorii-lalți
săteni de scire

despre nenorocirea ce sa întâmplată (3).
In unele

comune

din Bucovina ȘI mai alesii de prin munți

în asemenea casuri se trimbiţă numai cu
trimbiţa (4).
n
I
NI

(1) Din districtultă Năstudului, în Transi
lvania, com. de d-lă T. Simonii,
(2) Cred. Rom. din Stupea, com. de Al,
Baciti şi a celoriă din Crasna, com.
de At. Germană.

(3) Com. de d-lă V. Turturenii şi G. Tomof
agă din Boiană, Mahala şi alte

Sate din Bucovina.
(4) Burada, Inmorm.

p. 9. —

,
aTrîmbifa este

unti soiă de buciumti lungi și
dreptă făcută din doge de bradi și legată
cu câjă de mestecănii »

—
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In o sâmă de comune din Banată însă, femeile, îndată
ce mâre cine-va, se sue pe ună atare locii mai înaltă, şi
acolo apoi începi a plânge și a se văeta cu' durere pătrundătore pentru celt repausatii (1).
Fie-care mortii se bocesce pretutindeni de trei ori pe di
în tustrele dilele, câtii stă acesta în casă, și anume: ântâia
ră nemijlocitii după ce a repausată și s'a, așezatii pe laiţă,
iar după aceea, regulată dimineța, la amiaqi și s6ra, şi
anume totii-deauna. când tragii clopotele. Afară de acesta se
mai bocesce mortulă când vine vre-o rudă sa prietină
din alti sati, care nu se ar&tase până atunci, apoi a treia
qi când i se aduce sicriulă și procesia, „când sosesce preotulă ca, să-lă iea, și să-lă ducă la morminti: şi pe drumu
până ce ajungi la ţinterimii și se pune în grâpă! (2).

Rocitârele,

adică

respective

femeile,

fetele,

căci. numai

acestea îndatinâză a boci pre cei morţi, sunt de regulă rudeniile cele mai de aprope sait mai depărtate ale repausatului,
precum: mamele, soțiile, surorile, verele, cumnatele, finele

şi cumătrele, precum și acelea ce au stati în 6reși care le-

gătură de amiciție cu mortulă. In prima linie însă vină
totii-deauna mamele și soțiile. Dacă mortulu nu are rude
mai de aprope versate în arta, bocirii, cari să-lii bocescă,
- sati, cari își acu o
atunci: se năimescii femei străine din

(1) M.

Besanii, stud. cit. publ.

aAlbina»

an 1, No.

58.

(2) Pretutindene în Bucovina, România şi Transilvania. Com. de d-nii Rom.
Simi, 1. Georgescu și T. Simonă. «Cer morţi se bocescii in cele trei dile de
n6ue ori, de trel orăpe fie-care di,.şi anume când tragi clopotele: dimineţa,
la amiadi şi la vecernie.» Vedi Burada, Inmorm. p. 82.—Lambrioră, op. cit.
p. 152. «Femeile, rudenil repausatului, îlă bocesciă în deosebite restimpuri
ale diler: la resăritulă, amiadă-di

când sosesce

şi apusuli

sârelui, apol ili mat

bocescii și

vre-o rudenie saii prietenă ali repausatului, ce nu se arătase

încă, fiindă din alte sate dusă după

nevoile

vieţii.»

—
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meserie din acâsta, și cari pârtă adevăratuli

nume

citâre, plângere sai şi tămdietâre (1),
In unele

sate

din

Bucovina,

precum

de

do-

|
în Vicovuli-de-sus,

este datină când more uni feciori holteit ca. să se adune

mai multe fete mari și apoi două câte două să bocâscă pre
celă morti. și după ce sfirşesci cele două dintâi, începi
cele-lalte două de pe urmă, și toti așa pe rând până-li

ducii de-lu îngrâpă.

|

|

a

In alte sate; totă din Bucovina, Și moi alesă în cele de
pe sub p6lele munțiloriă, este, din contră, datină de-a se pune

mai multe fete întruni șşiri de'naintea, casei.și apoi, clăti-

nându-se

când

într'o parte când

în alta, de-a. boci tâte de-

odată pe celt morlă (2). |
In Afunţii apuseni ai Transilvaniei, dacă celt morti e ună

june sai o fată mare,

atunci unele dintre fetele mari cântă

(1) Com. de d-lă Av. Macovetii, preotă în Badeuţiă, şi d-lu V. Turturenă,

preotă în Vicovuli-de-sus: «Nesciindă a 'boci vre
o rudă de a mortului, apoi
se plătesce altă fată sai nevastă din satui ca să boceseă.» — Burada, Inmorm,
p 83: «Când mortulă nu are rude, de multe oi se nălmescii asemenea femei bocitâre.— Bojinca, op. cit. p. 214—915: aPrefice sunt mal tte ferneile
poporenilorii români, cele înrudite cu repausatulă, sai nesciindă ele bine
a
se cânta, pună pe altele in loculi loră să cânte laudele și vredniciile mortulur.» —Frâncu,op. cit. p. 174: aBocetele se cântă de unele din femeile inrudite cu mortulii.v—V. Alecsandri, Poesil pop. cit. p. 140: aBocitulă e uni
obiceiii, ce esistă la Români de pe timpulă vechiloră Romani. Ca
şi în epoca lui Traiani se află între femel bocitore, carile mergii de bocescă mortulii
pe la case și pomenescă cu unii toni plângătorii de tâte meritele lori.»
— Dim. Cantemiră, Descrierea Moldove! p. 149: «Cei mal avuţi iși conducii
femel Zocitâre, cari cântă mai multe versuri de dolii, arătândi miseria şi va-

nitatea acestei vieţi.x— Dr, At. M. Marienescu

în «Familia»

an. VI. Pesta 1870

p. 619: «Nu totii-deauna muerea se plânge după bărbată, ci în numele el
0 nemotenie amică sati o temee plătită.» —D. Stănescu, op. cit. p. 324: aMu-

ma, sora, rudele sunt datâre a însoți şi a plânge pe mortă până
la gropă, iar
dacă n'are pe nimenea, ună felii de femei, numite plângătdre şi mal des
tămdietore, plângă pe celii reposatii. Piângttdrele, fie mumă, surori, rude
sau de astitfelu de profesiune, se imbracă in negru, îș' despletescă p&rulă şi
mergă în
urma cortegiului.»
No
:
(2) Com. de d-lui V. Turturenă.

—
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de trei ori pe di la ferâstra mortului: diminâța, la prânqă
și s6ra și de câte ori cântă tot-deauna își despletescii părulă

şi-lă lasă să atârne pe spate (1).
In Vicovulă-de-sus, în Todiresci, în Stupea, precum și'n
alte sate din Bucovina, cu deosebire însă ' la munte, mai
esistă încă şi acea datină ca la feciorii holtei, la fetele cele
mari,

precum

și la o samă

dintre cei mai înaintați în vîrstă,

mai alesit la baci și ciobani, să se năimâscă și trimbiţași;
carii trimbiţă diverse melodii de jale de mai multe ori peste

di câti şi în decursulii nopții toti timpul câtă stă mortulii

în casă (2).

|

-

În părţile Crișului albii și negru din Ungaria, în loci de
a boci pe celui repausati, se aquiră uni individi, care scie
bine dice din flueră, și acela apoi, așezându-se la capuli
repausatului, începe a dice dintruni fluerui ciobănescii câte
o melodie fârie jalnică. (3).
Bocitărele, nu numai că plângi și se tânguescăi după
celă repausată, ci ele toti-odată întoneză cu uni glasit jalnici și monotonă diferite poesii, cari în cele mai multe
părți

locuite

de

Români

se

numesci

«bocete»

sing.

Vocetă,

iar în unele părți ale Transilvaniei și Banatului «cântece de
jale» şi «cântări de priveghiă,» și pe cari le îmbogățescii
cu improvisații

potrivite

cu.starea

cea

tristă

şi miseră,

în

care se află familia, cu caracterulă, virsta şi timpul în care
facă înmormîntările. Din când în când ele laudă vredniciile,
virtuțile și faptele cele bune făcute de celă repausatiu în vicţa
sa, și suntatâtii de iscusile în înşirarea, laudeloră acestora,
cu așa prefacere sciii să-și arate durerea, încâtă că adese-ori

faci pe cei de față să plângă (4).
(î) Frâncu, op. cit. p. 174.
(2) Com.

de d-lă V. Turturenă,

I. Avrami

și Erm.

Ghiuţă.

(3) Com de d-li Ioani Popovici, învăţători,
(1) Burada, Inmorm. pag. 52 și $3 —Bojinca, op. cit. p. 215;— Frâncu,

op.
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Dacă repausatuli e unt bărbați sau
o muere înaintată
în verstă, bocitârele se rogă ca să aibă
erijă de copiii cei

mică

ce ai

murită

mai

nainte

de acesta,

iar

dacă

a fostă

însuratii şi lasă în urmă-i nevastă și
copii, atunci jalea este
cu multi mai mare, de aceea ele strig
ă și se văicărâză de
ce-i lasă fără de ajutoră, fără protecție
și ce se voriă face
ei singuri, ne-avendă cine îngriji de
dinșii Și a le aduce
cele necesare spre susținerea vicții.
In scurti dist fie-care bocitore rostesce
totă-deauna numai
de acele bocete, cari se potrivescă
cu ctatea Şi împrejurările în cari se află celă repausatii. Și
dacă, din întâmplare,
nar sci nici ună bocetu, care sar potri
vi măcar în cât
va cu starea, celui repausati, dacă nu-i
cunoscii de mai
nainte viața, atunci, informându-se în
timpulu din urmă, despre acesta, precum și despre împrejur
ările în cari a repausati, improviseză bocete nout pe cari
le rostesci toti atâti
de bine ca și pre ori care altă boceti
ce-lă sciă mai de nainte,
Numărul boceteloră cunoscute bocit
ârelorii nâstre este

forte mare și variată.

|

Noi vomii înşira. însă în capitolul
de față numai o parte
„mică dintre cele ce le-amiă putută
până acuma aduna, iar
restului îli vomă reproduce parte, unde
va, cere trebuinţa, în
capitolele următâre, parte ca adausii
la finea, acestui studii,
Vomi începe deci mai întâi cu boc
etele
ce se adresâză

morţii, adică fiinţei care curmă firul
vieţii fie-cărui omii.
Ună

bocetă

DN

din

Bucovina,

comuna,

Bată-te pustia morte,
N'ai făcută nici o dreptate,

Stupca,

sună

așa:
|

cit. p. 174.—Lambrioră, Op. cit. p. 152:
«Bocetulă este uni felii de cântare jalnică și trăginată împreunată cu
plânsă ; cuvintele ce le dică sunt
versuri,
Cari se scii de mal inainte, şi sunt
potrivite cu viața şi starea, în care
a
fostă repausatuliă.»
-

—
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Cai mâncatii frunda din fagi
Şi-ai despărţitii pe cei dragi;
M'ai despărțită şi pe mine

Cu cine-am trăită mai bine!

Cobori, Dâmne, pe pămîntii
De vedi mârtea ce-a lăcuti,

Ca venită până la pragi
Și-a luată ce mi-a lostă dragii

Şi-a veniti pân'la ferestră
Şi ne-a luată mila nâstră!.. (1).

Altul

din

Jloldova,

judeţuli

Sucâva,

comuna

Bată-te pustia morte,
Cum ești tu făir'de dreptate,

Că mi-ai veniti pânăn portă
Şi mi-ai luati mila t6tă,

Şi-al venită până în pragi
-Şi mi-ai luată puiulu dragi (2).
Altul din Transilvania,

districtului Năsăudului:

Of! mânca-te-ar

foculii

mârte,

Cum mai faci și tu dreptate. .
Nu mergi, unde-mi ești rugată,
Ci-al venitii și nechemată ;
|
Nu mergi, unde-mi eşti poltită,
Venit'ai netrebuită !
Nu scii, mârte, ce gândesci

De-alui mei nâmi îlu pustiesci?
Nu sciii, morte, ce-ai gânditii
De-alu meii nemi

Lai

pustiită?!

Cum nu-i mârtea'n lume mare,
Ea pe nime prietinii n'are,
Nici pre crai, nici pre'mpăraţi

De taberi încunjuraţi,
Nici de noi de ceștia-lalţi.
(1) Diet. de Ilinca a Mielului Capră.
(2) Dict. Măriuca Nistoră.

Mălini:

—
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Mortea cu câsa cosesce
Şi pre nime nu feresce,
Nu se teme de voinici
Nu-i milă de prunci mici,
De bătrâni nui rușine,
La cei tineri încă vine.
Casă mare pustiesce,

Soții de soții îlă despărţesce! (1)

Dela morte treci la viața omului și ici:
Ce e omu'm astă lume?
Plânge şi se 'nveselesce,
Nu scii mârtea când sosesce,
[...!
Lasă prunci şi lasă casă,
Când îi viaţa mal frumâsă, .
Şi se ducen altă ţâră,

- De-acolo nu'ntorce ră (2).
Sfirșindi cu vicța omului
cestuia, spuindui:

se adresâză

către sufletulă

a-

Sufleţele ticălâse!+
Câtii e lumea de frumâsă,
Tu te'nduri și ieși din 6se!

Sufleţele ticăite!

|

Veqi mârtea cum te cuprinde ;
Ce nu-ţi muţi viaţa "nainte? (3)

"De aici înainte. fio-care bocesce
cum îi dicteză inima şi anume:

pre celă mortă,

după

La uni moșnegi, care lasă pe soția sa singură tocmai când.
îi este mai greii de trăită în lume:
Dracului mei,

Gospudaruli mei!
Draga mea,
Miluţa mea.
(1) Com. de d-lui T. Simoniă.
(2) Com. de d-li T. Simont.
(3) Din Igesci, district. Strojineţuli, dict. de Ilie ală lut Onufreii Frunqă.

Da cum de te-ai îndurat
Şi pe mine m'ai lăsată
Totii de chinii și de năcazi
Și cu lacrimi pe obrază ?
In ce sprijini mai lăsatii,
Intra cui samă m'ai dată?
Pietreloră și lemnelori,
Negriloriă, străiniloră ?
Fii de-acum când oii slăbi,

Cine mă va milui? (1)
:
La uni Vărbată, care lusă pa soţia sa asem
enea singură
tocmai .când i-ar fi fosti mai dragi și mai
plăcută de trăită
cu dinsulă în lume:
Soţulii
Soţulă
Dar do
Și pre

meii, voiniculii mei!
meii, doritulii meu!
ce te-ai mâniati
mine mai lăsată ?

Mai lăsată singură "n lume

Fără soţie și glume.

Soţuli meii m'ai înșelatii;
Când de aică ai plecatii,
Nici uni cuvîntii nu mi-ai dată.

Dar spune-mi ună cuvințeli
Să mi-l puni la suflețeliă,
Şi-mi mal spune şi-o vorbuță

Să mi-o pună la inimuţă,
Mi-ai fostii chiar ca și-o măicuță (2).

La ună dărbată, care și-a, lăsatii tânăra sa,
nevastă vădu-

vă cu mai mulți copii mititei:

Soţule, tu dragul mei!
Dară cum de te 'ndurași
De pe mine m& lăsași

DI
(1; Din

Cu dragi copilașii tâi
Și cu dragi fiuţii mei?

Calafindesci,

district, Siretlă, dict. de Sofia “Frâncu.

(2) Din Transilvania, comuna Secadate, com.
de d-lu 1. Georgescu.

—
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Rogă-te de Dumnedeii
Ca să trăescii baremii ci
Să-i scapi de necazulă greă.
O, iubite soţulă mei,
Cum m'ai lăsati tu la ră!
E noroculii lam pierdutii,
De când nu te-am mai vădutii.
In pămîntă lam astupată,
Cu jale lam îngropatiă.
O, iubite soţuli meii,
Pentru bunuli Dumnedeii!

N'ai făcutii atâta bine
Să "mă chenii tu și pre mine;
Să nu mă lași gânditore,
După tine plângâtâre!
De

ce stai între fereşti

Cu mine de nu vorbesci?
Da deschide-ți buzele
Să-ţi audi cu vorbele,
Cai fostă dulce la viâță
Şi m'ai iubiti cu dulcâţă.
O, soțule, dragul mei!
ie dor nu ţi-a: plăcuti
Ce moșie al avuti?
Al cerută ună copârşeii

Să-ţi trăescă soţulă r&ă,
Fără uși fără ferești
Cu mine să nu verbesci,

Cu min'să nu te 'ntâlnesci! (1) :
Altuli din Banati, comitatului Carași:
Martine,

Martine!.

Martine, Martine!

Tinerelă ca tine,
Lucrători ca tine,

Strîngătoră la bine,
Dar'cum; te'ndurași
De așa mă'nșelași?!

Am vădutii că bine
Că mă lași pe mine

a

Cu pui micuţei
Și prea prostănei.
Creqi, ţi-a fi păcat,

(1) Din Oraștia în Transilvania, publ. pentru prima 6ră în «Observatoriulii»
an. UL. Sibiiă, 1880 No. 28.

—
Prea mici i-ai lăsati
Martine, Martine!

Și iaă r&masii la r&u,
Mergi la Dumnedeii
Şi Sânta-Marie
Milă să le fie,
Dâr' s'orti îndura

Şi mai scii tu bine,
Că m'am înerijitii
Pân'mi s'a uritit
Pe drumuri âmblândi,
Banii chieltuindă
La termecătâre

Și mi te-orii lăsa
Să mai vini a casă
Să şedemii

„Şi descântătâre,

Cum scii, părintesce,
Că-să pe ulicidră
De fâme să moră,
Ră&mâni ne'mbrăcaţi,

Şi puiuţii tăi,
|
Că-să pre prostănei

La gasde slugi băgați! (1).

Altulii din Macedonia,

urbea

Avdi vrutlu soțlu-a îiieit
Iu mi alăsași?
Iu mi demăndași,
Fumelia cui alăsași;
Seolă-ţi mușatlu caplu-a tei
Și nu ni fă aistu a răi,
Se-alaşi ficiorli fără tată
Și mine nicochirată.
Vintu laiu și vintu şeoret,
Tine nu-mi alași ca stree.
M'alăsași fără umbrăn pade.
Și-îl alăsași fumelia'n cale.

Banati,

comitatulă

la masă,

Cu prunci să prândimi
Și să ne vorbimii
Să-i căsătorimiul.
Martine, Martine !
Mai vino la mine
Puii de ţi-i cresce,

Der'lâci ţi-oii afla,
Și mi te-oiu scula,
Dar'morte-a venitii
Și te-a celuiti
Şi m'a străcitii!
Acum te-ași ruga
De m'aj asculta,
Ca să faci uni bine
Chiar și pentru mine

(1) Din
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Carașă,

Bitolia.:

Audi iubite, soții ali mei!
Unde mă lăsași,
|
Cui m& 'ncredinţași,

Copiii cui lăsași!
Rădică-ți frumosulu t&i capi
Şi nu ne fă acesti r&i,
Să laşi feciorii fâră tată

Şi pe mine fără. gospodărie.
Ventii negru şi vânti pustii
Tu nu mă lăsași să treci,

ME lăsași fără umbră în câmpie
Şi-mi lăsași copiii pe drumi,
comuna

Domană,

publ. prima 6ră de

d-lă Dr. At, M. Marienescu în « Familia v an. VI, Pesta, 1870. p.619.

,

—
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Sorele si îii-o ardă
Pl6ia

S6rele să mi-i ardă,
Plâia să mi-l bată.
Cheile miserici îmi dăduși,
Tote bunurile mi le tăiași,
Te gătiși, te înarmași,
In altă lume porniși,

si îii-o bată;

Cleile a chisălici ni dedeși,
Bunili tuţi îi le tăliași,
Te adărași, te armătusiși,
Tu altă lume închisiși.
Ospeţii nu li mutrişi

Ospeţii nu i-al băgată în samă

Şi cu gura nu li oriși,

Și cu gura nu le grăişi,

Ne așteptași, ne pitrecuși,
Ci e ioclu, ci ni feceși,

'N'așteptaşi, ne petrecuși,
Ce e foculu ce ne făcuși,
Tovarăşi, fratele t&ti adună,
T6ca și clopotulă sună,
Totă lumea ca să se adune

Taifă, frati tu adună
“ T6că şi cămpan'asună
Tută lumea tra s'adună
Tru mormint să îi ti pună.

La

In mormîntă să mite pună(1)

o nevastă teneră, care a lăsați mai mulți copii mititei :
Mariră, draga mea,
Draga mea, Iubita mea!
Cine

mi

te- o sfătuitii

De-așa tenăr'ai pornită,
Tentră'
ca o mlădiţă,
“ Mândră ca o garofiţă?
Și cum de te-ai îndurat
Copiii de ţi-ai lăsat,
Mititei și ne'nvăţaţi
Şi prin lume nepurtaţi?
Copilașii ţi- ai lăsati,
Da'ntr'acui

samă

i-al dati:

Lemneloriă ori pietriloriă,
Negrilori,
Și ei, când

străinilori ?
mi s'orii scula

«Mamă» pe cine-ori striga,
Că de astăqI în colea

Ei mămuţă n'oră av6;
4) T. 7. Burada, Cântece de miriologhi (bocete) adunate în Macedoriia şi
„Publ, in aConvorbiti literare» an. XVII. Iaşi 1883. p. 39,

—
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Nici mămuţă, nici miluță,
Nici pe nime cu credință.
Care cum mi s'a scula
Toti pe dinşii i-a mustra,
l-a mustra și judeca,
Și-atunci unde te-orii cerea,
Dâr'mămuţă şi-ari afla,
S'aibă cine-i mângiăia

Și de străini apăra ? (1)

Altulti din Aacedonia,
Hilia

mea,

vruta

comuna

mea!

Magarova.:
Fiica mea, iubita

Ti măritai, ti petrecui,

mca!

Te măritai, te trimesei,

Cu dori mare ti asceptai,

Cu dorii mare te aștepta,

Nicuchiră îii ti făcui
Doi aîil nică nu umplui.
Ne crescută, ne disiierdată,
Ți-alafiși paea nepurtată.
Tru s6ţe nică ne cșită
Şi nică ne hărsită,
Sevdaea prota, harauă protă !
Cu cuscrimea ne-vidută
Nemisticată necunoscută,
Și nica ne urdinată,
Laia de mine ti măritat,
Ti vidui ti hărisii
Va s' vedi măni soțlu cu altă
Şi mine armăn amarită.

Gospodină

Necrescută, nedesmierdată,
Iți lăsași zestrea nepurtată

Cu sâțele încă neamestecată
Şi încă nealintată.
Întâia iubire, ântâia bucurie
Cu cuscrimea nevădută,
Nemestecată, necunoscută

Și încă nedată'n lume.
Sermana de mine te măritai,
Te vădui, te alintai.
Am să vădii măni bărbatul cu alta

Și eii remănit totii amărită ! (9)

La 0 văduvă tânără, care a lăsatii ună
grija fratelui ei locuitori în altă comună
(1)

Din

Bucovina,

Bărbuţă.
(2) Burada,

1883, p. 491.-

Cântece

satul

Crasna,

te făcui.

Doi ani încă nu împlinişi,

pruncii orfani în
depărtată :

districtulă Strojineţii, dict. de

de miriologhi, publ. în «Convorbiri

Măridra

lit.» an. XVI, Iași

—
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Dragă sori, mârtă cu dori,

După dulce trăţiori,

Că-i departe strinitate
Și n'a pututii primi carte.
Dar când cartea mi-a primit
Eli, soră, s'o și grăbitii
Și la tine mi-o. venită.
Scslă, soră, de vedr bine
Cum ședemii toți lângă tinc,
Cum şedemii, ne văetămii,
Cacuşi nu te mai vedemiă.
Scâlă, soră, te trezesee
Și lui nenca tu vorbesce,
Cum pe George să-lii grijescă
Şi cum să mi-l ocrotâscă. .
Ţi-a fi, soră, și ptcată,
Că, prea micii tu ai lăsată,
Micutelă şi prostănelii,
Cum şi-o ţin€ casa cl,

La

Singurelii şi prostăneli? (1)
o fată măritată:
Draga mamii gospodină !
Ţi-ai venită n&murile
De prin tâte satele,
Şi ele te-ori întreba:
Cum ţi-ai plivitii grădina?
Da grădina ţi-ai plivitt

Cu spatele la pămînt,

Cu faţa la răsărită.
Draga mamii gospodină!:

Căimeșuica-ţi s'a nceri,

La mămuca

|

s'o trimeţi

Din fundul pămîntului
Pe șueruli vântului
(1) Din Banati,

dict. de Maria Manciu,

care l'a cântatii surori! sale dna,

com. de d-lă los. Olarii, invăţătoră în Domaniă.

și
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Şi mămuca

ţi-a sptla-o,

Nici în apă de isvorii,
Nici în spume de soponu,
Numai

în lacrimi de omii;

Şi-oiu usca:om gândurele
Și mi-oiii strânge-o păturele
Şi-oii căta la prunci cu jele.

Da pruncii c'orii întreba
Pre tătuculu lori așa:

— «Unde-a remasăi mămuca ?»
— «A remasii la bunica» (l)!
La

unu

fată:
Tată! unde te-al mutatii,
Şi pe noi cum ne-ai lăsată?
Seâlă-mi-te,

tată, scâlă,

Că ţi-a fi destulă de-a sară!
Scolă-te și-mi eși afară

Şi te primblă prin ogradă
Să crescă mândră otavă,
Să âmble copiii tti,

Că i-ai lăsat mititei (2)!

Iarăşi la uni tată:
Tătucuţă,

tată hăi!

Cum de te-ai dusă dela noi,
Si nu tentorci înapoi,
De când Dumnia-ta te-ai dusă
Trei flori în pârtă mi- am pusti,
Florile ai înfloritit,
Dumnia-ta n'ai mai veniti.

Da să-mi trimeţi o scrisore,

(1) Din Bucovina, satulă Calafindesci, district.
Bacolţa.
(2) Din Bucovina,

Siretului, dict.

satulă Crasna, dict. de M. Bărbuţă.

de

Catrina

—
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Ca să-ți dai și Dumi-tale O'nflorită mândră flre,
Prin fluerulă vântului,
Prin plaluli văsduhului (1.

Altulă

din

Transilvania,
Dragii

districtulit

mei

Năstudului:

tătucule !

_Eă te cunoseii pe sprincene
Că leşi copiii cu jele;
Te .cunoscii .pe ochișori,
Că leşi copiii cu doră,
Căci copiii fară tată

|

|

Nu'ncapii nici în lumea largă,
Și băeţii fără mamă
Nu-si luaţi nici într'o samă,
Copiii făr'de părinți

La toți Gmeni-sii uriţi...
Primăvara va veni,
Toţi plugarii vorii eși |

Numai tu vei putreqi O.

La

0 mamă,

din Transilvania.
Maica mea!

un'te-al gătatu2.

Și tu pre noi ne-ai lăsată

Numai în haine de vară,

-

Ori te duci în altă țară, | C'aceca

e țară bună,

|

Trăescă copil iără mumă,
Bărbaţii făr'de femei,
Stându ca nisce ângerel.
Maică, măiculița meu!
Acum cin'm'a mai căta,

Când m'a! lăsati Dumne-ta (3).
(1) Din Badeuţii,
(2) Com.

com. de d-lă Av,

de d-lă T. Simoniă.

;

Macoveiu.
|

(3) Din Secadate, com. de d-lă 1. Georgescu.
Aariană,

Inmorm.

la Românt.

,

—
Altuli
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din Zstria:
Mama mea, ce va fi de mire,
Cire va mie da păre,

Cotro voii mere?
“Vechi (1) n'am nici ur (9) în lume,
Cire va mire acmice (3) cavta ?

Cotro vo io cu mire obărni? (4)
Io săm finită că n'am tire,
Nieder (5) nu te voi vede,

Sirotita (6) io, ce va fi de mire,
Cire me-ar pute juta! (7)
La ună fectorii holte:ă,

din Bucovina,

satulă Crasna:

Draculă mei N.!
Cum de ini te-ai îndurată
Şi pe tătuțai lăsatu ?
Da de ce n'ai așteptată

Soţie să-ți fi luati.
Te-ai pornitii la cununie
Şi nu ţi-ai găsitii soție.
Cu fl6re te-o însemnati,

Soţie nu ţi-ai luatti.
Florecic'a putredi

Mirâsa ţI-a'mbttrâni.
Scolă-te și te trezesce
Și cu guriţa grăesce
Şi ne spune vr'ună cuvintă

Dela nemuri,
din păminti,
Spune-ne

măcariă ce-va:

(4) Vechi=mal multi.
(2) Ur=unulă.
(3) Acmice=acum.

(4) Obărni=indrepta.
(5) Nigder==de acum inainte,
(6) Sirotitazsermana.

"n

(7) T.T. Burada, O sălătorie in satele românesci din sti, publ. in aTribuna an. VIII. Sibiiu 1891. No. 168.
IE
.
E

—
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'Ți-A bine-acolo ori ba?
Seslă-mi-te, nu te da,
Şi te uită pe ferâstră
Că-ţi vine-o carte domnescă,
Preotulă să ţi-o cetescă,

Din casă să te pornâscă.
Mămuţa de-unde-a veni;
Da ea cu cine-a oriăi,

Că holteiașui-a putredi.
Dimineţa s'a scula,
Da ea pe cine-a striga?

Prin tote coturile-a căta
De urmă nu ţi-a mai da (1).

Altul

din Macedonia,

Hiliul-a îieă, ci ni feceși!
Ce. feceși, ci ne-adărași ?
Cu coruna în cap fugiși,
Făr'de altu me-alăsași,

Casa mea îi încliseși,
Vulă laie îi u băgaşi,
Cu catrane îii u lăişi,

Uşa cu cleia îi u încliseși,
Ospeţii îi li tăliași,
. Hareile îi le chiruși,

comuna

Magarova.:

Fiul meă, ce ne făcuși!
Ce tăcuși, ce mi-al dresă?
Cu cunună 'n capii fuoiși,

Făr'de altului m& lăsași,
Casa mea mj-o închiseși,
Pecete

“SSĂEE

tu-mi tu-mi puseși,

Cu catranui mi-o înegriși,
Ușa cu cheia mi-o închiseși,
Ospeţii mi-i opriși de-a veni,

Bucuriile mi le pierduși,

Sivdăile nu le trecuși,
Ginere nu închisiși,

Amorurile nu le trecuși,

Ne la nun, ne la fărtat,
Ne cuscri amisticat

Nici la naşii, nici la fărtată,
Nici cu cuscri amestecati,
Ce se faci şi eii sermana
Singură ca cucuveaua?

Ci si-ni fac și eu laia,

Ginere nu porniși,

Sinoură ca cucuveaoa ?
Vârnă cale nu-alăsași,

Nici o cale nu lăsași,

Pe-a cui gușe mi-aruncași,

Pe-a cui spinare m'aruncași,

Fără frate, fără soră,
N'avui tihe s-iii liai noră,

Fără frate, fără soră,

(1) Dict. de Măriora Bărbuţă.

N'avui noroc să-mi ieti noră.

—
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Ci să-ii fac, hiliu, fâră tine,
Că îi. te duseși de la mine.

Ce să facii, fiule, fără tine,
Că mi te duseși de la mine.

Ajutaţi-îi a mele soţe
Şi voi cusurine tâte,

Ajutaţi-mi s6ţele mele

Mănă de mănă s'ne-acățim

Mână de mână să ne apucămii

Praglu s trecă s' nu-l alăsăm.

Pragul să trecă să nu-l lăsămil.
Ce e fl6rea ce trimitemii?
Cum ne-am hotăritii !
Paserile verii ce-și cântă,
Şi cântă privighitorile la capii
Tâtă lumea se bucură.
Pe mine mortea me jelesce!
Pămîntului totă se deschide,

Ci e liligă,
i căile cum

Şi voi verișore tste,

ci pitrecem?
nt fecem!

Puglili-a verălei,

ci-si bat,

Şi cântă Dilbili la cap.
Tută lumea

se-hărisesce.

Mine mârtea mi jeleşce !
Loclu tut el se desclide,
Hiliul a-îiicu tu loc se-inclide,
Pit Vlăchie îii alăgaşi,

Fiului meii
In Valachia
De furtună
Şi în casă

Di turtună îji-ascăpași ,
Şi în casă îl viniși,.
Mași di morte. nu. iugiși.

Numai

în pămînti senchide,
mi-ai alergatia,
e /tohîmi scăpași
îmi veniși,

de mârte nu fugiși. (1) .

La, ună holteiașă, din Bucovina, satuliu Crasna:
Dragul mamii holteiașii,
Scumpulă mamii ângerași,
Da

cum

de

Pe mămuţă

te-ar înduratii,

de-ai lăsati?

Da cui mi te-al potrivită
Frăţiorii de-ai uritii?
Ian scolă-te, holteiașă,
Dragul mamii ficiorași,

“Şi deschide-ți ochişorii
Şi ţi-I ved6 frățiorii
Cum i-ai lăsati brudiori,

Brudiori și străiniori! (2)

La

o fată, din Bucovina,

satul

Crasna:

Draga mamii, fiica mamii,
Draga mamii, scumpa mamii!
(1) Burada, Cântice de miriologhil, publ. în «Convorbiri lit.» an. XVIL p. 37.
(2) Dict. de M, Bărbuţă.
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Ei am gânditii că tu mie
Mi-l face o veselie,
Dară tu mi-al făcută mare
Şi avamă supărare.
Năfrâmuța cea de mire

.

Ți-oră lega-o la psaltire,
- Năframa

cea de nânașii:

Ți-ori pune-o la prapurași.
Primăvara Ca veni,
"Florile ţi-orii înflori,

Dumnia-ta nu le-l plivi,
Nici plivi şi nici privi,
Că'n păminti îi putred)? (1)
Altuli din Macedonia,

comuna

Târnova:

Fetă tu ilichie muriși,
'Nvestă nu te feceși,
Cu cuscri nu ti amestecași,

Fată în verstă muriși,
Nevastă nu te făcuși,
Cu cuseri nu te-amestecaşi

Gione tine nu-i luaşi.

June tu nu-mi luași.

- Tu locui di gione morminti îţi daă, | In loci de june mormiîntă îţi dai
Și colaci di câră la capu-ţi stai. | Și colaci de ceră .la capi îți stai,

Vream să îii ti scot din casă,

Voiamii să mi te scoti din casă,

'Nvestă cu teliurile pri față
Și tora armaseși fetă,

Nevastă cu petelă pe faţă
Şi acum remăseși fată

„Tu locă îngropată.
Altul

din

In pămintă îngropată (2).

Istria
Brizna

(3) me filia

Că aşa tinera (4) murit,
Tujna (5) sirota io după tire,
Betâră (6) ce voii face,

(1) Dict. de M. Bărbuță.
(2) Burada, Cântice de miriologhii,
(3) Brizna=intristată,

(4) Tinera=tenără, |
(5) Tujna=umilită..
(6) Betâră=b&trână, “

publ. în Convorbiri lit, an. XVI. p. 490.
.
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Că nu te voiu vechi vede.
Io 'săm sirota |
N'am nici ur în lume:
Neco Domnul.
Nu va ma cire purta apă;
Ce voiu acmu face,

Cire me-ar juta! (D
La uni copulit de țiță, din
Homorului :

Bucovina,

satulă

Mănăstirea

Dragulii mamii ângerași!
Da cum de mi te 'ndurași
Și țițuca mi-o lăsaşi ?
Mâma ţiță cui a da
Pe cine la desmierdă ?
. Draga mamii floricică

Ai sburată ca-o rindunică...
Eu, în locii de botejune,

'Ți-oiă face îngropăciune. .
N'ai trăitii să fii voinici,

„Te-a luati mârtea de micii,
N'ai trăită să te faci mare,
Te-a luati din scăldătore.
Colacii cei de nănași
Ți i-oiă da peste sălașii,
Colacii de cununie
i i-oiă da la liturghie,
Nătrămile frumușele
De cumnaţi și cumnăţele
Le-oii pune la prapurele ....
La cruci și la fânărele ....
Milostenia ce-o faci

Să fie pentru săraci! (2)
(1) Burada, O călătorie în satele românesci din Istria, .publ: in «Tribuna»
an. VII. No. 168.
.
"(2) Com. de d-lă George Avrami, învăţătoru.
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Altulă din Transilvanza,

comuna

Secadate:

Puiulă meii flâre de” vară,
Du-te dar şi vină eră;
Nu mă lăsa supărată

Și de dori nemânigăiată! (1)
Altulă din Aacedonza,

comuna Nijiopole :

Ficiuric (2) maratii (3),
Di curând fapt,
Di-una parte rtii feceși,

Că curândă îi ti duseși,
De-altă parte făcuși ghine,

Că scăpăși de multe 'chine
Și de multe lae chine, (4) |

Ce-și trage aestă lume 6)
In acele părți, unde este datină . de a boci doue bocitâre de-odată, de multe ori una dintre dinsele întrâbă bocindu pre celă morti, iară ceea-laltă r&spunde în numele ace- |
stuia, dupre cum prea bine -se pote vede acâsta Și din următorulă boceti din Bucovina:
—

Vasilică, feciorii mare!

Amu-i nunta Dumi-tale,
Scâlă-te nu sta scârbitii,
Că nuntaşii ţi-ai sosită!
— Da eu cum mă voiii scula,
Dacă morte-amarnica .
Tare m'o mai. otrăvitii

La pămiîntă m'o oborită,
+ —

Seolă-te, Vasile, sc6lă

.

Și leși din casă afară,

„ (1) Com, de d-lă 1. Georgescu, învățătorii.

(2) Ficiuric= fictorașu.
(3) Marată
= sermană.

- (4) Lae= negre.

e

n

|

(5) Burada, Cântece de miriologhil, publ. în «Convorbiri lit» an. XVI p. 489,
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Şi vătăjelu îţi alege
C'o venită vr'o dol-spre-dece, .

Scolă-te și ni-i vorbi,
Vătăjelu cine ţi-a fi?

— Năfrămuţa
Cu cruciţa.!
—

Da druşeuţă cin "ţi-a fi!
— Năfrămuţa

—

Da cine te-a cununa?

Cu cofiţa!

—. Popa cu cădelnița!
— Şi-6re cine te-a boci?
— Grădina cu florile,
Casa cu surorile!
|
— Da mămuța ce-ți-a face?

— Ia mi-a şed6 la pămîntă
Să n'o-ajungă lâcă de vântii,
Că de când eii am muritii
Ea nemică na grăitu! .,.

-— Da mămuţă cin' ţi-a fi?
— Moiu ruga la Sântă-Mărie
Ea mămucă ca să-mi fie!

— Faţă albă ca spuma,
Sprâncene negre ca mura,
Cine ţi le-a săruta?
— Pămîntului cu rugina !
— De-ași pute, eii m'ași rugare

La pămintii așa de tare
Să nu tencepă din faţă,
Să tencepă dintre spete
Cacolo

nu se. prea vede!

(1) ..

.

Cele mai multe bocitâre, și mai alesi acelea cari nu din
prefacere, ci din t6tă inima plângi şi se tânguescă după
celă mortii, fiindu-le jele după dinsulă, când ati bocitii uni
(1) Dict, de Aniţa Haramidă, Româncă
stirea cu acestă nume,

din satulă Putna de lângă mână|

—
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timpă mai îndelungată și acuma numai sunt în stare nici
a plânge nici a boci, încheie bocetele lori mai tot-d'auna cu
următ6rele versuri:
Eu cu dragii te-ași mai cânta,

Dar'mi-i friptă inima
Și nu te mai potii cânta!
In fine merită a fi amintită și aceea că fie-care omii, care
na avutii cine să-lă caute în bâla. sa, care n'a fostii mărturisitu și împărtășitu cu sfintele taine înainte de ce și-a dati
sufletului,

și mai

cu

semă

acela,

care

nare

nici

rude

nici

prietene cari să-lu bocâscă, e forte compătimită și considerată nu numai de celii mai nefericiti: omii de pe fața pă-

mintului, ci tot odată și ca urgisiti de Dumnedei. De aice
vine apoi și blăst&muli celi mai mare;. «să dea Dumnedeă, să
,
mai pe nime să te bocescă (1).»
Acâstă, credință fârte lăţită la poporulii română se pâte
cun6sce încă și din următorele versuri, pe carile scotemiă
dintro doină din părţile de sus ale Moldovei:

Frunqă verde trei ghiâce,
Lasă-m& bădică 'n pace,
Că eii dragoste n'oiă face

Cu omu, care nu-mi! place,
Că pe celui ce mi-o plăcută
S'o dusi și nu lam vedută.
Când s6rele a

sfinţită

Morminţelulă Vonghiţită
Necătată, ne'mpărtăşită,

De nimene nejeliti (2).

Dreptii aceea Românii de pretutindene ai cea mai mare
grijă ca nime să nu se 'ngrâpe fără să fie bocitu, ţinendi
(1) Vedi despre acesta și Burada, Inmorm, p. 83—84.
(2) N. A. Bogdaniă, Literatura populară, culegeri din susulu Moldovei, publ.
in «Gazeta

sătenului»

an. V. Rimniculă-sărată

1888, No,

10, p. 155.
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acesta, de uni f6rte mare păcatii.. Şi dacă mortuli n'are rude
și aimice, cari să-lu bocescă, dacă e cu totulu străină, atunci.
se năimeseii anume bocitdre ca să-lă bocâscă, cărora li se.
dă apoi, dreptii plată pentru acâsta, haine și alte lucruri de
ale mortului, sai câte o păreche de altițe, câte o năframă
irumâsă, câte ună ștergară, luminări,. colaci, nici când însă
bani

(1).

MI

N

a

Ne aflându-se nime, care să le năimâscă şi plătescă, atunci.
adese ori se găsesci femei, cari de milă, ca să nu trecă

cine-va, nebocitit și pentru ca, să se împlinâscă obiceiulă, se
punii de bocescii

6meni

străini pre „cari nici nu i-au

noscutii mai nainte de morte (2).

|

cu-

a

Bocirea, despre care am. vorbită : până aice, e _usitată nu
numai la poporului români, ci ea esistă mai multii sau mai.
puţinii și la alte popore atâtă din anticitate câtă și din

timpul de față.

.

„La Boreă bună 6ră găsimi în cartea numeriloriă (3) că;
în timpu de trei-deci de 'dile sa plâns asupra, corpului lui

Aronă. În aceeași carte (4) vedemi că poporulă lui Israilii
a plânst pre Moisi în timpii de trei-deci de-dile. In Paralipomeni (5) găsimi asemenea că pre Iosiasă la plânsti tâtă
Iudea și totă Ierusalimului.

Câte odată la Fra,

„

.

când nu se găsia cine

să

bocâscă

pre mortă, se căutau femei, cari se năimiaui pentru acesti
scopii. În plângerile lui Ieremia (6) găsimi: câșa grăesce
Iehova, Domnul puteriloră, căutați și chiemoţi plângttorele
ca să vină.»
|
(1) Com. de d-li v. Turturenă, și alți Români din Bucovina; Vedi
rada, Inmorm. p. $3.
:
.
(2) Lambrioră, op. cit. p. 152.
(3) Cap. XĂ. v. 29
(1) Cap. XĂIYV. v. 9
*-(5) Cap. XXAV. v. 24,

(6) Cap. IX. v. 16,

şi Bu.

—

139 —

Asemenea găsimu în Amosă (1): «pentru acâsta, Iehova.
Dumnedeuli oştiriloră, Domnului dice așa.: plângere în tote
părţile, şi în tâte căile vorii dice vai! vai!și vori striga

pe plugari In plângere și pe deprinşii plângători la. plângere.».
Greciă încă aveaii asemenea. lamentațiuni sai bocete și se
numiaii trine (9pfiyar).
|
Romanii numiai aceste lamentaţiuni neniae (2), prin cari
se jeliai și în același timpu se. lăudaă faptele defunctului.
Festus ne spune. că: «Nenia este unii versă ce se cântă

din flaută 'la înmormintare pentru lauda mortului (3)».
Și Cicerone dice: «Se faci în publici laudele Gmenilorii
ilustri, și ele vorii fi însoțite

de

cântece

de flautii, aceea ce

se chiamă «neniae», nume pe care și Grecii îlu dau la cântecele funebre (4).»
|
|
Cuvintulu Nenza se derivă dela deiţa Nenia, care presida

aceste soiuri de lamentaţiuni. Ea avea uni templu afară de
zidurile Romei aprâpe de porta, viminală, și se invoca îndată
ce bolnavului întra în agonia morții.
Aceste «neniae» (5) se întonau de cătră femei anume plătite,
după care era obiceiulii de a se trimite îndată ce cine-va își dădea sufletulă, și care după ce .veniaii, așezându-se la,

"uşa, casei mortului, acolo fiindi informate de cătră servitori
despre

împrejurările

vieţii acestuia, improvisau

laude şi bo-

(1) Cap. V. v. 16.
- (2) Horaţiu, Carmen. lib. Il. Od. [. v. 38 şi Od. XX. v. 21,
(3) Festi de signilicatione verborum, emendata et adnotata a Carolo Odofredo Muellero Lipsiae. MDCCC XXXIX p. 161: «Nenia est carmen quod in
funere laudandi gratia cantatur ad tibiam.»
(4) Delegibus
lib. IL. 24: aHonoratorum virorum laudes in conciones memorant

atque etiam ad cantus, ad tibicem prosequuntur, qui nomen nenia quo vocabulo etiam graeci cantus lugubres nominant.»
(5) Cuvintul aneniae» s'a păstrat până și astăgi în gura poporului! TOmâni ; bocitrele nâstre la sfârșituli bocetelori loră, întonâză și acum cuvintulă meno? neno! neno! Vedi Burada, Inmorm. p. 32—83, şi Bojinca, op. cit.
Nota dela p. 214.

— 140 —

cete pentru morti (1). Ele începeaii meniile,

adică bocetele

lori, mai întâi, ca şi Româncele nâstre de astădi, cu strigarea
la urechia mortului, strigându-lui una după alta de trei până
la patru ori după olaltă pe nume, și dacă nu se mai putea
observa nici uni semni de vicță întrinsulă, diceaă: conclamatum est, sa strigati, adică totuli sa mântuitu (2),

Așa găsim

la Lucanui:

«Astăfelu o casă când

întâiași

dată, mortea lovesce în ea, remâne în tăcere, pe când corpulă mortului nu este strigat (3) . . „»
Apoi în Ovidiii: «Îi spune celi de pe urmă rămasă bună
pe care pâte abia la auditi cu urechile, apoi sa dusă iarăși

înapoi (4).»
După

ce laii strigatii și bocitii

acasă mergeaii

cu

con-

voiulu funebru plângând

şi văicărându-se,

-nâstre,

de sunetulă celui lugubru ali flau-

fiindi întovărășite

ca și bocitârele

teloră de îngropare (funebres tibiae) (5), cari se dice că
erai făcute din osii de Jfilvus (vulturi), de unde se numiau şi J/ilviene,
Una din femeile bocitâre mergea înaintea celorii-lalte și
dădea, tonul, cu care trebuia, să se încâpă plânsulă şi bocetele, şi se numia «praefica» dela cuvintulă «praefari»
fiindu-că ea cea dintâi trebuia să plângă,

(1) Burada, Inmorm. p. 75
— 77.
(2) Burada, Inmorm. p. 81.— Bojinca,
bina» an. 1, No. 55.

op. cit. p. 299. —M,

Besani, în aâl- -

(3) Lib. 11. v. 22:

Sic funere primo
Attonitae tacuere domus quum corpora nondum
Conclamata jacent.
(4) Metamorph. lib. X. v. 62,
Supremumque vale, quod jam vix auribus ille
Acciperit, dixit, revolutaque rursus eodem est,
(5) Festus

ne spune;

«Funebres

tibiae dicuntur cum quibus in funere cani-

tur»=aflautele funebre se numescii acelea cu cari se cântă la inmormintare.»

—
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Festus, vorbindă despre aceste femei, dice: «Preficele se
numesci femeile năimite pentru a plânge pe morți, cari
împunii celorii-lalte modului cum să plângă, ca și când ele

singure ară fi cele mai întâi (1).»
_

Lucilius,

vorbind

despre

|

Nonius,

ne

|
spune

asemenea :

«cari prefice tocmite cu plată plângi la, îngroparea altora (2).»
Apoi Tacitii dice : «Pentru aducere aminte de virtute compuse cântece, vorbe de laudă și lacrimi și lucruri, cari
imiteză durerea (3).»
|
In fine Cheruel le caracteriseză astfel: «Femeile, . cari se
tocmiaă ca bocitâre la prohodurile celori bogaţi. Ele se duceai

înaintea

mortului,

făcendi

toti

feluli

de

semne

bă-

tătâre la ochi de o durere cumplită, cu capulii golă, cu păruli despletită, văetându-se' cu sgomotii, cântându vre unu

cânteci tristi sau laudele mortului 4). »
Câte odată nu numai cele năimite, ci şi cele-lalte femei,
cari plângeau, se numiaii «praeficae.»
Bocetele preficelori consistaii în acţiune și în cântece.
Lucilius ne arată acesta în versurile următâre: «Preficele la
înmormintări își smulei păruli şi se văicăreză forte (5).»
In aceste versuri vedemi cele doue părți ale meșteșugu-

lui dea plânge;

«capillos scindunt»

(smuls

părului), acesta

(1) <Praoficae dicuntur mulieres ad lamentandum conductae, quae dant coe-

teris modum plangendi, quasi in hoc ipsum praefectae.»
(9). . . « , Mercede quae
Conductae fient alieno in funere Praeficae.
(3) Anal. II. 5, ameditata ad memoriam virtutis carmina et laudationes ct
lacrimas vel doloris imitamenta.»
(4) Dictonaire des antiquites Romaines et Grecgues, p. 507: «Femmes que
Von louait comme pleureuses aux convois des riches. Elles precâdaient le
corps, donnant toute esptce de signes apparents d'une violante douleur, la tâte
nue cchevelces,ssanglotant, chantant cuelque hymne funâbre ou les louanges
du mort.»
(5) In funere praeficae
Multo et capillos scindunt et clamant magis.

—
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este acţiunea şi «clamant magis»
(se văicăreză forte) este
cântecul pre care ili acomoda la versurile lugubre numite nenzae,
Preficele în timpi ce bociai erai îmbrăcate în vestminte
negre.

La Gali: din Scoţia, de sus, în Corsica, în Jtaka, şin alte
părți ale Europei, precum și în: Orientă, a fosti și a mai
r&masu încă obiceiulă, ca, îndată ce cine-va more să se stringă
femeile bătrâne, plângătâre de meserie, împrejuruli mortului
şi să începă a se boci smulgându-și păruli și întonândi cântece funebre, cari obicinuitii cuprind și laude pentru morti.
Aceste cântece se numescă în Corsica «voceri», în Neapoli «lamenti» sai «triboli», în Sardinia cattitidos,» în Bearn
«aiurot», în Grecia «miriologhil. »
„Femeile, cari întongză” aceste cântece în Italia

«voceratrice» ibocitâre)

(1).

(1) Burada, Inmormint. p. 77—80.

se

numescii

—

143—

x
LA

MORTI,

Cum ai prinsi clopotele a trage și bocitorele a boci, nu
numai nemurile cele mai de apr&pe, cari până .aţunci nu
sciuse nimici! despre trista întâmplare, ci și amicii, cunos-

cuţii,

ba până

chiar

și

străinii

atâtu

cei

din

vecinătate

câtă și ceia-lalță, cari ai cunoscuti câtă de puţinii pe celi
repausată începi a se aduna din tâte părţile la casa acestuia ca, să-lu mai vadă încă odată, înainte de înmormiîntare

şi să-și iea rămas

buni

dela dinsulă, iară de cum-va at

fostii mânioșşi saii certați să se râge ca să-i ierte.

- Cei

ce-lă

cerceteză,

mai alesii însă bărbaţii şi

|

femeile,

„adică cei căsătoriți, voindă a-și arăta dragostea creștinâscă
cătră dinsulu, fie avuţi ori s&rmani, nici când nu se pornescui cu mâna g6lă de-a casă, ci fie-care, fără, deosebire, iea,
și câte o lumină de ceră galb&nă cu dinsuli,
Ajungându la starea, locului, fie-care noi sositi intră în
odaia, unde se află mortulii, sărută icâna sati crucea de pe
pieptulă acestuia, iar dacă repausatuli a fostă omii b&trână îi sărutăși mâna, aprinde și lipesce apoi lumina a-

dusă, de sfeșniculă

dela capulă mortului,

de

sicriă ori de

—

păreții

casei,

sau

o

pune

144—

neaprinsă

pe iconita

mortului.

Unii mai pună pe iconă şi câte uni bană (1).
In timpurile vechi, bărbaţii, cari se ducea la casa mortului, descoperindu-și capuli aruncaii câte o monetă întruni
vasă ce sta aprope de mortă, pe care îli atingeaii cu mâna

dicendi: Dumnedeă să-lă ierte! (2).
Cu

privire

la luminele,

dintre

cari

cele mai curate și mai

frumose, ce ai rămasă nearse, se aprindă n6ptea la priveJhiă și a treia qi la prohodii, Românii din unele părți ale

Țerii- Românescă credit că mai multe suflete se strângii împrejurulă mortului de-lă privescă, atâti pe acesta câtu şi
pe cei ce duci de aprindii câte o luminare mortului, și apoi
acele suflete mulțămescii persânelorii cari ai adusi lumi-

nele (3).

|

lar banii, ce se punii pe iconiță şi cu carii cei de casă
cumpără mai pe urmă rachiu sau altă băutură ca să o
dea celoră ce cercetâză mortulă de sufletulii acestuia, sati
îi împartă când se duce mortul la grâpă pe la r&spântii și
pe la poduri pintre copii și săracă, saii, fiindii mortulă forte
sermană, acoperă chieltuelele înmormintării cu dînșii, sunt
meniți mortului, că să aibă cu ce plăti vămile din lumea

ceea-laltă (4).

|

După ce ai aprinsti lumina se dai la o parte, se uită o
bucată bună la mortă şi punendu-și apoi mâna la, gură, cla-

tină din capă, ofteză şi dici: «Dumnedeă sd-lă ierte! sati: aprimesce-lă Domne

întru împărăţia cerului (5)».

In unele sate atâtă din Bucovina câtă și din loldova şi
(1 Pretutindene usitată în Bucorina și Moldova
; — Vedi şi Burada, Inmorm.
p. 17 —18 și Lambriori. op. cit. p. 152.
:
(2) Burada,
(3) Ioncni,

Inmorm, p. 13
op. cit. p. 35 — 36,

,

(4) Com. de d-lui V. Turturână, preotii, și Măriuca Nistorii, Româncă din
Mălini, Moldova.

(6)

In Bucovina şi Moldova,

,

vei Lambrioră, op. cit, p. 182.

Z dncdomaa 1, bommipi dle Tale =
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mai alesi la munte, precum în Funduli-Moldovei și Mălini
pe lângă lumină și bani, mai aducii o samă încă și făină,
brândă, tămâie și şervete, cele dintâi. dacă mortulti e sărmanu, să fie de ajutorii la prasnică, iar șervetele ca să se
puie la procesie (1).
După acâsta dacă celt ce a venitii la morti nu e cu totuli
străini se duce și la cei de casă ca să-i mângâe. Dândă ochii cu
cei din casă, de astă dată nu le dice «bună dimâneța», «bună
diua» sai cbună sară», ca de altă dată, ci tristii și tăcuti
apropiindu-se de dinșii începe a-i mângâia și a le spune multe

de tâte ca să nu se supere, căci se vede că așa a, fostii dela,

Dumnedeii rânduitii, aşa a trebuitii să se întemple.
De se întâmplă să fie mai mulți inși adunaţi în casă vorbesci între dînşii câte ceva din vicța repausatului: ce omii
a fostă, cum a fostă şi ce bine a făcutii câtii a trăite etc.,
aici e. așa dicândă primulă tribunal
— tribunalult
ă ă pămin-

tescii — după. morte (2).
Dacă, a fostii uni sufleti ali lui Dumnegeă : buni, blândii,
și îndurat,
bine;

nime

iar dacă

nu-lă vorbesce

a fostă ună

omiă

de r&ă, ci totii numai
ca

neâmenii sai chiar

de
unt

făcătorii de rele, atunci mai de grabă îlă compătimescii decât să-l condamne saii să-l blasteme.
Atâti datina și purtarea dela morti a Românilorii, câți
şi judecata lori" asupra morţiloră, a cărorii visță n'a, fosti
una tocmai dintre cele mai bune şi esemplare, se pote veds
și cunâsce mai bine din lrumâsa, poesie a multi regretatului
nostru poetă V. Alecsandri, întitulată «Groza», pe care
0 reproducemiă - aice în întregi cuprinsul ei:

(1) Com. de Const. Mercheși şi dict. de M. Nistor.
(2) Ioanii Niţu Macavei, Datinele pop. rom. la inmormiîntări, dare de s6mă, publ. în «Amicului familiei» an. VI, Gherla 1882 » p. 9t.—Lambrioră, op.

cit. p. 152,

Mariană, Inmorm, la Români.

10

.
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ca făclia de galbănă ceră,

Ce aprope-i ardea,
Pe-o scândură vechie aruncati afară,
De somnulă celui vecinici Gro7 acum
Iar după eli ninic, nime nu plângea!

zăcea;

Poporu 'mprejurui tristă, cu 'nfiorare,
La elu se uita,
Unii făceau cruce, alţii de mirare,

Cu mâna la gură capulă clătina
Şinceti lângă dinsulu își șoptiaii așa:
«Elă să fie Groza celă vestit în ţeră
«Şi'n sânge” 'ncruntati!
«Elă să fie” Groza, celă ce ca o feră,

«Fără nici o grijă de negrulă păcatii

«A stinsă (ile multe şi lege-a călcatii !».
Unii moșnegii atunce, cu o barbă lungă
La Groza mergândiă,
Scose doi bani netedi din vechia sa pungă,
Lângă morti îi puse, mâna-i sărutândi,
Mai făcu o cruce și ise plângendi:
«Omeni

buni!

anii &rnă bordeiu-mi arsese

«Și pe unit gerii cumpliti
«Nevasta-mi cu pruncii pe câmpii rămăsese.
«N'aveamiă nici de hrană, nici țoli de'nvelită,

«Şi nici o putere!... eramu prăpădită!
«Nu așteptamii alta din mila cerescă
„. «Decât a muri,. .
«Când creștinulă ista, Domnu-lă odihnâscă !
«Pe-ună cal albi ca ârna în del se ivi . :

«Şi aprâpe de mine calului îşi opri.
«Nu plânge,—
îmi dise
— n'a! grijă, române,
„«Fă pleptii bărbătoscă ;
|
«Na, să-ți cumperi haine, și casă și pâne...
«Și de-atunci copii-mi, ce-lă totii pomenesci,
« Omeni buni! de-atunce în tihnă trăesci

—
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Şi, sărutândi mortulă, bătrânulă moșnegt

Oltă și se duse cu-ali săi vechiti toiag,
Iar poporu'n sgomotii strigă, plini de jale:

«Dumnedei

să ierte păcatele sale! [1)»

Pe când unii vorbescii

despre

celă repausatu,

pe atunci

o scmă de femei, având cel mai buni prileji de a-Și vărsa,

şi ele alânurile trecute, începii să-și plângă copiii repausaţi,
în care plângere întovărășită de boceti se audi vorbe ca,
acestea : «de te duci unde e copilașulii mei, să-i spui că mare multă e: arsă inima mamei după dinsulă;.. di-i să mi se

arate mai desă în visă, dragul mamei liliacu (2).»
Insă

t6te acestea

le rostescii

mai

multă

în taină,

acom-

paniate fiindă numai de lacrimele ce le curgu șiroiii pe faţă.
Dacă vre-o persână, dintre celea ce se află în casa mor-

tului, strănută, e bine să-și rupă puţinii cămașa saii haina,
ca să nu i sentâmple şi ei același lucru (3).

Astiu-feli, toti timpuli, câtii stă, imortulă în casă unii vină
iar alții se ducii, căci totii timpulii acesta până, ce se por-

'nnesce Ja gropă, după credința Românilori de pretutindene

nu e bine nici măcar pe unii minutii de a, lăsa mortul singuru, ci trebue să fie cine-va ne 'ncetati în prejuruli lui,
“parte să iea s6ma ca nu cumva săi se stingă lumina, dela
capu, parte ca să nu se apropie cine nu e buni de dinsulii (4).
Unii fără trâbă sai prieteni ai casei mai rământi de dat
ajutorii la împletirea, foiaguluă și procurarea, pausului
; la. pi-

satulă

grâului

obiecte

sunt, după credinţa poporului, de neapărată

de

colivă şi la făcutulii pomului (5),

cari

trebuin-

(1) Opere complete, Vol. 1. Bucuresci 1875, p. 40.
(2) Lambrioră, op. cit. p. 152.
(3) Ioneniă,

op

cit. p. 37.

.

(4) Com. de d-lă Iosif Olariă, învăţătoriă în Domani, Banati, şi Rom.
Simă

învăţ. în Orlată, Transilvania.

(9) In Bucovina, vedi şi Lambrioriă, op. cit., p. 152,

—
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7

ță la ori şi care înmormiîntare și fără de care nu se îmorminteză mai nici uni unii mortii, fie acela ori şi câţi de s&rmani,
iar femeile se apucă de cernuti făină pentru pomene și prasnică sati comandare, de împletită cununi saă de cusutit hainele trebuinciose pentru celui repausată, dacă acesta, la mortea
sa nu le-a avutii de mai nainte pregătite, mai pe scurti
de pregătitii tâte cele ce sunt de lipsă la o înmormintare,
și despre cari ne va fi vorba mai pe largit în capitolele ce
urmâză.

—
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NI,
TOLAGULU.
Pe lângă luminele, cari se pună și ardă di și
nopte la
capul și împrejuruli mortului, Românii de pretu
tindene îndătinâză de a mai face încă o lumină deosibită
a cărei lun-

gime și formă se destinge cu totulă de a celoră ordin
are Şi

care se aprinde numai în unele restimpuri anumi
te, atâti
înainte de înmormintare, câtii și mai pe urmă
după înmormiîntare.

Acestă

lumină se

numesce pretutindene în Bucovina

și

Moldova, precum și în unele părți ale Transilvaniei,
tolagi,
pentru-că pe dînsa, după credința poporului, se razimă
mortulii
ca şi pe unu adevărații toiagit când călătoresce
în ceea-laltă
lume și mai alesi când trece peste puntea
valului (1).
In alte părți din Transilvania însă se numesce privig
hităre (2)
și lamaină de stată (3), în Banati lumină de stată
(4), iară

în era-românescă simplu statii (5), pentru că ea, după
cum
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Com. de
Burada,
Com. de
Com. de
Burada,

d-lă 1. Georgescu.
Inmorm. p. 47.
d-lui Rom. Simi.
d-lui 1os, Olariu,
Inmorm. p. 47.

—
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ne vomi încredința din șirele următore, se face câtii statulă
mortului de lungă.
Una dintre femeile de faţă, cum sa așezatii mortulu pe
loiţă, soii puţinii ceva mai nainte de acâsta, face o ieștilă
lungă de bumbaci, sait de câlți, măsură cu dinsa mortulii
câtă e de lungii, și apoi după lungimea acestuia, face toiaguli
cam de grosimea degetului arătătoriit, dacă mortulă e unii
omii bătrânii, ce-va mai supţirelă, dacă e unii copiliă, din câră
galb&nă şi curată, în care amestică și puțină ceră din lumina
pe care a ţinuto celi repausati în mână pe când și-a, dati

sufletulă (1).
In Moldova se pune nu numai unii pici, ci chiar întrega
luminărică, care i sa ţinuti mortului la darea sufletului, (2)
şi care, în unele comune se petrece mai întâi de trei ori
prin mâna mortului, și abia după aceea se face toiagu din-

tr însa (3).
(1) Dat. Rom. din Boianii și Mahala, com. de d-lă V. Turturânii și Ionică ală
lui Iordachi

Isacă;— din Crasna,

com.

de dlii Sam.

Petrescu, parochiă şi ex“

archi şi de At. Germani: «Toiagulii la morţi se măsură după lungimea mortului ;— din Vicovulă-de-sus și Bilea, com. de d-lă V. Turturenă și lust,
Cârdeiu : «Când more cine-va după ce-lă aşeză pe olaiţă, facii o luminare cât
;— din Bala:
dinsulii de lungă și apol o stringă râtă şi o numescii toiagii»
ochil, se
cine-va
inchisă
a
ce
câna com. de M. Jemna: «Nemijlocită după
din ac6și
mortulăi,
măsură
se
care
cu
feştilă
o
ica
se
scaldă și după acesta
sta se face apol o. lumină, numită toiagii, care arde la capul mortului»;—din
Stupea, com de Al. Baciii: «toiagulă se face din câră curată în următoruli,
modă: mat întâi se măsură mortul cu o aţă saii o vargă lungă, și după
măsura aceea se face lumina»; —din Stulpicani, com de N. Cotlarciucii: ațoiagulii
se face câtii mortulă de lungii şi trebue să fie din câră curată; — din
Funduli-Moldovei şi Vatra Dornel, com. de I. Tonigarii şi M. Ursaca: atoiagulă se face totii-deauna câtă mortulă

de lungă;— din Domana

în

Banati

com. de d-lii Iosif Olariu: <Lumina de statii se măsură pe statul mortului

îndată după eșirea sufletului.»

(2) Lambriori, op, cit. p. 15t.
(3) Dat. Rom. din Bata, judeţulit Suceva, plaiulti Muntele, com. de Tită
Zaharescu : « Toiagulă se face din luminarea aceea, care sa ţinută mortului
în mână, când a muritii. Ea se petrece mat întâi de trei oră prin mâna mortului,
.
şi după aceea se face tofaguli.»

—
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După cela gătit de sucit îl încolătăcesee în
forma
unui șerpe, saii mai bine dis a unei rotițe, lăsându-i
numai
capătulă de pe lature ce-va rădicată în sus, și astiă-feliu
îl
pune apoi sai pe uni sfeșnicii lungi de biserică la capulă
mortului saii pe icâna de pe piepiulă acestuia (1).
In unele comune din J/oldova, precum bună-dră în Rădăşeni după ce Iau sucită, îlă petrecii mai îniâi prin
mâna
mortului și abia după aceea îlti încolăcesci (2).
Toiagulă însemneză nu numai că mortul, pentru
care sa
făcută, va merge cu lumină în ceri și se va, răzima pe
dinsulii
ca pe uni adevăratii toiagă, ci toti odată și că clu,
câtă stă,
mortulii neîngropată, îi arde tâte păcatele acestuia
anume că
să mârgă curati în ccea-laltă lume (3).
(1) Dat. Rom. din Ropcea, com. de Em. de „Cuparencu:
« Toiagulă pentru
celii mortii se face rotundu pentru ca să fie indămână
de pusă pe pleptulă
celui mortă, când se aprinde să ardă;» — Din Mahala
şi Botani, com ded-lii
Ionică alu lui Iordachi

Isacă; —din

Crasna,

com. de At, Germană: aToiagulă se

învertesce și se pune pe o icână, ală cărei sfinti închipu
esce cele mai de
multe ori pe patronul mortului, saii de nu se află acesta
intre icânele din
casă, atunci se pune pe icona Domnului nostru Is, Chr.»
—Din Stulpicani,
com. de Nic. Cotlareiucă: «'Lviagulă se incolotocesce pe unu sfeșnici
i de biserică,

sau pe o iconă de casă;» — Din Fundulă Moldovei,
com de Const, Mercheșii şi

I. Tonigarii: «'Tviagulă de aceea se face rotundă, că se pune
pe unii sfeşnicii
saă pe o icână, care se așcză pe celă mortă;
— Din Moldova, comuna Mălini,
dict. de M. Nistorii: aMortulă se pune pe laiţă, iar la capii
se pune ună
sfeșnicii cu tolagulă
;»— vedi şi Lambrioră, op. cit. p.151;-—Din Transilvania,
dist. Năs&udului, com. de d-lui T. Simoni: «Pe pieptulă mortulu
i se pune o
lumină, făcută de regulă din câră de stupă sai și din altă
solii de câră care
se invârte în formă spirală, astă-felă că învertiturile dai forma
unul discă,
şi care se așcză apoi pe o icână. Lumina

acâsta cu unii cape ăti
încovoiată,
i

în sus, care capătă se şi aprinde, când e de lipsă, adică
de 3 ori pe di, și
anume când tragă clopotele;» — Din Orlată în Transilvania,
com. de d-li Rom.
Simti: aLumina de statii se adună în formă rotundă şi sepune
la capulă pieptului celui mortă;>

— Din Banată

com, de d-li los. Olarii; aLamina de statii

se încolăcesce și se pune pe pieptulă mortului, dar se
grijesce ca să nu ardă
totă, păstrândă o.parte pentru ocolirea pomeniloră până la anulă.v
(2) Dict. de An. Pletosti.
(3) Cred.

mulți inşi, *

Rom. din Ropcea,

Crasna, Bilca şi Fundulă-Moldovei, com. de mal

-
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Despre lungimea toiaguluă se crede pe de-o parte că, luânduse cu feștila măsura niortului, noroculi, ce la avută acesta,
nu se duce cu dinsulu, ci se opresce prin acesta, în casă (1),
pe do altă parte însă se crede că dacă-li va măsura câtit
omulă, sufletulii va av& măsura corpului, în care a trăitu
eli, căci, după cum am amintiti și mai sus, toiagulă merge dimpreună cu sufletulă în cea-laltă lume (2).

Rotundimea toiagului însemneză că el să nu mai aibă capeti
în ceea-laltă lume, ci să ardă vecinicii. Dacă sar pune în
locul toiagului o lumină simplă, aceea, avândi capătii, lesne

Sar sfârși, pe când toiagulă, neavândă capătă, se totii des-

vertesce și arde neconteniti (3).
Când începi a se trage clopotele pentru celii mortă, atunci
se aprinde și toiagulă, şi se lasă numai atâta să ardă, câtii
dureză tragerea clopoteloriui. Acâstă aprindere și stingere se
repeţesce de 3 ori pe qi în cele trei dile înainte de înmormiîntare, şi anume: dimineţa, la amiaqi și sara, adică toti

deauna, numai atunci când se tragi clopotele (4).
Când se scâte mortului din casă spre a se duce la ţinterimi, respective la cântarea panachidei, se aprinde iarăși,
şi dacăa stătuţii mai nainte pe pieplii, se iea, de-aicea și se
(1) Com. de d-lui Sam. Petrescu, din Crasna.
(2). Com. de d-lui Nic. Cotlarciucă, din Stulpicani.
(3)Com. de d-lă Iust. Cârdelu, din Bilca.
(4) Dat. Rom. din Vicovuli-de-sus, Bilca și Voitineli,

com.

de

d-li Dim

Cârdelă: «Toiagulă acela ili aprindă de mai multe ori până ilii ingrâpă pre
mortă;»—din Bălăcena, com: de d-lă M. Jemna: «Toiagulă se aprinde în
timpului, câti stă mortul în casă: dimincța, la amiadi şi sera
;» — Din Stupca,
com. de d-lii Al. Paciu: «Şi fiindă că nu este obicinuită a arde o lumină aşa de

lungă, cum e lungimea mortului, de aceea se face dintr'insa toiagiiși se aprinde,
în decursul

celoră

trei dile câtu stă mortulă

in casă;»—din Stulpicani, com.

de Nic. Coltareiucă: «Tolagulă se aprinde de trel ori pe di;»—Din FunduliiMoldovei, com, de 1. Tonigarii: «Tolagulii se aprinde de trei ori pe di: demincţa, la amiadă-di,

și

sera ,»—din

Moldova,

comuna

Mălini,

dict.

de

M.

Nistorti: «Tofagulă se aprinde de trelori pe di;»—din Transilvania. com. de

d-nii Rom. Simu și T. Simonii,

“

—
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pune 'de-asupra sicriului (1), dar mai cu sâmă pe sleșniculit
ce-a stată la capulii mortului, și dimpreună cu acesta se
duce apoi de regulă, de cătră palimarii ardendu în fruntea,
procesiunii până la biserică (2).
In biserică. se iea de pe sfeşnicii și se pune pe sicriii la
capuli mortului, unde arde toti timpulă câtă durâză prohodulu (3).
|
După prohodă şi mai alesii după înmormintare
se stinge
câtă mai rămâne, și se aduce acasă.
O semă, în locii de-a duce întregii toiaguli la biserică
îndătinâză

de a tăia

o

bucăţică

dintrinsulă,

casă și duci numai restulii care se și lasă
totii în decursulii înmormîntării.

și a 0 lăsa

apoi să

destul, ce sa adusii îndărăptă, sai bucăţica

a-

ardă

ce s'a tă-

iati și a r&masi acasă se aprinde în cele trei seri dintâi
după înmormintare regulati la asfinţituli sârelui pe loculia
unde a fosti corpulă și mai alesi capul celui mortii în
timpulă acela când şi-a dati suletulă și unde se lasă apoi

să ardă până ce cei. de casă se duci la culcati (4), cre(1) Com. de Ionică ali lui Iordachi Isacii din Mahala.
(2) Dat. Rom. din Fundulă-Moldovei, com. de I. Tonigariii și Const. Mercheșă : aCând se sete mortulii din casă, tofagulă se pune în sfeşnicii, care
se aduce dela biserică, și se duce inaintea mortului până la mormintă» ; —
Din Moldova, comuna Mălini, com. de M. Nistorii: «A treia di se duce toiaguli la biserică și se aprinde la prohodiă. Sfeşniculii cutoiagul merge înaintea, crucei celei mari.» — Dar totă așa e usitati şi in cele-lalte comune din
Bucovina,
(3) In Boiană și Vicovulii-de-sus, com. de d-lă V. Turturenă;
— în Crasna,
com. de d-lă Sam.

Petrescu,

şi în Transilvania,

comuna Orlată, com.

de d-lă

Rom. Simi: aAc6stă lumină arde și când se face pomenirea mortului la pomene. Lumina acesta o are mortulii în ceca-laltă lume.»
(1) In Boianu, com. de d-lui V. Turturenă;
— în Ropeea, com. de d-li [.de
Cuparencu; «Şi ducendu-se: mortului la mormintii, toiagulii arde în locului
mortului trei dile până se trece; — «In Crasna, com. de d-lă Sam. Petrescu
și At. Cermanti»: In trei seri (dile), adică pe timpului când a muritii cineva, se aprinde

toiagul

saă și altă lumină pe loculă unde a murită. Sufetula

umblă pe de-a-supra ca o muscă

și în urmă

se depărteză, de-aceea 'nu se

—
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dendu unii că câtă timpu arde toiagulă, atâta mai vine sufletulii acasă. Dacă n'ar arde toiagulă, atuncă sufletulii mortului

ar umbla rătăcindă (1).
Aice se pune pe o sticluță sai pe o ulcică umplută cu
apă limpede și prâspătă și cu uni colacii pe dinsa, iar sticluța și cu celea de pe dinsa pe unii ștergari, o năframă
sau pe unii petică curati de pânză, în credință că sufletulti mor-

tului în cele trei seri după înmormintare vine și bea apă:
din vasi ca să se răcorâscă, iară cu năframa seşterge de
sudori (2).
A patra qi după înmormiîntare restulii toiagului dimpreu-

astupă cabhla, sau se lasă ușa crăpată (puţină deschisă);» — In Vicovulă-de-sus
și Yoitineli,

com.

de d-lă V.

Turturenă

şi Dim.

Cârdeiă:

«Toiaguli

acela

ilii oprescă o s6mă acasă și ilu aprind, când și când, pentru că se vorbesce că sufletulii își câreă locului până la șese săptimâni;»
— In Balacena,
com. de M. Jemna: «După ce s'a scosii mortulii se aprinde toiagulii în fiecare scră, până ce se gătesce,

în acelă loci unde şi-a datii omuliă sufietulă ;»

— In Fundulă-Moldovei, com. de I. Tonigarii : «Atreia di, când ducă mortuli
la gr6pă înainte

de seâterea acestuia din casă, se taie o bucăţică

de toiază

şi se aprinde de trei ori pe di în cele trei dile următore în loculii unde și-a
dati

repausatuli

sufletulii. Unii, luândă

o lccă

de ccră din acestă bucăţică

de toiagii o lipescă pe patru păreţi în crucişulă casei»; — In Moldova, comuna
Rădășeni şi Mălini, dict, de A, Pletosă şi M. Nistoră: «Când se duce mortului la biserică se taie o bucăţică de toiagă şi dimpreună cu lumina ce s'a
ținutii la repausare se aprinda în trei seri după inmormintare în loculă unde
a murită.» — Vedi şi Lambrioră, op. cit. p. 151: «şi în alte trei seri după
înmormintare se aprinde regulată la asfinţitulă sârelui, în loculă, unde şi-a
dată duhul.»
(1) Com.

de Em.

de Cuparencu.
— VedI

şi nota premergătore,

(2) In mai multe sate din Bucovina, precum în Ropeea, com. de Em. de
Cuparencu: «După ce se ingrâpă celui ce a murită, se pune toiagulii pe o
ulcică cu apă curată, de-asupra cu ună colaci, să ardă în tre! nopți. Apa
din ulcică iînsemneză curăţenia şi spălarea de tote relele aici pe păimintii,
Mal rară pună,

în locă de apă, vinu

curatii;»
— In

Berchisesci,

com.

de G.

Velehorschi ; «Se grijesce in casă cum s'a scosii mortulă și sepune în locului
acela uni pahari cu apă şi într'insa lumina, care s'apusăîn mâna mortului
când şi-a dată sufletulă şi arde până cese gătesce și apol se pune unu tolagă
să ardă până în diua a trela şi apoi se dă paharulă acela de pomană cuuni
colaci și o lumină. Omeni! credi că vine sufletulă şi bea din pahari.»

—
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nă cu colaculii, cu sticla de apă și cu ştergarulă
îvama, care a statii sub acesta, se dă de pomană
a ținută mortului luminarea când și-a dati sufletul.
celi ce a, ţinută luminarea e unii casană, atunci se
ce unui

omii

sati năcelui ce Iar dacă
dărues-

străini.

Celui ce primesce toiagul precum şi cele-lalte obiecte

puțină apă din

sticlă și apoi

mulțumindi dice:

bea

«Dumne-

deă primâscă
1... să fie de sufletulă celui repaușati! (1)
In unele părți din Jloldova și Țera-românâscă din contră

este datină, că în loculii unde și-a dati mortului sufletului să
se aprindă, în cele trei seri după înmormintare, tămâie întrună hârbă şi să se puie acolo şi o ulcică cu apă sait cu
vină, o bucată de pâne şi toiagulă aprinsi.

“Vinului din ulcică și pânea se dai unui bărbată sait unei
femei

după

şexulă

detunctului

de mâncă

și bea din ele în

cele trei seri, și anume în locul unde mortuliă și-a dată su- .
fletulii.
Acelui

bărbatu

sati acea

femee

represintă

în

|
decursuli

celorii trei dile persona defunctului, fiindi-că se crede că sufletulii mortului sbâră rătăcindi trei dile, apoi întorcându-se
a casă osteniti să, găsâscă de mâncatu și de btută. .
După tote acestea toiagulii se duce la biserică de arde

„puţină la icona Maicii
morminti

Domnului,

apoi se pune aprinsii 'la

la capuli mortului (2).

In unele părți din Transilvania, după ce sa înmormîntat
mortulă,

două

sai

trei

nâmuri

de ale lui se

ducă

de

cu

n6pte la mormîntii și-lă stropescii cu apă adusă întruni
ulciori, îlă tămâiază şi apoi aprindu toiagulă care stă a-

(1) In Botan şi Vicovulă-de-sus, com. de d-lui V. Turturână;—în Mahala,
com. de d-lă Ionică ală lui Iordachi Isacă;—In Crasna, com. de d-lă Sam.
Petrescu;—în Bădeuţă, com. de d-lă Av. Macovelu.
(2) Burada, Inmorm. p. 46. —Ionenă, op. cit. p. 40.

—
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prinsi câtă facă cinci-spre-dece metanii, dicându că prin acesta,
se îmblândesce Căţelulă pământului ca să nu latre pe nouli
6spe venită între cele-lalte mormînturi (1).
|
Făcând şi acesta toiagul ce mai remâne îlă ducă și-l
dai, ca şi n Moldova şi Ţera-românâscă, la biserică (2).

(1) Burada, Inmorm. p. 47.
(2) Com. de d-li Rom. Simi.

—
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XII.

PAUSULOU.
Pausulă, numită altmintrelea,şi mai alesă în Jloldova, paosi
și apaosă (1) constă dintr'unii șipă plină cu vinii, apoi dintr'uni
colaci care atârnă de grumazulu șipului și dintro lumină,

care se viră de regulă sau în gârliciului șipului sai se lipesce

de colaci

In Basarabia,

(2).

|

şi mai alesi în ţinutul Soroca, vinulii se

amestică și cu aghiasmă (3).
In unele părți din Bucovina,

precum

bună-6ră

în

Mănă-

stidra, se 'ntrebuințeză în locă de vin, numai aghiasmă, care
se pune de regulă într'o sticlă de băutii'apă, (4) în altele
însă, precum în Frătăuțulii-vechiti și Fundului-Moldovei se
întrebuințeză și apă curată, care se amestecă şi se 'ndulcesce cu puțină miere, și care, în casulii de pe urmă, se pune

într'o ulcică (5).

(2) Burada, Inmorm. p. 36.
(2) In cele mai multe părţi din Bucovina șiș Moldova, dict, An.
M. Nistorii. VedI şi Burada, Inmorm. p. 36-37.
(3) Burada, Inmorm. p. 37.
(3) Dict de Elisaveta Agagi.
(5) Com. de Const. Mercheşă şi alți Români.

Pletosti

şi

—
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Cu vinul, respective aghiasma dela, paosi, care se duce
dimpreună cu coliva, pomuli și pomenele până la biserică,
unde se rădică, împreună cu acestea, când se face panachidă,
şi de aice se duce apoi până la ţinterimii, stropesce preotul
în formă de cruce pre morti înainte de ce se acopere acesta, cu sicriulă, iar colaculă și lumina se dai de pomană
„celui ce le ati dusi până la mormintit. Dacă r&mâne ceva
vină, se dă şi acela, înainte de ce se începe cymandarea,
celorii de față de b&utiu.
De uni timpi încâce însă și anume de când nu mai e
încuviințatii de a se duce mortuli descoperiti la ținterimi,
se stropesce în același chipi nemijlociti după panachidă,

când dau să sestă mortului din casă afară.
Pausă se numesceîn Bucovina încă şi vinul, miedulă sat
mursa, care se duce la biserică asemenea întruni șipușori
şi toti cu pomii și pomene, când se face parastasii pentru
sufletul celui repausati.
|

In unele părți ale Zransilvaniei, precum

bună-6răîn Se-

cadate, se înțelege sub pausă, ca .și în Bucovina, vinul cu
care se stropesce mortulii (1), în altele însă, precum în districtul Năstudului și în munții Abrudului, se 'nțelege apa,
care, după înmormintarea unui omi, se duce pe la case Şi
se dă de pomană pentru sufletul celui repausatii sai se pune pe la drumuri, unde nu sunt fântâni (2).

la Ț&ra-Românescă se numesce pausi colaculi și vinulu ce
se duce la biserică pentru

sărbători,

repausați.

şi mai virtosă pentru

|

Toti în Țera-Românescă îndătineză poporului a face musti
și a-lă duce la biserică pentru

apaosă şi colivă

sai

jertfă

(1) Com. de d-lă 1. Georgescu.
(2) Com. de d-lă 'T. Simonii: aPausă, ea cela, când din partea familie din care,
a murită cine-va, se plătescă anumiţi 6meny, cari apol imparti d. e. in târgă

apă la cel insetaţI sau altele de asemenea natură»,—Frâncu, op. cit. p. 178.

—
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de struguri pe la Schimbarea la Jață, 6 Augusti,
adică când
începe a se coce pâma văratică (1).
Pausulii, cu care se stropesco mortul înainte
de a se
înmorminta, însemnâză, după, credința unori Român
i din
Bucovina, spălarea mortului și curățirea sa de tote
păcatele
ca să se potă înfățoşa curată înaintea, lui Dumnedei: (2),
după,

„a altora însă ca să aibă pe ceea-laltă lume din ce
gusta
și cu ce se îndulci (3); iară ţinerea nemuriloră Și aceloră-lalț
i
Gmeni unuli de altulă, când se rădică pausulii, însem
neză,
după credinţa Românilorii din Joldova, ca pe cea-la
ltă lume
să fie tote nâmurile la unii loci, precum ai fostii şi 'n
acâsta(4.).
„Atâtă datina de-a, stropi mortulii cu vini Și a
da colacul şi lumina celui ce-l însoțesce, câtii și cuvintulii
pausă
sai apausă, ne vine de-a dreptulă dela Romani
. Căci
. Romanii, ca și Românii noștri de astădi, aveau încă datină
de
a stropi r&mășițele mortului, după ce-lă ardeau, cu
vină.
Virgiliu ne spune în privinţa acesta următorele :
«După ce rămăşiţele mortului ati fostă pretăcute în cenuș
ă
și s'a stins flacăra, se spală cu vină (5).
.

Iar Pliniti naturalistul ne spune: «Legea Posthumie a re-

gelui Numa dice: că ruguli să nu fie stropită cu vinu
(6).»
Ce se atinge de cuvintuli Pausă, apoi după cum repaus
ă,
sai repaosi vină dintr'untă prototip latini repausum,
con(1) B. P. Hașdeu, Dict. limb. rom. t. II, p. 1260.
(2) Credinţa Rom. din Bălăcena, com, de M. Jemna şi a celorii
din Berhi-

șesci, com. de G.. Velchorschi.

”

”

(3) Cred Rom. din Bilca, com. de lust. Cârdeiă și a celorii
din Fundulă
Moidovei, com. de Const, Mercheșă.
(4) Dict. de M. Nistoră din Mălini,
(6) Aeneid. lib. IV, v. 219,:
Postquam collapsi cineres et flama quievit
Reliquias vino et bibulam lavere lavillam.
(6) Hist.nat. lib. XIV. 12: «Numae regis Posthumia lex
est: vino rogum,
ne respergito.»

—
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"firmată prin paralelismulă formelori romanice: franc. 7epos,
provenţ. repaus, ital. riposo, span. reposo etc. din cari nici
una nu € femenină, toti așa'şi românulă pausă nu se pote
trage din latinul clasicti femeninii pausa (1), ci numai dintrunii

neutru pausam, iar prin

urmare

apaosă

este

ad pau-

sum, literalminte: «pentru odihni.»
Deși cuvintulă acesta sa furișatii în terminologia nostră
bisericescă creștină, totuşi își dătoresce nascerea păgânis-

mului italicii,

|

Vechii Romani, după

|
cum arată Arnobiii,

|
aveaii în pante-

onulu lorii chiar și unii deă ali odihnei celei vecinice, anume
Pausus (2).

(1) Cihac,

|

Dict. [.].

" Q).B. P. Hașdeu, Dict. limb. rom, t. 1], p. 1239—60.

—
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III,

COLIVA.
Românii numescii cu unii
colivi tote prinâsele aduse la,

termenii generală cobeă pl,
biserică din fructe, precum:

struguri, mere,

miere,

pere,

faguri

de

cași dulce,

etc.

In sensti proprii însă se numesce colivă dem, colividră în
unele păți ale Transilvaniei, precum bună dră în Orlată, colibă ngr. vâh)hafas ver. zâhfoc pâne de grâu, numai aceea»
care. se face din grâu curatii în următorulii chipi: se iea
puțină grâu, se pis6ză, şi se curățesce de câjă și apoi se pune la uni locă cu puţină apă casă fârbă. După cea
fierti
de-ajunsi și sa indulcită cu puţină miere, se pune într'o
strachină sai pe o tavă. Celă din strachină sempodobesce
de regulă cu miedi de nucă sati cu strafide, cari se punii
parte pe de laturi în forma unui cerci şi parte la mijlocii
în formă de cruce, iar celu de pe tavă se'mpodobesce . pe
de laturi cu diferite zaharicale, iar la mijlocii cu o cruce,
care, mai cu samă pe la oraşe, adese-ori se face nu numai
din zaharicale, ci și din cafea pisată și pe de margini împodobită,. cu zaharicale. .
|
|

În unele locuri este datina de a, se face coliva și din oreză
Marianii, Inmorm. la Românt,

:

11

.
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fiertii și împodobit cu zaharicale ca şi grâulii. Ba adese-ori,
şi mai alesi pe la, sate, precum bunăsră, în Vicovuli-de-sus,
districtulir Rădăuţului, ea se face chiar și din bucățele de co-

lacii sati bulcă tăiate mărunţeli și puse într'o strachină(1).
Grâuli

fierti,

din

care

se

compune

coliva,

însemneză,

după învăţătura bisericii n6stre, parte mortea naturei umane, și parte învierea morţiloră, căci qice Domnului nostru
Chr. «Grăunțulă de grâă, ce se aruncă în pământă,de nu
putredesce singură remâne, îar de putredesce multă vodă aduce.»
Crucea, închipuită pe colivă, însemnă că repausatuli a
fostă creștinii, fiindi-că crucea este semnulă creștinătății, iar
podâhele de pe deasupra, precum: miedulă de nucă şi za-

haricalele însâmnă frumusețea şi îndulcirea vieții eterne.
Din causa, acestei însemnări apoi, după finirea înmormintării sati a pomenirii repausaţilori, coliva se împarte între
cei presenţi şi se trimete pe a casă ca darii și celorit cunoscuţi spre a le demonstra prin acâsta din partea repausatului, că fiindă spiritualminte nemuritori împreună cu to-

ţii se vori veseli în viața eternă.
Toti pentru acestă causă, Românii, făcândii colivă la diJele lorii onomastice în onsrea sfințiloră, ce-i. celebreză, după ce o sfințescă prin binecuvîntare divină, o împart, tri-

miţând'o ca dară pe la cunoscuţi lori, — căci între coliva
_făcută în ondrea, sfinţilorii și în acea a amintirii morțilori

nu este diferință, afară de forma de rugăciune pentru binecuvîntare (2).
După credinţa unori Români din Bucovina şi Transilvania coliva însemneză păcatele mortului. De aceea, după înmormiîntare se dă strachina sait tavaua cu colivă tuturorii ce(1) Com. de dlă V. Turturenă, preoti.
(2) Arch. Gabr. Rășcani, Obiceiuri religiâse . străbune, ipubl, în «Biserica

ortodoxă română,» an. IV, Bucurescă, 1877-78, pag. 249.
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loră presenţi, ca, fie-care să, guste câte o l&că dintrinsa,
pentru-că câte fire de grâti iea fie-care din colivă, atâtea,
păca-

te, credu ei, că i se icrtă

mortului (1), sait atâtea păcate iea,

celă ce a gustată, asupra sa. Deci fie-care, care a
gustatii
din colivă, e îndătoriti să se roge și să bată mătan
e pen-

tru

iertarea,

păcatelor

primite

asupra sa. Cine nu

face ac6-

sta, tote păcatele remâniă pe capul lui (2).
După
Christosă,

credinţa altorii Români
şi

de

dintrînsa (3).

.

aceca

trebue

însemneză, coliva.:

faţa lui

să se împărtăşescă

fie-care

|

|

In fine spună iarăși unii că coliva însemnâză jertia, . ce
se aduce înaintea, lui Dumnedeii spre iertarea păcatelor
celui repausată, și ca, atare, mergendi în ceea-laltă lume și
stândii acolo înaintea sufletului, ori și când voesce acesta
pote să guste dintrinsa, (4).
|
Ce se atinge de originea colivei o legendă poporală. din

Bucovina

şi anume

din

comuna,

Stupea,

ne

spune

următ6-

rele :
|
«Unulă dintre cei mai mari și mai înverșunați dușmani
și prigonitori ai creştinilorii era și Impă&ratulă Deocleţiani.

Eli nu numai că făcea chreştiniloră multi răi și multe da-

“une, ci toti-odată îi prindea şi chinuia în totii chipul anume
ca să se lepede de creştinismit și să trecă la păgânismă,
Celu mai potriviti: mijlociu spre scopulă acesta credu elă, că,
ar [i acela, dacă i-ar spurea mai întâi prin mâncare și
băutură, Dreptit aceea porunci elit tuturorit chreștinilorii din
(1) Com. de Nie, Preliciii, stud. gimn.

inv&ţ. în Orlată.
(2) Com. de Nic. Preliciti.

de locă

din Brâza și d-lă Rom.

Simă,

!
.

(3) Cred. Rom. din Berchişesci, com. de G. Velehors
chi,
(4) Cred. Rom. din Mânăstiâra, dict, Elis, Agapi; a
celorii din Bilca, com.
de 1. Cârdeiti; a celoră din Costâna, com. de Drag.
Bumbacă, şi a celoră
din Fundul Moldover, com. de Const, Mercheș
ă.

—
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întrega, sa împerăție, ca să nu mănânce mai multi bucate
făcute
făcute de dinşii, ci cumpărate din trgă, cari crau
:
după porunca sa cu totii felulă de spurcăciuni, precum
sânge

de

mâţă, de

câne

şi de

alte

vietăți necurate.

ă
«Audigi: prțaţimea - despre acâsta, se amări şi întrist
toți pretorte tare și (int urii” sinodi, la care se adunară
Și
Gțiă,- episcopii :Şi i patriărehii creştini de prin tote părţile.
i să nu
sinodulă : acela :a:. notărit : ca. nimeni dintre creştin
să mămai cumpere și mănânce bucate din târeă, ci toți
nânce numai grâă fiertă, şi sărată.
.
«Şi cum a hotăritii sinodulă acela, aşa sa și întâmplati
, ci toți
Creștinii nu cumpărară mai multi bucate de acelea
şi 'n momâncară numai grâă fierti, care sa numiti colită
dulti acesta s'a întrodusii apoi coliza la chreştini.
şi să
«Vădândă Deocleţianii, că nimene nu vrea să cumpere
e în apă,
mănânce din bucatele sale, porunci să le arunc
vorii mânca,
credândă, că le vorii mânca, pescii, iar creștinii
pre pescii aceia, şi: totii se vorii spurca.
tură a lui
«Dar. creștinii prinseră și despre acesta apucă
pesci.
Deocleţiani de veste și nu mâncară nică
ne mai avendii
«Mai pe urmă însă, murindă Deocleţianii, şi

încetară de a mai
cine-i sili, ca să mănânce bucate spurcate,
re aminte a
mâneca în tâte dilele colivă. Totuși spre aduce
spre aducere
r&masii datina ca, să se facă la morți și toti
nuesce chiar.şi
aminte de prigonirea lui Deocleţianii se obici
l celii mare (1).»
în diua de adi a nu se mânca pesce în postu
a data din timAdevărata origine a colivei însă se pare
Eudoxie, şi a Impulii Archiepiscopului de Constantinopolii,
prin secolulit alti
p&ratului Iuliania Paravatulă, adică de
patrulea. (2).
(1) Com. de Al. Baciu, stud. imn.
(2) Dict. Migne.

t. 8. p. 385. cd, Paris 1844,

—
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SSISIUNEA UE

CAROL].
XIV.

POMULOU.
Pomulă e usitatii mai în tâte ţările locuite de Români
și so face asti-leli: se iea ună cracii verde, frumosă, rotundă
și rămurost dintrunăi pomi roditoră de grădină, care face
fructe

bune

de

mâncat,

mai

alesii

însă

de

m&ră,

pruni,

perjii, păru, rară când și de vișini sat cireși, și curăținduse frumosi de rămurelelo ce nu trebuescă, se încarcă și îm-.
podobesce cu totii feluli de fructe (pâmo), dacă e în timpi
de vară, naturale, iar dacă e iarna, uscate, precum și cu
diverse copturi, și anume: mere, pere, prune, perje, nuci

aurite, corne-de-mare, cireşe, vişine, strafide și smochine,
apoi zăhărele (zaharicale), turte dulci, hulubași, precum
și
alte păsărele făcute din făină de grăi curati, șin- fine
cu
covrigi, colăcei, scăruţe şi cârliguțe mici, făcute asemenea,
din făină de grâu. O parte dintre fructele amintite
se înfigă
în rămurelele pomului, iar o parte se înșiră pe o aţiş6ră
și
astă-felii se anină apoi sati se l6gă de rămurele. Toti așa
se

face şi cu cele-lalte obiecte. (1)
PI

- (1) Com. de Al. Baciu, stud. gim. de

gimm.

de loci din Balacena;—I. Avram

locă din

Stupca;
— AM. Jemna, stud.

stud. gimn. de loci din Todiresci;—

d-lui Av. Macovelu preotii în Rădeuţi;—lonică alti lui Iordach
i Isac din Mahala şi Titu Zaharescu, stud, gimn. din Baia, Moldova. .

—
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In unele sate din Bucovina, precum bună-6ră în Voitinelă,
districtul Rădăuţului, nu-lă încarcă numai o singură sau
două persâne, can alte părţi, ci toți cei de casă puni câte
unulu sai mai multe fructe întrinsulu, menindii fie-carele
ceea ce pune pentru sufletului cutăruia și ali cutăruia, ali

cărui nume îlii şi rostesce (1).
Românii de prin orașe şi cei culți dela ţâră precum și
o samă de țărani mai avuţi şi mai inteligenți, carii de unii
timpi

încâce

au

începutu

a imita

pre orășeni, nu întrebuin-

țeză la facerea pomului acestuia mai nici-odată ramuri de
pomiă, ca cei-lalți români, ci ei cioplesci mai multe bețișore sai sulicidre de regulă din lemni de radă, cu deosebire însă din dranițe, ca de jumătate de metru de lungi
sai și mai bine, și pre acelea. apoi le încarcă cu strafide,
smochine, alămâi, portocale și mere.
Cioplirea şi încărcarea bețișorelori acestora atârnă de
regulă dela priceperea și istețimea, celui ce sa apucatii să
facă pomului. Unele adică se lasă simple, cum sait cioplită,
înfigându-se numai întrinsele smochine şi strafide una lângă
alta cam de pe la jumătate şi până la virf, în care se
înfige

apoi

o alămâe,

portocală sati

meri, iar

altele se punit

în formă de cruciţe sait stelișore, ale cărori rade asemenea
se 'ncarcă cu strafide şi smochine și la virf li se 'nfige
câte
o -alămâe, mării sai portocală,
În același timpu, când se 'mcarcă ramuli de pomi sai
beţişorele de brad, adică când se 'mpodobesce pomuli cu
fructele şi copturile amintite, este datină în cele mai multe

sate şi oraşe din Bucovina, Aloldova și fera-Românescă de
a se face și coce mai multe crestăți (2), sfinţișori (3) şi pomene
(1) Com de Dumitru Cârdeiă, proprietară in Voitinelă.:
(2) Crestută pl. crestăți, se numesce uni colacă de formă triungulară.
(3) Sânţişoră pl. sfințişori, e unu colaci în forma unul $.

—
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saii pupeze numite în unele localitățpi Ă din Ţ6ra-românescă
„pomenete (1), din făină, curată de grâă, cari tâtela ună loci,
se numescii

cu

unii

termenii

E

technict

rai (2),

poporală pomene

sati

Pomenele acestea, a cărorii cantitate, calitate și frumsețe atârnă toti-d'a-una dela puterea moștenitorilor sau
a
moștenitorului celui repausatii, precum ȘI dela istețimea și priceperea femeii ce le câce, se pună una peste alta pe o mescidră acoperită cu o față de masă curată sati într'o coșarcă
mare şi frumâsă, și după aceea se împlântă beţișorele încărcate și împodobite în chipulă cum s'a arătată mai sus
cu
partea inferiră într'însele, legându-se și întărindu-se în
același timpii de jură împrejuri cu strămătură roșie, ca la ducerea loră spre biserică să nu se cumpănâscă în colo și în
câce şi să nu se rumpă (3). Toti atunci mai împlântă în-

trînsele

şi mai

multe

lumini

de

câră,

curată

şi anume: trei,

cinci sau șepte, nici când însă cu păreche, cari, după cum
vomit ved6 mai pe urmă, se aprindă în decursul prohodului.

In unele sate din districtulti Rădăuţului în Bucovina, precum bună-6ră în Rădeuţii, Frătăuțuli-vechiiă și noă, Voitinelă, Galinesci, Bilca, Vicovulti-de-sus și de jos, se cocii
dela
3-6 pomene sai pupeze frumose, împletite în mai multe
îm-

pletituri. După acesta, luându-se pomulii și împlântându-se

(1) Pomană pl. pomene sai pupăză pl. pupeze dem. pupegidră,
e ună colaci lunșăreţii și lătăreţii compusă din mal multe impletituri. — fonână,
op. cit. p
15: «ln unele localităţi pomenetele ce se impartă pentru
ună mortii se facă în

formă de scară, căci pe acea scară se sue mortulii
la ceră.s

(2) Burada, Inmorm. p. 24: aPomenele, cari se numescă
şi raiă, se alcătuescă din două colivi, una mai mare alta mal mică, asemenea
şi din doi colaci,
unulă mai mare și 'altulă mal micii.»
(3) Vedi şi Burada, Inmorm. p. 24: cAvendi înfipte în
er colaci, pomene,
nisce bucățele de șindilă, care se pune in viriulă lorii
in formă de cruce, alămâl, mere, smochine și strafide ; asemenea în judeţulii
Nemţii pe trestii se
pună și hulubi de aluată. In orașe la cel mal avuţi aceste
pomene se poliescă
cu toi de aură.»

—

168—

într'o pâne sat întruni malaii (2) se pune împreună cu acesta într'o sită mare sau întruni ciuri, și împrejuruli său
se razimă, apoi, totii în ciuri, cele 3-6 pupeze. Şi de ore-ce
atât pupezele câtă și pomulă se punii întro sită, dar mai
cu s6mă întruni ciurii, ca unulu ce este mai tare, de aceea
se numescii în districtuli acesta pupezele dimpreună cu
pomulă de regulă ciură (2).

In orașulii Câmpulungi, precum şi 'n cele mai multe sate
din districtul acestuia, pomulu se înfige asemenea întruni
malaiti sai într'o pâne prospătă şi albă și dimpreună cu acâsta se pune apoi sai întro sită mare sau într'o coșarcă
ori întruni coș, în care se află și pomenele (3).

In Mahala, precum

cât

şi 'n cele-lalte sate atât din colo

şi din câce de Pruti, din districtulă Cernăuţului, se 'mplântă.
|
adese-ori și întro pâne de secară (4).
_ In unele sate din Aoldova precum bună-oră în Petia, Ră-

dăşeni, Baia, şi altele din judeţulii Suceva, pomulit se aș6ză
într'o cofă sai

plină

e toti-deauna

6lă, care

cu

apă

cu-

rată. Atât de pomi câtă și de torta, cofei sati a 6lei se l6gă,
câte uni testimelă sai o basmă.

Pomulă şi testimelulii legati

de dinsulă sunt ale preotului funcţionarii, iar celui legati de
târtă e ali celui ce-lă duce. De pomi, care însemnâză pomii
razimă tot d'a-una. o scară făcută de făină de grâu,

se

raiului,

și întrunulii

din rămurele

se anină şi o sticlă de btutii apă.

(1) In Bucovina sub cuv. malaiă pl. malae se 'nțelege unii felii de pâne făcută din făină de păpuşoiiă

(porumbii

saă cucuruzi).

Malaiulii acesta se face

în două chipuri: dospitii și nedospitii. Celă dospită, care are forma unci pâne,
se numesce malaiă acru, iar celă nedospită, care are forma mai multă a unel azime, se numesce malaii dulce saă turtă. La pomi se 'htrebuinţeză de
regulă

cel

acru.

(2) Com de d-lă. Av. Macoveiii, preoti şi Dum. Cârdeiii, proprietari.
(3) Com.

de Y. Burduhosiă,

stud. gimn.—

Vas.

Nice. Cotlarciucă, stud. gimn.
(4) Com. de d-lă. Ionică ală lui Iordache sacii.

Gheorghiu,

stud.

gimn.

şi

— 169 —Seara însemnză ca să aibă sufletul pe ce se sui, dacă va,
ave parte, în pomii raiului, apa. ca să aibă pe ccea-laltă,
lume ce b6 și cu ce se r&cori, iar sticla ca să aibă cu
ce be.
Pomulit în aceste localităţi se duce tot-deauna. deosebitii
de pomene (1).
Precum în pomulu făcută dintrună craci de pomă, aşa
șin celu făcută din beţişâre se pună dela 3— 7 lumini, cu
acea, deosebire numai că pe când la celă făcută din beţișore luminele se împlântă în crestăți și sfinţişori, pe atunci
în celu de crângă se lipescii de rămurele și anume câte
trei la, unu

locii în

șeptea singură,
In Balacâna,
zati
pune

în

obiectul

cu ună

în

unei

furci

cu

trei

cOrne,

,
ce s'a împlântatii pomuli

după

în vârfului

năframă,

forma

iară a

și sa așe-

care

are să se ducă la biserică, se
lui o lumină de cdră curată învălită într'o

colaci

până la biserică (2),

menită pentru celu ce.are să-lu ducă

In alte sate din Bucovina din contră nălrama dimpreună,
cu colaculi se l6gă sati de trupina pomului sai de torta
vasului, în care e pusii acesta.
In unele comune din Transilvania, precum bună 6ră în
Orlati și Secadate, pomală, mortului se face ca șin Bucovina, dintr'o crângă de mării şi cu deosebire de meri 6rdenă (3). Dacă e vara, crenga, se iea cu mere cu toti, iar
dacă e iarna, se cumpără și se punii în rămurelele s6le mere,
nuci, colăcei și covrigi, o vecica (7), nisce prescuri ca, scară,
pe care

să se

PI

pstă

sui

sufletulă

celui

morti

. cătră

ceri,

(1) Com. de Titi Zaharescu, stud. gimn., Aniţă Pletosu şi-S. Sa părintele
G. Lateșă,
(2) Com. de Mich. Jemna, stud, gima.
(3) Ună felă de mări văratică, ale cărui mere se cocă de regulă pe
la
Sânt-llie.

—
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precum şi trei lumini, cari se aprindă în decursul prohodului. Iar după ce sa împodobită în chipului cum sa, ar&tată, se împlântă într'o crestată (1), și dimpreună cu acâsta
se pune apoi întruni blidi (2).
In Basarabia nu se face numai unii singurii pomii, ca
în țările amintite mai sus, ci patru de-odată, carii, cât stă
mortului în casă se punii alăturea cu sleşnicele de lângă

sunt

Ei

sicriu.

făcuţi din

copacii

crengi de

cracă, cari se împodobescii frumosi
alămâi, mere şi nuci înșirate tote pe
aceste tructe se şi poliescii, unii mai
pane și o bucată de pânză, cari tote

câte cu

trei

cu strafide, smochine,
aţă; la cei mai avuți
acață și băsmăli, tulse daii de pomană la

cei ce duci mortului la gropă (3).
In 2loldova, spun Românii,că mai de multi pomul
acesta se făcea numai lo copiii cei mici, iară acuma se face
nu numai la, aceștia, ci și la cei bătrâni (4), ca şin cele mai
multe părți din Bucovina și Transilvania (5).

In cele mai

multe părți atâtii din

Bucovina câtă și din

cele-lalte țări locuite de Români, pomul se duce de odată
cu mortulă şi anume tot-deauna, înaintea asestuia nemijlocitii după sfânta cruce, nu numai până la biserică, ci până
la, ținterimi. Acolo apoi se scutură de fructe precum şi de
cele-lalte obiecte cu cari a fosti încăreatii, adică se dă nâ-

nașului saii nânașei ca să culâgă pomele de pe dinsuli, drepti
răsplată
(1)

că

Crestăţile

ati botezatui sait
se facă

în

comuna

cununatii
Orlati in

pe celui repausati,

forma crucii, adică în

patru

cornuri.
.
”
(2) Com. de d-nii Rom. Simu.și 1. Georgescu, învățători; vedi și Burada,
Inmorm. p. 2: eln unele locuri în Transilvania, pomenele se mal facă in
formă de scară, şi însemnă că pe acea scară are să se urce mortuli în
ceri.»
(3) Burada,

Inmorm.

p. 12.

(4) Com. de Titi Zaharescu, stud. gimn.
(5) Com. de d-lă Rom. Simi.

—
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că lie-care

și cununa,
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omii fără

tată și mamă

se

însă fără nânași nu (1).

pâte boteza

|

După ce sa scuturatii se împlântă la capulu mortului
lângă cruce (2), sai se aruncă întruni rii, vale sai fn-

tână (3).

|

|

In unele locuri din Bucovina însă e datină ca să se ducă
numai până la biserică și aice apoi, culegândii preotulii, respective dascălulii saii palimariulă, fructelede pe dinsulii,
să-lă arunce în clopolniță sai întruni ungherii unde-va din
curtea bisericii.
In acele părți, unde e datină de a se face nemijlocitii după
înmormîntare și prasnici, trimite preotul pomul dela biserică îndârâptii la, casa celui repausatii, unde îl împărţesce
apoi între preoții funcţionari, dascăli și pălimari, precum și
între unii dintre cei ce ai petrecută mortului.
Atâta în privinţa facerii şi întrebuințării actuale a acestui pomi!
|
Dintru începută, după cum am arătatii în capitolulă despre
Bradă, Românii aveai datină de a: pune înaintea casei mortului șia duce înaintea acestuia până la mormiîntii numai

ună brâdănași

impodobiti cu diferite floră, cununi şi cor-

dele saă strămătură

gabănă

și nâgră.

de

mai multe

Mai pe

colori, precum: albastră,

urmă însă

și anume

după

cea

învinsă creștinismul. asupra păgânismului. în întrega Dacie,
se vede că Românii, acum din timpurile cele mai vechi
aii încercată să prefacă Bradulă păgâni întruni pomii Creș-

tiniă, care să însemneze «pomuli cunoscinţei binelu) şi ala răului»
din raiii sai mai bine disii însuși raiulă. Incercarea acesta

sa început mai întâi și întâi prin aceea, că ei ai prinsi a îm(1) Com. de d-nii 1. Georgescu, și Rom. Simi.
(2) Com. de d-nil loanii Georgescu, Rom. Simi; veqi şi Burada, Inmorm. p. 23.

(3) Com. de d-lă Rom. Simi.
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podobi bradul

nu numai cu. flori, cununi, cordele şi stră-

mătură, cum era datina la începutu, ci și cu diferite fructe,
aluaturi si zaharicale. Mai pe urmă însă ai începută a depărta până chiar și bradului însuși și a-lu înlocui cu unit
rami verde de mări, prună sai perjii, care corespunde
mai bine credinței lori creştine. De 6re-ce însă, braduli,
odată tăiati, nu odrăslesce, de aceea nu se ncumetară a
lua unii pomii, care ar put. odrăsli,.ci unii ramă de pomu
care dacă-lti tai asemenea nu odrăslesce. Incercarea acesta,
insă. de a stârpi bradulă cu desăvârșire şi a întrebuința
numai pomulii, nici până adi nu le succeşe. Dovadă despre
acesta avemii că în cele mai multe părți locuite de Români se întrebuințeză, chiar și acuma numai braduli, în
altele însă atâti unul cât și altul la una și aceeași înmormintare,

și numai

în acele

sate,

în

a cărorii

apropiere

nu se află de felu păduri de bradi, sa dati bradul cu totulii
uitării și a învinsă pomul.
In acele comune, unde e .usitată atâtii bradulă câtă și
pomul, precum bună-dră în Stulpicani, districtulă Câmpulungului, şi înainte de vro câţi-va ani în llișesci, districtulă
Sucevii, bradulă chiar și în diua de adi se împodobesce
numai cu flori, cununi, cordele și strămătură de diferite culori, nici când însă și cu fructe sai cu vre-o coptură 6reșicare, și se duce tot-deauna în fruntea, îngropăciunii înaintea,
crucii până la mormîntă, unde se pune apâi tot-deauna la,
capul mortului lângă cruce, pe când din contră pomulă se
împodobesce, după cum am ar&tatii în șirele de mai sus,
cu diferite fructe, colăcuţi, și zăhărele, și împlântându-se
într'o pâne sai mălaii se duce dimpreună cu pomenele
în urma bradului şi cele mai de multe ori numai până la
biserică (1).
(1) Com. Er. Ghiuţă, proprietară în Ilișeşci şi N. Cotlarciucă, stud. gimn.

—.
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După ce am vădutii până aice cum întrebuințeză Românii
pomuli, să vedemii. acuma și ce felii de credință ai ei

despre dinsulă ?

|

Unii credi și dică că elu însemnă pomulă vieţii omului
care la, nutrită pre acesta în visa sa cu totii felulii de
pome, precum a nutritii odinidră ponaudă raiului pe Adami
și Eva și că acum murindă omului, se sfârșesce și el
de odată cu dinsulă, iar alţii spună că ar fi jertfa cea cu-!
venită

pentru

ultima

dată

spre

împăcarea

omului cu Dumnedei (1).

și împreunarea

|

Unii cred că Domnul

nostru Is. Chr. când

a scosi

pre

Adami și Eva din iad sufletele celorii drepți s'aă ţinuti de:
dinsuli

ca

Dreptii

aceea

ună

pomii

pomulii,

încărcat
care se

cu totii

pune

feluli

la mortii,

de fructe,

servesce

fletului ca o scară pe care se sue de pe pămiîntă

su-

până la

Dumnedeii în ceri (2).

|

Alţii iarăși credu şi spun, după cum ni-o dovedesce acesta uni bocetii din DBanată, că sufletulu celui repausatii
în călătoria,

sa din

lumea

acesta în ceea-laltă, trebue să trâcă,

peste o mare fârte adâncă, care încunjură pămîntulă şi care se
numesce de cătră poveștile și mitologia daco-română «sorbulă
pimântuluă.» In ripa acestei mări se află uni bradi colosal
de mare numiti Dradulă dinelorit. Ajungendiu sufletul lo,

acesti bradiă îli râgă să-i întindă, virfurile
trece

sale ca. să potă

pe dinsele de ceea-laltă parte de mare. Bradul îi r&s-

punde întâia, 6ră că sa, încuibată întrinsulă unii șoinadeți,
a doua, ră că sa, încuibată o vidră, şi a treia ră că sa
încuibati 0 șerpone, prin urmare că nu pâte să-i întindă

virfurile, căci cum i le-ar întinde,

ar

simți

puii

acestori.

(1) Credinţa Rom. din Ropcea, com. de Em. de Cuparencu, stud. gimn.
(2) Cred Rom. din Voitineli, com. de Dum. Cărdeiă, a celoră din Berchişesci,
com. de

George Velehorschi,

de Rom. Simă.
,

stud. gimm.

:

şi a celorii din Transilvania,

-

-

com.

—

trei

prinde

vietăţi, ar

în mare

du-se, ar căd6

Bradul
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şi a lătra,

a șuera,

și

spăriin-

elă

In urmă însă totuși

și sar înneca.
se gândia

Și trupinele 'ntindea.
Iară mortului îmi trecea,
Unde dorulă îlii ducea,
Marea fără nume

|

L'aie-laltă lume (1).

* Bradul

gineloră din bocetulu

bănățani e în casulu

față sinonimi cu pomul Românilorii din Bucovina,

de

Moldova

și Transilvania. Atât unul câtă şi altul servesce sufletului ca trecătore din lumea

acesta în cea-laltă.

larăși credă şi spunii o s6mă de Români că sufletulii
omului, părăsind lumea acâsta şi trecând în cea-laltă,
mai nainte de ce ajunge la locul, care i se cuvine

după lap-

tele sale, trebue să trâcă prin o mulțime de umil unde stati
miliâne de draci, cari nu vori să-lu lase să trecă
parte, ci 'vorii să-lii oprâscă şi săli arunce în
urma, urmelori însă, după ce a trecută prin tâte
ostenitii peste măsură de calea cea îndelungată și

însetată de arşița cea mare, ajunge
află ună

pomi

ânfrundită

şi

mai deiadă. În
vămile,
grea și

întrunit loci, unde se

încărcată

cu

totă

felul

de

fructe frumâse la vedere și bune de mâncare, în care
cântă o mulţime de păsărele și sub care se află uni scăunaşii. Angerulu
îlii iea de mână
pomii

săi păzitori,
și aşezându-li

ca să se odihnâscă,

care la petrecuti până aici,
pe scăunașulii de sub acesti

îi arată

se află nu departe de pomi.
Aceasta, e pomuli, ce i laă

o fântână

răcoritore,

dati ai sti de pomană,

care

iar

fântâna e 6la sai cofa cu apă, în care sa pusi pomuli.
“Sufletul,

după

(1) Simeoniă Mangiuca,

ce

se odihnesce puținii,

Calindarii pe an. 1882. Brazovă,

se scolă de pe
1881

p. 123—
N

128,

—
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scăunașă, se duce până la fântână, bea apă dintr'insa
şi se
râcoresce, apoi înturnându-se îndăr&ptă, se suie pe
scăruța,
ce stă, rezemată de pomi în acesta, și luând cârlig
ulă, care
asemenea se află alăturea, cu scara, prinde a trage
cu dînsulă crengile, a culege pâmele cari îi placii și a le mânca
(1).

Credinţa acesta,

despre pomii

Banati.

se află și la Românii

din

Bocetulii întitulatii «petrecerea mortului», despre care ni-a,
mai fostit vorba, ne spune în privința acesta următ
orele:
Apoi iar să mi te duci
Până când vei s'ajungi
L'ală meră mare de Sân-Petru
Cu ajutorul lui Sân-Medru.
M&ru-i mare şi rotată
Şi de p6le aplecată,

Cu virful

ajunge n ceră,

Cu pâlele pân'la mări
Și pe virfă e înflorit,

Iar pe pâle împupiti.
Jos la rădăcină
E lină fântână;
Acola-i

Sânta- Marie,

Cu noi mila ei să fie.
Călători, câți mai trecea,

Răchită 'mpupită,
Ci mila să-i fie, |
Totă Sânta Mărie.
In haină alsă,
Haină de mătasă,
La masă chitită,
Masă înflorită,
Şede și serie
Maica Marie
Pre cei vii și pre cei morți

Și-şi însâmnă a lori sorți.
Râgă-mi-te tu de ea

C6la viiloră s'o iea,

Ea pe toți îi adăpa,

D6ră ea s'o îndura
Şintre vii te-o însemna.
Dară ea nu s'a 'ndura
Intre vii a te scria;

Drumurile le-arăta :

Căci ela i sa împluti

Ea spre toți se îndura,
Sufletulă din apă bea

Şi eli lumea o uita.—
Iarăşi calea să-ți apuci
Până când vei să ajungi
La mândra răchită,

Răchită 'mpupită.
Nu-i mândră răchită,

Condciulii și l'a pierdută.
Dar tu râgă-mi-te bine

Să te iea în ralu cu sine,
Dacă nu mi te-ai rugati,
Când a 'ntrată

Scrisârea'n sati (2).

(1) Credinţa Rom. din Câmpulungii, com. de Burduhosă, stud, gimn. şi a
celorii din Baia in Moldova, com. de Titi Zaharescu, stud. gimn. .
(2) Simeone Mangiuca, Calindară pe an. 1882. Braşovii 1831. p. 131—133,
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Uni fragmentii dintr'unu altii bocetii din comitatul 'Torontalu ne spune în privința pomului, respective a m&rului, următorele:
Sus mai în sus
Sus

la răsăriti

Meră mare, "nfloriti
Sub

cine șede?

mări

Sfinţii
Și duchsfinţiă..

Lucru ce lucrai ?
Ei sc sfătuiau,

Pămîntă împărțiau,
Loci

îi făceau

ei

Câtii în braţe-a strânge,
Cu spate-a cuprinde

(1).

In fine, unii ală treilea bocetii, toti din Banati și anume
Severină, ne spune mai alesii cu
privire la fontâna ce se află lângă mă&ră precum și despre
ângerii, cari sunt trimiși de Dumnedeii să momâscă sufletului,

din

comitatul

Caraşi

—

câtii are să dea

și despre Sân-Petru cu care se sfătuesce
celui repausatii,

acestea:

Mergea N. mergea,
Mergea câtii mergea
Până-mi ajungea
La mijlocă de calc,
La lină fântână,
„La locă de hodină.
Când mi-şi ajungea

Pe scaună şedea
Şi "'napoi căta,
A plânge 'ncepea.

De mi ţi-lu momia,
Pe drumi mi-lă pornia,

Pe drumi lungă și lati
Napoi n'a 'nturnată. Dumnegeii venia
Cu slîntuli săi Petru
De se dirănia (2).
Pămîntii cântăria
Cât lui ca să-i dea.
Câtu eli cuprindea,

Dumnedeii-lu vedea

Eli cu spatele

Cu slîntulu său Petru.
Angerii mâna

Dumnedei

Şi cu braţele,

(1) Gazeta Transilvaniei, Braşovii 1891, No. 22.
(2) Divănia =convorbia = consulta.
(3) Com. de d-li Ioană Popovici, invăţătorii.

să-lă ierte! (3)

Ă

—
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Ce se atinge în speciali de Sântă-Afaria precum şi
despre cârta dintre mârte și cuci, uni bocetii din Secadate în
Tran-

silvania,

numită

« Cânteculit,

celui mare,»

care se cântă numai

la feciori și fete, precum și la bărbații și nevest
ele
nere, ne spune următârele:
Colo sus,
Mai din sus,
Sus în porta raiului,
Jos pâlele cerului,
Biste-o pidtră
Nescară pictră
Și-o chilie
De tămâe.
Iar colo cine se vede,

Și pe pistră cine șede?
Șede dâmna Irodie
Și Maica Sântă-MMarie
Şi totii scrie
Pe hârtie,
Serie viii şi cei morți

Scrie-mi Gmenii chiar toți.
Vii-i scrie
Cu aneglie,
Morţi-l serie cu cerndlă,
Că de-aceea-i multă 'n ţără.
Dar mama Măriuţii .
Intr'acolo se porni
Departe 'ngenuchindă

ŞI de-aprâpe
Şi din gură
—«Drăguţă,
Şi tu dâmne
Scrieţi şi pe

totă rusândi
cuvîntândi:
Sântă-Mărie
Irodie!
fiica mea,

Scrieţi şi pe draga mea.
Şi mi-o scrieţi cu viil

Nu mi-o scrieți cu morţii'»
— Maica sânt' a cuvintată:
Marian,

Inmorm.

la Români.

cele ti-.

«Prea tare-ai. întârdiatii
De anglie am gătată,
Şi hârtie am plinitt
Și condeiul l-am pierdută!»
-Maicuţa Măriuţii
Tare mi se mai scârhbi,
Indărăptă s'o înturnată,
Căci nădejdea o gătatii,
Totii plângândi și suspinândi
Şi din ochi lacrimi v&rsândă.
Și-a casă dac'a sositi
Pe Măriuța gătitii;
Spatele și braţele,
Ochii şi sprîncenele,
Spatele i-orii putredi,

Braţele i-ori mucedi,
Colo sus

Mai în sus
Este o grădină "nflorită
Cu multi focii e ocolită,
Cu multă foci, cu multă apă,

Cu multă parâ uscată.
Dar nu-i foci ca să te ardă

Și nici apă să tenece,

Da-i focul dela măicuţă,

Ce arde la inimuţă.
In mijloculi grădiniă
La marginea fântâniy
Este-ună bradă încetinată
De mulţi Gmeni blăstămati;

Dar în bradă cine-mi şedea?
Şedea cucul și mârtea

—

Și-amândoi se totii certa:
Caren lume ar întra?.
Mortea din grai că grăia,
Cătră cucii așa (icea:.---«Cucule, vitâzule,
Cucule, voinicule!
Dă-mi tu mie glasul tei

Să glăsuesciă cu eli eă!
— «Ma, morte, nu ţi oii da,
Căci pe mine mi 'nșela;
Că unde tu glăsuesci
Casele le pustiesci,
Voinici tineri stingheresci,
Copilași mici sărăcesci.
Dar ei unde glăsuescti,
Omenii din somnii: trezescă,
Glăsuindi a primăvară
Să iasă copii pe-afară.
Şi-mi iesă bourei cu boi
Și păcurarii cu oi!...»
„Când era mai de cu sâră
Trăgea Maria să moră.

Când cra la miedii de nspte
In fine,

ună

alti

bocetii,

178
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Trăgea clopotele tâte.
Și când era pe la dori
Veniai fete și feciori
Cu braţurile cu flori.
Maria din graiii grăia:
«Dulcea mea, măicuţa mea,
Care mi-ai ruptă inima

Şi dulce tăicuţulă mei

Și bunii frățioruli mei!
Cu toţi să vadunaţi
Pentru mine să vă rugaţi,
Să rugaţi pe Dumnedei
Pentru suflețelulă meu,
Că eii încă m'oiii ruga
La măicuţa Precista

De dsr vă va ajuta
Și de mine nu-ți uita.
Și rudele mele tote

Să mt ierte după mârte
Şi vecinii mei iubiţi
Să rtmâie liniștiți,
Căci ei mergi

De

unde

nu

în altă lume

vine nime! (1).

totii din Transilvania și anume

din valea Buiei, culesă de 1. P. Vladă, care asem
enea trateză despre Sânta-]Maria, sună precum urmâză:
Alei! morte grabnică,

Când în sati tu ai intrati,
De mine n'ai întrebatii.
Ai luată .satuli de-a .rânduli
Şi casele de-a mănuntulă;
Nicăirea n'al strigatu,
Fără la N. ai strigată:

— leşi N. N. până afară

Și nu te-i întâree iară!
—Ași

ieşi, nu potii ieși,

Căci de ieri nu potii păși,
Nu mă poti rescumpără,
Nici nu mă potii depărtă
Dela draga mumă

(1) Com. de d-lui 1. Georgescu, învăţători.

mea!

—
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Si-al strigatu şi-a doua _6ră:
—legi N. N. până afară
Și nu te-i întâree iară!
— Aşi ieși, nu poti Ieșşi,
Căci de ieri nu poti păși,

„Nu mă potă rescumptra
Şi nici'a mă ddlepărta
Dela draguli tatăli mei!
Şi-ai strigati şi-a treia Oră:
— leşi N. N. până afară
Si nu te-i întârce iară!

— Aşi ieși nu potii ieși,
Căci de ieri nu poti păși,
Nu mă poti rescumpără
Şi nică nu m& potii mișcă
De mirosulu bradilori
Si de mila fraţiloră,
De dorulii surorilori.
Colo sus
Şi mai sus.
E o chilie de tămăe,
In ea șede Sânta Mărie
Şi serie vii cu vii
Şi pe morţii cu morții,
Scrie viii cu roşelă
Şi pe morţii cu negrelă
Iar N. N. a alergat,
In chilie a întratii
Și de dinsa sa rugată:
— Alelei Sdută-Mărie
Te rogii şi pe mine a mă
Dar mă scrie cu vii,
Cu viii, cu rumenii,

Şi pe tine pe hârtie,

Dar tu mi-ai întârdiată
Și roşala o-am gătatii,
Dar te-oiă scrie cu negrâlă,
Că de-aceea-i multă 'n țeră!
Colo sus
Si mai în sus
Este-unti merii
Şi este-ună pări,
Din trupina m&rului

Până în a părului
Este unu pati
Mare, încheiatii,
De scânduri noue de bradă.

Dar în pati ce-i aşternutii?
larbă verde de pe ritii,
Peste iarbă
Cârpă albă,
Peste cârpă
Şi-o perină.

Dar în pată .
Cine-i culcatii?
Iată N. N. s'a culcati,
Nu sa pusu să hodinescă,
Dar s'a pusă să putredescă.
Dragă floricea domnâscă!
Că nu te.ducisă 'nflcrescă,
Dar te duci să putredesci.
Pe celu deli îndelungati
Merge-ună carii împovoratii..
scrie,

Nu zu morţii veștodiă
Și mă serie cu roșclă,
Nu mă serie cu negrelă!
— Bucurosii, dragă, te-ași scrie

După carii. cine alârgă? . .
Mumă-sa, inimă arsă.
— Ori te du,:ori te şi lasă,

Că de N. N. eşti rămasă!
Dumbravă
Dumbravă!

Plecă-ţi ramurile

—
Ca să m& umbrescii
Şi să hodinesci
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Că sunt obosită,
De msrte 'nerozită (1).

Toti aici se pâte pune și credința acelora, cari dicii că
mergândi omul pe cea-laltă lume și neputândi să intre

în raiă, unde sunt

pomi

destui, să

aibă

măcari

pe

ali

săi. Scăruța, îi servesce spre a se sui în pomi, cârligulti
spre a trage cu dinsuliă crengile, iar păsăruicele să aibă

cu ce să se desfăteze (2).
|

Şi acum sufletulă, după ce sa odihniti, răcorităi şi
rată de ajunsi din pâmele pomului despre care ne-a
până aici vorba, plecă cu ângeruli săi mai departe
imp&răţia cerului.
Cei mai mulți inși însă credii şi spună că pomulă,
se duce înaintea mortului, numită altmintrelea și ponzalat
hi, merge în cea-laltă lume, unde se duce și sufletulă.

stă, elii apoi vecinicit verde

sătufostă
spre
care
raiuAcolo

şi încărcatii de tâte bunătăţile

înaintea, sufletului astă-felu că acesta numai uitându-se la
frunqele lui cele într'aurite și la fructele lui cele frumose și
galbene ca câra de pe dinsulii e pururea sătulii și nici când
nu mai flămândesce. lar dacă, cu tote acesteaîi vine poftă
de mâncare, se sue pe scăruţa cea făcută din făină de grâu
și răzemată de dinsuli, trage cu cârliguli pâmele, cari îl *
placii şi culegându-le de pe rămurele le mănâncă.
Fie-care omă repausată, căruia i sa dati unii astă-felă
de pomu are de pomană în cea-laltă lume ună pomi
verde, frumosi și rămurosii, la umbra căruia se pste odihni și r&cori în care, când voesce, se pâte sui și gusta din
pmele sale; mai pe scurtii are și elă măcariui atâta umbră,

câtă are pomulă acesta.
(1)
VI,

«Ședătârea»
Buda-Pesta,

f6la poporului
1880, p. 36.

români,

redigiată de

Iosită Vulcană,

(2) Credinţa Rom. din Stulpicani, com. de Nic, Cotlarciucii, stud. gimn.

an.
:

—

181—

Din contră &menii, cărora la înmormintare nu li sa dusi
înainte și dati ună asti-felă de pomi de pomană, nu aii de
felu pomii în cea-laltă lume, ci ei stai de-o parte şi se uită
numai la cei-lalți 6mnei, cari ai.
Drepti aceea părinţii, respective nâmurile cele mai de
se ducă
aprope ale repausatului, caută ca, numai decât să
s&i în
ună pomi înaintea acestuia ca să aibă sufletulă
cea-laltă lume pe ce se sui și odihni, şi ca nu cum-va
felu de
pomului să fie goli, de aceea îl încarcă cu felă de
să
fructe, și zaharele, ca sufletuli să aibă de tâte bunătăţile,
(1).
dori
aibă ce gusta, să nu ducă nică când și de nimică
, ce
Pomulă
că
Resumândii cele espuse până aici resultă
se duce

înaintea

mortului,

însemneză:

a). Pomuli vieţii;
b). Trecâtârea din lumea acestă în cea-laltă;
ce a trecuti prin
c). Umbrirea şi recrearea sufletului după

tâte vămile; și în urmă:
d). Pomii raiului sai mai bine dis însuși raiul.
i
In capitolul despre Bradă noi ami văduti că Romani
puneati

înaintea

casei mortului

uni

chiparosu

=

cupressus;

că o:
care era .semnii de. mârte, şi despre care se credea
dată

tăiată

mai

multi

nu

|

odrăslesce.

părerea
Deci pomulă: vieții din punctul întâi, după
decât
nâstră, nu însemnâza nici mai multă nici mai puţinii
-nu odrăcipresulu Romanilorii. Precum cipresuli odată tăiatii
cum am
slesce mai multi, toti așa și pomulă, care, după
vădută,

nu

e alta decât o crângă

de mări,

pări

sait pruni,

Din Bilca
(1) Credinţa Rom. din Stupca, com. de Alx. Baciu, stud. gimn.—

, com. de Mich. Jemna stud.
com. de lustiniă Cârdeiiă, stud. gimn.—Din Balacena

gimn.— Din Mânăstigimn.- Din Costâna, com. de Dragoșii Bumbacă, stud.
com. de 1. Toniga,
Moldovei
Fundulă
Din
Agapi.—
Elisabeta
de
Sra, com.
stud. gimn.—Şi din
Georgiă,
com. de V.
riă, stud. gimn.— Din Câmpulungiă,
Baia, com. de Tită Zaharescu, stud. gimn.

—
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nu pote să dea nică odată odresle, și după cum nu pâte
odrăsli pomuliă acesta, așa nu se pâte mai multă nimici
spera și dela celui mortii.
Pomuli, respective bradulii, din punctulă ală doilea, care
servesce sufletului de trecătore din lumea acâsta, în cea„altă, e de origine cu multă mai posteriGră.
Lumea, n6stră și lumea cea-laltă cătră care mârtea mână
pe omii, sunt, după cum arată bocetulă bănăţani, despre
care am vorbiti mai sus, despărțite prin «sorbulă pămintuluă,» adică printro adâncime care sârbe sufletele. In acea,
adâncime

cresce

unii

arbore

colosalii,

care

servesce de tre-

cătore între ambele lumi, sai, după cum am arătată mai
sus, care-i servesce de scară spre a se put sui pe dinsulu
de pe pămintă până la Dumnedei în cerit.

In acelă arbore, după bocetulii bănăţani,

sati încuibată

trei fire dușmane: uni șoimă, o vidră şi unii șerpe,
pândescă și amenință bietulă sufletii. :

cari

[i bine, acesti fondă alti bocetului din cestiune se află

aprope literalminte în făimâsa carte poporană Varlamă şi
Tosafii, atribuită generalminte sântului loania Damascenti din
secolului VIII (1).
lată partea ce ne intores6ză din acestă carte poporană după

traducerea

făcută

de

Negoe Basarabi

pe la. începutulă

colului ali: XVI și întitulată «Inveţaturile lui Negoe

se-

Vodă»

«Aceștia se asâmă&nă unui omii, ce fugia de unii înovogă şi nu putea nici cum să rabde și.să stirpâscă strigarea şi sberetulii glasului lui celt grâsnicii și înfricoșată, ci
lugea tare ca nu cum-va sălii ajungă și să-lii mănânce.
câșa fugindă elu -cădi într'o grâpă mare și dacă cădu într'însa, află acolo unii copacii Și se apucă de se urcă întrin-

(1) B. P. Hasdeă,

Cuvinte

din bătrâni, t. II. Bucuresci,

1879,

p. 707— 708.

—
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sulu, şi stătu cu picidrele pe nisce ramuri și gândia, că va
fi în pace și fărde nici o grijă. Iar dacă se urcă eli căută la,
rădâcina acelui copacii, și vădu do? șoreci, unul albi și
altul negru, care rodia toti-dtuna aceli copaciii în care sta
elii. Și atâta îlă rosese câti puţintelii era, să cadă jos. Deci
căuta în fundul acelei gropi și vădu ună șarpe mare şi
grosnicu, ce sufla și eșia din gura lui pară de foci şi venia cu gura căscată și cu dinții rinjiți numai să-lă înghită.
Deci iar căuta spre partea în cotro sta eli cu picidrele, şi
vădu patru capete de aspidă, unde se ivia din malulă acela
ce era aprâpe. Și căută în sus și vădu unde pica, dintro
ramură câte o picătură, de miere. Și dacă văd acea puţinea
miere uită de a-şi mai aduce aminte de acele r&utăți multe
ce-lă încunjurase. Adică din afară de acea grâpă sta inoroguli
gata să-lu mănânce, iar în fundul gropii rinjia acel șârpe
grâsnicii

ca să-lă înghiţă,

iar

copaciuli

în care

se

urcase

era puținelii numai să cadă, iar picidrele și le pusese pre nisce
ramuri uscate și putrede și uita aceste r&utăți şi greutăți
tote, şi se porni spre acea ramură ce pică puţinea miere.
Acesta este închipuirea celori ce înșală cu înșelăciunea, lumii
aceștia. Adică inoroguli însemneză: mârtea care gonesce să
ajungă pre totii nâmuli lui Adamii (1).»
Aceeași parabolă, se află la. Arabi în renumita colecţiune
Ralilal va Dimnah, cunoscută mai mult sub numele de

dulele lui Didpai», unde
câte

odată

prin

lei,

«Ja-

unicornuliă e înlocuită prin elefanti,

iar grâpa

prin

puță.

Ea

este

numai

puțini populară în Persia şi India.
Arborele în gropă cu cele trei lidre, ne este cunoscuti
și într'o redacţiune curati bogomilică, conservată întrunit manuscriptu de pe la începutult secolului alia XVI, sub titlulu:

(1) D-r M. Gaster, Literatura populară română. Bucuresci, 1833, p. 42—43
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Ilpuraa w coraTiua wr GOATapnetibiX Hunra (parabola despre
cei bogaţi din cărţile bulgăresci). Aci însă în loci de uni
singură arbore sunt deja doi: unulă cu ramure de arginti
și cela-laltii cu ramure, de aură. De asemenea în loci de
unii singură unicorn sunt dou& animale:. cămilă și leii.

Cu alte cuvinte bocetuli bănățâni
laamii și Ioasafă (1).

e mai aprope de Var-

Pomulii din punctului ali treilea e asemenea de origine
mai posteridră și anume aprocrifo-creștină,
„Ca isvori credinţei poporului despre acesti pomi şi celori din prejurulă săi credă că a serviti mai cu sâmă « Viaţa
sfântului. Vasile cehi noii», din care reproducemii spre comparare următorele şire:

«Și ne-ami suit dela aceea (adică dela vama a 24), cu
inima,

bună

și

ami

trecuti

porta cerului .

. și tînărul por-

tarului că ne-ati primiti hucurându-se și a slăviti pre
Dumnedei, căa trecuti sufletulă mei slobodu de primejdia şi de amarii și întunecaţii draci ai v&sduhului. Și ducându-ne în ceri, se despica şi fugia dinaintea nâstră apa
care este de-asupra lui şi trecândii
noi se întorcea în loculti
ei. Și trecândi apa aceea ami ajunsi la Greși care văzduhii

groznicii şi neînțelesi . . -. şi era de dedesubtulă lui Greşi

care tineri prea frumoși cu mulțime nemăsurată de străJucire îmbrăcaţi roșii ca radele s6relui când apune, şi p&„ruli ca fulgerulă și picidrele lori albe ca laptele, și fețele

lori ca zăpada. Și vădendu-mă
cari mergeau

împreună

cu

mine,

în mânele sfinţilor
ati alergati

toți,

ângeri,
și se bu-

curai împreună de mine şi se veseliau pentru mântuirea mea,
bucurându- -se “că sau mântuitu unui sufleti în cesuliă acela, și
Sa sustii întru împărăția cerurilori și mă petrece împreuna,

şi cânta, cântare

dulce și veselitâre

de

ao

audi.

(1) B. P. Hasd&u, Cuvente den bătrâni, t. II, p. 708—709.
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«Şi mergândi încă înainte vădutam scaunul lui Dumnedeii albii înmiitiă, și slobodândii rade ca nisce multe fulgere, și
fulgerândi lumina tâte părţile acelea, şi sătura cu privirea,
aceea pre toți aceia, câți sai învrednicitii să locu6scă acolo.
«Pentru că stai înainte împrejurulă lui Dumnedeu tineri
cu brâne de aurii târte mari și înalți, strălucindă prea frumosu, și eraii îmbrăcaţi cu haine strălucite și de multi
preți . . . . Şi apropiindu-ne în dreptuli acelui prea
. . . . cei ce sta înainte la acea înălînalții scaună,
țime prea luminată ai slăviti pe slânta Troiță impreună cu noi, bucurându-se pentru mântuirea mea. Și acolo
am auditii unii glasi forte încetișorii. dintru acea înălțime
plină de multă dulccță, și veselie, qicândă celora, cari mail

adusi: Duceţi-o întru tote lăcașurile sfințiloră, după cum aveți
obiceiii, să faceți la tâte sufletele împrejurulă raiului, și la
cele mai de desubti ale pămîntului. De acolo să-l odilniţi
în locui unde ma rugată vobulă meă Vasile.

«Deci plecând de acolo, ne-ami dusă la locașurile sfinţiloră ...

negrită,

şi

cu

era întinse în mijloculii raiului cu ună chipii

piramidi cari slobodiat

rade

întricoşate,

1o-

cuinţele cele de Dumnedei zidite ale sfinţilori în locului
_verdeţii ceresci, aude curge îstorulă celi făra de morte apa
și băutura vieții, în loculă unde este odihna cea adevtrată, unde
se hodihnescă sfinții . . ..și era minunate acele locașuri: ale
sfinţilorii, deosebite cu slava și cu strălucirea, care era, zidite de-a drepta lui Dumnedei deosebite ale fiesce-cărei tagmă
a sfinţiloră, ce stai nouă în veci . . .
«Şi mai mergândi în sînulă patriarchului Avramu, adică,
în loculă care locuesce, şi în lăuntru slavă nepovestită și
neveştedită, şi era plină de dulcâță cerescă, și de tranda-

firi minunaţă şi multii mirositori, și de miresma, care este dintre

acele flori cerescă, de care era plini de veselie prea multă,

—
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și prea dulce și sta la focă [vumost și bine
potrivită, și la
v&sduhi prea sănătosă și prea dulce, care avea
multă fru-

museţe, și de mare poftă și mângâiere de a-lă ved6
omuli. . .

«ȘIîn scurti trecândă tâte, câte sunt împre
jurulă raiului,
şi câte sunt întru celea de desubtulii pămin
tului, . . . şi
înconjurându-le tâte acestea, m'a întrebat
unulă dintre prea

dulcii ângeri, care mă pădia, dicându-mi: dre scii,
Teodoro,

că astădi face pomenire cele de patru-deci
de dile ale tale,
bunulă tei părinte Vasilie, după cum pomen
escii pe morţi la

cele 40 de dile? Şi dintru acâsta am cunoscutii
eu ticălâsa

cum că trecând 40 de dile de când am murit
ă, am ajunsi |.
la locuința acâsta, pe care o vedi, care nu
este a mea, ci a
cuvtosuluă și duhovnicescului nostru părinte Vasih
e celă încre-

dințatii vobă

ali Domnului,

care este duhovnicescă părinte şi

a alloră fi... . Deci e vremea să,
locașurile nâstre, pentru că domnul

mergemi să vedemii
mei omulii celui vor-

bitoră cu D-qei, bunuli mei părinte Vasilie,
a venită

mai

nainte

«Și-am

decât mine

mersă,

ȘI-am

..
intrati

într'o

curte,

şi era

aice
curtea

aceea, pardosită cu lespedi cu totulu de aurii
şi peslriţe în
multe feluri, care strălucia. . . . Si'p acele
prea strălucitâre
lespedi de aură erau copaci sădiți de multe
feluri, și tineri,
și era o mare bucurie să le vadă omulă
|. . Și căutândia
la r&săritu vădui înfricoșate palaturi făcut
e de foci, și înalte
forte, și aprâpe de acele trepte ale palatu
rilorii acelora, sta
0 masă mare ca, de 30 de coţi de pistră
de multi preță, şi
se numia smaragdi, care da rade prea minun
ate. Şi în chipulii ei era sădită la risăritii ună migdali
prea frumosi. Şi
era plecatii deasupra mesei, ce-o acoperia
tdtă și da mare

frumuseţe privitorului (1)...

(1) Viaţa sfintului Vasile celi not şi înfrico
şatele Văm! ale v&sduhului și
drâpta judecată a Iul Dumnedeii etc. Bucur
escl. Tipo-litografia Dor. P, Cucu,
p. i1—31.
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Comparândă acum șirele citate aici cu cele spuse de
noi mai sus despre pomi, fie-care pâte forte lesne să se
convingă că originea credinței române despre pomi de
sub punctulii trei nu pâte să fie alta fără numai cele înşirate în viţa acestui sfinti, care e răspândită la poporul
română acum de pe la finea, secolului ali 17-lea, adică cam
dela an. 1692, dacă nu cum-va şi mai de nainte, şi care
a dati cu timpulă nascere și la alte cărți și credințe po-

- porale (1).

|

Nu-i vorbă că poporul, în decursul timpului, na pututii
să se ţie strictă de originală, ci unele le-a lăsatii iar altele
le-a adausii. Afară de acâsta e de presupusi că poporulii
va fi avendi cunoscinţă încă și de multealte cărți poporale,
asemenea Vieţii sf. Vasile celui noii, cari așşișderea vori fi
tractândi despre atari pomi din apropierea raiului, şi multe
le vorii fi luati şi din acelea. De-aice vine apoicăcelea ce
le spune și crede eli despre pomuli din cestiune nu poti
să, consune întocmai cu celea ce se cuprindă în Viaţa sf.

Vasilie,
Ce se atinge de Sânta-AMarie, care n'o întâlnimi de felii
. în viaţa sf. Vasilie, trebue să amintimi aici că ea jocă unii
roli forte mare atâti în literatura poporalu scrisă, câtii și
în cea

nescrisă,

prin

urmare,

nu

trebue

nici

decum

să ne

mirămiă dacă pe lângă D-deă și Sân-Petru, portarul de lângă
pârta cerului, pe lângă sfinți şi duchsfinţi şi pe lângă tinerii
cel frumoși, adică ângerii, cari întîimpină sufletul celui repausată şi-i facă loci în raiu, o întâlnimi și pre dinsa scriind
numele celorii drepți și ar&tându-le calea spre raiu.

Sântă-Măria, ca maica Domnului,

pâte so

facă

acesta,

după credinţa poporului, mai de grabă decât ori şi care alti
(1) Gaster, op. cit. p. 439.

— Idem,

Bucarest. 1891, p. LIV şi 301.

Chrestomatie

română,

vol. Î. Leipzig;

—
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„Vasilie

188—

în casulă

de față, ea ocupă

celă noi.

|

locul

sf.

|

In fine credința despre pomi din punctul alu 4-lea se
bassză parte pe spusele hisericei n6stre dreptmăritore, care
ne

învață

Raiul

că pomul,

ce

se

din care ai fosti

dar în care

petrece

acum

duce înaintea mortului, însemnă

scoși afară

protopărinţii

noştri,

sufletul mortului, apoi și pomulă

| cunoscinței binelui și ală răului, din care a mâncată Adamit
și Eva, în contra, poruncei d-deesci, căreia a urmati mârtea, |
de

care

este

cuprinsi

repausatulă,

însă

numai

pe

unii

timpi scurti, de dre-ce Is. Chr. prin mortea sa a biruitii
mortea, și ne-a dobânditii raiului, a căruia icână este pomulii
și n care petrece acum sufletul mortului (1);. parte pe
« Apocalipsulă apostolului Paveli,» care ne spune, între multe
altele, și acestea, că «după ce-a văidută adulu îlă duse iar
înaintea lui Chr. de-lt blagoslovi și-lă trimise în raiă, unde
sunt multe feluri de pomi şi sul toți pomii sunt paturi, decă
îi dede și lui ună pati de se odihni, și ve&qu de-acolo binele
şi răul la care va merge și la judecată (2).»
(1) Juv. Stefanelli, Liturgica bisericel ortodoxe-catolice. Bucuresc
i,

149,

,

(2) Gaster, op. cit. p. 361,

1886. p.
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NV.

PRÂĂNDIŞORULU.
Prângişorula și cinișora sunt usitate mai cu semă în Banati,
unde se facii îndată după ce mâre cine-va, și anume: Prândișorulă totă-deauna, până la amiadi, iar cinișăra după amiadi:

Prândișorulă și cinișdra se facii până la nouă dile după

eşirea sufletului, când apoi cel sati cea de pe urmă se SC6|
te afară din casă de se mănâncă.
In cele opti dile dintâi după eșirea sufletului, prândișorulă, se face de regulă după r&săritulu sorelui, cam pe la
amproori, iar. cinișdra înainte de apunerea, s6relui, adică pe
N
|
la chindie.

Atâtă pentru prândișoriă câtii și pentru cinișoră se faci 3—5

turtițe din făină bine cernută

de grâu sai și de cucuruzil

(porumbi, păpușoiă) de mărimea după voinţa și putinţa celui ce le face, nici când însă mai mari de 1!|,. dm. în diametru.

|

Cea. dintâi dintre cele cinci turtițe se menesce lui Dumnedeii, a doua st. Archangel, adică morții, a treia Maicii
Domnului, a patra mortului de curândi repausati, iar a cin:

cea şi cea, de pe urmă unei dintre rudeniile ce a muritii cu
„puţini ceva mai înainte de acesta.
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- După ce sai coptă turtiţele acestea, se punii pe
o sinie (1)
așternută cu unii masaniă (2) curati. La mijloc
ii se pune
unit pahară cu apă curată și ne 'ncepută, apoi
nisce legume
de dulce ori de postă, după cum e și timpul
ii, cari sunt
asemenea fierte anume spre acesti scopi,
După ce sai pusi turtițele, paharul și legum
ele pe sinie, se chiamă, dacă repausatulă e de genu bârbă
tescu, nisce

băeți până la 7 sai 10 ani, iar dacă repausatulue
de genii

femeescii, nisce fetițe asemenea,

până la 7 sati

10

ant

de

bătrâne și li se dă prândişorulii sai cinișora, astă-felă
pregătită, ca să o mănânce (3).
In unele sate din Bucovina, precum bună-6ră în Todiresci

este datină că, îndată după

ce mâre

cine-va,

să se pue pe

feresura, de cătră, amiadi două pahare pline: unul

cu

apă

curată, iar altulă cu vină saă rachii, unde se lasă
până
după scâterea mortului din casă; când se scote mortu
lă se
caută la pahare, și din care pahară e mai deșertă, dintr'
acea
băutură, se crede că cere mortulă ca să i se dea de
pomană. Deci în cele trei dimineți și seri dintâi după înmor
mîntarea mortului se chiamă unit săracii sati Și unii vecină
şi i se
dă în locul acela, unde a murit cine-va, fien pati sai jos,
fie

unde

va

fi, să mănânce

și să bea

din

acea

băutură,

ceruto mortulă (4).
Afară de acâsta e de notatii că în cele mai

multe

ce

a

părți

(1) Sinie se numesce o masă rotundă făcută din lemniă
în forma unul tănieriil (talgerii, farfurie) cam de unii metru în diametr
u de mare și cu mijloculii oblu, iar târtele de asupra mai scunde de cum e
mijloculă de desubtă,
va să dică după isteţimea maestrului strungari,.
:
—Mai de multi se aflau sinit mal la fie-care (&ranii din Banată,
cari le puneau
de cinai de pe dinsele şi afară in curte (ogradă). In timpulă
de faţă siniile
nu se prea vtdă așa de adese-orl.
(2) Masanii=taţă de masă.
(3) Com. de d-lu Iosif Olarii, învăţ. în Domană.
(4) Com.

de Ionii Avramă,

stud. gimn.
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ale Bucovinei,

cât stă mortulă

în casă, este

datină

de a se

da celor ce vinii să-lui vadă, cu deosebire însă s&răcimii,
câte unii pahari de rachiti și câte o bucăţică de pâne de
sufletulă repausatului.
In unele părți din Transilvania, precum bună-6ră în Orlată, Cina mortului se dă asemenea.în trei seri de-a rânduliă,
„după îngropăciune, şi anume în fie-care sâră se chiamă la

unii bărbatii mortă câte trei bărbați, iar la o femee

câte

trei femei, cărora li se pune ca pomană fiertură, de dulce ori
de postă, după cum este și timpul, precum și câte unit colacii împletită în trei,
Pomana acesta se pune de aceea, ca, pe de-o parte săi
se ierte mortului păcatele, iar pe de altă parte să aibă şi ele
aburi, adică căldură, sati jertfă în cea-laltă lume, căci aburii
din mâncări se rădică ca jertfă pentru sufletul mortului (1).
In fine, în alte părți din Zransilvania, precum în ţinutul
Năsăudului, este datină de a se face în a doua, sâră după repausarea

cui-va,

așa

numita

«Cina

de apoi»,

care

este îm-

preunată, cu unele ceremonii religi6se ce se 'ndeplinesci de
cătră, preoți și cei-lalți funcţionari bisericesci (2).

(1) Com. de d-lă Rom. Simiă, învăţători.
(2) Com.

de d-lă T. Simoni,

XVI

PRIVEGHIULU.
Corpulii fie-cărui omiă, care a, repausatii de morte naturală, stă de regulă trei qile şi două nopți neinmormintatiă.
In aceste două nopți deci, câtii stă mortulă în casă, se
face în tâte părţile locuite de Români, așa numitul priveJhiă, la care se adună o mulțime de 6meni: bărbaţi și femei,
tineri

și bătrâni,

mai cu semă însă

vecinii,

amicii

și nemu-

rile repausatului (1).
“ Priveghiulă, care dureză de cum începe a se îngâna diua,
cu noptea şi până ce răsare sârele, se face după credința,
poporului, din mai multe cause, dintre cari unele sunt
hasate pe experiența de tâte dilele, iar altele pe închipuire
sau pentru că aşa ai apucată din moși-strămoși.
In cap. VL am spusi că luminele, cari se aprindă în
prejuruli mortului și mai alesă cele trei dela capulii acestuia
(1) Frâncu, op. cit. p. 173: «In

serile cele două de inainte de inmormin-

tare se face la casa mortului așa numitulă priveghiii »—Rom. Simii:

«Paza de

n6pie, care 0 facii ma! cu semă bărbaţii în toti timpulii, câtă se află mortulă

în casă, se numesce prireghii.»—'T. Simonu: «În ceea ce privesce prireghiulă,

acesta pe unele locuri se face numai odată, iar pe alte locuri de două ori
și
anume în prima şi a doua sră după repausare.»
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se lasă ca să ardă di şi nopte până după scoterea mortului din casă. Prin urmare Gmenii adunați ca să privigheze
sunt în prima linie îndătoriți a lua s6mă de luminele ce
ardii ca să nu se stingă sai să se aprindă ceva dela
dinsele și să se întâmple apoi vre o nenorocire. ar în casă,
când mortulă n'ar fi muriti, ci numai amorțiti sai leșinatu,
și Sar întâmpla să dea semne de visță, să aibă cine a-i
sta mână de ajutorii ca să nu se nenorocâscă saii să se
înspăimînte şi apoi întradevări să moră. In fine şi pentru
aceea, ca căsenii, cari de regulă sunt nu numai

f6rte întristați,

ci tot-odată şi forte osteniți de munca și alergătura ce
au avulo pentru pregătirea. celori trebuincidse de înmormiîntare, să aibă măcar cișce-va timpii a dormi şi a se

recrea.
Adevărata origine a priveghiului însă credu că trebue căutată parte în timpurile cele mai depărtate şi mai întunecâse
ale anticităţii, parte în legenda bogomilică reprodusă mai
sus în cap. Iv, care ne spune că Diavoluli, sub pretext
că corpulii omenescii ar fi proprietatea sa, ar voi ca nUmai decât să pue mâna pe diînsulii.
De aici vine apoi că nu numai Românii din PRucotina,
ci şi cei din Transilvania priveghiază tâtă noptea pre .celu
mortă ca să nu se apropie cine nu-i buni de dinsulu (1),

iar cei din Țera-Românescd îl păzesci ca să nu vie ştrigoiă
|
la elu (2).
Şi fiindă-că celui ce pste priveghia dela apusul sorelui
și până la răsăritulă acestuia, fără ca să dârmă de loci,
acela face o sărăcustă, adecă privegherea lui i se socotesce

de o faptă forte bună şi primită înaintea lui Dumnedeii (3),
(1) Com. de d-lă Rom. Simă
(2) T. T. Burada, Inmorm. p. 18.
- (3) Com. de d-li Rom. Simi
Martani,

Inmorm.

la Român.

13
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mai departe fiindă-că sufletul mortului,
după credinţa celorit mai mulți, vede și aude tâte cele
ce se petreci în
jurulu săă și se bucură de prietenia ce-o
arată cei ce-lă
Cerceteză (1), de aceea, cum începe a se
întuneca, toți din
tote părțile, mică și mare, tinără și bătrâ
nă, prindă a se
- aduna la casa repausatului și a aduce, mai
cu sâmă însă cei
mai înaintați în vîrstă și cu deosebire femeile,
câte o lumină.
de ceră în mână, care se aprinde și se pune
apoi să ardă
măcarii câtu de puţină la capulă mortului, anum
e ca acestuia
să-i fie luminosă în cea-laltă lume (2), unde,
după părerea.
unora, domnesce numai întunerici (3).

Luminele aduse la priveghii cară n'aă apucată
a arde de

totu, se string şi 'n cele mai multe părți
din Bucovina se
dati Gmeniloră ca să le ție aprinse în mână,
pe când se
prohodesce mortulă.
e
Cum sai adunati mai mulți inși și fie-care
și-a împlinită
dătoria
sa de creștină, făcându-și cruce, rostindă unii
« Zatală
noştru» pentru iertarea păcatelorii „celui repau
sată și strutândii crucea sati icâno, de pe pieptuli acest
uia, pe. care
unii pună şi câte o monedă ca să-i inlesnâscă trece
rea vămilori,
vine unuli dintre nâmurilo cele mai aprope ale
repausatului
și cinstesce

pre

toți cei

adunaţi

câte

cu

unt

pahari

de

băutură și câte cu o bucăţică de pâne - sai
mălai, după
cum a fostă și starea, materială a repausatului.: (4).
Fie-care primindi cele ce i se închină mulțămes
ce dicendu:
« Dumnedei primescă!..... „ fie de sufletulă celui
vepausată.P»
Mai pe urmă, după ce sai adunată acum
toți câți at
“avut să se adune, şi după ce fie-care a
[osti cinstită, cei
ce ai veniti cu scop ca să privegheze
tâtă noptea, ca să
PIN

(1) Com. de d-lă Av. Macoveiă din Bădeuţ
ă.

(2) Pretutindeneîn Bucovina.

(5) In Rădăuţi com. de d-lă Av, Macove
it.

(1) Vedi şi Frâncu,

op. cit. p. 174,
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nu le fie urităi și ca să fie neintreruptii deștepți până dimin6ţă, începi unii dintre dinșii, mai alesii cei mai bătrâni,
a spune povești și a glumi, alții a juca în cărți și iarăși
alții, și mai alesi tineretulii a face o mulțime de jocuri, cari
„de cari mai comice.
a

In unele părți din Bucovina și cu deosebire în
de

sate

dela

munte

unii

feciori,

cari scii

forte

o sâmă

frumosi

a

dice, cântă din flueră. iar alții bucină și trimbiță
dândv
prin acesta de scire, că unulii dintre Români i-a părăsită ;

în alte părţi atâtii din Bucozina
cantorii

bisericei

precum:

cât

și alți inşi,

şi
cari

din
sciă

Transilvania
ceva

carte,

citescii psaltivea şi alte cărți sfinte.

In Aloldova, judeţulă Sucâva, şi anume în unele comune
de prin munţi, precum bună-6ră în Nâgra-Șarului, în timpuli «ședetoriloră,» cari se faci la casa mortului spre distragerea rudelor supărate, adecă în timpulii «priveghiului»,
se aduci două sait mai multe buciume de stână și din
timpi în timpă iesă afară din bărbați, cari suflândii în acele
buciume, scoti ună buciumatii jalnică sălbateci. La, cei mai
fruntași, mai alesii la tineri, pușcă. De asemenea, unulă sai
mai mulţi cu fluere mari cântă jalnică la capulii mortului,
sait dacă-i vara, la ferâstra din dreptul mortului, stândă
în pici6re pe prispă. (1).
In unele județe din 7&ra-Românescă, precum bună 6ră în
județulă Argeșii, plasa Oltulă şi judeţului Putna, plasa
Vrancea, este: obiceiului ca la priveghiii să se facă şi foci
în ograda casei mortului, și împrejurulă focului acestuia să
se joce apoi diferite jocuri (2).
Jocurile cele mai insemnate, cari le cunoscă. ei pânăa-

(1) «Şedătorea», Fălticeni, 1892, p. 39.
„

(2) Burada,

Inmorm.

p. 18.

—
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usitate a se juca de

tineretii la acâstă

următâre:

Ciuştea, Se iea mai

întâi

și 'ntâi uni

ștergari sat şi

altă pânzătură, se împletesce câtă se pâte de strânsă și apoi
se în6dă la capete. Ștergarulu acesta, astii-felii împletită, se |
numesce în cele mai multe sate din Bucovina cluște sai
șiuște, iară în unele, precum bună-6ră în Stupca, motrâșcă.
Se pună apoi mai mulți feciori şi fete, rari când şi băieți,
întruni cerci jos pe pămintulă golă ori și pe unu așternută de lăicere sau ţoluri, cu picirele spre mijlocă și lipiţi strinsă unuli lângă altul. Picidrele, de regulă, li se
acopere cu uni lăiceră, cu unii sumani sati și cu unii altii
obiecții După acâsta unulă, care se numesce conducătorulă
ciuștei sau a motrâscei, se pune în genunchi în mijloculii
cercului şi începe: a căuta ciuștea, care e ascunsă la unulă

dintre jucători. Dar pe când o caută elă în colo şin coce,

pe atunci unulă dintre jucători, scoțând repede ciuștea şi
strigându «ciuști», îi arde una, peste spate cu dinsa. Conducătorulii se 'ntârce de grabă să vadă cine Pa loviti. Lovitoruli însă, cum la lovită, petrece cu cea mai mare repejune ciuștea pe sub genunchile celoră-lalți jucători, cari, la
rindulă loră, o petreci mai departe strigândă ceiu/ciu! ciu/»

sau «cuș! ctuș! cluș!»

şi n'o scotit afară până ce nu le vine

bine, ca din noi să-l lovâscă peste spate. Asti-felă trece
ciuștea neobservată, dela unulă la altulii. Conducătorul

trebue so pândâscă ca mâţa pe șăreci şi de-i
pune

mâna

pe dinsa, iese din mijloculă

succede

a

cercului șin loculi

său trebue acum să între și să stea acela, la care a aflată
sau mai bine disi a prinsă ciuștea. Cu câtă mai multă se
muncesce

conducătorului,

fără

a afla

întru

a cărui mână

e

căuștea, cu atâta mai multe lovituri capătă peste spate, și
tocmai întru acâsta se cuprinde miedulă jocului. Astii-felii se

—

părendeză cu toţii, câţi
măcar o dată să devie
In Țeva-Românescă
iar în Moldova, țașcă
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ati începută a se juca; fie-care trebue
conducătorulu ciuștei (1).
jocul acesta se numesce «mișca» (2),
şi se jocă ca și în Bucovina. lată cum

ni-la descrie A. Lambrioril.
Tuşca este uni ștergari împletită forte virtosu; jucătorii se puni râtă împrejură, în timpii ce unul dintre dinșii
stă în mijlocă; după ce sai aşezată astă-feli începe a, purta
țușca cu mare repejune și taină unul dela altulii, iar celt
din mijlocă trebue să ghicâscă unde e, căci de câte ori gresesce, primesce câte unii numtrit de lovituri până ce în
sfirşită nimeresce şi atunci celi găsitii cu țuşca îi iea l0culi. Acestease petrecii ori în tindă la lumina opaiţului,
ori afară la lună (3...
Cuvintele ciuște, șiuște şi țușcă, despre cari ne-a fosti vorba, .
credă că stati în strinsă legătură pe de-o parte cu adv. ciuștă
și țaști, din locuţiunile «ciuști în colo, ciuști în câce,» sai

ușii în colo, țuștă în câce,» cari se aplică unui omu sai unei
vietăţi, care sare dintruni loci într'altulu și mai alesii care
dispare forte iute de'naintea ochilorii ; pe de altă parte cu
past&rea, nocturnă, numită ciușt sai știoiu lat. otus

brachyotus,

strix brachyotus, germ. din Sumpleule, care, după credința
poporului, e văr. primare cu cucoveica și ca atare prevesti-

toră de r&ă şi nenorocire (4).
(1) Joculu acesta e celă mal r&spânditi in Bucovina.
(2) «Românul

literari»

an. 1. Bucuresci 1891. No. 18.p. 141: aMai lângă ușă

câte-va fete şi câţi-ra flăcăr de prin mahala jocă cărţi pe sărutări. în fund
împrejurul altei mese, o ahă grupă de flăcăi se jocii cu mișca (o balistă sai
o petică împletită -in două), ale cărei lovituri tari, indesate, durerâse, nu se
as&mănii de loci cu săruturile dulci şi aducâtore de doruri din partea cea-

laltă. Palmele inegrite și ingroșate de muncă stai roşii de loviturile ce curgă
mereii.»

(3) Op. cit. p. 152.
(4) Mariană, Ornitologia t. 1, p. 227 și 228.
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Buvna. De-a, buuna sait bufua se jscă băeţi și copile, mai
adese-ori însă feciori și fete. Băeţii jucători se punii 7otișă,
pe scaune saii pe'ună pati. Unulă' dintre dinșii iea o năframă
şi o învălătucesce sai împletesce în două, iar capetele
le în6dă ca să nu se deslege. Nătrama astii-felii împletită Și

înodată se numesce bună. Se alege apoi unul dintre dînșii,

care se îndătoresce ca, să iea sâma atât de buvnă cât și
de dinșii ca să nu vorbâscă. După aceea pune fie-care unii
degetii pe unit genunchii de-ală unui Dăiatăi. Celii ce păzesce buvna dice acum: «Ce sbră ?» Cei-lalţi numescii unii
felă de pasăre sai altă vietate, care le vine mai de grabă

în minte.

Şi dacă vietatea

numită

sboră, atunci

celui

ce i-a

pronunțatii numele nu i: se întâmplă nimică. Din contră,
dacă vietatea respecțivă, nu sboră, şi na rădicati, nemijlocit după pronunțarea numelui sti, mâna în sus, ceea ce
fie-care trebue so facă, atunci fie-care îi dă cu buvna la

palmă,

dicândă:

«cum facă

alții, fă şi tu?

(1)

Fetele și feciorii se jocă de-a buvna aștă-felii: se punti cu
toţii rotiși iar la mijlocul lori se pune pe uni scaunii
sa și pe unit altii obiecti unii tâncă de cărți de jocă. Fiecare are să rădice câte o carte, și dacă unulit dintre dinşii

rădică o inimă trebue so puie de grabă la inimă, dacă ră-

dică de verde o pune la nasă, dacă rădică de cruce o înalță
în sus, iar celui ce rădică de dobă capătă dela: fie-care jucătoră cu buvna la palmă. Cel cei dă la palmă dice:
Buvna,

buvna,

buvnuliţa,

Care bate pălmuliţa !

Uitândă vre-unulă dintre cei ce dai la palmă a rosti cuvintele acestea, atunci capătă și eli la palmă. Și toti așa
se părândâză, până ce nimene nu face nici o greșelă (2).
(1) Usitatii în orașulă Sucâva.
(2) Usitatiă în satele Balacâna și Tişeuţi.
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districulă Năstudului, joculi acesta se

numosce «de-a puha» şi «de-a-merța» și se jocă ca și «de:aciuștea.» lată cum ni-lu descrie d-lă T. Simonii:
«Pula se face astă-felii că ună ştergară sai altă bucată de

pânză de

formă

oblongă,

se în6dă

în formă

de

ghemit.

Acesti nodi însă se face numai la ună capătă încâti se
pote mânua cu ușurință și e fârte acomodati de-a lovi pre
alții.
«Feciorii și fetele, Da chiar și 6menii însurați de curendu și
copii mai mari se punti jos în casa mortului, formând
unit cercit. Numârult acestora nu e stătoritii, ci el depinde
dela lărgimea, casei, unde e mortulă. Acești jucători se întocmesci astu-feli: fie-care stă cu spatele cătră periteria cercului formati de dinșii, iar picidrele ce sunt îndreptate cătră centrul cercului așa, încâtă, dacă cercul e mică, picidrele
se înlâlnescii în centru și sunt ca şi radele unui cerci.
Picidrele dela genunchi sunt puţinii rădicate în sus ca să
se potă purta puha pe sub dinsele. In mijlocii se pună învălitori (țoluri sai alti soi de lepedâuă) așa că picidrele
tuturoră sunt acoperite. Acum se pune unuli în mijloculi
cercului, iar cei-lalți pârtă unulă dela altul paha şi când
li se oferă ocasiunea, binevenită lovescii pre cel din cen-

„tru, iar acesta se năzuesce

a afla la care-va puha, și dacă-i

succede, atunci acela, la care a aflato, are să mârgă în centru, iar celii din centru îi ocupă loculu.»:
Sub Duonă sai bufna, numită în unele părţi din Bucovina
și puhă, înţelegi Românii mai pretutindene pasărea nocturnă,
care se chiamă lat. bubo ignavus; strix bubo; germ. Uhu,
Schuhu, Buhu, Buhuo.
Precum despre cucoveică, mai cu aceeași înfiorare și temere audimit pre Români forte adese-ori vorbindii și despre Duonă.
„“Țipetulă sati ștrigătulu Buhea sai Buvnel, în cele mai multe

—
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casuri, și mai alesii când se aude acâsta în apropierea unei
case, prevestesce, după credința poporului românii, mortea,
unui dintre căseni saii altă, nenorocire neașteptată.
Mare nenorocire prevestesce acâstă pasăre și atunci, când

țipătulu ei celu

înfiorători

se aude

diua. Aşa se dice că,

când cântă ea diua, e semnii de morte și de bâle rele, precum: holeră, ciumă sati o scumpete fârte. mare. Iar când
cântă t6mna, de timpurii prin sate e semn de bătălie, în

țera, aceea unde cântă (1).

Din cele espuse resultă deci, după părerea n6siră, că
jocul Dona, bufna sati puha simboliseză pasărea prevestitore de morte cu aceleași nume, după cum simbolisâză

și jocul

«ciuștea», descrisă mai sus, pe Ciușă, care e ase-

menea, o pastre prevestitâre de mârte.
"Merită a fi însemnată aice încă și aceea,

|
că dela cuv.

Duvnă și Dufnă sat formată în decursulii timpului

și verb.

a bu= a lovi: ce te Duunescă de mine—?ce te lovesci
de mine? —nu mă buoni; apoi Buonitit— ă — lovită, pălit, și Vuonitur
— lovitură,
pălitură.
ă

Lefa, Acesti joci se aranjază astă-felii: se iea o draniţă

și se cioplesce la unii capătă mai lată, iar la celă-lalti mat
îngustu, dându-i-se forma unei lopăţele, care în satele din

Bucovina: Badeuţii, Bilca, Ropcea și Mușinţa, precum şi în
Rădășeni din Moldova se numesce l6fă (2), iar în satulă

Stupca din Bucovina I&că.
Se puni apoi mai mulți inși, fete și feciori, râtă împrejurulă unuia, care stă în picidre întruni ungheri de
casă

(1) Mariană, Ornitologia t. 1, p. 208 —209.

(2) Dict. de An. Pletosă. — In unele sate din Bucovina
și Moldova, precum bunădră in Fundulă-Moldovei şi Rădășeni, se numesc
e 7e/d şi o lopăţică

mai

mică cu care se tăpșesce sai tepșesce mămăliga

înainte de ce se răstrnă

,
din- clauni pe fundă, iară în alte sate o lopăţică cu multii
mal mare și mat
jungă in câdă cu care se rade povidla de pe căldarea în
care se fierbe. În fine,
uni munte de pe hotarul Funduli-Moldovel din Bucovi
na se numesce Lefele,

— 201 -sai șede pe o laiță și căruia, unii altii feciorii îi ține mâ- nele la ochi ca să nu vadă nimicit. Pe când celt din mijlocii
e ţinută de ochi, pe atunci unulii dintre jucători îlu lovesce cu Iefu peste spate. După ce a fostii lovită îlă lasă,
de ochi anume ca să ghicâscă cine Va lovită. Dacă ghicesce,
ocupă celui ce Va loviti loculă stă, iar elu îi ține ochii,
de nu ghicesce, e din nou loviti cu lefu, și cu câtti mai
grei ghîcesce, cu atâtii mai multi și mai desi e loviti până.
ce trebue să ghicâscă. De multe ori celi din mijlocă ca să,
nu vadă nimici și să nu prindă de grabă pe cel ce la
lovită, se pune cu faţa în jos spre o laiță sau ună scaunu.
Inelușulă. De-a inelușulă sat înelulă, numiti altmintrelea și dea veriga (1), se jocă așa: se strângă mai mulți
copii, une-ori chiar fete și feciori, la unt locii şi punându-se
unulu dintre dinşii cu faţa la pămîntii, cei-lalți înşirându-se
împrejurul lui, pune fie care câte uni degetii pe spatele
celui ce stă cu fața la pămintă. După acâsta, iea unulăi unii
inelu și umblândă cu dinsulă de vro câte-va ori pe deasupra degeteloră, îli pune în urmă pe degetului unuia și

după ce Va pusă dice:
Inelușii
Invertecuși
Pe-a cui degetuţi te-am pusi?

Celu ce stă jos trebue să
pusii inelulă și dacă ghicesce
sa aflată inelulu, cu faţa la
luândii inelulă, face şi elui
dînsuliă.

ghicâscă pe-a, cui degetă se află
trebue să se puie acela, la. care
pămintă, iar celui ce la aflati,
ca și premergătorulă stu cu

În unele sate din contră toți jucătorii, câţi voescii a se
juca de-a înelulă, se înşiră într'ună cerci, ascund apoi unu
(1) Inelele cele simple și lătăreţe se numesci in Bucovina de regulă verigi
" Sing.

terigă,

.

”

„inelă în palmele
ce caută dice:

unuia,

și pună

pe unulă

să-lă caute, Celi

Fă-te, drace,
Nu te face
Sestinelulă şi-lă dă n câce!
Scâte unu
Scote due
Scâte n6ut
Scote câte-ți place ţic,
Iar pe unul mi-lă dă mie!

Celă ce l'a aflată îli ascunde din
noi, șin loculă lui
trebue să-lă ascundă acum acela la
care Ja aflată (1).

Luminărica.

Mai

mulți băieţi

şi copile,

ori

feciori

și
fete, puindu-se pe scaune, formeză
ună cerceii sati se aș6ză
în două șire și anume: băieţii sau
feciorii întrună șiră, iar
copilele sat fetele în altă șiru, astu-felă
ca amândouă șirele
să, vie faţă în față. Iea apoi unulii dintr
e jucători o sureică,
țandură ori unii Deţişoră uscati sai unii
paiu și aprindendu-lă
la ună capătă îl dă vecinului său,
Acesta, luândă beţişorulă sau fandurica aprinsă, care se
numesce în unele sate

DLuminărică,

iar

în altele Ffocușoră,

il

dati

mai

departe,

Și

totu așa se părândeză din mână în mână
până ce se stinge.
Acela, la care sa stinsti luminărica, e
supusă unei pedepse,
care constă de regulă întru aceea că
trebue să 'sărute pe
toți cci-lalţi jucători, fără a lua în cons
iderare cetatea Și
soxulă, și anume dacă e băiatii sai fecio
rii sărută pe copile
şi fete în faţă, iar băiețiloră și fecio
rilori le sărută mâna.
Toti așa trebue să facă și copilele
sat fetele, la cari sa

stinsă lrminărica.
Ilaritatea

produsă

prin repejunea

(1) Usitată în satele Tișeuţă și Drăgu
șauca

|
cu care caută
din Bucovina.
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să petrecă şi să dea mai departe luminărica sai focușorulii
din mână, face ca joculă acesta să fie forte atrăgătorii (1).
Mănăstibra. Şase sai optă feciori se punii umără la umerii
într'ună șirii stândi în piciore, iar ună ali șâptelea sati ali
noutlea,

care

e mai

sprinteni, se sue de-asupra pe umerele

celorii doi dintrună capătă şi stândă cu unui piciori pe
umărulă unuia, iar cu celă-laltă pe alu altuia, formâză, mondstirea. După acâsta unulu dintre jucători strigă:
—-Unde-aţi v&dutii voi vre o monăstire fără do clopot?!
Atunci unul care face pe pălimară caută să amăgescă pe
unii băiatii ca să fie limba la clopot. Şi cum la amăgiti
îlă ieo în braţe şi-li dă feciorului, ce stă pe umerile” celorit
doi. Acela, prindendi pe băiata de capi sai de urechi,
adică cum îi vine la, socotâlă, îlă ţine în aeri.
Nemijlocitii după acâsta se vâră pălimaruli între feciorii
cci doi, cari ţinii clopotulii pe umerile lori, şi pringendă
limba, adică băiatulu de pici6re, începe a-li sgâții și trage
în colo şin câce, spunândă că trage clopotulii. În acelaşi
timpi alți doi inși, dintre cari unuli dice că e popă, iar
altulii dascălă, începi a cânta. Băiatulă, la rândulu săi,
durându-lti capulă, respective urechile, începe a striga, și
aşa se face o gălăgie ca aceea, că toţi cei de față începi a
ride în hohote. Pe urmă, sub pretexti că sar fi dogiti clopotulă și din causa, acâsta nu potii să-l tragă mai multă, daii
drumulă băiatului, care, v&dendu-se scăpală, nu se arată mai

multii în acea, sâră printre feciori (2).
In Munţii apuseni ai Transilvaniei joculu acesta se numesce
|
«limba de clopoti» (3).
următori: se punii
modul
Clepşa. De-a clpșa se jocă în
(1) Usitatii în satele Badeuţii, Tişeuţă și Bosanci şi în orașul Sucsva.
(2) Jocul acesta e usitată în satulă /osanci.
i”) Frâncu, op. cit. p. 11.
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mai mulţi băieți întrună șiră. Unulă dintre dinșii ţine
pe
celui dintâi de ochi, iar altulă dinapoi îi dă o clepșă, adică
o palmă peste spate. După ce a căpătată clepșa îi dă drumul
ii
Și el trebue să caute pe celui ce Pa clepșitul, și de-lă găsesc
e
ilă apucă de capi şi-l pune în loculi s6u, iar de nu-lu
ni-

meresce mai capătă o clepșă, toti așa

până ce

nimeresce

pe

celui ce la clepșită (1).
Capra. Unu feciorii iea o secure și l6gă da muchia. acestei
a
două linguri, cari aă să închipuâscă urechile și cornel
e caprei;
iar sub muche puţină: lână lungă, cari are să
închipuscă
barba. După acesta întârce uni cojoci pe dosă,
îlă pune pe
spate, viră toporiștea în una din mânecele cojocului,
care însemneză grumazulu caprei, și astă-felii apoi intrân
dă în: chip
de capră în casă prinde a, sbiero și a face felu de
felu de bazaeonii, încâtă sunt siliți să vidă toți cei ce se
află în casă,
până chiar și casnicii, cari de altmintrelea sunt
forte supăraţi.
Unii dintre cei de faţă, vedendi că capra sbâră
prea tare îi
spună să nu sbere, ci să se ducă mai bine la
mortii și să-lii
bocescă, Ea nu răspunde nimici, ci ducându-se
lângă mortii
începe a da din capii, făcându-se că-lă bocesce.
După acâsta,

Spun unii că i-e sete. Unuli se duce și-i aduce
o strachină cu

„apă şi i-o dă să bea. Capra mie barba în apă și dându
din
capi stropesce pe toți câţi se află în apropierea,
ei. Cei stroPiţi începi a striga pe dinsa Și-a o alunga. Capra
. maj sberă,
ce mai sbera, și apoi eșindi afară se desbracă,

Craiulă.

Se înșiră mai mulţi inși, fete și feciori, impre-

jurulă unei mese

și punti mânele una peste alta. După acesta

a
N

(1) Jocul

acesta e usitată în satulă Balacena.— Cuv: clepșă=
palrhă,
e forte

usitată în Bucovina. Dela acestă cuvintă s'a formati
verbulu a clepși=a'
pălmui, a bate; adj. clepșită
= pălmuiti
-ăi, bătută ; subst, clepșită-ă = pălmuită :
ce voesce clepșitulii sai elepșita acesta dela mine? In
fine clepșită-A = bătutu
la capi, prostii, năuci.
.
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în același timpă
începe unuli a număra dela 1—9 trăgândă
la, fie-care num&rătură câte o .mână încependu de desubtă;
acela, a cărui mână se trage ultima ră, e alesii ca crai:
! Iar Craiulă înAtunci unulii! dintre jucători strigă «craiu»
trâbă: «pe ce stai2». Acela: «pe ce mt arunca!» Craiuli
dice mai departe, dacă jucătorul e feciorii: «Du-te şi sărută
pe cutare fată, sai mâna cutărei femei ori babe, ori icâna
de pe pieptul mortului,» — sati îi dă altă poruncă, prin care
crede că ar puts face pre cei de față să ridă. Dacă eo
jucătâre, adică o fată, îi poruncesce bună 6ră să mergă și
să sărute mâna, cutărui moșnâgii sati cutărei femei, sai pre
cutare lecioră, iar la urmă să-lă sărute și pe dinsulă, adică,
pe craiii. Apoi strigă altul: erau?» şi totii așa merge
joculii mai departe, fiindu fie-care îndatoriti a implini ori
ce i-ar porunci craiului (1).
Mâra. Cinci flăcăi închipuescii mâra. Doi inşi aduci uni
scaun şi puindu-lii în mijlocul casei se culcă cu faţa în
jos pe dinsulă, astă-felii ca să vie cu capuli la capetele scaunului, iar cu picidrele la mijloc, ţinândi în același timpb

fie-carele câte o Iefă de draniţă în mână. După acesta doi

inşi îi acoperii cu ună

ţolii ca să nu se vadă. Uni alu cin-

celea, făcându-și barbă și musteţe de lână sai și d& cânepă.
ungându-se cu funingene pe obrazii și îmbrăcându-se cu unii
cojocii întorsii pe dosiă, dice că e morarii. Fiindă toți gata,
“mâra se pornesce și începe a măcina, mișcându-se cei de
pe scaunii netncetatii și bătendi cu Jefele în picidrele scaunului, în timpii ce cei-lalți doi inși scutură țoluli. Iară
morariulă bătândă în drâpta și în stânga la pene, se face
focă şi pară de mânie că nu umblă mâra bine. Toti atunci

ali feciori vinu unul câte. unulă și dică că
nat ba orză, ba grât, ba secară, etc. (2).
(1) Usitată în Vicovulă-de-sus.
(2) Usitată în Bilca, com. de Iust. Cârdeii.

ai de măci-
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Cămila. Se l&gă doi băeţi spate la spate
cu o curea, se
pune uni cojocii întorsă pe dosi peste
dinşii, să ica o botă

şi

puindu-se

întrînsa o Glă i se dă

unuia

dintre cei doi

băeţi ca să o ţie, şi astu-felă formâză
o cămilă. Unu ală
treilea, băiată se legă la capu ca unu turcă
, iea unti b&ță în
mână în loci de paloşiă, se sue călare peste
cei doi, se duce

astu-felă în casă, unde e mortulu, și, făce
ndu-se că e străină,
spune că, vine din Turoia, că nare bani
de cheltuslă, şi că

din pricina acâsta, trebue să-și vindă cămil
a. Unu băisti din
casă se face negustori și ținândiă într'o mână
o pungă plină
de sticle, petricele sat cuie, dice că-sii galbe
ni, şi întră
câtă costă cămila că elă ar cump&ra-o. Turc
ulă răspunde:
— O mie de galbeni!
— O mie ceri tu? — dice mai departe
negustorului, —
bine! . . . dar să vedemi mai întâi ori de
scie cămila juca:
— Forte bine j6că! — răspunde Turcul.
— Ași vre să vădă!
— Haide cămilă la joci! — strigă acuma
Turculă cătră
cămilă.
|
Cămila începe a juca.
|

Negustoruli se bucură de acâsta și-i dă 500 de
galbeni.

Turculă o lasă cu 900. Negustorulă îi dă
300 și toti
așa se coboră în jos până ce ajungă la dou&
parale. 'Turcul, când aude acâsta dice:
—De cât oii da-o cu două parale, mai bine
o ucidă Și
o aruncă în ripă!— Și cum rostesce cuvintele
acestea, scote
paloșulă și lovesce cu dinsulă pre cămilă drept
i în capă,
adică în 6lă și cum se strică 6la, cei doi băieț
i deauna se
trântescii jos, făcându-se că a peritii cămila, iar
negustorul
îi dă atâtă pre dinșii, adecă cămila, cât și pre Turci
i afară (1).
In Vicovulti-de-sus, districtulă Rădăuţului, jocul
acesta se

PI

(1) Acesti jocă e usitată în orașulă Succva.
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numesce «de-a caluli» și se jocă astii-felu : Se lâgă doi feciori
spate la spate, încinși ambii la unii locă cu unii brâă sai Iunie.
In capulii unuia se pune o 6lă mare în loci de cuşmă. Se
acoperă apoi ambii peste capă cu unii țoli, și unit ali treilea,
ca stăpânulă calului, încalecă punându-se între spetele celoriă
doi. Uni alii patrulea se tace a prinde calulă de căpăstru
și a-li

duce în casă, iar calulă, intrândă în năuntru rânchsză,

bate din picidre și. asverle, căutândii a lovi pre cine-lă va
ajunge. Ducătoruli dice atunci:
Feri! feri! feresce-te lele!
Că-i

cam

cu

năravuri

rele

Şi te-a lovi în măsele
Şi-i rămâne fărde ele!

Apoi

bătendi:în tașca, ce o are peste umerii,

— Cine cumpără! . . . .câtu dă?.
_calulă!. . . cine dă mai multă?.

„

strigă:

„trei sute face

Invertindu-se şi tropotindi cn caluli cei. din casă dat
fie-care câte ceva, însă totii reducândi preţul, până ce
ajungă la uni bani.
Călăreţulă totă restimpuli acesta domolesce caluli neîncetati, dicându: prr! prrr! prir!

Atunci vândătorulă:

«decât cu atâta, mai bine i-oiă cr&pa

capulă!...» şi cum rostesce.cuvintele acestea, lovindu-lă cu.
bățuli în capă, 6la cade t6tă hârburi jos.
„Cu aceştea se incheie joculă, și caluli iese afară.
In Transilvmia, districtulă Năsăudului, joculii acesta se
chiamă «de-a vaca» și se face așa:.
|
Toţi câţi se -află la priveghiă rămân în casă, numai doi
inși iesi alară. Unuli dintre aceștia :se face vacă în acesti
modă: că celi-laltii grămădesce pe dinsulă atâtea vestminte,
câte cugetă că le va pute suporta, iea apoi o 6lă, o umple
cu cenușă și legând'o la gură, o pune pe câpuli celui de-
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venitii vacă, legând'o ca să nu cadă, și așa vinu apoi ambii
în casă. Celi deveniti vacă intră plecată cu mânurile în
jos,
iar celă-laltii îli mână din dărâpti cu o vergeluță. Ajunși
în casă întrebă celă ce conduce vaca:
— Nu cum-va aţi cumpăra o vacă?
— Vomi cumpăra, dar ce ceri pe dinsa ? — r&spundu

ccă lalți.

— 3 ÎL. r&spunde conductorulii.
|
— 3 fL nu-ți vomă da!,.,. dar, de cum-va îţi e de dată,

dă-ni-o cu 4 fl.
—

Cu

|

4 fl. nu voiă da-o, ci, de cum-va vi-i de cumpărati,

daţi-mi 2 fl. 50 cer.
— Cu atâta nu vomi
dă-ni-o

cu

4 fl. 50

cumpăra-o,

ci de ți-i de

vânduti

cr,

|

— Cu 4 fl. 50cr. nu potă ei să dat o așa vită bună,
ci mai bine o pocnescii în capi!»
Atunci lovesce vaca cu ună baston și la acestă.lovitură
Ola se sparge, iar vaca se prăvale la pămintu, prefăcându-se

că

more;

mugesce

de

vr'o

câte-va

ori,

apoi

se

scâlă,

iar

cei de faţă isbucnescă întruni risti mare, privindu Ja vacă
cum se scdlă plină de cenușa, care mai nainte fusese în
slă (1).
|
|
Păpușelele. Joculi acesta, numită «de-a păpușelele» sai

«de-a băeţii» se jâcă astă-felii: se faci doi copii

din

dra-

niță: ună băiat și o copilă și se îmbracă în forma papușeloră, în lungime cam"de 17 metru, Se iea apoi unii scauni
mai lungă, se punii păpușele pe dinsulii Și se acopere cu unii
ţolu, care spânzură de ambe părţile până în pămintă. După
acesta, vârindu-se uni flăcăi sub scaună se iea scaunulii și

se aduce încetișoră în casă astii-feli ca și celu de sub din-

sulii să se p6tă târii neobservată, se pune
PI
II
(1) Com

de d-lă T. Simoni,

în mijloculii ca-
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sei,
de
de
alta.

şi unulu începe a cânta diferite cântece de joci. Cel
sub scaun se întârce cu fața în sus, prinde păpușele
picire și scoțându-le de sub ţolit pe de-o parte și pe de
de sub scaunii fără a-și arăta mânele, le jâcă în felurite chi-

pură

tăcându-le

să salte,

să se

sărute,

să se bată,să se co-

prindă şi iarăși să joce, producândă prin acâsta risti celorii
de față. In fine, după ce saii săturatii de jocă, scoti scaunulă dimpreună cu păpușele afară și-lă pună la locul săi

de unde lau luată (1).
Rădicarea. Se ieaii dece flăcăi și unulă dintre dînșii se
culcă pe o laiță soti pe ună scaunii cu fața în sus, iar cei-lalți
nout înșirându-se împrejurulii lui diciă:
Suntem

de toți nouă frați,

Din tâtă lumea-adunaţi,

Hai să-l biziimit
Sin sus să-l svirlimu!

După ce rostescii cuvintele acestea, pune fie-care câte unii
degetă sub celt culcată jos și așa îlii rădică forte uşorii în sus.
E densemnatii că, dacă arii fi mai mulți ori mai puţini
decât nouă flăcăi -și de nară dice toți de odată cuvintele
de mai sus, de-ari greşi numai o singură literă, atunci, după
credinţa poporului, nu arii put6 nici decum rădica pre

„cel de jos (2).
Moșnegulii şi baba. Doi feciori mergi în tindă sai în
altă casă, ȘI, 1ungându- se cu funingine, se travestescii în haine”

cotrenţâse şi

comice.

Unulii

se face Moșnegă,

punându-și

barbă de câlți și o cușmă ruptă sai întârsă pe dosii în capi
iară, celi-laltii se face babă. . După acâsta vine mai ântâi
baba în casă,

dă bună

vremea şi se rogă de găzduire. Apoi

(1) Com. de d-lă V. Turturenii, pregtii.
(2) Acestui joci, usitată în satulu Bilca, mi la
stud. gimn.
AMarianii, Inmorm.

la Români.

comunicatii

Tust, Cârdeiă,
14
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se aude moșnegulă tușindii prin tindă. Baba se ascunde sub
masă sai în altii -ungherii. Moșuli gârboviă și cu ghebă în
spate, întră în năuntru încetă, găfâindii, tuşindi și ținând o
cârjă în mână; la întrare se facea potecni, unul îli prinde
și-i ajută a se ţin ca să nu cadă jos. După ce-și mai

vine în fire începe a istorisi

despre

pătărăniile

câte

le-a

avută cu baba, cum La lăsatii acesta, și cum o caută de
ună timpi mai îndelungat prin tâte satele și nu o pâte
afla. Moșn6gulii nu prea vede nici nu prea aude bine, de
aceea trebue să i se strige tare la ureche. Unul îi spune
că elă îl va. duce la babă, dar pentru aceea, să-i lucre ceva. Moșneguli dice că el pote cosi, face fântâni ete. Cel
ce i-a spusă că-lă va duce la babă, îl pune să cosâscă
.
Moșn6gulă se face a cosi cu cârja, ghiontindă în drepta,
şi
stânga, pre cei din casă, cari se rădică pe lăiți, pe
scaune,
pe cuptiori, mai pe scurti pe unde apucă, numai să
nu
fie ajunși de câsa moșnegului. După acesta se face că adună,
Shiontindi acuma, cu cârja pe sus.—Îi mai dat și altele
de
lucru, și elii iarăși începe a face posne de ale sale. In urmă,
celui ce i-a spusti călăi va duce la babă, îlă ica de
mână
și ducându-lă la o fată sati nevastă tânără, îl întrâbă,
ori

de nu

e aceea baba lui. Elă respunde,

dar nu e baba lui..Cei

de faţă prindu

sfârşită ajungi şi la babă, Moșnâgulă,

că pare că ar semăna,

a ride în hohote. In

cum o vede, prinde

mai întâi a plânge de bucurie, apoi începe a o
trage la
» respundere pentru ce La lăsată, și "n urmă a 0 certa
și mustra,

in moduli celoră bătrâni, până ce toți cei de față se satură

de risti. Când voesce să iasă moşnâguli și cu
baba ca să
mârgă acasă, atunci unul, luândă o lumină, o
potrivesce
astu-feli, că-i aprinde barba. Moșneguli o stinge
și iese

afară suduindă. Cu acâşta se 'ncheie apoi și joculu
(1).
PI

(1) Com. de d-li:V. Turturenă.
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Mânzulica.
flăcău ține în
3. doctorii, 4.
și a 8 orariulii,

De-a Mânzulica se jăcă, optă flăcăi. Fie-care
mână câte o carte. 1. e rege, 2. comisarii,
panţiri, 5. păgubașă, 6. tălharii, 7. 'mânzulica
care arată 10 6re. Comisarulti deschide cartea

sa și întrebă: «Care este panţiri»?
Panţiruli vine, bate la ușa comisarului, și dice că el
este poliţaiu și-i dă o ciuste în mână.
Comisarul iea ciuștea și-i dă cinci la palmă dicendă:

„— Asta-i IEfa ta pe-o lună!...Dacă
vei păzi tergulă

cum

întriînsuli, atunci

ca să nu fie

ți-oii mări l6fa.

să fie vre o pagubă,
Panţiruli iese.

Iată că "no

se cade,

te-i purta, bine, dacă

Iară

dacă

nici

o pagubă

s'a 'ntimpla

să vii îndată și să-mi spui!

Miercuri vini nisce Jidovi la târgi cu marfă,

de vândută și cu o căruță la care este prinsă o mdânzulică
şi tragi pe piâță. Peste uni ciasit vine stăpânul căruței la,
panțiru și-i spune că i-a furati cine-va mânzulica.
Panţirulii merge la comisarii și-i spune că i sa furati
jidovului mânzulica.
Comisaruli îi dice să mârgă în târgi şi să caute câte ciasuri
sunt

și să iea toti-odată

și pe

păgubași ca să-i arate unde

are propusi că i sar afla mânzulica și să-i caute numai
„ decât mânzulica., Îi spune tot-odată să iea sema că acuma e
nople, să nu se atingă de ușa regelui,
Că ușa e pe din față
Legată tâtă cu aţă,
Iară pe din dosi
E legată cu rogozii,

Cum pui mâna pică jos.

Păgubașuli merge pe la case, unde are prepusă că sar
alla mânzulica,

și ajungând

la una

bate să i se deschidă.

Ușa îi arată 10 ore.
|
Se duce mai departe până dă de tâlhară.
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Panţirulă iea pe tâlhari și-l duce la închisâre și spune
comisarului că a găsitii pe tâlhari.
Comisarulii spune să-lă aducă diminâța ca să-i tragă la
răspundere, să-lă bată și apoi să-lii iea la cătane. Diminsţa
chiamă pe doctorii ca, să-lii cerceteze de pâte sluji la 6ste
- ori ba.

Doctoruli îl cerceteză și aflându-lă că e bună îlii tunde,
îlu jură și-lă îmbracă cu uni ciauni în capii şi-i pune o
coromâslă pe spinare; apoi îluscoteatară, îlă pune la ferâstră

de 'naintea casei, și-l învață să strige
întrebă pe 6menii din casă:

«berdo».

(1)

Apoi

—Cum stă ?.... bine?
—Ca ună câne!

respundă aceştia. Şi după acesta se 'ncepe joculii din noi (2).
Prișcala. De-a prișcala, se jocă astir-felă: se iea'o bucată
de draniţă și se despică la ună capătă. Acâsta se numesce
prișcală. După aceea alege tineretulii pe unulii mai bătrâni.
Acesta ține cu mânile ochii unuia, ca să nu vaqă, iară ceilalță îltt croesci cu prişcala peste spate. După aceea celui
bătutii se scâlă și dacă pote ghici pe unulii din cei ce i-ai
dată cu prişcala, acela merge în loculii lui. Așa se părendeză mai toți :câți ai începută joculii
. de-a prișcala. (3)
Sticla ?n grindă. De-a lipitulă sticlei în grindă sau de-a
scurge sânge din grindă se jscă, în următorul mod: Uni

flăcăă iea uni scaunii înalt așaca, suindu-se pe dinsulă,
să potă ajunge până la grindă. După aceea iea unii hangeriii sai ună altii cuţită lungii și o sticlă sai o ulcică plină

cu apă, împlântă cuţitulă în grindă și împlântându-li se face

că-lă

scapă jos.

Dice apoi cătră

(1) Berdo dela germ. ser da,
(2) Usitată în Suceva.
(8) Usitată în satului Căndreni.

unulii dintre

cei de față
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să-lu rădice de jos și să i-li dea, că altmintrelea nu pote
să slobâdă sânge din grindă sau să lipescă sticla de acâsta.
Acela, nesciindi cum merge joculă, şi așteptândă cu nerăbdare să vadă cum se va slobodi sânge din grindă, se
plâcă după cuţitii. Atunci celi cc voesce să slobodă sânge
saii să lipâscă sticla cu apă o întârce repede cu gura în
jos şi i-o târnă după: capi. Vădendii acâsta cei de laţă abia,
se poti ţin6 de rîsu. După cuţitii se plecă de regulă uni
băiatui sai o copilă, căreia nui este de felii cunoscutii jo-

culă acesta (1).

|

Me&rulii. Se punii rendă due lăiţi, pe cari stati alăturea
câte patru inşi, ast-leli ca să vie faţă în față. Se aduce apoi
o strachină plină cu mere şi se pune la mijlocii. După acâsta
trebue fie-care să spue câte o minciună. Acela, care a spusii
cea mai mare minciună, dimpreună cu cei ce stati în rândii
cu dinsulu capătă apoi câte uni mări. Aşatrebue pe rândă
să spue fie-care câte o minciună (2).

Cidra. Acestă joci îlă jâcă mai mulți inși. Unul dintre
jucători pune mâna pe uni scauni și apoi
sus, dice «cidru sbără n sus». "Toţi cei-lalți

dice după

dinsuli mâna în. sus

rădicândo în
trebue să ră-

şi să dică «cidra sbiră *n

sus». Dacă nu rădică mâna, la timpi sati dacă nu rostesce
corecti cuvintele de mai sus, atunci capătă dela toți ceia-

lalți cu ciuștea,la palmă. Se 'ntâmplă însă adese-ori că celii
dintâi numesce unii obiecti,

că sboră, atunci cei-lalți
numai

atunci

să, rădice

care nu pâte să sbâre,

trebue
mâna

să iea forte bine
în sus

și să

dicândi

sema și

cică sbâră, când

obiectulă numită întru adevări e în stare să sbâre. Dacă
greșesce e pedepsită, bătendu-se cu ciuștea la palmă (3).
(1) Usitatii în mai multe eomune din Bucovina.
(2) Usitatu in Bosanci:
(3) Usitată în Tişeuţii.
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Ursul. Uni feciori pregătesce dâue funduri în forma
unui talgerii. Vine apoi în mijlocul casei, se pune cu fața
la pămîntă și întinde mânile înainte câtă pote ajunge. Unii
altă feciorii iea ună cuţiti şi-lu înfige cu vârfuli în pămîntiu
lângă degetele celui de jos. Cuţitulii înfiptii e ursulă, iar
feciorulă de jos e zcnătorulă. Acuma venătorulă se trage pe
vâriuli degeteloră dela picidre, fără de'a eși din locul
unde se află, iea. în mâni ambele funduri Și astu-felii stă apoi
înbrâncitii pe vârtuli degeteloră dela piciore și răzimată cu
mânile pe cele due funduri. Cu unt fundă.trebue să se
întindă și lovindi arsuli (cuţitulă) să-l restârne. Mai nainte de acesta însă trebue să răspundă la întrebările ce i se

pun. Unii feciori adică îlii întrebă: «Unde te duci?» —
«Se 'mpușcă ursulii I—respunde acesta.— «Unde ţi-e pușca ?...
unde ţi-e prafului ? unde-ți sunt plumbiişi capsele ?» — Ia

fie-care întrebare vânătorulii de jos trebue să arate cu fundulă în mână în acea parte a trupului, unde ar av să
porte lucrurile întrebate: la umării, la șoldu, la spate, dar
„neclintindu-se de felă din locit. Arătândi însă la întrebările făcute, e fârte greă de a păstra, cumpâna și a nu căde
mai de multe ori jos. La, culcarea ursului, ceea ce trebue
so facă cu funduli în mână, cade asemenea de mai multe

ori, și numai după mai multe încordări îi succede a-l dobori pe ursii, ceea ce face celorii de față multă hazi Și risă (1).
Gâsca. Se puni mai mulți flăcăi, fete și bărbați râtă pe

scaune în mijloculii casei. Se alege apoi unulă mai bătrâni
dintre dinșii, care se numesce căpitană sati gâscariă și care

are să porte gâsca, Acela, iea o bucăţică de lemni în mână

cu care să bată la talpă și aceea se numesce gâsca. După
acesta începe a juca și a descânta gâsca dicândă:

(2) Com. de d-lă V. Turturenă, preotii.

—
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Astă gâscă bătrână

Dela mine din mână
E a lui popa Vladi
Din orașul Bârladi,
Care 12 ue s'a vuatii
Și penele i-ai picatu.

La aceste cuvinte celii din drâpta, comandantului

dice:

_— Are gâsca ou?
— Are unulti! — respunde comandantulă, dând'o în același
timpă mai departe celui dintâi din mâna stângă.
Acela, luând'o în mână,

dice:

Cine vre să cumpere
Astă vâscă bătrănă
Dela mine din mână,

Astă gâscă a lui popa Vladi
Din orașulu Bârladi,
Care 12 6uă s'a ouatii

Și penele i-ai picati?
Celui ce vrea să o cumpere

întrebă:

— Are gâsca, oi?
Celui ce o ţine în mână
_mandantu:

întrebă, la rândul său,

pre co-

— Are gâsca ot?
— Are unulii! — respunde
Acuma

p&rătoră

comandantulii..

celii ce o ține în mână,

întorcându-se

cătră

cum-

și dându-i. gâsca, dice:

— Are unulu!
Acesta iarăși întrâbă:

«Cine vrea să cumpere gâsca dela

mine ? »
Şi toti așa se portă și se vinde gâsca,
până ce ajunge la dou&-spre-dece ouă,

E
din mână

în mână

Și dacă unulă în restimpulă acesta greșesce a întreba sai

—

a respunde cum se cuvine,
torul gâscei dice:
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atunci

căpitanulu,

adică

purtă-

— Cuteză de lepădă gâsca, jos!
— Nu

cut
! eză
— răspunde

respectivulă.

— Indrăsnesce !
Celă ce a greșitii pune acuma gâsca „jos în mijlocul
|
jucătorilorii.
— Cuteză N. N. de te scâlă și iea pe Dumnia-lui de uni
piciorit! — dice mai departe căpitanulă cătră unit altă jucătoră,
arătând cu mâna, cătră, celt ce a greşită,
— Nu cutezii! — respunde provocatulii.
— Indrăsnesce!
Acela se sclă şi rădică pre celi ce a „greșită de uni
piciorit.
|
— Cuteză, de iea, gâsca de jos! — dice căpitanul mai departe

cătră, celă. provocaltii.

— Nu cutezit! — răspunde acela.
|
— Îndrăsnesce!
Provocatuli rădică gâsca.
— Cuteză şi-i dă D-sale 12 egâsce la talpă,
tanuli iarăși.

— dice căpi-

— Nu cutezii!
— Indrăsnesce!
Acela îi dă 12 gâsce la, talpă, dară n'are: voe să numere,
ci numai să strige «de-a gâsca!» Și dacă împlinesce num&rulă de 12 norocului lui, de nu, capără şi el la talpă asemenea 12 gâsce.

Și toti așa prourmâză joculi până ce 'ajungi la 12 ouă.
După
a dice:

acâstă iarăși începe

Astă gâscă b&trână .
De la mine din mână

căpitanul a „.descânta gâsca și
E a lui popa Vladi
Din orașului Bârladi,
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Care 12 out s'a ouatii
Şi penele i-ati picată.
Ba!... nu e adoviratii
Astă gâscă nu-i a lui popa Vladi
Din orașulii Bârladă,
Astă gâscă-i din Băcăii
Şi stăpânulă ei sunt ei
Si s'a ouată câte uni oii
Si-a avuti dout-spre-dece ouă
Si-am pus'o -şi le-a clocitii
Şi-a scosă doi-spre-dece bobocci,
De-a draguli să caţi la ci,
Şi după ce mi i-a scosti

Să nu între 'Țiganii,
Şi îngrădiamii toti cutulii
Ca să nu între mutulă.
Dară nu mi-i de pene,

Am luati bobocii 'n pâlă

Dar nu mi-i de piele,
Cum mi-i de picisre,

lară gâsca subsusră

Și am dus'o pân'la m6ră,
Și am dus'o pe-ună tapşani:
La mora lui Rotopani
Si-am lăsat'o acolo
Şi-a veniti vulturulă suriu....
Nu sapuce uni bobocii, doi,
Şi să fugă'ntr'unit fundoiu,

Cum mi-i de piele,
Că o dami

la dubălariii

Şi ficea dout-sprece săltiele,
Şi o damu

la ciobotariii

Şi făcea papură din ea
Si îi damu la domnișore
Şi mi-i purta în piciore,
Şi-atunci nu "umbla desculţate

Ci mi-ar fi'mblati încălțate, -

Că făceami din ele
Dou&-sprece reșchitore,
Le damii feteloră feci6re

Să le aibă 'n șeqătore.
Dară nu mi-i de picidre,

Cum mi-i mal alesii de capi
Că făceamii unit comănaci

Da elă, mări a apucatiă,

Şi-lu puncani lui N. în capi.

Si în ghiare mi-a luată
Gâscușora cea bătrână,
Ce i-a fostă mai din demână

Și nu mi-i nici de capi,
Cum mi-i de ochi,

Da mie'nu mi-i de gâscă,
Cum mi-i de pene,
Că .făceamu din ele
Dout-sprece cară de nuele

Pe drumului împtrăteseii
Şi mergeamii

Si îngrădiamii Ieșii
Să nu între plișeșii,
Îngrădiamă Burdujenii

Şi nu mi-i de ochi,
Cum mi-i de botii,
Că făceamă din el

Şi mie de trebă bună.

Să nu intre Armenii,
Înyrădiamă Şepteliciă

Să nu între calicii,
Îngrădiamii Ițcanii

Că făceamu dintrinșii plochi
ȘI-I puncamii
În dile de serbătâre
Pe lângă ei la primblare.

uni podii

Şi-lu puneami la Badeuţi
Să trecă la Rădăuţi.
Şi nu mi-l de boti,

Cum mi-i de nasi

—

Că făceami din clă uni basă,
Şi nu mi-i de nasi,
Cum mi-i de limbă;

Că făceamii din ca o drimbă
Și-o dami la o domnișără
Să-mi cânte o doinișâră.
Și nu mi-i de limbă,
Cum mi-i de gâtlani
Că făceamii uni flueranii
Şi-lu vindeami unui ciobani.
Dar nu mi-i nici de gâtlană,

Cum mi-i de rînqă,
Că din rîndă
Făceamii 12. putine de brândă
Şi le damă la brândari să vînqă.
Dar nu mi-i de riîndă,.
Cum mi-i de maţe,

Că din maţe
Făceami 12 cârnațe
Şi le dami

la cârnăţari

Nu mi-i de plămâie,
Cum mi-i de maiti,
Că din mai
Făceami unii buhaiii
Și 'n târgă îlă duceamă
m€

Heuca,

Pe

„cârnaţe

sub

îlă vindeamă
'mbogăţiamii
heuca

ceuca,

Ceuca c'uni pocrișă (1) în capă,
C'uni șorică (2) pe după -capă,
C'uni talgeru. de brânză în buze,
Na-ţi și ţie de semânță (3).

la cojocari

Să câsă cu ele
Pieptare şi cojocele

Leuca. Joculă

ŞI le damii la băcălie
Să le vîndă;

Și

Făceamiă 13 gheme de aţă
Și le damă

Pentru fete tinerele
De sema drăguţei mele.
Dar nu mi-i de maţe
Cum mi-i mai alesă de fiere
Că făceam 12 putine de miere
Şi le damii la negustori mari
Sa le vinqă la hoștinari;
Da mi-i de fiere,
Cum mi-i de plămâie
Că făceamă 12 alămâie

Și-acolo

Să le vînqă la drumari.

Şi de nu făceam
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acesta e usitatti în comunele din Vrancea,

unde se j6că mai alesi împrejurul focului, despre care
am

amintiti

mai sus. Elu se începe

cu cuvintele

următâre:

Ce-i sus, mti?
Luna, stăi!
ÎN

a

(1) Pocriși se numesce uni felă de

smântână și cele ce fierbă,.
(2) Șorică se numesce pielea

pârlescii,
(3) Usitatui mat alesă în Succva.

de

tălgerelu cu care se acopării 6lele cu
pe porci, după

ce aceştia

se

tae

și se

—
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Da din coce?
Leuca întârce;
Te-ai întorsti
Dă-te jos!

In totii timpulă, câtu se jocă acesti joci, flăcăii și fetele
se bati cu țuşca, iar ună flueraşii cântă «cfnteculii priveghiului,» pre care îlii notămii aicea după cum Ta cântată din

fluerii ună ciobani din comuna Tichirișii. Asemenea cântecii
nu se află decât la locuitorii din Vrancea. Iată-li (1):
e

a

(1) Burada, Inmorm. pag. 18-19.

i
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Șubetuli.
“Românescă.

Cum

Acesta

asemenea

e

usitati

numai în 7era-

Elă se face astă-felă:

înopteză se umple ograda, unde e mortulă, de băe-

țandri, moșnegi și neveste,

Facit uni foci de săteje în mijloculit ogrădii şi
apoi se
punui pe nebunii.
|
Când palalaia focului începe să vânture în șuviți,
făcândii
să salle umbrele fără capsti ale corpurilori celoră
adunați
în tâte părţile, atunci trei sai patru mai sdraveni
apucă de-odată unuli pe altul de pslele cămeșii și încep
i a încura
în fugă t6tă ograda, cântând pe ună glasă
și pe o măsură
câtui le ieai gura:
Cine jâcă șubetu,
Că-mi e dragii ca sufletu!

Șirâgulu se lungesce iute.
Atunci ocolescă foculă în fugă.
Toţi facu ochi câtii pumnuliă.
Odată capulii și câda se resucescă

țuli prin pară:

|
în loci, trăgendiă lan-

:

|

"Pe celă ce cade în pecatulă ca să vie pe foci,
trebue
să sară pe jaratică ca, și când ar juca bătuta,

Atunci stoluri de hohote se. ridică, din tote părțile,

Când scapă nu-lă ajungi nici- cu pușca.

In chipul

acesta ' însă,

când se jocă șubetulă,

pârlescă (1)
Butea :cu curechiulă, Acesti

mulţi se

jocii, usitatii în Zransilva-

nia, districtulu Năstudului, se face astă-felă:
Unul, care este mai puternici, șede: pe ună
scaun:
saii, după cum se află în casele poporului de rândă,
pe o
laviță. La acesta în polă se pune unu altulă, aseme
nea de
constituție corporală. voinică, care se îmbrăţișeză
de
cătră
AI
(1) Vedi «Romanul»

an. XAXIV.

Bucuresci, 1890. No. din */ Martie.

—
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celă dintâi cu mânele peste pieptii. Toti aşa şi celt deali doilea ţine în polă pre unit ali treilea și așa mai departe.
Primulu, adică celii ce șede pe scaunii sai pe laiţă, semnifică butea, iară, ceia-lalți căpeținele de curechit.
Unul însă, e liberi, şi acela apropiându-se de bute dice:
— Am veniti să-mi dai o.căpăţină de curechiii!
— Despre mine numai de vei put6 scâte, căci e forte
înghețată; — respunde butea.

Atunci cel ce a cerută dela bute o căpățână de curechiii,
apucă de mână pre cel din urmă, care șede în p6la altuia,
şi dacă-i succede a-lu scote din mânile celori-lalți, cari toti
se încordă de-a resista desfacerii, vine şi a doua 6ră și
dice:
— Vinti să-mi mai dai o căpăţină de curechiii!
Butea îi răspunde ca şi mai sus.
Acuma, atâtii acesta câtă și celu ce La scosi mai nainte,

se 'ncârdă a scâte din

mânile

celoru-lalți iar pe ultimulă,

adică pe acela care mai nainte fusese penultimulii.
Astii-felu se continuă joculă acesta până ce în urma urmelorii tragii și rădică cu toții butea de pe scaunii (1).

Mâţa 6rbă. Acesti joci, usitatii asemenea. în districtulti
- Năstudului din Transilvania, se face așa:
|
0

Unuia dintre cei de față la priveghiu i se lâgă ochii cu
năframă, așa ca să nu vadă nemică. Cei-lalţi umblă prin

casă, şi celi legată la ochi, care se numesce «mâţa ba»,
umblă

ca să prindă pe vre-unulu.

Celii prinsă

devine apoi

«mâță 6rbă»,ise legă adică, și lui ochii; și aşa, mai departe (2).
In Moldova jocul acesta se numesce «baba drba» (3) şi se
face tot așa, ca şi 'n Transilvania și Bucovina.
(1) Com. de d-lă T. Simonă.
(2) Com. de d-lă T. Simonă.
(3) Burada, Inmorm.

pag, 18.
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Albele, sunt usitate mai alesi în
Transilvania, comuna,
Sâncelv.
|
Se crâpă ună lemnișori rotundă,
ca degetulă de grosi
Și totu atât de lungii, tocmai pe
la mijlocă; o jumătate
a aceluia se însâmnă cu cruce (7),
6ră ceia-laltă cu numărul
cinci (V). Jumătăţile aceste de
lemnișorii, numite alde, le
aruncă, apoi fie-care pe rândă și
după cum se așeză pe masă
i se ascrie celui ce le-a aruncati
și pedâpsa, care constă

din bătae la palmă (1).

|
|
Afară de jocurile înșirate până
aice se mai jOcă încă și
multe altele, a, căroră procedură însă
nu ne-a, fosti până acuma
cu
putință

furată

a o afla, bună-âră

ca

cristeii,

foii, scrofa, palma

etc., apoi jocurile gimnastice ca ciur
uli, și multe altele

Gari sunt usitate în Munţii apuseni
ai Transilvaniei (2), apoi
hale

a-malea, de-a mijorca, cari sunt usit
ate mai cu Semă în
România (3), și cari se JOcă nu
numai la priveghii, ci şi
la alte ocasiuni.
|
Astii-leli, unii istorisindă diferite
povești și anecdote, alţii
jucândă diverse jocuri, se priv
ighiază mai fie-care morti,
de cum însereză și până ce se
face diuă, când se depărteză fie-care la ale. sale, mulțămin
dit celoră de casă pentru
băutura şi gustarea ce le-ati dato
în decursulii priveghiului
dicândă: «Dumnedeii primescă.
...... să fie de sufletulă
celui repausată, pe care Dumned
ei să-lu ierte Şi să-lu primeâscă întru împărăţia cerului!»
DIN
(1) Com. de d-li Rom. Simiă, învăţ
. in Orlatăi.

(2) Frâncu, op. cit. p. 114.
(3) Burada, Inmorm, p. 18.

IAVII.

STĂLPIL.

În cele mai multe părți locuite de Români este

datină

ca în decursuli priveghiului, pe lângă jocurile usitate la. acestă ocasiune, să se cetâscă și «stâlpii» pentru celt repa|
usati.
Sub cuv. «stâlpi» se înţelegi evangheliile celori patru

evangheliști Mateiu, Marcu, Luca, şi Ioanii, cari se cetescă de
cătră

preotulă

locală,

iar cetirea

evangheliei

numai

a unui

singurii evanghelistii se numesce ani stâlpi (1).
“În unele părți ale României este datina ca, preotului să
cetâscă stâlpii de cum se așeză 'mortulti pe masă și până
ce se scote din casă spre a, se duce la arâpă (2). Datina,
acesta, însă

atârnă

mai

multi

de

la averea

mortului;

cine

n'are cu ce plăti se mulțămesce şi cu mai puţină cetanie (3).
În unele părți din Moldova și anume în unele sate din
(1) Burada,

Inmorm. p. 18.— Com.

Transilvania.
(2) Burada, Inmorm. p. 13,
(3) Lambrioră, op, cit. p. 152,

de d-li Rom.

Simii înv&ţ. în Orlată,

—

judeţulă

Sucevei,

plaiulă
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Muntele,

se

cetescii une-ori

nemij-

lociti după ce sa aşezati mortulii pe masă sau
pe laiță.
Cum vine preotulii cetesce mai întâi canonul de
eșirea, sufletului, face apoi ectenia morțiloră sai panachida
până la,
sfârşitu, și pe urmă se pune la capulit mortului
sai „pe unii

pati și cetesce câte uni stâlpi (evanghelistă) (1).
În alte părți, toti din Aloldova, este din contră datină
ca
„preotulă să cetâscă stâlpii în odaia, mortului la lumina
a
două sfeșnice cu lumînări grose de ccră, după putere
a mortului, numai în decursul priveghiului, pe când
tineretulii
își petrece în tindă la lumina opaiţului, ori afară
la lună (2).

În Bucovina, unde sub cuv. stâlpi se înțelegii numai
cele

12 evanghelii ale învierii (3), era, mai nainte aseme
nea datină co, preotulii să-i cetâscă în decursulii priveg
hiului și

pentru fie-care stâlpii căpăta câte ună let șaini. De
vr'o 40

de ani în

dene,

câce însă datina acesta s'a casati

mai pretutin-

|

În timpulă de față preoții din Bucovina nu
cetescii în
vremea, aceea, cât stă mortul în casă, nemic
ă alta, doră
numai atâta că unii îi fact câte o Danachidă.
Dar și acesta
o faci de regulă numai la 6menii cei mai avuţi
Și cu vază,

în satu,

|

|

În loculii preoțiloră însă cetescit dascălii psaltirea
Şi anume totii-deauna, nâptea, adică în decursulii
priveghiului,
la capulii mortului, și în patru restimpuri,
cari asemenea
se numescii stâlpi. După fie-care stâlp, care conțin
e câte cinci
„ caftisme, dascălulă face câte o mică pausă.
În Vicovulii-de-sus, districtulti Rădăuţului, la
fie-care pa
usă se aprinde toiagulă de pe pieptul mortului,
și bocite- (1) Diet. de S. Sa părintele Lateși, preoti.

(2) Lambrioriă,

op. cit. p. 152,

(3) Com. de d-lă Av. Macoveiii, preotii.

rele, câte sunt de faţă, se pună pe rândii de bocescii, însă
numai în casă, nici când afară, sub cuvintii că nâptea nu
e bine a boci afară. După ce încetâză bocitorele de bociti,
toiagulu se stinge, şi dascălulii iarăși începe a, ceti stâlpului
următorii, și totii aşa, face elii până ce sfârşesce toți stâlpii
de cetitu (1).

Ca șin Moldova,

așa șin Bucovina, tineretul, dacă se

află în una și aceeași casă, n'are voe să se jâce în timpul
cetirii stâlpilorii.
În fine, trebue să mai amintimii încă şi aceea, că stâlpii.
ce se cetescii la acâstă ocasiune, ca și evangheliile, ce se
cetescă în decursulă stăriloră, cari asemenea se numesci în
unele părți ale Bucovinei stâlpi, şi despre cari vomii vorbi
în unulii din capitolele următâre, însemnăză vănule de pe cealaltă lume, iară, cetirea lori în decursulă priveghiului se face
cu scopit ca, celi repausatii să pâtă mai lesne trece prin
aceste vămi.

(1) Com. de d-lă V. Turturână, preoti.

Marian,

Inmorm,

1: Român.

15
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“XVIII,

"DORILE.
Sub cuv. Dori senţelege o specie anumită de bocete,
cari
sunt cunoscute și usitate, după cât scit et până acuma, numai
în Banată, și cari se cântă, nemijlocită înainte de revărs
atulii
sau pe la revărsatuli dorilori şi mai alesii în prima dimine
ță
"după repausarea unui feciori, a unei fete sati a unei neveste
:
tinere (1). Numirea loră le vine așa dar parte. dela dinele
Dori, cari se invâcă spre deșteptarea, celui repausată,
parte
dela timpulă când se cântă. Iar cântarea sai bocirea, lori
se
esprimă, prin verbulă a striga, mai rare ori a cânta. De aici
vine apoi că în unele părți acțiunea, acestei specii de bocete
se numesce strigătuli (2) sau strigarea dorilori (3), iar
în

altele cânteculi dorilori (4).

(1) Ioană Becinegă, «Dorile», datine poporale, publ. in aFaniilia
» an. XI.
Buda-Pesta, 1875, p. 568 și 269. — Vidra Magdu, Porile, publ. inaGazet
a Transilvaniei,» an. LIV. Brașovi 1891. No. 22: «Dorile, unii genă ali
poesiei popo.
vale, care se cântă inainte de reversatulă dorilorii la casuri de mârte
şi esclusivti
la fete, la neveste şi la juni.»
(2) L. Becincga , Dorile publ. în op. cit. p. 268.
(3) Aurelă

Iana,

«Jalea

Românulul,»

an. XXVI. Oradia-mare 1890, p. 516,
(4) T. T. Burada,

Inmorm. p. 82.

credinţe și datini, publ. in

«Familia»

—
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In șirele următâre reproducemă numai Dorile proprii,
adecă numai acele bocete, în cari se invâcă inele cu acestia
nume.

In comunele din jurul Maidanului, și în deosebi în Cacova
şi Varadia, cum more cine-va, în familie şi se lățesce vestea
despre casulii morții prin comună, mâne di în dori, patru,
şese ori optii femei dintre consângeni,— ori și străini,—
venindu la casa celui morti se așeză jumătate la unii colții
și cea-laltă în celi-laltii colți de-a lungulu casei şi începi

alternativă a, striga Dorile cântându.
Trupa primă cântă cu uni glasi jalnicit
— pătrundătorii
strofa întrebătâre, iar cea-laltă asemenea cu acelaşi glasii
r&spunde:
— Dorilori,

surorilorii,

Mândreloră voi dineloră !
Ian grăbiţi voi de diliţi
Şi pre Ionii îl întâlniți
Şi-lu

întorceţi înapoi

Să vină el iar cu voi |
L'astă lume luminată,
De Dumnedei buni lăsată,
La ventu, plâie și la s6re
„Şi la apă curgătâre.
— Noi, acum vedi că grăbimii,

Iacă de locă că dilimii
Dar nu'nt6rcemi înapoi
Pe loni a veni cu noi,
Ci că vremea ne-a venitii
De porniti la r&sărită,

“Unde-ună mări mândru'nfloritii
De totii că s'a vestegitii.
—Norilorii, surorilorii,

Mândrelori voi dineloră !
Ce grăbiţi voi de diliți
Şi pe Ionii îlii despărțiți -

De jocuri nejucate,
De lucruri nelucrate,
De flori mirositâre,

D'albe şi rumenidre?
— Noi grăbimi, vedi de dilimi

Nu pe Ionii să-lti despărțimă
De jocuri nejucate,
De lucruri nelucrate,
De flori mirositâre,
Dalbe și rumenisre,
Ci că vremea ne-a veniti

Acum iară de porniti,
Căci câte flori împupesciă
T6te pe una jălesci,
Şi câte în lume înfloră
Tote lui senchini cu doră
Şi câte din lume trecii
Tâţe pe elă mi-lu petreci.
—lporiloră, surorilorii,

Mândrelorii voi dineloră!
lan grăbiţi voi de diliți.

Apoi bine voi să făceți

„—
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Pe elă înapoi să 'ntârceți
L'astă lume luminată,
De Dumnedei buni lăsată,
La ventiă, plâie şi la sâre,
Și la apă curgttâre;
La frați, surori și la mamă,
Cari pe ea cu dori o chiamă.
— Bine, că noi vomii grăbi,
Și de locii că vomi (lili,

Plângeţi și voi codriloriă,
Mândreloră pădureloriă,
Plângeţi și voi munților
Și voi mândre văiloră,
Plângeţi şi voi apeloriă,
Dimpreună petrelori,

Plângeţi dobitâcelorii
Dimpreună lemnelorii,
Plângi tu lună și tu sore
Când omulii din lume msre,
Plângeți și voi patru vânturi
Din tote patru pămînturi,
Plângi o lume şi alină
Clipa cu suspinuri plină,

Dar cine 'n lume că pâte
Sa "mplinescă doruri tote?
Ce ursita a urdită,

Și "n lume s'a împlinită,
Rămâne nestrămutatii Chiar și pentru împărată.
A plânge putemii și noi,
Dimpreună şi cu voi,

In comuna

cari

se

adună

—

Că o stea iar a cădutii
ȘI din lume a trecuti (1).

Ecica, comitatul Toronialii, fetele și nevestele,

ca să strige Porile, le cântă mai întâi în

odaia, unde se află mortulă, apoi iesă afară și se sue undeva la o înălțime Gre-care pe paie sai pe o clae de fână Și
de-acolo

le cânţă:
— Dorilori,
Surorilorii,
Unde-aţi zăbovită

De n'ați înfloritti
Și ai diminâţă
Ca eri dimincţă?
'— Noi

ami

zăboviti

La Iele-ami plivită
La

lele cu

lacrămi,

Că s'a despărțiti

Tenăra' Mariuţa (2)
(1) Aurelă Iana, Jalea Românului, publ. în op. cit., p. 546.
(2) Aice se pune numele celui! repausatiăi.

— 929 —De cătră măicuţă,
De cătră tăicuţă,

De cătră frăţiori,
De cătră surori?

....

Textulă “acesta, precum și celui ală celort-lalte.bocete, cari
se mai cântă la acestă ocasiune e însoțit de o melodie
frumosă și dui6să, în câtii stârce lacrimi dela toţi cei ce o

ascultă (1),

|

In comunele Domanii și Colnici din Comitatul Carașului în Banatulă timișanii se adună de naintea sait sub fereștile casei, unde se află mortului, nouă femei cântătâre,
și postându-se aicea, începi a striga Iorile: ca, să ajute celui repausată doră se deșteptă,
Că dorile s'a versati
Și elii nu s'a deșteptati,

sai să-li conducă la locuința eternă, unde nu este r&utate,
unde nu e intriga degrădătre, nu sunt suspine, nu lacrămi
de durere, ci viâţa eternă.
"Femeile adunate, formând o grupă, începi cu uni glas
armoniosi, dar toti-odată și fârte duiosii a striga Dorile
astu-felu :

— Seolă-mi-te, scâlă!

Unde te aşteptă

Soridră dragă,
Sedlă de te râgă

Măicuţa și tată,
Fraţi şi surorele,

L'ale mândre Dori
Pân” de nouă ori
Ca să nu grăbescă,
Ca

să

Cu
La

tine la raiă,
raiă,

nu

pornescă

La vilaiă,
(1) Viora Magdu,

|

Verstnicile tale
La fântâna lină,
|
La seaunui de-odihnă.
Sedlă

scumpă

dragă,

Scolă de te râgă
Şi la sântulii s6re,

Și la -vânti de bere,
«Dorile», publ. in «Gazeta Trans.» an. 1891. No. 22,

—
Să nu prea grăbâscă

Dori de să-și ivâscă,
Pân' te vomii oriji
Pân' te vomă găti.
Prândişoră ţi-omi pune
Pâne și legume,
C'ai să mergi departe
Pe căi ne umblate.
Pe

căi vei vede,

Şi te-l spăimînta,
Cete de tâlhari
Şi de vameşi mari,
La vămi când vel trece,
Frică vei petrece;
Dar tu vei lua
Şi din sînt vei da
Te-i rescumptra

Cu nouă crițari
De vameși tâlhari.

“S&ma bine 1ea,
Că tu vei vede
Pe tatălui celui sânti
Pe scaunii odihnindă:
Elă apă-ţi va da
Că dr vei uita
Pe măicuța ta
Şi te îndirâptă

Pe mâna cea dreptă,
Pe-unde te vei duce.

230 —lar vei mai ajunge

La pomii înfloriti
La altu 'mpupitiă.
Tatălu va cerca
Floricele-a-ţi da
Că dâr vei uita
Fraţi și surorile,
Multe n&murele.
Scolă scumpă dragă!
Sc6lă de te râyuă La mândrele Dori
Pân' de nout ori,
Să mai zăhovâscă,
Să nu prea orăbâscă
Raze a-și ivi,

Până-ţi va veni
Mândruli ânverelii
Cu celă legănelu
Şă te pui în elă.
Atunci să grăbesci,
Să călătoresci
La raii,
La vilaiă.
Porţile-săi deschise,
Cu făclii aprinse
Și mesele 'ntinse.
Tu te-i așeza
Cu vint te-oră uda,
Lumea vei uita (1).

In fine în alte părți ale Banatului “«Dorile mortului» se
strigă (cântă) nu numai după repausarea omului, ci mai vârtosă după inmormintarea lui, mâne diminâță în vărsatuliă |
doriloriă.

Desdimin6ţă vinii la casa mortului

șâse ori opti

(1) I. Becinegă, «Dorile», publ. în op. cit. p. 268.

mueri
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cântătâre, cari se împartii în dous părți (grupe), apoi cu p&rulă despletiti se așeză de 'naintea, casei mortului (ori în
curtea casei) de regulă de cătră răsărit. O parte din muerile cântătâre se așeză într'unii colții, ceea-laltă în celă-laltii

colții de casă (dar astiă-felii în cât se audă şi se vădii unele
pe altele), și astă-felu așezate strigă Dorile cântându-le. Grupa primă din cântătâre începea a cânta strofa întrebătore,
dar pân' ce cântă, grupa acâsta, cea-laltă ţine secunda, (iso-

nulii-sonotândi), după aceea răspunde grupa a doua, strofă
dătătre

Aceste

de r&spunsu,

ţinând

grupa

primă

«dori ale mortului,» când vină

secunda.

muerile cântătâre

pe nesciute (face Gre-care din consângeni disposițiune) în
rev&rsatuli dorilorii, și începi a le cânta, faci uni astă- .
felu de efectii surprindătoră, încât deşteptându-se din somnit
începi a plânge toți membrii familici și toți vecinii, cari
audii cântecul.
Aceste ori, cari se deosebescii de cele citate mai sus
numai prin. unele versuri și prin melodia în jale, sati mai
bine disii, cari sunt numai o comgilaţiune a, celorit de mai

sus, sună precum

urmeză:

— Doriloră, suroriloră,
„Mândrelorii, voi dineloriă!
Ian grăbiţi voi de diliţi

Şi pre Ana o 'ntâlniţi
Şi-o 'ntorceţi voi înapoi
Să vină ca iar cu voi
L'astă lume luminată
De Dumnedei bună lăsată,
La vântă, plâie şi la sâre
Și la apă curgătore.
— Noi acum vedi că grăbimă
[că de loci că dilimi,

Dar nu 'ntârcemii înapoi
Pre-An'a veni cu noi,

Ci că vremea

ne-a

venitti

De porniti d'la răsăritii,
Unde-uni mări mândru 'nfloriti
De totă că s'a veștegitii.

— Dorilorii, surorilori,
Mândrelori, voi dinelori !
Ce grăbiţi voi de diliţi

Şi pre An'a-o despărțiți
De fraţi, surori și de mamă,
Cari pe ea cu doră o chiamă,

De soții, vecini și de tată,
Cari pe ea plângând o cată?
— Noi grăbimă, vedi, de qilimă
Nu pre-Ana s'o despărțimii

—
De fraţi, surori şi de mamă,

Cari pe ea cu dorii o chiamă,

Nici de soță, vecini și tată,
Cari pe ea plângândă o cată,
Ci că sus la răsăritti
Trei stele că s'au ivit
Dar una a și peritit
Fără vremea-a-i fi venită.
— Doriloră, surorilori,
Mândreloră, voi dinelori !

Ce grăbiţi voi de diliți
Şi pre Ana-o despărțiți.
De jocuri nejucate, "De lucruri nelucrate,
„De flori mirositâre
Dalbe și rumenidre?
— Noi grăbimii, vedi, de qilimi
Nu pre Ana s'o despărțimii
De jocuri nejucate,
De lucruri nelucrate,
De flori mirositre
Dalbe şi rumenisre,
Ci că vremea ne-a venitti
Acum iară de pornită,

Căci câte flori împupesoti
T6te pe una mi-o jelesct,

ŞI câte în lume 'nfloriă
Tote ei se închină cu dori,
Și câte din
T6te pe ea
— Dorilorii,
" Mândrelori,

lume treci
mi-o petreci.
surorilorii,
voi dineloră!

Ce-aţi întârgiatii
De n'aţi revărsatit
D'astă dimin&ță

Ca eri diminâță ?
Ori că prea multii aţi cătati

La celă sâre luminatii ?

939—
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De
Nu
La

Ami întârdiatiă
n'amu revărsatii,
că prea multii amă
celă s6re luminată,

cătatii

Ci că noi toti amii privită
Până ce s'a despărțită “
Cu o multă jale
Şi cu suspinare
Sufletă dela 6se
Din lumea frumâsă.
— Dorilorii, surorilor,
Mândrelorii, voi dineloriă!

Ce-aţi întârdiati
De n'ați revirsatii
D'astă dimincță
Ca eri dimincţă ?

Ori c'ați adormiti
De vaţi zăbovitui?

— Ami întârdiatu
De n'amiă revărșatii
Nu camu adormiti
Când ami zebovitii,
Ci cami așteptată
Până. și-a luati
Mortuli iertăciuni
Dela 6meni buni,
Dela părinţi și frați
VCu jale lăsaţi!

— Dorilori, surorilori,
Mândreloră,

voi dinelorii !

Ian grăbiţi voi de diliți

Şi pre Ana o 'ntâlniţi.
Apoi bine să făceți
Pe ca “napoi s'o 'ntorceți
L'astă lume luminată
De Dumnegei. bună lăsată,
La ventă, ple şi la sâre

Şi la apă curgătore,
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La trați, surori şi la mamă,

Cari pe ea cu dorii o chiamă.
— Bine că noi vomi grăbi
Şi de locii că vomi veni,
da ccine 'n lume că pste
Să "mplinescă doruri tâte!
Ce ursita a ardă
Şi 'n lume s'a fmplinitiă
Rămâne nestrămutatii
Chiar și pe de împăratui.
A plânge detomă şi noi
Dimpreuhă dar cu voi,
Plângeţi şi voi codriloră,
Mândrelori pâduriloră,
Plângeţi și voi apelor,
Dinpreună petriloră,

Plângeţi dobitâcelorii
Dimpreună lemnelorii,
Plângeţi şi voi munților

Şi voi mândre văilorii,
Plângi, o lună, și tu sâre
Cândi omulă din lume mâre,

Plângeți şi voi patru vânturi
Din tâte patru pămînturi.
Plângi o lume şi alină
Oră cu suspinuri plină,
Căci o stea iar a cădutit
Și din lume-a și trecuti.
Colo sus în răsărită
Trei stele că sai ivită
Și una ca și periti
Fără vremea-a-i fi veniti.
Cucule,butucule,
Glas ilulce de primă-vară,
Tu te/ duci, apoi vini iară.
Fă ca cu venirea ta

Să vină și Ana mea! (1).

(1) Simeonă Mangiuca, Calendariă pe an. 1883. Biserica Albă 1882. p. 129-131.

—
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AIA.

SECRIULU.
După ce sa așezată mortul pe laiţă sai pe
masă și după
ce Saii mai alinatii în câtă-va, durerea și
oltările celorii de
casă, prin mângăerea ispititeloră bătrâne, unii
vecinii saă altu
"bărbat, care e meșteră de secrie și cărui
a i sa dati puţinii
mai nainte de acâsta de scire, vine cu o
trestie lungă sati
cu unii băţi de alunii și iea, măsură mortului,
și după aceea
îi face secriulă, luândi în același timpă f6rte
bine sâmă ca
nu cum-va să fie mai lungi decât mortul,
căci atunci se

crede că dacă mortulă sar îngropa cu acelă
secriu, locul

r&masii deșertă ar chiema şi pe alte rude
după dinsulă (1).
In Bucovina acea măsură, se iea de regulă
, cu o aţă, care
se pune apoi întro bortă, ce se face de-as
upra ușei dela
odaia, în care mortuliă Și-a dati sufletulă,
și apoi lipindu-se bine pe de-asupra, remâne acolo pentr
u toti-deauna (2).

In Muntenia, dacă unt morti în vi6ța, sa a
fostii noro-

DI

G, Burada, Inmorm, p. 13.— Lambrioră, op,
cit. p. 152. și în Bucovina, com.

de mal mulţi inși,

(2) Burada, Inmorm. p. 13—14-
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cosii,

membrii

familiei

lui ţină obiectulă, cu care

i sa luati

măsura pentru secriii, în grinda, casei anume ca, noroculii
să nu se depărteze de acea casă (1).
In Transilvania, se iea măsură asemenea după ce sa, îmbrăcatii, cu o aţă, care se caută ca să nu fie nici mai lungă
nică mai scurtă de cum e mortul, că apoi nu e bine. Aţa
aceca se asâză după acoca, ca și în Bucovina, într'o gaură
de-asupra. ușei dela casa mortului, anume ca să nu se ducă
norocul dela. casă (2).

Secriulă, numită altmintrelea în Bucovina încă și sălași,
cosciugă

toni,

și raclă;

în

Transilvania:

sicriă,.

casă de bradă, sghiabă şi copârșăi

sălașă,

cosciugii,

(3).

Banati:

In

sicriii, casa mortului şi copârșeă (4); iar în Muntenia: cosciugă (5),
se face tot-deauna, după starea mortului și anume dacă e
mai avutii din scânduri de-stejari, nuci și frasin (6), iar
dacă e mai sărmanii din scânduri de bradi (7). In cele

mai multe părți însă e datină de a se face numai din scânduri
de bradu (8).
Scândurile se caută în genere ca să fie câtii se pote de
nouă. Despre acestă împrejurare ne putemii încredința încă
și din următârea poesie populară, din comuna Bouţariu in

Banatu:
Mori, mândră,

să mori

și ei

Să ne fac' unui copârșeii,
(1) lonână, op. cit., p. 36.
(2) Com de d-lui Rom. Simi.
(3) Ioani Niţu Macavei, Datinele pop. rom. la inmorm. publ. în «Amiculti

familiei» an. VI. Gherla, 1882, p. 94. — Burada, Înmorm. p. 14. — Com. de
d-lui
(1)
(5)
(6)
(7)
(8)

1. Georgescu, şi T. Simonă.
Com. de d-lă los. Olariă.
Burada, Inmorm. p. 14.— Ioncnu, op. cit. p: 41.
loanii Niţu Macovei, loc. cit. — Com. de d-lă I. Georgescu.
Com. de d-lă Rom. Simi și I. Georgescu.
Pretutindene in Bucovina.—Veqi și Burada, Inmorm. p. 14.
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Copârșeii de scânduri noi (1)

Să ne 'ngrâpe p'amândol.
Să se mire și lumea
Ce plătesce dragostea,
Dragostea acea curată

Dela uni june și-o fată (2).

In fundul secriului se punit în cele mai
multe părţi numai nisce chingușdre curmeziși, depărtate
unele de altele,
pe cari se pune puţină stuhiă (3).
In Transilvania, după cum arată și următ
orulii fragmentă
de bocetă, este datină de a nu se înfunda
secriulă de totii
la picidre, ci a, se lăsa unu loci deschisă,
care se numesce
ușă :

Dar și noi ne-omii duce
In păduri de braqi
Casă cl i-omti face,

Căsuţă de bradi,
De scânduri de fagi
Cu ușă la picidre
Să-mi vină r&core,
Dâr de primăvară

Să se 'ntârcă iară.
Atunci Măriuţa s'o 'ntârce
Când cerbii oră secera,

Când șutele (4) ori lega
Atunci, atunci.

.

Ori mai nici atunci (5).
În
II

(1) Scânduri not = Scânduri noue.—Bănăţe
nii
legă unele vorbe, ca și cci din
România, d. e. scânduri noi, in locă de scând
uri ndue.— VedI 1. Popu Reteganulii, Trandafiri şi viorele, p. 207.

(2) L. Popi Reteganulă, Trandafiri şi viorele
p, 138.
(3) Burada, Inmorm. p. 14,

(4) In Bucovina femeiușca cerbului se
numesce cerbdică sai ciută.
(5) «Gazeta Transilvaniel», LIV, Brașov
ii 1891. No. 22,
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În cele mai multe părți din Bucovina la, copiii cei de ţiţă,

cari morii, li se lasă secriulu

cu totul negătită, adică ne

înfundată în partea despre picidre (1).
Partea cea mai mare de secrie, şi mai alesi la Gmenii
cei mai s&rmani, se face fârte simplă în forma unei lădi
lungăreţe, în partea despre capii ceva mai largi, iar la piciore mai înguste, ci cu capacului sai coperișuli horizontalu. La, Gmenii cei mai avuţi însă se facu, în genere,
mai frumose, adică se coloreză pe. de-asupra cu negru, mai
cu s6mă la Gmenii cei mai bătrâni, sai cu albastru, saii cu
chinovarii roșu, iar în unele părți din Transilvania, precum
bună-6ră în comuna Zernesci și altele.de prin prejuri Și
cu cafeniu.

De-a

lungul

capacului, care

în

fera-Românâscă se nu-

mesce «pleopa cosciugului» şi care în cele mai multe părți
e încovăţiti în forma coperişului dela, casă (2), se face şi
o cruce albă.În unele locuri însă asti-felă de cruci se faci
nu numai pe capaci, ci și pe de laturi, adică pe fie-care
scândură lăturală. În casulii din urmă e de observatii și
aceea, că, secriulă e bătuti de jurii împrejură cu cuie ali
căroră capi e.albă (3).
Toti aice trebue a însemna şi aceea că şi cricea, care
se duce nemijlocită înapoia secriului şi care după înmormîntare se pune la capul mortului, e totii de acea colore

ca, şi secriulu (4).
În cele mai multe părţi din Bucovina şi mai cuu semă, de când
nu e voe a, se duce mortulii la grâpă cu secriulii descoperiti,
(1) Com. de Ionică ali lui Iordachi Isacă din Mahala.
(2) Com. Rom. Simă : «Sicriă se numesce acela, ală cărui coperişă e orizon-

talii,
(3)
Simă
(4)

iar copârșăă ala cărui coperiști e ca coperişulii casel adecă cu spinare.»
Burada, Inmorm. p, 14,—loanii Niţu Macavei, loc. cit.—Com. de d-lă Rom.
şi alţi Români.
Ioanii Niţu Macavel, loc. cit. şi în Bucovina,
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se face pe de o parte și pe de alta în dreptulă capului mor=tului câte o ferestruică, pentru ca să se r&sufle, să vadă glâta,

ce sa adunatii ca să-li petrâcă și să-și iea diua, bună dela

ea, căci se crede că câți timpi stă omuli în casă, Și anume
de cum sa așezat pe laiță sai masă și până ce vine:preotulă ca, să-li iea şi să-lă ducă la mormintă, elă vede și
aude tâte, numai nu pâte vorbi nemică. Cum a. sosită însă
preotulii încâtă da mai vede și audi (1).
|
In Fundulă Moldovei, districtulta Câmpulungului, se face
în mâna drâptă o ferestruică mică de aceea, ca pe acolo mortuliă
*

să se polă uita în raii (2).

Românii din unele părți ale Munteniei credă asemenea,
ca și cei din Bucovina, că mortuli aude și vede tote cele
ce
se petreci în jurulă său, și de aceea facii Şi ci la coşciug
ii
în dreptulă capului o mică jerestruică, ca, să aibă și mai
bine pe unde ved€ şi audi sfaturile ce i se dai. Alţii însă
credă, că, acestă ferestrue se face de aceea ca să aibă pe
unde întra brâsca să ciupâscă din nasul mortului, că nu-

mai asti-felii incepe a putredi (3).

In multe locuri o sâmă de 6meni și mai alesi unii dintre
cei mai bătrâni, cari își aștâptă mârtea din “di în di, își
faci secriulă singuri cu mâna loră, fiindi încă în vicţă, și-și
pregătescii comândulii și cele trebuinci6se pentru înmormintare. Aceștia ţintă secriulă, până ce le sosesce timpuli, întrunită
unghieră ală tindei, dar mai cu sâmă în podului casei (4).:
(1) Burada, Inmorm. p. 14.
— Com. de mal mulţi Români din Crasna şi alte

comune din Bucovina.
(2) Com. de Const. Mercheșiă.
:
(3) Dobre Ştefănescu, Studiă asupra literaturoi poporale publ. in «Lumina
pentru toţi,» an. 1V. Bucuresci 1888. p, 369.— Ionenu, op. cit. p.; 44:aDe
o parte

şi de altă parte a cosciugulul unui morti se face câte o mică ferestruică, ca să
aibă mortulu pe unde să se resufle, să vadă pre cel ce-lă conduci la mormiîntă
şi să-si iea'diua bună dela el.»
(4) Burada Inmormint. p. 15.— Lambriori, op. cit. p. 152,
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Acesti obicei de a-și face singuri cu mânele sale secriuli
se păstreză mai cu temeiii în Țara-românescă, județulii Musceli,
apoi în Transilvania, partea de sus a ținutului Făgărașii, și
în Banată, în comuna Picinișca, Topleţi și altele (1).
După ce lau gătiti acuma de făcută, aşterni pe funduli
secriului geluituri, adică surcele numite altmintrelea și hașchiuțe sati hospe de gelăii, însă numai de acelea, ce ai cădutit
dela scândurile din cari sa compusii secriulu, nică când
de altele, şi despre cari se crede' că cumpărate fiindă scândurile anume pentru morti, nu trebue nimică să rămâie
după diînsulu, și iarăși ca să aibăpe cea-laltă lume cu ce-și

aţița, toculă (2).
În unele părți atâti din Bucovina câtii și din Transilvana,
în 'locă de geluituri, se aşterne fenui sai paie, iar de-asupra
acestora, câtă e fundulă de lungi, o bucată de pânqă nouă
de casă (3).
|
După ce au așternutii îi-puni la capii una saii două perinuţe umplute asemenea cu geluituri (strujituri de lemnii), fenu,
otavă sau paie (4).
|
In timpi de vară se umple adese-ori și cu flori, iar iârna

cu flori uscate, pe cari mulți. din locuitori aă îngrijire a le - aduna

de cu timpi.

In Basarabia, şi: anume în unele sate din ținutului Soroca
perina mortului se umple cu țărină dela mormintă (5).
De-asupra perinei se câse două cordele roșii, în formă
(1) Burada,

Inmorm.

p. 15,

(2) Com. de d-lă V. Turtureniă, preotă. —Averchie Macovei, preoti și Nic.
Cotlarciuci, stud. gimn.
(3) Com. de d-li Av. Macoveii,V. Turturenu, Ionică ală lut Iordachi Isacăi:
aIn secriii se pună surcele din gelăii, 6:8ă verde nici când, căci nemurile mortului s'ară topi după dinsulii ca şi crba, » și Rom. Simiă..
(£) Ropcea, com.

de 1. de Cuparencu,

în Badeuţă,

com. de Av. Macovei, in

Baia, com. de Titii Zaharescu, (Vedi şi Burada. Inmorm. p. 15.)
(5) Burada, Inmorm. p. 15.
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de cruce, iar sub perină se pune în unele locuri uni aci
cu aţă, săpunuli și pieptenele cu care sa spălată și pieptănati mortulă (1).
|

In unele localităţi din Jloldova și Țera- Romândscă însă să-

punulă, cu care a fostii spălat mortulă, pieptenele cu care
sa pieptenată și acul cu care i s'a cusutii hainele, și cari
însemnâză, ca să aibă şi pe lumea cea-laltă săpuni de
sp&lată, pieptene de pieptănată și aci cu care să-și c6să hainele când i se voră rupe, nu se punu sub perină, ci înăuntrul
acesteia (2).
In unele locuri este datină, ca mortulă să se așeze în se-

criă, îndată după ce sa

gătiti acesta de făcuti (3), în cele

mai multe însă abia a treia di și anume nemijlocită înainte
de scâterea sa din casă şi ducerea, la mormiîntii. Deci îna-

cele

sate, unde

este

datină a așeza mortulii mai

'nainte,

meșterulu ce la făcuti îlă aduce mai de grabă, pe când
în
cele-lalte abia în diua de pe urmă.
Femeile înrudite cu mortult și mai alesă bocitârele de
profesiune, cum prindă de veste, că meșterulii vine cu din-

sulă,

îndată îi iesă

înainte

și începii a boci

diferite Do-

cete, cu deosebire însă de acelea, cari se referescii la secrii,
Uni astă-felu de.boceti din comuna Voitinelă, districtulă .
Rădăuți,

în Bucovina,

cestă ocasiune,

PI

sună

care

se bocesce

precum

urmeză:

mai

cu

s6mă

la a-

Scslă, scâlă Dumia-ta,
ȘI-ți deschide gurița
Și vorbe cu noi ceva,

II

(1) Com. de d-lă V. Turturenu ; — vedI şi Burada, Inmorm.
p. 15-16.
(2) Ioncni,

op. cit. p. 43. —

Revista

pentru

Istorie,

arch.

şi filologie.

Bucuresci 1884. p. 387: «In Prahova mortului îi pune in pernă
săpuni, pieptene pentru a se spăla şi pieptăna până va ajunge lar
aiă
— Lambrior
.»i, op.

cit. p. 155,

(3) Com. de d-lă 1. Georgescu: aMortuliă la not stă numar
o di pe laiţă, după aceea se pune în secriti.»
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Că de când ai adormiti,
Cu noi nu ai mai vorbitii.
Şi cum de te-ai înduratii
Şi pe noi că ne-ai lăsatii
Şi nu ne-ai datii nici unt
Bună casă a! avuti,

Ac6sta nu ţi-a
Cu meşteri nu
Dar ei singuri
Altă casă ţi-ati
Fără uși, fără

sfata.

plăcuti;
te-ai toemită,.!
au veniti,
croit:
fereşști

Dintr'insa să nu mai ieși.
Nici n'ai laiță de ședutii,
Nici ferestră de prăvită
Şi nici ușă de eşitii,

Numa

'n ea de putreditii (1).

Altă bocetii din comuna, Mănăstirea-IHomorului, care asemenea

se bocesce

la acâstă ocasiune,

sună aşa:

— 'Tătucuţă, grija n6stră,

Grija n6stră, mila' nâstră!
Mândră casă ţi-ai făcută,
Matali nu ţi-a plăcută.
La stoleriă că mi-al plătitia
Să despice-ună bradii în două

Ca. să-ţi facă alta nouă:

Fără uși, fără ferești,
Acolo să vieţuesci.

Nu-l ferestră
de privită
Și nici scaunii de

ședuti

Ci numai de putregiti.
Şi cum mi te-o scosi în prundă
De-amu șu-l veni mai multi (2).

Alu treilea bocetă, din comuna Igesci, districtuli Storojinețuli,

sună astfel:

(1) Com. de Dimitrie Cârdeii, proprietari.
(2) Com. de d-lă. G. Avami, invățătoră.
Mariană, Inmor.o. la Români.

:

16
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Da cum de te-ai îndurat
Și căsuţa ţi-ai lăsată,

Ţi-ai lăsat'o lumin6să
ȘI-ai cătato 'ntunecâsă |
Făr'de uși făr'de fereşti.
Nu te duci să veselesci.

Ci-acolo să vecuesci;

|

.

Nu te duci ca să 'nfloresci,
Da te duci să veștedesci |].
Precum

faci bocitârele din Bucovina,

toti

aşa

faci

şi

surorile lori din Transilvania şi Aoldova. Acestea, cum vădia
că se apropie măestruli cu sicriulu, asemenea prindă a se
văicăra și a boci, dicândi celea din Transilvania:
""Ţi-al făcutii casă -de bradii
Să trăesciîn ea cu dragi,

Fără uși fără ferești
In ea ca

să vecuesci.

Ceca ţeră-i încuiată
Totii cu lacăte de pâtră,

Cu lacăte de arginti
Cine sa dusi n'a.mai vintă (2) .

Sau aşa:
Câte căsi noi am avut
Nici una nu ţi-a plăcuti,

-

Altă casă ţi-ai făcutii,
Făr'de uși, făr'de ferești
Totii în ea să vecuesci,
Cu noi să nu mal grăesci;
Făr'de uși, făr'de oblâne

Să nu eși vara la s6re (8).
- Cele din A4/oldova:

(1) Dict. de Ilie ali lui Onufrei Frundă, rezeşii.
(2) Com. de dlă Rom. Simi. — Vintă=venită. |
(3) Com. de d-lii T. Simonă.
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Bună casă mi-ai avutii,
“Matali nu ţi-a plăcută;
La meşteri ai poruncitii
Și-alta nouă ţi-a croitii,
„ Făr'de uși tăr'de ferești

Intr'însa să vecuesci ;
Nici nu-i ușă de eșitii,
Numa

Sai

loci de putredită

—

Nici ferâstă de prăgită,

1)

așa:
-

Mândră căsuţa! avutii
ȘI-aiasta nu ţi-o plăcută,
Alta nouă ţi-ai gătită,
Nu ţi-ai gătitii de trăită,
Ţi-ai gătitu de putredită:
Făr'de uși, făr'de.fereşti,
Intrînsa să putredesci.
Plânge casă, plânge masă,
Că de stâpănti ești rămasă.
Plângeţi uși, plângeţi ferești

*

Și vol tuspatru păreți,
Că de stăpânii r&mâneţi ! (2)

După
fiindă. de

ce at adusă
bocitâre, laă

acuma

secriulii și după-ce,

petrecuti:

băgat în odaie, unde se află, mortulii,

doi sait patru inşi dintre menii ce se află de

faţă rădică,

mortul cu cea mai mare precauţiune, ca nu cum-va să se
vatăme, de pe laiţa sai masa, unde a stătuti până atunci, .
și-lă puni în sicriu.
Mai 'nainte însă de a-lu pune și așeza este datină în
unele părți de-a atuma secriulii cu tămâie sau cu smirnă (3).

In Banati, înainte de ce punti mortul în sicriă, presură
(1) Diet. de A. Pletosu din Rădășeni.
(2) Dict. de M. Nistoră din Mălini.
(3) Com. de d-lu Rom. Simi.

— 244—

pe fundulă acestuia vro.
sta ungu secriulă pe din
gătită anume spre acesti
prai şi leuștâni; în fin€

câte-va bombe de prai;. după acelăuntru cu uni'felu de uns6re prescopii și amestecată cu anii (1)
încingii așternutuli cu uni
* rugă

și co fășie de teii murati (2)..
Rugul se pune anume,ca să servâscă mortului ca gardii
spre a-li apăra de spiritele cele rele, ca să nu potă întra la
dinsulă ; feiuli murată se pune în credința, că spiritele
cele necurate nici când nu se poti apropia de-dinsulă și

mai alesi atunci când e jupitii de pe trunchii, în diua de
Sân-Giorgiu (3).
Când se aș6ză mortulă pe laiță sai pe masă, spunii cei
ce-li așză că are să ședă acolo numai o di saii trei, iar
când, îlă punit în secriă dicii că are să ș6dă pentru vecinica
pomenire, adecă pentru tot-deauna. Prin urmare, trebue de
astă dată să puie lângă dinsuli şi tâte obiectele acelea, cari
credi ei, că-i sunt de neapărată lipsă în cea-laltă lume (4).
Deci cum lait așezatii în secriă, dacă e înaintatii în vârstă,
pună alăturea cu dinsulă şi o bucată de pâne, unit drobuşori de sare şi bățulti sti, core în multe părți se impodo-

e

besce 'cu o năframă (5).

- Unii punii numai trestia sau bățulii de alun; cu care sa
luată măsura spre a-i tace secriuli .(6).
In Banati se pune: alăturea cu dinsulu Daticelulă 'dela
eșirea sufletului și o secere vechie (7).
(1) Aniu= alu = usturolă,

(2) In Bucovina se dice atei topitit».
|
(3) Com. de d-lii los. Olariă. — Veqi despre puterea Rugului și «Gazeta Transilvaniel» an. LIY. Braşovă 1891. No. 134. foiletoni.

(4) Cred. Rom din mai multe părți ale Bucovinei.
(5) Com. de d-lui Y. Turturenă; veqi şi Burada, Inmorm.
op. cit. p. 155.—

p. 16. — Lambrior,

M. Besanii, stud. cit. în. cAlbina» an. ], No. 37,

(6) Burada, Inmorm. p. 16.
(7) Com. de d-lii Iosifii Olarii.
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Tote acestea se facii credendu-se că mortului în călătoria
sa cea, lungă,
suferi frigii,

ce are să o tacă pe. cea-laltă lume,

căldură,

sete,

fâme,

și multe

avândăa,

alte supărări,

să

aibă ce mânca, în ce se rezima când va fi osteniti, și cu
ce se apăra de câni (1).
Ac6stă credință a poporului se cuprinde şi în următorele
versuri,

ce se cântă

la mortii:

Acum ciasulă mi-a veniti -

Şi lumea am părăsită;
Acum

mă

duci cale lungă,

Nam nemică să-mi ajungă;
Veniţi toți câți mă iubiți
Cu mine călătoriți! (2)

Sau:
Veniţi carii mă. iubiţi,

Cu mine călttoriţi;
Eu mă ducă în cale lungă,
Nam nemică să-mi ajungă (3)

Credința,-că mortului călstorindă pe cea-laltă lume arii
av6 nevoe de unii bâții pentru a se apăra de câni, amin-

tesce pre Cerberus, vestitului câne cu trei

capete, păzitoruli

infernului.

Toti aicea putemi subsemna încă şi datina și credința, Românilori din Zransilvania de-a merge rudeniile mortului a
doua qi de cu n6pte ca, să stropâscă cu. apă mormintulă,

să-lă tămâezeși să apringă toiagulu pentru a îmblândi
cățelulă pământilui, ca să nu latre pe noulă dspe venită între
cele-lalte morminte (4),
(1) Burada, Inmorm. p. 16. — Lambrior, op. cit. p. 155. «In Ardelă se pune
in secriă o măciucă nouă cu care să se apere răposatul de dușmani și să se
razime în lunga-I călătorie,»
(2) M. Besani, stud. cit. în «Albina» an,|. No. 57,

(3) Lambrior, op. cit. p. 153.
(4) Burada, Inmorm. p. 59..
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La ciobani li se mai pune şi flueruli cu care cântaii la oi (1).
În manții apusenă a Transilvaniei i se pune de-a lungul
trupului o aţă albastră de lână precum și o bâtă câtit elit de
lungă și care, fiindă la ună :capăti crepată, se pune în crepătură uni creițarii ca să plătâscă: vama, iar cu bâta să se
sprijinescă în lunga lui călătorie (2).
|
Dacă, repausatuli e copili de țiță, atunci i se pune în
Bucovina lapte muls din țița mâne-sa într'o ulcicuţă făcută
din câră galbenă și curată, iar dacă e înțărcatu, adică ceva,
mai mărișoru, i se pune o.bulcă (franzolă) sai plăcintă. Tote
acestea, însemneză ca, să aibă ce mânca în cea-laltă lume,
în rai (3).

In Banati,

şi anume în orașulii Caransebeșă, dacă more

vre-o femec, după care ai r&masii copii mici, este obiceiuli
a i se pune în secrii atâtea păpuși câți copii au rămasă,
pentru a-i da Gre-cum pe ceea lume chipulă copiiloră săi
ca să-i aibă spre mângâere.
De se 'ntimplă se moră cineva după Pasci, în s&ptemâna
luminată, atunci, pe lângă tâte cele-lalte, se adauge și unii

oii roșu (4).
|
|
După ce 'Sait-așezatii acuma și obiectele înșirate până aice

se pune de-asupra mortului o bucată de pânză câtă dinsulu
de lungă, iar peste acesta une- ori și phi6ră (nimiteţii —hbalţii),
pre care în timpul din urmă i îndătineză poporulii a 0 cum-

păra din dughână 5).
„In Munţii „apuseni
(1)
(2)
- er6pă
"(3)

ai

Transilvaniei

trupuliă mortului

se

Burada, lamorm. p. 16.
Frâncu, op. cit. p. 173. — Bojinea, op. cit. Nota dela p. 212, «Intr'altele se
capătului bățului de-asupra și se bagă bănuţulă în acea. crepătură. »
Com, de Const. Corvină, stud. simn., «La no! în Mihoveni, după-ce amu-

rită cine-va și ami îl gata ca să-lă ducă, îi pune moșa, care
cintă pe. pieptă, ca să aibă ce mânca în raiă.»:
.
(?) Burada, Imorm. p. 16-17.
.
(5) Com. de d-lu Av. Macovei și V- 'Turturânt, preoți.

Ya moșită, o plă-

—
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acopere asemenea cu o pânză albă ţesută în casă, care se
numeșce zurdicariă, fotiolă sai giulgii (1).
Afară de acâsta mai este datină în unele sate din Bucovina de-a se împodobi mortulii iarna cu busuiocii şi brebenei, ale cărorii frunde se lipescii cu păcostelă, iar vara
se punit toti feliulii de flori de grădină (2). Copilelori li se
pune de regulă de-o parte și de alta, Cămeșa Dacii Domnului (lat. Convolvolus arvensis).
In Transilvania vara se împodobsce asemenea cu toti
feliulă de flori de grădină, iar iarna mai cu s6mă cu busuiocii și tăpălagă (3).
|
De-asupra pe secriu,, adecă după-ce sa pusă acum capaculii
și Sa închisi mortul, în “ese: mai multe părți din Bucovina
se pune o bucată de pânză ca de lungimea secriului, unii
ștergari: său mai rârii- unu; lăiceră,:carele:! rămâne ; acolo
până după prohodi, iar cupă prohodii. se dă ai preotului

au; altui. omii. de: pomană.

CDI

N

Ia

* Cununi de flori. se; punti, mai: “alesăi. la „țărani, forte rareori pe sccriu. La; cei mai: inteligenți însă, și. cu : deosebire
„Ja cei: de

prin. orașe mai

desti.:

.

:

„a

In Transilvana, districtul Năstudului, sălaşulii se . acopere
de: regulă cu așa: numita «sdlie»: care se face.
din pânză
- ncgră; de:comuni din -postavi; și se pune în -formă de. cruce
peste. sălașă,..adecă--do la''capi spre: piciore: şi „de-i-a 'curme&zişulit sălașului 0.
!
-

“Ftânci, op.icit! p. 173.

a

a

„(2) Com; de: d-lă. V. Turtureanii, preotii, și, alţi Românt. ai. Buicoxina.
(3) Com. de d-lă Rom. Simi.
(+) Com. de d-lă T. Simonii.

—
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XX.

PETRECEREA.
A

treia di după

repausare

rea sati îngropăciunea.

urmeză

de regulă înmormânta-

|

Escepţiune dela, acestă regulă generală se. face numai.
atunci, când diua înmormîntării ar avă să cadă Luna. În
casuli din urmă se lasă totii-deauna pe a patra di, adecă.
pe Marţi, sub cuvintu, că Lunia, fiind capulii s&ptemânei,
e rea de morte pentru cei ce rămânii în vi6ță (1).
Afară de acesta mai e de însemnată încă și aceea că [iecare înmormintare se face după amiadi şi anume iarna între
două și cinci, iar vara între două și șâpte ore. Mai timpurii sai mai târdii decât în intervalulia acesta, se. face
d6ră

numai

atunci,

când

cadă

mai

multe

înmormîntări

în:

una și aceeași di și preotulii nu e 'n stare să le facă pe
tote de-odată, sai când mortulă e dintro stare mai nobilă.
(1) Dat. şi cred. Rom. din Bucovina. — Vedi și lonână, op. cit. pag. 4Î. a/Lunia nu se "'ngr6pă morţii, căci o iea de Lunia, capuli săptămânel, şi e răi de
morte pentru cel in vicță.—A. Pletosă: aNu st 'ngrâpă Luna, pentru că e ince„ Putulă săptămânel și ar muri toți din casă.»

—

și mai avută,
morminteze

şi nâmurile
mai
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sale pretindă anume

de grabă, ca petrecerea,

ca să se în-

să fie cu atâta mai

pompâsă și mai frumosă.
In Banati nici unii Românii nu se îngropă diminâţa, din causă, că nemurile sale voescii a-i espeda sufletului cătră ținta.
sa dimpreună cu mergerea spre odihnă a sorelui. În casulii contrariă se temă, că sufletulu repausatului, pe când
se află sorele.în urcâre, lesne ar put6 să-apuce pe căi rătăcite, și să cadă, apoi jertlă vre-unui strigoii rătăcitori (1).
La 6ra hotărită pentru petrecerea celui mortii la locaşulii
de vecinică, odihnă, toţi cei ce dorescir a-lu petrece începi
a se aduna de prin tâte părţile, și după ce lau mai privită încă odată și au sărutat crucea sai icâna de pe pieptu,
rostindi în taină unui « Dumnedeă să-lă terte și sa-ă facă parte
de împărăţia ceriului,» se posteză unii în casă, iară alții pe
afară, adică cari pe unde apucă, așteptândii sosirea preotului.

|

|

In același timpi se aduce de la biserică și procesia menită pentru înmormintare, şi anume: crucile, prapurile, sfeşnicele, serafimii, 'stezuril6 și năsălia sai drucuşarii (rudițele),
cu cari are să se ducă mortului la gropă.
Una dintre n6murile sai cunoscutele repausatului, cum
„vede

că a sositii acum

întrega

procesie,

care,

în cele

mai

multe părți,” se razimă până. la, pornire de streșina casci sati
a unei colnicidre, iea mai multe ştergare, năfrămi, tulpane

sai tistimele, după cum și-a dorită celă repausatii și după
cum sunt și moștenitorii săi de avuţi și de darnici, și la
fie-care cruce, prapură, sfeșnică şi serafimu, legă câte uni

ştergară, tulpani sai tistimelă.

|

In unele părți dimpreună cu tulpanele acestea
de-a lega, încă și câte unii colaci,
(1) Schott. op. cit. p. 302.
.

e datină.-

"Totă aşa, faci ele: și cu beadulă, pomul, pomenele, coliva,” pausulii şi - cruciţa, 'care “Se duce nemijlocită În urma
mortului. La fie-care l6gă câte unulă sai, după imprejurări,
câte doue testimele şi câte doi colaci, cari sunt meniți pentru
cei ce aii să ducă obiectele respective până. la - -mormîntii, și
de- acolo: îndârăptă, căci afară de: testimele și colacii aceștia
în cele mai ''multe părți îu mal: cap&ta nimică: alta, pentru
ostenla ce o ai,
|
Ce să atinge de ducere a mortului, apoi acesta:„atei totiideauna dela 'ctatea precum și de. la deprinderea localităţii, în

care ă, repausatii acesta,

“Așa, în 'unele părți, se duce pe mâni, în altele pe năsălii,
și iarăși “în altele! întruni 'cart

cu boi

sati în sanie, iar în

oraşe cei mai avuți se ducii și cu patașca “sai caravana.
În “Moldova și ânume în județul Fălciă, comunele Bunesci,
Deleni: și altele, precum și în: mâi multe comune din: județulu Nâmţă este obiceiulii să se ducă mortul la gropă cu
sania, fie vara, fie iarna, pentru ca să-i fie calea mai ușoră
și să nu se 'sdiuncine. “Mulţi din cei mai fruntași înjugă
„doi sai patru boi negri.
In multe locuri boii: se înjugă cu- jugulii răsturnat, aătândă prin acesta că murind gospodariulii tâte au să mârgă

pe dosii și' fără rândudlă (1).
|
“Obiceiul de a duce mortul cu sania e usital și'n «era

Oașiului»,

uni mică

ținuta locuită

de Români, -căre : cade

parte la comitatuli-: 'Ugocei, “parte la

ali “Satmarelui,

Marămureşii; „apoi și : în' Gnherţa-mare (comuhă

toti de ocolo, iar boii,

cari tragi

colaci și ștergare (2).
Pai

rotnânscă)

sania, - pârtă:- în' “cotne

e
a pate

(1) Burada, Inmorm. p. 21—22,
(2) loanu

din

E

ED

Ra

Ai Ra

.

aa

.-

Ta

Niţu Macovelă, «Dat, pop. la inmormintăr, » în cAmiculii
«
familiei, »

an. VI, Gherla, 1882, p. 94.

:

:

ii

—
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In Bucovina obiceiulă de-a duce
moi alesi iârna, când omătuli e
în unele sate de la munte, unde
forte depărtate de biserică și de
"Atâtă

ierna

câtă

şi vara se

mortulă cu sania
e usitatii
fârte mare, și cu deosebire
locuinţele -omenesci sunt
ţinterimu.

duci

cu

sania

numai: în
unele sate de sub pâlele munțiloră,: precum bună 6ră:: î în
Bălăcâna, Crasna, Ilișesci, dar şi aici numai cei înaintați

în vîrstă, şi la sanie se înjugă boi negri sai plăvani, pe
când-tinerelulă :se duce: de regulă cu năsălia pe umere (1).
Vara în multe sate atât de:la munte, câtii și: dela ţâră
se ducă și cu carul, la care se înjugă doi'saii patru boi (2).
In celelalte. sate din Bucovina, şi cu deosebire în cele
dela ţâră,. fie :iârna fie vara, cei înaintați în vîrstă se duci
de regulă cu năsălia, copiii cu rudițele, iar cei 'de totii mici
subsudră.
Sia
-In “unele părţi din Transilvania, :precum bună -6ră în
Orlatu, se duci, ca și 'n unele părți.
ale Bucovinei, sai cu
ajutoriulii -unorii - crude de morti,» cari se: păstreză: înbiserică,:sau- pe nisce lemne, cari se aruncă apoi în gropă, sau,
în sfârşită, cu ajutoriulii. unorii «chindeue,» „cari sunt ale: du-

c&torului mortului (3).
In districtulti Năsăudului: mai fie-care mortii se: duce: cu
năsălia, numită altmintrelea, și «carul morțiloră» și numai

rare ori cu caruli (4).
In

|

Afunții apuseni al “Transilvaniei se duce de

regulă pe

cării, și dacă mortul e tânări și avutii,
sâ. prindii la cari
câte patru boi cu crengi. de bradi și cu .năfrămi
la cârne, iar la grumazu cu clopote (5).

colorate

“(1 Com. de M. Jemna, stud. &imn.:şi alţi- Români.
(5) Usit. în Bilca, Câmpulungiă, Breza ete: - --:: (2) Com. de d-lu Rom.

ae

Simă.

“(4) Com. de 'T. Simonă şi Al: Boeriă.
- (5) Frâncu, '0p. cit. p. 114

i

---

ai

ee
Ceata

deea

a

In

cele

mai

multe

mortulă

cu năsălia,

bărbaţi,

iar cei tineri

părţi,

unde

este datina

de

a se

cei căsătoriți se ducii numai
numai

de

cătră

duce

de cătră

tineri,

Așa în Bucovina; atâti bărbaţii câtii şi nevestele se ducii
de cătră patru bărbaţi, mai tineri sati mai înaintați în etate,
după cum e și mortulă, și 'mbrăcați ca toti-deauna; pe când
feciorii cei holtei și fetele cele mari, numai de cătră patru
feciori holtei, cari sunt de regulă îmbrăcaţi în sumane negre
și încălfați cu ciobote, ai cărori turetci sunt daţi în sus,
Sai cu papuci, după cum li e adecă și portului, iar la
gâti cu basmale negre (1).
Toti așa îndătinaii a duce pre cei morți și vechii Romani.
Servius la Virgiliu ne spune că «rudele cele mai aprâpe

de sexi bărbătescii aveati îngrijire de a duce sicriul»

(2).

Fie-cărui ducătură i se dă ca răsplată pentru munca sa,
câte uni ștergară, tulpani sai o basma" frumâsă, de care
atârnă ună colaci (3).
In unele sate, dar mai. cu sâmă, pe la, oraşe, ducătorilorit
tineretului li se pune la piepti și câte-o “flore, iar la mâna.
stângă li se l6gă câte unii tulpană, testimeli, ștergarii, o:

basma, sait o petea nâgră (4).
In cele mai

(1) Dat. Rom.

multe

|

sate din Bucovina,

din Ropeea,

com.

de

Im.

când

more

de Cuparencu,

o

fată

stud.

gimn.;

a

ori o

traistă,

o

aceloră din Costâna, com. de Dragoșii Bumbacă, stud.' gim.; a acelorii
din
Câmpulungi, com de V. Burduhosi; a celoră din Fundulă-Moldover, com.
de
Const. Mercheșă, stud. gimn; și a acelorii din Toderescl și Sotoneţă,
com. de
Î. Avramiă,
.
E
(2) Aen. VI. 222:
|
|
Deferendi feretrum propriqui oribus virilis sexus dabatur mutius,
" î.48) Dat. Rom. 'din Badcuţii și alte sate din Bucovina.
— În Transilvania, după
cum ne scrie d-lă R. Simu, li se dă câte
cârpă sai o merindejă.

-

'ună

ştergară,

(4) Berchișesci coni. de G. Velehoischi; stad. gimn. ; în

de V. Burduhosi,

stud. gimn.;

in Fundului-Moldovei,

com.

Câmpulung, com.
de C. Mercheși

—
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mare sai unii feciorii holteiă, este datină de-a li se pune,
pe lângă ducători, încăși drusce și vătăjel, tocmai ca şi când
sarii mărita şi 'nsura şi i-ar duce la cununie, pentru că mortea: pentru dinșii se consideră ca şi o nuntă (1). Iară druscele
şi vătăjeii se alegă' de regulă dintre n6murile cele mai
aprâpe ale celui repausatii.|
Druscele, cari: se pună mai alesi la feciorii cei holtei, sunt
îmbrăcate în cămăși albe şi cusute cu strămătură negră apoi
în bondiţe (piepterașe), încinse cu cătrințe, cu capuli golă şi
cu părulă despletitii.
Fătăjeii sunt împbrăcaţi cu cămeşi albe de bumbacă și
cu

pieptăraşe,

însă

ma?

alesă cu

sumane

negre,

și

dacă-i

timpului frumosi încălțaţi cu ciobote sai papuci, cu capuli
gol, şi, în mână câte cu o ploscă și câte cu unit băț, de
care

e legată

o

basma

negră,

nici

când

însă, albă “ca

la

nunți (2).
Unele drusce, precum bună-6ră cele din comuna Bălăcâna,
ducii în mână câte o nălramă şi bocesciă pe celii mortii până la grâpă (3); altele însă, precum cele din Stupea, nu faci
nimică alta, ci numai ducii sfeşnicele cu luminele aprinse

pe lângă morti (4).
„Unii vătăjeă, precum

cei din Balacâna, împușcă totii dru-

mul până la grâpă (5); alţii însă, precum cei din Stupca, se
ducii alăturea cu mortulă până la grâpă, iar după înmor-.
miîntare, postându-se lângă portița ținterimului, dai petrecă- .

(1) Com. de Em. de Cuparencu, «In Bopcea, districtulii Storojineţulă, pe unii
flăcăi îlă ducii totă-deauna flăcăii, iar” pe o fată mare patru vătăjei, ca și când

ar duce-o la cununie, când se mărită. EI dicii adecă că o ducii la cunuriie

pe cec-laltă lume.»
(2)
(3)
(4)
45)

”

In Stupca, com. de A. Baciit; la Balacena, com. de M. Jemna.
Com. de M. Jemna.
:
Com. de AL. Baciu.
Com. de M. Jemna.

—
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torilori rachiulii: sati Vinulă, ce-li au în ploscă, de +ufletulii
celui repausati

(1).

In Vicovulii-de-sus
-la înmormîntarea
unei fete mari se pună numai

unui. feciori

sail a

câte doi vătăjei și câte două :

drusce. Vătăjeii capătă câte un băț cu năframă și câte ună
struță de flori la pieptă, iar druscele numai struţuri de flori

cala nuntă. Druscele. bocescă. totii drumuli: pe - mortii (2).

In Bilca, : “unde” e datină de-a, se pune numai ună singuru :
vătăjelă, acesta se duce înaintea mortului sai mai bine disă
în lruntea procesiunii, și cinstesce cu rachiu, tocmai ca şi
la nuntă, pre toți Gmenii ce-i. întâlnesce pe drumii (3).
In Costâna, dacă mâre uni feciorii, pe lângă fie-care din- .
We cei patru feciori, cari duci mortuli, merge alăturea şi
câte-o fată ma
. care.
re
repesint
, ă druscele din alte sate; iar
la, fetele cele: mari, pe lângă cei patru feciori, cari le ducă,
mai mergi. încă patru alăturea, și aceștia sunt vătăjel (4).
In Banati, dacă. repausatuluă este june, se .caută.patru fete
mari și patru juni de virsta lui. Când plecă la, biserică
cei

patru

juni iati sicriul

cu

scaunulă

pe

umeri,

iar ală-

turea cu fie-care dintre dinșii :nerge. câte-o. fată, care ţine
o panglică lungă și roșie peste sicriii dimpreună cu soța
ei de cea-laltă parte, adedoi
că.
feciori şi două fete sunt de
cătră picidre și doi feciori și două fete de cătră capi, şi aşa
mergii până la, biserică şi de-acolo la cimitir. Celorii patru
fete li: se mai dă să ţină în mână cea de laturi de morti,

adecă în cea estremă, încă și câte unii mări frumosi în care

este înfiptă o pană grecâscă, adecă o fl6re artificiosă de dughiană.

(1): Com. de AL..Baciă.
(2) Com. de d-lă V. Turtureanu, preotii
(3)-Com.

de Iustin

Cârdeiă,

stud. gimn.

(3) Dict. de George Bumbaciă, proprietariă.
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„Dacă însă repausatuli

e fată mare

și nu ce

tare

grea,

atunci o ducii patru fete [rumosi. îmbrăcate și împodobite.,
lar dacă e corpolentă şi sicriulă: grei, atunci. o: ducii de
regulă: patru feciori, cărora, le urmeză patru fete ca şi la

feciorii cei. holtei (1).
|
„- În unel€ comune din districtului Năs&udului în Zransilvania,
fetele cele mari se duci la gropă pe năsălii purtate numai
de fete mari, iar flăcăii numai de flăcăi, şi cei căsătoriţi nu-

mai de căsătoriți (2).

|

In alte -comune, totii din districtult Năstudului, dacă
mortul e pruncă, îlii duce tatălii săi, iar dacă nu are tată,
atuncă îlii duce rudenia cea mai de aprope a; sa...
Dacă mortulu e feciorii, se duce de cătră feciori, dară toti. .
deuna cu stegi, care, după înmormintare, se pune pe morminti. Prapurii, crucea, precum și cele-lalte obiecte procesuale
încă “le ducii: numai feciori şi de regulă amicii cei mai intimi
ai repausatului, . »:
.
|
Fetele mari însă sunt duse de. feciori cari le puni. pe
sălaşi o cunună de flori.

Pre cei căsătoriţi, îi. ducii. unele rudenii de ale lori.
Dacă. mortului. e
nu

are feciori,

bătrână,

îl ducă

ci fete măritate,

“iară de nu are nici. de aceștia,

feciorii să; de

atuncă

îl

cum-va

ducii. ginerii

săi;

atunci îlă ducii n6murile cele

mai aprâpe.
“Toti așa se întâmplă
Fie-care

mortii

mare

și cu dusulti
se

duce

de

muerilorii Datrăâne,
regulă

de

cătră

patru

inşi,. cari capătă câte o nălramă și unii colacii, în care adese
ori se bagă și câte-va parale (3).
In alte părți, însă toti „diu

Transilvania, dacă

W Com. de d- nix loanii Popovici şi Iosifă Olarii, învăţători.
(2) Burada, Înmorm. p.
(3)-Com. de d-lă T. Simon $și Al, Boerlii.

mortul e
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bărbatii sai femee, îl ducii 6meni mai de aprâpe
cari capăta câte uni colacă, câte o lumină de
mânca.e (pomană). Dacă însă sunt fete mari: sati
le ducii numai feciori, cari capătă 'câte-o cârpă
„In Moldova, judeţulii Sucevii, plaiul Muntele,

saii vecinii,
câră și de
copilandre,
frumâsă (1).
bătrânii se

ducă numai de bătrâni, feciorii și fetele mari numai de feciori,
iară băeţii și copilele numai de băeți. Afară de acâsta pre
fetele mari le petreci numai fetele mari, cu cari aă fetiti
împreună

și au

trăitii bine

și anume

despletiti (2).
In Basarabia fetele mari sunt duse

își. lâgă la mână

câte o basma

tot-deauna

cu

numai de flăcăi,

p&rulii

cari

sai năframă ca și vorniceii..

Năsăliile la cei săraci sunt împodobite cu scorță sau
chilimu, iar la cei bogaţi cu stofă, din care apoi se faci
vesminte la preoți (3).
„În timpurile vechi, ne spune Principele Dim. Cantemiră, că

daca mortulii a fosti oficerii în miliție, i se îmbrăcau caii
în pănură n6gră și de-asupra lori se puneau vesmintele cele
mai prețiose ce le avuse defunctuli. Înaintea cadavrului
se ducea o suliță, de care spânzura o sabie golă cu mănunchiulă întorsă; iar de amândouă părțile mergeaii vre-o
câți-va soldaţi îmbrăcaţi cu pancere și coifuri. Ochii cailoră se frecaii cu suc de câpă sai cu prafii de puşcă,
ca să se arate ca și când ar plânge și ei, ca și Omenii,

mârtea domnului loră.7 Y
«Dacă

muria

uni

boeră,

și Domnulii cu tâtă pompa

cadavrulă

lui

îl

petrecea

sa, de curte; și dacă defunctulii

a fostă unulu din cei mai mari boeri, atunci duceaii înaintea
lui semnele boeriei sale până la grâpă, și apoile duceait
(1) Com. de d-li 1. Georgescu, învăţători.
(21 Dict. de A. Pletosi şi M. Nistoră..
(3) Burada,

Inmorm.

up N ar, Mat).

p. 22,

p-ta
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iarăşi îndâr&pti şi le punea în spătărie sai divani; dar
scaunuli şi loculă lui rămâne deşerti celă puţină trei ile» (1).
In acelaşi timpii, când se aduce procesia sait puţini ceva
mai târdiu, sosesce și preotulă care are să împlinsscă, serviciulă înmormîntării.
Bocitorele din Burovina, cum îl zărescă de departe că se
apropie de casa, repausatului, deauna începit a se văieta, a
boci și a dice:
Sc6lă, scâlă dumnia-ta
Şi-ţi deschide ferâstu
Și privesce printr'însa,
Că-ţi vine carte domnâscă
Dela noi să te pornâscă.
Nu te porn€ spre trăitii,
Te pornâ spre prăpădită.
Ţi-a veniti carte, venitii, *
Să fii gata de porniti
Inapoi nu de veniti,
Că te-orii duce cu căruța
Să nu vii câtă îi lumuţa,

Te-orii duce cu patru boi
Și nu-i mai veni 'napoi,
Te-orii duce pe năsălii
Inapoi să nu mai vii (2).

Sau

așa:

i

Mămucuţă, mila nostră,
Uită-mi-te pe ferâstră,
Ţi-a sosită carte domnâscă
Dela noi să te pornâscă.

Sera încă n'a sosi,
Dela noi mi te-oră porni
Şi 'napoi nu-i mai veni.

Aaa

(1) Descrierea Moldovei, edit. Acad. rom, p. 149.
(2) Din Voitinelu,
Aorianiă,' Inmorm.

com.

la Români.

de Dim.

Cârdeiă.
17
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* Sera dacă mi-a 'nsera
Tare nu te spăimînta,
Că "nainte ți-orii eși
Hlubi cu pene împestrite,
- Cu fețe posomorite,

î:

Cu chicile mucedite.

. .

Aceia nu-si hulubei,
C'aceia-si chiar fiii tăi,
Ce-ati muriti mai de demultii

ŞI au putreditii în pămintă.
Sau

..

(1).

asti- felii:
Sc6lă, scâlă, dragulă mei,
Dragulii

Şi te
Că-ţi
Dela
lacă

meă,

iubitulă

meu!

uită pe ferestă
vine carte domnâscă
noi să te pornescă.
cartea c'a sositi -

Şi dela noi te-au pornită..
Cele

din

Afoldosa:
Puişoruli mei iubiti!
Scolă-te că ţi-o veniti,
Ți-o veniti

carte

domnâzcă

Dela noi să te pornâscă,
Carte ?n patru cornurele .
Scrisă cu lacrimi de-a mele
Și ?mplută cu multă jale.
Da eii mt rogi dumitale,
Dacă-mi faci acestă cale,

Să mai vii pân” la ferestă
Să vegi cum

trăimu în casă! (2)

+

Iară cele din Zransilvania, în casă când
mare, bocesci astii-lelu :

(1) Din Câmpulungi. com. de G. Ciupărcă.
(2) Dict. de Aniţa Pletosă din Rădăşeni.
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Intracestă lume mare
Fostam și eii mândră flore,
Flore fui, flâre trecui,
Parte de lume n'avui.
Rea bolă m'a apucati,
Trupșoruli mi l-a uscati
Şi mi-a rupti firulă vioții

Şi ea șede supărată,
Miresă mândru tocmită
După lume bănuită.
Noi Mărie-așa'm gânditii

Că după tine-ori veni

Rămâi

lume cu mult bine

Socril cei mari cu caii,
Dar' ei vină cu praporii.
Noi Mărie-așam gânditu
C'oră veni feciori cu brâie,
Da» ei vinu cu năsălie.
Hai Mărie și te uită

Că ei

adi m€

Surorile

Şi m'a făcutii prada morții.
N'avui parte nici dulceţă,

Norociă buni de-a mea visţă.
duc

din tine,

Rămâi, lume cui ești dată,
Mie nu mi-ai fostii lăsată.
M& rogă lumii de iertare
Dela mică până la marc,
La toți Gmenii de-odată,
Ca să [ii și ii iertată..
Voi pleca o cale lungă
Nu-i pasăre să m'ajungă,
Voi pleca o cale lată
Nu-i pasăre să m& ?ntrecă.
Veniţi fraţi, veniţi surori
Şi m& "'mpodobiţi cu flori,
Şi-mi spălați faţa cu apă,
ME petreceţi pân' la grâpă,
Şi-mi spălaţi faţa
cu vinii,
M& petreceți cu suspinii;
Şi-mi spălaţi faţa cu bere
Și mă petreceţi cu jele.
Haideţi .surori să prândimu,

Că de adi ne despărțimii,
Haideţi surori să gustămii
Că de-aqi nu ne mai vedemi.
Cine”n lume-a mai văduti
Miresă mândru sătată

cum

te cântă,

Părinţii cum te comândă.
Ie-ţi Mărie diua bună
Dela s6re, de la lună,
Dela maica ta cea bună,
Dela

sore, dela nori,

Dela
Dela
Dela
Dela
Dela
Ie-ţi
Dela
Dela

a tale surori,
struți de busuiocii,
feciori, dela jocii,
struță de tămâiţă
fete din uliţă.
Mărie diua bună
păhăruţii cu miere,
feciori, dela bere []),

Că tu mai

multi

nu-i mai

Cai porniti o cale lungă,
Nu-i pasăre să te-ajungă
ŞI-ai porniti o cale lată,
Nu-i pasăre să te 'ntrâcă.
Multi ai shuratii ca cuculi,
Putredi-vei ca lutulu ;
Multi ai sburati ca mierla,
Putregi-vei ca tina.
Săracă Mărie dragă,
Astădi în pămentu te bagă

Și te-i face ţernă nâgră! (2)

(1) Sub. «ere» se 'nţelege petrecerea junimei sateloră pela Crăcluni.
(2) Com. de d-lă T. Simonă.
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In cele mai multe părți din Bucovina, unde este datină
de-a se face prohodulă în biserică, cum a sosită preotulă,
dacă tâte cele necesare pentru petrecerea mortului sunt
gata. şi nu mai este nici o piedică de pornire, se şi îmbracă
în ornâte, cădesce mortul precum şi pe cei de faţă, şi apoi
începe panachida.
|
Inainte sai nemijlocitii după începerea panachidei atâtu
preotului câtii şi cantorul bisericescă (dascăluli), capătă
câte o lumină de ccră galbănă sau şi una albă, decarese
află legată o năframă, uni ștergarii saii unii tulpană, cu acea
deosebire numai că a preotului e mai mare, mai scumpă
şi mai frumâsă, pe cânda cantorului mai mică și prin
urmare mai eftină.
|
Dacă sunt mai mulți preoți şi cantoriă bisericesci, atunci
fie-care capătă câte o lumină şi câte unii tulpanu.
Toti așa, se face și în Banată (1)
După ce a sfârşit preotulii panachida şi cantorii bisericesci
de cântată vechuzca pomenire, stropesce pe morti cu apă
sfințintă sau cu vinu, adecă cu pausu, iar cei de casă precum
și nemurile cele mai de aprâpe sărută pentru ultima 6ră
mâna mortului precum şi crucea, sai icâna de pe pieptului
acestuia, luându-și în același timpii rămasti buni dela, dinsuli

şi qicândă: «Dumnedei să-lii ierte și să-lă odihnâscă!»
Bocitărele din Bucovina, cari stau de o parte, cum vădi
că preotuli a luati! pausuli ca să stropescă pe celi morti,

începi iarăşi a boci și a dice:
Veniţi frați, veniţi surori,
Veniţi și vol verișori

Şi m& 'mpodobiţi cu flori,
Şi-mi strapiţi faţa cu apă,

Că de aqi mă ducă la grâpă.
(1) Com. de I. Popovici: «Preotulii și invăţătorulii capătă câte o lumină şi
o mahramă,

iar copiii (diecii) câte o mahramă mai

mică.»

—
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Şi mi stropiţi faţa
Că 'napoi nam să
Şi-mi stropiţi fața
Că mai multi! nu

cu. vinii
mai vinu,
cu bere
me-ţi vedâ-re (1)

Veniţi fraţi, veniţi surori

Şi mă 'mpodobiţi cu flori.
Veniţi şi voi buni vecini
Veniţi și voi cei străini
Vin'o şi tu-a .mea soţie
Ce-am

avutii

din

cununie,

Veniţi și voi copilăși
Dragii tatii coconași,
Căci de tata aţi r&masi
'Totă de chinii și de necazi.
Cât îmi e lumea de mare
N'aveţi milă nică credare.

Şi-ţi (i mâncaţi de străini
Ca iarba de boi bătrâni.
Veniţi toţi și vadunaţi
Şi cu apă mă scăldaţi
Că de astădi în colea

Mai multă nu me-ţi mai vedea! (2)

După
în cele

co Pai stropiti şi Tai sărutati acum
mai

multe

părți

din

Bucovina

tâte nemurile,

se pune şi se închide

capaculă secriului și mai multi nu se deschide de felii, d6ră
riumai în casulă când unii fiti sau o fiică, frate sai soră,
care

nu

locuesce

şi prin urmare

în același: sati,

a veni înainte de a porni,

ar

dori

să-li

mai

n'a apucată

vadă

încă

odată și a-și lua rămasă buni dela dinsuli.
In cele mai multe părți din Jloldova însă, îlă ducii până

(1) Din

Horodniculă-de-jos,

com.

de fostulii

Prelipeenă.
”
,
(2) Diet. de Toderă Manciu, fostă sersentă

meii

conșcolari d-lă Petreu

in Moldova, judeţulă Botoșani.
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la gr6pă cu faţa descoperită, deşi legea nu mai permite
ca să facă acesta (1).
În acele părți ale Joldovei deci, unde este datină de a
se duce mortuli descoperiti, capaculă sicriului îl duce până
la grâpă unii altii omi, căruia asemenea i se dă ună tulpani (2).
Românii din Zransilvaniu înainte de a sc încuia sicriulă
se ducii asemenea, la, iertare, trecendu pe lângă copârşăiui,
sărutândă crucea, bândă pausii și dicândă: a Dumnedeit să-l
ierte /»

|

Iară bocitârele, cari staă ceva la o parte, dacă mortulti
e feciorii holteii sai fată mare, bocescii astiă-felii:
Ie-ţi
Dela
Dela
Dela
Dela
Dela
Dela

N. diua bună
sâre, dela lună,
firă de mătrăgună,
maica ta cea bună;
ssre, dela nori,
srădina cu flori,
iraţi, dela surori;

Dela

firii de busuioci,

Dela
Dela
Dela
Dela
Dela

feciori, dela jocti,
păhărași cu miere,
teciori, dela bere,
firii de tămâiță
fete din uliţă. . .(9).

In multe locuri toti din Transilvania, se dă Gmeniloră
la ocasiunea, acâsta câte ună colaci și câte uni cruceriii,
ori și mai multă, după -cum e și starea omului.
După ce-lă sărută rudeniile, mortulii se încuie, ca și'n
Bucovina, pe când mai de multinu se încuia de felă până
la mormîntiă.
(1) Com. de T. Zaharescu,
42) Com. de T, Zaharescu.

stud. gimn. LV edi și Burada, Inmorm. p. 21.
-

(3) Com. de d-lu T. Simoniă
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Inainte însă de-a se încuia i se desndă baiera cămeșii
precum şi ori-ce altii nodii ar mai fi avândii lo vre-o haină
cu care e îmbrăcatii, anume ca să se pâtă căsători bărba-

tuli sai muierea care rămâne. (1)

|

Totă așa faci și Românii din Bucozina. Ei încă îi desn6dă cheutorile cămeșii anume ca celui ce rămâne să nu-i
fie cununia legată, înnodată.
|
După ce ai închisi sicriulu, bărbaţii, vespeotive feciori,
cari sunt puși ca să ducă mortulii, îlă rădică de pe locului
unde a stati până atunci și-lă scotit afară.
In acelaşi tinipit, când se scâte mortul din casă, atâtii
femeile înrudite cu dinsuli câtii şi bocilorele bocesci urmă-

torulii bocetii:

|
Plânge poduli, plânge podulii,
Că i se duce stăpânul,
Da plângeți şi voi podele

Că se duce mila mt-re (2).
Plângeţi uși, ferești plâneeți,
Că de-amu nu-lit mai vedeți.
Plângeţi uși, plângi și tu masă,
Că stăpânului: merge din casă. -

Și pe noi pe toţi ne lasă
Cu inima friptă, arsă (3).

"Sati acesta:
Plânge
“Plânge
Plânge
Că se

masă,
casă;
casă cu totuli,
duce stăpânulii,

Şi se duce în ceea lume,
Inapoi revașii nu-i vine

Să spuie câtii i-i de bine.
(1) Com. de Rom. Simii şi T. Simoniă.
(2) Afe-re stă aice. în loci de 2 ea.
(8) Din Poiana-Stampii, ținutulii Dornel..
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Nu sciii, nu-i condeiii de scrisă,
"Ori nu-i voe de trimisti?
Ori nu-i cernâlă să scrie:

Ori nu-i colă de hârtie? (1)
Sau acesta:
Plânge casă,
Plânge masă,

Că stăpâna cea alesi,
Cea alâsă
Şi frumosă
Mi se duce și vă lasă. ..

Plângeţi uși, ferești plângeţi, *
Da plângeţi și voi păreți,

Că de astădi rămâneți
Și stăpână nu aveţi.
Plângeți și voi chiotori,

Că remâneți străinori! (2)
Mai nainte însă de a trece cu mortul peste pragul tindet
este datină în cele mai multe părți ale Bucovinei de-a lovi.
câteneli cu sicriul de trei ori de pragul -uşci de la tindă.
In unele comune, precum bună 6ră în Mahala, lovescă sati
mai bine dist atingi secriulu câte de trei ori de fic-care
pragi peste care treci cu mortulii.
Acâstă, lovire saii atingere a secriului de pragă insemnâză.
că mortulii mulțămesce casei unde a locuiti și că se închină.
și-și iea r&masi buni dela întregii poporuli: ce sa adunatii,
ca să-lii petrâcă la sr6pă (3).
Cum ai scosi ducătorii secriulii cu mortulii afară, cei
de casă, cari r&mânu în năuntru, închidă repede ușile și se
uită pe ferâstră afară, anume ca mârteasă nu străbată mai
(1) Din Câmpulungii, com. de G, Ciupercă,
(2) Din Crasna, dic. de M. Bărbuţă.

stud. gimn.

(3) Dat. și cred. Rom. din Boianu, Mahala, Vicovulă-de- -sus, “Siret, com
de d-li V. Turturenă.— Vedi și Burada, Inmorm. p. 20.
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multii în casa aceea, ca nu cum-va să se ducă astii-felă după
mortulă deja scosi și altulu cine-va dintre căseni, adecă să, .
nu mai moră şi altulă în urma, lui (1).
Mulţi Români din Bucovina credi şi spuni că, dacă cei
de casă vorii să uite mai de grabă pre celui mortă sati celt
puținu să nu le pară râu după dinsuli, după ce sa scosi
mortulii afară din casă, caută de trei ori pe ferâstă după,
dinsulă, și atunci îlă uită forte lesne și nu le pare aşa de
rău după dinsulă,.
In Crasna, precum și în alte sate din Bucovina, cum sa

luată mortul de pe masă sai laiță și sa scosi afară, nu
numai că celui ce-a remasii în casă, soții sai soție, închide
îndată uşa după dinsuli că să nu între mârtea iarăşi în casă,
ci tot-odată, după ce-a închisă uşa, se pune pe loculii acela,
unde a statii mortulu anume ca să vadă mârtea că nu se
temi

Gmenii

de

dinsa,

apoi

și pentru

aceea

ca să rămâie

norocul în casă, să nu se ducă cu celii morti (2).
Cei ce ati remasu în casă stau apoi astii-feli închişi până
ce cetesce preotului starea (prohodulă) primă. După acea esi
şi ei afară și dai, dacă ai de unde, câte una și alta de
pomană de sulletulă celui repausati (3).
|
In alte sate, toti din Bucovina, unulă dintre cei ce ati
- râmasii în casă, cum sa

luati

mortuli

de pe laiţă sat masă,

indată restornă așternutuli, pe care a, statii, de la-capii spre
piciore anume ca, să nu lese loci pentru alti morti.
In

Afuntenia, plaiult

Prahova, rădicându

se pune în locu-i o haină
întârcă bslă, în casă (4).

nouă,

anume

mortulă din casă

ca să nu se mai

(1) Dat. şi cred. Rom. din Boiană, com. de V. Turturenu și a celori din
Badenţiă com. de A. Macovei.
(2) Diet. de M. Rărbuţă, și com. de ât. Germani, stud. gimn.
(3) Com. de Ionică alui Iordachi Isaciă.
(4) Vedi Tocilescu, Archiva pentru Ist. ete., an. II. vol. III. Bucuresci 18834. p.387.
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In unele părţi din Transilvania şi Banati, după ce s'a scosi
sicriulu cu

mortulă din casă, cei ce rămâni

scaunele și mesele,

în urmă r&stornă

arătândii prin acâstă turburarea, produsă

prin morte (1).

|

In unele sate din Banati mai este încă și acea, datină că
pe când scotă mortulii, casnicii săi pună mâna dreptă 'pe
sicriu

și dicu

în sine:

«fe trugemă

ni pre

tine tată, mamă,

frate, soră, dar'să nu ne tragi şi tu pre no!»
In altesate totii din Banată, dacă mortul e femee măritată,

când o scotii afară din casă, bărbatul sti ese. îndată după
sicriu cu pălăria în capi şi cu furca ei de tors în mână; apoi
în bucătărie,

unde

stai nițelu

cei ce scoti

pre morti, două

mueri, punândă unii puii de găină sati o săină într'o traistă
și postându-se una de-a drâpta și alta de-a stânga, petreci
iute traista acea dela drâpta spre stânga preste mortă şi pe
sub mortă de trei ori, și apoi scoti mortulii afară în curte
unde îli pună pe scaunului morţilor; iar bărbatulă Frângenda
în genunche

furca

muerii, o aruncă

peste

casă,

iar pălăria

o pune în cuii, și apoi plâcă conductuli la biserică, unde
se face prohodulii.
Totă procedura acâstă însemnâză ca bărbatului să nu
remână multi timpi văduvă, ci să se pstă câtă mai de
grabă însura (2).
In unele părți din Transilvania, nemijlocită după ce sa

scosii mortuli din casă afară și sati resturnată scaunele din
casă, unulă dintre nâmurile cele mai de aprope sparge
0 6lă și uni blidă, trântindu-lă pe locul acela, unde a, fosti
mortulu sai în ușă, anume ca să se ducă răâulii după mortii.

Alţii aruncă lumina, care a stati la capulii mortului. Și dacă
întrebă cine-va: ace sa întâmplată? . . . ce-aţi făcut?— i so
(1) Com. de Rom. Simu.—Veqi şi Burada, Inmorm, p. 20,
_(2) Com de d-lă loan Popovici.
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răspunde:

«cum

ma putută fi ncîntrebati,

decit.» . (1)
In

așa

să fie

și de

|

Țera-Românescă,

din casă se spargi

plaiul Prahova, rădicându-se mortulti

trei 6le dicândi:

Cum se sparge 6lele
Să se spargă bâlele (2).
In alte părți, toti din: Țera-Românăscă, după ce se po:
nesce mortului la mormintă, se iea apă în 6la cu care a fostii
scăldată, se stropesce în urma lui, apoi se trântesce în mijloculii casei de se sparge, ca să se spargă t6te neajunsurile, supărările şi să înceteze de-a mai muri cine-va din acea
casă (3).
|
In unele sate din Bucovina, precum bună-6ră în Bălăcâna,
îndătineză Românii nemijlocită după scoterea mortului din
casă de-a trânti la, în care a arsti lumina la capului mortului, de pragulii casei cu o putere așa, de mare, că produce uni sunetii deosebiti (4).
„In multe locuri este iarăși datină ca acea, 6lă să se spargă:
"de pămcnti, oriîn locul unde mortulă şi-a dati sufletulă,

ori chiar la, morminti, sai se umple mai întâiti cu cenușă
şi apoi se sparge, de unde a r&masiă şi dicerea: ci s'a spartă
Sla», adică: 2 Sa frântă vicța, a murită.
|

In cele mai multe părți locuite de Români însă este datină
ca

6la,'cu

care

sa

turnatii

apă

în căldare spre'a se scălda

mortulii, să se ducă înaintea lui, când îl duce la grâpă și
să se dea de pomană plină cu apă prâspătă împreună cu

o lingură nouă la vrunii săracii (5).
(1) Com. de Rom. Simu, T. Simonii și Al. Boerii,
(2) Tocilescu, Revista pentru Ist. etc. an, Il. vol. III, Bucuresci 1884. p. 33%.

(3) Iloncnă, op. cit. p. 41.
(4) Com. de M. Jemna, stud. gimn.
(5) Burada Înmorm. p. 20. — Frâncu op.
se duce la mormintu o 6lă cu

apă,

unii

”
cit.p.

colacă

177: aMortului asemenea i
și

o

lumină,

ca să aibă în

19
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Datina de a duce unii olt sau 6lă cu apă prâspătă înaintea secriului și a da dintrînsulă celoră setoși apă să bee,
de siguri că, pentru odihna sufletului celui repausată, era
usitată şi la Romani, ceea co se pste ved6 și din forma
învitării la înmormintare: «acuma e timpulă de a merge
la îngropăciunea lui (Tiţiu); oluli se scote (1)». Acestă ol
se spărgea apoi afară la mormiîntu sai acasă. Dela, acesta
datină se vede că vine și espresiunea figurativă a Latiniloră: «/fractus est ei ollus», adică: i sa lrântă oluli, care însemnâză atâta cât: i sa stinsă vicța, a muriti (2).
In

Ungaria,

și anume

în comitatului Bihorului, protopres-

viteriatuli Luncii, apa sa prefăcută în vină, adecă când se
prohodesce mortuli, pe masa ce stă înaintea preotului, se
pune unii vasii cu vină și două păhare de iagă (sticlă). Unul
dintre rudeniile mortului sait sfstuli (crâsniculă, pâlimaruliă)
umple cu vină păharele de pe masă; mai nainte bea preotulă şi apoi cântărețulă. Atunci începă a cânta schimbișii
unulă după altuli; și până când cântă preotulă, cântărețulă
golesce uni păhari de vinu şi când cântă acesta, preotulii capătă din vinu.
Ori și câtă de șodă ni sari păre datina acesta, totuşi
ceea-laltă lume
«Olă

pâne, apă și lumină». — Bojinca, op. cit., Nota dela p. 213:

sati dlă se obicinuesce

și la Români,

care

umplută cu apă prospătă se

sparge inaintea mortului și apoi se dă de pomană vre unui săracii impreună cu o lingură nouă. Adese-ori o spargă la mormintu, uneori o aducă a casă.
şi aruncând-o de pimintă, o spargă; de unde s'a născută licalu, i sa frântă
olu», adică viţa. Intrunele locuri se umple acea 6lă cu cenușă, și apol,
după ce se scâte mortulii din casă, o trântescii de pimintă după sicriu; fără.
dea

sci ce

acestora,
No. 57:
unde" și
nouă de

însemeză

tâte

aceste, şi întrebate

fiindu femeile

despre

pricina

răspundă că așa s'aii pomeniti». — M. Besană, în «Albina» an. |.
sOluli şi astădi, are rolă la ingropăciune, mai alesi în Ardelă,
astădi se pârtă ună olă cu apă inaintea sicriului, și cu o lingură
lemni se dă din elă apă de băută cutărul săracă.»

(1) Exeqauias (Titio) quibus ire commodum,
(2) Besani, în «Albina» an. 1, No. 57.

jam tempus est; ollus effertur.
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are ea de siguri inse&mnătatea sa istorică, și eu sunt aplicatii a crede, împreună cu d-li: Besaniă, care a dato întâia 6ră publicității, că vine de-a dreptulă dela Romanii păgâni, şi substitue olulă- acestora, însă cu acea deosebire că,
avendi Luncanii vină destulă de prin viile loră, în locui de
apă punii vinii în vasă la prohodire, adecă la scâterea mortului din casă (1).
Cum at eșită cu mortulii în ogradă sau curte, bocitârele
începi

din

noi

a boci

şi a dice:

Cum nu-i mârtea' 'mfuri6să,
Că ea vine mâni6să,
Ascuţită ca o c6să
Şi iea sufletului din 6se

Si trupu-lă scâte din casă
Şi-lă duce la ţinterimit
Cu elu să numai grăimil.

" Acolo-lă băgă 'n pământi

N

|

Ca să nu-lă vedemi mai multi;
Sârele să nu mi-lă vadă,
- Vântul să nu mi-lu mai bată
Câti lumea-acolo să șadă. (2)
«

Apoi, aruncându-și privirile în tte părțile prin ogradă şi
v&dândi o mulţime de lume adunată și tristă, prind a
“boci alte bocete,. între carile și acesta:
Da ian scâlă, mamă, scâlă,
Că-i destulii de-alaltă seră.

Sârele o răsăritii,
Dumnia-ta nu te-ai treziti.
Da ian scolă, mamă, scolă
Si mai fă vr'o urmușră,
Şi fă urmă prin ogradă
Să crescă mândră otavă,
(1) M. Bersani, stud. cit. publ. în câlbina» an Î, Nr. 57.
(2) Din Voitinelă, com. de Dim. Cârdeiii, proprietarii.
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Şi fă urmă prin grădină
Să crâscă mândră sulcină,

Și fă urmă prin ocolă
Să crescă mândru mohorii.
Femeile s'a sculatiă
Și po-afară cai âmblatii
Și vacile și-ai mânati,
Dumni-ta nu te-ai sculată (1).

In zadară însă le e rugămintea, şi îndemnarea, căci cinc-a
muritii odată nu se scâlă mai multă în veci. Dreptii aceea
)
urmând mai departe, dicii:
Crescă €rba câtii casa
Şi ctava câtă prispa,
De-amu nu le-i mai călca.
Dar dacă nu lo-i călca:
R6gă-te cui te-i ruga,
Rosă-te la sfintulii sâre
Să facă diua mai mare,
Că nu-i diuă de 'ntâlnire
Căi diua de despărțire.

-

Atâtă

ne

mai

întâlnimit,

Pân' la uși la ţinterimiă
De-acolo ne despărțimii
Şi mai multă nu ne 'ntâlnimit (2).

Dacă repausatulii

și-a dată sufletulă pe la îinceputulă pri-

măverii, atunci, pe lângă- cele arătate, mai bocescii înca
pre acesta:
Scolă, mămucuţă, scâlă

Și te preumblă pe-afară!
Mândră vreme ţi-ai alesii
Dela noi de dusi, de mersti. :
Pe cântatulă cucului,
Pe pornitulă plugului
(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă,

(2) Din Câmpulung,

com. de G, Ciupărea, stud. simn.

şi
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Pe 'nfruzituli codrilor
Pe *nflorituli pomilorii.
Primăvara ne-a veni,
Toţi pomii ni-orii înflori

Dumniata îi putredi ! (1)
După ce au sfârșitii bocitârele de bocită şi ducâtorii de
scosi pausulii, pomenele, coliva,. pomulii, precum şi tâte
cele-lalte obiecte, cu cari ai să petrâcă mortuli până la ţinterimă, preotului incepe a rosti ectenia morţilorii și a ceti
evangelia, adică a ţinea prima stare, dupa care cei de casă dai de sufletulă celui repausată diverse obiecte şi vite.
Apoi întregii conductulii funebru se pune în mișcare și
anume:
|
Întâi se duce toiagulii aşezatii pe unii sfeşnicii, apoi o
cruce mare, după care. urmeză Dradulă. In unele locuri
“bradulă se duce chiar înaintea crucii (2). După cruce vinii
de o parte și de alta prapurii, iară printre aceştia la mjiloci
întâi pausulă apoi coliva şi pomulă cu pomenele sah raiulă.
In acele locuri însă, unde e datina de a se duce pomulii
deosebitii de pomene, se duce toti-deauna înaintea pomeneloră şi pomenele după dinsulii.

In multe locuri din Bucozina este datină, ca pomului să-l
- ducă înaintea secriului nănașuli sai nănaşa mortului, şi se
crede ca printr'însulă se amăgesce sufletulii cătră biserică (3).
După prapure, respective după pomii și pomenc, vine preotulu îmbrăcată în ornate și cântăreții, apoi serafimii, lânarele şi sfeşnicele cu lumiînări aprinse şi împodobite cu

(1) Din Crasna, dict: de M. Bărbuţă,
(2) In comuna Mălini, judeţului Suceva din Moldova, după cum mi-a spusii
M. Nistori şi alte femei,

se aduce

din pădure

în aceeași di, in care seîn-

morminteză mortuli, și 'impodobindu-se cu felii de felă de strămături se duce
bradulă nemijlocită inaintea mortului.

(3) Com. de Ionică alu lui Iordachi Isacă.
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testimele, pe cari le ducii mai cu sâmă câte patru băeți,
iar între acestea năsălia cu mortuli.
Datina, petrecirii mortului la înmormintare cu sfeșnice și
fânare, în cari se află luminări aprinse, deși o intâlnimi
ică colea și la alte naţiuni străine, totuși sâmănă că ea este
de provenință romană. Sfeșnicele și mai alesii fânarele, cari
se ducii pe de-o parte și pe de alta a secriului, represintă

lăcliile vechilorii Jomani,

cari ca și Românii noştri de adi

petreceau moriulă la înmormîntare numai după amiadi și de
multe ori chiar după ce apunea, s6rele, când aveai trebu-

ință de făclii, ca să se vadă pe unde se duci.
Acâstă datină o amintesce Ovidii dicându: «In loci de
faclia nunţii, ei am lângă mine făclia morţii (1).»

Asemenea

și Tacitu:

-

|

«Diua, în care se duceaii la grâpă rămăşiţele lui Augustă,
câte odată cra liniștită, din causa tăcerii, și câte odată era
turburată din causa plângerilorii, stradele Romei erai îmbulzite de mulţime și prin câmpulii lui Marte strălucea fă<liile.» (2)
In Transilvania nemijlocitii înaintea mortului mergii doi
bărbați, cară duci stâlpulă, iar în Bucovina nemijlocită după
mortă, care se duce totii-deauna cu picidrele înainte (3),
merge de regulă uni băiat, care duce crucița, ce se îm-

plântă la capuli mortului.
După năsălie urmeză mai întâi nemurile
ale mortului, tâte cu capurile descoperite,

cele mai aprope
apoi bocitârele,

(1) Her. Epist. XXL. v. 172. «Et face pro thalami, fax mihi mortis adest.»
(2) Ann. III, 4. «Dies, quo reliquiae tumulo Augusti inferebantur, modo
per silentium vastus, modo ploratibus inquies: plena urbis itinera conlucentes per campum Martis faces,»
(3) Ioncnă, op. cit. p. 39, aFiind-că oimuli se nasce cu capuli inainte, la
mormintii se duce contrarii, cu picidrele inainte.»

—
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amicii, cunoscuții, precum și toți cei-lalți, cari s'a adunati
ca să petrâcă pe celu morti până la mormintă (1).
In Muntenia și Bucovina, dacă unei familii îi mâre primuli copil, nu se duce după el la mormintă casă nu-i

mai moră și alți copii (2).

In unele părţi ale Bucovinei

:
şi cu deosebireîn comunele

Dopcea, Suceveni, Cupa; Crasna, Vicovulii-de-sus și cel de

jos, Bilca, Straja şi în altele-din munți, precum în Funduli-

Moldovei, Dorna, Căndreni, iar în Moldova, și anume în ju-

dețulii Nemţiă, plasa Muntelui, şi mai alesii în "comunele : Bu-

halniţa, Bicazulă, Hangu, Bistricisra, Călugăreni, Galu, Cotunele

Chizirigii, Secu-Buhalniţei, Grintieșulă mare, Grintieșulă mici
și altele, sa, păstrată vechiulă obiceiit strămoșescii ca mortul să fie dusu la grâpă cu musica, care se compune din
mai mulți flăcăi, cântândiă « Doina» de îngropare din fluere (3),
In unele comune din judeţulii Sucâva, plaiulă Muntele,
precum bună ră în Mălini, feciorii și fetele mari, precum
și gospodarii cei tineri, sunt petrecuţi mai. totă-deauna, de doi

băietani cari cântă din flueri până--la grâpă (4).

|

In Vicovulii-de-sus din Bucovina se punii totiă-deaiuna, mai
alesi însă la feciori și fetele cele inari 'și cu deosebire
la
cei mai avuţi, dacă nu mai mulți, apoi celii puţinii doi bărbaţi, cari sciii forte bine a, dice din fluerii și cari mergândii
alăturea,cu racla mortului, unulă de-a drâpta și altul de-a
stânga, cântă pe schimbate. diverse doine de jale (5).
P

I
(1) Pretutindene e usitatii astă-feli atâtă în Bucovina, câtit şi în cele-lalt
e
ț&ri locuite de Români. — Com. de d-lă BR. Simă şi |. Georgescu
din Transilvania; los. Olariă și Popovici din Banati.—Vedi și J.ambrior,
op. cit. p.

153
— Burada,
.
Inmorm. p. 23.— 24.

-

(2) fonenă, op. cit. p. 33.—D.

Stănescu,

|
op. cit. p. 324::aDacă

celă repa-

usată a fosti intâiulii morti în acea familie, tatălă şi muma lul nu
poti a-lă
urma la grâpă, ci remână a casă.» —Com. de Ionică ali lut Iordachi
Isacii.
(3) Vedi şi Burada, Inmorm. p. 21 —95.
-(4) Diet. de AM. Nistoră

și alte Românce

(5) Com. de d-lă V. Turturenă, preotă.
Aariană, Inmorm.

la Româul,

din Mălini.

.

1$

—
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In satele de la munte, unde mortuluise duce mai multă

„cu carulă, fluerarii stati adeseori şi'n carii, la capulii mortului,
și acolo cântă.
|
Fie-care cântăreți sau fluerară capătă, câte o nălramă la.

fluerii (1).

|

|

In Transilvana, ţinutulă Ilaţegului, însă se află obiceiulie
ca după mortii să mârgă uni bătrâni cântând din fluerii
cântece

de

jale..

Numsrulă

|

aceloră

fluerari nu se urcă nici când peste dece.

In unele din comunele menţionate mai este obiceiul ca

înaintea convoiului

funebru

să mârgă

și doi bucinatori, bu-

cinândă din când în când cu trâmbiţa, (2).

In comuna Breza, precum și 'n cele de prin vecinătate
din Bucovina, când face preotulii vre-o stare, bucinătorii sau
trâmbiţașii se ducă înainte, se postâză întruni loci mai
înalții cu fața întârsă spre mortii, şi acolo apoi, punândi
trimbiţile încruciși, bucină până ce ajunge preotului cu mortulă în dreptul lori, apoi plâcă iar înainte, și totu așa faci ei

până ce ajungi la morminti (3).

îi

In „Vicovulii-de-sus bucinătorii mergi în dreptul convoiului și după fie-care stare .bucină de jale.
Fie-care bucinătoriă capătă pentru ostenâla sa câte o die
sai câte 1-2 (l., după cum le-a fosti și învoiala“ (4).
În oraşele Câmpulung și Vatra-Dornei, unde se punit

bucinătorii și fluerării numai la, feciorii și fetele cele mari,
este datină de-a, se cânta atât din flucre câti şi din trim-

bițe de-odală, și anume

așa că mai întâi bocescă

druscele,

PN
N
N I
(1) Com. de d-lă V.
(2) Burada, Inmorm.,
deţ. Sucâva, cei tineri
(3) Com. de d-lă Nic.

Turturâni,
,
:
p. 25.—Dict. de M. Nistoră din Mălini: «ln. Drăceni, juse petrecă şi cu trimbiţa.»
Preliei, stud gimn.

(4) Com. de dlă V. Turtureanti.—Dacă nu se potă afla doi bucinator
i se iea şi
numai unulă.

cari mergii cu capurile despletite alăturea cu secriuli, şi apoi
bucinătorii şi fluerarii. Astfelă se părândeză bocitore şi
bocitori până ce ajungă la ţinterimu (1).
In Câmpulungă bocetele sunt adeseori acompaniate de
flueră (2).
Cântecele, sait mai bine disă doina, ce se cântă de [luerari la înmormiîntare, are

ceva

în Bucovina

ce se cântă în A/oldova

ceva

schimbare

de

(3),

In multe părți atâtă din Bucovina câtă şi din 7! ransilvania,
ma; -alesi pe la oraşe, feciorii. şi fetele
și băetanii și copilele, se petrecă cu
în diferite instrumente, simbolisândă
și măritarea celori ce sunt astii-felă

mari, câte odată chiar
musicanți, cari cântă
prin acâsta însurarea
petrecuţi la mormîntii,

dicendă-se, mai

mare,

alesi

despre

o fată

Christosă» (4).

că ce mirâsa lui

|

„Ducerea mortului la gr6pă cu cântări din fluere şi buoine
este o datină romană.

Acâsta: o găsimi în Propert. lib. IL. Eleg. 4: «Și nici
zădarnică va fi plângerea mea prin tubă (bucini) (5),» și
lib. 1V. Eleg.-ult. v. 9, cașa cânta tubele cele de jale (6).»
Asemenea și Ovid: «se cântă din flucrii la înmormîntările
cele jalnice (7).»
”
„_ Luxulii pompelorii funebre ajunsese așa de marela Romani,

încât, după o disposiţiune a legiloră celori XII tabule, citate
„de

Cicerone

«se

reduceaii

cheltuelele

înmormîntării

la

trei

vestminte de doliii, trei bănzi de purpură şi dece fluerari (8).»
(4)
(2)
(3)
(4)
(5)

Com. de V. Burduhosii și dict. de M. Ursaca.
Com. de V. Burduhosii, stud. gimn.
Burada, Inmorm., p. 25,
Com. de d-lii T. Simonii.
Nec tuba sit.vana qucrella mei.

(6) Sie moestae cecinere tubae.

(7) Fast. lib. VI. v. 663. Cantabat moestis tibia funebris.
(8) De legibus, II, 22. Extenuato igitur sumptu, tribus ticinis, et vinelis
purpurac ct decem tibicinibua.»

—
Lucru

vrednici
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de luati! aminte

este,

că la noi

Românii

num&rulu fluerariloră nu se urcă nici când peste dece, şi
dacă întrâbă cine-va pentru ce numai până la dece, r&spunsulii este, că aşa sa pomeniti din bătrâni (1).
Aslii-felu se duce mortuli, de cum sa scosă din casă şi
până ce ajunge la mormiîntu, petrecuti fiindu de lacrimele
rudeniiloru și ale amiciloră, de bocetulii bocitârelori, de
cânteculă fluerătoriloră și a bucinătorilori şi de jalniculii
sunetii alu clopoleloră, cari vestescii cu părere de r&ă trecerea din vi6ță a unui creștinii.
|

Dar să lăsămii convoiulii funebru ca

să-și urmeze calea

sa, și să ne întorcemu pe unii momentiă
din care sa scosi mortul.
|

îndărăptii la casa
|

In casa

până

unde

se

află unu

mortă, nu

se

mătură

de

felu,

ce nu se scâte acesta și se pornesce la ţinterimiă, fiindă,

după credinţa Româniloră din Bucovina, Moldova și Muntenia,
răi de morte
Jar dacă

și pentru

alți membri

se și mătură în decursul

din acea, casă (2).
celorii trei dile;

atunci

gunoiuli nu se scâte de felă afară (3).
După ce sa scosii mortulii din casă și după ce s'a porniti
acum 'spre ținterimă, cei ce ai rămasă acasă pună pre o
prietenă sai pre altă lemee străină să măture iute în casă
anume ca să nu se mai întârcă r&ulu înderătii.
|
Femeia pusă mătură și cofilesce (4) frumosi totă casa,

atât unde a statit mortulă, câtii și prin celelalte odăi, iar
(1) Burada, Inmorm., p. 67.
(2) Com. de mai mulţi Români, — Veqi şi lonânii, op. cit. 42.—D.

Stănescu,

op. cit. p. 325: «Căâti timpă mortulă nu e dusă la Sr6pă, nu se pote mătura
prin casă.»
(3) Dict. de M Nistoră din Mălini și A. Pletosă, din Rădășeni, în Moldova,
(1) Verb. a cotih insemneză, în unele părți din Bucovina, precum bună
ră în Bilca, atâta câtă a curăţi prin casă, in altele însă, precum în Costâna şi

Fundulă —Moldovei,

atâta câtti a inchi, adică a linge sau a lingări=a

talgerele, 6lele, a linchi din 6le.

linge

—
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gunoiulă adunată îl aruncă întruni locă, unde nu prea
umblă &menii.
După ce a măturati şi a aruncată gunoiulă îşi spală
mânile cu apă din ulcica de pe fevâstă, credândă că făcândi
|
acestă nu-i amorțescii mânile.
După acâsta cei de casă îi dai drepti răsplată pentru
ostenglă o păreche de altiţe sai o năframă dimpreună cu unu
„colacii, o pâne saii o bulcă, unii drobuşorii de saree și o steclă,
cu o lumină aprinsă „(1).
In Bilca i se dă o năframă și pânea, care a statu până
atunci pe ferestă (2).
In Țera-Românescă, îndată, ce mortulă a fostii pornilii, cine
rămâne acasă pote mătura Și aranja ceea ce era în desordine,
dar ori cine

este ţinutii

Gre cum

a nu

bea apă, până nu se

îngropă mortul, căci acea apă ce este adusă din timpulă
când mortului era neîngropatu, se numesce mârtă (3).

In acele părţi, unde este datină dea se face

comândare

sau prasnicii nemijlocitii după înmormîntare, cum s'a măturatiă,
neamurile ce aii rămasi acasă, prindă a pune şi a aşterne

mesele, ca pe când se vorii întâree petrecătorii dela înmormîntare să fie tâte în cea mai bună rinduială,
Și acum, după ce am vădutii și acestă datină, să ne întârcemi iarăși la convoiului funebru.
Toti drumulă, de cum s'a scosi mortulii din casă și până
ce ajungi cu dinsulii la, ţinterimi, bocitrele de pretutindene
atâtă cele interesate câtu şi cele năimite, bocescii necontenită

diverse

bocete,

și numai

când face preotului stările (4).

atunci

înceteză,

de a boci,

|

(1) În Boianu, com. de V. Turturenii, preoti.
!
(2) Com. de Iust. Cârdeiă, stud. gimn.
:
(3)D. Stănescu, op. cit. p. 323.
-.
(1) Pretutindene usitată in Bucovina şi Moldova. Lambrior, op. cit. p. 153:

În şirurile următâre vomit reproduce numai vro câte-va
din mulțimea acelorii bocete, iar restuli să se vadă la finea

acestui studii.

|

Ş

_ Când scoti mortulii din ogradă sau curte și se pornescii
cu dinsulii “spre biserică, bocitorele din Bucovina bocesci
astii- felii:
Plânge casă, plânge masă,
Că de stăpână ești rămasă!
Plângeţi uși, ferești plângeți,

Că de-acuma remâncți,
Plângeţi și voi cheutori

Că stăpânu-i călătorii.
Bată-te 'pustia mârte
Multă ești tu făr' de dreptate!
Cai veniti pânăla pragi
Şi-al luati ce mi-a fostă dragi,

.

Şi-al venită pân! la ferâstă

Şi-ai luati capulii din casă.
Gospodaruli,

cinstea casei,

Cinstea casei, stâlpulu casci,
Eli de-acuma că ne lasă
Cu inima friptă, arsă.
Scâlă-te, drăguță, scâlă,
Că-i destulă de-alaltă scră,
Şi te uită pe ferâstă,
C'a venitii carte domnâscă

Ca la drumi să te pornâscă
Carte domnesc'a sosită

Şi la drumiă că te-ai pornită.
Rămâl

casă sănătâsă

Că stăpânulă tău te lasă.
.

«În vremea duceril mortului până la biserică stă totă temeiuli bocitului,
femeile bocitâre continescii numa! în restimpurile prohodirit; altmintrelea
bocescii intr'una.»
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Camti te scoti din ograddă.

Scâlă-te dragă, și vedi,
Cum

te-aii scosi și din livedi ! (1).

Colea din Transilvania, districtul Năs&udului,

boceșcii. așa:

Rogi-te, cul te-i ruga,
Râgă-te la: clopotară
Să tragă clopotulii tare,
Să mergă resunetii mare
Peste tâte dâlurile,
Să se stringă nâmurile,
Să vie la petrecane,

Că aci-i mare jălane!
De

cum-va

mortulii

e

cosce așa:

o fată

mare,

atunci

mumă-s a

0 bo-

NE
Draga mea, mândru gătată, |
Cum te duci de supărată,
Fiindă de mârte 'nşelată,

După

aceea, îndată

fetele o bocescii

astiă-feli:

Draga n6stră 'mpodobită,

Cum te ducide bănuită
De msrte înceluită!

De
ai

cum-va mortulii e o nevastă tânără,
r&masti mai mulți copii mititei, bocescii

Cine n lume-a mai vădutii,
A văduti și cunoscutii
Nevastă mândru gătată
După copii supărată?
Cine m lume-a mai vădută,
A văduti şi cunoscutii

Nevastă mândru tocmită
După copii bănuită?

în urma

căreia

așa:

Haid, oană (2) și te uită
De vedi fiii cum se cântă,
| Bărbatulă cum te comândă,
Noi, Ioană, ami gândită,
Ami gândită şi-ami socotiti,
Că tu-acum nu mai glumesci

Dar' te vedemii că pornesci.
Și-amiă gândită că al glumitii,

(1) Din Ciudeiă dict, de M. Popescu, dăscăliță.
(2) Adică după cum se numesce repausata.

Dar” vedemi

că al porniti.

Ah! Ioană, draga mea,
Draga mea, iubita mea!
Lasă-ţi dorulă prin ocoli
Să resar'unii merișorii
Totii cu mere roșidre,

Cu frundele rotunjiore,
Fiil îlă vor scutura
Dorulii şi-li vorii stmpăra;
Când vorii scutura mărulii

Iși vori stemptra dorulii.
Vinii, loană, înapoi,
Baremi peste-ună ani sai doi,

Să veqi ce mai facemii noj.
Vină, Ioană, înapoi.

Cum inima te-a 'nduratii
Do copiii ţi-a! lăsată
Ca pre-o păsăruică ?n gardia
La toți 6menil de sfati,

Ca pre-o păsăruică ?n holdă
La toţi 6menii de vorbi ?
Copiii fâr'de părinți
La toţi 6meni-să uriţi
Soțulă s6ță-și va găsi,
Mamă la copiii n'a fi,
Soțul s6ță-și va afla
Dar' mamă la copii ba.
De-ar fi tata câtu de buni
Toti ţipă copiii ?n drumii,
De-arii fi mama câtii de rea

Pe 'nfloritulă spiniloră,

Totă şi-l iea pe lângă ca.

De dorului copiilori,
Pe 'nflorituli pomilorii:
De dorul coconiloriă.
Și de nu-l veni să ședi,
Vină baremi să ţi-l. vedi;

le-ţi, Ioană, diua bună |
Dela s6re, dela lună,
Dela soţia cea bună.

Şi de nu-i veni să mâl,
Vină de ţi-l mai mângâi.
Ioană! copiii tei

E plină lumea de ci!
Copiii fără de mamă *
Nu-să luaţi nici într'o semă.

Ah! Ioană, draga mea!
Draga mea, iubita mea!

Astăqi Christos te-a poltitii
La raiul celă curăţită,
|
Astădi

Christosti

La raiul

te-a chematia

celui destătati.

Raiule! grădină dulce,
Eii din tine nu m'aşit duce
De mirosulă florilori,
De fumulă tămâelori,

De glasulă ângeriloră! (1)

Pe drumiă, bocitârele din Bucovina, dacă movtuli
bată însurată şi i-a, rămasă nevasta, bocesci! aşa:
Miluţa n6stră cea dulce
Cati cu ochii cum se duce.
Da de ce te-ai supărată,
Și cum de te-ai îndurată

(1) Com. de d-lă T. Simoni,

e băr-

Şi pe noi că ne-ar lăsat
Și pe-așa drumă

mi-ai plecati ?

De la capii pân” la pici6re
Ei m'ași ruga dumi-tale
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Să te lași de astă cale,
C'astă

cale-i

Și 'napot ne 'ntorcătâre
Şi nouă cu supărare . . (1).

ducătâre

Cele din Transilvania, comuna
Multă iubitului mei bărbată!
“Pe calea care-ai plecatii,

Că
Şi
Ci
Că
Și

Nu-i nadejde de 'nturnată,
Și pe care mi-ai porniti
Nu-i nădejde de venitii.
Nu te uita apelorii

Dacă mortul. e feciorii holtei,
Năs&udului îli bocescă asti-lelii:
Cine 'n lume-a mai vădutii
Nuntă mare făr: de pomi
Și-atâta norodă de om?

apele'sti mergătâre
nu mi-sii întorcătâre,
te uită sorelui,
elii că-mi e mergttoriă
Yarăși întorcătoră !. . (2).

bocitârele din districtul

Și tâte potecile
Și tâte l&curile.:

„|Ardă și doftori n ele,

Nuntă fără ceterași

Dacă mi-au dată lccuri rele,
Nu mi-a trecută după ele.

Şi mirele în sălașă ?
Cine 'n lume-a mai vădută
Voinicii tenără și gătati
Ședendi aşa supărată,
Voinicii tentrii şi gătiti
După lume bănuită?
Mânca-te-ar sicrâta mârte,
Rea ești și fără dreptate.
Nu mergi la cine se cade,
Mergi la cine:nu se cade.
Şi la noi ce-al căutatii?
Căci mama nu te-a chemată.
Dar' la noi de ce-ai veniti?
Căci tata nu te-a doriti!

Dragile mele surori!

Pliviţi şi-ale mele: flori,
Le pliviţiși le udați,
De voră cresce, le purtaţi,
Pe mine nu m'așteptaţi!
Cresceţi, flori, cât gardurile
Se le bată vânturile
Ca pe mine gândurile! -

Cresceţi, flori, și nu *nfloriți,
Cici mie nu-mi trebuiţi!
Noi, loane-așam gânditi,
Că ni-i chema

chemătâre,

Ne-ai chemată petrecătâre ;
Nu ne-al chematit să jucămi,

Fostaii vâji şi babe 'n satii,
Pre-aceia să-i fi luati,

Orlată, așa:

“[Ci. ca să te comandămili.

Pe min” să mă fi lăsată!

Astădi e o săptămână,

Ardă-te: foculii oraști

Umblă

(1) Din

Igesci

(2) Com. de Rom.

Simu, învățătoră.

-

mortea prin grădină

—
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Cu lampașiă și cu. lumină,
Rupendi flori din rădăcină,
Pe Ioan dela inimă,
Rupendă vîrvul florilor
lară

maică

sa

îl

Și fruntea fecioriloră,

Rupândă vîrvulă dela flori
Și fruntea dintre feciori

bocesce

așa:

Ah! Ioane, dragulă mamii,
Dragul mamii, scumpulă mămil !
Multă în lume m'am isbitti
Lâculii nu ţi Pam găsită
. ŞI tu Ioanc-ai muritii.
Multă îîn lunie am umblatii,

Dacă mergi

pre celă cu bani,

Te vei tâlni eu dușmani,
Dacă mergi pre cel

Te vei tâlni cu străini,

cu spini,

Dacă mergi pre celi cu flori,
Tâlnesci pre frați şi surori.
Leculă nu ţi l-amui aflată
Veniţi fraţi, veniţi surori,
Și tu rău te-ai supăratii
De mt 'mpodobiţi cu flori.:
Și de lume te-ai lăsatii.
Vină mamă, vină tată
Ah! Ioane, dragulă mamii,
Și-mi udaţi fața cu apă,
Dragulii mamii, scumpulii mamii ! ME petreceţi
pân' la &râpă
Multe deluri ai suită
C'acolo cu lută -m'aștâptă.
Și tâte le-ai cohoritii,
Veniţi şi voi veriş6re
Numai ăsta-lă vei sui
De-mi petreceți este-osciore,
Și nu-lă vei mai cobori.
In grădină ?n ţinterimi
lea sâma, Ioane, bine
Cu ţernă să le 'nvălimiă.
Dacă-i merge 'n ceea lume.
Vină, mamă, să prândimă,
Că sunt două drumurele
Că de adi ne despărțimii.
Și cu erei de-alesii din ele,
Vină, tată, să gustămti
lea sema pe care-i mere:
Că de-adi nu ne mai vedemi!
Dacă mortulii e o nevastă cu copii » atunci se
hocesce așa:

Cine 'n lume-a mai vădută
Nevastă mândru gătată,

După copil supărată,

Nevastă mândru tocmită
După copii bănuită.
N
Copiii din grai grăiaui .
Şi din gurașa diceati:
«Vai mamucă, mama mea,
Că te-a 'nduratii inima,
Inima cum te-a 'ndurati

Şi pre noide ne-ai lăsată
Mititei și frumușci,,

ȘI-I plină lumea de noi!
Mânoa-te-ar şi foculii mârte
Rea eşti și fără dreptate,
Căci mergi unde nu se cade!
La

noi tu de ce-ar veniti

Căci nime nu te-a dorită,
ȘI mama nâstr'a murită!
La noi ce al căutati ?

—
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Căci nime nu te-a chemată
. Şi pre mama ne-ai luată,

Ne-a luati pre mama 'nostră. ”
Ah! tu totă aşa-l gândită,
Că mama n'are sfârșitit.

Şi-ai ruptă vârful floriloră
Și mama

Câte l6curi ai cătată

copiiloră,

Şi-al ruptă florea dintre vii
Şi mama dintre copii,
ȘI ţi-a! pusă mâna pe masă
Şi ne-ai făcuti largă prin casă,

Şi ţi-ai pusi mâna pe grindă
Şi ne-ai facutii largi

prin tindă,

“Ţi-ai pusi mâna pe uşorii
Ni-al făcută largă prin ocolit.
Plânge casă, plânge masă,
De mama sunteți remasc,
Plângeţi ah! şi voi păreţi,

Căci de mamă rămâneţi!
A venitii mortea pe drumi,
A luatii ce-a tostii mai buni,
A venită mârtea pe câstă

Dacă

procesiunea

Ală e toti nu Pai aflată
Și ea răi s'a supăratii,
Din lume s'a depărtatii
Şi pre noi ea ne-a lăsatii.
Rămâi lume cu multă bine,
Mama se duce din tine! ....
Iar fiica din graiii grăia:

«âh mămucă,

draga mea!

Cum inima te-a ?nduratit
Depre mine m'ai lăsatiă

Ca pre-o păsăruică ?n gardii
La toţi 6menit de sfatii,
Ca pre-o păstruică în holdă
La toți 6menii de vorbă?!

anume

sati din întâmplare merge prea
iute, atunci mama, soția sau sora mortului se râgă să nu
mergă așa de repede; dicându:
Nu mi-lu duceţi aşa tare,
Căci diua-i destulă de mare,
Ci-lu

duceţi

încetineli,

Că nu m'am urită cu el.
Şi te rogi, ah! clopotarii,
Nu trage clopotulă tare,
Cadi e di do despavfare.

|

.

Ci-li trage ceva mai lini,.
Că noi adi ne despărţimi,
Şi mi-l trage mai încetii,
Căci de astădi. nu-l mai vădă! [1)

Când sapropie de

biserică şi dau

să între cu

(1) Tote bocetele acestea mi le-a com, d-lă T. Simonii.

mortuli

—

în curtea,

acesteia,

atunci
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bocitorele

din

Bucovina

bocescit

astii-felu.:
Bucură-te

mănăstire

(1),

Mândră floricică-ți vine
Pe
Pe
Pe
Pe
Da
Da

Altul

și anume

pornirea plugului
cântatul cucului,
stratulă pe petringeliă,
dâlulă celui irumușelă (2).
nu vine să 'nflorescă,
vine să veștedâscă (3).

când

mortulă

e unit copilu:

Bucură-te mănăstire,
Mândră floricică-ţi vine,
Da nu ţi vine:să 'nflorescă
Da-ţi vine să veștedâscă.

Bucură-te clopoţelă,
Că-ţi mai

vine-unti

suflețeliă,

Da nu-ţi vine să trăescă,
Da-ţi vine să putredâscă (4).

Sau așa:

.

Bucură-te clopoțel
Că mai vine-ună voinicelii,
Trandafireli frumuşelă,
Da nu vine să 'nflorescă,

Că vine să putredescă.

Altulă, totii când mortuli e copili:
Bucură-te

mănăstire

Că trandafiri mândru-ţi vine,
Da nu vine să 'nflorâscă,
(1) În Bucovina tote bisericele zidite din materialii tare (pictră şi cărămidă)
se numescă de poporă mănăstiri, şi numa! cele de lemnă se numescii
Vizerici.
(2) Biserica din comuna

Igesci, districtul Storojineţului, de unde e culesă

bocetulii acesta, e făcută pe unii delușoră,
(3) Din Igesci dict. de Ilie ali lui Onulreiti Frunqă.
(+) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Ci vine să putredescă.
Draga mamii nu te da,
Nu te da, nu te lăsa,
Scolă-te şi vei umbla,
C'apoi nu mi te-oră lua,

In pămîntă nu te-orii băga.
Dar dacă nu te-i scula

În pămîntă că te-orii băga
Şi-acolo 'n veci că mi-i sta,
Mai multă nu mi te-i scula.
Dragile mamii picioruţe,
Când vorii face ele urmuţe? ! (1).

Toti

așa bocescii și Româncele din Transilvania, când se

apropis de biserică.
lată cum se începe unii bocet
din Secadate:

din acâstă țâră și anume

Bucură-te mănăstire,
"Că frumâsă flre-ți vine,
Dar nu vine să 'nflorâscă,

Ci vine să putredâscă (2).
Astă-lelii se petrece fie-care mortii, până ce întră în biserică,
unde i se face prohodulii.
Mai înainte însă de ce vomii vorbi despre prohodiu, să ne
întârcemi puțini iarăși îndăr&pti şi să vorbimii despre stările, ce se facii în -decursulii petrecerii de acasă și până
Ja biserică, precum și despre podurile, cară se punti în calea
mortului nu numai până la, biserică, ci și mai departe până
la ţinterimi.
(1) Amendouă

din Badeuţă,

com.

de d-lui Av.

(2) Com. de d-lă 1. Georgescu, învățătorii.

Macovel.

—
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XXI.
STĂRILE.

(epaae ,

In decursul petrecerii mortului de acasă și până la biserică este pretutidene datină de a sc face, pe lângă cele

arătate în cap. precedenti, încă şi vr'o câte-va stări sai DoDasuri.

|

Stările sah popasurile acestea, numite alt-mintrelea în unele

locuri încă și stâlpi (1) sati prohode (2), represintă, vămile din
cearlaltă lume. Prin urmare ele se facă în prima linie cu
scopi ca să potă trece mortulă prin vămi, şi numai rarit când
pentru paradă sai spre a se odihni. De aice vine apoi și datina
poporului de a se bate așa de tare după dinsele (3).
Facerea lori însă aţârnă toti-deauna parte dela, vada și
reputațiunea ce a avuto celă repausată în vița sa, și parte
dela, vada și puterea materială a celoră ce sunt îndătoriți
să-lă înmorminteze sai mai bine dist a familici sale.
|
Dacă

repausatuli

a, fostii

uni omii avutii, de omenie, cin-

(1) In Vatra-Dornei, dict. de AM. Ursaca.
12) In Mahala, com. de Ionică alti lui Iordach ilsacă.
(3) Com. de d-lă Av. Macovei, preotii, și alți Români din Bucovina.

—
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stitu, cumpătatii la vorbă şi cu vadă în sati, atunci i se
laci de regulă dou&-spre-dece sări; dacă a fostă mijlocaşii
și nu prea, băgati în semă de consătenii si, i se faci numai |
atâtea, câte poti plăti n&murile sale ca să i se facă (1); iar
dacă a fostă sărmană sati chiar unt pălmași și pe lângă
aceea a mai avutii încă și purtare rea, iar. n&murile sale
mai de unde să plătescă preotului, atunci de regulă, nu i se
faci mai multă decât trei stări.
Cu alte cuvinte oprirea pe drumiă în decursulii petrecerii
este mai dâsă, număruli stărilor mai mare, numai pentru
cei mai avuţi, cari sunt în stare să plătâscă, pe când pentru cei săraci este vorba:
Duceţi-lă mai tare
Că bani n'are (2).

Sau :
i.

Aşa dice popa nostă,
Când more celii fără rosti :
Mergeţi tare,
„Că bani n'are.
Dar când mâre vrună bogatii,
Unde-ţi cântă trăgănatu:
Puncţi jos,

Că-i bănosă! (3).
Se întâmplă însă forte adeseori şi m multe locuri că
preoții nu se oricnteză, nici când, la facerea, stăriloru, după
plata ce-o capătă sati sperâză că vorii căpăta-o, ci toti- deauna după purtarea cea corectă și esemplară a celui repausati. Acești preoți, demni de tâtă lauda, voindi a stători
(1) O sâmă

de preoți din Bucovina

icat

pentru fie-care. stare câte 1 fl. v.

a. Banii aceștia îl consideră poporulă ca ună tribută, nu atâta pentru munca
preotului, ci mat multii pentru

vămi.

(2) Lambrior, op. cit. p. 153.
(3) Dr.-I. U. Jarnik şi An. Bârseni, Doine și striături din
resci 1885, p. 468,

-

Ardeli, Bucu-
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în comunele ce le păstorescă, unii exemplu cum trebue să
viețuicscă şi să se porte toți creștinii, fie repausatulă fruntași, mijlocașă sati codaşii, dacă a 'avută o purtare bună,
îi facă de comuni 12 stări, dacă însă a avutii purtare rea,
chiar și 'n casulă acela când sar pune n&murile pentru dînsulă, nu-i facii mai multe decât șâse stări.

Fie însă mortul

ori și cine'ar [i și casa -sa. ori și câtu

de departe de biserică, nicăiri și nici când nu este datină
să se facă mai multe decât două-spre-dece şi mai puține
decât trei stări (1), deşi credi unii că ar trebui să se facă
două deci și patru (2),
După săvârșirea prohodului, care se face de regulă în
biserică, fie ținterimuli aprâpe ori departe, în cele mai multe
părți nu este de felu datină ca să se mai facă stări.
La fie-care stare atâtă cei ce duci procesiunea câtă și
toți cei ce petreci pe mortii staii locului; cântăreții, fluerarii

și musica încâtă de cântată, bocitârele de bocitii; secriulit cu
mortul,

dacă e dusi- de 6meni, se pune jos, iar preotulii,

întorcându-se cu faţa spre celt repausatii și cădindu-lii, rostesce

ectenia morțilorii, dacă e pruncă mică, iar dacă e înaintatii
în etate, pe lângă acestea mai cetesce încă și câte o evangelie, cu deosebire din celea ale învierii; în care timpi toți
petrecătorii, dar mai cu semă n6murile cele mai de aprâpe,
(1) Com. de d-lă V. Turturenii, preotă: «Stări se faci dela 3—12 »—Gheorghiu: «Pe drumii până la biserică se facă 12 stări»— Rom. Simi: «n ducerea mortului la grâpă se facă trei stări.» — D). Stănescu op. cit. p 324:
eln calea spre biserică trebue să pună mortulă de trei ori jos,
când
preoții cetescă și chiar işi schimbă locurile.»— Frâncu, op. cit.p 177:aCând
se.
intorci cu cosciugulă dela pragulii ușii de tre! or! în casă, iar
până la

mormintă

se facă șepte popasuri.» —Burada,

„la ţinterimă se facă 12 stări
Moldova, se facă de reguli
pună de trei ori jos, alţii de
(2) Diet. de M. Nistoră din

Inmorm

p. 27: aDucendă mortul

sati popasuri. s—A. Pletosă: «In Rădășeni, în
3—12 stări.— Al. Boeriă: «Spre ţinterimă ilu
ma! multe orr după cum e și starea omulul.»
Mălini în Moldova.

îngenunchiază
«de secrii (1).

cu

—
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capetele

întârse

spre preotă,
i

sau. lipite
„i

Prima stare se face de comunii îndată după ce s'a scosi
mortul din casă afară, cele-lalte. însă pe la. respântiile.și
cotiturile sati” cârniturile . drumului, precum și: pe malurile
apelorii și ale păraelori, lângă poduri și punți, unde sunt şi de
acestea din urmă de trecută, iar cea din urmă de regulă
inaintea bişericei sau la întrarea în, curtea acesteia (2).
La fie-care stare ce se face, și anume nemijlocită după
rostirea, ectenici morțilori, respective cetirea evangeliei, nemurile cele mai de aprâpe ale repausatului dai peste sălași
“s&rmanilori şi ducătorilorii mortului (3), dar mai alesii copiiloră cari stai în apropierea sălașului, câte unii colăcelă şi
o lumină (4), sai câte unii colăceluși uni crucerii (5),
sau

numai

bani

(6),

de

sufletului

În unele locuri, precum
mune

din

Transilvania,

bună

unde

celui

ră

repausati..

în Secadate și alte. co-

cresce

multă pomă

de

lângă, colăcei și cruceri, se mai dă peste sicriă
tulă celui repausată încă și vinu (7).
(1) Pretutindene usitată in
(3) In cele ma! multe sate
n6ză preoţii a face la fie-care
câte o stare. unde impartii

vie, pe

de

sufle-

Bucovin
— a.
Vedi şi Burada, Inmorm. p. 27
din Bucovina.— Av. Macovei: «Totă asa indătipodă sai cârnitură de drumi saă uliţă laterală
apoi fainilianţii monete 'de pomană prin cari

plătescii arămile rezluhului.»— Vedişi Burada,

Inmorm. p. 27.

(3) Dat. Rom. din Voitinelă com. de Dim. Cârdeii, proprietară: «Mergândi

pe drumii la fie-care stare se dă câte ună crucerii

ca să nu dică când-va că lau dusii de geaba.»
(4) Dat. Rom.

din Boiană şi

celorti ce ducii mortuliă,

Vicovuliă-de-sus, com.

de d-lă V. Turtureni,

preotă; a celorii din Mahala, com. de Ionică a lul Iordachi Isacă și a celorti

din Crasna,

com.

de d-lii Sam.

Petrescu, preotii,

”

”

(5) Dat. Rom. din Balacena, com. de: M. Jemna.
(6) Dit. Rom. din Moldova, com. de Tit. Zaharescu și S. Sa părintele Lateşi :

«ln Rădășeni, când

duci

mortulă,

nu daă bani-numai

în timpul

stăriloră,

ci ori unde vădi copil stândă și privindă, se ducă-la dinșil şi le dat câte 2
—5

bani; - a celori din Transilvania,

Bucovina.

com: de Rom.

Simu,

şi a celor

(7) Com. de d-lu 1. Georgescu.
Aariani, Inmorm,

la Româut,

19

'din

—
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- In districtul Năseudului, unde asemene esto datină în
decursulii transportării celui morti pânăla, cimitiră, de a.
se lăsa în mai multe locuri năsălia cu mortulă jos și a seceti. st. evangelie, după ce sa cetitii actsla, se pune .pe copârșeii uni taleră sait galbănă, care remâne apoi preotului (1).

In Munţi apuseni ai Transilvaniei la totii popasul

varsă puţină apă

dintr'o

doniță sait dintro

o temee

6lă nouă,

și dă

peste cosciugii câte unit. colăcelă și câte unii creițarii la, câte.
unii sâraci

(2).

In unele “părți

din fera-Românescă

celu

însărcinată cu

împlinirea celorii necesare mortului aruncă la fie-care colții.
ală patului, adecă, al năsăliei, câte 5 sau 10 bani (3).
In
aci

acele locuri, unde .este datină de ase da numai .co-.
și lumini, sati cruceriși colaci, se împlântă lumina sati

cruceriuli
-în colaci Și așa se daii apoi amândouă acestea.
uneia și aceleiași persone, nici când însă colaculii. unei pers6ne iar lumina, sai crucerulă alteia (4).
In: acele

locuri

însă,

unde

este

datină de a se

da numai

câte ună cruceriii, adeseori se dai în cruciși (5).
Dacă la petrecerea mortului nu se află nică uni sărmanit
sai copilă, căruia să-i dee peste sălașu cruceri, atunci crucerii

moeniţi

dela, cruci,

dea. se da,

prapure

se l6gă

în basmalele sati năfrămile

şi fânare, : și rămână apoi celoră ce ducii

procesia, (6).
Totodată e de observati incă și aceea, că de Gre-ce atâtu
colăceii

aceștia, câtu

şi luminile

(1) Toni Niţu Macavei: «Dat. pop.
lici,:- an. VI. Gherla 1882, p. 91.
-(2) Frâncu, op. cit. p. 177.

și crucerii

rom. la înmorm.»

(3) D. Stănescu, op. cit. p. 324.
(4) Com. de d-nit Sam. Potrescu, Av. Macovei
(5) Com. de d-lă Rom. Simi, din Orlată.

ce se

dati la

în «Amiculă fami-

şi V. Turturenă.

(6) Dat. Rom. din Berchișesci, com. de. G. Velehorschi, stud. gimn.
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ocasiunea acâsta peste sălaşu, sunt meniți,
ved6 mai

la vale, spr
a e:
lumina

are să trecă,
aceea nu se
stări se facă,
cei ce credă
că sunt nouă,
câte

12;

după

cum vomit

Şi a plăti vărmile, prin

cari

sufletulă celui repausată în cea-laltă lume, dedai numai atâţia colaci, lumini și cruceri, câte
ci atâția câte vămi crodă ci că se allă. Așa
că sunt șâpte, dati câte 'șepte; cei ce credi
dati câte nouă; cei ce credii că sunt 12, dau.

cei ce

credă că sunt 24, dau

câte

24; iar

cei ce

credă că sunt 99, dau nouădeci și nouă de colaci şi lumini (1).
La starea cea dintâii, adecă în ograda saă curtea casei,
pe lângă cele arătate mai sus, în tâle țările locuite de Români, este datină dea, se da peste secriit nu numai bani și |
colăcei, ci încă și: multe alte obiecte
de sufletul celui repausati, mai alesi însă hainele, pe cari a statii și alte haine
de ale acestuia, apoi din “vite și cu deosebire dintre cele
curate, cari sunt bune de mâncată, și anume: o vacă, junincă

sau

viţică;

una

sati mai multe

oi, midre sai

mieluţe,

unit mascuri ; rarii când și cai; din galiţe : o gâscă, o găină sau
unii cocoș; în fine: unii colaci, o sticlă sat - ulcică cu
apă curată și o lumină (2).
(1) Dat. Rom. din Berchișesci, com. de G. Velehorschi şi a celoră din Stupca, com. de Al. Baciă: «De-acasă până la biserică dati peste mortă 24 de
cruceri, cu cari plătesce mortulă cele 21 vămi, prin cari are să trecă » —
Dat. Rom. din Bălăcena, com de M. Jemna: «ln Bălăcâna este datină dea se
face 24 colaci, a se împlânta în fie-care câte 1 cr. şi a se da apol pe drumti
peste sălașă, ea să aibă sufletului pe cea-laltă lume cu ce plăti cele 24 vămi
prin cari va trebui să trecă. — Dat. Rom. din Câmpulungii, com, de Gheor-

ghiă: «Pe drumu până la gropă se daă peste salași 12 cr., pentru-că se
crede că pe cea-laltă lume se află 12 zaplazuri, unde stă totu câte ună stră-

jeră, căruia trebue

să plătâscă ca rohatcă 1 er» — Frâncu, op. cit.p. lit:

«Copiilor se imparti 99 colăcei (covrigi) cu câte ună ereiţară, pentru motivulii

că arii fi 99 de cămi prin cari trebue să trâcă mortulă.» — Com, de d-lă T. Si-

moni:

aSe crede că sunt

12 vâmi,

deci nâmurile

mortului simbolizeză

plă-

tirea vămiloră prin aceca că de 12 ori dai, câte 1 cr,, sati câte uni deceriia
(10 cr.) la câte unti.copilaşii.»
(2) In Boianu, Mahala, Ostriţa şi Ilorecea, com. de d-lă G. 'Tomolagă ; —
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"In, fera-Românăscă și anume în Vranceu. se dai nouă gulere de cămeșă cusute frumosi cu arnice și nou& monzdi (1).
„In dfidova, județul. Sucevii, afară de hainele, pe cari a

stată. mortul,

s6 mai dai

nilori, cu deosebire

atâtă nemuriloră cât şi străi-

însă celori .mai s&rmani, încă şi |toti

felul de vite, și mai -alesă oi (2).'
“In Transilvania,

districtulă

Năstudului,

îndată după ce se

scâte+mortulă din casă afară, nemurile îngenunche lângă sălași, preotulă și cei-lalți funcționari bisericesci îndeplinescă
ceremoniile prescrise, iar, după ce ceremoniile aceste sai
îndeplinită, se împărțescii copiiloriă. colăcei, iar celorii mai
mari li se dă peste sălași băutură și pâne (3).

In Alunții apuseni ai

Transilvaniei

este asemenea datină

inainte de ce se pune 'conductulu
să

se

împărțescă pomana

sai

funebru în

pausuli.

Fie-care

mișcare,
iruntașii

alu satului primesce la acesta ocasiune câte o doniţă,

cei-

lalță câte o 6lă, ună colaci şi o luminiță de câră, iar copiiloră li se împărțesci 99 de colicei sat covrigi cu câte
ună creițarii, pentru motivulă că ar fi 99 de vân, prin

cari trebue să trâcă mortului (4).
Pe

la Ponoră,

la înmormintarea unui

omii „de

frunte, în-

In Vicovuli-de-sus, com. de d-lă Y. Turturenă; —in Badeuţă, com. de d-lui
Av. Macovei;
— In Stulpicani, com de N. Cotlareiuc: “«Singură am avutii

ocasiune de a redă cum a dăruitii une! femei o păreche de cal inhamaţi la
o căruţă.»
— In Rădășeni, Bala și Mălini din Moldova, com. de Tit. Zaharescu, A. Pletosii și M. Nistoră. — Burada, Inmorm., p. 27;
(1) Burada, Inmorm. p. 27.
(2) Dict. de A. Pletosă și M. Nistoră. — «Sedătorea» an. 1, Fălticeni 1592. p40: «Aă nenorocitul obiceiă, priinciosi boleloriă epidemice, când plecă la
biserică şi scotii cadavruli afară, straele mortului le pună de-asupra lui, începândi

a lua câte una

și le dau

de pomană, alăturia cu colacă și luminare.

Din vite caută a da cei mal bună popel și la parte din cet-lalţi
sati mielu.»
(3) Com. de d-lă T. Simoni.
(4) Frâncu, op. cit. p. 174.

câte o 6le
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dată ce se termină prohodulă, sat,
vina,

starea

cum. se spune în Buco-

primă, o muere înrudită

formată- despre obiectele, pe cari
partă, mai întâi.dă peste sicriă
vecini o găină şi apoi 'preotului
lumină, unii colaci, numiti ogrăza,

pănură do lână, și o păreche. de

cu

mortulă

și bine

in-

le-a lăsată ca să se îmvre-unuia din căseni sati
o traistă, merindăriţa, o
colfoni, sai uni colă de

mâneci, saii doi.

coți de

pânză albă. De asemenea, toti peste sicriu, împarte căsenilori, veciniloră sai s&racilorişi hainele mortului.
Dacă mortulă e unulii dintre cei mai de frunte, -totă peste
sicriă se împartă şi vite preotului, cantorului, rudeniiloriă,
vecinilor. Fie-care se châmă cu numele și dându-i-se peste
sicriă o lumină și o, ogrăză, i se spune cu glasu tare: «a
lăsatii mortulă ca tu să capeţio viţea, mieluţă, stupi, junincă,
j
o
ete. (1).
,
"In districtul Siretiului, Rădăuţului, Sucevei. şi. Câmpu-

lungului din Bucovina atâtii obiectele câtii şi vitele, respective
galițele amintite mai sus, le dai sau săracilorii în genere sau
n€murilori celorii mai de aprope, sai la nisce fini, fine + și
cumetre,
districtului

cari

sunt

mai

nevoiași.: În satele
Cernăuţului însă, precum bună

românesci

din

ră în Boianu,

Hlinița, Mahala, Ostriţa, Iorocea, și altele, vitele se împărţescă mai numai la: cei de. casă, rari când şi la. nâmurile
cele mai de aprope, şi asta din causă cavita să nuiasă din

ogradă. Cu tâte acestea însă şi Românii din satele 'de pe
urmă, până chiar şi cei mai s&rmani, credu și spună că dacă
nai dati sau celă puţină nai menitii măcară la unulă din
cci de casă vre unii capetă de vită de sufletulă celui
mortii, atunci de siguri trebue să iasă, adică să pitră vr'o

vită la, casa respectivă. Ba, unii credu și spuni că dacă se
întemplă

să. peră vro vită înainte de repausarea, celui „mortii,

(lj Frâncu, op. cit. p. ii7 — 138.

—
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a fosti în norocului lui și de-aceea sa dusi

ca înaintea repausatului (1).

|

Atâtu vitele cât și galițele, menite a se

da, de sufletul

celui. repausatii, se spală mai întâi pe piciore, ca să fie câti
se pote de curate, se udă apoi cu puțină apă prâspelă
"şi
curală, și abia după aceea se dau dimpreună c'o lumină de

ceră aprinsă și cuniă colaci și anume: cele mai ușâre peste
salași, iar cele mai grele pe de 'naintea mortului, rostindi
în” același timpă cuvintele: a«primesce de sufletulă tătuchii,
mănmuchii» - etc. sat: «sd fie de sufletului surori!, fratelui, fiicei,

feciorului N. N.»

etc. (2).

Precum se luptă omuli în lumea acesta trecătâre cu o
mulțime de nevoi și neajunsuri, toli așa, crede poporulă,
că are clă să se.lupte și după trecerea sa în cea-laltă lume,
până ce ajunge ;la. locul:ce i se. hătăresce amăsurată fapteloră sale de:pe pămiîntă. Drepti aceea tote obiectele și
animalele. ce i se dau în decursulu stăriloră de sulletă, ai
scopulii loră hotăritii. Nemică nu se dă de pomană fără 6re-și
căre scopii şi folosi în viitorii.
Așa crede poporulii că mortului, până ce ajunge la loculit
hotăritii, trebue să trecă, mai întâi printr'ună focă f6rte mare
Şi periculosi. Deci hainele ce i se dai de pomană, le ica
sub-sudră şi ducându-le cu sine pe cea-laltă lume, cum
ajunge la foculă din cestiune, se îmbracă cu dinsele, și așa
trece eli prin focă. Hainele ardă, iar elă, r&mâindă neatinsia
de para focului, iese de cea-laltă parte de focă, unde șede

Maica Domnului,

care,

v&dendu-lă .scăpatii, îl

cârmuesce

mai departe, (3).
(1) Com ded-lă G, Tomoiagă.
(2) Com. de d-nil V. Turturână şi G. Tomoiagă, precum şi de alţi itomânt
din Bucovina.
|
(3) Credinţa Rom. din Bilea, com. de Justinii Cârdeiii, stud. gimn.

—
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Despre die, care e considerată de cea mai. curată, și nevinovată dintre tâte animalele, se crede că scuturându- se de
apa cu care a fostă stropită, stinge cu dinsa nu numai foculii
prin care are să, trecă sufletulă celui repausalii în calea sa
ce duce spre loculti predestinati, ci chiar şi. foculă celu nestinsă alu iadului, în care. care cade sufletulti celoră nebăgători de semă, indiferenți și neascultători de poruncile dumne„Qeesci. Ba, dia, fiindă simbolulă nevinovăției și a sfințenici,
nu se teme, după credința poporului, nici chiar .de. diavoli,
ci ea mergendă şi întrândă lără frică în iad, r&coresce
sulletulii celui ce se muncesce, prin stropirea apei de pe lâna sa,
de văpaia iadului și-i alinsză arsurile. şi ranelee causate prin
foculă celii nestinsti (1).
Mai departe crede poporulă,: că murind o femee îngreunată și dându-se o die a fătă de pomană peste raclă, după
ce a scoso din casă afară, va nasce pe cealaltă 'lum6 copilulă, iar dacă nu dai die depomană, atunci.nu pote nasce
copilulă, ci rămâne întrinsa înădușită (2).
|
Vaca, junca sat vițica, care se dă de pomană, însemn6ză

că laptele co-lii va da acâsta va curge până la ali ș&ptelea
n6mă,. și că prin

urmare

va

av6

ne

întreeruptii.

lapte

pe

cea-laltă lume (3).
po
Mascurulă însemneză, că dacă omulă n'a făcută nici-o
fântână, în vi6ţa sa, ca să aibă pomenire, în cea-laltă lume,
fiindă sufletulă săi însetată, trebue să bea din. scurmătura
mascurului din care isvoresce apă (4).
Gâseo, care se dă de pomană, când e sufletului fârte însetată, se duce la o apă, se scaldă, și intorecându se apoi
(1) Com de d-lă. G. Tomoiagă.
67) Dict. de M. Bărbuţă- din Crasna.:

(3) Dict. de M. Bărbuţă din Crasna... |
44) Cred. Rom. din Baia, com.: de T, Zahareseu.

,
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tidărăptii plină de apă.'po aripi, stropesce sufletulii . și-l recoresce (1).
“Găina, - atâtă - cea, care .se dă de' pomană
la starea
primă, peste 'sălașii, câtii și cea, care se dă mai pe urmă peste:
gropă . şi “despre -care vomit vorbi la loculii săi, se crede că.
se duce. pe cea-laltă. lume înaintea sufletului, şi scormolindi şi :scociorândi prin buruene și spini, îi face loci şi.
cărare ca să aibă pe unde merge (2).
|

“ Poporul .românii: călculză orele nopţii totă-deauna după.
cântarea: cocoșului. Cocoșul e pentru dinsulă celt dintâi
vestitoră ali luminei, şi ca atare, după credința sa, și celui
mai mare şi neimpăcati dușmani alu tuturoră spiritelorii
necurate şi r&utăci6se, cari umblă n6ptea şi comitii o mul-:
țime de fapte rele și înspăimintătâre. Când cântă cocoșulu,
atunci dispari t6te
. spiritele necurate, tâte schimele și tâte
nălucile. Chiar și . diavolulii icelă mai mare peste tote spiritele
necurate, cum. aude. cocoșulă - cântândi, îndată, se face și
elu nevădutu (3)..
Prin urmare cocoșului, ce se.dă peste sălașulă mortului
de sufletulă. acestuia, însemneză că -elă “în... cea-lallă lume
va anunţa, sufletului Grele ;
—va înspăimînta, și depărta prin.
"cântarea sa pe diavoli, ca să nu se apropie de sufletulii pentru

carea lostă

dată

de pomană; —va

ţin6 în cioculi săi

cumpenele de pe la vămile văsduhului și nu va lăsa pre
diavoli ca să facă Greși care vicleșugu, și trecendă sufletulă

prin

focului,

despre

care

ami

vorbiti

mai

sus,

eli va

sbura pe deasupra locului, îlă va stropi şi' răcori cu apă,
ca:să.potă irece mai departe. In .scurtă dist cocoșulii îi va.
servi ca anunțători ali drelorii şi apărătorii contra spiri(1) Cred. Rom. din Bala. com. de T. Zaharescu:
(2) Cred.

Rom.

din Bala, com.

*

de T. Zaharescu..

"(8) Mariană, Ornit. pop. rom, Il, 242 şi 244.

SC
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telorii celorii necurate Și rele cari vân6ză sufletele -6menilori (1).
Ă
In fine, colacii și crucerii sai banii, ce se dai la tâte stările
. peste sălașii, însemneză ca sufletulii să aibă cu ce, plăti vă-mile din ceea-laltă lume prin cari este nevoiti să trecă până
ce ajunge la locului de odihnă, iar luminile ce se dai dimpreună, cu colacii ca să aibă ce aprinde şi cu ce lumina,
când va trece-prin aceste vămi fârte: pericul6se (2).
Datina, și credinţa, acesta este fârte răspândită și în Banală.
Uni bocetă din Comitatuli Caraș-Severinii, care amintesce despre datina și credinţa acâsta, sună precum urmeză:
Pașii N. N. pași
Pe cale nainte.
Dar fie-ţi d'aminte

*

Că ţi-oră eși nainte

a

„|

Pui de grăurei
Tare mititei
Viderea ţi-orii cere.
Tu semă să ial.
.
Și să nu li-o dai, -

|

Pe cale nainte
Să-ţi fie d'aminte
Pui de golumbei

Mândri, sprintenel,

.

+

Pașulu ţi loră cere.
Tu sema șa iai
Și să nu ţi-lu dai,
Că măicuţa ta
Ea iar mi-o sări

Că ţi-o sări 'nainte

“ [Cu olcuţa nouă. |

Tată dala tău
Cu nouă bănuţi,
“Tu loră de li-i da
Te-i deseumpăra.
Pașii N. N. pașii

.

Tu loră de li-i da
Te-i descumpăra. :
Pașii N. N. paşi :
_|Pe cale nainte
Să ţi fie d'aminte.

(1) Com. de d-lă 6.
Români insă, precum
Nic. Cotlarciuc, stud.
prea multă în atingere

Tomolagă și alți Români din Bucovina.
— O scmă de
bunădră cel din Stulpicani, eredă, după cum mi-a com.
gimn., că cocoşii nu sunt curaţi, pentru că e! viniă
cu dracii, cari îi scâlă din somn de cântă dreptă la

E
|

miedulii nopţii şi cari se ţină necontenitii de dinşii. Totuşi credă și spună și

aceştia că dracii, cum audă vre ună cocoși cântândi, îndată crapă.»
(2) Cred. Rom. din Badeuţii. Com. de Av. Macovei, preotii: «La fie-care
stare se daii monede

de pomană

ca să trecă mortulii, in urma acestul tributii.

plăltită, mai ușorii peste vămI.» —Bilea, com. de Just. Cârdeiii,. stud. gimn.

—
Ţi-oră eși nainte
Pui de golumbele
Tare sprintenele
Graiulă ţi lori cere.

Tu sema să iai
Şi să nu ţi-l dai,
Că ți-oră mai sări :
Frații și surorile
Cu nouă colaci,
Dar de li-i da
Te-i descumpăra.
Pașii N. N. pașă,
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Pe cale nainte
Să-ţi fie dV'aminte

Că ți-loră eși nainte.
Pui de grăurei
Graiulă ţi-Porii cere.
Tu sema să iai
Şi să nu ţi-lu doi,
Că ţie ţi-o sări
Soţia d'aia ta:
Cu nouă creiţari,

Și loră de li-i da
Te-i descumpăra! (1)

Puiă de grăureă şi cei de golumbei sat golumbelele, despre
cari ne spune bocetulă că esă înaintea sufletului și-i ceri
pnşulă, adecă, cartea de legitimare, graiulii și vederea, sunt
spiritele cele. necurate, cari stati de strajă, sati pândă lângă
vămă și despre cari vomii vorbi mai „pe largă în unul din
capitolele următăre.
In fine, d-lii loan Becinega serie cu privire la credința
homânilorii bănăţeni despre vămi și la datina acestora în
decursulă stăriloră următorele :
«După mitologia daco-română, după credința poporului

români de astădi, dela păminti până la ală treilea ceriă
sunt nouă vămi, și la tâtă vama sunt diavoli şi furi cu
dinţi rinjitori, cari ceri sufletul călătoră dela îngerulă con-

ducătoră, acusându-li de grele păcate, ce a comisii în vicța
timpurană.

«Pentru. a. scăpa . sărmanulăi sulletii de grele învinuiri, și
prin urmare și de iadă, unde ca păcătosii are a fi maltratată pentru eternitate, poporulu românii și în speciali femeile
se îngrijescă de sufletul repausatului, dându i nouă creițari,
nouă colaci și nouă lumini, tâte numite 'saă menite cu:
„(U)

Com.

de Ioană Poporici, invățătorii,
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— «Dâmne primesce să fie arangelului,» —firesce îngerului,
care conduce sufletul; apoi: «Dâmne primesce să fie va« meșiloril, »
«Sufletulă, ajungândă la vămi, dă la tâtă vama ca mită
uni cruceră, unii colacii și o lumină de câră.
«Sufletuliă, astu-felă r&scumpăratii, ssbâră dela pămintă,
din acestă vale a necazuriloră, din acestă loci deprăvată,
plini de intrigi, invidie Și necazii în cea lume, unde este
veselie

eternă,

acolo

roșiloră și în corul

+

în lumea

nevinovaţilorii, în patria amo-

îngerilori ceresci (1).»

(1) «Dorile, datine popolare„»

în «Familia»

an. XI, Buda-Pesta,

1375, p. 269.

—
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NĂII.

PODURILE.

Fie-care omii, mutându-se din viţa acâsta, trebue, după.
. închipuirea, poporului români,
împărăţia ceriului, să trecă, peste
unele mai mici, mai înguste și
altele mai mari, mai late și mai

înainte de a ajunge întru
o mulţime de riuri și părac,
mai lesne de trecuti, iar
adânci, peste cari nimeni

nu e în stare să trâcă fără de ajutori,
Nâmurile mai de aprâpe ale celui repausată, voindi a-i
înlesni câtă se pste de multii trecerea şi peste aceste riuri, îi

așternă în cale în decursulii petrecerii sale de acasă şi până la
morminti în diverse locuri, şi anume: pe praguli casei sau
alu tindei, apoi lângă pârta ogrădii, la r&spântii și în crucile

drumului,

la, întrare

în curtea

bisericei

și în ținterimii,

sai pe pragulu ușei dela biserică și celu dela portiţa, ţinterimului, dar mai cu sâmă pe la tâte podurile, punţile, riurile, pâraele, șanțurile și gârlele cele mai însemnate, peste
cari

trebue

să, trecă

cortegiulă

funebralu,

câte

o bucată de

pânză curată de casă și cam de trei coți de lungă, sati câte
unit ștergari, ori câte o păreche de mâneci, ori o năframă,

—
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cari, în cele mai multe părți din Pucovina, se numesc poduri,

în unele însă și punți (1).
Pe lângă fie-care dintre podurile acestea, cari se așternii
tot-deauna de-a curmezișuli drumului, şi peste cari trece
mortul
- sai.
ii,
mai

bine

tulă, în multe locuri,

disă,

cei

precum

ce duci

sicriul

cu

bunăsră în Boianu,

mor:

Mahala,

Sireti și Bosanci, se mai.pune încă și câte uni colaci, sati
o bucată de pâne ori o franzelă, și câte o lumină de câră
galbenă (2).
|
In unele sate, precum bună 6ră în Boianii și Stupea, unde
este datină de-a se aşeda podurile din cestiune, mai cu s6mă
pe lângă punți şi pâraie, se l6gă în fie-care corni alu pân(ei, adecă ali podului, și câte un cruceriii (3).
In alte sate însă, când trecă cu mortulii peste ună pâriă,
în locu sa lege grifarii în cornurile „pânzei, o rudă de a celui

repausată

aruncă

unii

grițariă sa în pârăi sa

pe

de-

asupra, acestuia, iar după ce a trecută cortegiului. de cealaltă parte, aruncă altulu îndărăptă, fără însă a se uita
înapoi (4).
In ţinutuli Dornei din contră, când trecă peste o apă,

daii fie-cărui copilă câte uni

crucerii de pomană

(5).

Fie-care podă, nemijlocitii după ce a trecuti mortul peste
dinsulu,

se rădică

(1) Dat. Rom.

„a celoră

din

din

de jos

Boiană

Ropcea,

com.

și se

dă

şi Mahala, com.

de

1. de

dimpreună

cu colacul,

de d-lă V. Turturânti,

Cuparencu,

stud.

preoti;

gimn.;.a

celoră

din Bilca, com. de Just, Cârdeii, stud. gimn.;
a celori din Badcuţă, com.
de d-lă Av. Macovei, preotii; a celorii din Bosanci, com. de G. Tomoiagă,

cant, bis. şi I Blându, stud. gimn; a celorii din Berchișesei, com. de G. Ve:
lechorschi, stud. gimn; a celoră din districtulă Câmpulungului și alii Dornci,
audit dela ma! mulţi înși.
(2) Com. de Ionicăalii lui Iordachi Isacă; V. Turturână, preotii; și [. Blându
stud. gimn.

(3) Com. de d-lui V. Turturână, preoti; și Al. Baciă, stud. imn,
(4) Com.

de d-lă

Sam. Petrescu,

15) Diet. de M. Ursaca.

preotă,

și At. Ghermanii,

stud. gimn.:

-
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lumina, și crucerii, legaţi prin cornură; unuia dintre petrecători, de regulă unei femei saă unui bărbatii săracă, de

pomană (1).

In unele sate, după ce sa rădicatii de josii, se păstreză
până după înmormintare şi abia atuncea se. dati unoră fe-:
mei sărace de pomană anume ca, dacă e obucată de pânză,
să-și facă cămeșă dintrinsa, iar dacă e ștergari,. sălii aibă
de îmbroboddlă (2);
In unele locuri nâmurile cele mai de aprâpe ale mortului
dati unei femei s&rmane o bucată de pânză curată sait mai
multe ștergare [rumâse, ca, să le aștârnă ca, poduri.

„_

Pemeea,

luândi pânza sau ștergarele, le așterne

mai întâi

pe. praguli casei, apoi la eșirea din ogradă, la tâte încârniturile. drumurilorii, pe unde trece ingropăciunea,
la -tâte
.
stările, în line înaintea ușei ţinterimului şi a bisericei, iar
după îngropăciune rămânu femeii care le-a toti întinst (3).
Și iarăși în unele părți este. datină ca.pânza, ce s'a aşternutii pe pragului casei precum și cea care se aşterne dinaintea,

ținterimului,

să

nu

se

dea

de

pomană,

ci luând'o

de jos și ştergându-se cu dinsa, s'o puie sai în sicriu alăturea.
cu mortului sai so arunce în grâpă înainte de ce se acopere

mortului cu ţărină (4).
(1) Dat. Rom. din Boian și Vicovulu-de-sus, com. de d-lă V. Turturenă
preotii; a celoră din Ropeea com. de Em. de Cuparencu: cIn Ropcea la fiecare podă, ce se pune, se dă şi câte uni colaci cu luminare aprinsă pe deasupra raclei cu mortul, la săraci saii copil de sufletulă mortului»; a ce

loră din Succvă, com. de D. Curişă, stud. gimn ; a celoră din "Bosanci, com.
deI. Blândulu; a celori din Dalacena, com. de M. demna; a celori din
Berchiseșel, com. de G. Velhorschi, stud, gimn.

(2) Dat. Rom. din Stupea, com. de Al. Baciă, stud. gimn.
(3) Dat. Rom. din Stulpicani, com. de Nic. Cotlareiucii, stud, gimn. ; a celorii
din Câmpulungă, com. de V. Gheorghiu, stud. gimn; și a celoră din FundulăMoldovei,.com.

de 1 Tonigarii,

stud. gim.

(4) Dat. Rom. din Succva com. de D. Popovici, stud. gimn. și a celoră din
Todiresci, com. de 1 Avramii, stud. «imn.
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Podurile sati. punţile acestea, cari. în cele mai multe părți

se încredințeză unei femei. cunoscute ca să le aștârnăîn calea
mortului, se punti, după unii, cu scopu ca, mortulă, când
va, ajunge la riurile sai păraele de pe cea-laltă lume, să nu
fie nevoită a trece de-a'notulă (1), sai neputândii trece, să
nu fie constrinsii a, rătăci în colo și în câce pe pământiu (2),
ci din contră să aibă peste ce trece, credândi că, fie-care
bucăţică de pânză sai ștergari în cealaltă lume se preface
intrună podă sai punte, care se întinde peste apele-cele mai
mari și mai grei de trecută şi peste cari sufletulti pote apoi
ivece tocmai ca și peste ori-care pod saii punte din lumea

acesta (3).

|

După credinţa unora însă podurile, ce se puni în calea
mortului, stati în legătură
cu :puntea raiului, despre care
am amintiti mai sus că e fârte îngustă şi fârte cu ancvoe
„de trecută. Deci sufietulă, după ce a trecută acuma prin
tote zămile, ajungândiă le puntea raiului, care se află nemijlociti înaintea raiului, așterne pânza ce i sa pusti în cale,
când a fosti petrecută la mormîntiă, peste puntea acâsta și
(1) Cred. Rom. din Câmpulungă com. de V. Gheorghiu: «când trecii peste
ună podă sai părăă, întindă o pânză ca să nu trecă mortul prin apă.»
“(2 Cred. Rom. din Stulpicani, com de Nic. Cotlareiue: «despre podă
se
crede, că preste dinsulu trece sufletulii când nu pâte trece așa. Dacă
nu se
pune pânza acâsta, atuncea rămâne sulletulă rătăcindii pe pămenti.»
(3) Cred. Rom. din Bilca, com. de Just. Cârdeiii stud, gimn: «ştergarel
e se
pună mal alesii dacă trece mortulii peste ună părăi, credendiă
poporul

că mortulă

are

să trâcă și pe

cea-laltă lume

peste

ape,

iar

ştergarele se

facu atunci în poduri.» — Cred. Rom. din Ropeea, com. de I. de
Cuparencu,
stud. gimn: aștergarele puse peste părtiii, podă sai punte, insemnă că
mortulă,
adecă sufletulă lui, nu va afla impiedecări în cea-laltă lume.» — Cred. Rom.
din
Mahala, com.de Ionică.a lui Iordachi Isacii : «So crede că numai dacă se puii poduri de acestea pâte mortulii străbate în drumulă ce-lă face cătră cea-laltă
lume.»—

Cred. Rom.

din:

Bosanci,

com. de 1 Blândului, stud,

gim.: «Pânza

se

chemă puute! șigeredii că: mortulii trece:pe e.»— Cred. Rom. din
FundulăMoldovei, com. de C. Mercheşii şi 1. Tonigariă stud. gimn: «Pânza
însemncză podă sati punte, ca să aibă pe ce trece riurile din cea-laltă lume.»

-
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așa trece: mai departe. Cui nu i sa.pusi podi în: acâstă
lume aceluia nici. în cea-laltă lume nu i se pune (1).
„Causa însă: de ce se pune în calea mortului numai. pânză,
ştergare şi nălrămi de pânză, e pentru-că, fiindă pânza forte
chinuită, să afle sufletuli ușurință în lumea viitâre (2).
Luminele, cari se dai de pomană împreună cu podurile,
însemneză, că mortulu, când are să trâcă peste vre-uni
podă şi mai alesi peste puntea raiului, le aprinde
.ca să-i

iumineze, și așa trece mai departe (3).
Iar colaci: şi grițarăi, cari se dai în același timpi de pomană, precum şi aceia cari se aruncă în apă, sunt meniţi
pentru zăm? sai mai bine dis pentru stâlpii podului, pe cară

trebue mortulii să-i plătâscă înainte de ce trece (4).
Dacă nu s'ar lega cruceri în cornurile ștergarului, sati nu
„Sar arunca, peste apă ori în apă, când treci cu „mortul
peste unii părăii, atunci lesne i sar pute întîmpla sufletu-

“lui ceva în decursuli trecerii sale până ce ajunge la raii (5).
Totu așa faci şi Românii din Afoldova și Ţira- Românescă.
Aceștia,
gârlă

sati

când
rîu,

trecă cu mortului peste vre-ună
asemenea

aruncă

în apă

care însemnâză plata podului (6).
Ce se atinge de poduri, și în aceste

podi, .pârăă,

o pară

sai

bani,.

țări, mai alesi însă

(1) Cred. Rom. din Balaccua, com. de M.Jemna stud. gimn. şi a celoră din
Câmpulungi, com. de V. Burduhosă, stud. gimn.
(2) Cred. Rom, din Mănăstidra, diet. de Elisabeta Agapi.
(3) Cred. Rom.

din Bosanci, com. de V. Blându şi a celoră

din Câmpulungii,

com. de V. Burduhosiă.
(4) Cred. Rom. din Stupea, com. de Al. Baci, și a celoră din Fundulăi-Mol-dovei, com. de ]. Tonigariii,
:
(5) Cred. Rom.

din Crasna,

com.

de Al. Ghermană,

stud. gimn.

(6) Burada, Inmorm. p, 25-26: aDacă se intemplă, că mortulă să trecă peste
ună podă, atunci unulii din nemurile repausatulul aruncă în apă ună bani,
adică plătesce podulii». — Tocilescu, Revista pentru Îst. etc., an. Il. vol. III.
Bucuresci 1884. p. 287. — Ion€nii, op. cit. p 39: «Dacă ună mortă se trece
peste o apă, una din rudele lui aruncă în acea apă ună banii, plata podului.»

—
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în Aloldova, se întinde pe praguli porții casei o pânză albă
sai o năframă, peste care trece convoiul funebru,-a doua
pânză se aşterne la jumătatea drumului, și o a treia pe pragulu porții: dela biserică; când se trece peste acele pânze,
se aruncă câte o monedă. peste ele, apoi se dai de pomană
la s&raci pentru sufletulă repausatului împreună
cu o
luminare, ună colacă şi monedile aruncate.
Aceste poduri alegorice închipuescit punțile co are să trecă
sufletul mortului, ca să ajungă la ușa raiului, iar monedile
pentru ca să platâscă vdmile, de aici şi dicerea: «plătite să-ți

fie vămile! (1)» In comuna, Baia din. judeţuli

|

Ma
Sucevei, plaiulă -Muntele,

în Moldova, când scoti mortulă din casă îi punii pod la
pragii, apoi la pârtă, la, vre-o punte, podiă sai șanți, precum
şi la portița bisericei, o bucată de pânză cu vre-o câți-va
bani întrinsa, și după ce ai trecută cu mortulii o dati de
pomană. Pânza acâsta însemneză poduli ce se întinde peste
apele de pe cea-laltă lume, peste cari are să trâcă sufletuli:
Cu câtii mai multe poduri de acestea se dati de pomană,

cu atâta e mai.bine
În comuna

(2).

Rădășeni, acelaşi județi, podurile.se puniă toc-

mai ca și în Bucovina. laii adică uni vali de pânză de
casă şi tăindo în 12 bucăți, punti 12: poduri peste punți,
poduri, șanțuri,

iar unde

nu sunt

de

acesțea,

puni

și în

(1) Burada, Inmorm. p. 26. — V. Alecsandri, Poesil pop. Bucuresci 1866,
nota dela p. 140. — Lambrior, op. cit. p. 153: .câtâtă la scoterea mortului
din casă, câtii și la fie-care oprire în drumu, femeea reposatului dă de pomană câte o bucată de pânză, numită podă, însoţită de o luminare
de ceră.
Acestea închipuescii podurile ce are a le trece sufletulii răposatului in cealaltă lume până va ajungelaraiă». — M. Nistoră, Româncă din Mălini, jud. Sucâva: «ln Mălini se pună de regulă numai trei poduri şi anume: unulă acasă,
unulii la mijloculă drumului şi unulă la biserică. Aceste poduri însemneză
punţile de pe lumea cea-laltă.»
.
(2) Com. de Titii Zaharescu, stud. gimn. de loci din Baia.
„ Mariană, Inmorm. la Românt,

20
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alte locuri, numai să se împlinescă numărului de 12. O semă
puni chiar până la 24 de poduri, iar unii, și cu deosebire cei mai s&rmani,

punii de regulă

numai

trei.

Mulţi inși și mat alesi cei mai cu dare de mână,
în loci

Cui

de pânză,

cămăși

nui se punii

cusute.

podurile, acela nu pâte

apele din cea-laltă: lume,
ț&rmurile. lori (1).

punti

ci rătăcesce

trece peste

necontenitii pe lângă

În fine, în comuna, Borâiă, înainte de

a scâte mortuli

din

casă, așternu între pragulă casei, în care a statii mortulii, și
între pragului din afară, unulu dintre cele mai frumâse și
mai scumpe lăicere; iar pe pragulu din alară, punii în acelaşi timpi o perină.
Aceste dou obiecte, cari, după ce au trecuti cu mortulit
“peste dinsele, se daii preotului funcţionari de sufletul celui
repausati, însemnâză ca mortului să aibă în cea-laltă lume
pe ce se culca (2). Căci se crede că, precum în lumea

acesta, așa și în cea-laltă Gmenii vori av6 patului și așter-nutulu loră pe care vori odihni,
Dovadă despre acestă credinţă, avemii şi următorulit bocetii
din Transilvania, districtult Năstudului :
Râgă-te, cui te-i ruga,
hRâgă-te lui Niculai

Să-ţi facă unii pată în raiti.
La capătului patului
Meri cu mere rotunoire,

Cu frunqele rotogsle;
In patisă te odihnesci,
In umbră să te răcoresci. (3)

(1) Dict. de st. sa părintele G. Lateșă și. A. Pletosă.
(2) Dict. de sf. sa părintele G. Lateşii
(3) Com. de d-lă 'T. Simonă.

—
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In Basarabia obiceiul de a se face poduri, când se scâte
mortulit din casă, se păstreză peste toti loculu; se pune
chiar pe pragului ușci o cergă, unii Jăviceră sati ună prosopit
și de-asupra o perină și o strachină cu mâncare; atâti
perina câtă și strachina, se dă de pomană, pentru ca să
aibă pe ce se culca și ce mânca mortului pe cea-laltă lu-

me (1).
(1) Burada, Inmorm. p. 26—27.

—
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AXIIL.

PROHODULU.

Cum ai ajunsi şiai intrată în biserică, dacă mortulăa
fosti dusi cu năsălia, se pune dimpreună cu acâsta în pridvori sai în despărțitura bărbătâscă, adecă în nausă, iar
dacă a fostii dusii în cari, căruță, sanie sai pe umere, se
pune pe unii felu de catafaleii sait pe două scaune. In același timpi se pună în prejurulă lui, atât în. dreptulă capului câtu și la picidre, de o parte și de alta, câte unii
sfeșnicii cu o lumină mare pe dinsulă, la capi altii sfeșnicia
cu toiagul, iar de-asupra secriului în dreptulu pieptului

st. evanghelie cu o cruce peste dinsa.
După ce sa așezată asti-feli şi după
acuma tote luminile
din biserică, începe

“
ce sai

aprinsă

de prin prejurulă săi precum și unele
preotulă prohoduli, care se face după

cum pescrie «rinduiala îngropării

mirenilorii» tipărită în fie-

care rugăciunarii sau molitfenici, și care pentru cei înaintaţi în virstă e ceva mai lungii şi din causa acesta dureză
mai multă, iar pentru copii mai scurtii, căci aceștia se so-

—
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cotezcii a, fi siguri de împărăţia,

ceriurilorii pentru

nevino-

văţia lori (1).
In multe locuri, atâtit din Bucovina câtă și din Jloldova (2),
este datină ca nemijlocitii după începerea prohodului unulă
dintre n&murile mai de aprope ale repausatului să împărțescă tuturor celorii presenți câte o lumină de ccră galbenă
sai şi câte una, albă, pe cari le ținii apoi aprinse toti timpulii câtit durză prohoduli, iar după aceea, stingendu-le,
le remânii loră.
In comuna Baia, din judeţulă Sucâva în /oldova, dacă
mâre uni părinte sau uni frate, fiii, respective fraţii şi surorile mortului, ţinii câte doi la unii capătii ali secriului în
timpul, când se află acesta în biserică, luminări aprinse în
mână (3).
In unele părți din Zransilvania și Banati, dacă biserica
e departe de locuinţa celui repausatii, saii dacă repausatulu
a fostă unii omă săracii și nemurile sale nu sunt; în stare
să-i facă pompă mare, atuncă preotulu îi cetesce prohodulă
pe scurti în sobă (chilie) sai afară, şi după sfârșirea, acestuia, împărțindu-se lumini şi cârpe atâti preotului câtă și
cântăreţilorii, precum şi la cei ce ducii mortul, crucea ori
stâlpulă, se pornescit cu dinsuli dreptii la ţinterimi, unde
îlu înmorminteză (4).
La Românii din J/acedonia, i se cetesce sai în biserică,

ca şi lo noi, sait. dinaintea intrării în biserică (5).
In Bucovina
se cetesce prohodulă „dinaintea, bisericei
numai celorii ce ai muriti de o morte molipsitâre, precum
şi femeilorii ce aii muritii îndată după nascere și cărora
(1)
(2)
(3)
(1)
(5)

Vedi
Dict.
Com.
Com.
Dim.

despre acâsta și Lambrior, op. cit. p. 155 — 154,
de sf. sa părintele G. Lateşii, preotii in Rădășeni.
de Titi Zaharescu, stud. gimn. de locă din Baia.
de d-li Rom. Simi şi d-lui loanii Popovici.
Bolintinenui, Călătorii la Românii din Macedonia, p. 91.

—
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rugăciunea de curdțire. Dacă însă:
acesta, chiar morte fiindi, atunci

e iertati a se băga și'n biserică.

In multe părți, atâtă din Bucovina, câtii și din cele-lalte
țări locuite de Români, pe lângă adevăratulii prohodui, este
datină dea se ceti, mai alesii dacă repausatuli e înainta
ti

în virstă, încă și rugăciunile îertăciunii de toti Dlestemuli și

afurisenia, în decursul cărora, când rostesce preotulă
cuvintele: «deslăgă pe adormitulă robulă tei N. N.» sai iartă
robului tei N», fie-care petrecătorii, care se află de
faţă,
dice: « Dumnedeii sd-lă ierte.»
o
Dacă repausatulă a fostii unii fruntașii și omi cu vadă
în comuna sa, dacă a fostii o muere evlavidsă şi mamă
bună,
saii uni feciori ori fată mare, dela cari multă bine
sari
fi putută aștepta, atunci nu numai că petrecerea i
se face
cu cea mai mare pompă, și prohoduli i se cetesce
în bi::
serică, ci 'tot-odată, după sfârșirea, rugăciuniloria de ietăciu
ne,
i se ține ȘI O zertăciune,

tesci faptele cele mai

vița sa (1)

adecă

o cuvintare, în care se amin-

însemnate

și demne

'

de urmati

din

Si

In vechime era, datină atâtii în Bucovina cât şi în Zran-:
silvania de a se lua iertăciune în numelg celui morti
nu:
numai

în

prosă,

ci: Și

în

versuti,

„unii fel de oraţie, ai că se cântat

cari

ai

se recitau

ca

de către cantorulii bisori-

cescit ori de către unit altii oratorii sait cântăreții, care, cold

mai de multe ori, „singuri le-a compusii.
i
Ca, dovadă despre acestă, datină, usitată în timpulii presentă
mai mulţi în Transilvania şi Ungaria, ne pote servi următâ
rea
iertăciune versificată din Transilvania, care mi-a comunicat'o
d-lu B. Iosolii, și care a deveniti acum poporală:
(1) Pretutindene în

Bucovina, Transilvania și Banată,

Vedi și Ioană Niţu Macovei, Dat. pop.
liei,» an. VI, Gherla 1882, p. 94.

rom.

com.de

[. Popovici,

la inmorm., în cAmiculu fami-
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“Taica, care-a adormiti
Prin mine celt umiliti,
Se râe' acum de iertare

Cu obidă și cu jale.
Mai întâi și mai de grabi

La a lui soţie dragă,
Strigândă tare şi grăindi
Şi din inimă oltândi:
Oh! iubita mea cea dulce
Dela tine nu mvași duce,
Dar dacă a rinduitii
Acela ce ne-a ziditii
Acum să ne despărţimi,
Mai multi să nu ne 'ntâlnimă,
Noi că ne vomit despărți
Si mai multi nu ne-omiă tâlni.
'Pu r&mâi de mine 'n pace,
Că ci: alta n'am ce-ţi face,
Făr să rogii pre Dumnedcă...
A cerului archierei
Ca de tine să grijescă,

Multi bine să-ți dăruâscă.
Ce ei ţi-am greșitii m& iartă,

Ca să capeți în ceri plată.
Apoi iară mă întorci
O
Cu lacrimi mari: ca de focii
Din inimă suspinândi
Şi-alti doilea cuvînti rostindii

Pentru caţi remasii de mine .

Ne-aşezaţi cum se cuvine,
Domnul să vă dea răbdare
La năcazulău vostru mare,
Să vă mângăe la tote
Pân' la ceasulii celui de morte.
Despre câte vam greșitii
In timpii câtă am vicţuitii
Acum m& rosii do iertare

Cu-obidă şi jele mare,
Ca și voi să căpătaţi
Mângâere între frați
Sin vicţa cea vestită,
,
Cunună neveștejită.
Şi tu soră Anicuţă
Sufleta mea și bunuţă,
Ce de trebă te-ai purtati
Şi bine m'ai ascultati,
Ei acuma-ţi mulțămescii
Şi multi bine îţi poftescii
Şi de ţi-am greşitii vr'o dată
Trăindă timpii multă la olaltă,
Rogu-m'acum de iertare

Cu obidă, jele mare.
Intoreu-mă înc'o dată,
Cu inimă săgetată
Cătralii mei cuscru iubiti
Pre

care multi

lam

doriti

Cătr a mea dulce: măicuţă
Dela care am suptii țiţă,

Şi-a Domnului preotesă,
Jupânâsa mea al6să,

Care m'a născutii, crescuti,
Şi la şeolă m'a ţinută,
De totii răului m'a cruțatii

Şi vouă de vam greșitiu
Sai cu-altii-ceva vam smintită,

Până carte-am învăţatii,
Şi cătr'ali mei

fii iubitii,

Rogu-m'acum

de iertare

Cu obidă, jele mare.
Şi m& rogi de patronie

Fiindă de toti năcăjiți

La alt mei fiti ca să fie
Tisturilori, tutorilorii,

Pân' la inimă răniţi

Marilorii și miciloră !

Pentru că-sii la despărţitii.
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Altă, sertăciune versificată din Bucovina, și aflată într'unte
Caietii scrisă în 24 Noemvrie 1846 de Gheorghe Macoveiă,
orășani din Rădăuţi, sună precum urmâză:
O tu mârte mânisă
Astădi mă scosci din casă,
Şi-alta nu mi-ai dăruită

lăr' unii pustiti de mormîntit
Ca să trăescii în vecie
Cu jale şi cu urgie.
Oh, amarii și grea.durere,
Morte fără mângâere.

Fiţi toți veseli și voioși
Şi 'mpreună sănttoși,
Că iată ei m'am gătită
Și de totii m'am despărțitii

ȘI pe drumii că m'am pornită,
La locuri pustii am nemeritii,
Și nu cunosc unde m'am opritit
Ca unii nemernică pribigitii

Et de-acuma înainte

La împăratul celii cerescii.

Nu voiii mai grăi cuvinte,

Ei vă rogi nu vă 'ntristaţi,
Ci pre Dumnedeiă rugaţi

„Că

iată călătoresci

Şi nu mat sunt omii lumesci,
Ci mă& chemi unii lut uscati
Şi ca mâni

voii

[i uitatii.

S6rele că mi-a apusii,
Din

lume

iată că-să

dusi,

AM& ducii la loci de suspint
Şi la uni lăcașii străini.
Pentru codru 'ntunecatii
Ca 'n mâni străine-am întratt,
Grea furtună şi gerâsă
ME surpă mortea din casă.

Să găsescii locii înverditii .
La raiului celui înfloriti,

Să găsescu loci de verdâţă,
Să vEdă a Domnului față;
Ca
La
Că
Că

ei să mă odihnescă,
locă lină să-m& umbrescii,
am fostii unti ticălosii,
dâr voii av folosi,

Cutundatii

în p&catii

mare,

Că dâr' voii ave iertare.

Că acesti cumplită păhară

Veniţi fraţi de:vă stringeţi

Imi pare fârte amari.

Impreună

Oh ce pahari veninosi,
Oh mă surpă de toti jos
Şi m'am dată în periciune

mă plângeţi

Şi v& luaţi iertăciune
Cu lacrămi de ?ntristăciune.
Vin” și tu a mea soție,
Ce mi-ai fostă din cununie;

In morte şi putregiune,

Veniţi și voi copilași

Și pentru-a cesta gândiţi,

Dragii tati cuconași;

Că ca mâne să cătitaţi
Cu mortea să v&'njugati
Că nu scii diua nici câsuli

Veniţi prieteni și vecini,
Că de-acum sunteți străini,
lată nu sunt cunoscutii
După cum noi ne-ami avutii,

Ci dar' și voi vă gătiţi

Când vi s'a inchide glasuli.

Vedeţi cum sunt, la ce stare,
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M'am

veştejitii ca:o fl6re,

In pămiîntii a pogoritii

M'am

uscată

Şi luţi uscată

ca o ciucore,

su

făcută.

,

Nu mai am de-acum scăpare.

Spălaţi-mi faţa cu apă

Unde-sii fraţii cei iubiţi
Şi de-aprâpe cunoscuţi ?
Veniţi rude și părinţi
Și versaţi lacrămi fierbinţi,
Veniţi rude şi surori
Și m& "'mpodobiţi cu flori,

Şi mă petreceţi la sr6pă
Şi-mi udaţi trupulă cu vină,
Oh! ca pre uni robii străini.
Plângeţi fraţi și mă iertati,
Diua bună vă luaţi,
Că m& ducă unde nu sciii

Veniţi dară și voi frați

Și la voi noii să mai vii.

Diua bună v& luaţi,
Că raiulii: mi s'a închisti

Şi cuvintaţi toți cu sete
Ca Dumnegei să mă ierte,

Şi făclia mi s'a stinsă,

Că eă, ca unii vinovati,

Și sunt ca unii vinovatii

Multe voii fi şi stricati.

«

Cu giulgiuri. înfășurată,

Acum tâte le lasit jos

Cu mânurile pe piepti
Și o mârte grea așteptiă,

Ca unu străinii, păcătosii
Şi vedeţi-mi a mea stare:

Cu frunte posomorită

Unii mormîntii plini de putâre.

Şi cu fața veștejită.
'Tâtă firea cea zidită

Rămâneţi frați sănătoși,
Că iată ei am plecati

De Domnulă împodobită

Şi 'n mormintii m'am așezati!

După cetirea rugăciuniloră de îertăciune, respective după
ținerea, cuviîntării, când începi preoții sai cântăreții
a cânta:

«veniți frațiloră să dămii mortului

sărutarea cea mai de

pe

urmă,» atunci copiii şi rudeniile cele mai de aprâpe îli
sărută, dacă e descoperiti, pe obrazii sait pe mâni în semnii
că-și ieati iertăciune dela dinsulă, iar dacă e acoperită, atunci

ii sărută numai crucea şi prietenii săi precum toţi cei-lalţi
creștini câţi se află de față. lar începutului acestei sărutări
îlă face totă-deauna preotulă,. care după ce a sărutat crucea

și evangelia, îli bine cuvintză, pe când toți ceilalți
numai: «Dumnedeă să-lii ierte și să-l odihnescă! (1) »

dicii

(1) Pretutindene în Bucovina. Vedi şi Burada, Inmorm. p. 36.—Lambrior,
op. cit. p 15t: «După sfârşirea prohodului vină rudele să dea mortului sărutarea cea mai de pe urmă, după care ilă scoti cioclil din biserică și-lă ducă
la gr6pă.»

—

Datina, de
de pe urmă
ce ne spune
de pe urmă
vărsa, asupra

Siria (1).»
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a da mortului, înainte dea, se înmormînta, cea
s&rutare era usitată, și la vechii Romani. Iată,
în privinţa, acâsta Properţii: «Tu vei pune cea
sărutare pe buzele mele îngheţate, când se va,
corpului meii o cupă plină de miresme din

Sărutarea, acâsta însă, care în unele locuri, mai alesii
unde e datină de a se duce corpulă descoperiti până la
ținterimi, se întâmplă, adeseori chiar lângă gr6pă nemijlocită
înaintea,
înmormiîntării (2), e de altmintrelea usitată nu
numai la Români, urmașii Romaniloră, ci și la alte popsre
creștine de ritulii ort. orient. precum bună ră la Rutenii

din Bucovina.
După
preotul,

ce ai 'sărutatii
care

sa

retrasă

acuma

toți

sf. cruce și

în restimpulă

acesta

cevanoelie,
în

altariă,

unde și-a strinsă lumina și tulpanuli sati ștergaruli, căci
în cele mai multe părți și mai alesii din Bucovina, nu îndătinâză mai multi după prohodă a merge cu lumina în
mână până, la ţinterimii, ese din altar și încheie prohodulă
prin

bine cuvintarea

pomului,

a

pomenelorii, acolivei

și a

pausului.
Fiii repausatului, respective părinții sai n&murile cele mai
de aprâpe ale acestuia, cum vădii că preotulă ese din altară, se apropie de pomi, pomene și colivă, le rădică pre
tâte acestea în sus și prind a le huțuța în sus și 'n jos
totu timpulă cât dureză panachida, iar când cântă cântăreții
ultima coccinica pomenire» sati eterna amintire», atunci le
rădică ceva mai sus şi apoi le losă pe încetişorulii jos.
Cei-lalți inşi cari se află de față și cari nu potit ajunge
(1) Lib. I1,.Eleg. XIII. v. 29.
Osculaque in gelidis pones suprema labellis.
Quum dabitur Syrio munere plenus onyx.

(2) Burada, Inmorm. p. 38.—

—
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ca să pună mâna, pe ciurulă în care se află pomulii, pe șipuli cu pausii sai pe tavaua (blidulăi) cu colivă, se țină cu
mâna drâptă unii de vesmintele altora sai numai pun
mâna, unii pe alții (1).
|
Ac6sta, însemnâză că, precum se ţinii Gmenii unii'de alţii
la sfinţirea, și rădicarea pomului și a colivei, așa se vori
țin6 și sufletele, unele de altele când voră ave să iasă din
iadu (2).
Punerea mânei drepte a preotului și a nâmuriloriă repausatului pe pomene, pomii, colivă și pausii, iar a, celor-lalţi inși,

câți se mai află de faţă, pe umerile celoră dintâi, și ținerea, ei
asti-felă până după sfinţirea și rădicarea acestorit obiecte, e
de origine fârte veche.
La Indienii, Egiptenii, Perșii, Iudeii, Grecii și Romanii
cei vechi, când sacrifica animale (vite), preotulii sacrificătorii împreună cu cei-lalți sacrificători, cari crai de față,
puneaii mâna, pe vita respectivă (nu era, iertatii unul în numele

altuia a o face acâsta), căci socotiati a fi o simbolică
străpunere a persânei loră, prin urmare și a ptcatelorii celor

sacrificători, încât prin predarea părții pămîntesci (a trupului), credeai că prin acelii sacrificii sufletuli ajunge a se
împreuna cu Dumnedeii (3).
În părţile acelea, unde este datină ca nemijlocitii după
înmormîntare și întârcerea petrecătorilorii dela ținterimiă, să
se iacă -comandare sai prasnică la casa, celui repausatii, atâtii
pomului cu pomenele, cât și.coliva se trimiti dela, biserică,
îndărăptii acasă, și numai pausuli se duce până la ţinterimit
In acelea, locuri însă, unde nu este datină dea se face.
în aceeași di comandare la casa repausatului, se duce până
(1) Pretutindene in Bucovina şi Transilvania, com. de d-li Rom. Simi.
(2) Cred, Rom. din Transilvania, com. de d-lă Rom. Simi.
(3) Sim. Mangiuca,- Călindari pe an. 1882, Braşovi 1831, p. 141.
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la mormînti nu numai pausulii, ci și pomului şi coliva, cari
se împărțescii apoi după îmormintare la petrecători de sufletulă repausatului, sait le iea, preotulii și le împărţesce numai cu cântăreții și cu pălimarulă (1).

Toti. așa se face și în unele părți

ale

Transilvaniei, cu

acea deosebire numai că Românii din acestă ţeră gustă pe
rândi, ca și în Bucovina, nu numai din colivă sati colibă,
după cum o numescii ci, pentru iertarea p&cateloră, ci și
din pausă, dicândi în același timpi: «să-i fie pausii» sai «Dum-

neeă să-lă ierte,» sau « Dumnedei să-lă odihnescă», credândi că
negustândii din pausă şi colivă şi nerostindii cuvintele acestea, repausatuli nu se pote mântui de păcate (2).
In Bucovina se crede că sufletulă gustă, mai întâi și întâi
din pausă şi colivă, de aceea, acestea, două + se dai întâiași

dată de gustat (3).

|

In fine, sfârşindă de rădicati pomuli, scoti mortulii din
biserică şi se pornescă cu dinsulă spre ţinterimiă.
La ducerea sa, spre ţinterimi se observă aceeași ordine
și datine, ca şi până la biserică, cu acea deosebire numai
că de asta, dată, după cum ami amintiti și mai sus, nu se
face nici o singură stare.
Afară, de acâsta trebue să mai observămii încă şi aceea,
că dacă mortulă în calea sa de acasă până la biserică și
dela biserică până la ţinterimă se întâlnesce cu cară încărcate

cu

fenă

sait hrană,

atunci,

credi

Românii,

că au

să mai moră în sati încă și mulți alți inși (4).
Ce se atinge de cântăreți și fluerari trebue să notămii
că ei și de astă dată îndătineză a cânta totii drumuliă. Dar

(1) Com. de d-lă V. Turturenă, și alți Rom. din Bucovina.
(2) Com.

de d-lii Rom.

Simă.

(3) Cred. Rom. din Bilea, com. de Just. Cârdeiu.
(3) «Luminatoruli» an. X, Timișra, 1889, No. 25 în Fvișoră.
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mai cu stmă bocitârele, atâtii celea din Dacia-traiană, câti
și celea din Macedonia (1), nu înceteză, de telu a boci, ci
ele,

apropie

înainte,

mai

ca şi

diferite bocete,

bocesci

până

ce se

de ţinterimu.

lar când ajungii şi dati să intre în ţinterimiă, ic:
Bucură-te ţinterimii,

Că-ţi mai vine-unii trandafiră,
Da nu vine să 'nflorâscă,
Da vine să putredescă /

Sau aşa:

|
Bucură-te ţinterime
Că trandafirii mândru-ți vine,
Da nu vine să 'nflorescă,
Ci vine să putredescă! (2)

Sai așa:
Bucură-te ţinterime,

Căci o fl6re mândră-ți vine,
Dar nu vine să 'nflorescă,

Ci vine să putredâscă!
Dacă

mortului

e mamă,

în urma

căreia

ai remasi copii:

'Tat' avemi și nu ni-l buni,
Mam'o bagă "n sintirimă ;
Tat avemii și nu ne crede
Mama-i mortă nu ne vede,
De-ar fi tata câtii de bunii,
Toti ţipă copiii "n drumu;
De-ar fi-o mamă câtii de rea,

Toţi îi strânge lângă ea. |
Şi la fraţi și la surori
Mergi pe ani de două ori,
Iar la mamă și la tată

Mergi în totă diua o dată (3).
(1) Bolintinână, Călstorii la Rom. din Macedonia, p. 91 —92:; aDupă uni
mortii vinii femeile plângătâre de profesie ca la cel vechi.»
(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
(3) Din Transilvania, districtuli Năsăudului, com. de d-lă T. Simonii
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însuratii :

Bucură-te ţinterime
Că și-alii mei gospodari
Da

nu

vine,

vine de trăitii,

Da vine de putredită.

Gospodaruli mei celă dulce,
Stăi o Iccă, nu

te duce,

Să ne luămi diua bună
|
Vedândii

In câsulu isti di pe urmă.
Te acoptrii cu pămîntii,

Tu nu dici nici unii cuvintă 1)...
nevasta, rămasă, că bărbatulă ei nu-i răspu
nde

nemicit pentru că, mortii fiindă, nici

continuă mai

.,

nare

departe,

dicându:

Bucură-te
Că şi-ei
ME rogi
Uni anii

ținterimă,
la tine-am să vint.
să nu bănuesci
să mai zăbăvesci,

cum să-i răspundă,

Pân' băeţii soră mări,
De nu morii mai năcăji:
De cojoeii și de sumanii,
De ciobote, de tulpană ! 2)...
Astă-feli bocescii ele de cum se apropie de
ținterimi și,
după ce intră în acesta, până ce ajungi lângă
grâpă, în
Care are să se înmormînteze repausatulii,
|

A

(1) Din Ciuderii, dict. de M. Popescu.
(2) Din Ilișesci, dict. de sora mea Titiana.
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XXIV.

MORMINTULU.
Precum la facerea, toiagului şi a secriului, așa, și la săparea, gr6pei, în care are să se îngr6pe celui repausati, se iea
mai întâi măsură de pe morti și după măsura aceea se
sapă apoi gr6pa,
,
Dacă la săpatuli unei gropi pentru unii morti se gâcesce
grâpa mai mare de cum trebue, atunci se crede că va mai

muri cineva din acea casă saii din nâmuli celui repausată (1).
In
ciocli
tori;
şi de

Bucovina şi Jloldova fie-care grâpă se sapă sati de
numiţi altmintrelea. gropniceri, gropari, gropași și săpăiar în unele părți ale Transilvaniei îngropatori (2), sai
cătră, alți Gmeni din sati, cari nu sunt înrudiți cu

cel morti (3). In Transilvania, şi niai alesi în comunele Bucova, Bonțarii-de-sus și Bonţarii-de-jos, se sapă numai de cătră rudeniile cele mai

de aprope.

(1) Com. de d-lă Ionică alu lui Iordachi Isacii.
(2) Com. de d-li Rom. Simi: «Omenii, cari facă grâpa şi bagă pe morti
în ea, se chiamă pe aici, adecă în Orlată, îngropători. EI sunt parte rude de
ale mortului, parte alți 6meni, cari lucră pe plată.»
(3) Veqi despre acesta şi Burada, Inmorm. p. 35.
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In fera-Românescă, ţinutulă Prahova, preotulii începe mai
întâi a săpa grâpa, dândă de trei ori cu hârleţuli în pă-

mintă (1).
Atâti grâpa, după

ce e gata, câtii şi măsura

păzesci, mai alesi în Țera-Românescă,
ele

vre-ună

câne, căci

trecendă

acesteia, se

ca, să nu trecă peste

se crede

că vori

mai muri

și alți membri din familia mortului (2).

|

Intrândă procesia în ţinterimă și apropiindu-se cu mortulii
de grâpa, în care are să fie pusi, bocitrele din Bucovina,
sau mai bine disit n6murile cele mai de aprâpe ale repausatului, cum dai cu ochii de lutul prâspăti săpatit începi
a se întreba și a dice:
De ce mi-i pămîntul grosi:?
Că mânâncă celă frumosti.
De ce mi-i pămiîntulii grasi? -

Că mânâncă celă cu hază! (3)
Totu aşa faci și cele din Transilvanta.
lată uni bocetii și din acâstă țâră, care asemenea se
bocesce nemijlocită după ce aii întratii în ţinterimii și ai
datăcu ochii de lutulă aruncati pe mărginile gropei:
Negrule
Pămîntule !
Lăcati ai .
Şi cheie n'aj, .
Ce încui
Nu mal descui.
Cine apuc'a'ntra sub tine,
Până-i lumea nu mai vine.

Negrule
Pămîntule,

(1) Burada, Inmorm. p. 35.
(2) Ioncnă, op. cit., p. 36.

(3) Din Siretiă, dict. de Ruxanda Ienachi.

|
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Mulţi omeni ai adunati
Si nu

to-ai mal

săturatii.

Mulţi 6meni ai înghițită

Şi toti nu te-ai hărăniti (1).
y

ȘI

L_:
a
.
ar,de cum-va mortul e feciori holteiu, atunci bocesci așa:

Ce nuntă
„E astă nuntă! .*
Nuntă fără ceterașii
Mirele zace "n sălaşit;
Nuntă cu stegii părostiti

4

,
”

Pre mire-li bagă ?n pămiînti! (2).
mai

Cele din Joldova,
„0

fiică:

alesi când

mortuli

e unii fii gate

e»

Dragile mamii sprincene,
Cum s'orii jace buruene;
Dragii mamii ochişori,
“Cum ori cresce bozişori ;

Dragile mamii mânuţe,
Cum

n'orii mai

face trebuţe;

Dragile mamii picioruţe,”
Cum n'oră mai face urmuţe.
Şi mămuţa, când ar sci,
acesti loci Vai părăsi
Şi ?napoi iar ai veni,
Cărărușa ţi-ar plivi

.

.

Ă

.
,

De iarbă și. de mohorii
"Să scil că-i e mare dori.
De când tu mai părăsitit
Şi dela mine-ai pornită

Cămeșa ţi s'o negriti.
Da m'oi ruga multişorit
Să iei sema binișori

Să-mi trimiți cămeșuica
_(1) Din Orlată com. de d-lui Rom. Simi
(2) Din districtulii Năsăudului, com. de d-li T. Simonă.
-Aarianii, Inmorm. la Români.

21

Pe şueruli vântului
Prin fundului pămîntului,

Că ei albă ţi-oi spăla-o
Și frumosi mi ţi-oi usca-o
4

Şi n'oi pune-o nici în bâre,
Nici

unde-va

la r&câre,

Nici în fața sorelui,

,

Cin faţa pămintului. ...,
Şi te-i șterge pe obrază
|
Şi-i vede de-ali mei

năcază

(1).

In Banată din contră, cum ajungă cu mortuli în ţinterimi, o femee dintre nâmurile acestuia, muma, soţia, sora,.
ori altă, nemotenie, alrgă înaintea procesiunii, se aruncă:
în grâpă şi cu o maramă în mâna dreptă atinge păreţii gr6pei de trei ori după olaltă, ca şi cum ar voi să-i măture,
şi apoi iese afară (2).
După ce a ajunsi acum procesiunea lângă grâpă, bo-.
citârele

înceteză

de

bocitu,

iar ducătorii

ieaă

mortul

cu:

secriulă de pe năsălie și-l pună pe doi drucușori sai pari,.
cari sunt așezați de-a curmezișuli grâpei, și lângă cari se.
află încă și două funii saă chingi lungi, de cânepă, numite.
în unele părți și Urdie sau taclite (3), cari servescii gropa-rilorii spre slobozirea, mortului în grâpă.
In unele părți din Jloldova, adeseori se întrebuințâză, în.
locii de funii, nisce bucăţi de pânză, cari, după ce se lasă.

mortulă în gr6pă, rmâni

cioclilorăi sai groparilori (4).

Dela parii și funiile acestea vine apoi și proverbul: «i:
se apropie funia de pară» sau ci sa apropiată funia de pari, »-

care se dice de regulă despre ună omii forte slabă, ce nu:
mai

are multi până ce va muri.

(1) Din Răvășeni, dict. de Aniţa, Pletost.
(2) Com. de d-lii los. Olarii.
(3) Burada, Inmorm., p. 36.
(4) Lambrior, op, cit., p. 154.
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După ce sa aşezatii pe cei doi pari cu picidrele spre
răsăritii și cu capulii spre apusii, după cum e datină de ase
înmormînta nu. numai Românii, ci şi toţi cei-lalți creștini
de ritulă ort. orient., și după ce ai încetati! acuma atâti
fluerarii de cântatii din fluere, câtii și bocitorele de bociti,
preotulă începe ectenia, morțilorii saii panachida, după care
adeseori ţine şi câte o cuvîntare [unebrală, mai alesii dacă
mortulă a fostii unii omi cu vadă în comuna sa,
Sfârșindi ectenia, respective cuvintarea, îi face paosulii
sati apaosuli, adecă îlii stropesce cu vină, pe alocurea, și cu
unti-de-lemni, dacă e descoperită, peste trupă, iar dacă e
acoperiti, peste capaculă secriului în formă de cruce (1).
In Transilvania, districtul, Năstudului, se stropesce cu
„apă, care se allă într'o ulcică, şi ulcica aceea se dă de
pomană la vre o copilă, ce se află de faţă (2).
La Romuni cra asemenea datină dea se turna vină pe
rămășițele mortului și anume după ce i se ardea corpuliă.
Iată ce ne spune în privința acâsta poetul Virgiliu: «după
ce rămăşiţele mortului 'aă fosti prefăcute în cenușă și sa
|
stinsă flacăra, se spală cu vinu (3).»
lar naturalistulii Plinit dice: «Legea Posthumie a. regelui Numa dice: că rugul să nu fie stropit cu vinu. Și
nime să nu se îndoescă că elii a hotăritii acesta din causă
ca să hu lacă cheltueli zadarnice.» (4)
După ce a, stropitit preotuli pe celii morti, groparii punit

“(1) Pretutindene

în Bucovina.

Vedi şi Burada,

.

Inmorm.

p. 36 — 37, — Lam-

brior, op. cit. p. 154.
(2) Com de d-lii f. Simonă.
(3) Eneid. lib. VI, v. 219:
Postquam collapsi cineres et flamma quievit,
Reliquias vino et bibulam lavere favillam.
(4) Mist. nat lib. XIV, 12: «Numae regis Posthumia lex est, vino rogum
ne respergito, quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet.
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capaculii secriului și-lă închidu, dacă a fostă până atunci
descoperiti, prindă apoi capetele funiiloru, rădică puţină secriuli cu mortulii în -sus, tragă parii de sub dinsuli și-i dati
de o parte, și-lă slobodi pe încetișorulti în gr6pă, astiă-fel
ca să nu se r&stârne sai! să se smintescă cum-va, și anume
totu- deauna, cu picidrele și cu fața spre răsăritu, de unde se
ivesce lumina și în cotro are să plece la învierea morțilorii
Și judecata, cea de apoi (1).
E
Mai înainte însă de a se slobodi în grâpă i se ieau de pe
dinsuli tote podobele cele: scumpe de aurii și arginti, precum :
cercei, salbe, inele și altele (2).
Datina acâsta, de a scâte dela morti ori-ce podâbe de
aură înainte de a se înmorminta era usitată și la Romani.

[a dată

la aceștia

tocmai dela,

legea celori XII

Așa în Tabula

X, IX. se dice: «Să nu se îngrope

cu

dinții

aurii;

dacă

vre

unui

mortă

erai

legați

Tabule.
mortulă
cu

aură,

de-lii vorii îngropa sau arde cu aură, se comite o fraudă (3).»
In Basarabia, înainte de a se lăsa mortuli în gropă,
mai este încă și acea datină ca preotulit să-i pună pe frunte

«cununița», care nu

este

nemică

alta

decât o

bandă de

hârtie sau de mătasă pe care este zugrăvită Is. Christosii,
Maica Domnului și St. Ioan, avendă scris și rugăciunea:
«Sfinte Dumnedeule, sfinte tare, sfinte fără de mârte, miluescene pre noi,» iar pe pieptă se pune «molițfele pentru sertarea
păcateloră» tipărite pe o colă de hârtie.
Tote aceste rugăciuni erati mai nainte scrise în limba

română, acum însă în limba. rusescă (4).
(1) In Bucovina şi Moldova. Lambrior, op. cit. p. 134.
(2) Burada, Inmorm, p. 56.
(3). Neve aurum addito. Qui auro dentes vincti escunt,
sepelire urere se fraude esto. —

II, XXIV,
(4) Burada, Inmorm., p. 38.

ast im cum illo,

Vedi totă despre acesta și Cicero, de legibus,

.
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Nemijlocitii după ce Tai slobodită și așezatii în râpă, gropa:
rulii rupe măsura, gropei în trei bucăţi și astii-telă o pune
lângă cosciugii sai de-asupra acestuia, credândi'
că, dacă
va lăsa-o afară, e rea de uritii pentru celă ce va lua-o (1).
In același timpit când se slobde mortulu în grâpă, bărbatul sai .nevasta, mama sau sora, mai pe scurti unulu
dintre nemurile cele :mai de aprâpe ale repausatului, aruncă
în grâpă peste secriti unulii sait mai mulți cruceri de aramă
mai rarii și de arginti, cari insemnă, că mortulă își plătesce
pămîntulu în care are să şeqă, ca, să nu qică cei-lalți morți
că elu șâde de geaba între dînşii. Precum plătesce el în
astă lume pentru că veţuesce, așa trebue să plătâscă și în
cea-laltă lume pentru că șede și se odihnesce (2).
Toti aşa facii și Românii din Transilvania cu acea deosebire numai că aceștia credi că crucerulă ce-lă aruncă el în
morminti îi servesce mortului spre a se plăti de vama dela

podi sai dela punte (3).
In același timpu aruncă şi ducătorii strupurile de flori
precum și cordelele dela piepti de-asupra secriului (4).
După acesta iea preotului hârleţulă cu care sa săpati
grâpa, târnă cu dinsuli de trei ori ţărină peste pânza cu
care e acoperiti mortuli, sati dacă e închisii secriulii, peste
capaculii acestuia, rostindii în acelaşi timpu cuvintele: «Ali
Domnului este pământulă și plinirea luă, lumea, și toți cei ce
locuesci întrînsa;» apoi pecetluesce gr6pa, adică face cruce
“cu hârlețuli în tuspatru păreții grâpei, sau, după cum e
usitată

în

unele

localități,

numai

în partea

despre

capi,

(1) Ionenu, op. cit, p. 13.— Diet. de A. Pletosii, Româncă din Rădășeni.
(2) Dat. şi cred. Rom. din Mahala, com. de Ionică alu lui Iordachi Isac; —

a celorii din Boianii, com.

de d-lit. V. Turturenii;—a

com de d-lui 1. de Cuparencu,

stud. gimn.

(3) Com. de d-li T. Simoni.
(3) Dat. Rom. din cele mai i multe părți ale Bucov inel.

celor

din Ropcea
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rostindii

cuvintele: « Se

pecetluesce

mormîntuli

adormitului

„ robului lui Dumnedeă N. în numele Tatalui și ală Fiului și
ali Sfintuhui Duhă,
«pomenire. »

amină, » şi cvecinica lui

amintire » sa
|

Românii din unele părți ale Jfoldovel credă şi spuni că
preotulii de aceea face cruce și pecetluesce mormintuli, pentru
că elu prin acâsta însemneză loculu ca, la a doua venire
sufletului să afle corpului s&u și să se potă întrupa.
Dacă mar face crucea, acesta, atunci sufletulă nar pul€
nimeri corpulii.
In același timpii, când face preotului crucea, qice îngerului
cătră sufleti:

—«Vedi

suflete, unde-ţi e trupulă,

caută

bine
ca

la a

doua venire să scii unde e îngropatii și să-lu poți afla! (1)»
După acesta iea cădelniţa cu care a căditii până atunci
pre celui mortă şi aruncă toți cărbunii și cenușa dintrinsa
alăturea, cu secriulii, apoi se desbracă de ornate și se retrage
de o parte (2).
Cum a aruncati preotulit țărînă peste morti, de-auna prind
y
a arunca peste dinsulu și toți cei-lalți 6meni cari se află de
față câte o mână de țărînă, qicândii: «să-ți fie țerina ușdră, »saiă
«să-l fie țărîna ușdră,»—asă fie iertati, »-—cierte-i Dumnedei păcatele»,—
« Dumnedeii să-lă ierte,»
— a Dumnegeu să-ă facă parte

din împerăția cerului,» saă afie-ă țărîna ușâră și odihna lină» (3).
(2) Dict. de M. Nistoră din Mălini,
(2) Dat. Rom. din Bucovina şi a celori din Transilvania com. de d-lă
Rom. Simii. — Vedi şi Lambrior, op. cit, p. 154.
_ (8) Pretutindene usitată în Bucovina, Moldova, Țera-Românescă, Transilvania și Banată. Com. de d-nii 1. Georgescu și Rom. Simă: «La mormintiă este
obiceiii ca, fie-care să arunce

câte

unti pici de ţărină în gr6pă, după

ce pre-

otulă a făcută cruce în cele patru părți ale gropei, după ce a trasii de trei ori
pămintă peste mortii şi a aruncată cenuşa din cădelniță.» — Lambrior, op.
cit. p. 154: «După accsta iea fie-care petrecătorii câte o mână de ţărină și
aruncând'o

peste

morminti,

dice

asă-i fie frina

ușoră;»

apol

se

întorci

—
La

Romani,

preotulu
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după terminarea

ceremoniei înmormintării,

stropia pe toți cei de faţă,de

trei ori cu apă, iar

Preficele diceaii îndată

«illicet» sat asre licet,»

putemiă merge a casă.»

După

adică,

acum

acesta poporul, plecândii dela

loculii arderii, avea datină a striga de trei ori: Salve! Vale!
„sau aeternum -vale! adecă: cân veci să-ţă fie bine,» și «sit tibi
terra levis!» (1) adecă «să-ți fie țerina ușbră.», Aceste erai,
<a şi la Români, cuvintele cele mai de pe urmă îndreptate
cătră morti.
|
|
|
Virgiliu le numesce «novissima verba» (2).
Şi de 6re-ce cuvintele acestea, nu sunt contrare învă&țăturei
lui Is. Chr, astădi le audimii, nu numai la Români, urmașii
Romanilori, ci şi la alţi creştini (3).
“

O sâmă de Români,

în loci să arunce de o dată țărina

în grâpă, se frâcă mai întâi cu pămînti pe mâni, ca să
„nu Je amorțâscă mânile, și abia după aceea îl aruncă peste
sălașă, iar . persnei celei mai supărate îi băgă țărină pe
după capii, parte ca să-i trecă suptrarea și să uite pe celu

mortii, parte ca să n'o năcăjască sufletulii mortului (4).
In unele locuri, şi mai alesii în Basarabia și loldova,
după ce a pecetluitii preotult mormintuli și a aruncati ţărina, peste morti, totii poporulii, care se află de faţă, bate
cu toţii acasă întovărăşindă pe rudenit.—Burada, Inmorm. p. 37. — Bojinca,
op. cit. Nota dela p. 203: eDatina dea arunca pămintă peste mortu se păstreză
“ între Români în tâte părţile de ei locuite, pentru că, după ce se pune mortulă în mormintiă, toţi câți se află de faţă aruncă câte o l&că de pămintu peste
el ;» şi la p. 218,... amar virtosă în Banati este forte obicinuită de a dice
- toți, când plecă dela mormintii, afie-i frina ușoră.»
(1) Mart. Epig. lib. IX, 30.
(2) Aeneia. VI, 231.
(3) M. Besanii, op. cit. No. 59.
(4) Cred. Rom. din Transilvania, com. de d-lă R. Simi, şi d-li T; Simoni:
«după acâsta fie-care asistentă, luând puţină lută, se frecă pe mâni și-l
aruncă în mormintă pe sălașii.» — Cred. Rom. din- Bucovina. com. de d-lă
Nic. Preliciă, şi a celoră din Moldova, dict. de M. Nistoră.» .
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câte dou&-spre-dece mătănii, dicândă şi: « Dumnedeii să-lă odihnescă» saii «Dumnedeii să-lă ierte» (1).
In Bucovina, și anume în unele comune de prin munți, este
din” contră datină ca să vină doi bucinători, și -punendu-și
bucinele crucișii peste gr6pă, începi 'a bucina de jale (2):
In alte comune, totii dela munte, şi mai alesii într'acele, unde.
mortuli n'a fostii petrecuti cu fluerari, se apropie acum
unulii, care scie mai bine dice din fluerii, de grâpă și începe a cânta o doină de jale (3).
De-odată cu 6menii începi și groparii a arunca virtosti

țerînă cu hârleţulă şi a umple grâpa cu pămîntu, până ce
„faci de-asupra ei o movilă lungărâţă și puţinii rădicată, numită mormântă (4), iar bocitorele din Bucovina prindă din
noii a boci și a dice: :
|
Bată-te pustia lutii

Multii ești negru și uritii.
Soridra-i îndrăgritii
Şi mi-ai puso în pămintii
Şi mi-ai pus'o la r&câre
Să n'o-ajungă I6cii de ssre.
Nici sorele nu mi-a arde-o,

Da nici vântulă nu mi-a bate-o.
Nici n'a călca pe picicre

Numa

șed6 la răcore.

Dragul nostru trupușorii
Cum s'a face lutişori,
Dragii noștri ochişoră
Cum sorti face mândre flori.
Oiu! săracă faţă albă,
Cum te-i face ţernă nâgră.

(1) Burada,

Inmorm.,

p. 37.
— Diet. de A. Pletosti.

(2) Vedi și Burada, Inmorm. p. 37
— 38.
(3) Com.

de d-lă Nic. Prelici, stud. gimn.

(4) Vedi și Lambrior, op. cit. p. 134.
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Din sprincene
Sândiene,
Din mânuţe
Flori albuţe,
Din guriţă
Tămâiţă. (L)

Sai aşa:
Bată-te pustia lutii
Multi eşti negru și uritii.

Pe nenea Vai îndrăgită |
Şi mi.Pai pusi în mormintit.
Nici sorele mi la arde,
Nică vântuli nu mi la bate. -

N'a mai âmbla pe picidre,

Numa șede la ricâre.
Din astă di în colea
Noi miluţă n'omi

av6,

Nici miluţă, nici tătuță,
Nici pe nime cu priință.
Neniuţuli mei multă iubiti!
"Da cine te-o' sfătuit

Soţioru-ţi de-ai uritii?
Da cum de te-ai înduratii
Soţioru-ţi

Lemnelorii

de-ai lăsată,

şi pietrelorii,

Neerilorii străinilorii? ! (2)

Cele din Transilvania:

|

,

Bucură-te sinterimă
Mândră fl6re-ţi răsădimii,
N'o răsădimi de "nfloritii,
Răsădimă de putreditii,
Nu răsădimii să "nflorescă

Răsădimi să putredâscă !

(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
(2) Din Crasna, dict, de M. Bărbuţă.
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Sau:
Dragul

mamii, puli de-argintii,

Cum vei putredi ?n pămîntă,
Ţernă nâgră-i putredi
Şi de tine nu

voii sei!

Rogă-te cui te-i ruga,
R6gă-te la săpători
Să-ţi lase o ferestruică,

|

Măcar câtii de mititică,
Ferestruică

Să-ţi mârgă

cătră

sore,

ce-va r&câre!

Sau:
Dragulu mei, tată de trâbă,
Te vei. face ţernă nceră,
„Căci te duci pămîntului
Şi ne lași uritului,
Căci te duci agiaguluy
Și ne lași amarului!

dar

de

cum-va

mortulă

e vre-o

fată

şi are

sori,

acesta o

“cântă astu-felă:
Fost'ami două surorele
Ca doi pui:de rindunele.

Dumnedei celă buni și sfintii
„ Pre noi adi ne-a despărțitii,
Tu ?n grâpă io pe pămîntiă,
Tu 'n grâpă te-i odihni
Io în lume m! oiii năcăji. (1)
În cele mai multe părți din Bucovina,

în satele de peste Pruti,

precum

dră

Boiană și Mahala, şi de dincâce

de Prutii în Badeuţi, Iliesci, Vicovulii-de-sus,
Vatra-Dornei, nemijlocită după ce a începutii
(1) Com. de d-lă T. Simonă. -

bună

Câmpulungi
groparulă a

—
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arunca lutii peste mortii și a-lii astupa, vine o femee dintre
n&murile, cele mai de aprâpe ale repausatului, și îi dă peste
râpă uni cocoșii sait o găină nsgră ori pestriță, apoi o ulcicuță
cu apă, o nătramă saii uni ștergarii, unii colacii sait o pâne şi o bucată de huscă sati sare; o lumină și unii cruceră (1).
Toti aşa facii și Româncele din unele părți ale Zrausilvaniei, Joldovel şi 'Țeril- Romdnesci (2).
Tâte obiectele acestea .servescii pe de o parte ca, plată
sroparului pentru ostensla sa (3), pe de altă parte însă crede
poporulit că prin aceste daruri, dintre cari nu tote se dai
în
unuia, şi aceluiași gropari, ci întruni locă unele iar
altul

se face

altele,

aibă şi elă
Dănuescă
morminti
In cele
înainte de
stropescii

îndestulii

sufletului

morti,

celui

ca să

în cea-laltă lume, iar aici pe pămintă să nu se
nime pe dinsulă că sar fi arătatii chiar și în
avari (4).
mai multe părți atâti găina câtă și cocoșulă,
ce pornesc cu mortului de acasă la biserică, se
cu apă și le spală picidrele, ca. să fie câtit se pote

|

de curate (5).

Găina, care se dă pretutindene groparului peste grâpă
sai mormiîntii de sufletulii celui repausatiă, însemneză, după

credința poporului

românii,

deschiderea

.

e

(1) Com.

în cea

drumului

de dili G.

V.

cant. biser.;

Tomolagă,

Turtureană,

preotă;

Av.

Vedl şi Burada,
Macoveiii, preotii;: V. Burduhosă, stud. gimn.; M. Ursaca.—
Inmorm , p: 38.

:

,

mat dă câte
(2) Burada, Inmorm., p. 38: «La cioclit, în unele locuri, li se
T. Simoni:
—
ulcică.»
o
câte
sai
luminare
o
şi
colacă
unii
ună șervetii,
e nâgră, în
«Peşte grâpă se mal dă ca elemosină şi o găină, cu deosebir

altă colore» — A..Pletosii
- unele casuriși albă saă după împrejurări şi de
lumină şi pânză de
colacă,
găină,
dă
se
grâpă
«Peste
:
Rădășeni
din comuna
”
”
o cămaşă celui ce a săpată gropa.»

(8) In unele
după cum se
" (4) Com. de
(5).Com. de

i se plătesce bănesce,
locuri, precum bună oră în Câmpulungii,
poti învoi.
d-lă Av. Maeoveiu, preotii.
d-lă G. Tomoiagă. cant. bis.

—
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Jaltă lume, căci se dice, că ea, merge înaintea sufletului totii.
scociorândi și chemândă, ca, și când ar ave pui mici (1);
și 'n chipulii acesta conduce ea sufletuli până la porta ra-

duluă (2).
Mulţi înși, şi mai alesi cei mai avuţi, îndătineză a da.
peste gropă 'saii morminti de sufletulă celui repausatii nu
numai câte o găină, ci şi câte unii miel, o ie, o juncă.
sait o vacă cu vițeli, după cum e și puterea mortului, cărora, ca.şi găinei li se spală mai întâi picidrele, și cari
se dai de regulă unui bărbati sai unei femei sărmane (3).
Totă așa facii şi Românii din cele mai multe părți ale-

Moldovei şi “Țărek- Românesc!
Cu privire la Românii
ne spune următârele:
«După

ce uni

morti

(4).

din
|

Tera

este

înmormintatu,

Sati unii mielii peste mormiîntii.
se scuture

pe

mormântă,

ca

Romântscă

d-lii

se

Oia să fie udată

cu

acea

apă

trece

Ionânu:
d
o 6ie

cu apă, să-

scuturată

de

pe

lână să se stingă foculu iadului, ce pâte arde pe mortă» (5).
In alte părţi, toti din Ţ6ra-Românâscă și anume din pla-.iuli Prahova,

asemenea

este,

sau

mai

bine

disă,

era

datină de a trece peste mormintii

(1) Mariani,

Ornitologia pop. rom.

op. cit. p. 13: «După

ce uni

morti

mai

de

multi

o die, berbece,.

t. II. Cernăuţi 1883, p. 254. — lonent.
este îngropată,

se dă peste mormintă

o:

găină, apoi acea găină se dă de pomană pentru acelui mortă, ca pe: -cea-laltă.
lume să-i ricâe poticele cu ciulini.»
(2) Cred. Rom. din Crasna, com. de d-lă At. Gherman. — Cred. Rom. din
Stupca, com. de AI. Baciii: «In Stupca groparului i se dă totii-deauna o găină
de coldre diferită. Omenil credă că găina aceea: se duce inainte și-l arată.
mortului drumuli. Dacă se afli undeva unui drumă râu, atunci scobesce.
găina cu ghiarele, tocmesce drumul și mortulii merge cui uşurinţă.» *
(3) Pretutindene in Bucovina.
(4) Burada, Inmorm. p. 38, — Lambrior, op. cit., p. 154: aDe este plugarii bo-.
gatii il dă peste
ne€gră.»

gropă o vacă, iar de este săracă

(5) Op. cit. p. 13—4,

unii cocoşi

sai

o găină.

-

—
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curcă, gâscă, rață, găină, dicânqit că numai acelea, mergi
înaintea 'mortului de-i descurcă calea la rai; acelea erai”
.
apoi ale preotului (1).
“Dacă mortuli a fosti holteiu, sau omit de arme, i se
aduce calulii la mormîntiă şi acolo se dă de pomană unui
alti holteiu (2).
In Banată este datină ca după slobodirea, mortului şi
anume înainte de ce se aruncă țărină peste dinsulu, să se
dea peste grâpă la șepte 6meni sărmani 7. cr. şi şepte colaci în cari se împlântă și câte o lumină aprinsă. Insemnarea.
acestei datine este ca sufletulii repausatului să potă, cu ajutorulti acestei pomene, străbate spre ceri prin cele șepte
“vămi, cari trehue numai decât să le trecă (3).
După ce sait împărțit tote. darurile, despre cari ami vorbită până aici, și după cea sfârșitit acum și groparuli
«de umpluti gropa şi de rădicatii mormîntul, iea crucița, care
a fostă făcută dimpreună cu coșciuguli și care a fostii
adusă nemijlocitii după acesta, şi o împlântă la capulăi mor”

|

tului.

Cruciţa acesta, ale cărei cornuri se acoperă la unii cu
două scândurele ca să nu putredescă de grabă, în cele mai
multe

părți

din

Bucovina,

se

înlocuesce

mai pe

urmă

cu

“una mai mare și mai frumosă de stejari saii chiar de petră,,
În vechime, ne spune G. Săulescu, că peste crucița acesta

se punea. o pânză de uni coti cu inscripția D. M. 0.(4).

In ţinutul Năs&udului din Transilvania, crucița, acâsta se
pune la piciârele mortului, ca, la a doua înviere mortulă
sculându-se să potă îndată lua crucea, care-i va sta în față,
(1) Tocilescu, Revista pentru Ist. etc, an. II, vol. III, Bucuresci 1884. p. 337.
(2) Burada, Inmorm.,-p. 38.— Lambrior, op. cit., p. 154.
(3) Schott,

op. cit.,p

302,

(+) Apud Burada, Inmorm. p. 42.
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și cu ea a mână

să potă arta celui atotă putinte.că e creș-

“tină (1).
In alte părți din

|
Zransilvania, în loculă crucii,

se pune:

la capulă mortului uni stâlpă anume spre acestii scopit cioplitii (2), sau o petă mare.
Dovadă despre punerea pietrei avemii și următorea doină.:
Măi bădiţă, trupă ginoași,
îti cu tine duce-nași,
Duce-mași, câtii aşi vede,
Cu uritii nași mai şedea
Că uritulii n'are l&cii
Numai trei scânduri de bradă

-

Și-o petră mare la capi (3).
Lia cei mai bogați
se

pune

pe

atâti

mormîntul

din Bucovina
lorio

câtă și din J/oldova,

pstră, fie

culcată,

fic

în

picidre, avendă săpată pe ea sorele și luna, și cuvintele:
obicinuite: «Aici zace robului luă D-]eă N. N.» şi apoi trecă-

torilorii :«diceţă D-dei să-lă ierte» (4).
In vechime datina dea se pune pietre pe morminte eră
cu multă mai usitată şi mai răspândită decât în diua de
adi. Cu deosebire însă Domnitorii, apoi boerii cei mai însemnaţi

și mai

avuți

precum

și prelaţii

bisericesci

puneaii

toth-deauna pe mormintele familiilorii loră pietre, cari erait
iorte frumosă și iscusiti lucrate şi împodobite pe la mijlocii
cu diferite flori, iar pe margini cu inscripțiuni în reliefi,
în cari se arăta de multe ori nu numai diua, luna și anulii
repausării și a înmormiîntării respectivului, pe .ală. cărui
mormintii se aședa, ci iot-odată și câusa morții.
(1) loană Niţu Macovei, «Dat. pop. rom.la înmorm., în «Amiculă familie!»
an. VI, Gherla, p. 94.
|
„(2) Com. de d-lă Rom. Simi. .
(3) Grigorie Sima, Cântece pop. din Ardeli, publ. în «Convorbiri literare»,
an. AV,

laşi, 1882, p. 358.

(4) Vedi despre acesta și Burada, Inmorm. p. 41,
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Mulţi îndătinaii a. face asti-felii de pietre nu numai pentru:
familianţii lori, ci chiar şi-a pentru sine înşi-și. De aice vineapoi că pe o sâmă de pietre de acestea nu se află. săpate:
_diua și: anul repausării şi a înmormintării, fiindă că urmașii:
lori, așezându-le în grabă pe morminte, uitară mai pe urmă
să 'ndeplinescă, .inseripțiunea.
Astă-feli de pietre mormiîntale insă le întâlnimii mai multi.
numai,

cum

după

am

cei mai

spusi, la domnitori, la boerii

distinși şi la cei mai însemnați ctitori bisericesci, și mai
multă prin biserici și ?n apropierea acestora, unde era mai:
nainte datină dea se înmormiînta mai toți creștinii, și nu:
în ţinterime depărtate de biserică, ca m timpul de față.

şi:

Poporulă de rând îndătina şi n timpurile vechi, ca

acuma, a pune numai cruci și pietre simple; ba une-ori.
chiar:şi numai ună -bolohanit spre ase cunosce mormiîntulii.
La

capului

care după

mortului,

repausare

lângă

cruce,

se -înfige

bradulă,

şi

a fostii pusi înaintea, casei, și adusit:

”

la mormintii înaintea procesiunei (1). .

De multe ori la capulii celori tineri, și cu deosebire a
fecădrelorii se plântâză şi unii firii de iedera, care de-apururea.
este verde (2), apoi unii liliacă, sai uni trandafiră (3).
Mai târdiă li se plânteză, toti la capi, și diferiți pomi
roditori, precum? cireşi și vișini, meri și peri ăltoiți, mai
rare ori perji sait pruni, totit-deauna însă numai de aceia, ale(1) Burada, Inmorm. p. 41.— Lambrior, op. cit. p. 153: «In unele părţi pe:
lângă crucea, ce se așeză la mormintii, la capul mortului, se mai înfige toti.
acolo, și ună bradi tonării, impodobită cu flori, dacă repausatulă era holteiit.
Bradulă este ingropati la capulii sicriului, încâtii numai virfuliiii rămâne alară,.

—Bojinca, op. cit. Nota dela p. 213.
Frâncu, op. cit. p.

174:

«La feciori și la fete se

punit

la mormintă

arbori

înalți de bradii cu strămătură pintre cetină, cari la inmormintare se ducii pe:
umere de doi feciori.» —Dict. de M. Ursaca, şi alţi Români! din Bucovina.
(2) Burada, Inmorm. p. 41.—Bojinca, op. cit. Nota dela p. 213.

(3) Dict. de M. Ursaca.—Dict. de M. Nistoră.

—
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-
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-cărorii fructe i-ati: plăcută mai tare repausatului. lar mormintele se prelaci întruni felii de ștraturi puțini rădicate
“dela suprafața pămîntului și mcunjurate pe de laturi cu brasde
verqi, pe cari se sâmănă apoi totă felulă de flori de grădină,
“precum: busutocă, magherană, Lemnult Domnului, rosmarină,
văsdăge, ochișele, gura păharului simpla si. bătută (einfache
und doppelte Astern) măzerenă, fonfiă, budiene (1) și garâfe (2).
Românii din Banată, cum începe a se desprimăvăra,,,
prindă a scâte câte unii pomit mai nainte de ce pornesce
“mugurulă pe dinsulu, sai uni dudă, unit mări, ună pării,
-cireși sau vișini, — alții scoti și tufe de trandafiri, precum

și alte feluri de flori, şi ducându-le la morminte, le sădescii
“și anume: pomii la capulă mortului lângă cruce, iar tufele
«de trandafiri, şi florile pe morminti. Florile servescii spre
înfrumusețarea mormintelorii; iar pomii parte ca să umbrescă
mormintuli celui repausată, parte pentru ca gustândi cine-

va din roduli lori să dică: «fie de pomana mortului

și a

celui ce Pa sădită,» parte ca cu timpulii acelii pomi să rămână loci și semn de pomenire şi de cunâscere a celui
repausatii, de Gre-ce crucea putredesce și se prăpădesce, pe
când pomuli rămâne pe qeci de ani;
— parte să pună acești
pomi și pentru aceea, ca să aducă la sânta biserică ceva
«dobândă, căci rodindi merii, perii precum și cei-lalți pomi,
la timpul câcerii se vindă' fructele lori la licitaţiune” și
-așa încurge în visteria bisericii măcarii vr'o câți-va fiorini (3).
Cum a sfârșitii* groparulă de rădicatii * mormiîntulă, de îm“plântatii crucea sai stâlpulu, și de înfiptii bradul la capului

(1) Budienele sunt plante, cari facă flori galbene şi cari, chiar când se usucă,
nu-și schimbă colorea.
(2) -Com. de Av, Macovei; M. Ursaca, dict. de A. Pletosă și M. Nistoră, —Vedi
-şi Burada, Inmorm. p. 41.
(3) Com. de d-lă Ioanii Popotici, învățătorii,
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mortului,

bocitârele

mai

rostescii pentru

ultima

6ră urmă-

torele cuvinte:

”
Oi! amari
Morte fără
Nemicii nu
Numai ună

şi grea durere,
'ntârziere,
ne dăruii
mormîntă pustiiă!

(1)

Omuli bea, se veselesce
Şi de mârte nu gândesce,
Mârtea-atuncea mi-lu găsesce
Şi-lu ie din casă lumin6să
Şi-lă pune în gr6pă 'ntunecosă
Şi-lu ie din lume luminată

Si-lă bagă 'n gr6pă 'mtunecată;
Sorele să nu-lu mai bată,

Cu ai săi să nu mai șadă! (2)
In multe locuri, totii atunci este datină că, dacă sa "întâmplatii, ca mortului să se fi născuti în aceeași lună ca
şi fratele sait sora lui, cari trăescu încă, atunci dice că mortulă este Zamnatică, şi se dă cu pușca de-asupra.-mormîntulu. 'Acâsta, se face pentru ca să nu se ivescă vre-o vrajbă

pe cea-laltă lume între frați (3).
_ Sfârşindu-se şi acestă ceremonie și ducătorii procesiei
luându-și ştergarele sai tulpanele, cari: au fosti legate la
procesie, şi stringendu-le, iar fetele din Banată împărțindi în
dou&
preste

Mai

sîrma
cel

(panglica),
mortă,

care

în timpului

se întorcii

petrecerei au

ținut'o

cu toții spre casă.

nainte însă de a, eşi din ţinterimii. este în cele mai
1

la Komâni,.

9

Marianii, Inmorm.

9

(1) Dict. de Tâderi Manciu, fosti sergentă in judeţul Botoşani din Moldova.
(2) Din Galinesci, sată în districtulă Rădăuțului,
(3) Burada; Inmorm. p. 39. — loncnu op,, cit. p. 37. «Dacă ună morti este
lunatică şi indiuati cu unii frate ală sti, care trăesce, — după ce-lă ingr6pă
se slobode o pușcă pe de-asupra mormintului; acesta se face că să nu se
ivescă vre-o vrajbă între cel doi fraţi pe lumea cea-laltă!
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multe părți datină ca toți 6menii, câţi ai luati parte la inmormîntare să se spele pe mâni lângă gr6pă, și apoi să se porn6scă

*

spre

casă,

și anume

totit-deauna

pe

altă

cale,

și nu

pe care sa dusi mortului. De ordinară pe acolo, pe

unde

în calea, lorii arii fi vre o fântâna unde se spală sai celi
puţinii se stropescă cu apă prospătă (1).
|
|
Dacă se întâmplă vre-unii isvoră sat apă curgătâre în
calea loră, alergă toți de se spală acolo, uneori și pe laţă.

In judeţuli Olt mai este obiceiii, ca cei ce s'aii spălată să
asvârle cu apă îndărăptă (2).
Ingropătorii din unele părți ale Transilvaniei se spală cu
“apă dintro 6lă nouă care a aduso nașa mortului la râpă
şi care ea însăși le târnă acea apă, şi anume de-asupra
uneltelori, cară sai întrebuințată la facerea grâpei şi cară
se ădună pe mormiîntii ca spălarea, să se facă peste dînsele. Apa acesta, se dice, că e bună, între altele, pentru amorțirea mâniloru.
Ola, în care s'a adusă apa, și lingura cu care li s'a turnatu îngropătoriloni pe mâni r&mânu nașci (3).
Dacă nu se află apă în ţinterimil nică unde-va în cale,
atunci se spală după ce ai ajunsti a casă. De spălată însă
trebue numai decât să se spele. Așa e pretutindene îndătinatii (4).

Ec D. Stănescu, Obigciuri relisivse publ. în «Biserica ort.
Buc. 1885, p. 324. — Burada, Inmorm. ,p. 42—43,
(2) Burada, Inmorm.

p. 13.

(3) Com. de d-lă Rom. Simi.
(4) Burada, Inmorm. p. 42.—Lambrior, op. cit. p. 154: aAici,
înainte de-a intra, se spală pe mânt și pe față, și apoi sc pună
mită
— prasnică sati comândare. » — Bojinca, op. cit nota dela p.
rea acesta naințe de-a intra cine-va în casă, se vede intocmai și
mai virtosti unde

se află ape curgătâre

pentru că

mintii alergă toţi la rii și se spală pe mâni
facă

rom.» an IX,

și acasă.» — M. Besanii,

în călbina»

adecă acasă,
la masa nu219: «Spălala Români,

intorcendu-se

dela mor-

şi pe faţă, care altmintrelea o

an. I, No. 59:

«hudeniiie mortu-
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se spală
nu Se

mâni

pe

lipescă

pe lângă spălarea mânilori și a feţei,
sări încă şi peste unit. foci! Iată ce
acâsta, d-lui Ionânu: «Cei cară petreci
la mormintii, când se întorci a. casă,

cu

apă,

ceza de ei,

stropesc cu

apoi

după

ea înapoi,

focă, spre

aceea sară peste unii

semnă de curăţenie, afumare (1).»
Datina spălării mânelori cu apă și a * săririi peste
după

foci

Iată-ce

curatii romană.

înmormintare, e de origine

să

ne

spune în privinţa, acâsta Festi: «âșa cei ce au petrecutii mortul, întorcându-se acasă, sarii peste foci, şi se spală cu apă;
acestui soiii de curăţire se numesce «suflitio». (afumare) (2).»
In unele părţi din Banată, petrecându-se unii morti la
râpă, după ce sa sfârşită în cimitirii tote ceremoniile din
partea, preotului și începândii Gmenii a eși din morminți (3),
totăi-deauna se observă că cine a eșiti mai întâi pe ușa
morminţiloră,. de a eşitii unit omi, celit dintâi morti care
iar de a, eşitii o femec,;
fi, are să fie de parte bărbătâscă,

va

mortulă proximii va fi de parte femeâscă (4).
In unele părți din Bucovina și Moldova, când prindă a
esi Gmenii din ţinterimă, unulă sai mai mulți inși, puși
fiind de n&murile repausatului, se posteză la intrarea ţinterimului şi daii fie-cărui trecătorii, mai alesi însă, sărăcimii, câte
unii

pahară

de

rachiu

și câte

o

bucată

de

pâne,

mălaiu,

sati o -bulcă de sufletulii celui repausatii.
e

își spală
lui, precum vedemi mai pe totă loculă printre Români, și acum
străfăcea
precum
celă puţină mânile după ingropare, dar nu în scaldă,
|
moşii noștri.»

(1) Ionânu, op. cit. p. 42.
(2) Itaque

funus prosecuti sedentes inem super sradicbuntur

quod purgationis genus voccabant sufiitionem.
(3) In Bucovina plur. morminți în locii de morminte sai
trebuinţeză

numai în sudalma

(4) «Luminătorulu»

«.

. + morminții tei /»

aqua

aspersi

"
|
mormânturi, se în.

an X, Timişora, 1889, No. 25 în Foişoră.

-

J

In Țera Românescă,
mai ai datina de a
ne spune în privința,
pre ună mortii până
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Cu acesta apoi sencheie totă ceremonia dela ţinterimă,
întorcându-se fie-care spre „casă și dicându, dacă repausatulii
a fostii o persână nepătată. cu fapte urite:« Dumnedeă să-li

ierte»; dacă însă a fostă cam de mijlocii: «Dumnedei să-lă ierte
că a făcută şi bune și rele» ; iar dacă a fostii o pers6nă slabă,
istrăvitâre, btutâre: « Dumnedeă să-lă ierte, dar acolo e mai
bună,

căci

a beută

destulă,

și și-a străcită familia», sai car

fi fostă mai bine să fi murit

mai de multă,

căci atunci nici

familia sa war fi suferită atâta.»
Mai

|

"nainte însă de ce ne vomit depărta, şi noi din acesti

locă, să ne mai azuncămi încă odată privirea asupra prosp&tului mormiîntii şi să înșirămit, cu ocasiunea acesta, şi pre

acele datine și credințe, cari se observă împrejurulă lui şi
mai pe urmă, adecă a doua di, precum și'n cele-lalte dile ce
urmeză nemijlocită după înmormiîntare.
|
|
In Todiresci, Solonețu, Pârteștii-de-sus, Sânt-llie, Stupca,
Fundulii-Moldovei, precum

şin multe

alte

sate din

Bucovina,

în trei demineți după înmormiîntare, până a nu răsări sorele,
șin trei seri, o rudenie dea celui repausatii :mama, sora,
sati o vară, duce la mormintii tămâie precum și câte uni
căpățelu, de lumină, care a r&masu dela morti. După ce le-a
dusi acestea, tămâiază mormintulu de jurii împrejuri, apoi
după ce a tămâiată, punu hârbulă, strachina sai 6la cu
tămâe lângă cruce, la capulă mortului, unde se aprinde și

căpeţelulu celi de lumină, care se îngrădesce acolo cu nisce
beţisâre

sai drănicire

In J/oldova și

ca să nu-lă stingă vântulă (1).

Țera-Romândscă se duce la mormintă

nu

numai tămâe cu care se tămâiază, ci tot-odată și vini sai
câte o doniță de apă cu care se stropesce și udă mormintulă.
(1) Com. de Ioană Avrami, 1. Cojocariă,
«Trei dile sai o stptimână

Al. Baciii și

Const.

se ducii lumini și tămâie la mormintă

Mercheşti:
și se tă-

măiază. Acesta insemneză că sufletului vine la trupă să vadă ce face.»
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.

Tămâiarea şi udarea acesta durâză 40 de dile de-a rânduli,
credându-se că până la patru-deci de dile, când .începe a
„putredi trupul, până atunci sufletult mortului umblă sburândă
pe lângă casă şi pe lângă mormînti, după aceea trece în
„cea-laltă lume (1).
Toti aşa, făcea şi Pomanii. Ei încă puneait pe morminti
ceva de mâncare şi de b&uti, precum pâne cu -vini şi
sare, credândă că mortul are să vie să le mânânce. Oviditi

'dice în privința acesta:

«Și se punii fructe și puţină sare,

:şi pâne

şi presură

muiată

în vină

câţi-va

toporași

(2).»

Când se tămâiază mortului unele femei se ferescii a lăsa,
cărbunipe dinsulă, căci, credi ele, că lăsându:i, îngreuneză

:sufletulii mortului (3).

Drepti aceea, după ce ai tămâiati

acum mortulii, aruncă cărbunii pe lângă ulucile cimitirului.
Altele, din contră, îi punti pe mormintă în dreptuli capului
ce-i lasă

Cele

: mortului.

pe

facă

mormintă,

r&i

unu

mare,

“pentru că, după cum am spusti, îngreuâză sufletul mortului (4).
După împlinerea celorii şâse săptămâni sai 40 de dile,

! câtă timpii dureză tămâierea, lemeea, ce-a, tămâiati, începe
Aa rări visitele la acesti locui, sacrificându-i acestui scop

“sâmbetele de peste anii, precum și diminâţa Adormirii Maicii
Domnului sai Sânta-AMarie-dlare, la 15 Augustă.
p. 48. — Revista pentru Ist., Arch.

(1) Burada, Inmorm:

Buc., 1884. p. 387.— D. Stănescu,

Vol. III.
serica

ort.

rom., IX Buc.

1885.

p. 330:

și Filolog., an II,

publ.

Obiceiuri religise

«0

rudă, fie mumă,

în Bi-

fie soră, în fie-

care di după ingroparea repausatului până la șcse săptămâni îl tămâie mormintulă»

—

Diet. de

după olaltă se alumi

A.

Pletosii și M. Nistorii:

«Trei seri și

de cătră femel şi anume:

mamă,

nevastă, soră sai cine este.»

(2) Past. IL. 538:
Et sparsae fruges; parcaque mica salis
Inque

mero

mollita Ceres,

trei dimineţe,

cu tămâe, insă numai

mormintulă de jură imprejură
.

violaeque solutae.

(3) lonenu, op. cit., p. 4.
(4) 1. St. Negoescu, Credinţe populare, publ. in «Lumina pentru toțI» an. III,

"Bucuresci, 1888. p. 474.

.

—
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Dacă celt repausatii nu are pe nime, atunci se tocmesci
tămdietore, cari adese-ori sunt nisce femei bătrâne, ce posediu

acestă misiune (1).
În unele părți din Banată, a doua qi după îinmormintare
une-ori chiar şi a treia și a patra di în revărsatulă dorilorit
mergi 5 — 7 mueri la mormânți și-i. strigă, dorile, încunjurândă în acelaşi timpii mormîntul cu nisce bombe de praă
(pravi), pe cari le aprindu.
După ce a arsi prauli, muerea cea mai bătrână ori cea
mai sciutâre, iea unii cuţitii în mâna dreptă și încunjură cu
dinsuli mormîntuli de. trei ori, iar după aceea îli înfige alăturea cu crucea de lângă capulu mortului rostind nisce
cuvinte

tainice,

lui hotaruli
In alte

mai

cu

de umblată,

părți, totii

din

semă

însă

că

atâta

să-i

fie mortu-

pe câtă i-a. arătatii cu cuțitulii (2).
Banata,

este

datină

ca

şi la anulu

în diua repausării să-se ducă unul din. familia repausatului la mormîntulii acestuia şi rugându-se: şi lamentândii,
să puie peste dinsulu pâne şi vinu. Istii din urmă se varsă
pe mormintă, iar pânea sat plăcinta se dă unui s&rmană
de pomană. După acâsta înconjură din noii mormîntulă tămâindu-lă din tâte părţile anume, ca să scutâscă pe morti

de strigoi, respective morok (3).

|

In multe locuri, și mai cu sâmă din Bloldova și era Românescă," este datină de a se pune la morminte și câte unii

fânărașii, în care. se află o candelă, care se aprinde în Sâmbăta-monțilori şi la alte dile mari, când toti atunci se arde
și tămâe.
In alte locuri iarăși

se sapă în partea

(1) D. Stănescu, op. cit. p. 330,
(2) Com. de d-lă los. Olariă, învăţători în Domană.
(8) Schott.

op. cit., p. 303

de josă a

pietri-
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lori : mormîntale

o bortă și acolo

se pune

o

apoi

candelă

aprinsă (1)..
Atâtă tămâierea, mormintelori, câtă și luminarea lori: cu
lumini şi candele aprinse, de şi o întâlnimu și la alte
popâre creștine, e o datină moștenită dela străbunii noștri,
dela Romani, căci iată, ce ne spune Modestinus în privința
acesta: «Mevia murindă a lăsată liberi pre servii ci Saccus,
Eutichia şi Irina sub condițiunea acâsta: Saccus, servulii meu
și Eutichia şi Irina sclavele mele să fie. libere sub acestă

condiţiune, ca să aprindă candela la mormântului meă și să-mi
facă tâte grijile pentru morte în lunile alternative (2).»
In fine, trebue să mai amintimii încă şi aceea că în ȚeraRomânescă şi mai alesă în Prahova, murindă uni bărbati
sati o muere, încă tineri fiindi și însurându-se mai pe urmă
cu alta sai măritându-se după altulă, nemurile se duci și
varsă în timpul cununici lori o doniță de apă pe mormintulti celui repausati, anume ca săi domolescă focul dela

inimă, văqendu

că i se 'nsoră bărbatului sai i se mărită so-

ţia cu altulu (3).

(1) Burada, Inmorm.

p

t2.

(2) Dig. XL. 44, aMoevia decedens servis suis, nomine, Sacco, et Eutychiae,
et Irenae

sub conditione

libertatem

reliquit, his verbis:

Saccus

servus meus

et Eutychia et Irenac ancilae meae, omnes sub haee conditione liberi sunto
“ut monumento
agani.»

meo alternis mensibus

lucernam

accendant

et solemnia

murtis 'per-

,

(3) Revista pentru Ist. Arch. şi Pilolog. an. II, vol. III, Bucuresci 1884. p.
387; — Ionânu op. cit. p. 33,31: «Când o femee se mărită ali doilea, fiindu-t
bărbatulă mortă, o altă femee în timpulii cununici tornă o doniţă de apă
pe mormintulă celui dintâi bărbată ca să-l trăescă celii
de ali doilea și să
stingă focul ce arde pe mortă pe lumea cea-laltă; căci asifeli câtă va sta
femeea măritată cu ali doilea bărbată, cel mortii șede în foci.»

—
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XIV.

SNIAMENULU.
Mai de multi era pretutindene datină în Bucovina, când
işi lua cine-va singuri visța, adecă când: se spânzura, se
împușca sai se îneca, că nu-li îngropaii în ținterimiă, pentru

că ținterimuli. pretutindene e consideratii de uni locă sfintii,
unde şi-a
hotarele a

„ci-lu îngropa tot-deauna sai pe locul acela,
luati visța, sai îl duceau și-lă îngropai între
două

sate,

sa,

în fine,

în altii loci

Gre-unde

departe

de

satu.
Mai pe urmă însă ai începutii a-i îngropa pre asti-felii
de Gmeni și prin sate, dar nici când în interiorulă ţinterimului, în șiri cu cei-lalți morţi, ci tot-deauna afară de

ținterimi și anume: saii într'unii cornă de gardii, sai într'unia
ungheriă,

sai în altii loci mai

Loculu, sai

mai

bine

disi

isolată.

mormiîntuli

în care

se îngro-

pai astii-felu de Omeni, s'a numită și se mai numesce încă,
și astădi în unele părți ale Bucovinei sniamână, iar în altele
sniamătiă.
Și de re ce despre Gmenii, carii
sa, credutiti şi se mai crede încă și

își ieaii singuri vița
acum pretutindeni, că
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0

uitându de Dumnedeii și de binefacerile sale, ângeruli pă"zitoniă i-ar fi părăsiti, iar Satana le-ar fi luati mințileși
i-ar fi făcută că să i se 'nchine lui cu trupii și cu sufleti,
din care causă apoi sai și sinucisii, de-aceea, în timpurile.
„trecute, pre astă-felti de 6meni nici când nu-i îngropa preotuli,
ci numai cioclii sati 6menii cei mai curagioși din sati. Ba,
adeseori nici Gmenii nu voiati să-i îngrâpe, şi cu deosebire
cei mai evlavioși, până ce nu erai constrinși la, acesta de
„autorităţile sătesci, avândii ferma, credință că fiindă sinucișiă
cuprinși de spiritulă celui necurată, care i-ati și îndemnatu ca
să se sinucidă, lesne ar pute să se lege și de capulă 'loră.
Mai departe, credendii poporuli că omul sinucisii nu
are nici când odihnă în pămiînti, ci că di şi nâpte alergă
încolo și 'ncâce căutândă a aduce şi pre alți Gmeni la rătăcive, ca să facă şi ei ceea ce a făcutii elă, ori și cine
trece

pe

lângă

vre

unit

snlamenă

sai sniameli

aruncă

dinsulă toti ce pâte mai întâi prinde în mână,
țernă, găteje, pae, fân, pietre etc, credându şi
că dacă aruncă astu-felă de obiecte, rătăcirea nu
prinde de dinsulă. Din contră, dacă cine-va trece
snuiamenă,

fără

ca

să arunce

ce-va

pe

dinsulă,

pe

precum:
spunendă
se pote
pelângă
sinucisuli

trimite și asupra lui rătăcirea, sat mai bine disu îlu face
și pre dinsuli nu numai să rătâcescă calea și să umble maă
alesii nâptea, cine scie pe unde, ci chiar să-și iea și elu

viaţa (1).

|

In Aloldova, judeţul Sucâva, plaiulu Muntele, credi Românii că celă ce sa omoriti singuri pe sine sa dată: hi

Ucigă-lă Crucea și sa făcuti caluli acestuia. De

aceea

pe

unt astit-feli de omu nici când nu-lă îngrâpă preotulă, nici
nu-li ducu la biserică și de aici la ţinterimă, ci unde şi-a
luati viaţa, acolo se şi 'îngr6pă, şi anume calăulu merge
(1) Auditi dela mai mulţi Român! din Bucovina.
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și-i tae frânghia, dacă sa spânzurată, el îi sapă gropa, și:
totii clă îlă slobode în năuntru, iar sătenii aruncă numai |
țerna, pe dinsulă.
,
”
_

Lioculă,

ca și “n
Și de
caii, de
crengări
noscă

că

unde

sa îngropată, se numesce și aice așnăamelit»,

unele
Gre-ce
aceea
și alte

părți ale Bucovinei (1).
loculii acesta e consideratii de necurati, spurori și cine trece pe lângă dinsulă, aruncă
obiecte de-asupra lui, anume ca să se cu-

acolo

sa întâmplatit o nenorocire, precum și pentru

aceea ca să nu trecă vre-o vită sait vre-unti omii peste dinsulii,
sau să se “culce acolo, căci cum ar trece sait sar culca,
îndată ar amuți și ar surdi şi i-ar lua tâtă puterea, dintrînsulă

astiă-felă,

că tâtă

viața

lui ar rămân

neputinciosi,

de

cum-va nar muri în scurti timpi după aceea (9).
Dacă obiectele aruncate pe șniametă Sati înmulțitu astufelu, că nu le mai cuprinde locul, atunci se aprindi și arqendu-se se aruncă din noi altele.
Iată ce ne spune în privinţa acesta, d-lui Th. T. Burada:
„«]n multe părți, la noi, precum

şi în Bucovina,

este obice-

iuli ca călătorul să arunce bucățele de lemnă, de nuele,
strujeni, fânu sai crengi uscate, peste mormintele celoră îngropați la drumuri, încâtă de multe ori se faci movili mari
cărora apoi li se dai focă, și apoi iară se .asvârlu peste

mormiîntă asemenea lucruri (3).»
(1) Cuv. șniamătii însemnăză în Moldova și Joșnitulă saă foșcitulă, ce-l
produce iarba, păpușoii sai frundele arboriloră, mai alesă tâmna, când bate

ventulă şi se atingi unele de altele. —Am
am

auditii ună

audită unii șniamttă pl șniamete=

foşnetii,

(2) Diet. de Măriuca Nistoră din Mălini şi Aniţa Pletosu din Rădășeni.—
V, Alcesandri, Poesii pop. ale Rom. %ucuresci 1866. p. 82.: «Tradiţia poporală spune ce unii copacă locuitii de sufletulă unui. omii ce fusese spânzuratii
de crengile lui. Ori-cine adormia la umbra acelui arbore, făcea visuri de
morte, carile până in trei dile se implineai.»
(3) Inmorm, p 42.

Cuv.

,

.

.

sniamenă e cunoscutii și Românilorit din Transilvania,

Simi, învățătorii în Orlatii, ne scrie în'pri-

D-lă Romul

vinţa lui următorele:
«In apropierea Orlatului este uni loci, care se numesce
sniamenii. Acolo a pututi să se întâmple vre o nenorocire,
dar

nu

unii

e nici

semni

pututi

şi nici nu am

pusi,

afla pentru

nici cruce,

nică

altii“ceva,

ce se numesce asti-felii.»

D-lu Alexandru Boeriu, studintela gimnasiulii din Năstudu,
ne scrie:
«Sniamenulă
-Smeni

și

le

face

este ună felă de diavolă, care împiedică pre
smintele.»

Din împărtăşirea
Transilvania

se va

de pe

*

urmă

resultă, în câti-va

fi numiti: Gre-când

locului,

unde

că

şin

se în-

mormîntaă cei sinuciși, sniamănă (1), și asta cu atâta mai
multi, de -Gre-ce și Românii wansilvăneni încă crediu şi
spunii, ca şi fraţii lori din Bucovina și Moldova, că cei ce-și
ieai singuri viaţa diavolulă îi îndemnă la acâsta ca să.le
potă câştiga sufletele (2), și că că au muritii acolo, unde i-a
dusti ciasulă celă slabi sau ciasulit celă răi (9).
Ce se atinge de sufletele celorii sinuciși, credi şi spunit
Românii că sunt pierdute (4), că plângi.se tânguesci și
rătăcescii unii timpii mai îndelungată, așteptândi ca să le
dea cine-va slujbe şi pomană. In urmă, v&dendi că nime nu
le dă nemică, se ducii toti plângându şi văetându-se drepti
în îadă, unde se 'muncescit în veci, căci înaintea lui Dumnedeii. n'aii la ce se arăta, (5), saă, după cum spunii o stemă,
Ră(1) In Basarabia, după cum mi-a spusii S- Sa părintele G. Lateșii din
Moldova.
'n
şi
ca
șniamăte,
pl.
șniamătii
numesce
se
acesta
i
cuvintuli
dășeni,
(2) Com.de d-i Teodoră Simionii, 'stud. la imn. din Năstudii.
-(3) Com. de d-lă Rom. Simi.
(4) Com. de d-lii Rom. Simu.
(5) Com. de d- Jă î. Georgescu, T. Simonăi, şi Al. Boeriu.
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că diavolulă le iea, în trium și le duce cu sine drepti
în iadu (1),
Cu tote acestea însă ele totuși se potii elibera dela munca
cea eternă a iadului ș. scâte la lumină, dacă li se portă
„Slujbe și anume dacă se dai pentru dinsele într'o singură,
Duminică 40 de liturghii, 40 de prescure, 40 de duce, şi

40 de lumini la 40 de biserici (2).
Câtă de mare e păcatului, ce-lu comită 6menii, cari se sinucidă, se pâte cundsce, după credința generală a Românilorii,
încă și de pe aceea că până chiar şi natura întregă. se tulbură, cerulă se 'nour6ză și prinde a ploua ca din cofă, a
fulgera, a tuna şi a, trăsni de se cutremură pămîntul ; vântul
se preface în vifore și vântâse cumplite, cară scoti arborii din
rădăcini, descopărit casele şi cele-lalte acareturi ale Gmenilori, și multe alte daune le facă, încâtă fie care trebue să se
înfioreze și să recunâscă că acâsta nu este unu produsă ală
naturei, ci mânia lui Dumnedeu. De-aceea poporulă, când
vede că saii porniti astă-feli de furtuni și vântâse, spune
că trebue să-și fi făcută iarăși vre-un omă unde-va sin-

gurii sie-și sâma (3).
Dacă vre-uni omi sa nenorocită, adică dacă a, cădută
de pe uni carii sai de pe ună pomi șia rămas pe locă
morti, dacă a picatii vre-un arbore peste dinsulu şi la
omorită, dacă a fostă trăsnită sati sa înecati fară voia lui
sau, în stârşiti, dacă la omoritt altul cine-va, atunci, -ne

fiindă vina, lui, îl îngrâpă preotul ca şi pre ori-care altii
creştinii, care a muritii de morte naturală. 'Totuşi spună Ro(1) Com.

de d-lă

Av.

Macovei

şi

Gheorghiu: aSufletulti

unuia, care

s'a

spânzurată, e ali dracului.»—Em. de Cuparencu: «Dacă se spânzură unulă,
atunci sufletulă lut e ali dracului şi nu mal are ce se arăta in faţa Domnului».
(2) Com. de d-lii Rom, Simi.
(3) Com de d-li Rom. Simii; — Av.

Români din Bucovina.

Macoveiă ; — Petrea

Prelipcenă și ali

—
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mânii, atâtă. cei din Bucovina cât şi cei din Transilvania,
că dacă isa întâmplati nenorocirea pe uni teritorii străini,
atunci nu e bine să se ducă peste hotari în satului săi,
pentru că bate ghiața (grindina), ci să se îngrope în satul,
pe teritoriul căruia i sa întâmplat nenorocirea (1).
In loculii acela însă, unde i sa întâmplatii cui-va nenorocirea, n&murile cele mai de aprope, uni cunoscutii sau
unii prietint bună, pune o cruce de lemnii sait de pietră
spre aducere aminte de nenorocirea saii primejdia întâmplată
„acolo, precum şi pentru aceea că, după credința poporului,
locul

respectivă

« fostă mecurati,și din

causa

aceea

i sa

întâmplatii omului nenorocirea. Prin urmare, dacă nu se pune
de loci, rămâne și mai. departe necuratiă, și
cruce în astă-feli
celii nenorociti iese n6ptea înaintea omenilorii, ce trecu pe
acolo, şi cârcă a-i periclita și pre dinşii (2), pentu că şi
sufletele celorii nenorociți, cari ai murită fără luminare, rățăcescă încă unii timpă mai îndelungati prin aerii, până ce
„ajungi în ceri (3).
Neputându-se pune cruce tocmai în loculii acela, unde sa
“întâmplati. nenorocirea, bună 6ră'la cei înecați sau căduţi
_in mijloculă unui drumii, atunci se punit de regulă ceva mai
departe, însă tot-deauna în dreptulă locului din cestiune.

Mai departe spuni şi credă Românii că celui omoriti de
trăsneti

i se iartă tâte păcatele şi se duce dreptă la raiii (4).

„Cei înecaţi fără voia lori îsi ai Maicii Domnului. Maica
Domnului face mrâjă, din fuidrele, ce se pună la ajunul:
Bobotezii la sf. cruce, aruncă mreja de trei ori în apa unde
se în€că, cine-va, și dacă respectivulii nu-i tocmai tare păcătosui,

dacă se prinde în mrâjă,
(1)
(2)
(3)
(4)

Com. de
Credinţa
Credinţa”
Ionenu,

atunci îi scăpatii, căci Maica Dom-

d-lă Rom. Simi; — Av. Macoveiă și alţi Români din Bucovina.
Româniloră de pretutindene.
Româniloră din ma!-multe comune din Bucovina.
op. cit. p. 41.

.
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nului îlii scote afară ca pe pesci, iar dacă-i păcătosă cade
printre ochii mrejei iarăși în apă şi merge în iadi (1).
„Cei omoriţide alți 6meni, de ari fi fostii ori și câtă de păcătoși, li se iartă tote păcatele. Din contră sufletele ucigaşiloriă
nu-și poti afla nicăiri repaus, nici chiar în. iadă, unde
mergii (2), „Românii din Transilvania, districtul Năskudului, îndătin6ză de a face Gmenilorii, ce ai murită în câmpi, în pădure
sau în alti locii, unde nime nu le-a ţinută lumină, ca și
"celori ce nai fostii înmormintați după ritualulii prescris.
de sânta nostră biserică, o înmormiîntare simbolică, şi mai
“cu s6mă simboliseză ei lumina, dâră o potă câtă mai degrabă căpăta, ca să nu fie constrinși -a rătăci în cea-laltă,
lume prin întunericii.
,
Iară înmormintarea, respective ţinerea simbolică a luminei se face astu-felă:
Pe loculi acela, unde sa înmormintată, sati mai bine dist
unde a muritii respectivulu, fie-care trecătorii pune câte
uni surceli, și când din aceste surcele s'a făcută acuma o
grămadă mare, atunci uruli dintre trecători le aprinde ca
să ardă (3).
După câtă ne-ami. putută încredința din capitulele premergâtore, homânii de pretutindene ai cea mai mare îngrijire pentru înmormîntarea morţiloră. Ei credă că sufletul
celui neînmormiîntată nu pote merge la locului de odihnă,
(1) Cred. Rom. din Fundulă-Moldover, com. de I. Tonigariă ; şi a celorii din
Câmpulungii, com. de. Gheorghiu,
(5) Cred. Rom. din cele mai mai multe părți ale Bucovinei și Transilvaniei.— Com. de d-lui T. Simonii: «Despre Omenii, cari ati fostii omoriţi de
cătră alţii, se crede că sunt curăţiți de păcate, de Ore-ce omoritorit aii luată
asupra lori şi picatele celui omorită, iar sulletuli acestuia merge în loculii
desfătărit»

(3) Com. 'de d-lă TT. Simoni. —Datina acesta corespunde celori ce facă
Românii bucovineni și Moldoveni la unii sniamănă,

,

”

hotărită de Dumnedeii, ci rătăcesce neconteniti în timpii de
“mai mulți ani pe unde i sa mistuit trupului (1).
Alţii iarăşi credu și spună că sufletulii omului, alu cărui
corpi rămâne neînmormintatiă, plânge cu ângerulă stă.
Din" causa acâsta apoi, dacă bună-6ră, se înccă cine-va,
se punii luntre şi punte și nu se lasă până ce nui află corpuli ca să-li îinmorimiînteze. Iară dacă nu i-lu poti de felu
afla, dacă cu tâtă stăruința. lori, totuși a remasti neînmormiîntată, atunci credă ci că unii atare omii trebue să fi
fostă fârte păcătosă, căci altecum Dumnedei ar fi avută
grijă de celi, ca să fie înmormiîntatu ca alți 6meni creștini;
așa însă sufletului lui rătăcesce prin locuri necunoscute și
'ci trebue să, se cunu pote trece în pace la odihna eternă,

răţâscă mai 'nainte

de păcatele ce le-a făcutii în vicță (2).

"Din causa acesta apoi și elementele lumii se tulbură, ca
şi atunci când își iea cine-va singuri vița. Așa, spre esemplu, când plouă ne 'ncetată în cursii de mai multe dile, ori
se pare că gemi riurile, poporulă atribue aceste fenomene
extraordinare la înecarea vre-unui omu.
De aceea, când se dă peste cadavrul: vre-unui omii, fie
acela ori și cine ar fi fostă, se aruncă ceva pămiîntii peste”
dinsult spre a înlocui înmormîntarea (3).
Totu din causa aceea, că sufletul omului neînmormîn(ati nu-si pâte afla odihna hotărită de Dumnedei, se întristeză Românii. forte multă, şi mai cu sâmă Româncele,

când li ieai feciorii la 6ste, temându-se ca nu cum-va mu-

(1) Burada, Inmorm. p. 6.— Bojinca. op. cit. Nota dela p. 208: «Nemuli |
românescă portă o deosebită grijă pentru ingroparea morţilor, mai vertosil
că poporenii încă şi acum se văd a ave acea idec, că sufletnlii celui
neingropată nu pote lesne merge la loculă săi, ci in mulţi ant umblă ră,
tăcindu pe loculă unde i sa mistuită trupului.»
în «âlbina»
publ.
i,
inmormintăr
la
Româniloră
(2) M. Besanii, Datinele

an. Î. Viena 1866. No. 55,

(8) Vedi despre acesta și Burada, Inmorm. p. 6.

-

€

.

+

rindi în străinătate, și cu deosebire pe: câmpulă
să le rămâe corpurile ncinmormîntate,
Dovadă despre

mulțime de
Români.

acâstă

doine

mare

avemii

din Transilvania” ne spune,
"

N

scosi

din țară scumpă,

Inima-mi stă să se rumpă.
Simţiă ună dorii sugrumătoră,
Că pe unde o să morii
Fi-va fi unii cornii de lume,
Unde nu cunoscii pe nime,

Unde grâulă nu se face.
Şi nici ârbă nu se câce,
Că se face grâulă des
Şi din 6rbă totii ovăsă;
Nici scândure de salașii,
Fără morte și năcază;
Nici pânzuţă pe obrază . . . (1)

„Altă doină ostășâscă, asemenea
me din Orăștia, sună așa:

din Transilvania,

și anu-

Plânge-m&,
mamă, cu dori,
Că ei ţi-am (osti bunii feciori,
Cam luati boulii de corni
ŞI-am făcutu negru ogori.

Când am fostii la secerati
A vintă nemţulă,

m'a luati,

M'a dusă în ţară străină,

Unde mori făr'de lumină;
Nu-l nici lumină de stu,
Nici Gmeni din satului meă;
(1) Gr.

Moldovană,

o

între

«ȘI pe cale ami plecată,

Că mat

,

și grijă

ostășesci din tâte provinciile locuite de
|
.

Aşa o doină ostășescă
altele, și acestea:
„

întristare

de luptă,

Possil pop.,

pubi. în «Familia»

an.

1867.

Nro. 39.

—
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Nici nu-i lumină de ceră,
Nici omii din a mea ţară.
Unde-i

omul

de năcazii,

N'ai nici pânză pe obrazi,
Nici pânză pe piciore,

Ci morte înșălătâre !
Nu-i

nici maica

cu mila,

Nice popă cu cartea,

o

.

Numai Turcii cu pușca
Şi Nâmţulu cu sabia.
Să mânce viața! (1).

In fine a treia doină ostăşâscă, totii din Transilvania, sună
precum urmâză:
Maică, măiculița mea!
De te-a lovi dorii de mine
lea drumuţulii de-a lungu,

Orașele de-a rându,
Că pe mine mi-i afla
In fundulă Italiei,
La compania mândrici,

Sub o tulpină de bradă,
„Acolo mi-afla 'ngropati,
Unde Nâmţulă m'a pușeati.

Mândre semne mi d'afla:
La picidre
Irba mare,

Pe la brâu

“- Holdă de grâă,
Din buzuţă
Schiînteuţă,
Din guriță
Tămâiţă,
Din ochiţi
Doi păuniţi,
- (1) Observatoriulii, diari politică, naţională economici și literară. An. III.
Sibiiă 1880. Nr. 26.
Alariană, Inmorm. la Româal.

:
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"Din sprincene
Două pene
Si din frunte
Erbă verde
Și la gâti
Safliu floritiă,
Că de grea morte-am muritii,
De plasa cuţitului,
.

.

De pușca 'mpăratului:
Făr' de lumină de câră

Făr' de om

din a mea ţară,

Făr' de lumină

de sti

Făr' de om din satulă mei (1).

De aici apoi şi .blăstămulă ostașiloru:
Cine m'o făcutii catană
Nu-şi mai dee de pomană,

Că elă pomană și-o dati,
Când la 6ste.m'o luată!
N

Sau aşa:
Cine mă prinsă catană,
La mârte n'aibă pomană,.
Că pomană elu și-a dati,
Când catană

moră

luatii.

“Cine mt prinsă de capi
La msrte n'aibă colaci,
Că colacul și la dată,

Când la câmpă m'ori şuturatii.
„Sati asti-felu:

*

Cine mă scâsă din satii
N'aibă locui de alinată,
Nice lemniă uscatii de cruce,
Nici la grâpă cine-l duce,

(1) Stefană Muntenă,

Doine

și strigături culese din gura soldaţilori români

din ţara Ardclului. Brașovi 1891. p. 36.
.

A

Nici scânduri de copârșăi,

Nici nu-l ierte Dumnedei: (1).
Românii din Transilvania

credu

despre

cei ce mori

străini sai în vre-unui răsboii că așa le-a fosti

prin

ursita sau

că t-a ajunsi vre ună blăstămii 6re-și care, și de-aceea le-a fosti
crăpată pământuli departe de patria şi satului lori (2).

Prin urmare, dacă a muritii cine-va în țară străină

saii

în vre-unii r&sboii, este datină dea i se face uni stâlpă,
care la, şâse săptămâni (40 de dile) se îmbracă cu o. ile
ori cu o cămeșă, după cum a tostă bărbată ori femee, și
apoi i se face slujbă ca la unii morti, adică tote ceremoniile înmormîntării, și pe urmă se împlântă în pămîntii.
Toti atunci se face pentru celui mortii și pomană și î se
pune mărulă, adică o crestută (3), în care se. împlântă o
ramurăde mării, în crăngile căreia se punti covrigi, mere,
nucă

şi o vecică,

apoi

trei lumini

se aprindă

acestea se punii întruni

blidu și după

în

mără; tâte

slujbei,

isprăvirea

care sa făcutu pentru așezarea sufletului, se dau

nașei sai

nașului care i-a botezată, pentru că fără
de tată și mamă
nu (4).
nași
de
făr
dar
cununa,
şi
se pote boteza
In Bucovina nu se face după asti-felu de 6meni alta nemică,

fară

numai

parastasă

și comândare sait prasnici.

Trecândă acuma dela datinele și credințele Românilori,
„descrise până aici, la alte popore aflămi în prima linie că
Romanii, strămoşii noștri, aveai ca şi Românii de astădi,
cea mai mare grijă de înmorrâintare, părându-li-se mortea,
după principiile lorii păgâne, de o voință extraordinară a

Deilori.

|

(0) M. Pompiliă, Cântece pop. publ. în câlbina» an. 1. Viena 1866
(2) Com. de d-lă T. Simonă,
(3) Crestată=o

pâne în forma

(4) Com. de d-lă Rom. Simu.

crucii, adică în patru

corne.
c

Nro

72.

lhomanii vorhbiati totit-deauna cu ceiii

Despre 'omuliu morti
mare

mai

respectă

și cu

pietate,

că

şi pote

acesti!

pe

de

timpu datâză și proverbul latinescii: «de mortais aut bene,
“aut nihil» sa: «de mortuis nihil nisi bene,» adică: despre
să

morți

nu

vorbesci

nemică

ca

răi,

nu

cum-va

să tragi

asupra ta mânia Deilori, care proverbii de altii-mintrelea
sa păstrati și în unele părți locuite de Români (1).

Mai departe credeai Romanii, că sufletulii unui om

ne-

îngropată nu pote trece la locurile de odihnă, şi dacă și
trece, atunci acelă sufletii trebue să rătăcâscă mai nainte
cel puţinii o sută. de ani pe căi strimbe, pe locuri necunoscute, până când. ajungea la o apă sati laci, ce se numia
Styz,

şi sufletulii

mortului trebuia

să trecă

peste

acestă apă

ca să potă ajunge la locuința de odihnă.
lată ce ne spune în privința acâsta renumituli poetii
Virgiliă:
|
«Nici nu-i este permisii a-i trece peste îngrozitâre țermuri
şi peste aceste riuri bubuitâre mai nainte de a se fi odihnită 6sele lori în păminti; astu-felii rătăcescă în timpi de
o sută de ani şi sborii împrejurulii acestori ţ&rmuri, și numai
după aceea vinu să vadă lacurile multă dorite» (2).
Sau în epistola sa cătră Ariadne:
«Sufletuli nefericiti! va merge în borile străine.» (3).
Dacă
corpulă

se scia
lui nu

că cine-va'a muritii
se

afla

nicăiri,

îngropa a casă, Romanii
(1) D. Stănescu.

op cit. p. 331:

prin

în

loci

urmare

străini,

nici nu se putea

aveai datină o face
aOdată ce more

totuşi

cine-va, nimenui nu

permisă a mal dice ce-va răi de morți, dacă nu poţi a dice de bine.»
(2) Aeneid. lib. VI. v. 325. și urm.:
Nec ripas datur horrendas et rauca fluenta
'Transportare

prius, quam

însă

sedibus ossa quierunt,

Centum errant annos, volitantique haec littora circum,
Tum demum admissi stanacue exoptata revisunt.
(3) Sgiritus infelix perigrinas ibit in auras.

unii
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deșertii pentru

mormiîntă

dinsuli,

fără nici o ceremonie mai

|

însemnată.

Despre ună astă-felt de mormintit deșertă numiti tumalus
inanis vorbesce Virgiliii astu-felu: «Atunci am așezat lui
Rhoetus

unt

morminti

deșertii

pe

țermură

și am chiemati

de trei ori cu vâce tare spiritulă repausatii!» (1)
Şi dacă osemintele mortului mai târqiii se aflat din întâmplare. neîngropate,

ei

atunci

aruncau

câte

o mână

de

pă-

mintii peste dinsele, și credeaii că dacă cine-va a întrelăsatii
acesta, a făcută cel mai mare păcatu.
„Aşa ne spune Horaţiu în privința acesta utimătărele:
«Şi tu luntrașule nu te arăta neînduratii faţă cu țărina
spulburătâre, cu 6sele și cu capuli neîngropatii. Dă-le ce
li se cuvine, şi după ce vei arunca peste mine de trei ori
cu pămintu, plecă». (2).
Tumulus înanis alt Romanilor corespunde în câtă-va cu.
“sniamenulă sat sniamătulă la Români, căci precum credeaii
Romanii că sufletuli celui neîngropatii rătăcesce, aşa credi
şi Românii nu numai despre sufletele celori neîngropaţi,

ci și

a celor sinuciși, şi precum ţineaii ci de celt mai mare păcatii
de a nu arunca pe, corpurile aflate pămintii, aşa credă şi
adi Românii, că e cea mai mare nefericire pentru acela
|
care nu aruncă nemică pe sniamănii.
era: să nu
noștri
ilor
'Temerea cea: mai mare a strămoș
“ mâră unde-vaîn atare apă, de unde corpulă nu sar pute
scâte şi îngropa, precum e d. e. marea.
(1) Aeneid. lib. VI. +. 505:
Tune egomet tumulum

Rhoeto in littore inanem

Constitui, et magna

ter voce vocati.

manes

(2) Od. 1. 33. 22.
At tu nauta vagae

ne parce

Ossibus et capiti inhumato
Particulam dare. . .
Injecto ter pulvere curas.

malignus

arenae

—
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Mârtea naturală, mârtea în răsboiti sai ori unde pe pămiîntă
uscati o primiau cu multă mai bucurosă, decât mârtea în

apă, precum ni-o spune asta destuli de apriati Ovidiu:
«N'am frică de morte, esistă însă unt felu de morte fără
milă. Scutiţi-m& de naufragiii, și mârtea îmi va, fi ună dară.
Este o deosibire ori de cade cine-va prin mârte naturală
saii fieră şi pune trupul murind cuvenită, și demândă ce-va
la ai sti și nădăjduesce la mormiîntii (îinmormîntare), iară
nu devine mâncarea pescilori de mare; (1)» de unde ușori
se pote

esplica,

pentru

ce Romanii păgâni, nu numai avuţii,

ci și săracii își gătiau gr6pa încă în viață. Pentru că se
temeau ca nu cum-va în lipsa mormintului să r&mână neîn-

gropați (2).
La Români datina din urmă provine numai frte sporadicii. Dar pentru aceea, în loci de grâpă; mulți inşi, după
cum am vă&dută și mai susă în cap. XIX nu întrelasă de
a-și face încă până ce sunt în -viață secriulii sati sălașulă în
care au să fie înmormintați.

”

(1) Trist lib. 1. 11. 51.
Non lethum timeo, genus est miserabile lethi?
Demite

naufragium,

mors

mihi munus

erit.

Est aliquid fatove suo, ferrove cadentem
In solita moriens ponere corpus humo:
Et mandare suis uliqua et sperare .sepulcrum
Et non aequoreis piscibus esse cibum
(2) M Bosani, stud, cit. «Albina» av. I. No. 55. Bojinca, op. cit. p. 208,

XAVI.

.

e

INFRĂȚIREA
Dacă, într'o familie se 'ntâmplă de morii doi copii unulă
după

altulii, atună,

spre

a scăpa, de morte pre cei vii, unulii

din copiii rămași se prinde frate de cruce cu unii

altul

din altă familie, fie de ori-ce sexii, însă să fie lunatică (1).

cu acela, cu care are să se prindă frate de cruce.”

Chipul cum se s&vârșesce acâstă feăție, este următorulii:
la, ţinterimii, după ce s'a dati drumulii secriului în gropă,
fratele saă sora copilului mortit se scoboră în gropă pe
secriti, iar celă-lalti copilii îli rădică din gr6pă şi punânduse faţă "n față, apucă uni colacii, unulii cu o mână și celulalti cu alta și-l frângă în două; după aceea, se sărută și

'
astă-felii se faci frați de cruce.
Amândoi frații aceştia, se privescii ca şi cum ară fi frați
buni,

fratele de cruce cu sora de cruce nu:se poti lua nici

odată în căsătorie (2).

In judeţulă Oltii, mai este încă obiceiulii a: se prinde frate

de cruce

astir-felă:

”

(1) Adică în aceeași lună născuti.
— Ionnu, op. cit. p. 39—40.
(2) Burada, Inmorm. p. 39—40.
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Fratele mortului lunaticii se pune în fiare și se prinde
apoi frate de cruce cu unii altulu, așezându-se pe marginea
mormintului și rupândii o furcă de strinsii feni, pre care

unulii o apucă de unii craci iar celă-lalti de altulă (1).
(1) Burada, Inmorm. p. 40: «Obiceiulă de a se prinde frate de cruce nu
se face numal la mormintă; în părţile dela munte se sapă într'o stâncă o"
cruce, pe care cel ce vorii să se prindă fraţi de cruce o sărută, apol iși facă
la mâna

dreptă o tăetură,

şi amestecă

sângele lori, şi astii-felii se faci «fraţi

de cruce». Acestă datină veche îi legă a-și da vicța unulu pentru altulă.v—
Veqi și Ilasdei, Columna lui Traiani, an. VIII. t. il. Bucuresci 1878, pag.
5—11; asemenea și V. Alecsandri, Poesii populare, Bucuresci 1866, pag. 13.

—
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XXVII
COMÂNDAREA.

„După ce sai "întorsă toți petrecătorii dela ţinterimi și
după ce sa. spălată fie-care. în chipulă cum s'a arătată în
capitulult XXIV, se face comândarea, numită altmintrelea și.
comândă, prasnică sai pomană.
In vechime

se făcea

comândarea,

mai alesi în afoldoca, în

următorulii modiă:,
«De cu s6ră, când a doua qi avea a se înmorminta repausatulu, venia preotulii şi se aducea, una sai mai multe
oi şi berbeci, mai cu s6mă negri; se făcea o gr6pă și întorcândi vitele cătră apusi, r&sărite fiindă acum stelele, le
lipia luminări. de câră prin cârne, le citea o rugăciune şi
apoi venindii rânduiţii le tăia, punândă :să curgă sângele în
gropa

făcută

înadinsă

pentru

acesta,

numită

cară.»

|

Capulă şi pielea vitei tăiate se da preotului, de unde a
rămasii: apoi proverbulu: «a data pielea popii», adică a murită, iar cărnurile se făceai bucate şi se ospătai cu dinsele
petrecătorii, cărora li se împărția mai întâi câte unu. colacă şi o luminare,
La masă punându-se și dându-li-se câte 0 cupă de vină,

—
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fie--care, luândă, vărsă puţini pe pămintiă (1). qicândi:
|
,
cușără să fie țărna reposatului» (2).
In unele părți din Moldova se face comândarea şi astădi
mai totu așa cum se făcea ea şi în timpurile vechi.
A. Lambrior ne spune în privinţa acâsta, următorele:
«Comândarea se pregătesce âncă pe unele locuri în chipulă următoră: În spre diua înmormîntării se aducă în
„ogradă, mai multe oi saii berbeci, mai cu sâmă negri, și după
ce au r&săritu stelele, faci o grâpă, și apoi, lipindu luminările aprinse de cârnele dobitâcelori aduse, le întârnă cătră
apusi, și preotulă le cetesce o rugăciune, pe urmă Gmenii
le taie pe marginea gropei ca, să se scurgă sângele într'insa.

Grâpa acâsta, se numia

din vechime

«arată.»

Preotului

se

dă capulă și pielea. oilorii saă a berbeciloră, de unde chiar
când sa pierdută obiceiul acesta, a rămasii vorba: «aă dată
pielea popii,» adică: a murită; iară din cărnurile dobitâcelorii
'junghiate astă-felii, se facă bucate pentru: comândare. Toţi
petrecătorii se punii la masă mângâindu pre rudele mortu-

lui cu vorbele: «că așa-ă lumea acesta trecătâre, și că în curendă
sai mai târdiă ne, vine vânduli și nouă» (3).
Bucatele cele mai obicinuite în Moldova, ce se faci la
comândare, sunt: zamă, cu tocmagi, borşii de pastre, plachiă,
gălusce, sarmale, carne cu perie, diterite fripturi sai şi alte
bucate, cari îi plăceaii repausatului fiindi în viață.
Inainte de a be, varsă puţinii vint din pahare și apoi
ici: «să-i fie țărna ușdră veposatului,» și altele, după cum
îi ajunge capulă; și cu rendudla acâsta îndesândiu paharele,
(1) V.

Alecsandri:

Poesil pop. ale Rom.

Bucuresci

1866. Nota

dela

p. 6.:

«Acesti obiceiti de a vărsa o parte din băutură până a nu duce paharulă la
gură —- libaţie — se face pentru ca să alunge nălucile morţilora ce sborii
prin lume şi se amestecă în faptele 6meniloră.»
(2) Burada, Inmorm.
(3) Op. cit. p. 154.

p. 43--44.
,

968
mai

uită rudele din supărare,

—
iar petrecătorii se înveselescit

de-a binele» (1).
In unele locuri, unde nu este: datină a se pune pomuli
la morminti, după cum sa arstati mai sus în capitululi

XXIV,

se pune acuma la comândare (2).

|

Moi tâtă procedura comândării Românilorii
ni-o înfăţişază și următorea, doină:

din 1foldova,

— Frundă verde bobi şi linte,
Măriră fără minte,
|
Mărită-te să m&nsorii
Ca 'să nu-ţi mai morii de dorii.
—Ins6ră-te Dumnia:ta
Să vedă pe cine-i lua;
|
o
De-i lua una ca mine
Dumnedeiă să-ţi dee bine;

,

De-i lua-o mai frumâsă,
Dumnedeii
De-i lua-o
Dumnedeii
Și să-i faci

să-ți facă casă;
grozăvidră
să ţi-o omoră
o mesișdră,

Să

şi e

mergi

la o pomană

”

Și să-mi dee-ună colăceli
„Să-i fie de sufleţelii,
Și să-l gustă din colivioră
Să redă dulce-i oii. amară,
Şi să bemă din' gărăfidră
„Să-I fie țărnă ușoră,

Ca două petre de mâră (3).

'

'

. .

Mai de multă, după cum spuni bătrânii, aveati şi Românul
"din Bucovina datină, tocmai ca și cei din Moldova, când muria
cine-va, n&murile celui morti înainte de înmormiîntare tăiait
unii berbece, o die, o -vacă, unii boă, sait şi altă vită bună
(1) Lambrior, op. cit. p. 154. — Burada, Inmorm. p. 45.
(2) Burada,

Inmorm.

p. 43.

(3) El. Sevastosii, Cântece moldovenescă, lași 1888, p. 147.

—
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de mâncatu, şi cu carnea acestora, făcea; apoi comândare
sai prasnică, iară pielea vitei tăiate cu cârne cu toli 0 da
preotului funcționari peste mormiîntuli „repausatului, după,
ce preotului şigila mormîntulă. De cârue lipia o lumină aprinsă
de câră și punea și ună colacii. Pe unele locuri învârti
a
împrejurulă corneloră și maţele vitei tăiate. In unele locuri
însă era .datină de a. pune pielea vitei tăiate sub picidre
le
preotului după înmormîntarea mortului și anume când
se
“aduna 6menii la comândare. Loculii preotului, prin acesta,
era mai dinainte designati, şi elu, după ce binecuvinta
masa, se așeza acolo.
Astâdi, după câtă suntemii înformați, datina acesta

nu mai

esistă nicăiri în Bucovina. Starea materială nu le mai permite

Românilori să facă multă cheltuslă. Afară, de acesta
şi interesulă pentru păstrarea datinelorii străbune în multe
locuri

sa pierduti mai cu totulu. Aducerea. aminte despre acâstă,
datină străbună însă sa, păstrată până șin diua de astădi
nu numai prin proverbulă «a dată pielea popii,» care
este
forte usitatii în Bucovina, și care însâmnă atâta,
câtă a
murită, ci totit-odată 'și prin variantele acestui proverb
ii:
«mai că era să dee pielea popii» — mai că era să mâră
;—
«câtă pe ce de wa. dati pielea pnpil» = câtă pe ce
de n'a
“muritii; care să dee pielea popii» = n'are scăpare, are să

moră (1).

In vechime datina acâsta trebue să fi fosti forte răspândită

nu numai la 'Românii din
tindene

Bucovina şi Moldova, ci pretu-

la. toți Românii.

Cu privire la Românii
vățătoră în Domani,
«In copilăria mea,

din

,

Banată,

d-lui los.

Olariu, în-

ne scrie următorele:
când se cumendati ț&ranii,

duceau din

(1) Veqi despre acesta și S. FI. Marian, Proverbe
«Familia» an. XIII. Buda-Pesta 1$77. No. 37, p. 433,

pop. rom.

publ.

în

—
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picile oiloră, ce le tăia pentru ponmând, câte o piele
Astăqi însă datina acâsta a încetati cu totulă și
proverbulii se păstreză în gura poporului şin mai
înţelesuri, spre esemplu ună omi s'a cumenrati, dar el
multe

fără-de-legi,

atunci

sătenii

dici

despre

clu

popii.
numai
multe
comite

că în

za-

dară a dată pielea popi, iară altulă zace grei bolnavi, și despre
acela dicii sătenii că voesce să dea popii pielea.»
E dreptu că șin diua de aqi ori de câte ori se face vre-6
comândare totă-deauna se taie o die, unii berbece, unii
vițel saii o junincă, dar nimârui nu-i trece prin minte ca
pielea

vitei

respective

treză pentru sine.

să o dee

preotului, ci' fie-care

”

o păs-

ă

In timpul de față se face comândare ca sai prasniculii în
cele mai multe părți din Bucovina astă-felii:
Cum sa scosă mortulii din casă și sau pornitii cu dinsulăi
la, biserică, femeile ce r&mâni acasă, măturândit și grijindi
cum
mai

se cuvine casa, se apucă de grabă şi așternu una sait
multe mese atâtii în odaia, unde a stati mortului, câtă

şi în cele-lalte odăi, iar dacă e timpă de vară și odăile sunt
mici, atunci adese-ori așternii o masă mare afară în ogradă.
La mijloculii mesei se punii, după putință, mai multe feluri
de bucate, iar jurii împrejurulii mesei câte unit colaci de care
se lipesce şi o lumină de câră.
- În multe locuri am observatii că la capetele precum și
pe de laturile mesei se mai lipescă încă câte o lumină separată, la unt loci patru lumini, astu-felu ca să "formez6
o cruce. Asemenea se lipesce și de păreții odăii, în care a
câte

stati

mortulă,

patru

ovangelişti.

o lumină de ceră, “cari amintesc pre cei

După ce s'a înmormîntatii acuma mortul, nemurile acestuia,

poltescii încă în ținterimu fiindia o parte dintre petrecători
ca să vie la prasnicit.

.

—
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Adunându-se cei peftiţi, se așeză cu toţii la masă, fie-care
pe loculi ce i se indică de cătră cei de casă.
După ce ai ocupată acuma locurile, preotuli tămâindi
casa și masa, face ectenia morţiloră, amintindii în decursulti
ei nu. numai .pre celt de curândă morti, ci și pe cei-lalț
i
morți din familia respectivă, cari au repăusată mai de nainte
,
iar "după ce încheie ectenia binecuvintâză masă, și apoi
se
pune fie-care pe locului săi.
,
Când începe preotulă ectenia se aprindă luminile lipite
" de colacii, iar când o stârșesce, fie-care inst stinge lumina
și strângând'o dimpreună cu colacul, o iea, de regulă
cu
sinc și o duce acasă.
|
|
In multe locuri am observati că, colacii și luminile nu se
înșiră,

după

cum

am

arătată

mai

sus, pe

marginile

mesei,

ci se păstrâză unde-va într'unit ungheriii, iar după ce a Sfirșită
preotul panachida, nâmurile repausatului ieati câte unt colaciă
și o lumină aprinsă și le dai fie-căruia în mână, dicându în
același timpu: «poftim de sufletulă luă N, și ali N» şi
totii așa pe rendi până ce dai fie-căruia, mesană câte unii
colaci și o lumină.
Dela, acâstă datină forte răspândită în Bucovina se vede
că s'a născută

care
poți
mai
așa

cu

timpul

dicala:

«dă-i colaci și lumânare»,

se dice despre uni lucru împrumutatii, ce nu-lă mai
căpăta îndărtptă, sai despre unuli pierdută, care nu-lă
poţi afla, căci cum nu se întârce mortul dela. mormîntu,
și lucruli împrumutatii nu ţi se va mai întârce, nici celi

pierdută nu-lu vei mai afla.

La fie-care comândare ieau parte mai cu s6mă, cei însurați,
cu deosebire cei mai bătrâni și copiii cei mici, rari când.

însă feciorii și cu atâtă mai puţini fetele cele mari. De aico
se vede că sa, născutii apoi și dicala:,
Fată mare 'n comândare
Nici colacii nici luminare.
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comune

Dinaintea preotului, în multe

de Prută,

dincâce câtă şi dincolo

atât

din Bucovina,

precum în Boianii, Ma-

hala, Ostriţa, Horecea şi altele, se pune pe lângă mâncările
indătinate încă și o găină saii uni cocoșii fripti, care e menită,

nu ca să-lă mănânce la starea locului, ci să-li iee cu sine
.

|

acasă.

Toti atunci, sau când se pornesce acasă, i se moi dă
preotului încă şi o găină vie saii unii cocoși viii de sufletulii
celui repausată, credândi că găina friptă are so vadă mortuliă
în cea-laltă lume, iar cea vie, care înainte de a se da seudă şi se spală bine pe .picidre cu, apă curată, parte că-lu
va conduce până ia raii, și parte că-l va apăra prin cântarea
sa, mai alesii dacă e cocoșii, de spiritele cele necurate ce ari
voi să se apropie de dinsulă, iar când îi va fi mai caldu că-lă va

stropi și recori de arșița cea mare, care trebue so îndure

sufletul în călătoria sa cea îndelungată și ostenitore (1).
Dacă, la casa celui ce face prasnici sar întimpla să nu se
afle nică uni cocoşii sait găină de întrecută, apoi cumpără
şi de ar fi să facă comândare chiar și pentru dece suflete
de-o dată, trebue numai decât să caute atâtea găini sau
celă puţinii atâția pui ca să le dee preotului de sufletul
celui

repausatii.

Asta

mai

cu

semă

în satele amintite

mai

sus de peste Pruti (2).
„După

ce saii așezată acuma la masă și preotulu.o, făcuti

"panachida, și a amintiti pre toţi morții, începit cu toții a gusta,

mai ântâi din pausă, dacă a mai rămas, apoi din colivă și
abia. după aceea din cele-lalte bucate ce se află pe masă.
„Când se'mbie speţii să 'cinstâscă li se spune:. cpoftimuă
dă

sat

primindă

cinătesce de bine de sufletuli lu

și cinstindă,

(1) Com. de G. Tomoiagă.
(2) Com. de G. Tomoiagă.

r&spunde:

N.» lar celui

îmbiată,

«Dumnedeă, primescă!»
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Asti-felă dureză comândarea ca la
Iar după ce au ospătatu cu toții, se
tulă face ectenia pentru cei vii, în :
mintescii toți cei de casă și care se

o oră sati și mai bine.
scâlă dela masă, preodecurs ului căreia se a'mchee cu «Dumnedea

să le îumulțescă ani!» apoi își iea fie-care colacul și lumina
'şi se ducii pe acasă,
|
Afară de 'cele arătate până acuma, mai e de însemnatii
încă și aceea, că în unele sate din Bucovina şi cu deosebire
în cele de pe malurile Prutului, precum: Boian, Mahala, Ostriţa, Ilorecea, se face prasnicii nu numai în iua înmormintării,

.

ci și mai

pe urmă

şi anume: a treia și a noua di după

înmormîntare, apoi la şese s&ptemâni, la uni ani, la trei
ani, la șepte, la nouă, și la doi-spre-dece ani (1).
“Mulţi” inşi credă că JMrtea sai, după cum spună unii,
Archangelulă trebue să se lupte adeseori forte multi cu
omulii până ce-i taie capulii și-i scâte sufletulă din trupă.
De aceea toţi păreții unde: s'a întemplată mortea unui omi,
sunt stropiți și unși cu sânge deali acestuia. Prin urmare în
decursul celori două dile ce urmeză nemijlocitii după înmorminlare, trebue numai. decât să se ungă și văruâscă
totă casa, ca să se acopere petele cele de sânge. lar ungerea și văruirea acesta o îngrijesce de comunii o femee
străină, care capătă ca plată uni colăcelu, o lumină și o
bucată de pânză (2).
A treia di după inmormîntare se face sfinţirea apei, se stropesce totă casa, și după aceea se dă apoi masa. La acâstă
masă,

care

se face

pentru

ca să pâtă trece mortulă

în cea-

laltă lume, în unele locuri, precum bună-6ră în Badeuţă, pe
lângă colacii și luminare,

se mai adaoge

încă și ună vasă

(1) Com de d-lă V. Turturenă, Tomoiagă, și Ionică alu lu! Iordachi Isacă.
(2) Cred. Rom. din Boianu și Mahala, com. de Ionică ali lui Iordachi Isacii
și a celoră din Fundulă-Moldovei, com. de Const. Merchesi, stud. gimn: «dacă

nu se face prasniciă a treia di nu pote să trecă sufletulu în cea- altă lume.»
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de lui sati de steclă, care se dă plini cu apă sai vinu.
&speţilorii în mână amintindii la, fie-care dare pre unuli dintre repausații familiei.
Ospeţii sunt obligați a be din vast măcarii ciș-ce-va inade

inte

ce prindu

a ospăta.

B6utura,

acâsta,e menită pentru

cei repausaţi, ale carorii suflete ardir nerescumpărate în întunericulă din cea-laltă lume.
Toti acâsta se repeţesce la, nouă dile și la șese săptemâni
ale aceluiași ană, apoi la uni anu după -repausare, și totii
așa, până la anulu alii doi-spre-derelea (1).
In diua prasnicului, care se face la unii anii după: repau- |
sare,

precum

comune
- pomene

şi 'n anii

din Bucovina

următor,

întâi unii pomii

se duce mai

dea

la biserică, unde

e datină în cele mai multe

se face. parastasă

celu

pentru

şi
re-

pausatii dimpreună cu care se pomenescii și cei-lalți repausați ai familiei; iar masa, adecă pomana sait comândarea,
se face

au

numai

în

curtea

bisericii,

a

numai

acasă,

ai,

|
în ambele locuri, dacă cei ce o faci sunt Gmeni avuți.
- avuţi chiamă pe preotului acasă. SoAdeseori însă cei
sindu preotulă, face sfințirea, casei, saii numai sfințirea apei
celei mici, stropesce casa. precum și tote acareturile de pe
lângă acâsta, apoi cântă panachida și pomenesce pe toți cei
repausaţi, rădicândi în același. timpii și pomul dimpreună
|
„cu pomenele.
La, masă se 'mpărţesce celoră presenţi câte unit colaci și
o luminare. Cei mai avuţi adeseori împărțescii la ocasiunea
acesta, şi câte unii miel, 6ie,- vițea sau vacă de sufletului
celui repausatu, pentru care se face pomenirea, dar de comună numai la vre-un” fini, -nepotă sai altă nemi -anume

ca să nu trâcă averea în mâni de totă străine (2).

|

(1) Com. de d-lă Av. Macoveiă, preotii.
(2) Com. de d-lii V. Turtareni.
Mariană, Inmorm. la Români.

4

.
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In unele comune din Moldova, precum bună-6ră în Mălini
Baia, Rădășeni şi altele din judeţulii Sucevei, e datină ca a
ndua (i după înmormintare să se facă o lâcă de pomenire

sau prasnică ca și 'n Bucovina. La, ocasiunea acâsta, se chiamă.
preotul de face mai ântâi sfinţirea “apei celei mici şi stropesce casa, și apoi se dă masa, (1).
In alte comune, toti din Moldova, se face masă pentru
pomenirea suiletului celui repausatii la trei, la nouă și la
două-deci de dilc, iar la patru-deci de dile.se chiamă preo-:
tulă de-i rădică panaghia, făcându-i atunci şi vecinica po" menire.

Pentru sufletuli morţilorii s2 mai face încă şi soboră la
biserică, la trei luni, la jumătate de ani, la nouă luni și
la anulii,. când. se seste și coliva la mormintă, care se dă.

apoi preoților (2).
În fine, în alte părţi toti din Moldova, la trei dile după
„__înmormintare se face colivă la biserică, asemenea, la 9, la

"21 şi la. 40 de, dile se face colivă,
mite panachidă;.,
Tâte

aceste

colaci şi praznică, nu-

pomeniri,

făcute

în deosebite

r&stimpuri, se chiamă grizi, și mare multi e căinatii acela,
căruia nu-i saă, purtati grijile, dicându-se că «stă cu fărîna
în gură» (3)...
|
-. In- Transilvania şi anume în comunele de prin prejuruli
orașului Sibiiu, comândulă se face astă-felă: se pune masa,
unde stă de mănâncă preotulu și cu fruntașii; pe lângă bucatele ce se află, cari. de obiceiă sunt supă de tăeței și
friptură, se pune uni colaci mare în care se împlântă unii
copăcelă încărcatii cu mere, turte, covrigi, prune și nuci,

și apoi când cântă preotul:

cunde umbreză darulă tei Mi-

(1) Diet. de Măriuca-Nistori din Mălini, și Aniţa Pletosă din Rădășeni,
(2) Burada, Inmorm. p. 52.
(5) Lambrior, op. cit. p. 155.
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chaile archanghele,» toţi mesenii saltă şi legănă colacul cu
copaculii. In curte încependă dela masă și până la pârlă
sau şi mai departe în stradă, se presară pae și pe ele se
așeză o pânză albă, pe cari se puni strachini cu bucate,
și venindi 6menii se punti la masă, josii la pămîntii și după
ce ai ospătată li se dă câte uni colăcelu şi o lumînare
de câră galbănă.
Toti în “Transilvania, şi anume în ținutului Făgăraşului,
comândarea se numesce «sărăcustă». Fie omulu câti de neavutii, împarte mesenilorit după ospătare câte uni colăceli
sai o bucată de pâne și o lumină de csră, iar feţelori bisericesci încă şi câte o năframă (1).
In districtulă Năsăudului comândarea se face de regulă
afară,

iar dacă

e

plâie

în

șuri,

și numai

rare

ori în case.

De cum-va comândarea e cu colacii, pomişori sati vase
ca d. e. cole, 6le sai blide, se împărțescit mai ântâi acestea, şi după accea începe ospăţulu, bendii şi mâncândii

din abundanţă şi dicendi:

«Dumnedeii să-lă ierte» și « Dum-

nedeă să primescă».

Când comândarea e cu vase, atunci se mai pune şi unii
colacii și luminiță

de ceră,

iar când

e cu cofe se mai pune

încă și puţină apă.
Poporul însă crede că e f6rte bine ca, comândarea să
se facă cu pomișori, căci atunci sufletuli respectivului în
grădina raiului încă se va desfăta, sburândi ca și o pasăre

dintr'ună pomii într'altulă.
Despre pausu, colacii, pomene, se crede că dându-se de
acestea în acâstă lume de sufletul celui repausatu, atunci
respectivulă morti le va ave în cea-laltă lume.

Comândarea. precum și cele-lalte pomeniri se facii din partea,
muerii, dacă e mortii bărbatului, sai din partea bărbatului
(1) Burada, Inmorm. p. 44—45.
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dacă e mortă muerea, iar dacă bărbatul sati inuerca mortă
nu are soții, atunci pomenirile

acestea se faci de cătră fiii

lori, iar dacă și aceștia lipsescii, atunci se facă de cătră alte
n6muri (1).
o
Ca şin Bucovina, toti așa șin Transilvania, se face
prasnici sai comândă nu numai nemijlocită după înmormintare, ci şi mai pe urmă, adică a douu di după înmormîntare, care se numesce «feștane» şi care corespunde pomenirii de a treia, di la Românii bucovineni, apoi la șese
săptămâni, care

ulii

precum la
colăcei și
vitați mai
E prea
pânea

pomenire

se

numesce

celă de șese septemâni»

în unele locuri «prân-

şi în urmă la ună

ani Și

comăndulu primi, așa și la cele următore, se facti
se pune unii prânqă de bucate, la care sunt însemă cei mai de apropeși vecinii (2).
bine sciutii că Româncele de pretutindene cocă

precum

și alte

copturi cu aluată, pre care îli prepară

ele singureși din aluatit
alte copturi
Dela pânea mortului
pentru pomenirea celui
Transilvania, nici când
In Banată,

şi anume

de acesta, păstreză ele apoi și pentru
însă, adică dela pânea ce se câce
morti, nu lasă, mai alesi celea din
aluată acru (3).
în comunele

Barjaviciă,

Prilipeţii,

și în părţile Almajului, înainte de a se așeza glâta la masă
și de a Dinecuvinta preotulii bucatele de pe ca, se împodo" besce frumosă cu flori unit b&ță, pe care se încolăcesce o
lumînare Ge csră galbănă, și stă aprinsă, câtii cstesce preotulii
rugăciunea mesei, apoi așezându-se cu toții la masă, se stinge
luminarea și se pune b&țuli pe uni scaunii lângă masă,

ținând astă-feli loculă mortului

(4).

(1) Com. de d-lui T. Simonii.
(2) Com. de d-lii IL. Georgescu și d-lui T. Simoni.
(3) Com. de d-lă Rom.

(4) Burada,

Inmorm.

Simi.

p. 45—46.

|

|
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Totă în Banati, precum în ținutului Oraviţei, pomenele
morţilorii se faci de regulă:a) după înmormîntare, b) la

nouă dile,

când se scote prândișorulit afară de-l mănâncă,

copiii, c) la două-deci de dile, d) la patru-deci de dile, e) la
jum&tate de ani, £) la uni ani și 9) la serbarea patronului
|

casei.

La tote pomenele
trecă timpuli,

acestea se

ci totb-deauna

caută

ca nici

când. să nu

să se facă cu o di mai nainte.

Asemenea caută colăcărițele cu mare luare de s6mă ca
nemică să nu puie la masă cu păreche, ci totit-deauna fără
păreche. Până chiar şi 6lele dela focti caută să fie fără
păreche.
|
mai întâi
spală
se
mortului
pomana
Vitele destinate pentru
cu apă curată pe piciore, apoi se ocolesci cu tămâe aprinsă
pe cărbuniși abia după aceea se junghie.
La fie-care masă, pomana ce se dă de sufletului celui repausatii, se numesce mai ântâi lui Dumnedei, apoi st.
Archangel, adică morţii, după aceea mortului, şi la urmă
“ălhaviloră, sub cari sențelegi spiritele cele rele ce stait în.
calea repausatului în cea-laltă lume voindit a-i lua sufletului
și a-l duce cu dinsele în iadi (1).
Când se serbâză patronulă casei, atunci în cele mai multe
părți din Banati se face și se pune și «coliva», care constă,
ca şi'n cele-lalte părţi locuite de Români, din grât fierti;
pusii pe unii tăierii şi mestecatii pe alocurea, cu miere de
stupii, înfingândii în grâii pe de-asupra fălii simetrice de mere,
„pere, gutâi etc, care grâu sfințită prin rugăciunile preotului.
se împarte apoi atât de sufletulă mortului nu de multii
repausati, câtii şi de sufletulii celorii-lalți morți, ce au re-

pausatii mai nainte.
Când se pune coliva
(1) Com. de dă Iosif Olariti.

|
sacrificii

morţilorii, în orașe

mai
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mari se ducii colivele la biserică şi punându-se la unii locti
cetesce preotulii rugăciunea, îndătinată peste ele, iar prin
comunele țărănesci merge preotulă din casă în casă de sfințesce coliva. Cu acestă ocasiune, când se face rugăciunea de
sacrificii, prinde cu mâna preotul împreună cu casnicii *
și consângenii, chemaţi la serbarea patronului, de colivă și
rădicând'o în sus reciteză rugăciunea, apoi unde sunt mulți
adunaţi și nu încapă toţi a ţin cu mâna nemijlocitii de
colivă, cei de dinapoi pună mâna pe umărul: celoriă dinainte
și astit-lelii se împărtăşesc şi ci de binecuvintarea, sacri-

ficiului adusi morților

(1).

In unele locuri, atâtii din Bucovina, câtii și din cele-lalte
țări locuite de Români, a fosti și mai este încă, ici-colea,
mai

alesii în satele,

cari

sunt

fârte

reslățite,

şi acuma

da-

tină ca comăndarea sai prasnicula să se facă nemijlocit după,

ce sa scosi: mortuli. din casă. Cum

sa scosă adecă mor-

tulă afară, se aşterne masa în casă, petrecătorii se 'ntorcii
în casă, se punti la masă, mănâncă și beaii, și abia după
aceea pornesci cu mortulii la grâpă.
In

unele comune

din

Afoldova, judeţului

Suceva,

dacă

e

iernă scotă mortul în tindă și așterni masa în casă, iar
dacă e vara, lasă mortul în casă și așternii masa afară,
la care se aș6ză apoi toți petrecătorii, în frunte cu preotulii.
funcționarii, care face mai întâi cetenia morțilorii și rădică pomulă cu pomenele.
Inainte de a gusta din bucate, capătă fie-care, ca și la
comăndările ce se faci după inmormintare, câte uni colaci
și o lumină (2); în unele locuri, precum bună-6ră în Baia,
încă și câte o cofă saii cană plină cu apă sati cu lapte, care

- (1) Sim. Mangiuca,

Călindariii pe an.

1882. Brașovi

(2) Diet. de Mariuca Nistorii din Mălini.

1881, p. 141,
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însemnâză ca'sulletuli repausatului să aibă pe cea-laltă lume,
când îi va fi sete, de unde bea (1).
.
În comunele, despre cari ni-i vorba, mai e încă și acea
- datină, că pe cât timpii dureză masa se aprindui pe păreţii odăii, unde a stati: mortulă, numai dou& lumini și anume: una deasupra uşei și alta, la icone (2).

In 'fera-Românescă,

scrie d-lă D. Stănescu, mai alesii cu

„privire la Românii din comuna Zănsga: «Când totulă sa gătit, — când cosciuguliă s'a isprăviti şi mortul cu cele necesare a fostă aşezată în elit; când preoții ai isprăviti a ceti
stâlpiă, dacă este ună omi bătrânii; când pâinile au fostă
copte şi mâncările gătite, atunci se întindi mesele în casă
sai afară din casă, dacă este timpi frumosi și cu toţii mănâncă, rugându-se pentru ertarea păcatelorii mortului. Preoții
stait în capuli mesei, apoi urmeză cei-lalți aranjaţi după b&trâneţe sati după cinstea de care se bucură la 'săteni.
«Sculându-se dela masă, tuturoră celorit de față se împartii basmale, lumînări, și apoi pornescii mortuli la biserică .. (3).
«Când se împlinescii șâse săptâmâni dela îngroparea celui
mortii, se face a doua pomană. . . După ce iesti preoții dela
biserică sunt chiemați de capuli familiei la casa lui, unde

totul, este aranjatii.
_-

-

«Preoţii slobodi pomana şi toti-odată sunt ţinuţi forte multi
ca

să custe, —

ca semnii. de binocuvintare, —

căci altfelu creştinult r&mâne

«De

din pomană,

măhnită. . .

asemenea se face pomană la șâse luni, la unii ani,

la trei şi fără şovăire la şepte, când. e permisii
gropa mortulă .. » (4).
sv
-

(î) Com. de Titi Zahareseu, stud. gimn.
(2) Dict de Mariuca Nistori.

(3) Op. cit. p. 824.
(4) D. Stănescu,

op. cit. p. 327, 328, 329.

Pa

a se “des-
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Toti în fera-Românescă
tină și credință:
«Când cine-va

comândării

dă ceva

mai esistă încă și următorea da-.
pomană,

de

câtii și de altă-dată la unii

|
atâtii

în

țigani,

decursulit

trebue

să

dea cu piciorul în pămînti dacă-i dă în mână, şi acâsta
ca pămintulă să fie martoră oculari la pomana făcută. ţiganului, pentru că se dice că ţiganulă îi iea mirulii şi botezuli şi-l aruncă în iadu; iar dacă pămîntul este martorii
la pomana ţiganului, să dică că i-a făcutii ca la unii creștină.
Țiganulă (ursarulii sai zavragiulu) când vede că acela ce-lti
miluesce dă cu piciorulii în pămînti refusă a lua din mână» (1).
In fine trebue să mai amintimi încă și aceea că precum
la Românii din Dacia-traiană, totii așa se pune masă sati

se face comândare după înmormintarea. unui mortii și la Bomâ|
|
mi din Macedonia (2).
Pe lângă comândarea sai comândulă, despre care am vorbiti
până aice, merită a fi amintite încă și parastasele, slujbele,
sărindarele sai sălindarele şi sarcoustele sati sărăcustele, cari
se plătescă

respective

se părtă

asemenea

pentru

pomenirea,

Și iertarea, păcatelorii celorii repausaţi, care pomenire se face
de regulă numai în biserică.
Parastasele, în unele părți din Aloldova, se portă, patru-deci
de dile de-a rândul, după ce more omulă, adecă se aducii
lo. biserică,

tămâe,

în fie-care di,

nou&

covrigi,

iar preotului cetesce rugăciunile

(1) 1. St. Negoescu,
II, Bucuresci,

Credinţe populare,

1888, p. +75.—Ionenu,

publ. în

o lumînare, vinii Și

cuvenite (3),
«Lumina pentru toţi» an.

op. cit., p.46:

«Dacă pentru vre-un mortă se dă de pomană ce-va la ţiganii, celui care

dă, trebue să dea cu piclorulti în păminti

ca și elit să fie martorii

de

po-

mana ce dă ţiganului; căci se crede că ţiganulă îl iea mirulă şi botezulă şi
le aruncă în iadii; dar dacă pămîntul este martoriila pomana dată ţiganului,
se crede că e dată ca la unt creștinii.»
(2) Dim. Bolintinenu,
(3) Burada, Inmorm.,

Călătorit la Românii
p. 47—48,

din Macedonia,

p. 91—92.

a
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In Macedonia se facă parastasele totii așa ca și în
Românescă și Moldova (1).
In Bucovina, din contră, .parastasele se facit astii- felii: n6-.
murile celui repausati facii și duci la biserică uni pomi
ca pentru ori şi care omi «de curândiă mortii și-l punii pe
masa pentru jertfă, unde stă până după liturghie; preotulii.
face rugăciunea. de s6ră, utrenia și st. liturghie, în decursulii.
căreia cetesce şi rugăciunile pentru cei morți, amintindă în
acelaşi timpit şi numele celui repausatii,.iar după acesta face
rândudla pentru cei morţi și la urmă, rădică și pomulii.
Slujbele sunt de tâte şâpte la număru. Ele se portă de
regulă în șâpte sâmbete ce urmeză nemijlocitii după înmorunui omă.cu scopă ca acesta se fie eliberati de
mîntarea

cele șepte vămi. Dacă cine-va nu pâte purta slujbele în anulii
repausării, le pârtă în anulii următorii. La fie-care slujbă
(liturghie), care se plătesce în unele locuri. câte cu 1 î., se
aduce câte cinci bulcă sait trei colăcei, două lumini și 1/s
litru de vinu (2).

Sub sdrindari se înțelege atâtii în Bucovina

cât

şi în

]loldova amintirea celui repausatii la 40. de proscomediă și

|

liturghii (3).

In Transilvania se face asemenea în decursit de patru-deci
- de dile sati șâse săptămâni sărindară, care se sfârşesce chiar
la șâse săptămâni, când.i se face apoi mortului și pomana,
"si când se crede că sufletulă stu a, trecutii acuma prin
cele 99 de vămi şi a ajunsi la loculă de odihnă (4).
Sărăcustele se facii pentru pomenirea tuturorii celorit repausați și de regulă numai în decursulii Sâmbetelori din.Pos-"
(1)
(2)
(3)
ghie

Dim. Bolintinenu, op. cit., p. 91—92.
Com. de d-lui V. Turtureană, preotii.
Burada, Inmorm., p. 48: «Se mai pomenesce și numele mortului la liturîn timpă de patru-deci de dile şi acesta, se numesce asărindari», .

(4) Com. de d-lă Rom.

Simă,

învăţători.

|
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tului mare. In Sâmbăta ântâia a postului mare se duce pre
otului acasă o oca de făină, și sare (:/, huscă), iar la biserică, unu păhăreli cu miere, de-asupra căruia se află unt
toiagii, în unele locuri însă o lumină mare albă, apoi unii șipuşorii de vină sai miedă şi unt blidăi cu pâne sat vr'o
câți-va, colăcei ori franzole. Păhăreluli cu miere - și toiagulu
de pe dinsuli rămâni în biserică până în Joia-mare, iar blidulă cu pâne și șipuşorulă cu vină, cară le iea, preotulu
dimpreună cu cei-lalți servitori bisericesci, se aduce în fie-care

Sâmbătă. Toiaguli se aprinde în fie-care Sâmbătă la sfârșitulă liturghiei, când se face pomenirea celorii morți.
Sărăcustele -sunt usitate mai cu sâmă în acele părți ale
Bucovinei, unde vinu Românii în atingere cu Rutenii, cari
|
“încă îndătinză a. le purta,
In Transilvania, districtulti Năst&udului, sărăcustele acestea
numite :simplu pomeniri, se facă în decursii de şâpte Sâmbete, începândii cu Sâmbăta. din Septămâna albă, adică cu
cea din naintea postului mare și ţinându-se în fie-care sâmbătă

următore până înainte de Duminica Floriiloră sai Florii (1).
|

În România e datină ca în Joia-mare să se ducă la biserică o colivă, care se scote apoi la mormîntă, unde se
facă rugăciuni pentru sufletulii mortului (2).

Comândarea
era usitată și la Romani.

|

Intorcându-se aceștia, dela înmormîntare și ajungândii acasă,
rudeniile şi amicii repausatului mergeaă îndată la scaldă să
se spele, și după aceea, li se dădea uni ospăț, sai precum se dice la noi: comândare, pomană, prasnicii.
Lucru fivescii că ospătarea acâsta era mai “simplă sai
mai pomposă, după împrejurări, după cum adecă era și repausatulii

unii

omit

s&rmani

(1) Com. de d-lă T. Simonă.
(2) Burada,

Inmorim., p. 18.

-

sait avuti.

—
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La îngroparea bărbaţilor străluciți adose-ori se ospăta
poporulu întregi, precum d. e. la mortea lui Iuliu Cesarii (1),
sai se împărţia carne crudă numită zisceratio, pe care primitorii o fierbiai sai o frigeaui apoi acasă.
Cu privire la acesta Titu Livit ne spune următorele: «La
crudă la

poporă

Flavius

sale, M.

mamei

înmormîntarea

(2),»

şi

mai

departe:

a

«La

împărțită

carne

mortea lui P.

Liciniă, s'a împărţită carne crudă (3).»
Mai târdiii aă îndătinatii a împărți de pomană chiar și bani.
A noua qi după îngropare se serba diua mortului spre
eterna lui memorie. Serbarea acesta se numia Novemdialia,
”
adecă sacra.

Scol. în Horaţii ne spune: «Novemdiale este unii sacrificiă, care

se face

în

diua

a noua

după

ce sa înmormintatii

mortuli (4).»
Toti

în -acsstă di era datină de a se curăţi casa, în care

|

"a zăcută mortulă (5).

Serbarea, numită de Romani Nozemdialia, astădi nu mai
exiştă sub acesti nume. Cu tote acestea, după cum am arătatii moi sus,a noua, "qi după înmormiîntare se .serbză
şi astădi în cele mai multe locuri cu rugăciuni și cu po.
mană pentru odihna. sufletului celui repausatii.
" Cuvăţirea casei însă se face în unele locuri ceva mai nainte, şi anume a patra sait a cincea di după inmormintare,
“în

cele

mai

multe. a noua

di, tocmai

ca şi la Romani.

Comândarea e de altmintrelea. usitată și la alte popore
de ritulu ort. or. şi cu deosebire la Rutenii din Bucovina..
(1) Saetoniu, Iul. Ces. 2
(2) Lib. III, 22; «et populo

.
visceratio a M. Flavio in funere

|
matris.»

(5) Lib. XXXIX, 46. «P. Licinii iuncris causa visecratio data.»
(3) Epod. XVII, 45: «Novemdiale sacrificium est, quod mortuo fit nova die,
|
<uam sepultus est.»
op. cit.
Bojinca,
-59.
No.
an.[,
câlbina»
în
publ.
cit.
stud.
Besanii,
M.
(6)

p. 219,
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XVIII.

MOŞII.
„Afară de comândare şi cele-lalte pomeniri și jertle, ce se
faci și se aduci după cei de curând repausați, și despre
cari am vorbiti în capitoluli premergători, mai esistă la
Români încă uni felii de pomenire și jertfă, care se face şi
se aduce în unele dile anumite de preste ani, şi nu numai
pentru cei de curândă repausați, ci pentru toţi morţii familiei.
„Acestă, pomenire și jertfă, care constă mai cu s6mă întru
trimiterea de bucate și băuturi precum și a unoră obiecte
pentru mâncare și de b&utii apă, pe la vecini, la nâmuri şi
mai alesii copiilorii strmani de sufletulii morțilori, se numescii pretutindene, în tâte țările locuite de Români, Moș.
_„Moșii sunt mai de multe feluri și anume:

Moșşii.de crăciun.

In diua de crăciunii dimineţa se dă

de pomană morțiloră: colaci cu luminare, carne de purcelii
ori porci, cârnaţi, cotorâge: (reci, aite, aituri, recituri), bo-

rândăt şi altele (1).
(1) Sim.

Mangiuca,

Călindară pe an.

1832, Braşovu, 1881, p. 136...

—
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Moşii de crnă saide cârnelegi ori câslegele de ernă, mai

bine numiţi de primăvară, cari atâtii în Daicovina câtă şi în
_Banată cadii tot-deauna Sâmbătă, înaintea lăsatului de car|
”
|
ne (1).

Aceşti moși împreună cu cet de tâmnă, cari cadu asemenea
Sâmbătă şi anume înainte de Sâ-Medru, se numescii și

|
:
o
«moșii cei mari.»
La inoșii de €rnă se sacrifică (se dă de pomană) moșilorii,

adecă morţilorii, grâu
brândă, alăturândă și
In unele părți din
română, moşii aceştia

fierti, pregătită
carne de porcii
Banati, precum
se numescii și

cu unti (uns6re) și
sait cotoroge, etc. (2).
bună ră în Ciclova«sacrileg» (3).

Moșii de parisimi, cari cadi tot-deauna în 9 Marte, ade-

că în diua de 40 de Martiri, se numescii astu-felu
Lugoşii, Temiş6ra, şi împrejurime. In părțile Oraviţei
numescii « Sânţi» ori «Sâmţi». In Oraviţa, și cele-lalte
montane, locuite de coloniști din 'Ţera-Românescă,
şi «Bufani» ori «Țeran,» se numescii «Brenduși» şi

pe la
însă se
locuri
numiți
«Bren-

" dușei» (4).In 'Țera-Românescă «Bradoși» (5) și «ucenici» (6), .
iar în Bucovina şi cu
dăuții «Sfintișori». |

deosebire în orașele Sucâva

și Ră-

|

Acești moși urmeză la nous dile după Baba Dochie, când

de regulă iesi Babele și dînșii sub numele de Joși, bati cu
potele pămîntului ca să intre frigului și să iasă căldura.
(1) Com. de d-lă V. Turtureaniă, preoti. —S. Mangiuca,

Călind.

cit. p. 136.

—După d-lui Dr. At. M. Marienescu, moșii aceştia cadă în Sâmbăta lăsatului
de brânqă,— vedi

(2)
(3)
(4)
(5)

«Familia»,

an. X. Buda-Pesta, 1874, p. 568.

Mangiuca, Călind. cit. p. 136 — 137; Marienescu loc. cit.
Mangiuca, Călind. cit., p. 137.
Mangiuca, Călind. cit., p. 137.
|
D. Stănescu, op. cit. p. 329.

(6) Ioncnu,

op. cit., p. 5i:

cin

diua de

Mucenici se facii nisce colăcei cu

nuci numiți «Mucenici» şi e bine ca în acea di fie-care pers6nă să bea 40 de
pahare cu vinii, astii-felă, pentru

fie-care din col 40 de

sf.mucenici.»

—
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La acești moși Românii din Banată daci de pomană (sacrificiu) de seci (posti) şi anume:
a) pâsule
lemnu,
moșii

(fasole)

apoi.nuci,
cei curaţi;

slăită

pome,

(sungalie)

alune,

etc. —

ori drâsă

cu unii de

Aceștia

se. numescii

b) unii colâcii unsă cu miere de stupă făcută în forma,
omului

cu

capii, mâni și picidre;

ori pre colacă se împunge

cu o ţevă de socă ori de trestie forma de omu (1).
In unele părți din Țera-Românescă, precum bună ră
comuna Zăndga, femeile pe lângă Vradoși, ce-i lacii
acâstă

qi, mai

alcătuescii

încă

şi unii

bradoşii

mai

în
în

mare,

făcutii în formă, de omu, cu gură, cu urechi, nasu, dară
orbă, și-lu numesciă, fiindă din timpuri pâte numitii totii astăfelu,

«tata». Acesta, se face

întru pomenirea, tuturorit mor-

țiloră, cari în timpulă anului ară. fi fosti uitaţi nepomeniţi.
Acestă «Uitată» este jucată de copii în jurulii unui foci,
ce so face în bătătură, apoi unsă cu micre și mâncată (2).
In orașele Sucâva și Rădăuţi, din Bucovina, se facă 40 de
_figurele în formă de omi din făină de grâii, out, miere,
miedu

de

nucă

și zaharicale.

șori», Sucevenii le duci

Aceste fi gurele numite

«sfinţi-

în diua de 40 de sfinți dimincța

la biserică, unde, sfinţindu-se după leturghie, se dati o parte
funcționarilor bisericesci, iar cea-laltă parte Gmeniloră presenți, cu deosebire însă copiiloră. In Rădăuţi, din contră,
vinii copiii și Gmenii s&rmani pe acasă și acelora se daă
apoi de sufletuli morților.
Omenii cei mai puţin avuți faci, în locii de figuri omenesci,

40 de colăcei, cari asemenea se numescii «sfinţișori, > și pre cari

îi impărțescii apoi pe la copii și 6menii cei mai sărmani
(1) Mangiuca, Călind. cit., p. 137,
(2) D. Stănescu, op. cit, p. 329.

(3) Com. de ma! mulţi orășeni din Succva și Rădăuţi.

(3).

—
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„Aceste figuri ne aduci aminte de figurile de 6meni, numite «Sagilla» ale Romaniloriă, cari erai usitate în s&rbătorea «Sigillaria,» apoi de păpușele de piperii în formă de
omu,

numită

«Argei,»

usitate

în sărbătorea,

«Argeica»

din

13 Maiu, şi de păpușele de volă numite coscilla» și «pilae»
în sărbătorea numită, «Jares compitales».
In fine, mai e de însemnatii încă şi aceea, că, toti la acești
moși iesi economii la vii; moșii (pruni) şi grâne, dar mai
'la pometele ce produci pâme, și bândi, după provârtost
verbul poporului, 40 (ori 44) de pahare de vină, varsă vint
ori rachiu (vini-arsă) la buciumii de vine (vie) spre a rodi,
și încunjurândiă agrulă îl alumă cu riză spre a [i feriti de
rele, dândă totă atunci de pomană colaci (brânduși), vinii,
achiă etc. (1).
|
până
ei
sciii
cât
după
usitați,
sunt
Moşii de Florii
acuma, numai în Frătăuţulă-noi din Bucovina. Sâmbătă,
înainte de Florii, se trimite pe la case câte o ulcică plină cu
miere şi de-asupra gurei cu unii colaci sait franzolă, iară
la târtă o lumină lipită (2).
Moșşii de Joi-mari, Joimurele sati Joia mare înainte de
Pasci. Iar se dă de pomană de seci (postii), ca și la moșii
parisimilorui, dar fără colaci.
In Oraviţa montană din Banati se daii de astă-dată de pomană și olcuțe noue cu apă ori vinit şi la mănușa lei se
"16gă flori, precum : brebenei (lat, corydalis bulbosa, germ.
hohlwurzeliger Lerchensporn).
In nâptea spre Joi-mari în vărsatuli dorilorii purcedii muerile din Banatii, mai vîrtosi însă matr6nele familiilorii, la mor-

mintii, alţii acasă în aolie (curte) aprindii morţilori focuri, numite

«focurele»

ori

«himiniciche»

ori chuminușe»;

făcându

(1) Mangiuca, Călind. cit. p. 13%.
(2) Com.

de Vespasiană

Reuţă, stud, simn. de locă. din Frătăuţulu-noii.

-—
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pentru toti mortului din familie o'luminicică, sai anumindu
(menindii) mai mulți morţi la o lumină. (cu acestă ocasiune.se
sacrifică, adecă se dă de pomană colaci copiilorii săraci, ce
vinu spre a se încăldi la luminiciche. Colacii aceștia se numescă «Sâmbicidre» dela diua Sâmbătă. Cu colacul se dă
și o lumină împreună cu o olcuță de apă (alţii datişi vină),
menindi colaculii moșului cutare (spunând numele celui
morti din familie), adese-ori punândii ori anumindi la unii
colaci și mai mulți -moși, unde sunt mulţi repausaţi în familie.
Luminicichile se facă numai cu surcele de alunit sait de bozit
uscate, cari se frângă, nu se taie,și cari, după ce sunt culese, se aduci în case și nici de cum nu se așză la: pămintit,

ci se

păstreză

pe masă; ori în altii locti unde-va, fără

a se atinge de pămiîntii (1). In locuri, unde întru apropiere
nu se află surcele de alunii, se faci focurile cu bozii uscati,
culesă de pe câmpi.

„Matrâna familiei, care tămâiază morții, își face luminicichile la mormîntă, şi se cântă după morţi acolo, când plâcă
acasă, strigă sufletele morţilori pe nume, qicându:
" Sculaţi, sculați,
Şi-acas' aiduți!
în

acea

credință,

cum

că

sufletele morțilori plecă dela mor-

minti cu dinsa acasă, şi acasă, așezându-se în chilie
ușă,

aci

petreci

după

până la, «Busitor)», a T-a pe a locurea a 9-a

qi după Rusalii, când în vărsatulii dorilori până ?n răsăritul sârelui se duci de acasă iar în morminti,

Acum
morţiloră,

la Rusitoră în v&rsatuli dilei iar se dă de pomană
căci

dacă

nu li 'se dă desdeminsță

de pomană,

(1) Țigancele locuitâre intrun piătrarii ali Ciclovei montane pârtă mile
îndepărtate în spate și pe măgari înainte de Joi mari surcele de alună spre
vindare,
,

—

atunci sufletele,

luândă
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cenuşă ori

năsipii

în gură,

se în-.

|

departă mâni6se din casa familiei.

Dacă pentru lucrulii câmpului muerea din casă dela Jolmari până la Rusitori nu pote în totă diua mătura, chilia,
atunci mătură numai loculii după ușă, așternândă o pânză
albă, uni măsăelit, acolo spre a se așeza sulietulii pe elă.
In fine credii Românii din Banată că dela, Joi-mari şi
până la Rusitori este cerulă, raiului și iadului deschisi, pentru
„aceea, poti sufletele veni acasă spre a petrece la familie (1).
In Bucovina şi anume în satele Boiani, Mahala și altele
de peste Prutii, morţii se pomenescii mai cu semă, în Joia
mare. In acâstă, di se împărțescii pe la case și mai alesii
pe la cei săraci stecle sati ulcele pline cu apă, cu câte ună
colacii sait o bulcă și o lumină de-asupra gurei; une-ori dăruescă şi câte una sati mai multe garnițe și gărniciore (co.
fiţe) (2).
Totu aşa facă şi Românii din Mănăstirea Homorului, cu
acea deosebire numai că aceștia punii în ulcele nu numai
apă, ci şi vină, iar de-asupra gurei, pe lângă colaci! și lumină, încă şi câte-o năframă (3).
În Fundulii-Moldovei moşii, cari constau din ulcele şi stecluţe -pline cu apă, iar pe gură câte cunii colaci și-o lumină,

nu se trimetă pe la case, ci băeții vint singuri de-i iat (4).

În orașuli Câmpulung se ducii în acestă di cofiţe și
cane mai mari la biserică, unde se daii apoi, după liturghie,
umplute cu apă, și legate pe la gură cu strămătură, iar
de-asupra cunii colaci şi o lumină de c6ră, mai cu semă |
copiilorii, de sufletul morţilor (5).
"(1) Mangiuca, Călind. cit. p. 131-138.
(2) Com.

de d-li V. Turturenii,

(4) Com

de Mich. Țimpăii,

preoti.

(3) Com. de loanii Macovei, stud. gimn.

Coast. "Merchesii și loanii Tonigariă, stud, gimn.

(5) Com. de Vasile Burduhosă şi George Ciupercă, stud. gimn.
Marian, Inmorm. la Români.

sd

-

—

386—

In Brâza se dă, toti la biserică, pâne de gustare și apă
de b&uti dintro cofă tuturorii celoră ce sai comunicatii

întraceea di (1).
In Zransilvania, districtulu Năs&udului, e datină de-a se
face în Joia-mare uni ospăță formali în curtea sai în ţinte-

rimulit bisericei, unde se duci elurite

mâncări

și băuturi,

care ospăţii se numesce moși (2).
Românii din Țera-Românâscă credă că sufletele morţilorii
vină în fie-care anti de se așsză pe strașina casei, și acâsta.

o faci în diua de Jot-mari și stati pânăla Moș (Sâmbăta
morțilori); din causa, acesta se facă atunci împărțeli de
„plecarea suiletelorii. Asemenea, parisimele în tâtă Sâmbăta
se ducii colivi lo biserică de aşteptarea suiletelorii până la

Joi-mari (3).
lară în Jol-mari se obicinuesce

a se da morțiloră

şi de

ale îimbrăcămintei, ună costumii de haine: şubă, iminei, căciulă

saii o cămașă, ismene, bete și altele, cari se împartii adese
s&raciloră, mai adesea, însă familiei, 'după ce tote acestea.
ai fostă „mai întâiu sfinţite de preotii (4).
Totu în 'Țâra-Românâscă mai esistă încă și acea credință,
că Joi, în s&ptămâna patimilori, nu e bine să se spele rufele
(albiturile, cămă&șile), căci la morţi în loci să se ducă pomana:
ce

li se dă,

se ducă

lături

din spelătură

(5).

|

Moșii de Pasci. In Banati se dă la Pasci cu demincță
de pomană morţilor (moșilorii), colaci (sâmbecidre) cu mielă,
ou&' roşii şi alte bucate, ce se află atunci
în casă. Pe alo-

(1) Com.
(2) Com.
(3) I. St.
Bucurezci,

de Nic. Prelici, stud. gimn.
de d-lui T. Simon.
Negoescu, «Credinţe pop.» publ. în «Lumina pentru toţi» an. III,
1888, p. 474—475.

(4) D. Stănescu, op. cit. p. 329.
(5)

loneană,

op.

cit. p. 50.

|
!

.
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curea se dati acum colaci cu olcuţe (noue) pline de apă; se dă
și caşii (1).
In Ț& a-Românescă se dati în diua, de Pasci ouă roșii peste
mormînti, pronunțândă numele celoră morţi, pentru cari

se dă acelă ou (2).
Toti în Țera-Românesca esistă credința că toți morţii cei
păcătoşi, din diua. Invierii, adecă dela Pasci, se scot din
iadi la odihnă până la Rusalii. In aceste dile deci fetele
cară apă pe la vecini de pomană în. contulii morțilorii (3).

Moşii
împreună

de Sân-George. In Banati se dă sacrificii colaci
cu olcuțe (noue) pline de lapte cu lumînare,

cașii

în Sicheviţa, laptele se dă în tăiere
|

ete. Pe alocure, precum
ori străchini (4).

In Frătâuţuli-nou din Bucovina se trimete asemenea. ca
moși o ulcică cu lapte dulce fiertii cu togmagi, cu unii colacii
şi cu o lumină pe la case, mai alesii unde sunt copii mici (9).
In unele comune însă, precum bună Gră în Tereblecea,
districtul Siretiului, în acâsta, di se duce mai întregi satul la tinterimă, şi acolo împărţesci diferite bucate sămanilorii, întindendiă fie-care pe mormintele morţilori sti o
faţă de masă sait uniii ştergarii, iar pe acela puindii bucatele
aduse.
Moșii de Ispasii sati de Inălţarea Domnului. In acâsta
di se daă îîn Banată flori, brândă și luminare de pomană (6).
In

Țera-Românescă,

femeile,

cari ati în familie morţi, îm-

partii în qiua de Inălţarea, Domnului azime calde, câpă verde
(1) Mangiuca, Călind. p. 138.
(2) Stănescu, op. cit. p. 329.
(3) Revista pentru st. arch.
388.

și filolog.,

(î Mangiuca, Călind. cit. p. 138—159,
(5) Com. de Vesp. Reuţă.
(6) Mangiuca, Calind. cit. p. 139.

an. II, vol. III, Bucurescă,
-

1884, p.

—
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şi rachiii pentru sufletele morţilorit. ereqându-se că în acâsta
di se înalță sufletele lori la ceriit și să aibă merinde pe

drumu (1).

o

In Dobrogea este datină ca, cu o di înainte de Inălțarea
Domnului, la Ispasi, să se adune femei și babe și să iee
azime calde, câpă verde și rachiii şi mergându prin sati să
le dea de pomană pentru sufletului morţiloră, ca să aibă pe
drumii, fiindă credința că în acea di morţii sboră în ceri (2).
Moşii de Rusalii. Se serbeză în unele părți din Banati
și anume în locuri montane locuite de colonii din ŢeraRomânâscă

în Sâmbăta

Rusaliiloră, în alte părţi dimincţă în

diua Rusaliilorii. Se dai de pomană colaci împreună cu
olcuţe noue pline cu lapte, cu mămăligă ori colareți (scrobii);
la mănuşa lei se legă o chită de cireşe şi de flori, apoi
în 6lă se pune o lingură nouă (3).
Pretutindene în Bucovina, Sâmbăta înainte de Rusalii sau

Duminica-mare se numesce Sâmbăta moşilor.
In Sâmbăta moșiloră credă Românii din unele părți ale Bucovinei că nu e bine ca cine-va să mănânce, până ce nu dă
mai întâi ceva de pomană, pentru că în acâstă di se cu“mânecă toți morții, și dacă unulu din nemuli celorii morți
mănâncă, atunci cei morți din nâmulu săi nu.se potii cumineca: Și de re ce morții asteptă în acestă di pomană
și pomenire, fiindă-că. este diua lori (4), de aceea Românii
“din cele
Tișeuţi,

mai

multe

Suceva,

tâna, Stupca,

părți

ale. Bucovinei,

Zaharesci,

St. Ilie,

precum:

Bosanci,

Ilișesci, Todiresci, Cos-

Mănăstidră sati St. Onutroiu, Siretu, Frătăuțulu-

noii, Mologia, Stulpicani, Câmpulungi, Pojorita ș. a,, trimiti
des-deminsță
“(2) Ionenă,

(2) Burada,

pe la case, prin vecini, la nemuri și sermani, mai

op. cit.

p. 45.

Inmorm. p.51—82.

(3) Mangiuca, Călind. p. 139.
(1) Dict. de Vasile Ungureni, agricultori în Ilișesci.
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alesii unde se află copii mici, toti feliulă de vase noue, precum: ulcele, stecle de b&utii apa, cănuţe, cane, șipură, cofițe
ete. împodobite cu totii feliulii de flori, mai alesă însă busuiocit, cari se l6gă pe la torți.saii pe la gură cu strămătură

roşie,

şi pe

cari le umplu cu apă prospătă, miedi, lapte

dulce cu tocmagi, vină, musti și bere, apoi toti feluli de
farfurii, străchini şi străchinuțe "pline mai alesi cu z6mă și

cu plăcinte, dimpreună cu o lumină de câră galbănă, care

se aprinde când întră în casa, unde aii să se dee moșii.
Tâte obiectele acestea, se numescii pretutindene în Bucovina, «moș», iar împărţirea lori se esprimă prin cuvintele .
am âmpărțitii sai am dusi şi am primiti sati am căpătată moși,
căci cei ce ducii moș! capătăîn același timpu și ei moși,

numai, 'că cei mai avuţi

cu acea deosebire
una

după

mai

scumpi

și mai

împrejurări,

mai

frumoși,

pe

când cei

ducii

toti-dea-

mai

s&rmani,

ieftini.

In comuna Bosanci, districtulii Sucevei, moșii se 'ncepii.de
Sâmbătă dimineţă
Luni dimingță, a
din diferite ulcele
cu apă prâspătă,
fiţe asemenea

înainte de Dumineca mare şi durză până
doua qi după Dumineca mare. Ei constati
noue pline de lapte dulce cu togmagi sai
apoi din; diferite stecle, cane, șipuri și co-

noue

și pline

cu apă prâspâtă sati

cu-musti,

vinii ori bere, precum și diferite străchini și străchinuțe
pline de zâmă cu tocmagi, lapte cu tocmagi și o lingură
pe de-asupra, sati și cu plăcinte. Tâte obiectele acestea se
împodobescii cu diferite flori mai .alesii însă cu crucea pas- .
cei (plantă), care se l6gă pe la gură sau fortă, iar lo, strachinele cu plăcinto se punii de-esupra, acestora. Toti-odată
se dă dimpreună cu fie-care obiectă și o lumină de ceră.
Afară de aceste obiecte adese-ori se daii chiar și miei
ca moși (1).
(1) Com.

de Mih. Ivaniucă,

stud. gimn.
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In comuna Pojorita, districtuli Câmpulungului, se trimită
mai alesi copiilori ulcele. noue pline cu lapte.simplu sai
îngroșatu

cu crupe

de

păpuşoiu, care

se

numesce

mleșniță,

jar s&rmanilori se trimită 6le mai mari cu lapte.şi străchini
cu brânză și cașă.
”
Totu în Pojorita e datină ca nânașii să trămită, finiloră, |
și mai alesi celoră din botezii, ca moși încă și câte o junincă dimpreună cu tâte cele trebuincidse la o vacă cu lapte,
precum: doniţă, sitişcă şi strecurătore sai strecătore (1).
În orașulă Suceva, precum şi în unele sate de prin apro"piere, se trimiti ca moși, pe lângă vasele, mâncările și b&uturile arătate în șşirele de mai susă, încă și găini sau pui
de găină dimpreună cu o lumină, pe care, cei ce o primescii
îndată o și aprindă și o lasă să ardă până ce se sfârșesce,
In Aloldoca la moşi sati Sâmbita moșiloră se dă de pomană pentra cei morți merinde și lucruri precum: cofe,
cotăele, ulcele, străchini împodobite cu flori, în cari se pune
vinii, pâne, carne friptă, lapte cu orezi, și altele, precum
și câte o luminărică de câră galbână (2).
|

In 'fera-Românescă,

în Sâmbăta moșiloră,

numită. altmin-

trelea şi Sâmbăta morțilori, pe lângă pomenirea morțiloriă
şi trimiterea „moșiloră pe la case mai esistă încă și acea
datină, că muerile plângi pe la morminturi, fiindă-că în
acestă di, după credința lori, iar se trămită păcătoşii în
„munca iadului (3).
In fine mai e de observati încă și aceea că pe când în
Transilvania, Banati și Bucovina, unde Sâmbăta vhoșiloru e
cea mai răspândită, cultul moșiloră din acestă di se pâte
(1)
(2)
(3)
329:
loră,

Com. de Ilie Flocea, stud. gimn.
Burada, Inmorm. p. 18.
Revista pentru Ist. etc. an. II, vol. III, p. 388.- D. Stănescu, op. cit.p.
aLa Sâmbăta morțilorii se lace amintirea celoră r&posaţi la mormintuli
împărțindă colaci şi colivă.»

—
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mai multii lamiliari, pe atunci în [bra-Românescă, unde

esistă şi Târgulă moșiloră, care se începe de Luni şi dureză
până Sâmbătă, înainte de Rusalii, adecă o+săptămână intregii,
se pote cu totă dreptulă numi și publici.

Moşii de Rusitori. Suflotelorii familiare, cari dela Jormari au venită acasă şi petreci în chilie după

ușă, se

dă

la Rusitori adecă, în Alurţia morțilori, în revărsatuli zorilorii
de pomană: colaci cu fragi, cireșe, flori, păsule etc.; pomana
se dă pe ună taieri (tâneriii) la vecini ori la n6âmurile de
_aprâpe, primindu şi dela aceștia îndărăptii atare. moși. Dacă
sufletele morţilori nu capătă până în r&săritulu soreiui atare
pomană, atuncă ieai cenușă ori nisipii în gură, și mânidse
se depărteză dela casa familiei.
Rusitârele cau totii-deauna7 dile după Rusalii, adecă Sâmbătă înainte

de Dumineca

«tuturoră sfințilorii» ital tutti santi,

germ. aller. Ileilingen, gr. Theodoxonia, Lemuria Romanilorii,
vechi dela 1 Maii (1).
Moşii de Sândiene, usitaţi în Banată; se dă de pomană:
colacii

(sai

şi fără el, căci care este săracii,

nu trebue să-l

dea totii-deauna) cu jordilene (caisine) și pere (2).
Moşii de Sân-Petru. Se dă colaci cu luminare, apoi mere

de Sân-Petru dulci şi acre pe unii tăieri (3).
_Moşii aceştia sunt usitaţi și 'n Țera- - Românescă (4).
Moșşii de Sânt-Ilie. In Banati se dă, între altele, și cucuruzii (porumbi) fierti (5).
In Bucovina, şi anume în comuna Tișeuţii, din districtulit:
Sucevei, Crasna, şi Banila-moldovenâscă din districtulii StoVei Nork,
Mangiuca,
Mangiuca,
Mangiuca,

Mithologie des alten
Călind. cit. p. 139.
Călind. cit. p. 139.
Călind, cit. p. 139.

(4) D. Stănescu,

op. cit. p. 829..

(5) Mangiuca, Călind. cit. p. 139.

und neuen Testaments

p

(1)
apud
42)
(3)

s; Il, p. 388,
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rojinețului, până ce nu daii în diua de Sânt-llie, după ce
“se întorci dela, biserică, mere, pere, precum și alte fructe
c6pte, de pomană, cari se trimiti pe la case în -străchini,.
nimeni nu îndrăsnesce să guste din asti-felu de fructe (1).
In Crasna și Câmpulungi, totii în acestă di, se împodobescii mormintele cu flori şi se înfigii împrejurulă fie-cărui
mormînti mai multe lumini aprinse, - cari se lasă apoi acolo
până ce se sfirșescii de arsi.
Unii trimiti pe la case şi ulcele cu apă. împodobite cu
bârbănocii, busuiocii, precum și alte flori, cari se l6gă împrejurulu gurei cu stămătură roșiă (2).

Moșii de Schimbarea la față. Se sfințescit prin rugăciune
asupra
nii

strugurilorii

dreptu

nafură,

duși

în biserică,

se socotii

din cari gustândii 6me-

astii-felă

ca pomana

moşilorit.

Dar și afară de biserică dau acasă matrânele acestă pomană
de

struguri;

însă

fiindă

puţini struguri prispitorz,

că

la

Schimbarea

la față

se

află

copți, drepti acâsta, la

Moșii de Sânta Maria mare

se dai struguri de sufletul

morților. Acum se daii și prune de pomană, unde sunt
copte (3).
|
|
Moșii de. Diua crucii sati:i Înălțarea cinstitei cruci, sunt
usitați mai cu s6mă în comuna, Lodiresci din Bucovina, și:
constait din ulcele noue pline cu apă curată, miere sai
miedă, şi la gură împodobite. cu busuioci legată cu strămătură, roșiă, iar de-asupra pe gură cu ună colăcelă sati
covrigi şi o lumină de câră. Aceștia so trimiti mai alesii
unde sunt copii. Unde nu-si copii se trimiti cane, precum
şi alte

obiecte

mai

mari

de

cari

se

scie

lipsă în casa unde se trimiti.Și precum
(1) Com. de Vas. Iftodi şi Eusebie Patrașă,
(2) Com. de Vas. Burdulhosiă, stud. gimn.
(3) Mangiuca, Călind. cit. p. 139.

că

e

mai

multă

în Sâmbăta moși-

stud. gimn.
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lori, asa şi de astă dată, cei ce ai dusi, capătă asemenea
moș (1).

" Moșşii de Sâ-Medru, numiţi altmintrelea, şi moșii de tâmnă,
împreună

cu

cei de

cârnelegi,

numiţi

şi moșii ceă mari, cadi

totă-deauna Sâmbătă, înainte de Sâ-Jledru (Sântuli Dumitru).
Se dă de pomană grâu fierti: pregătită cu unti (untură), |
cu lapte saii brânză. Dar și colacul cu lumina, încă nu este
iertati să lipsească, mai virtosii la moșii cei numiţi mari.
In părţile Oraviţei şi în Almașu, părțile Bozoviciului, când
se împărţescii moşii aceștia, se face următârea, invocațiune:
„Voi

moși,

strămoși,

Să-mi fiţi toti voioși,
"Să-mi daţi spori în casă
Cu multi darii pe masă
Cu multă ajutoriii
In câmpulii cu flori! (2)

In alte părți ale Banutada? la moș de tâmnă: se fierbe
scrobi cu făină de grâu, sait grâu, ca și la cei de iarnă,
şi se dă vecinilori de pomană. Mâncarea, acesta însoși se'
numesce. Îloși. Şi fiindu-că dilele acestea, sunt dile de osp&-

tare pentru Aloși, de aceea poporulii dice: J/oșil sunt buni
şi Babele rele (1 Martie-Baba, Dochie). In qilele Moșiloră nu
se face nică uni

farmecii (3).

Moșii de flori-de-mărțișorii. Astui-feli ghioceii (lat. galantus nivalis, germ. Schneeglskchen), agricele, numite alt_mintrelea şi oglicele, îglicele (lat. primula, acaulis, germ. schlaflose Himmelschliisselblume), mzcșinile (lat. "hepatica triloba,
germ. Dreilappiges Leberbliimchen), cocoșeii (lat. erithronium dens canis, germ. Iundszahnlilie), când îmfloresci pri- (1) Com. de Ioanii Avramiă, stud. gimn.
(2) Mangiuca,

Călind. cit. p., 139— 140.

(3) Dr. At. M. Marienescu, în Familia, cit, 'p. 565 —566.

.
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măvara

şi se capătă

mai

spre aducerea aminte.

întâi, încă

se sacrifică

morțilorii

|

Aceste flori, dar și cele-lalte ce vint după ele-acum desi
de primă-vară, sunt pârgele sau primiţele (lat. primitia) florilori și totu-deauna vestitâre de primă-vară, deci trebue. să

se pomenâscă cu ele morții familiei.
Aci trebue să însemnămii, că din purcelulii de Crăciună,
din mielulă de Pașci, apoi din cele-lalte pâme ori iructe,
ce vint peste ană, şi a cărorii pârge (noiţe, primiţe) se
sacrifică

moșşiloră

ori

morţilori,

membrii

familiei,

afară

de

copiii până la 12—14 ani, nu gustă- nici de cum până ce
matrâna casei nu a sacrificatii (dati de pomană) moșilorii,
adică morțilori. Și acesta, se ține
cu cea, mai mare acurăteţă,
căci a gusta mai nainte de a sacrifica din acele animale
și fructe se socotesce de cel mai mare păcatii și de vătămare pentru sufletele (spiritele) proto-părințiloră, cari ceri
şi dorescii acel sacrificii.
Da
Mai departe e de 'nsemnatii, cum că nu se gustă nici din
alte pâme, orl fructe, cari rodescii peste anii și nu sunt
legate de sărbătorile sus numite, precum: din persice, prune,
etc., până ce nu .se dă de pomană morţilori (1).
Aceeași datină şi credinţă, după cum am arătatu și mai

sus, esistă şi la Românii

din Bucovina şi

Țera-Domânescă.

Cu privire la Românii din era de pe urmă, d-lui D. Stănescu scrie următorele:
«Cu o veneraţiune profundă pentru mame trebue să amintescii aică, că ele nu gustă măcarii din fructele de curând
câpte, până nu împărtescă mai întâi pentru morți. Poti să
mănânce toți în casă cireşe, vișine, caise, mere, lubeniţă,
porumbă, struguri etc., iar mamele nici odată nu vorii mânca,
până nu voră da din acea râdă mai întâi celor v&posaţi.
(1) Mangiuca,

Călind. cit. p. 1410—141.

—
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este încă cu eX,» am

pe unele mame

auditii

adese-ori

dicândiu

.

(1).»

Moșii de curastră. In Banati, totă-deauna, când fată vaca
casei, laptele dileloră prime, numiti «curastră», în Bucovina,
«coraslă»

lat. colostra,

a treia

di după

fâtare se dă sacrificii -

morţilorii (moşilorii) și întru sănătatea vacei. Se chiamă adecă
a, treia qi desii-demineţa mai mulți copii din vecinătate, apoi
așezându-i în jurii râtă, în mijloculii copiilorii se pune strachina cu curastră, după. aceea acoperindă copiii cu unii
straniu, matrâna. casei varsă apă peste ei, și asti-teli
mâncândi copiii cu lingurile curastra sub stranii, totit matrâna,
casei la acfuli acesta menesce curastra de pomană moșistrămoșşilori repausați şi întru sănătatea vacei (2).
Aceștia sunt moșii, cari i-ami pututii afla până acuma.
Din cele espuse până aici se vede deci apriatii că Moși
sunt uni sacrificiu (jertfă) pentru sufletele repausaţilorii moși
strămoși, adecă pentru așa, numitele spirite familiare, şi

numirea de AJoșă saii pomana
și identici înţelesi.
(1) Op. cit. p. 329—330.
(2) Mangiuca, Călind. cit. p. 142.

morțilori

este de

asemenea
|
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ÎNIN.

SLOBODIREA

APEI.

In unele părţi din fera-Românescă este datină ca în aceeași
(i, în care sa, făcutii înmormîntarea, și anume nemijlocitit
după comândare, să se rinduâscă o fată ca să ducă apă pe
la case în decursii de șâse săptămâni pentru sufletulii ce:
lui morti.
Acestă ducere sai cărare de apă se numesce cu unii termini technicii poporalii slobofirea apei sait a apeloră.
“Fata, care a luatii asupra sa acâstă sarcină, are grijă ca
fie-care găletă de apă să fie însemnată pe răloji (1), până
împlinesce număruliit de 80, câtă dătoria îi impune ca să ducă.
Ea, trebue să care câte doue găleți în fie-care qi, afară de
sărbători, când nu pâte duce, fiindi qi de odihnă. Pentru
acesti motivii, dacă se întâmplă sărbători în timpulă celorit

.şese săptămâni, fata are în grijă ca să ducă apa, ce se cu-:
venia

de, dusi în timpulă - serbătorilori,

precedente

acestora.

(1) In Bucovina
.

a

în dilele

se rostesce

cuvintulă acesta

răbușă

immediatii
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Când se împlinescii cele șâse săptămâni și anume în diua
când se face a doua pomană după'celi morti, mama, soră,
vara sai o altă femeie a casei iea o azimă de pâne caldă,
unii cocosii negru sai o găină nâgră, apoi cărbuni de foci
întruni ciobă, în care pune și câte-va bobe de tămâe, precum și o basmă sau unii testimelă, în care pune la unt
colță câţi-va bani, iar la altulă o luminare de “eră, și se
duce la fântână.
Adese-ori, în locui de basmă sai testimelii, se iea pânză
pentru o fustă sai rochie, după cum îi dă mâna.
Cea, care a fostii însărcinată cu ducerea apei se duce
mai de nainte la fântână şi umple jghiabuli de apă sub moti“ vulă că, dacă cum-va so mai fi uitatii vre-o gălctă, să fie
împlinită acum.
Femeia

de

casă,

venindu

la fântână,

se aşeză

la margi-

nea, jghiabului cu apă, iar în partea opusă, adecă în cea-laltă
parte a jehiabului, stă cărătorea și martora sa.
Femeia de casă, aprindenâu o luminare și tămâindi apa
'din jghiabu, întrâbă
pe cărătore:

—

AY adusi

—

Da,

am

80 de găleți?
adusi?
— r&spunde

acâsta.

_— De unde scii eii că ai adusi?
— Iacă și răbojulu arată 80! —
După acestă începe a număra tote tăieturile de pe răboji.
- Cealaltă ascultă, dicândi: «așa este,» şi apoi frângândi
răbojulu şi aruncându-li în apă, dice mai departe:

sai

—

Ei bine! cine-ţi 'mai este mărturie?

—

Tacă (cutare),
femeea

care

răspunde cea întrebată, arătândăi pe fata

scie

că

sa

adusi

t6tă apa.

De trei ori se face asemenea.
Când isprăvesce cu mărturisirile, tămâe apa de trei ori
şi dă cărătorei obiectele mai sus notate: pânea, cocoș, tes-

.

.

—
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timeli ete. și plecă apoi acasă, unde începe să prepare, cele
de trebuință pentru pomană (1).
In Prahova, după înmormîntare se cumpără două doniţi,
și de are mortul fată, diminsța duce câte dou& doniţi de
apă la vecini de pomană; la două câte o doniţă o varsă pe
mormiîntii; la patru-deci dă doniţile de pomană (2).
|
Femeile sai fetele din judeţului Oltă şi Dluscelă, cari cară apă
pe la case, în timpii de 40 de dile, și cari însemneză la răbușăi fie-care di, cum sa, împlinită acestii termină, lipescii de
răbuşi o luminare de câră .galbenă, căreia, îi daii apoi drumulă pe o apă curgătore.
In unele locuri, totii în Țera-Romdânescă, se năimescu omeni
străini, de cară apă dela isvoru cu două cofe noue la o
casă săracăîn cursuli acelorii 40 de dile, iar cofele se dau
apoi de pomană. Acâsta se face pentru ca mortul să-şi ude
sufletulă, când va trece prin vămi (3).

In unele părţi din Transilvania, pentru. ca mortulă să nu
pătimescă de fâme și sete pe cea-laltă lume, este asemenea,
datină ca să se dea de pomană apă, care o cară câte o
femeie în numele lui, dela vre o fântână la o casă, în timpi
de uni anii (4)
In Munţii apusenă ai Transilvaniei, după înmormîntare, moștenitorii mortului card pausă în timpi de șâse săptămâni. În

t6tă diua adecă ducii apă într'o doniţă sai ulcioră, pe care îl
pună

în drumi

pe unde

nu e apă, ca să bea trecătorii (5).

(1) D. Stănescu, «Obiceiuri religidse,»
Bucuresci, 1885, p. 327 şi 328.

publ.

în «Diserica

ort. rom.»

an IN,

(2) Revista pentru Ist. arch. şi filolog. an II, vol III, p. 387.
(3) Burada,

Inmorm.

p. 51.

(1) Burada, Inmorm. p. 50.
(5) Frâncu, op. cit. p. 478.— Burada,
case, cari sunt la drum, am vădutii în
Abrudă, acăţate ulcire noue pline cu
ce se face acesta, mi sa respunsii că

Inmorm. p.. 5051: «Pe la mai multe
călătoria mea, prin munţi spre orașulit
apă, şi întrebândă pre bătrâni pentru
pentru sufletulii mortului.»

—

Uni bocet din comuna
intre altele și acestea:
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-

Picinişca în Banati

ne

Sore, sore, mt rogi ţie,
Mie să-mi, stai mărturie,
Cam să-i slobodi apele
Și să-i dai luminile,
Să-i plătescă și vămile (1).
Din

versurile

acestea, resultă,

că

spune,

!

în Banati

e

asemenea

datină de-a căra apă de pomană pentru sufletuli celui repausată. Ba nu numai atâta, ci cărătorulu trebue să aibă,
ca și celui din 'Ţera-ttomânescă, pe cine-va martoră că a
" căratu sau, mai bine disi, a sloboiti apă.
Afară de qilele, ce urmsză nemijlociti după înmormintare,
mai, sunt în Banati încă și alte dile peste anii, menite pentru
slobodirea apei morțilori.
Așa, este Joia-mare sat Jol-marele, în care di se face
«vărsarea apei morțilori pe iarbă verde» şi Rusitorii, adecă.
diua a şâsea după Rusalii sai Dumineca-mare, . în care se
“face «slobodirea rîului (apei) morțiloră (2).»
Afară de acesta mulţi inși nu numai din ţările sus amintite, ci și din cele-lalte ţări, lasă cu limbă de morte ca după
săvirşirea loru din visță să se facă punți și poduri, puțuri
sau fântâni pe la drumuri, pentru ca călătorii trecândi pe
dînsele sau. răcorindu-şi sufletului cu apă, să dică: «să fie

de sufletulă celui ce le-a făcută (3).»
(1) Burada, Inmorm. p. 150.
(2) S. Mangiuca,

Călindariă,

pe 1882, Braşoviii, 1881,

pop. rom. în 252, şi Luna Mai 22,
(3) In Bucovina și la Burada, Inmorm. p. 51.

luna

Martie

Calend.

+

.
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NAN.
JELIREA.
Durata jelirii atârnă, de regulă,
de înnemurire cu celă repausatii.

dela

cetatea

și

graduli

Şi-a trăitii traiulă,
Și-a mâncatit mălaiulu;
sait :
Şi-a făcutii traiuli,
Şi-a mâncati mălaiulu.

„dice poporulă, când vede că mori bătrânii.
“Copii sunt îngeri curaţi, fără păcate, prin urmare nu trebue omuli să se întristeze așa de multă, nici. când morii
bă&tvâni, a, cărorii morte, câte odată, e chiar dorită și așteptată, nici când mori copiii, cari încă n'a săditit simpatii în

inima mulțimii (1).
Ba mulţi credi și qicii că dacă cine-va plânge și ielesce

.

prea multii pe copiii cei mici, acela nu face nică unii bine, din
contră le strică, căci din lacrimile vărsaţe fără semă se face. în
(1) D. Stănescu,
an. IN, Bucuresci

«Obiceiuri religiose»
1885, p. 321.

pub. în sDiserica ortodoxă română»

—
ceca-laltă lume
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unii felii de laci sait baltă

mare, în care micii

repausați trebue să ?n6te până în grumazi, și din causa
acesta adese-ori sunt expuşi pericolului de-a se îneca (1).
Se schimbă însă cu totulu cestiunea, când se întâmplă să
m6ră vre-un omii în florea vieței sale, căci dice unit proverbii:
Mortela tinereţe,

Sărăcie la bttrânețe,
Bâlă la călătorie
N'ar mai fi să fie!

|

Pe unii aslă-felu de omii totă lumea, îlit plânge, toţi îl
jelescii.
Și dacă se întâmplă ca, celă morti să fie săraci, Gmenii
sarii, îi dau ajutori cu ce poti și-li îngr6pă. Ar da chiar
şi bani, însă nimeni nu primesce.
Femeia, celui morti, dacă a. fostii însurată, mai lesne slujesce tâtă viâţa ei, ca să făcă cele de trebuință bărbatului
său, decât să ica dela cine-va ajutorii în ceea ce privesce cele de trebuință pentru sufletul repausatului. Toti ce
pote primi este ajutorulă, ce i lar face la trebuințele sale
proprii, arându-i-i câte-va pogâne de grâir. saii porumbi, sai

măritându-i vre o fată, dacă repausatulă a avutii fete (2).
Ce se atinge de modulu jelirii trebue să însemnămii că elit
se cuprinde parte în portii parte în abţinerea dela tâte plăcerile și petrecerile... îmbinate cu jocă,
" Indată ce a, muriti cine-va, femeile, atât cele culte câtii și
ț&rancele, l&pădă tâte podobele de pe dinsele, precum: cercei, inele, mărgele, salbe şi altele, iar fetele cele mari pre-

cum şi copilele, nu numai că l6ptdă podbele
(1) Credinţa

acesta se află

nu

numai

la Români,

sus amintite, .-

ci şi la Rutenii

din Bu-

covina.
(2) D. Stănescu, Obiceiuri rel. Dubl. op: cit. p. 822.
AMariană, Inmorm. la Români.

,

26

.
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ci tot-odată își despletescii părului și astă-felă, cu părulirt
despletită și lăsatii pe spate, începi a jeli mortul (1).
Femeile măritate își despletesci părul numai când le
moră bărbaţii, dar și atunci umblă îmbrobodite, nici când
însă cu capulă golă ca fetele (2).
Bărbaţii, înţelegi: numai pre ţărani, încependă dela celit
mai micu băiată și până la celă mai bătrânii şi neputinciosă moșnâgi, I6pădă cușmele sau pălăriile şi umblă cu
capulu golă (3).
In unele sate din Bucovina, districtului Sucevei, precum
bună-6ră în Todiresci, Soloneţi, .Bălăcena, Stulpicani şi
Pundulă-Moldovei, districtulă Câmpulungului, părinţii îndătin6ză a umbla după fiii și fiicele lori în timpi de vară
dela 2—3 săptămâni cu capului goli, iarna însă numai trecă
dile, adecă dela msrte şi până după înmormiîntare (4).
In alte sate din Bucovina, precum în Costâna și Stupca
din districtului Sucevei, Crasna și Ropcea, din districtului Storojoncțului umblă părinții după fii și câte ș6se săptămâni
cu capulu golu (5).
In Boianit precum şi în alte sate din districtulii Cernăuțului însă, dacă mortuli a fostă copili mici, părinții sti

nu-lă jelescă, can alte părți,ci numai fraţii și surorile, cari
umblă

numai

o s&ptemână

cu capulu

(1) Usitată pretutindene in Bucovina,

goli (6).

com. de lonică a lui Iordachi Isacit

din Mahala; — V. Turtureniă, preotii în Boianii şi Vicovulit-de-sus; — diet. de
M. Ursaca din Vatra-Dornci. — Vedi şi Burada, Inmor. p. 83—9.— D.T. Bojinea, op. cit. p. 216.
(2) Diet. de S. Sa părintele G. Lateşă şi A. Pletosii din Rădășeni, in:Moldova. — com. de Const. Mercheşii.
(3) Cei culţi au adoptatiă datina străină de a pune florii negru la cuşme
și pălării.
(4) Com. de M. Jemna, și Const. Mercheşii, Nic. Cotlarciuciă.

(5) Com. de Drag. Bumbaci, Alec. Baciu, Ath. German şi Em de Cuparencu.
(6) Com. de d-li V. Turturenii și Ionică ali lui Iordachi Isacii.

—

403—

Bărbaţii din comunele ultime umblă în acesti timpu cu
capuli descoperită numai atunci, când le-ai muritit soțiile
sau vre unulă dintre părinți (1).
|
In Bălăcâna, și Costâna' precum și în alte sate din districtulă Sucevei din contră, umblă bărbaţii după mârtea femeilor
vara de regulă 2-—t săptămâni, iar iarna celă multi o săptămână (2); cei din ţinutul Câmpulungului și ali Dornei însă
șese s&ptămâni, și numai iarna, când ce tare ligi, portă
cușme (3).
În ținutului Sucevei şi alui Rădăuțului umblă, fiii după părinți câte o lună sati șâse săptmâni cu capului goli (4).
In ţinutul Siretului, Câmpulungului și alți Dornei însă, mai
alesi fetele, umblă de regulă şese săptămâni, adecă până
ce iesti slujbele, cari se "'ncepii de obicei îndată după înmormiîntare (5).
|
Toti cam așa umblă şi cele-lalte nâmuri, cari nu sunt
în prima linie înnemurite
nepoţii, etc.

În unele locuri din

cu

celă

repausatii, precum:
| |
|

vansileania,

bărbaţii umblă

verii,

cu

ca-

pulii golu şi până la unii ană, iar flăcăii își reteză puţin
și p&rulă de “nainte (6).
In alte părţi tota în Transilvania, precum bună-6ră în Orlati şi în munții apuseni, îndată ce omuli și-a dati sufletulu,
„femeia mortului își schimbă cârpa de pe capi cu una n6gră, fetele se despletescii, iar tâtă partea bărbătescă, umblă
cu capulii descoperiti numai în timpului acela, câtii stă mortul neîngropatu (7).
(1) Com. de d-li V. Turtureni şi G. Tomoiasă.
(2) Com de M. Jemna.
(3) Dict. de M. Ursaca, Nic.

Cotlareiucă,

şi V. Burduhosă.

(4) Com. de M. Jemna şi lust. Cârdeiu.
(5) Dict. de M. Ursaca,

Elis. Agapi

şi V. Burduhosii:

(6) Burada, Înmorm. p. 50.
(7) Com.

de d-lui Rom.

Simi,

vedi şi Frâncu,

op. cit. p. 173.
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In Macedonia văduvele pârtă totă vicța lori negrele, iar
„dacă se mărită portă o batistă negră pe podoba de nuntă (1).
În unele părți ale Banatului muerile își ieati în, semnii de
Jeluire cârpe (mărămi) negre pe capii, de 'nainte cotrință n6ară, iar de napoi opregii negru. Petele își legă chica, (cosiţa,
pletele) la rădăcină, adecă la celă cu o sirmă n6gră apoi își
despletescii părulă şi îli lasă pe spate. Bărbaţii din momentulă repausării umblă cu capului goli, jeluindă pe celii repausati timpii de o săptămână, o lună, ş6se săptămâni, trei
luni, șâse luni, ba chiar și ună anii întregi, după cum le
este dori și jale după celui repausatii. Toti așa jelescii și
femeile,

purtând .cârpă,

catrință

şi opregulă negru, cu acea

deosebire numai că bărbaţii, în driculă verii, când e căldura cea mare, precum și în driculă ernii, când e gerulă
celii mare, se îmbrobodescii, adecă se legă cu cârpe la capi
ca să nu se vateme de elementele timpului, şi tocmai prin
acesta se cunoscii că ei condorescă pe cine-va (2).
Daiina,
respândită

acesta,

care

în Banată,

mui

nainte

nu

ci toti-odată

numai

că

era

torte

şi cu cea mai mare sfin-

țenie păzită (3), a începutii de unii timpă încâce în multe
părți a înceta, astă-felă că o sâmă de bărbați, chiar și în
timpulă acela câti stă mortulă în casă, umblă pe afară cu
pălăria în capu, muerile însă-îli jelesci câte 2, 4, 6 și
8 săptămâni, apoi îmbracă și ele haine roșii, și numai în
(1) Dim. Bolintinenă, op. cit.
(2) Com. de d-lii loan Popovici, inv&ţători.
(3) Arthur und Albert Schott, Walachische

Miirchen,

Stutteart und

Tii-

bingen 1845 p. 303: «Valachii jeleseii, ca și odinioră Romanii, cu capului descoperitii
acopării,

(eolă), atâta numai că ci, ca să-și sculescă în cât-va capului, îl
eu unii ștergari, simplu. Timpul jelirei atârnă dela gradulii înne-

muririi. Îmi aduci aminte de unii moşnegă bătrânii, al cărui nume, dacă nu
m& înşelu, era Avramă Babeșă, pe care nici când nu lam v&dută cu o pă-:
lărie. Îi murise fecioruli inainte de vr'o 20 de ani, şi din causa acâsta a juruită, că totă viaţa lui va jeli, și-și va ţinc juruinţa.»

—
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ținuturile. cele muntose se mai păstreză și păzesce ca în
vechime (1).
Datina de a purta haine negre în semni de jelire, şi cu .
deosebire învălitâre de capii, esistă şi 'n Bucovina, nu numai la clasele cele mai culte, cari se iati mai multi după
moda, străină, ci și printre ț&rance. Ca, dovadă despre acâsta,
ne pâte servi, pe lângă esperiența de tâte dilele, încă și O
doină din Căndreni, intitulată «Draguța ostașului», din care
reproducemii următârele versuri:
De-ar da Domnuli sfîntă să [ie
Câţi s'au dusi iară să vie!
Câţi sau dusi toţi ai veniti,
Ali mei puii dor a nuvritii?
De-ași sei bine Ca muritiă
Pune-ași portuli la cerniliă
Și fața la veștegită (2).

tezeșii din districtulii Storojineţului umblă, în dile de sărbătâre îmbrăcaţi în haine negre, iar feciorii de ţărani pârtă
numai câte o hasmă nâgră legată la gâtu (3).
"In alte sate din Bucozina, precum
în Mănăstidra; cine arc,
portă sumani negru, cine nare, nu (4).
In

Moldova

ţăranii

nu îmbracă haine cernite, adecă negre,

ci semnele din alară ale jelirii sunt numai umblarea cu capulii golu pentru bărbaţi, cinci-deci sai patru-deci, sai numai cele trei dile, câtă stă mortulit neîngropatii ; iar femeile
și fetele, afară de despletirea, părului, ce o păstreză trei dile
până la patru-deci, mai aruncă de pe dinsele, ca și cele
din Bucovina și Transilvania, ori-ce gătâlă precum: cercei,

(1). Com.

de d-lă Popovici,

învățătorii.

(2) $. FI. Marianii, Poesii pop. T. Il. Doine şi hore.
(3) Com.

de lim. Cupareneu,

(4) Diet. de Elis. Agapi.

stud. imn.

Cernăuţi 1875. p. 50.
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inele și altele, pe cari nu le punii
cheiatu (1).
In genere

muriloră
tâmâni,

luati, jelirea

după
adecă

cea

celui repausață

vreme de unii anii în-

mai scurtă și mai uşoră a n6-

dureză

de regulă

șese s&p-

până ce se așeză sufletulii la locului de odihnă,

cea mai grea însă până la ună ani (2). Unii mai simţitori
şi cu mai mare durere de inimă jelesci chiarii până şi la

șepte ani (3).
“Jelirea văduvelorii după bărbaţii loră dureză în cele mai
multe părţi locuite de Români totă-deauna mai lungă decât a bărbaţilori după femei, şi anume celu puţinii uni anu,
și dacă în restimpuli acesta li se întâmplă vre-o partie bună,
cele mai multe dintre dinsele nu se mărită până ce nui
s'a împlinită jelirea.
Partea, cea mai mare a bărbațilori însă, sub pretextu că
nu șunt în stare de-a purta gospodăria, și a îngriji de copii,
se înscră cu multii mai degrabă, și anume la ș6se luni, ba
une-ori chiar şi după trei luni.
In districtul Bacăului din România adese-ori atât v&duvoii câti şi văduvele se căsătorescii îndată ce ai trecutii
cinci până la şese luni (4).
„Femeile, cari se mărită în timpului jelirii, spună Românii

„d

Lambrior,

op. cit. p. 153. —

Burada,

Inmorm.

p. 8—9

şi 50.— Diet. de

.
„ Pletosii şi M. Nistoră.
AR Com. de d-nii V. Turturenti, G. Velehorschi, I Giorgescu și Rom. Simu.
(3) Com. de d-lui V. Turturenu.
.
,
,
(3) «Columna lui Traianti», an. IX. p. 576.
«În timpulă de faţă nu se prea celebreză multă timpă de doliii în onorea
celui mortii, ci, sub cuvintii că nu pâte trăi așa, că are familie grea și altele, nu rece

5 sati 6 luni și se căsătoresce repede, sait bărbatii saii femec;

sa observatii că bărbaţii sunt mai grabnici a se însura îndată ce i-a muritii
femeia, decât femeia, care totii aşteptă celi puţină anulti.»
Şi mai jos:

cătâti bărbatulă

ese luni de jelanie».

cât

și femeia

nu

se căsătoreseii până după

.
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din Bucovina, că nu şi-au iubiti bărbaţii de mai nainte (LD),
<ci din Jo/dova însă crediă că asti-leli de femei, după morte
se duci unde nu e bine, adecă în iadă (2).
Iarîn Legiuirea
lui Caragea din 1818 cetimă că «de se va mărita femeia în anul jalei, să perdă darulă dinaintea nunţii (3).»
Unele femei însă, și cu deosebire preotesele văduve din
„ele mai multe părți ale Moldovei, nu se mai mărită de fel
de-a, doua Gră. Dacă ar puts suferi să ardă tâte hainele
de pe dinsele, fără ca să se atingă para focului de ele,
adecă fără ca. să se frigă, atunci, spune poporului, că sară
pute și ele mărita (4).
Precum în timpuli de faţă” aşa şi în vechime jelirea nu
era la toți Românii totii una. Iată ce ne spune în privința
acesta principele Dimitrie Cantemirii:
«Doluli nu este la toți toti una. Când mâre unii ţărani,
fiii lui trebue să umble șese luni cu capulii descoperiti,
măcari de ar fi în mijloculii iernii, și trebue să-și lase a le
cresce părulu şi barba, în cât de ar trebui să facă călătorie
ori câtu de lungă, nu le este permisă să-și-pună pe capii
-nemică. 'Totă așa urmau mai de multi și nobiliorii, în patru
deci de jile; dar acum saii lăsatii de acestă superstiţiune,
și portă numai vestminte de doliă, şi-şi lasă părulă în jos.
Când mâre fratele vre-unei fete de țărani, ea taie ceva din
„ pârulu săi și pune la crucea dela capulii mormintului, păzindi unii anii întregi ca să nu cadă sait să-l iea cine-va;
în casti când sarii întâmpla una ca acestă, ea pune din noi
altă legătură de pără (5).»

In totii decursuli timpului, cât durâză jelirea, atâtti femeile
(1) Augită de la mai mulţi inși,
(2) Dict. de A. Pletosă.

(3) Pau. 66. Apud B. P. Iasdeă, Diet. limb. rom. t. IL. p 1127.
(4) Dict. de 8. Sa păr. G. Lateşii, și A. Pletosti.
(5) Descrierea

Moldovei.

E -diţia Societăţii academice

române,

p. 149.
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câtă și fetele și feciorii, nu jocă nici nu se desfăteză, căci
dacă ar juca, sar socoti ca, şi cum ar sălta pe mormîntul
repausatului lori tată, mamă, bărbati, frate sai soră (1),
iar după

morte

li

sar

pune

o pâtră

grea

pe

piepti,

pe

care ar juca dracii în diua aceea în care au jucati și ci
înşişi (2).
Fetele și feciorii după mortea părinţilorii nu j6că uni ani
întregi, iar după a lraţiloră, și cu deosibire a celorii mai
mici, în cele mai multe părți numai şese s&ptemâni (3).
Ba, feteloră și fecioriloră nu le este permisi a purta.
în timpul jelirii nici măcaru floră la ureche şi în pălării sau
cușme, iar dacă le-ai muritii amândoi părinții, lsp&dă până.
chiar și păunii, unde este datină de a se purta păuni în
pălarie (4).
|
Ca, dovadă, despre acesta ne pâte servi, pe lângă esperiența, de tote dilele, încă și următârea poesie poporană din

Voila, unii sati frumosi din jos de Făgărașă, lângă Oltu,
în Transilvania :
De când te-ai dusă, bieţele,
Nam mai pusi la gâtă mărgele,
Nici la degete inele,
Nici la urechi floricele.
De când s'a dusă bădiţa
Mi-i pustie uliţa. .
(1) In Bucovina şi Moldova; vei și Burada, Inmorm. p. 49; — Lambrior,
op. cit: p. 153.
— Com.

de Al.

Baci:

«In Stupea,

precum

și

alte sate din

districtulă Sucevei, tineriloră le este în timpului jeliri opritii de a juca, căci
dacă se bagă în jocă în acestă timpă, Gmenii dicii că le pare bine că atit
murită părinţii.»
(2) Com. de At. Germanii, de loci din Crasna.
(3) Com. de d-lă Y. Turtureni, V. Durduhosi, Drag. „Bumbacă, și Em. Cu-

parencu: «In iopeea fiii, după mortea părinţilorii, n "ati voe să joce nici să,
mergă pe la petreceri unii anii întregii.»
(4) In ţinutulă. Storojineţului și ala: Câmpulungului, com. de stud. V.
DBurduhost.

—
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De când s'a dusă dumnia-lui.
N'am dati gura nimărul,

Mam

datii pradă dorului (1).

In Banati unele femei. nu-și spală faţa și nică măcar își
schimbă vesmintele de pe ele în cursulii anului de jelire, iar,
fetele umbla, necontenitii cu părulit despletitii (2).
Femeile,

de-a
prea,
rile
die
tare

respective

văduvele,

cari

luati

și-au

îndrăsnelă

călca acâstă datină străbună și de-a se arăta că nu le
pare răi după bărbaţii lori, nu scapă de înpunsătucam în șagă cam întradinsti ale fecioriloriă, cară nu întârde-a le spune une-ori chiar nemijlocitii după înmormînurmătorele cuvinte:
S&rmănelulii bărbăţeli !
Bunii a fostii-câtu a trăitii
Râu îmi pare ca muritii;

Şi la marginea pămîntului
N'oiii mai găsi de protiva lui;
Of! of! mi-a remasii casa pustie,
Să trăescă în veduvie. ... .

După

vro

două luni:
Of! săracu bărbatu prostu,
Buni odorii la casa fosti.

„Cât

. . .

trăia,

Câtui se'nvertia.
Toţi venia
"La casa mea.
Da de când elii a muritit
Casa mi sa pustiită, .

,

Toţi s'au dusă, mau părăsită!

Când își află vre-unii amantu:
(1) «Gutinuli» an. |. Baia-mare
cere prin 6 săptămâni, respective

(2) Burada, Inmorimn. p. 19.

1889. No. 31.
unii anti. »

«Nu

âmblă

la nici o petre-
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Dumnedei să-lă ierte
Cu fasole fierte,
Cu bobi înfloritii,
Bine-a făcutu c'a periti,

|

Că nu era măcâri bună,

.

De-o ciubeică de tutuni

(1).

Când jocă înainte de ce li sa împlinit

anuli

de jelire:

Ici-i tină, ici-i glodiă,
Ici mii bărbatulă mei morti,
Nu sciă stare-oiii să-lii deseropi,

Sau m'oiii duce
Sau

la uncropii! (2)

ast-feli:
Ici e ţărină, ici elodă,
Ici e bărbăţelulă mortii.

Icie tocmai unde joci,
Dragostea mea cea cu foci.
Ică dârme cu mâni la piepti,
Şi-o să jocii să mi-lă deșteptii;
Dar decât l-olă deștepta
Oiu juca și mi-oiui cânta:
«Dormi,

dormi

bărbăţeluli

Ierte-mi-te Dumneqei,
Dormi, dormire-al somnulă

.

mei,

lungi.

Că câte-am trasă Îmi ajungă! (3)»

Sai, în fine, aşa:
Aici tină, aici glodă,
Aici bărbățelulti mortii.

Și-oiă să joci,
Să mi-lă deseropii.

„

(1) N. A: Bogdanii, Literatura populară, culegeri din susul Moldaviei, publ.

în «Gazeta sătenului,» an. V. Rimnică-sărâtii 1888. No 10, p. 157.
(2) Lambrior, în „op. cit. p. 153.
(3) Antoni Pan, O şezelâre la ţâră. sait povestea lui Moşii-Albu. Bucureşei

1852. Partea II. p. 57,

”
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Dar decât l'oiii deseropa,
Mai bine-ociui bea și-oiti mânca.
Şi-oiă să-i vindă și pălăria
Să-i cetâscă liturghia:
Şi-oii să-i vindu şi ghetele
"Să-lă jelescă fetele (1).

Poporului cunâsce
nevoea, ce

o are

forte bine dacă

pentru

|

o. văduvă se mărită de

ocrotirea gospodăriei
sale, sai

caracterulă ei celii r&ii. Deci în Bucovina, când se
după înplinirea anului de jelire, nime nu-i iea anume
In România însă şi anume în districtului Bacăului,
văduvă se mărită la uni ani după ce i-a repausatii
atunci nu e bine privită. de popor; iar după doi
mai dice nime nemică (2)
In

casti când

se

mărită

o văduvă, sai

din

mărită
de râu.
când o
soțulii,
ani nu-i

o fată mare,

că-

reia i sa nimeriti o partie bună și nu-i dă mâna să o lase,
atunci se face de regulă nuntă tăcută, adecă fără musică.
In România soțulii unui mortii nu se piâptănă o septămână
de la mortea lui, fiindă ră de mârte pentru acel soți
remasi (3).
In Transilvania nu numai soțul celui repausati, ci până
şi femeile cele cu totul străine, când e unii mortiiîn sati,
nu se spală pe capii până nu-l îngrâpă.. Altcum are să se

aprindă satulu (4).

|

In România la casa, unde a murită cine-va, .nu se spală
rufele (albiturile) şi” nu se spoesce o săptămână, fiindi răi
de msrte pentru membrii rămaşi în acea casă (5).
„In Bucovina, toti în restimpulii de cum a închisti cine(1) Doine, strigături şi chiuituri culese de mai mulţi învăţători zeloși. Brasovii 1891. p. 158.

(2) Columna lui Traiană, an. IX, p. 493.
(3) loneni, p. 42—43.
.
(4) Calindariulă poporului pe anulii comună 1889, Sibiti, p. 71
(5) loncni,

p. 43.

.

.

—

va ochii și până

după
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inmormintare,

se

obicinuesce

nu se da gunoiuli din casă afară, și de a nu se mai
|
nici unii lucru din casă (1).
„După împlinirea timpului de jelire văduvele
„Tita,

lua

se potii mă-

de răi; iar fetele totii

anume

să le iea

cine-va,

ca

fără

de a

atunci iesi la jocă și intrarea se face în cele mai multe
părți asti-felu: fata, purtată de mână de cătră unti feciori,
așterne o năframă la pămîntă pe care o calcă cu picidrele
înainte de-a juca și apoi se prinde în jocti (2).
In 'Todiresci și Soloneţi, precum şin alte sate din dis-

trictulu Sucevei, fetele, cari intră întâia ră după jelire în
joci, dai scripearilorii vr'o câţi-va, cruceri, pe când de altă
dată nu plătescii nimărui nemică (3).
Datina jelirii prin lepădarea giuvaereloră, prin reținerea.
dela tâte petrecerile împreunate cu joci, prin purtarea de
vestminte negre şi mai alesi prin umblarea cu capul goli
şi cu părul despletitu, deşi o întâlnimu şi la alte naţiuni
străine, precum bună-6ră la, Rutenii din Bucovina, e mai
multă decât probabili că Românii ai moştenito de-a dreptulii
dela

străbunii

loră,

dela

Romană.

vechii

Femeile romane, cum muria, cine-va, îndătinau, ca şi Ro„mâncele n6stre de astădi, a lepăda tote giuvaerele de pe dinsele și a nu le mai lua până ce nu trecea timpulii jelirii.
Titu Liviu ne spune în privinţa acesta următârele: «In timpuli jelirii femeile își lep&daă purpura și aurulă (4).»
ecidrele romane, cari erat nâmuri mai de: aprâpe ale

(1) Com. de M. Jemna.
(2) Lambrior,

:

op. cit.p. 133.
— Burada,

,
Inmorm.

p. 19.—D.

T.-Bojinca, op-

cit. p. 216: «Când intră fecidrele după irecutulă anti mai întâiti în jocii, aşternti o năframă

la păminti,

pe care calcă, când

dusă, de mână de cătră unu

sati unii feciorii, se prinde în joci.» .
(3) Com.

(4), XXIV.

de d-lii 1. Avramii jun.

7, Quidaliud in luctu quam

purpuram

atque

aurum

deponunt

—

mortului,

îmbrăcau

vestminte

şi astă-felă apoi cu capulă
pe

spate
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petreceau

pe

negre,

își

descoperiti,

celui mortii

despletiat

și cu părulii lăsatii

la mormîntii.

Totă aşa făceaii și amicii şi cunoscuţii mai
mortului.

Aceştia

asemenea

îl

perulă,

petreceau

de aprâpe ai

în

vestminte

de

jale, adecă îm vestminte negre, și cu capului golii.
Varo dice în privinţa acesta: «Copilele, cari erai n6muri
de aprâpe ale mortului erati cernite, iar cele mai de-aprâpe
eraii întruni vestmintă negru și cu părului despletitii urmait
după mortii (1).»
Iar Ovidiu, în epistola cătră Ariadne, dice : «Privesce părului
despletitii după datina unui ce jelesce şi tunica .plină de
lacrămi ca de plâie (2)»
_
|
Jelirea dura, ca şi la cei mai mulți Români din qiua de
astădi, unu anii întregi și se numia anus luctus. Eli se ținea
regulată, la din contră, dacă d. e. văduva se mărita mai
nainte de a trece acesti anii, —o pedepsia legea prin perderea unoră drepturi de moștenire, iar în timpurile cele
mai vechi, sub republica romană, era declarată de infamă,
fără, omenie, fără onsre (3)"
(1) Varo

la Non.

XVI.

14:

Propinquae

adolescentulae

etiam

anthracinis,

proximo amiculo nigello, capillo demisso, sequcrentur lectum.
(2) Aspice demissos

lugentis

more capillos et tunicas lacrimis, sicul ab imbre

uraves.
|
(3) AL. Besan, stud. cit. publ. în câlbina» an. 1., No. 58.

”

— 414 —

NNĂI.
DESGROPAREA.
La trei ani dela mârtea unui copilă, la cinci dela mârtea unui june, și la şepte ani dela mârtea unui omi b&trână,

era în vechime pretutindene

datină

la Români, ca

care mortii să se desgrâpe și să se prohodâscă
Gră când a fostii înmormîntatii.

fie

ca şi întâia

Datina acesta în timpul de față există numai în unele
comune din Moldova și Țera- Românescă şi se face în următoriulu chipă:
In Sâmbăta de pe urmă a anului -ali treilea, ali cincelea sai ali șâptelea după înmormintare, nemurile cele mai
de aprope ale repausatului punti pe ciocli ca, să desgrope mMortul și să-i scâtă tâte 6sele afară.
După, ce lait desgropati ciocli, nâmurile, cari se află de
faţă, iau 6sele, le pună într'o covată şi, bocindă, le spală
"mai întâiu cu apă curată până ce se facii albe, apoi cu 2—3
„oca de vinu, și pe urmă, după ce le-ati spălatii acuma, de-

„ajunsă, le pună întrună coșteiă de pânză, și anume: ciolanele, glesnele și fluerele -picirelori

în fundă,

spelele, c6s-

tele, spinarea, andrelele, umerii, brațele precum şi cele-lalte

—
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ciolane, din cari e compusă corpul, la mijlocă, iară titva
sai scăfârlia de-asupra.
După, ce le-ati așezati cu cea mai mare grijă în chipulti
arătat, cosândi coşteiulii la gură, ca nu cum-va să se perdă
vre unii ciolănelă, îli ducii la biserică și-l punii în despărțitura, femeilorii sub icâna Maicei Domnului, unde stă până a doua i, adecă până Duminecă după liturghie.
Preotul, care e de mai nainte însciințatu, că cutare şi
cutare are să se desgrope, pomenesce pre celii mortă atât

la proscomedie câtă şi 'n decursulă liturghiei.
După liturghie iait nâmurile coșteiulu cu sele din despărțitura femecscă şi-lit duci în cea bărbătâscă, unde are
să se facă prohodulii.
Inainte de începerea prohodului însă nsmurile mortului
daii dascălului două testimele sait tulpane şi două lumine,
dintre cari unu testimeli și-o lumină pentru dinsulă, iar
cele-lalte să le ducă în altară să le dea preotului.
Preotuli,

primind

cele date, iese

cu lumina

aprinsă

din

altară în despărţitura, bărbătescă și începe apoi prohodulă,
pre care
satu,

îlu face
|

ca şi la ori-care

omu

de

curendi

Une-ori, și anume la cei mai avuţi, se face
soborii. '
După ce sa, cetitii întregi prohodulii, scotii
rămășițele mortului afară din biserică și 'le duci
_cu procesia, ca și când ar duce pre unii omu
repausatu, împărțindi ducstoriloră procesiei şi

repau-

chiar și cu
coșteiulii cu
la. ţinterimii
de curând
a coșteiului

testimele, năfrămi sati prospe.
Ajunși la ţinterimu,
unde ai fosti scose şi
o găină peste grâpă, de
pe scurtii observă mai

punti 6sele îndărăpti în sropa de
daii cioclilori, cari le astupă, câte
sufletuli mortului desgropati. Mai
totii aceleași datine și credințe, cari

.
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Sati observatii întâia oră când a fosti înmormintati, făcând după înmormîntare chiar şi prasnicit sai comândare
și rădicându pomul.
Ba unii portă chiar și slujbele din noii şi anume în decursuli postului mare.
In comuna Zăndga din 76 a-Romândscă e datină ca 6sele să
se stringă întruni vasti sai o pomnetă de pânză şi astu-leli,
după ce preotuli le udă cu vin, recitândă din psalmulă
« filuesce-mă Dumnedeule» cuvintele «Stropi-mă-vei cu zs0pii
și mă vei curăți» le aşâză la loci curati, sai în unit altii
cosciugi, dacă se întâmplă ca în acestă timpii să-i moră
vre o rudă (1).
Dacă mortulă nu e putredă de toti, atunci nu-lii scoti de
felt alară. din gr6pă, ci-lu lasă în năuntru, așternă de-asupra
lui, câtit e sicriulă de lungii, o pânză; punti în fie-care margine a gropei câte o lumină de ceră galbână aprinsă, și astufelii îl -prohodesce preotuli după ce a eşitii dela biserică.
In casulu acesta nemurile mortului chiamă de regulă mai
. mulți preoți ca să-lui prohodâscă și să-i cotescă rugăciunile
deslegării, creqându-se în genere că trebue să fie de cine-va
plăstămatiă şi aturisită, și din causa acesta n'a putrediti (2).
In alte părți, totii din 1/oldova și fera-Românescă, dacă
mortulii se găsesce neputreditii, credendu-se că e juratii, adecă
afurisită,

se razimă

de

zidulu

preotulii îi cetesce rugăciunile
și apoi: se înmorminteză (3).

bisericei,

și archiereulu

sati

deslegării pentru cei afurisiți

- (1) D. Stănescu, op. cit. p. 829,
(2) Dict. de S. Sa părintele

G. Lateşii,

preoti

şi înv&țătoră

în

Rădășeni ;

Mariuca Nistoră, Româncă din Mălini. — Veqi și Burada, Inmorm. p. 52.
(3) T. 'T. Burada, Inmorm. p. 52—53 ; — Ionânii, op. cit. p. 45: «Când se
deserâpă ună mortii şi se găsesce neputreditii, se crede că-i jurati. În casulă
acesta se razimă de zidulă unei biserică, apoi îi cetesce preotulă rugăciunea
de deslegare a jurămintelorii ce potii fi asupra lui.»

— 17 —
Românii din Macedonia credă că numai unii omii care a
fostii călcătorii de jurămînti nu putredesce. Deci, aflându-se
ună mortă neputredă, vinii preoții de-i cetesci și-l deslegă
ca și 'n România (1).
|
In casulă din urmă nemurile mortului sunt totit- deauna cu
multi

mai triste și deprimate,

lacrimi

decât

atunci,

şi varsă

cu

când îi află numai

multi mai

6sele

multe

deșirate și

gâle.
Spunii mai departe bătrânii, că în vechime, aflându-se unu
mortii neputredi, nu se desgropă numai o singură dată, can
timpulă de faţă, ci de mai multe ori,în mai multe rinduri,
și toti-deauna de câte ori se desgropa, i se cetiau rugăciunile de deslegare şi i se făcea prasnicii (2).
Cum că datina desgropării a trebuiti să fie mai de multi
forte respândită și cu deosebire în Joldoza, se pâte cunosce şi
dint”'o doină din comuna Bădeni, judeţulie Iași, din care ro-:
producemii următârele versuri:
Şi-olu să lasi cu giurimîntii

Ca să-i faci sieriii de plumbi,
Sa mt 'ngrochi tu mai adânci,
Și sâ mă scoţi la cinci ani

Să-i facu gustu cu dușmani (3).
_ Când sentâmplă de more vre-unuli din nâmulii celii mai
de aprâpe ali mortului, atunci nu se mai aşteptă ca să trâcă
timpult hoiărită pentru desgropare, ci 'n multe comune, atât
din Jfoldova câtă și din fera-Românescă, este datină ca mortulu

"cea

muritii mai pe urmă, să se desarâpe la șese săptămâni,

și dacă-li

găsescii cu faţa, în jos,

se dice că e strigoii, şi

(1) Bolintinenu, Călătorii la Românii din Macedonia, p. 91—9%2.
(2) Dict. de Mariuca Nistoră din Mălini.
la lomâni.

.

Marianii, Iamorm,

Lb
_

(3) M. Canianiă, Poesii populare, Doinc, lași 1888. p. 182.
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îndată i se bate uni pari de lemnit de tisă prin inimă, sat
i se scdte inima și cu ea, se ungu toți membrii familiei, pentru
că prin acesta se crede că-i păzesce ca să nu moră îndată
și n&murile rămase în vieță (1).
|
In județul Jfehedință în timpurile vechi, după ce se desgropa strigoiuli, se ducea la munte și se arunca sati se în-.
gropa acolo (2).

In comuna

'Tătărej, județulii

Oltu, precum

șin comuna

Zănsga din Țeva-Românescă, se mai crede încă că mortulii
„e strigoiă dacă sa născută cu perdea sai cămașă pe capă,
de aceea, când mâre, înainte de a fi îngropatu trupul lui,
se l6gă cu .rugii, și-i pună puţinii meit în sicriă,în gură
și în nasi (3), sait i se înfige în burict'o undrea, și o lasă,
acolo ca să-i peră puterea şi să nu mai potă face rău (4).
In timpulă mai din urmă însă datina de mai sus a începuti a se rări şi a se întrebuința, alta, şi anume: în loci
de ai se înfinge o undrea în burică, se înfige uni fus în
„mormîntul. repausatului (5).
Credinţa în strigoi, numiţi în unele părți ale 'Transilvanici șisco, este forte răspândită nu numai la Românii din România liberă, ci și la cei din Bucovina, Transilvania, Banatit

și Ungaria.

(1) Burada, Inmorm. p. 58. — Iontnă, op. cit. p. 41; «Dacă
mâni dela mortea cui-va more şi o altă personă din familia
morti, atunci acesta se deserâpă, și dacă ilii săsesce cu faţa
că este strigoii şi îndată i se bate unit pari în inimă pe care
ca se ungiă toţi

unulti.>
(2) Burada,

la Şise săplăacelui dintâi
în jos se crede
o şi ica și cu

membrii familici, păzindu-se prin acesta de a mai muri

Inmorm.

p. 33.

vre-

”

(3) Burada, Inmorm. p. 53—54. — D. Stănescu, op. cit. p. 325: «Mţii (slrigoi)
chiar se zemislescii asti-felă, născendu-se cu o cămașă de peliţă forte supţire,
ca semnii alii calităţii de strigoii.»
(4) D. Stănescu, op. cit p. 335,
(5) D. Stănescu, op. cit. p. 325. ?

—
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în Transilvania, în comuna Zernesci,
— scrie

d-lui 'Th. T. Burada, — mai multe femei din Poiana-M&rului,
unii sati aprope de acea comună, credândi că, ploia, care
ținea, neîncetatii

de

vr'o

câte-va

dile,

provenea

din

causa

morții unei fete îngropate de curindii și presupusă de strigdică, merseră la mormîntii și desgropară cadavrulă, și-l
str&punseră cu furci de fierii în inimă, în ochi şi în piept,
și apoi întorcându-o în secriui cu fața în jos at .îngropat'o
iarăși (1).»
_“ În alte părți din Transilvania, precum bună 6ră în comuna Secădate şi Săcelu, morții, despre cari se crede că,
sunt strigoi ori pricolici, şi cari se cunoscii mai cu semă
pe aceea că, după cum spună unii, ati c6dă, se îngrâpă cu
fața în jos, sau li se bagă în gură -astunoiii (usturoiă, aiii)
și pietre, sau li se împlântă în inimă o ț6pă, sai li se taie
capulii și așa se punii apoi în sicriu și se îngropă, ca să
nu se pâtă sculă din morminti'și să sugă sângele sati să
mânce inima, celori vii, căci pretutindene se crede că strigoii iesi n6ptea din morminte, cu deosebire în sâra spre”

St. Gheorghe, Inălţarea Domnului şi St. Andreiă, când ai
cea mai mare putere; și atunci nu numai că ieaiu laptele de
la vacile mulgătâre şi le sugi sângele, nu numai că faci
Gmenilorii o mulțime de neplăceri, neajunsuri şi: daune, de
„cum înnopteză şi până cântă cocoşii, ci totu-odată mănâncă
rîndă pe rindă câte uni membru din familia loră, sati le
mănâncă numai inima, și le sugi sângele, din care causă trebue numai decât
să moră (2)...
|

In Bucovina morţii, despre cari se crede că sunt strigoi,
*

(1) Burada, Înmorm. p. 51.
(2) Com. de 1. Georgescu; Rom. Simu; Teodor Simonii, stuud. la gimn. din
"“Năsăudii : «Despre Strigot şi Pricolici se crede

că umbra

lorii iese din mor=

mintii (adecă ca fantome) şi umblă pe câmpă și prin sati, iar după ce cântă
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se punii în secriă cu fața în jos. Iară după câte-va săptămâni se desgrâpă şi, de-lă află numai în câtă-va mișcatii în.
secriu, îi bată unu cui de lemnii dreptii în inimă, pironindu-lă asti-felu de tunduli secriului ca să nu se mai potă
scula. Iar acâsta se face numai atunci, când presupusulii
strigoii

supâră

prea

tare

pe

cei r&maşi

în

viață, arătându-

li-se în visii, sait dacă li se pare loră a-lu vede n6âptea
cercetândii locurile pe unde a trăitii.
In timpulă mai nou însă atât credința în strigoi câtit și
datina de a-i desgropa și străpunge în inimă a începuti a
dispărea, din Bucovina, şi mai alesii de când mai mulți inși
fură forte aspru pedepsiţi de cătră autorităţile civile pentru
credința lori cea deşartă şi pentru datina lorii cea rea de
a-i desgropa şi a-i diforma în chipuli cum sa arătatu (1).
In Banati

nu

numai

pre

aceia,

despre

cari

se

crede

că

sunt strigoi, ci chiar şi pre vrăjitâre, precum și pre tâte
acelea femei, despre cari se presupune că ait relățiuni cu
spiritele cele necurate, le culcă cu faţa în jos și așa le în“grâpă, credândă că apoi nu iesti n6ptea din morminti și
nu umblă în Grele secrete ca să facă Gmoenilori rău (2).
Atâtă

în

privința,

corpului

omenesc,

pentru

care

până

la alti șeptelea, anii, când i se face desgroparea și deslegarea de blăstemele oselori, Românuli -aprinde candela sai
diferite lumini și arde miresme sfinţite pe mormîntul săi,
iar dela alu șeptelea anii începândă înainte dispare re

cocoșuli de miedulii nopţii le piere puterea şi iar 'se bagă în inormintii.» .
— D. Stănescu, op cit. p. 325: «ldeca că unii morţi se facii strigoi e forte
răspândită.

Ei, după cum

crede poporulii,

iesii noptea

din mormintii cu cos-

ciuguli în capi și mănâncă rindu pe rindă câte unii membru din familia
sa.» — Nic. Densușanui: «Scrutări mitologice la lomâni,» publ. în «Familia,»
an. 1V. Pesta 1868. No. 38, p. 449-450.
(1) Com. de d-lui Av. Macoveiă, preotă, şi alţi Rom.
(2) Vedi «Familia» an. VII. Peșta 1871. p. 63.

1
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cum amintirea urmașilorii sti, mai alesi dacă
sropă nu mai vinit alți odihnitori noi (1)
(1) V. A. Urechiă,

Mironii Costinii, Opere

complete,

în

aceiași .

t. II, Bucurescă.

$

1888,

p. 588: «Dela introducerea creștinismului în Dacia, mormintele nu ati mai
fostii locuri de odihnă eternii neturburate, cum erati mormintele romane
vechi. Creștinismului a fostă şi este, fără să-și dea
agenti distrugătorii alti mormintelorii. In adevără,

sâema de ce face, unii
ritualului creştinesciă a

reduși eultulă mormintului la șepte aui. Până în alt şeptelea ani Românul
creştină aprinde candela, făclia la serbători mari și arde miresme sfinţite
pe mormintele alor săi. La alii-șepteloa anii se face desgroparea şi slințirea ori deslegarea de blesteme a Oselorii. Acostii actii ereștineseii dă, din
nenorocire, ocasiune de despoiarea mormintului de cele mai preţiâse resturi istorice: bănuţulii dela toiază, ineluli care une-ori era insu-și sigilulii
mortului, fără a mai aminti şi de fraementele din haine cu cari a fostii îngropatii vre-unii personagiui ilustru. După deseroparea de scpte ani, mortului dispare Gre cum din amintirea urmașilori lui, mai alesti dacă i în aceea-și
gropă nu mai vin noi odihnitoră.
«Acestă împrejurare ne explică pulinuli numără de morminte, cară ati străbătută până la noi din seculii anterioră; aprope numai acele morminte mai

există, cari au fostii așezate în interiorului bisericilorit, adeeă cele ctitoresci.
Afară

din

biserică,

mormintele

dispărură,

insemnate

fiinilă mail adese cu câte

o cruce de lemniă, și une-ori, din causa strimtoririi cimitirului, eropile se
soliră, de 6se ca să fact locti la noi odihnitori. Numai lewea modernă a cimitireloră aşezate afară din oraşe, a asiguratii repaosii cternit mormintului...

pentru cei cari poti să-și plăteseă posesiunea neturburată a doi coță + de pămintii!
«Şi cu tote aceste scăderi în cultulă mormintului, provenite din ritualulit
morţilorii la creștini, sait din organisațiunea socială, venerarea mormintelorii
este semnit de vitalitatea naţională. A-şi aminti de cci cari aă fostă, de cei
cari ati lucrată în vre-o direcţiune pentru eră, este o probă a acelei vitalităţi. Omului legă totii-deauna firesce presentulă de trecuti. Cine nu face așa,

nu pote să-şi dea sema de viiloră.»

»
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XNAAII.
SUFLETULU.
Dela începutulă studiului de față și până aici ne-amit ocupati, ami put6 dice, mai numai cu corpulii, cu datinele și
credințele privitâre la acesta, precum și cu celea ce-i sunt
omului de neapărată trebuință pentru mântuirea și odihna
sufletului s&u după mârte, pe când despre suflet amă amintiti numai ici colea, câte ceva.
|
Acum însă, după ce amii spusti totii ce amii avută de spusi
în privința corpului precum și în privinţa eliberării sufletului de la munca cea, eternă, a sositit rândulii, ca să vorbimii

mai

cu, de-amăruntuli

și despre

sa/letă.

Să

vedemii

ce

face acesta, după ce se despărțesce de corpi? când, cum
şi pe unde umblă eli până ce ajunge Ia loculi de odihnă
sati de muncă, carei este rânduită de Dumnedeii amă&suratii
faptelori. sale din lumea acesta.

Vomi începe deci mai întâi cu credințele şi datinele
Româniloră din Bucovina și anume a celoră din districtulii
Sucevei.
Românii

din orașuli Sucâva credii și spună, că sufletulii,

—
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după ce a eșitii din omiă, șede întruni ungheriti alti casei
şi acolo aşteptă până ce scotă mortilii afară, apoi ese și
el cu acesta din casă şi, după ce-li petrece la mormîntii
și vede cum îlă puni în grâpă, se înalță la ceri.
Românii din Mihoveni și Buninţi credii că, după ce s'a
deșpărțiti sufletului de corpi, se arată la trei dile, când se
pune unii ștergariii la, ferâstă și unit pieptene pe pragului uşei ;
pe ștergariii să se odihnescă, iar cu pioptenele să se pieptene. După aceea se mai arată la șse dile apoi la ș6se luni
Și pe

urmă

la unii

ani.

Cei din Stroesci spuni că toti timpul câtă stă corpulii
încă neașezată în mormintii, sufletului șâde de'napoia casei
și așteptă până ce iesii cu mortulă din casă. Cum iesi însă, :
cu mortulă din casă, Dumnedeii îlă chiamă la prasnicii Și așa
se duce sufletul o dată cu corpul (1).
,
Cei din 'Todiresci şi Soloneţii spunii că sufletul, câtu stă
corpulii omului neîngropată, atâta stă și el pe lângă corpi
și pe lângă casă. După ce se îngrâpă 'corpuliă, se depărteză
și el de dinsulă și trecândi pe la vămă se duce sau în
sadii sau în raiă, după cum i-ai fostii şi: faptele: rele. sati
bune. La, şese s&ptâmâni vine acasă și, dacă-i dai nâmurile
sale de' astă dată ceva de pomană, se duce forte bucurosi,
iar dacă nu-i dai nimici, merge frte supărată (2).
tomânii din Bălăcena credii că, după ce a eșitu sufletulii
din corpii, mai rămâne pe păminti, până ce se îngr6pă mortul, stându la capulă acestuia și jelindii împreună cu cei
„de casă, iar a treia di după ce sa înmormîntat acuma
mortul și i sa făcută prasnici, părăsesce casa, unde a vie-

“țuită, și se duce în ceri

(3). .

(1) Com. de Antoni Petricenă, stud. gimnu.
(2) Com.

de IL. Avramă,

stud. gimn.

(3) Com. de M. Jemna, stud. gimn.

„

—
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Cei din Stupca dicii,
că sufletulii nemijlocită după ce se
despărțesce de corpii, viindă ângeruli dela botezi și luându-lit
cu

sine, merge

și petrece

în cerii'până ce

sosesce

timpulă,

ca să i se înmorminteze corpulă. Când se înmorminteză
corpulă, atunci se scobâră şi elii din certi şi-l petrece
până la mormiîntă,. apoi merge și: petrece iarăşi în ceru.
A treia di după ce sa înmormintati corpului, se scobâră din
noii din ceri și cercetâză casa, unde a locuiti, câtă timpii
a viețuiti pe pămâîntii In acestă di deci îndătineză Stupcanii de a pune o tavă cu făină în locului acela unde a mu-

rit omului, creqândă că viindă sufletul, trece peste tavuua
cea, cu făină, și trecândă elu pe acolo i se cunoscii urmele
şi cunoscându-i-se urmele e unii semnii că-i trebue ceva.
Atunci nemurile'îi dai ori-ce de pomană şi-l jelescii (1).
Românii din orașul Sisetă spună că dacă pe loculă, unde
a murită unt copil, se cerne făină în sera cea d'intâi după
ce sa, înmormintată, și se pune acolo unii păhariă cu apă
curată

și pe păhară

toiagulă

ca

să ardă,

atunci

nu

numai

că vine copilului peste nâpte şi bea apă, ci a doua di dimincță se cunoscii chiar şi urmele sale pe unde a umblatii.
Mulţi inși pretindă, că făcândi acesta, ati vădutii o mul:
țime de urmușore ca de copilii împrejuruli paharului.
|
In Mănăstira sai St. Onofreii, comună în apropierea
orașului Siretă, când more cine-va se pune la capuli lui o
ulcică cu apă, o năframă și o lumină. Sufletuli șede pe
nălramă lângă morti până ce se duce mortul la mormiîntă.
Apoi plâcă și eli pe calea sa, adecă merge saii în raiti sati
“în iadă, după cum şi-a câștigati (2).
,
În Vicovulii- de-sus și 'n Bilca, sate în districtului Rădăuțului, când mâre ună omii, îndată se pune o năframă, o
(1) Com.

de AL. Baciă, stud. gimn.

(2) Com. de Elisaveta Agapi,

—
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ulcică sai o sticlă plină cu apă, cu unii colaci sau o bulcă
pe dinsa şi o lumină pe ferâstă, credânduse că acolo se
așeză și stă sufletulă în decursuli celori trei dile, câtă stă şi
mortului în casă, şi ședendă pe năframă și gustându din bulcă
şi apa din ulcică. A treia di însă se înalţă la ceri, de unde se întorce iarăși la trei şi la ș6se ile, apoi la șese s&ptemâni și la
unit

ani

la acea

casă,

în care a trăitii împreună cu corpulii.

După acâsta nu vine mai multi până întrală șeptelea ani
și anume în qiua încare a murită, şi dacă nâmurile sale îi
daii atunci ceva de pomană, eli se bucură forte tare, şi se
întârce cu pompă îndăr&ăptii la ceri, și apoi se înstrăineză

și nu vine mai multi (1).
Toti în Bilca este datină
tare

în loculă

o bulcă și
toiagii, iar
unde saii
tului și a

acela,

unde a

|
de ase

pune

după

înmormîn-

muritii omuli, o ulcică cu apă,

două lumini, una: care trebue să fie făcută din,
alta nouă. Aceste lumini, ardi în trei seri acolo,
pusă. A treia qi, după ce a veniti acum suflebăută din apă, se dă ulcica de pomană unui

omit sârmanii cam de cetatea aceea, de care a fostii şi mortulu (2).
|
Românii din Crasna, districtul. Storojineţului, îndătineză,
de a pune, înainte de a eși omului sufletulă, și anume când
îi ţinut lumina, o -strachină sait o 6lă cu apă prospătă și
curată, lângă dinsuli, credândi că tare-i arde sufletulă. După
cea muritii credu că sufletului se duce drepti la strachina
cea cu apă, bea puţină apă de aceea, pe urmă se scaldă
într'însa și astii-feliv.se r&coresce. Strachina sait 6la respectivă
se dă

de

pomană „celui

se cu dinsa în grădină,

ce

a ţinută

lumina,

care, ducendu-

varsă apa, 'în care sa scăldatii. su-

fletulă, pe uni pomii, iar strachina o iea și o duce mai pe
(1) Com.
(2) Com.

de Iust. Cârdeiiă,
de lust. Cârdeiii.

.

.
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urmă

acasă.

Sufletul

însă,

după ce.a

btuti din

apă

şi sa

scăldatu, se pune lângă corpi și toti timpuli câtu stă
acesta în casă stă și el lângă dinsulă sai se pune și stă

la, cheutorea casei.
Mai departe credi Crăsnenii că nu e nici de cum bine
a sta, pe feresta deschisă, de re-ce, când mori nu pste
eși sufletulă din “casă afară. Asemenea, când se iea vr'o 6lă
de la foci nu e bine a-i lăsa locul deșertii, pentru că
murindă nu poți închide gura, ceia ce, după cum am v&|
dutii și mai susi, e semni răi.
In fine, credă și spunti Crăsnenii, că sufletulii până la șâse
s&ptemâni după scoterea și înmormîntarea corpului, vine neîntreruptă la casa unde a încetată din vicță, mai alesti însă
noptea hojma cârcă corpulii și se frămintă după dinsulu, d6ră,
doră îlă pote alla. Ba elii, nu numai până la șâse s&ptt-

mâni, ci și mai târdiii încă cârcă corpul

dacă nu i se dă

|
nimici de pomană.
„Drepti „aceea nici unit Crăsnâni nu se încumetă a, se culca
și a dormi în decursul celori șâse să&pt&mâni pe loculi
acela, unde a muriti și a stati mortulă înainte de înmormiîntare.

|

|

De la șese săptămâni înainte însă, când sufletulă vine
pentru ultima oră, când se face osfeștanie și pomenire, nu
se mai teme nime a se culca și a dormi pe locul acela,
pentru

că, — spunu ci, — din diua aceea, începândiă, sufletulă

nu vine mai multi ca, să-și cerce corpulă (1). ;
Românii de peste Pruti, şi anume cei din Boiani şi Mahala, dicit că atâtit sufletului câtii și mârtea stai trei dile
pe lângă corpuli omului și pe lângă casa în care a repausati acesta. După trei dile însă, și anume după înmormîntare .sufletulii se-duce, dar nu pentru totă-deauna, ci
(î) Augitu dela mai multe românce din Crasna.
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în decursul unui ană se întârce de mai multe ori și anume:
odată la ștse s&ptămâni, iar a doua 6ră la ună anii.
Când

pocnesce saii trăsnesce

credința Românilori
a veniti sufletulii,
acasă,

atunci

ceva în casă, atunci e, după

din Boianu și Mahala, unii semni
iar când

e unit

că și-a

adusi

aminte:

făcemu

şi cum trăimu

visâza pe

semnii

că

de noi

cârcă

mortii
ceva de

că

că o veniti
pomană

sati

și a venitii să vadă ce mai

(1).

Românii din Stulpicani, districtul Câmpulungului, credi
și spunu, că sufletului, după ce sa despărțitii de corpă, se
învârlesce trei dile prin casă. A treia di însă, când se
înmorminteză, corpulă, se duce și elii dimpreună cu acesta
până la gropă, unde petrece asemenea trei dile. De aici se
duce de-a dreptuli înaintea lui Dumnedei şi-i spune că a
veniti de unde la trimisă, şi Dumnegei pe urmă îlă trimite în altă loci, şi anume,

dacă

a fostii păcătosă,

întrunită

trupă. unde să petrecă în chinuri, iar dâcă a fostii curatit
îl trimite în unulă păcătosă ca acela să se îndrepteze. După
acesta.se pornesce și rătăcesce o bucată bună de timpi
prin lume, iar la urmă se bagă sau întruni omu, care

abia se nasce, saii se duce și se bagă într'o vită
ori într'una

spurcată

şi după. aceea

curată

în pasări, și din pasări,

după ce s'a îndreptatii și curăţitii deplinii de tote păcatele,
se duce şi trece tâte vămile și ajunge în raiii. Asta trebue
sufletulă so facă -în decursii de 40 de dile sai, după înprejurări, și mai multi, şi se dice că necăjitii fiind de trecerea prin atâtea trupuri şi-a trasi acum. canonului, câti
a avutii să-lui tragă.”
"
In acestă călătorie îndelungată suflețuli este totă-deauna
petrecuti de uni ângeri, și dacă cine-va se încumetă ca

să se rostescă cătră unulu 'dintre dinşii cu

unii cuțilu, se

(1) Com. de d-lă Y. Turturânii, preotii, și Ionică ali lui Iordachi Isacă.
s

”

,
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dice că respectivul își iaie ângerulu săi păzitorii:pe ună
timpă de șcpte ani (1).
|

Românii din Fundulu-Moldovei istorisescii că, câtă stă mortuli în casă, stă și sufletuli cu ângerulă săă păzitori în
casă, iar când îl înmorminteză, atunci îlti petrece și elu

până în ţinterimii. După
pămintă,
mîntuli,

acâsta mai stă încă -10 de dile pe

până ce ai sti, faci prasnică,
trebue

să trecă prin

apoi părăsindi pă-

unt focă,

şi -trecendă

focul

acela merge într'unii loci recorosă, unde aşteptă judecata
cea mai de pe urmă. In timpul acela, câtă stă sufletulti
în casă, punui uni paharii cu apă, ca să aibă sufletului
când e însetatii, de unde bea. O sâmă ai datină de a aprinde, pe locul unde a murită, câte o luminare în diua de
Alexii (2).
|
|
In Moldova şi anume în comunele Petia, Rădășeni, Baia,
Sasca, Mălini, Drăceni, și altele din judeţulă Sucâva, plaiul
Muntele, credi Românii că sufletulă, după ce sa despărțită
de corpi, stă trei dile pe lângă casă, precum şi de-asupra
capului celui morţi.
Ă
In r&stimpuli acesta ângeruli îlă pârtă prin tâte locurile:
bune

şi rele,

pe

unde

a umblată

elă,

câtii

și-i spune: aici ai făculă acâsta, dincâce
până ce sfârşesce tâte lucrurile.

a fosti

acâsta,

în vicță

și toti aşa

A treia di, când ducă pe morti la grâpă, se duce și elit
cu dinsulă, și după ce ai sloboditi acuma cioclii
în gropă, sufletuli, dacă a făcută hine, îi dice:

.

(1) Com.

Trupule, trupşorule,
|
Scumpule odorule!
Dute-acuma în mormîntiă,
Că eii mergi la Domnului sântă.
de Nie. Cotlareiucă,

.

stud. imn.

(2) Com. de Const. Mercheşii şi 1. Tonigară, stud. ginin.
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Ei m& despărțescii de tine
Și m& ducii unde e bino!

Dacă,

din contră,

mortului

a

fostii

unii

atunci sufletul, îi spune:
Hoitule,

hidă,

omii

păcătosii,

,
hoitule,

Negrule-amăritule !
Du-te de-acum în mormintii
Spre mâncarea viermilor, Că numai de reguli t&i
Trebhue

să suferi

şi ei,

Numai din pricina ta
O să suleră muncă grea!

După ce a rostitii cuvintele acestea și după ce sa înmormîntată acuma corpulii, ângeruli luându-lă, îl duce într'unt
locă anumită, unde petrece până la vremea cea, de judecată.
In locul acela, unde a repausatu mortului, se pune în cele
trei seri după înmormiîntare, ca, și 'n Bucovina, o ulcică sati
_0 strachină cu apă prospătă sai cu vinii, cu unii colaci |
pe dinsa, iar alăturea o lumină aprinsă, de regulă rămășița
toiagului, saii 3 lumini făcute din rămășița toiagului și lumina
din mână, adecă din lumina care sa ţinutii la repausare în
mâna, mortului, cari se lipesci în rîndi de marginea, ulce"lei sati a străchinei. A treia nâpte se lasă luminele să ardă
până

ce se sfârşescil.

„

A

Acâsta se face de aceea, pentru că în decursii de 40 de
dile, mai alesi în cele trei dile după înmormîntare sufletuli,
neputându-se despărți așa de grabă de casa unde a trăitit
bine, vine și bea apă din ulcică și gustă din colaci. Dar elă n'o

face acesta, numai în cele trei seri, ci şi mai pe urmă până
la 40 de dile cârcă pe ai săi ca să vadă
de pomană (1).
(2) Dict. de A. Pletosii din „Rădășeni

Burada, Inmorm. p. 46.

ce i-ori mai da

și M. Nistorii din

Mălini. —

Veqi și

—
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In alte părți, totă din 1/oldova, este datină

de-a

se tă-.

„mâia, în casa unde a fostii mortulu și a se turna pe loculii, .
unde sa săverșită din vi6ță, puţină apă, apoi a se duce la
mormiîntă vinu și. tămâiă, credendu-se că până la 40 de

dile, când începe a putredi trupuliă, sufletuli mortului umblă, sburându pe lângă casă şi pe
aceea “trece în ceea-laltă lume (1).

lângă

mormintii,

după

vomânii din unele părți ale ârei Românescă credi că sufletuli omului
unde

morti

a umblată

cu

umblă
trupulă,

timpi

de

șâse

săptămâni

pe

apoi vine la mormiîntit, își adu-

nă totii cei s'a dati până atunci de pomană, se sue pe cruce,
apoi.se înalță la cerii. Dacă nare cruce, șede pe mormîntă
până co pune cruce, și apoi se înalță (2).

In alte părți din

fera-Românescă,

se crede că sufletulă,

după ce iese din corpii, ângeruli îlu plimbă prin tote locurile, pe unde a umblati, când era în trupă. Și se dice că
prin ori-ce loci și prin ori-ce potecă. a fosti omulii în 'vi"aţă, se duce acum sufletul cu ângeruli. Iar, după ce a cu- ă
„treeratu tote locurile, se întârce acasă și se pune pe streșina,
casei, unde stă trei dile. Dar, îndată ce a ajunsii la strâșina
casei, unde e mortulă, fiindu cuprinsă de sete, dice ângerului:
— Vai ângere, multii mi-e sete!
Angerulii îi, răspunde:

— Dute 'n casă aci josă și bea apă!
Acâsta se 'ntmplă tocmai când

rudele mortului jelescii pre

morti.

|

" (1) Burada, Inmorm. p. 48. — Lambrior, op. cit. p. 135: sSe crede că 10
de dile suiletulii mortului stă încă in casă sati umblă pe la mormintii, iar
după împlinirea acestora se duce in cea-laltă lume. De aceea în vreme de
40 de gile se tămâicză desii prin casă și pe la mormintii,
și luminări.»

(2) Ioncni, op. cit. p. 45.

unde

se

aprind

'

—
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Sufletulii se scobâră de pe straşină, se duce
îndată ese din casă afară cu totulă mâhnit.
Angeruli îl întrgbă:
— Ai băut apă?

—

Nu!

. . . nam

băută, răspunde acesta, căci mi sa,

făcutii scârbă mare,

din causă

unu

care

hoită

mare,

pre

în casă, dar

că acolo în

îlă mâncat

nisce

năuntru: vădui
ciori.

Hoitulu. acela era corpulă lui.
— Veqi! în trupuli acela —iîi qice acum ângeruli,—
i-ai făcutu tu vaculă și abia acuma ai eșitii dintrinsuli.
Ciorile, ce ai vEdutu, sunt nmurile tale, — te jelesciă că tu
ai cșiti din trupă!
De acestă r&spunsă sufletul este fârte mânnitit şi în mi-

rare (1).

„ In fine toti în Țera-Românescă, există credinţa, că după
morte, în timpi de șese săptămâni sufletult pribegesce de-a
rîndulă în fie-care di prin tote locurile, pe unde a umblatii, iar sâra vine și se odihnesce după ușa dela tinda
bordeiului, prin casă și pe la mormintă, unde se aprindii
și lumînări,»
De aceea lumea din casă e ținută, ca să nu pună nimicit
spurcatui după ușă,
Trecândă cele şâse săptămâni, sufletul celui morti, pur-:
tată de ângeri, merge la raiă.
Ia acestă cale însă este împedecată de cete de diavoli,
cari caută co, să-l răpâscă și să-lă arunce în iadii sub diferite acusări.

Dacă celt mortă în visța lui a fostii omiă drepti elu nu
pâte fi opriti de „draci, iar dacă a fostă păcătost, atunci este
răpilii din mâna îngeriloră şi dusii la iadă (2).
(1) I. St. Negoescu, «Credinţe pop.» publ. in «Lumina pentru toţi» an. II, Bucuresci 1888. p. 474
— 415. — lonână, op: cit. p. 46.
(2) D.. Stănescu, op. cit. p. 323.
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P&cătoşii, carii ati avută nenorocirea

să intre în iadu,

sunt

ţinuţi și munciţi acolo pentru toti-deauna. Din contră însă, cei
drepți capătă, din când în când libertate și viindă în lume
se arată la membrii din familie și cerii ceca ce le e nccesarii.
Acesta o potii ei face în timpulii nopții în tâtă libertatea.
Îngerii îi conducii unde voesci, însă îndată ce se face diuă,
ei trebue să plece şi să se ducă iarăși la loculii lorii, căci
lumina dilei îi prigonesce după urmă (1).
Românii din Dobrogea credi că sufletul mortului stă:șese .
săptămâni de-asupra ușorului dela ușa casei, de aceea aşternă ei de-asupra acelui ușori o «pominetă,» adecă o bucată de pânză albă, tăiată dintro trâmbă (vală de pânză), pentru ca să aibă pe ce să stea sufletulii (2).
In Zransilvania, districtulă Năs&udului, credi Românii, ca
şi fraţii lori din Bucovina, că sufletulii celui repausatii pe“trece ș6se stptâmâni sai 40 de dile pe pămintă, iar după
aceea se duce și petrece în Câmpit Iudealui până la a doua
venire '(3).
Alţi Români, totă din districtulă Năs&udului, credit și spunti
că sufletulti nu se depărteză îndată, după desfacerea sa de trupă,
ci elu stă în apropierea cadavrului, ba încă îlă și însoțesce
pe acesta până la mormnti, și după ce respectivulă sa
„aşezati la repaosuli eternă, sufletulă vine iarăși înd&răptii la
locuința mortului, unde petrece timpi de şese săptămâni,
iar loculă s&i de petrecere e închietura (cheitorea) casei
de cătră r&săritui. La șese stptemâni după înmormiîntare se

faci unii soiii de pomene numite

«de șese septemâni.» După

ce sait împlinită și acestea, sufletului se depărtză şi se aștză

în ceri.
.

(1) D. Stănescu, op.'cit. p. 331.
(2) Burada, Inmorm. p. 46—1r.
(3) Com. de Alexandru Boeriu, stud. gimn.

|
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“Și iarăși alții credă că sufletului, în intevvalulii de şese săp.
. tămâni, adecă, dela înmormintare și până ce se faci pomenele de șâse săptămâni, toti rătăcesce în continui, iar când!
se faci aceste pomeni se apropie iarăși de locuința, celui
repausată şi asistă și elă la acea masă” și apoi se despăr|
teză pentru tot-deauna (1).

In alte părți ale Transilvanie? esistă credinţa, că, sufletulti
celui repausatii rămâne

uni timpi

mai îndelungatit pe pă-

mintă, şi în timpulii acela nu petrece nici în ceri nici în
iadi, ci în lumea acâsta, unde umblă încolo şi încâce, vine

în atingere
„celorii” ce

cu alte suflete, ica parte la bucuria şi întristarea
au

r&masti în vi6ță, și are anumite lipse,

cari tre-

bue să fie numai decât îndeplinite de cătră ai săi. Abia
după trecerea unui timpi mai îndelungatii și după o pribegire lungă peste dou&-deci și cinci de ape, ajunge sufletul, petrecută fiindi de ângerulii stii, în lumea. cea-laltă
unde capătă iarăși corpulii, care la purtatii în acestă lume (2).
In Banată, la eșirea, sufletului sait şi după ce plecă cu
mortulă din casă, se pune într'o ferestră, unii păharit cu apă,
credendu-se, ca şi 'n cele-lalte părţi locuite de Români, că sufletulă petrece 40 de dile pe pămintă şi'n răstimpulii acesta
fiindu însetat vine și bea apă din păharulu celt de pe ferestă, care sa pusi anume spre acestii scopi (3).
-. Din tâte cele espuse până aci resultă că sufletul omului, care a viețuitii după prescriptele dumnedeesci, petrece
de regulă pe pămintii 40 de dile, adecă până. ce n&murile
sale îi dai de pomană tote celea ce-i sunt de neapărată tre-

buință pentru mântuirea și călătoria sa în cea-laltă lume.
Din contră, dacă omul şi-a luati singurii vița, dacă a
(1) Com. de d-lă T. Simonii.
(2) Wlislocki,

op. cit. p. 33.

(3) Com. de d-lă los. Olariu.
Marianii, Inmorm. la Români.

28

—
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fosti forte păcătosii, sai i-a r&masi corpul neînmormintatiă,
atunci trebue nu numai să rătăcâscă timp mai îndelungata.
pe pămintiă, ci toti odată să între și să petrâcă, prin diferite corpuri omenesci și animalice, până ce se curăţesce de
tote păcatele câte -le-a, comisii trăindii în lume, și abia, după
aceea se pornesce spre loculă de odihnă.
Credinţa

acâsta însă

o întâlnimiu nu

numai

la.Români,

ci

ea se.află și la alte popâre atâtă din ânticitate, câtă și din
timpul de față (1).
„Aşa, învățătura religionară şi filosofemele lumii vechi erait
de părere că sufletul, mai nainte de ce a însufleţitii corpuli omenesc, trebue să fi locuită în alte corpuri şi că
după mârtea omului trece iarăși întruni noă organismiu,
anume ca să se curățâscă și să potă ajunge în urmă la ţinta
perlecțiunii sale.
Invăţătura brahmană a ÎIndieniloră vechi represintă emigrările sufletului după morte prin animale rele și bune ca.

penitențe și mijlâce de curăţire.

|

Preoţii egipteni erai de părere, că sufletulii după mârtea.
corpului pribegesce prin: tâte speciile de animale și că după.
3000 de ani întră iarăși întruni corpi omenescii.

Probabil că de la Egipteni aii acceptată credința în sufleti mai întâi Grecii, și dintru începută so fi propagată
Pherelkydes și învățăcelulii săi Pythagoras, care şi-o închipuia ca unii procesi, de curăţire.
„ Metemsihosă, schimbarea, sufletului, și metensoinatosă, schimbarea, corpului, sunt terminii grecesci pentrii emigrarea și
transformarea sufletului. '
|
Pitagoreii mai târdii învâțaă, că sufletului, eliberati fiind.
din cătușele corpului, trece în imperiul morțilori, și după
.
—

(1) Wlislocki, op. cit. p 82.
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o petrecere

mai

îndelungată

saii mai

scurtă

în acesti

im-

periii însuflețesce din noii alte corpuri omeneşci sait animalice, până ce deplină curăţitit şi deinnii, ses întorce. iarăși la
isvorulu primordială alu vieţii.
Empedocles susținea, o emigrare a sufletului chiar și în corpurile plantelori.
|
|
In misteriile, grecesci se'nvaţă, că, sufletulii.. la. sosirea sa
pe păminti, ar fi învălitii într'o. mulţime de vesminte (adecă
de patimi și dorințe sensuale), pe cari. trebue să le arunce
una după alta, înainte de'ase pută întârce iarăşi înde&răptu.
Ca conducători ali sufletelori (Psychopompos) în patria
lori originală apare Dionysos sau Bakchus, care le-a primită dela, Persephone din împărăția întunerecului, unde: a
fosti supuse unei curăţiri, iarăși pe pămînt, unde năzuescii
acum prin cunoscință şi faptă după demnitatea eroică. Ocasiune spre curăţire le oferia misteriile.
Plato se exprimă de-a dreptulă că sufletele înainte de-a,
intra, în Gmeni ati fostii odată aice, şi la venirea lori de a,
doua, Gră își caută corpuri, cari arii fi mai plăcute făpturii
lori;

așa tiranii.se

viră

în

lupi

şi

vulturi,

cei

activi în al-

bine și furnici. Până la deplina întârcere în sinulu Dumnedeirii trece, după dînsulu, unii restimpă de 10.000 do ani.
Neuplatonicii desvoltă, aceste păreri mistice și mai multi,
Plotinii deosobesce o emigrare a sufletelorii din corpuri
eterice nevădute în pământesci și o emigrare
iarăși în pămîntesci.

din , pămintescă

Aristotele respinge sufletulii, presupunândă că, acesta Sar
arăta, nepă&sători faţă, cu unele corpuri anumite.
Talmudiștii învățat că Dumnedei a creati uni numără

anumiti

de Iudei, cari pentru aceea, se 'ntârnă necontenit,

câtă timpi

vorii fi Iudei,

pedepsă în corpuri

şi

animalice;

câte odată se
că în

diua

străpunii

invierii

spre

arăfi toți

—

curăţiți şi că vori

viețui
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apoi

în corpuiile

în

celoriă drepți

țâra cea bine-cuvîntată, (1).
După ce sa pocăiti 'şi curăţită acuma de tote păcatele
ti este sufletului încuviinţatu să plece spre odihna cea eternă, dar și m acâstă cale lungă, deși e petrecuti! de ângeri
și mai alesii de ângeruli s&ă păzitori, totuși trebue să îndure o mulțime de neajunsuri, unele mai neplăcute și „mai .
mari decât altele, după cum i-a fosti adecă și faptele:
bune sai rele, şi după cum a fostii comândati și pomenitii
de ai sti atâti în decursulii înmormîntării corpului stă câti
şi mai pe urmă după înmormintare.
Intre tote obstacolele însă, cele mai grele de învinsii sunt

apele

cele mari

din

cea-laltă

ale

lume: și. vămile,

cărorii

dela 7 -până la 24,

numării se urcă, după credința unora,
iar după a altora chiar până la 99 (2).
Dacă în decursulii petrecerii mortului de acasă și până
la ţinterimu n6murile sale nu i-ai pusi. poduri peste ape,

dacă nu i sati cotitu stâlpi şi nu i. sai
trei stări, atunci
vre-ună rit sat
potă trece, după
causă a, trebuitii
pe malurile apei

lesne i se pâte întempla că ajungendă la
altă apă mare din cea-laltă lume, să nu
cum nu unuia i s'a întâmplat, din care
apoi să.stea sait să rătăcâscă ani întregi
respective, până ce în urmă sa îndurati

unii sufleti ali lui Dumnedei

de dinsuli și Ia trecutii de
|

cea-laltă parte.
Ce

bine
mai
mii
neţi

făcuti-celu puţini

se atinge de

vină,

apoi

şi cu

acestea, n'o

păte

mai.

scâte la căpătii. Căci stândi, după cum se va vede
pe largi în capitululii următorii, la fie-care vamă sute și
de draci, -unulă mai urit, mai. înfiorători şi mai îndrăsdecât altul, cum se apropie sufletul, îndată îlă în-

(1) Mayer, Conversations-Lexicon. Dritte Auflage. Cuv. Seelenvanderuns.
(2) Vedi cap. urm.
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cunjură din tâte părţile şi, scoţându cartea în care se află
notate tâte păcatele, până chiar și cele mai mică și maă neînsemnate, ale sufletului călătorii, i le arată și-i spuni că
nu € voce să trâcă mai departe, „și trebue să se ducă cu
dinșii în iad. Ba ci nu

se îndestuleză

numai

cu atâta, ci în

nemărginita lori r&utate acuză sufletuli și de o mulțime de
alte fapte rele, despre cari nici prin minte nu 'i-a trecuti.
leati apoi cumpenel€ și, punându-l pe dinsulii într'o cumpenă
iar păcatele sale întralta, îl cumpenescii să vadă cine e .
mai grei: -elii ori păcatele sale? Şi multe alte piedice îi
punii, doră îli poti răpi din, mânele ângerilorii. Dar ângerulu nu lasă de felu pe draci să se apropie de sufletii. lar
dacă vede că nu e altu chipii de scăpare dice sufletului să,
scâtă banii, ce i sai pusti pe cruciţă, cei din secriii precum
și cel'cei sai dati peste secriii de pomană și să plătescă
draciloră ca, săi dea drumul. Astă-felii apoi, plătindii fie- care “vamă, treci tote vămile pe rândă și plecă mai departe.
După ce a scăpată acum cu mare greii do” vămi ajunge
la: salcă sai răchită mare, iar nu departe de salca. acâsta
drumul,

pe care

au

căltoritii

până

aice,

se înpărţesce

în:

două ramuri: unuli și anume celii din. drepta, care duce
spre raiă, iar celui din stânga, care duce spre iadu, despre
care unit boceti din Bucovină ne spune:
Că sunt dou& drumurele

"Si cam grei de-alesă din ele:
Unul

mi-i bttutu

cu spini,

|

|

Aa

Care duce la străini, |
„Altulă mi-i bătuti cu lori,
Care duce la surori

Și

la scumpii frăţiori.

Iar ună alti boceti
Răpciuni, dice:

din 1/oldoca,

şi anume

din comuna

—

-
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Că sunt două drumurele,
Unu-i toti cu floricele,

Flori neprite şi de jele; .
Cela-laltii cu busuiocti

|

Par' că-i unii părâi de foci (1).
Sufletulă

nu scie acuma, pe care din aceste două

drumuri

să apuce: pe celii din stânga ori pe celui din drâpta? Dar ângerulă conducătorii
penă, «ci dacă â fostă buni
drumul celă adevăratu, iar
atunci îlă lasă să mergă.o
celii spinosi, ca să vadă cum

nu-l lasă să stea multi în cumla Dumnedeii, îndată îi arată
dacă na fostii tocmai buni,
bucată de locii și pe drumulă
e atunci când omulă nu voesce

să asculte şi să împlinescă tote învățăturile şi poruncile lui
Dumnedeii. Apoi îl. scâte iar la drumului celă adevăratii; și
mergândii mai departe ajungi la, Merulă-de-SânPetru, despre
care amii vorbiti deja, în cap. XIV şi lângă care e întimpinati de Dumnedei, de Sân-Petru, de ângeri și la urmă
de prea-curata fecidră Maria, care scrie într'o carte pre toți
Gmenii, atâtii pre cei vii cât.şi pre cei morți, însemnându-

le totii odată și sortea ce-i aşteptă,

|

In fine, trecendă puntea raiului, ajungă tocmai
porții acestuia, unde se află Florea sorelui, care

de'naintea

Imi judecă florile
Unde

li-săi mirâsele,

Aici apoi se opresce şi adăsteză sufletul până la județul
sati judecata cea de pe urmă, la care va trebui

lumea ca să fie judecată. *

|

să mergă tâtă

.

Mai cu de-amâruntulii și cât se pote de nimeritii descrie
călătoria sufletului, de pe pămîntă până la loculi de repausti
din, cea-laltă lume, bocetuli bănăţeni, întitulatii «petrecerea
(1) Burada,

Inmorm.

p. 91.
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mortului,» despre care ne-a fostii deja vorba, mai sus, când
am reprodus dintrinsulă unele citate, și pe care îl reproducemă acuma în tâtă întregimea lui:
Trandafire, firc,
Răi mai eşti Ja fire:
Ce te-ai zăboviti
De n'a! înfloritii
De ieri deminâţă
Pân'aqi demineţă ?
—Lasă ciudă cam privită

De multe -mâhnitii
Plecă și se duce
Jlarea o ajunge.
Vine

mare,

Şi -urducândii

Până ce s'a despărţit

Totă lumea spăimîntândiă.

Sufleti de la 6să
Din lume irumâsă,
Din lume cu ssre,
Din vântii cu ricâre
Şi-apă curgătâre.
—'Trandafire, fire,
Răi mai ești la fire:
Ce mi te-ai grăbitii
„De

marea

Vine'n tulburare
Greu urlândi

Unda se aduce

Lumea s'o îmbuce

Totă mălini, călini,

Braqi din rădăcini.
Iar în ripa mărilorii,

Unde-i bradul ginelorii,
Trecttârea apeloriă,
Sufletulă stătea
Şi mi se ruga:
— Brade, Brade!
Să-mi fii frate,
Intinde-ţi întinde,
Eu să le poti prinde,
Virfurile tele
Să trecii peste ele
Marea -în cea parte

ai înfloriță? |

„—M'am grăbiti
De am înfloritii,
Căci vremea mi-a veniti
Ca și ţie de porniti
De pornitii cătră apust,
Unde sorele-i ascunsi,

„ Unde-să tâte florile
Cu. tâte surorile

Ce lumea-mi desparte. .

Şi-unde Florea screlul

— Bi nu poti întinde

Şede'n pârta raiului

Tu să le poţi prinde

Să judice florile.
Unde li-si mirâsele.
Cu de sâra a plouatii,
Cu de n6pte-a'nseninatii,
In qori brumă a cădută,

Vîrfurile mele

Mirâsele s'orii pierdută.
Sufletii despărțit

Să treci peste ele,
Că 'n mine a puiatiă

Din inimă spureată.
»

Roșu șoimuleţii
Cu ochiul sumeţiă,
Când nici vel gândi
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Puii te-oră simţi

In mare-l

Şi-ei orii şuera

Și te-i îneca.

De te-i spăria,

— Las să fie şi-așa!

In mare-i cădea

Vine
Vine

marea mare,
"n turburare

Grei

urlândi

Și tei îneca .:. .
— Las să fie și-așa!
Vine marea mare,

Vine 'n turburare,
. Grei umblândii
Si urducândii

Totă lumea spăimintândiu.
Unda se aduce,
Lumea s'o îmbuce,
Totu mălini, călini,

Bradi din rădăcini.
lar în ripa măriloră, :
Unde-i bradulii dinelori,
Trecătârea apelorii
Sufletul stătea
Și mi se ruga:
— Brade, brade! Să-mi fii frate,

Intinde-mi întinde
Ca să le potă cuprinde, .
'Trupinele tele
Să treci peste ele
Marea în cea parte
Ce lumea-mi desparte.
—Eă nu-ţi poti întinde

Ca să le poți cuprinde
Trupinele mele
Să treci peste ele,.
Că 'n mine-a puiatii
Vidră

lătrătâre,

Omeni pânditâre,

Nici nu oii gândi
Puii te-oră simţi,
Ei mi te-oră lătra

cădea

.-.-.

„ŞI urducândă,:
T6tă lumea spăimîntândă.
Unda se aduce
Lumea s'o îmbuce
Toti mălini, călini,
Bradi din rădăcini,

,

lar în ripa mărilorii,
Unde-i bradulii dineloră,
Trecătorea apelorii
Sufletulă stătea
Și mi se ruga:
—

Brade,

brade,

.

Să-mi fii frate!
Intinde-ţi. întinde

Ca să le poti prinde
Rădăcini a tele
Să treci peste “ele
Marea în cea parte

Ce lumea-mi desparte.
—Eu nu potii întinde
Să le poţi tu prinde
Rădăcini a mele

Să treci peste ele,
Căn mine a 'mcuihati
Și-apoi a puiatii

Galbtnă șerpâne

Ce pierede isme,
Nici nu vei gândi.
Puii te-orii simţi
Şi orit şuera,
Tu te-i 'spăimânta,
In mare-i cădea

.

HI
Și te-i îneca.
— Las să fie şi așa!
Hai, brade, hai,
Multi m& mal rugai
O rugare mare

.

Cu multă răbdare.
Brude, brade,
Am şi eii unii frate,
Uni frumosi p&curăreli
Și are uni toporelii
Și are verişori
Doi

voinici

feciori,

-

Ei te vorii tăia
Şi te-ori răsturna.
Maistări voriă veni
Şi te vorii ciopli
Și din tine-ori face,
Ca să fie pace, .”
Punte preste mare
S'aibă trecătore
Suflete-ostenite
„Cătră raiă pornite!
Bradu-atuncea se gândia
Şi trupinele *'ntindea,
_lar mortul îmi trecea
Unde dorului îl ducea
Marea fără nume
L'ai-alaltă- lume.
Pasi,

suflete, pasi,

..

Du-te făr' necazit
Pân' vei trece tu cu dare
Cele grele ștple :vame.

Ține, dragă suflete,
Drumulă
Până vei
Unde se
Drumul

înainte.
ajunge |,
înfrânge
jumătate

Co locuri lesparte,

=

|

Acolo să stai '
Şi sema să iai,
Că-i vedea o salcă
Mare şi înaltă Salcă aplecată
Și cu frunda lată.
„Sem!

!

aci iară să iai.

Şi spre stângă să nu-mi dal,
Căci în partea stângă:
E calea cea strimbă,
Strimbă și-astupată, ..
Cu lacrimi udată. .

Apol totă în aia parte.
Sunt câmpuri uritii. arate
Şi cu .spini răi semănate.
Acolo dîna bătrână,
Şi-ţi iea paloșulu din mână.
Ci să dai în mână dreptă,
Precum firea îţi arată,

Cacolo tu vei afla
Spre îndestularea ta
Câmpuri frumose
Cu flori alese,

Câmpuri d'ale arate '
Cu flori semănate .
Flori tu vei culege
Şi doru-ți va trece. ..

Și apoi iar să stai
Şi semă să iai, -

_Că'n două răzâre .
Va fi câte o flâre,
Flre la pămiîntă
Ne-ajunsă de vântuii,

Fl6re la r&câre
Ne-ajunsă de s6re,
Tu să mi le iai,
Că sunt flori din raiă.

Apoi iar să mi te duci

—
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Până când vei să ajungi
Valu mării mare de Sân-Petru

Doră că s'a îndura

Cu ajutorulă lui Sân-Medru.

Dar ea nu se va 'ndura

Măru-i mare și rotatii
Şi de pâle aplecati
Cu viîrfalu ajunge 'n ceriti
Cu pâlele pân' la mări

Intre vii a te scria,

Şi pe virfă e înfloritiă
Iar pe p6le împupiti.
Josii la rădăcină
E lină fântână,
+
Acolo-i Sânta-Marie,

Cu noi mila iei să fie.
Călători câți mai trecea

Ea spre toţi se îndura
Ea pe toţi îi adăpa,
Drumurile le-arăta:
Sufletulă din apă bea
Şi elii lumea o uita.
Iarăşi calea să-ți apuci

Până când vei să ajungi
La mândra răchită
Răchită *mpupită.
Nu-i mândră răchită,

Răchită 'mpupită,
Ci milă să-i fie
'Totă Sânta-Mărie,
In haină alesă,
Haină de mttasă,
La

masă

chitită,

Masă înflorită,
" Şade și scrie
Maica-Mărie
Pe cei vii și pe cei morți
Și-și însemnă a loră sorți.
R6gă-mi-te tu de ca :
C6la viilori s'o iea,

Și 'ntre vii te-o

însemna.

Căci c6la i s'a împlutii,
Condeiulii și l'a pierduti,
Dar tu râgă-mi-te bine
Să te iea în raiii cu sine,
Dacă nu mi te-ai rugată
Când a întratit
Seris6rea 'n “sati.
Apoi iar du-mi-te du-te
Pe cărări bătute

Până vei p&trunde
Şi tu vei ajunge
Tocma "n porta vaiului
Unde-i fl6rea sdrelui.
Acolo să te opresci,
Acolo s'adăpostesci,
Şi aşteptă
cu răbdare
Ceasulu de reînturnare,:
Că elii va sosi
Și tu vel veni:
Dacă cerbii vorii ara,
Ciutele vor semăna . . -

Pămiînte, pămiînte!
De adI înainte

lan să-mi fil părinte
Să nu te-grăbesci
Să me putredesci,
Că acumu-ți daii
Și nu le mal ieaă
Spatele mele
In braţele tele

Şi fața d'a mea
Sub pajiştea ta (1).:

(1) Sim Mangiuca, Călindariă pe an. 1882. Oraviţa-Braşovii 1881. p. I21—134.
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Cu privire la partea întâiaa bocetului acestuia, adică,
la trandafiră, ună. fragmentii, toti din Banat, și anume
din

Ecica,

comitatul

'Torontalu,

adunati de

Vidra,

Magdu,

ne spune următârele:
Firdie, firdie,
Firă de
Ce te-ai
De n'ai
Mai de
Ca ieri

trandafiri !
zăbovitii
înflorit
diminâţă
dimineță?

— Eu n'am zăbovitu.
La Fle-am pliviti,
. La ele cu lacrimi,
Că s'aii despărțitii
Tentra Mariuţă
De cătră măicuţă,
De cătră tăicuţă,
De cătră frăţiori
De cătră surori
Şi de cătră juni,
De vecinii buni. .:.

ţli.

Altă fragmentă, toți despre trandafiră, din comitatul Carașii-Severinii, com. de d-li loanii Popovici, sună așa:
|
Firoilio, firoilio !
Firii de trandafiru!
Ce te-ai zăboviti
De 'n'ai înfloritii

Şi-astă dimincță
Ca
—
„Si
Că
Și
Că

ieri diminâţă?
Bi m'am zăbovitiă
n'am înfloritu |,
sdre-a sfințitii
n'a răsăritii,
N. s'a porniti

.

(1) Gazeta Transilvaniei, an. LIV. Brașovii 1891. No. 22.
-

—
Pe drumu
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lungii și lată

-

Și nu santurnatii . e
3. Mangiuca, culegătoriuli suscitatului bocetii - bănăţeni,
scrie cu privire la trandafirulă, despre care ni-i vorba, următorele:
«lorte memorabilă şi-de mare însemnătate tradițională
este alegerea şi punerea Trandafirului în capulii cântecului.
«Trandafiruli

nostru este

zumvhioy din limba
«Rosa este celt
Achiles 'Tatius dice:
şi ochiul plantelori,
este bucuria qilelorii

de

asemenea, origine

grâcă cea nouă, și însâmnă rosă, ruyd.
mai însemnați simbolu ali frumuseţii.
Rosa este frumuseţea pămîntului, lumina
simbolulii amorului şi ali Vinerii. Rosa
și a Gmenilori, frumusețea grațiilori, a-

mica muselorii şi a nimtelori (1).
«Trandafirul,

cu Tptay-

după

sciința,

|

simbolică

mitologică (2)) în-

s6mnă: a) ună simboli de amdre consacrati Vinerii (regina
naturei) care este urditârea vieţii înfloritore, dar trandafirul
toti odată însemnă ș iflrea morţii;de aceea, se și allă întăiată pe crucile de pstră: ale mormiînturilorii (3). Drepti
aceste. de :mare însemnătate este și acea. împrejurare cum

că cânteculii nostru, în întroducerea, sa, întrebuinţeză trandafiruli în ambele sale însușiri” însemnate aci: a) ca Jlirea
vieții, de re ce ca atare i se împedică înllorirea, la privirea despărțirii sufletului de trupii,: adecă. încetarea, vieţii

acesteia; b) ca fldre a morţii, iar pornesce
căci mortea este începutulă vieţii viitâre.
«Din tote aceste se dovedesce vechietatea

şi înfloresce,
|
și însemnătatea

tradiţiunii trandafirului în cântecul mortului la Români (4).»
Așa

dar,

după S. Mangiuca,

trandafirul din cestiune, în-

(1) Dierbach, Flora mythologica p. 157.
(2) Nork, Etym. symb. mytholgisches Real: Worterbuch. IV. p. 185.
(3) Calind. cit. pe 1882. Nota dela Strigoi și Moroi p. 123.
(4) Călind. cit. pe 1882. Nota

dela p. 127.
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s&mnă: a) fidrea vieții, b) fldrea morții şi c) că. credința de-:
spre dinsuli e forte veche şi anume greco-romană.
,
=
Sa
Pote fi și. aşa.
Se vede însă că Mangiuca a uitatii saii pote nici n'a, sciută
că trandafirulă şi cu deosebire celui sălbaticii jocă uni rol
fârte mare în mitologia daco-română, căci atunci de bună
semă ar fi avuti .cu totulă altă părere despre dinsulii.
Trandafirult, nu numai după credința Românilori din Bucovina, Moldova, Ţera-Românescă și Transilvania, (1) ci chiar și
a celorii din Banată, (2) fiindă bine-cuvintatii de Dumnedeii
are putere să depărteze de loculă, unde se află plântatu,
precum şi de casa, la care se pună rămurele verdi de ale
sale, nu numai tote relele, ci toti odată şi pre tâte spiritele
|
cele necurate.
Mai departe rămurelele cele tinere de trandafirii, poporuli
le întrebuințâză .pentru vindecarea celori stricați do. Vâutose
de câsulă celă
precum şi pentru vindecarea celor cuprinși
vei (3).
Vântâsele însă, sunt sinonime cu Zelele, despre cari amintesce primului fragmentă de bocetă reprodusă mai sus.
Prin urmare ei sunt mai de grabă dispusii.a crede că
pentru prii
și. rostitit
bocitărele bănăţene, cândai compus
ma ră cuvintele privitâre la trandafirii ai avută în vedere
„causa bâlei .și a morţii repausatului, ele adecă sai plânsii

asupra, trandafirului: de ce acestaa fostii așa, de vu la, fire,
de c en'a. odrăslită și înfloritii mai de grabă, ca să aibă
de la. cine lua rămurele tinere, odrasle noue, unicele bune
spre vindecarea şi însănătoşarea celori stricaţi de Pentâse

saii Iele şi cuprinși de Cesulu celi răă.

|

-(1) Diet de M. Nistorii com. de d-lă Rom. Simi.
(2) Arth. und. Albert Schott, W' alachisehe Miărehen. Stuttgart und Tiibingen
1815. p. 298.
(3) S. FL. Mariană «Ir randafirulă de câmpib». publ. în «Albina Carpaţilorii»
an III. Sibiit 1879, p. 282—983.
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-In credința acesta a mea mă întăresce încă, Și” acea” împrejurare că cuvintele privitâre la trandafiri se bocesci nu
numai în legătură strinsă cu cele-lalte din cari e alcătuită
«petrecerea mortului,» adunată. de Mangiuca și nu numai în
decursulu petrecerii mortului la mormintii, ci și mai 'nainte,
pe când se află mortului în casă.
Dovadă că «petrecerea mortului» culâsă gle Mangiuca nu e
din capulii locului unii bocetii de sine stătători,.ci o compilaiune mai târdie din mai multe alte bocete, cari însă, în chipuliu
cum sunt înșirate, se potrivescii de minune unele cu altele.
Marea din bocetuli bănăţani, la care ajunge pentru prima ră, sufletul repausatului, înssmnă, după Mangiuca,
Oceanulit Greciloră vechi, cari își închipuiaii că e uni riă,
„ce

încunjură

pămîntul,

și că dincolo

de

Oceanii

zace

cea-

laltă lume (1).
Acestă mare, închipuită dreptă rii, care încunjură pă:
mintuli, este «sorbulă pământului» din poveştile și mitologia,
daco-română, care formeză, marginea, hoțaruli între cele două

lumi, și preste cari trebue să trâcă omuli dintio lume într 'alta,
de pe unii tăremi pe altuli (2).
„Ea însemneză însă și vilă de focă (veci. fig. alăturată) sau
apa cea fără fundu din apocritele creștine.

Bradulă dinelori din ripa, măriloră, care formâză trecătorea,
apeloră, e sinonimi cu «buștenulii, dîneloră» din poviștile româniesci, care asemenea, însemnâză trecătârea apelori (3).
Acestă bradii închipuesce pe de-o-parte luntrea luă Charon
din mitologia veche, iar pe de altă parte pont din apocrifele creștine, despre cari am vorbită deja mai pe largă

în cap. VIII.

(1) ilahn, Mythol. Paralleben p. 54.
(2) Călind. cit. Nota dela p. 128.
(3) S. Mangiuca. Călind. pe 18862. Nota dela p. 126.

—
Puii de şoimă,
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cei de vidră sat vidrone precum

șerpone, nu sunt alta, decât vameșii

sai

şi cei de

tâlhari!, adecă

dracii,

carii stai în calea mortului la zăm? și voescii a-li resturna
în apă, adecă în foculii celt nestins ali iadului.
Drumulu, care se mpărţesce în două ramuri, celă de-a stânga *
ce duce spre îiadă şi celă de-a, drâpta ce duce spre raii, e
asemenea, celui din mitologia Romanilor, cari așișderea, credeaii.că sempărţesce

în două ramuri,

unulu,

şi anume

celu

din stânga, care duce la iadi, iar celi din dr&pta la Zliseă (1).
lată ce ne spune Virgiliti despre acâsta:
«Aici este loculu, unde se desparte drumulă în două
părți. Celă din drepta duce până sub zidurile lui Ditis (Jupiter) celui mare; pe acesta ne este calea spre Elis; însă pe
partea, stângă eserciteză clu (Ditis) pedepsele și trimite la
Tartarulu celă afurisită (2).»
Câmpiile cele frumâse, cu flori alese, sunt câmpiile cele
întinse! şi frumâse din prejurulii raiului, adecă câmpiile eliseice

ale Grecilorii şi Romaniloră, iar cele pline de spini și mărăcini sunt câmpurile de prin prejuruli iadului.

Ce se atinge de Jferulă-luy-Sân-Petru,

apoi de

lia fân-

tână, care după Mangiuca însemneză riulii Lethe, adecă riul
uitării din mitologia, greco-romană (3), precum și de SântaAlăria, să se vadă mai sus, unde am vorbiti despre tote .
acestea mai pe largi.
“(1) Marianescu, Cultul păgână și creștinii, t. 1. p. 346.
(2) Aeneid. lib. VI. 540:
lie loes est, partis ubi se via findit în ambas:
Dextera quae Ditis magni sub mocnia tendit,
Ilac iter Elysium nobis; at laeva malorum
Exercet poenas et ad impia Tartara mittit.

(3) Călind. pe 1882, nota dela p. 132.
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AXAIII.

VĂMILE.
Dintru începuti toți îngerii erau buni, blândi și binefăcători. Mai pe,urmă însă unii dintre dinșii, nemulțăminduse cu fericirea și puterea, ce le-a dat'o lori. Dumnedei, voiră
să fie asemenea acestuia, să aibă adecă și ci aceeași putere și stăpânire; mărire și strălucire, plăcere şi îndestulare,

care o avea Dumnedei.
Insă prea puternicul și prea, dreptulă Dumnedeii nu puti
să sufere acestă sumeţie și îndirjire din partea acelora, cari

au fostă creați de dinsuli anume ca să-lii asculte, să-i servâscă și să-l preamărâscă. Drepti aceea, cum a simțitia
elu că o sâmă dintre ângeri sai 'revoltată în contra sa, nu
i-a răbdată nici uni minută mai multă întru împerăţia cerueluă, ci i-a scosii pe toți alară și i-a aruncati în întunere-.
culă celă de veci. Vădendă însă că pică prea mulți după

olaltă, a poruncitii de-odată. să stec fie-care

acolo, unde a

ajunsi. Și așa, împlinindu-i-se porunca, cei ce au
acum pe pămintii ai rămasă până în diua de
ce nu apucase a pica pe pămînti spânzură
aeră, iar cei ce aii rămasă în certi, se află

fostă ajunsi
adi aici, cei
și acum în
și aqi acolo,

—

și numai atunci se coboră
- Dumnedeii (1).

Angerii, cari

ai rămas

449—

pe pămînti

când

le poruncesce
|

în cerii, se numeseii și astădi

dngeri, și precum au fostii la, începutu: buni, blândi, ascul-:
. tători şi bine-voitori omenimei, așa sunt ei şi acuma. Cei
ce au căduti pe păminti însă sai prefăcuti în drac, şi
nu destulă că ei nu ascultă de poruncile lui Dumnedei, dar
nici pre Omeni nu-i lasă în pace. Din contră, voindi aface
în ciuda, lui Dumnedeii pentru că i-a aruncati din ceru,
caută tâte chipurile şi mijlocele cum ară pute. îndupleca și
amăgi pre Gmeni, ca, şi aceștia să se abată dela poruncile lui,
să-lu urască, să se înșele, să. se calumnieze, să se bată și omore
“unuli pre altulă, mai pe scurti să comită totii felul de păcate
strigătore la ceri, ca în chipulă acesta apoi, depărtându-i
și înstrăinându-i din ce în ce toti mai multi de Dumnedeii și trăgendu-i în partea, loră, să potă cu atâta mai lesne

şi mai uşori umplea iadului cu dinșii.

-.

Cei ce spinzură în aeră, cari asemenea sai prefăcutii în
draci sau diatoli, ne fiindu-le de felu încuviinţatii a se *'ntârce îndăr&pti în ceri, de unde ai fostă alungaţi, nici a
se cobori la, fraţii lori de pe pămînt ca dimpreună cu aceștia să ademensscă, pre: 6menii cei vii la toti felul de fărăde-legi şi nedreptăți, ci siliți fiindi a petrece vecinicii în aerii
nu aii altă putere asupra omenimii decât atâta că lovindu-se
vre-unii omi cu fruntea de unulă dintre dinșii să-lu facă
ca să rătăcâscă şi prin rătăcire să-lă nenorocâscă (2).

Insă ei nu se mulțămiră numai cu atâta, ci în neastâmpărarea și nemărginita lori r&utate voiră să aibă mai mare
putere. Dreptii aceea, nu multă după căderea, loră s'aii strinsii
(1) Com. de d-li Av. Macovei, preotii în Badeuţă, și d-lă I. Gcorzescu, învăţătoră în Secadate.
(2) Com. de d-lă Av. Macovei, preotii.
Mariană,

Inmârm,.

la Români,

29

.

cu toții la, unii loci, aii ţinutii sesieși saii înţelesă ca să
facă de pe pămînt și până la ali treilea, cerii mai multe
vămă și la fie-care vamă să oprâscă sufletele Gmenilorii re“pausaţi, cari căl&torescii de pe pămînti spre ceri, să le cerceteze și cumpănâscă faptele cele rele, ce le-au făcută în vi6ță, şi apoi cum vorit vede că numai ceș-ceva ai ptcă-

tuitii să nu le lese de felii a trece mai departe, ci a le opri
și a le arunca în focului vecinici și nestinsă ali iadului (1).
Totă atunci au hotărită ci ca fie-care vameși să-și facă o
carte mare din file negre și să întroducă întrinsa, cu litere
albe tâte păcatele până chiar şi cele mai mici și mai neînsemnate ale tuturori Gmenilorii ca la timpu de trebuință
să o aibă din demână spre a le arăta sufletului călători,
în cast,când acesta ari voi să le nege (2).
Şi cum sai sfătuiti, aşa ai şi făcut! In scurti timpi

întregii văzduhulă dintre

pămînti şi ceri îl

umplură

de

vămi, numite din" causa acesta, și vămile vezduhului (3),
Insă câte vămi ai făcută ei de tâte nimeni nu pote să.
scie. Unii credi și spună că ari fi făcută șepte (4), alţit
nouă (5), alţii doue-spre-dece (6), alţii dou&deci și patru (7),

(1) Com. de d-liă Av. Macovei, preotii în Badeuţii și 1. Georgescu, învăţ.
în Secadate: «Se crede că cămile sunt diavolii, cari aă fostă aruncaţi din
ceră și s'aii opritii prin văzduhii ca să ţină calea morţiloră.»
: (2) Cred.

Rom.

din Baia, Moldova,

com.

de Titii Zaharescu,

stud. gimn.

(3) Com. de d-lă Av. Macovei, G. Tomoiacă, și I. Avramă.
(4) Mangiuca,

Călindară

pe an. 1882,

Braşovi

1881, p. 129.

(5) Iona Becincgă, Dorile publ. în Familia au. NI. Buda-Pesta 1874, p. 269.
"16) Com.

de locă

de d-lă Av. Macovei, preotă în Badeuţă, At. Germană, stud. gimn.

din Crasna,

Elisaveta Agapi

Nic. Prelici,

din Mănăstidra,

stud. gimn. de locti din Breza;
și com.

de fiului săi G.

Agapi,

Diet. de

stud.

gimn.

(7) Com. de V. Burduhosii, stud. imn. de locui din Câmpulungă,.]. Tonigarit, stud. imn. de loci din Fundulă-Moldovei, Al. Baciă, stud. gimn.
de locă din Stupea, |. Avramă, stud. gimn. din Todiresci și Soloneţă, M. Jemna din Balacena,

G. Tomoiagă și

Boieriu, din Transilvania.

Titi

Zaharescu,

din Baia

in Moldova,

Al.

Vol—.

și

iarăși

alții 'credă

nouă (1).

că ari

fi făcutii

a

chiar

|

nouâ-deci

și

,

Cei mai mulți Români însă sunt de părere că arii fi două-

deci. și patru de văml.
Cum se numesce fie-care vamă, în deosebi, cum arată ca,
şi unde anume e așezată? Despre acâsta asemenea nu se
. pote

sci

și spune

acurateţa.

cu totă

Cu tote acestea însă unele numiri totuși ni-sii cunoscute.
Așa una dintre dinsele se numesce vamu tdlharilorii.
In privința acesteia unii bocetă din Banati ne spune următorele :
La tămi când vei trece
Frică vei petrece;
Dar tu vei lua
Şi din sinii vel da,
Te-i rescumpera
Cu nout criţari
De vameși tâlhari (2).

Mai departe se numesce una vama furtului sai Jurtușaqui, alta a uciderii, alta a omorului, alta
a beţiei, altaa desirânării, alta a lăcomie, alta a nendreptățirii, alta a, învrdjbirii, alta a sudalmei, alta a fermecătoriei, alta a vrăjitoriel,

alta, a

tutunului

sai a fumatului, și iarăși alta a min-

ciunii etc (2).
“In scurtă disă fie-care vamă are numirea sa proprie, şi în
care privință a p&cătuită omulă mai multi pe păminti, la, acea
vamă e mai tare păzitu şi cercetati sufletul săi.
Ce se atinge de forma şi construcția, lori, apoi credit și
spunit unii că ar fi făcute ca nisce uși de fieru, prin cari
(1) Frâncu, op. cit. p. 174.— Com.
peste 99 de rămi.»
(2)IL: Becinega, op. cit. p. 269.
(3) Com.

de d-lă 1. Georgescu,

de d-lă Rom. Simu, «Omuli are să trecă

învăţ. și de An. Pletosti din Rădășeni.

e nevoită să trecă sufletului; iar alţii că ar fi. ca ună. felă
de zaplazură sai garduri înalte (1). "Cei mai mulți însă 1și
închipuescă. că între pămînt și ceri, sat mai bine disi
între lumea acesta

și cea-laltă,

cari sunt forte depărtate una

de alta, ar fi inșirate într'o distanță anumită. una de alta,
tocmai după cum sunt în lumea acâsta stâlpii sati rohăteele
de pe lângă drumurile cele împărătesci, din care causă apoi |
se numescii ele în unele părți şi stâlpi sau rohătci sing.
rohalcă (2). De regulă însă cele mai multe vămi sunt așezate pe malurile apelorii mari și ale păraeloră peste cari .
trebue sufletul omului numai decât să trâcă în călătoria
sa, care duce la raiu (3). Cea, mai de pe urmă și totii-odată, și cea mai fiorâsă şi
periculâsă 'vamă se dice că este o punte f6rte lungă, dar
numai ca unghia de grosă şi ca muchia cuţitului de lată,
care duce peste unii iazări fără de fundi și întunecosii,
în care se află totii felulă de gângănii, unele mai urite și
mai fiorâse decât altele, precum balauri, șerpi, solomâsdre,
șopârle, brâsce etc (4).
La vama de lângă puntea acesta, numită și puntea raiului,
e așa de întunericii că nu se vede nici mâna, de-aceea e

şi forte grei de trecuti peste dinsa.
repausatii 'e forte păcătosi,
deauna pică în iazără și se
novatii şi dreptă ca lumina,
şi se duce în raiă (5). Celorii

Dacă

sufletul

celui

cum pune piciorului pe dinsa,.
duceîn iadă, iar dacă e neviatunci scapă, tece mai departe
mai multorii suflete însă tocmai

(1) Com. de Nic. Prelici și Gheorghiu, stud, gimn.
(2) Com. de At. Germană, stud. gimn.
(3) Cred. Rom. din Stupca com. de Al. Baci, stud. gimn.
(4) Cred. Rom. din Todiresci şi Soloneţi, com. de I. Avramă,

stud. gimn.;

a celorit din Stulpicani, com.

de Nic. Cotlareiucă, şi a celorii din Baia, com.

de Titii Zaharescu.
(5) Com. de N. Cotlareiucii

|
și Titu

Zaharescu.
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când se află la mijloculi punţii acesteia și spereză că sunt
scăpute de pericolulă celii mai mare, le iese înainte o mâţă

iar

dindărăptă

unii câne.

Mâţa

vrea

numai

decât

să

le

dea josii în iazără, iar cânele n'o lasă. In fine sosesce anu
omă, şi dacă sufletulii trecătorii are vre-o pară la sine și
i-o dă, omuli acela alungă mâţa şi-i ajută să trecă puntea,
dacă, n'are cu ce-i plăti,

atunci e pace de dinsulii, căci omuli

ia lasă și trebue apoi să cadă în iazărulă celt fără de
|
fundi (1).
De-aicea vine datina Românilorii de-a pune mortului în
mână o luminiță de câră cu unii bănuţi lipită de dinsa,
anume ca având şi oprindendă lumina să vadă pe unde
are să se ducă, și plătindă bănuţulii omului să-lă trecă de
cea-laltă, parte (2).
O s6mă de Români credi şi spunii că puntea raiului e
făcută peste iadă și se împărțesce în trei părţi. De pe partea
întâia pică numai Gmenii cei mai păcătoşi, de pe a doua
cei mijlocii, iară de pe cea, din urmă: numai cei ce ai forte
puține păcate. Cei ce ai picati de pe partea din urmă forte
lesne polii să scape şi să iasă afară. La capătuli punţii
însă n'a pe unde se cobori. și de-aceea trebue să sară josul.
Celorii ce nat de felu păcate le dă Dumnedei aripi și, în

locă să sară, sbâră (3).
Cum
vamă,

că puntea
și cum

acesta

e întru adevării 'cea de pe

că sufletulă,

trecendu-o

pre

acâsta,

urmă
nu

are

să mai trecă nici peste o apă, păriu, podii sai altă punte,
se vede încă și dintro dicală forte răspândită la poporulii

românii

din Bucovina,

(1) Cred. Rom.

care

sună:

din Todiresci şi Soloneţiă, com.

«foi plăti

la puntea

de L. Avramii.

(2) Cred. Ron. din 'Todiresci și Soloneţă, com. de L. Avramit;
din Stulpicani, com. de N. Cotlarciueti.
(3) Cred. Rom. din Stulpicani, com. de Nice. Cotlarciucii.

a celorti

di
- raiul,» sa: «a că ţi Voi da (lucrulii cutare) la puntea
aiului», sat: «lasă că le-i vedea la puntea vazului,» ceea, ce
însemnâză atâta câtii: nici-odată sati abia după morte.
„Pe lângă car tea cea nâgră, despre care ami amintiti mai
sus, fie-care câtă: de draci ce stă de pază la vămile despre
cari ne-a. fostii până aici vorba, saii mai bine disiu fie-care
are

vameşi mai

încă

câte

și

. sati
o cumpenă

cântară,

cu

care cumpănesce și cântăresce faptele 6menilorii după morte (1). Deci, cum sosesce sulietulă la vamă, îndată este
oprită și întrebată de tote faptele sale cele bune şi cele
rele,

să trâcă
nu-și

nu

şi dacă
pote

mai

se află

departe

aduce

cu

(2);

aminte

nimică

dacă
sait

vinovati, atunci îli lasă

cu ceva, și

e învinovăţitii
anume

nu

voesce

a

spune

adevărul, cugetândi că în chipul acesta se va pute mai
lesne și mai de grabă mântui, atunci dracii scoti. cartea
cea, nâgră şi prindă a-i ceti dintrinsa tote păccatele, dela,
celă mai mare și până la celi mai micii și neînsemnatu, și
dacă în 'același timpi+ nară scote și ângerulii stii conducătorii o carte albă, care o duce cu sine și 'n care se allă
întroduse tote faptele omului cele bune cu litere negre pe

file -albe, atunci sufletului, neaducându-și aminte cu de-amăruntulii despre tâte faptele sale, lesne ar put€ căd6 jertfă,
diavolilorii r&utăcioşi și înșelători (3). Dacă se adeveresce
că are cu multi: mai multe fapte rele decât bune, atunci
nici ângerulă conducători nu pote să-i ajute nimică; iar
dacă are atâtii fapte bune câtii și rele, dar:nu se scie cu
acuratâță care dintre dinsele plătescă mai multi, căci atâtit
diavolii câtii și îngerulu ce conduce sufletulă, vrea să aibă

* (1) Crei.: Rom. din Fundulă-Moldovei, com. de Mereheșii
Secadate, com. de d-lit |. Geortescu.
(2) Cred. Rom. din Balacena, com. de M. lemua.

(3) Cred. Rom. din Baia, com. de Titu Zaharescu.

şi a celori din
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cea mai mare dreptate, atunci se pună în cumpănăși se
cumpenescii, și anume: sufletul dimpreună cu faptele sale
cele bune într'o cumptnă, iar' faptele cele rele întraltă cumpână,”
și dacă cumpenescii faptele cele bune pe. cele rele,
„atunci sufletulă e scăpată și mergeîn raiii, iar dacă nu, atunci
păcatele îl tragii în iadă; dacă are pe-atâte fapte bune
pe câte și rele, asemenea se pote mântui, căci archanghelulă
toti aruncă din faptele cele bune în cumpănă contra celorii
rele anume ca acelea să tragă mai multă (D.
Cu tote că dracii sunt fârte riguroși întru cercetarea și
cumpănirea faptelorii omenesci, totuși sufletul pote forte
lesne să scape din ghiarele lori și să se „ducă mai departe, dacă la fie-care vamă, unde este opriti şi 'nvinovățiti nu numai de faptele cele rele, cari întru adevării le-a
făcută, ci chiar şi de multe altele-ce nu sunt adevărate,
scote câte unii colacii și câte unii bană dintre colacii şi banii
ce Sai datii de pomană săraciloră peste :sălașă, când i sa
dusă corpul la erdpă, și le dă dracilori ca plată (2).
„Dacă, e păcătosii și pe lângă aceea nici nu are cu ce
plăti pre vameși, atunci e vai și amară de diînsuli, căci
atunci cu totă, întrepunerea archanghelului saii a. îngerului
conducătorii, nu pâte să scape, ci „trebue numai decât să
mergă în iadă.
De aceea e bine ca fie-care omu să- Și plătâscă singură
vămile până ce e încă în viâță, dând în același timpii și
pentru sufletele celorii morți câte ceva de pomană (3).
(î) Cred. Rom. din Crasna,
Moldovei,
Jemna; și
(2) Cred.
Moldovei,
Agapi.

com. de At. Germani;

a celorii din Fundulii

com. „de Const. Mercheși ; a celorii din Bălăcena, com. de M.
a celorii din Secadate în Transilvania, com. de 1. Georgescu.
Rom. din Bălăcâna, com. de M. Jemna; a celomi din Fundulu
|
com. de Const. Mereheșit și a celori din Mănăstiora, com. de G.

(3) Com. de d-li Rom. Simu:
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Daca nu tocmai tâte, apoi de bună; semă că partea cea:
mai mare a, credințelor, cuprinse în capitolul de faţă, se
basâză pe Viaţa sf. Pasile celă noă, despre care ne-a mai
fostii vorba în decursulii acestui studiă, și în care nu numai

că se allă-tâte vămile văzduhului înşirate, ci totă-odată și torte
pe largit: descrise, și pe lângă acesta representăte
într'unu felii de icână. (Vezi figura alăturată).
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_ Poporulu români de pretutindene prive
p
sce vaiulă și iadula
ca două lumi opuse una alteia, diferite în teorie
de credință

de, lumea,

reală,

sub

care

cuvîntii

înţelegi

lumea, vădută de

„ în practică ei însă nu socotescit a fi nici
o diferință.
O Distanie și loculă sunt punctele, în cari nu
coincidă.
O splendsre mare şi provenită din apropierea
divină, în
ceea ce privesce raiulii. O sulcrință însă și 0
îngrozire cu

multă

mai

mare,

de

cum

este în omenire,

în ceea

ce

pri-

vesco iadulă, și acesta din lipsa completă ta Dumne
deirii.
Zadulă, după credinţa Românilor” din ȚEra- Român
escă, se
află în. interiorul pămintului. Unu întunerică nedes
cristi se
află acolo, şi în elă rătăcesciă sufletele celori păcăt
oşi și la
timpuri hotărite unele continuă, altele mergii să-și
ia, pedepsa
la care sunt osîndite. Unii ardu în foci, alţii sunt
mâncaţi
de viermi, alții jocă, într'o arie de mărăcini, iară,
alţii portă
încinși pe dracii, 'cară au fosti „causătorii păcătu
irii loră.
Omă pe omi .nu se.vede, nici nu pote sci ceva
de pe păminti sai dela cei morţi ce sunt în raii, sai
“chiar acolo
în iad. Numai rugăciunile familiei, bisericei şi ale
săraciloriă

_— 458—
precum

ce li se facii potă,să. le mai ușureze din

și pomenile

!

aceste chinuri (1). :

|

Unii Români din Bucovina însă credii și spuni că iadulă
ară fi o grâpă forte adâncă şi colosal de mare în fundul

pămîntului, unde cât e lumea, arde foci, dar cu tâte acestea
causa
nici când nu e lumină, ci totă numai întunericit din
acelu
fumului celui mare, desă și înnădușitoră, care iesă din

felii
focă. Alţii din contră, își închipuescii iadulă ca. uni
ii
de casă. sait mai bine disi ca uni felă de cetate colosal
ă
de mare, situată într'o afundătură forte întunecâsu și urici6s
de sub pămîntă și înconjurată de juri împrejurit. cu ziduri
tălpi,
i înalte. Și precum o casă de rindă are necesitate de
acea
cu
,
uscioră şi uși saii alte obiecte, aşa are şi iadulii
eli
deosibire numai că pe'când noi întrebuințămi pentru astii-f
de lucruri diferite lemne și pietre, pe atunci pentru iadi și

mai alest pentru tălpile acestuia se. întrebuințeză babele cele
rele și cu deosebire vrăjitârele,
fapte rele ai făcutii,

carile cât ati

trăitii numai

In mijlocul iadului stă pe unit scauni de fierii Scaraofchi,

împ&ratulă întunericului,
de draci şi drăcoice, unii
“cari se "mpărțescii în mai
cei nelegiuiți şi p&cătoși
îi punii întruni cuptorii
într:o

căldare

de

aramă

iar. imprejurul lui mii și milione
mai uriți și mai sluți decât alții,
multe cete și cari chinuesci pre
în totii chipulă; și anume: pre unii
mare de foci şi-i frigă. sait îi fierbu
în

care

se

află smâlă

clocotitore,

pre alții îi piseză întro piuă de spijă, saă îi puaii în lulele,
şi-i fumâză; și iarăși pre alții îi bati și chinuescii cu bice
și harapnice de piele, sai le scotii limbele și le străpungii cu
nisce ace înfierbintate.
La. ușa iadului, care e alcătuită totă din feri, stait di și

nâpte doi 'diavoli, cari îndâmnă pre toți cei ce trecii pe. acolo
(1) D. Stâneseu. op. cit. p. 320—821.
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să între

în năuntru,

şi respingi

pre

toți cei

ce arii voi

să

i6să, afară din iadu, ca, să scape de muncile
cele crâncene (1).
In porta sai ușa iadului se mai află încă
Și flârea maculuă, care asemenea, ademenesce „pre suflet
e ca să între în
iadă, după cum prea lesne ne putem încre
dința, despre
acesta din următârele versuri dintro doină
poporală din
Bucovina:
"Dară florea macului
Ș6de n pârta iadului
Și totii cresce și 'nfloresce
Multe suflete- -amăgesce 2).

Imprejuruli iadului se. află unu fel de câmpi
e | sterpă,
ca și când ar fi arsă de foci. Iar prin câmpi
a aceea, trece

«apa Sâmbetei,»

care se revarsă în iadă.

De

aici apoi

și

blăst&mulii : «duce-te-ai cu apa Sâmbetel,» adecă.
: lua-te-ar
draculă să, nu te mai vădu!
Ma
Drumulit ce duce la. iadă e plini .de spini şi
mărăcini,
Cu tote acestea însă, sufletele celori păcătoşi
ajungă pe de-o
sută și pe de-o mie de ori mai de grabă într'
insulă, decâţ
a celor drepți în raiu.
|

De

aici se

vede. că

vine apoi

şi dicala

Bucovina:
Hai, hai, hai
Pân' la raiă,
Că pân la iadă
E num' ună gardu
Și-acela-i spartă. |

Homânilorit

e

din

.

Tote sufletele 'celorii păcătosi mergi de-a dreptuli
în iadu;
(1) Cred. Rom.

din Bălăcena,

com. de M,. Jemna; a celorii din Ropeea, com,

de Em. Cuparencu; a celoră din Stulpicani, com.

de Nie.

Cotlârciuci,

celor din Fundulii Moldovei, com. de Const.
Mereheşii.
(2) Mariană, Poesii pop. rom. t. Ii, Doine și
Ilore, Cernăuţi

*

şi a

1875, pag. UDA
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ale celorii mai puţinii păcătoşi însă, după ce ati trecuti vămile și se credi a fi acuma scăpate de ori și ce primejdie,
ajungândi la gura îadului, care esteo prăpastie îngrozitâre
și “forte. mare şi n care se află felu de felu de balauri, solomâsdre, brosce râi6se, șerpi şi șerpâice, precum 'și. alte
gângănii urici6se, cari foșcăesci ca nisce viermi, când dati
să trecă peste puntea raiului, care duce peste acea, prăpastie
spre raiu, se trezescii de-odată și pe neașteptate că pică de
pe punte şi cadi în iadii.
Insă sufletele, ce se ducă, după despărţirea lori de corpi,
în iadă, nu rămânii acolo pe vecie, ci ele stai numai unit
timpu hotărită, adecă până ce-și tragi păcatulu. După aceea
iesti din iadu și se ducă întruni locă anumitii dintre iadii
și raiă, unde petreci apoi până la judecata cea de pe urmă (1).

Românii din Transilvania credă că iadulu e o peșteră întunecosă, în pămintii și anume. de desuptulă raiului: Gura,
prin care se duce în acea, peşteră, se numesce agârliciuliă
pământului.» Acea peșteră servesce ca locuinţă la o mulțime
de diavoli precum și la o mulţime de suflete de-ale celorii
întinaţi cu păcate (2).
|

Atâti

iadulă,

câți și muncile,

și tâte cele-lalte,

ce se

mai petreci întrinsuli precum șin nemijlocita lui apropiere, adeseori le întimpinămi nu numai în vorba de tote
dilele, ci şi într”'o mulţime de povești, legende, colinde și
alte cântece poporane atâtă din Bucovina câtăși din celelalte țări locuite de lomâni:
" Așa întro poveste din Transilvania, întitulată « Vizoră,
craiulă șerpilori,» allămi următârele cu “privire la unele
dintre muncile iadului:
(1) Cred. Rom. din Ropeea, com. de 1. Cupareneu; a celorii din Stulpicani, com. de Nic. Cotlarciucii, precum şi a altorăi Români din Bucovina.
() T. Simonă.—W.

Sehmidt,

op. cit. p. 43.

,
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«Petru luă căpăstrulă, se duse la stava de cai și încălecă pe calulii, care era mai slabi decât toţi caii din acea
stavă. Calului și plecă cu eli și ajunse la o grâpă. Acolo se
"scobori de pe cală; îl lovi cu vătrarulii în frunte, de care
lovitură într'o clipită se prelăcu întruni stanii de pâtră, iar
"el se scobori în grâpă ;și întră în ceca-laltă lume.
«Gșiji însă bine de sfatulu dati de socru-săii, ca să nu
|
uite nimică din ceea ce va vede.
aâdecă ce vădu?
«Toti lucruri de cari multi se minună.» Mai întâi trecu
pe lângă unii omii acoperită cu 99 de ţoluri, tâte noue no-.
j
uțe, și totu-și muria de frigu.
Mergându mai departe vădu unit omi acoperitii cu uni
țolu de “totii ruptii şi supțire; iar pe eli plouă cu zăpadă
şi totuși

îi era

.

cald.

«Trecendu pe lângă aceștia, nu . departe vede uni altă
omu, așezată cu spatele pe pămintu, pe care doi servitori
cu ună sucitori îli îndopaii cu mâncarea, ca pe o gâscă,

și totușise văeta că e flămândă.
«In altă locit vădu unit omi slabi de totii ca o lespede,
“și mânjiti cu smâlă, pe care alți doi servitori îl jupuiai
și iar îi trăgeau pielea, de pe eli.

„«Mergândă
. mai

înainte,

vădu

unii :omii

cufandati

în-

tr'uniă lacă până la grumază, pe care,: când se încerca, să
iasă, îlă lovia uni berbece cu capul în frunte, în cât iar
cădea în aci.
«Trecândă de aci, vădu uni bolnavii, zăcândiă în pati

și totu strigândi după ajutorii, dar nu venia nimeni.
«Mai încolo vădu unii omi spânzurati de limbă.
«În alti locu
cidre

și la mâni

într'alta.

vădu uni
trăgeaii

doi

omi legati
boi,

acum

de

mâni

într'o

şi de pi-

parte,

acum

—
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dela acesta îi veni înainte unii păzitori,

il întrebă:

a

—«Ce cauţi pe aici, pămîntenule?
— «Cauti pe Măria-sa Domnul celi bătrâni,
nostru.

—«Ce

care

|

|

|
din satulu

.

ai cu elu?

— La trimisi Măria-sa Domnuli celii. tântri, să-i aduci
cor6na.
_—«Te du pe aici în colo, căci tocmai acum bea apă

dintrunii isvorii, vedi-lă colo?

.

— cVădu!
—-«Se duse Petru,

şi când

fu înaintea, lui, îi sărută mâ-

na, şi-i spuse din ce pricină a venită.

|

«l-o dai dar, — dise — și aşa numai asta am adus'o dela
elu, i-o daii ca să mă limpedescu şi de asta.
«Dicândi aceste, luă. corâna, de pe capii şi-o puse în
mânile lui Petru.

câpoi iar dise:
— «cum

|

spune-mi,

Petre,

ce-si

văduti,

aici

în

lumea

“A

n6stră ?
|
—a0 Măria-ta, că multe am vădută!
—«Ce ?
—cÎntâiă am vădutii unii omi acoperiti cu nou&-deci
nouă de țoluri, tote nou&.nouţe și totuși îngheţa de frigu.
—«Scii,

—cBa

Petre,

ce însemneză

acesta?

n

nu sciu!

— Ascultă
pe pămîntului

dar să-ți spuni. Fie-care 'omi până trăesce.
nostru păcătuesce, iar când păcătuesce, calcă,

legea lui Dumneqeii. Păcatul pote fi mai ușorii

sait

mai

grei, după cum e și fapta. "Dumnedei-'nu lasă nici ună
p&catu nepedepsitii, numai atunci când omulă cunoscându-şi
greșela sa se întorce cu inimă curată. Apoi unele păcate

—
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sunt mari, pentru că le vedemi și noi mari, Dar
mai sunt.
unele păcate, cari nouă nu ni se paru mari, și
totuși sunt
mari. Omului acela, pe care Lai vădutii întâia
ră, pentru
aceea tremură de frigi sub nou&-deci și nouă
de ţoluri,
tote nouă nouțe, căci el, când a fostii pe pămîn
tu, nu a
a dată nici uni vestmîntit săracilorii de pomană.
.
«Elu n'a făcutii ceca-ce a trebuitii să facă și pentru accea
“se pedepsesce. Asta nu se vede așa păcatii mare, dar
totuşi
e mare, Altulu iar face ceeace nu trebue să tacă;
asta iar

e mare păcati
— i.
Ce-ai mai văduti?:

—câm vădută uni omi acoperiti cu ună țolă de
toti
supțire și rupti, şi totuşi asuda de caldă.
.
—«Vedi, Petre, acela a făcută săracilorii vestminte
de

pomană. —- Ce-ai mai vădutu?

|

—câm vădută ună omi cu spatele la pămintă, pe
care
îlă. îndopaii alți doi 6meni cu sucitoruli, şi totuși
striga că

more

de

f6me.

:

„—«Vedi, Petre, 'aşa
mâncări și băuturi. —
—«Intrună locii am
și o lespede, și mânjitii
totă îlu jupuiau și iar

să însemneze?

: .

.

se pedepsescii Gmenii cei lacomi la
Ce-ai mai veduti ?
vădutii ună omi de totii slabă ca
peste toti trupulă cu smolă, pe care
trăgeau pielea de pe elă. Asta ce va

Pa

.

—«Vedi, Petre nu înţelegi ce însemnză,
cu tâte că e
ușorii de înțelesii. Asta e pedspsa Gmenilorii doritori de
plă-

ceri trupesci. Trupul
ru

pentru

e slabi, că şi Va slăbită el, e ne-

că la înegriti sufletulă,

pe care Pa fostii mân-

jită el cu atâtea spurcăciuni, iar pre lângă “aceea mai

ca pedepsă aceea, ce. ai văduti.
—- «Ce-ai mai vădutii? |

„—cAm

“când

capătă

v&qută uni omi cufundată într'ună lac, pe care

sencerca

să iasă, îlă lovia uni

câtii iar cădea în lacu.

|

berbece

în frunte în

—
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—«Omulii acela, Petre, câtă a trăită, a totii înșelat,
acum vedi cu'ce se pedepsosce?
—«Ce

ai mai

și

văguti?

mac

—cAm văduti ună omă bolnavi zăcândii înte unii patit
toti strigândă după ajutori, dar nu venia nimeni.
„—aVedi, Petre, omului acela nu și-a cinstiti părinții. — Cemai veduti?
.
a
ii de limbă,
omi'spânzurat
ună
—c«Am văduti
—«Veqi, Petre, acela a înjurată pre Dumneqeii și pre alţi
Gmeni,

iar acuma

se'pedepsesce

după

cum

i se- cuvine. —

Ce-ai mai vădută?

—câm vădutii într'unii loci unit omii legată de mâni și
de piciâre cu unii lanţii mare și grosi, iar de lanţii la piciore

şi la, mâni trăgeaii câte o păreche de boi."
— «Acela, Petre, pentru aceea se pedepsesce
lume a jurat pe strâmbătate.

așa, căci în

— «Dar ce-ai mai vădutu?
"—«Nam mai vădutu nimici!
—eN'ai mai vădută, că nu te-ai dusi mai în colo. Dar
să v&di altele, te-ai îngrozi, te grijesce dar să nu ajungi și
— Dar feciorulu mei. ce mai face?
tu pe aici.
— «Face bine, că-i sănătosii!

„ —«Cum

o mai duceți la olaltă?

«Răi de toti, că m'a bătutii de două ori pe nedreptulii.
-—«Atunci e răă de toti; mă temi că și eli va ajunge

pe aici pe unde-va. Te du, Petre, du-i corâna și mai iartă,
si tu câti

poți.

«Petru nu mai zăbovi multi ci se duse până la gaură,
eși afară, se sui pe calu și-l lovi cu vătraruli în frunte, apoi
într'o clipită ajunse la socrulă sti Vizori, craiulă șerpilorii (1)».
(1) [. Popă
d8—62.

Retevanulii,

Poveşti

ardelenesci.

Parlea

II. -Braşovă

1888. p.
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În altă poveste, din Bucovina,
.ni se spunii următorele:
«Vădendă sufletulu omului într'o 6rbă mare și frumâsă
nisce vaci hitiâne, cari de abia se puteati. mişca dintrunii

loci întraltulă de slabe ce

erai, și întrebândă el pre ân-

gerulu săi conducători de ce sunt aşa slabe şi nu. dai
lapte, deși ai 6rbă de prisosă, ângerulu îi răspunse:
— «Acestea sunt vacile.celorii cari le-ai dati de pomană,
dar pe urmă le-a, părutii rău după dinsele.
«Mai departe vădândă elă po uni prundă, unde nu era
mai de felu iârbă, nisce vaci mari și frumâse, cari de abia
se mișcai dintrunii loci în altulă de încălate și grase ce
erau, precum și o mulțime de femei și bărbaţi, cari veniati
din tote părţile cu donițele de le mulgeaă, și întrebândă pre”
ângerii: de ce acestea sunt așa, de frumâse, ângeruli îi dise:
— «Aceste vaci sunt dăruite s&racilorii! din tâtă inima.

«Mergândi

mai

departe

vede uni

omă

culcati cu faţa

în susii și cu gura căscată, iară de-asupra lui unit șerpe încolăcitii pe lângă o crângă cu gura în jos și din gura lui
a
cădea verină în gura omului.
— «Acesta, — dlise ângeruli, când fu întrebată, — a omorit șerpii și, în loci să-i arunce unde-va într'o gr6pă sai
tufiși, i-a aninati pe prăjini în față sfintului sore.
«La urmă vedeo 6ie că se scutură de-asupra unui omu,
ce trecea printrunit foci mare. Intrebândă pre ângeri ce
însâmnă acesta, ângerulă îi r&spunse:
— «Acestă omi, a dată oi de pomană, și lâna lori, fiindă

udă, îlă scutesce acuma
„Atâta din

de para focului. (1)».

povesti!

O Jegendă din Bucovina ne spune, cu. privire la iad, următorele :

(1) Com. de I. Tonigariă, stud. gimn.
AMariană, Inmorm. la Români.

i
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Angerulii morţii

De-acolo,

acum

iar la altii vadă

Totă la iadă, la iadă, la iad!
De-odată cum m& uitai,

„M& însoţesce la drumit:
Şi mă trece pe la iadă,
Unde păcătoşii ardii.

Ce vtdui mă 'mspăimintai!
Vedui unii cârdi de mueri

Vai! la elit cum mă uitai,

Tânguindu-sen

Ce vădui mă 'nspăimîntal!
Vădui balauri căscândă

Şi draci

dureri

strigândii:

aste sunt

Și din gură focu vărsândă,

Ce farmecă și descânteci !

Curgendi ca uni riii întinsii
In flacără și nestins;
Şi m frunte-i uni draci şedea
Cu luda 'n braţe și-ardea.

Apoi de-aici la altii vadi
Totă

la iadi,

la iadă,

la iad!

Toti la iadu, la iadi, la iad!
O vai! iar” când mă uitai, |

Iarăşi dacă mă uitai
Ce vădui mă "mspăimâîntai!
Vădui altă cârdă de bărbaţi
De beţivi şi destrânaţi
Toți în flacără unda,

Vădui popi mulţi eretici
Cu dascali şi grămătici
Aruncaţi cu capu 'n, just

Mai nainte la alti vadi,
Totă la iadi, la iadi, la iadu!
Mergândă, dacă mă uitai,

De acolo, la altă vadii,

Ce' vădui, mă mspăimintal!

Ce vădui” mă 'nspăimintai!
Vădui draci cu căngi trăgând |

In focului celui flăcărosă,

Şi dracii îi impungea,

Cu suliţa-i înpingea.
“De acolo, la altii vadi,
“Toti la iadii, la iadă, la iadă!
Ochii

când

îmi aruncai

Ce vădui, mă 'nspăimintai! În văpaia cea de locu:
Dracii bătându-și de ci joci.

Carii înşelă
|

Totă la iadii, la iad, la iadu!
Cu

ochii

când

mă

uitai,

Ce vădui, mă 'nspăimîntat!
Vădui tâlhari, ucigași,
Hoţi râpitori şi pungași
Văetându-se-amărâtit
In tăpae până n câtă.
"

la iadă,

la iadă,

la iadă.

In flacără când mă uitai,
Ce vădui mă spăimintal!
Vădui negustori în rindă,

De gâturi cu bolohani,

aicea, la altă vadii,

Nisce mueri și strigându:
Aste totă minciuni spuneati
Pe mulţi în belea-i puneau!
De-aici mergendi la altă vad
Totă

Vedui împărați tirani

De

Şi dracii îi cufundaii.

când

vindu:

Unii cu mături de gâtii
Se stringeau ci amăritii,
Alţii cu cântare 'n nasu
Se văitaii cu mare glasii,
Alţii cu forfeci şi coti

.

Îi ducea para în notii.
Mergendi de-aici la altii vadă,

Poti la iadă, la iadu, la iadu,!
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Spre ţipeti când mă

uitai,

Ce vădui mă "'nspăimîntai!
Vedui iar mueri în munci
Cari își I6pădii ai lori prunci,
Sai fără milă și dorii
In pântece îi omori.
Dela celă din urmă vadi,

O

colindă

din

Banati

descrie

Colo 'n josii cătră apusii
Sore

nu-i pe ceri

Ci e norii și'ntunecime,
Şi-o grozavă adâncime,
Unde munţit varsă foci,
Dară marea-i toti potopii,
Unde-i peștera urită,
De balauri râi păzită,
De șerpi, fiare ocolită.
Lângă portă nu e nime,
« Pote să ntre ori și cine,
Dar nime de voie bună
Pe aicea nu sadună.
..
Ică e iadulă celi spurcatii,
Pentru Gmeni răi gătatii!
Da "n lăuntru cine sunt?
Să ferescă Domnului sfinti!
Lângă pârtă stai totii draci
Şi slujeseii pentru haracii,
Şi pe nime ci nu lasă

Traiulă

morţi

de

Nime

din ei nu mai dârme,

vecinicii

și-au

urită,

Sunt cei ră ce-ai înşelati
Şin minciună s'aă spureatii!
Dar în iadă iar ce mai sunt?

Să ferâscă Domnulii sfintii!
Că sunt munţi de cel înalţi
Şi în gropă atundați.
Nu

e ceri,

ci-sii numai nori,

De 'ntunericii te 'nfiori.
Nici o di nu € senină,
Poculi arde fărlumină.
Câmpurile s'au uscată,
Apele tâte-ai secatii,

Ca la lume să mai iasă!

sete,

astit-felt:

Sunt cei r&i ce-ai păgubită
Pe aprâpele mâhniti,
Sunt cei râi ce at surpatii
Cas'altula prin păcatii,

Cătră mijlocii cine sunt?
Să ferescă Domnului sfintii!
Sunt cei răi în fieră legaţi,
Pân'n brâu în focii băgaţi,

de

iadului

De dureri, din dinţi scârșnesci
Și nici când se miluescă!
Dar aceștia cine sunt?
Să ferâscă Domnul sfîntă
Sunt cei răi ce-ati omoritii,

în susii;

Fripţi

Totă la iadi, la iadi, la iadă!
Când stătui și m& uitai
Ce vădui m& 'nspăimîntai!
V&dui ardându în vilvori
Bogaţi neîndurători,
Carii tutii s'au veselitii
Și straci nau miluită (1).

Nu

sunt

pastri,

nu

sunt

flori,

Numai jară şi numai nori!
fâme,

Să ferâscă Domnul sfintii:
De-a vel ce-aice sunt (9).

(1) Vedi: «Călindariulă poporului bucovinenii pe 1891. Cernăuţi p. 69—70.
P) At

M. Marienescu,

Colinde. Pesta 1$59, p. Sf.
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O doină, care am audito încă în vara anului 1871, pe
'când mă aflam ca studinte de clasa a VIII la gimnasiuliă
din Beiuşii, dela unii Români de pe valea Crișului albi,
ne spune despre iadii următorele:
Primăvara, după Martă,
Cătră iadu eu am plecatii.

Iadul era încuiatii

Cu unii spinicelii uscată.
Pusci mâna și-lă rupsei
Şi în iadu de loci fusei.
In iadă dacă am întratit
Acolo puţină am statii
De cetitulă popilori,
Cerșitulii bogaţiloriă,
_ De reedla fiarelorii,
* De șuerulii șerpiloră!

a

Altă doină, din comitatul «Turda-Arieșă,» ne spune atât.
în privinţa raiul

câtă și a iadului următârele:

Pusci șaua pe doicai,
M& suii în sus, la raiă;

Raiuli fuse încuiat

De trei ori am genunchiatii,
La Dumnedeii m'am rugatii,
Si trei ângeri a mânatii
Şi raiului Lai descuiatil.
Ce-am vădutii, m'am bucurati:

Trupuri mândre și nflorite,
Şi de popa spovedite;

Trupuri albe şi spălate
De popa cuminicate.

Preste ele floricele,

"Uni pomii mândru' de daunii.
Pintre cl&mbe păstrele,
Păsărele frumușele.

Eu gândi la mândra mea
Să fie și pe-acia,
Eu în raiti ași rămâne.
Şi Dumnedeii celii prea mare
Se mânie forte tare
Şi trei ângeri a mânati
Şi de mână m'aă luati
Şi din rai că mai ţipatu.
Si mă aflami lângă îudă.
Iaduli fuse descuiatii,

Ce-am vădută, m'am spăriatii:
Trupuri mari și putredite,
De popa nespovedite,
Şi vădui pe mândra mea
Chinuindă doi draci la ea.
Mândra umbla să se ducă,

__
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Dracii o făceau nălucă;
Ea se ţipă să nvapuce,
Ei grăbii şi-mi făcui cruce,

—

.

.

Şi mtinsei o fugă lungă,
Dracii haida să m'ajungă

(1).

A treia doină, din era Oltului, descriindii munca jurațilori şi a birăilori celori răi, nedrepți, asupritoră și jupitori, dice:
Pus'am șaua pe doi cai,
Să me sui în sus, la saiă.
Tadulă era mai Va vale
Și fugecam în fuga mare.
lar la ușa iadului

Stati juraţii satului,
Taie lemne dracului.
lar” birăulu celui mai mare
Ţinea pe dracu 'n spinare (2).

În fine o doină din Bucozina, și anume din.comuna Horodenicii, ne spune despre iadi acestea:
Pusam
Şi nvam

şaua pe doi cai
dusi

în sus la raiă.

-

De trei ori m'am închinatii
Raiului nu s'a descuiatii.
Pus'am şaua pe-unii cocoșii

Şi m'am dusii la iadi în jos.
“Și la groza răului
Jos la talpa hăului
Am v&dutui pe mândra mea
Vr'o

cinci draci

că mi-o

bătea

Sânge roşii din ea săria,
In paharii că mi-lă punea:
«Poftim, bade, ica și bea,

|

«Căci n'ai fostii stăpână pe ea! [3).»
(1) Doine, strigături și chiuituri, culese de mai mulţi învăţători zeloşi. Braşovu 1891, p. 275.
(2) Idem de eadem p. 182.

(3) «Aurora română»

an. ]. Cernăuţi 1881, p. 46

.

2
Ași put6 să mai
porale. Credi însă
a ne încredința: ce
cum şi despre tote
Se nasce acuma,
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reproducii încă multe alte poesii pocă şi acestea ne vori fi de ajunsii spre
închipuire are poporului despre îadă precele, ce se petreci. întrînsulii. întrebarea: Dela cine să fi adoptatii popo-

rulă români tâte credinţele acostea? Moştenitu-le-a elă dela
strămoşii să, sau pote le-o, împrumutatii în decursulii tim"pului dela alte popore cu totuli străine?
Dacă ami sta să reproducemi tote câte le-ai creduti po.. pârele păgâne din vechime, precum celea, ce le credă.și istorisescii poporele creştine din timpulă presentii despre Jadii
sait Tartară, şi din tote acelea amit voi să facemi o conclusiune,

ami

merge

departe, și nouă nici timpulii nică

prea

spaţiuli nu ne permitii s'o facemii acesta.
Cred deci că no va, fi de ajunsi şi numai unit singuri citati
de tâte cele
din Virgilă, care ne dă o descriere am&runțită
“ce le credeai şi istoriseaii cei vechi atâtii în privința Zartarului câti

triînsuli

și în privința

tuturorii

șin apropierea, lui.

Iată, ce ne spune Virgili:

celorii ce

se

petreci

în-

|

|

«Enea, uitându-se împrejurulii său, zăresce pe locă sub
o stâncă din mâna stângă ziduri late încunjurate cu unit
muri întreitii pro cari. le încunjură unii torentii repede cu
flacără ardătore, Phlegetteon din 'Tartarii, şi învârtia stâncile

resunătore. In faţă se află o pârtă mare și stâlpi de oțeli
virtosii, așa că nici o putere bărbătâscă, nici chiar locuitorii ceresci (deii) nu sunt. în stare să le sfarme; se urcă
uni turnă de fierti până la ceruri, și 'Lisifone îmbrăcată
cu o haină sângerosă, păzesce (iuu şi noptea, întrarea (tinda)
“fără să dârmă. De aici se audiai gemete și răsuna lovituri grozave; apoi ună zingănitii de fieri și de lanţuri
târâite. Enca stătu pe loci și înspăimîntată asculta. cu urechia.
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A

„vuetuliă. O virgină, spune-mi: ce feluri de crime sunt acestea?
şi prin cari pedepse se urmărescii? Ce vueti aşa de mare .
îmi vine la urechi? Atunci începi preotesa să vorbescă astfelu: Duce renumiti ali 'Teucriloră, nici unui omu nepătată
nu-i iertati să calce preste pragulii sceleraţilorii; însă pe mine
punându-mă& Hecate în fruntea dumbrăvilorii avernice! m'a.
învâțată însa-și pedepsele cele decretate de dei și m'a pu
tată prin tâte locurile. Rhadamantus are celii mai scelerati
imperiu, elă biciuesce și ascultă cercetândi înșelăciunile şi
silesce

ca

cine-va

să. mărturisâscă celori de sus acele crime,

de cari bucurându-se pe pămîntui amână prin o ascundere
zadarnică căința, sperând o morte târdie. Tisiphone prev&dută cu bice bate, insultândiu, pre cei vinovaţi şi ameninţândă
cu stânga, chiamă șerpii cei grozavi, cetele furiâse ale suroriloră. Acuma se deschidă porțile sacre sărindi din țiţinile teribilă resunătâre. Vedi ce păzitori e în vestibulu (la,
întrare)? ce arătare păzesce locuința (infernulii)? In lăuntru A
șede încă mai înfuriată gigantica Hydră cu 50 de guri negre.
„Acum se deschide tartarult de două ori în o prăpastie şi
se estinde sub umbră, (în întunericii) atâtă încât se pâte uita
de acolo în sus la Olimpulii eterici ali cerului. Aici se află
nemuli

antici

ali: pămîntului,

Titanii,

cari loviți de fulgerii ”

se învirtescu în' fundul celă mai de jos. Aici am văduti şi
pe

gemenii Aloidi, corpuri uriașe, cari se încercară, să

surpe.

cu mânile cerul cel mare și să-lu arunce jos. de pe tronulă. ceresc. Lam vădutii și pe Salmoneă cum e pedepsitu. Imitându flacările lui Joe şi sunetele Olimpului mergea
acesta, triumfândă, punândi la trăsură patru cai şi scuturândi
o lăclie la poporele grecesci și prin mijloculu cetății din Elis,
şi cerea

pentru

sine

ondrea. unui

dei,

el, nebunulu,

care

imita furtunele şi fulgerulă celui neimitabilii prin aramă şi
prin tropotulii cailorii celorii poteoviţi. Insă părintele celt

— 479—

”

a-toti-puternici arunca prin norii cei deși arma sa (fulgerul),
elă nu aduse nici făclii, nici lumini de reșină (păcură) fu-:
megătore şi îli dobori la pămîntă cu ună virteji teribilă.
Chiar și Tityon era de vă&dută, copilului pămîntului ce crează
tâte, alu cărui corpi e.întinsii peste nouă jugere de pămiîntu
„Şi unu vulturi mare cu-uni ciocit îndoită, ciupindu-i spre
pedepsă inima cea .nemuritâre și m&runtacle. cele bogate,
se nutresce din ele.și locuesce sub pieptului celu înaltă, şi
fibrele renăscute nu se lasă în linişte. Ce să mai amintesc
de Lapiţi, Irion,. şi de Pirithous
?. de-asupra cărora cât pe
aci amerință, să „cadă o stâncă nâgră, și aceleia care cade
"îi urmâză una asemenea, ei; sofe aurite cu perini înalte străluciait pentru 6speți şi bucate pregătite cu luxii regali se aflati
de naintea ochilorii „lori. Lângă dinşii se vedea cea mai
mare dintre furii. și împiedeca a atinge bucățele cu mânile
„și rădicându făclia se scâlă și strigă cu glasă tare. Aici se
„afla aceia, cari câtă trăiră au fosti frați urgisiţi, ori prin
aceea. că alungară pe părintele loră și față cu clientulu se
încuiară, cu 'averile sale cele aflate, nefăcândii din ele parte
la ai săi, născându-se cu acâsta cea mai mare certă, și aceia
cari sunt biciuiți pentru adulteri și urmândă armelori ce-

“loră nelegiuite nu se sfiiră a călca credinţa promisă stăpânilori sti, și acum închiși așteptă pedâpsa. Nu încerca a sci
care e pedâpsa și ce felu de crimă sait sârte_ i-au aruncati
"în pierdare. Unii rostogolescii o stâncă uriașă, alții atârnă,
traşi pe razele roțiloră; șade și va șed6 în veci nefericitulii
Teseu și de toti nâmuli Phlegyas admoniază și invocă pintre
“umbre cu voce tare: «Invăţaţi dreptatea, şi admoniaţi fiindă,
învățați a nu urt deii.» Acesta vîndiu pentru aurii patria și-i
impuse uni. domni puternici ; elu lasă pentru plată să se

lipsescă legile și să se deslipescă . . . "Toţi cutezară a, comite -mare

nedreptate

şi a-și, însuși

aceea,

ce

ati

cutezatii.

|

— 473—

Dacă ași av6 o sută de limbi şi o sută de guri şi o 'vâce
de fierii n'așă put înțelege tâte felurile crimelori și nași
put6 percurge tâte numele pedepselorii (1).
”

Atâta din Virgiliu!

:

:

!

Asem&nândi acum şirele acestea ale lui Virgili cu

ce se află în privința,

iadului

celee

şi a munciloră dintrinsult

în «Viaţa Sf. Vasile celă noi» precum și în «Căletoria Maicii
.
Domnului la iadi» (2) lesne se va pute convinge ori și cine
că muncile iadului din cărțile sait mai bine disii apocrifele
din urmă sunt numai nisce reproduceri schimbate și adăogite a celoră gise de Virgiliii și pâte că și de alți autori
păgâni din vechime.
|
„Ce se atinge de credinţele Românilorii despre iadă, apoi
acestea credit că se basâză parte pe cele spuse de Virgili
u
precum și de alți autori străbuni din vechime, şi parte
pe
apocrifele creștine, cari tratâză despre acecași materie
.
(1) Aeneid. Lib.. VI, v. 518—627
(2) B. P. Masdeu,

Cuvinte

din Dătrâni.

t. IL. Bucuresci

1879. p. 301-—367.
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NĂNYV.

RAIULU.

Raiulii, după credința

Românilor din - fera- Jtomânescă,

e 'opusii cu totuli iadului. Eli e locul, unde sufletele celori- drepți se poti odihni în pace, bucurându-se de vederea
lui Dumnedeii. Durerea, și întristarea nu se poti nici când
stabili întrînsulă. Din contră, în -eli domnesce o bucurie
fără de sfirşitii, Dumnedei: ocupă loculii “celii mai de cinste,
de unde r&spândesce tâtă mărirea sa, iar în jurul lui stau
cei fericiți în mai multe cete și petrecii mâncându și bându,
ceea ce şi-au dati în viaţa, lorii sau ceea, ce li s'a pomănuită
de mumă, soră, rude, epitropii şi alţii.
Dacă cei repausaţi ai terminati de mâncati și băutii ceea
ce li se dedese, atunci e forte grei, căci faci și ci zimbre

a

privindă la alţii.
Acolo,

în acelă

loci

de

fericire,

se

întâlnesci “sufletele

celorii morți, frații cu frați, cu surori, cu prieteni; părinții
cu părinţii lori, şi aceștia cu moșii şi strămoșii lorit. Umbrele unci generaţiuni întregi se strângii în jurul vre unui
evlaviosă strămoși, și se spunii multe despre viața şi rela-

ţiunile loră în raiu.

—
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Dacă cine-va a muritii ncîimpăcatii cu unii altulii
, sufletele
lori nu se mai poti împăca nici odată. Sufle
tele loră fără
"voe fugi unulă de altul Și se privescui cu
dispreţii. De aceea
este: bine ca cel ce se simte că more,
să se îngrijscă,
ca acesti momentă să nu-l apuce neîmpăcată
cu cine-va.
In colo totulii merge în liniște și pace, fie-ca
re își cunâsce
dreptulu stă, certe nu se află (1).
Românii din Bucovina spună că naiulă este o
grădină,
fârte

frumâsă,

strălucitâre,

care

e împodobită cu toti felulu

de flori mirositâre şi pomi roditori, în cari cântă
felii de
felu de păsări. Mai pe scurti tote frumusețile și bunăt
ățile

lumii

sunt

concentrate

în acesta

grădină.

Raiul se află în coră sau, după cum spunti unii,,
pe pămîntulii din cea-laltă lume.
In mijloculi raiului stă însuși Dumnedei pe ună scaun
ti
strălncitori de aurii, împodobită cu diamante și alte
pietre
"scumpe, iar îniprejurulii lui se află totii felul de mese
întinse,
pline cu felurite bucate şi băuturi, din cari mănâncă
și beu
sufletele drepțilorii, îndemnate fiind de cotele ânger
esci ca
să mănânce și .să bee din ori-ce le trage inima.
In raiii însă nu-i este nim&rui altuia, iertati să între, fără
numai sufletelorii celorii drepte, bune, alese și plăcu
te lui

Dumnedeii, carile, după ce aii intrată, se desfăteză apoi
în
tote bunătățile (2).
La ușa raiului stai doi ângeri sati archangheli cu săbii,

cari păzescă

cei drepți,
W

ca

să nu

intre

ori și cine într'însulii, ci numai

numai cei vrednici

(3).

D. Stănescu, op. cit. p. 326.

(2) Cred. Rom. din Ropeca, com. de Em, Cuparencu ; a celorii
din Bălăcena, com. de M. Jemna;a celoriii din Stulpicani com. de Nie. Cutlar
ciuci şi a

celorii din Fundul-Moldovei, com: de Const. Mercheşiă.
(3) Cred. Rom. din Bălăecna, com. de M. Jenna, și a celorii din Bilea,
com.
de Iust. Cârdeiă.,
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Alţii din contră credi și spunii că la uşa raiului stă SânPetru cu uni mănunchitt de

chei

care asemenea nu

în mână,

lasă pre ori şi cine să între în nuntru, ci numai pre cei drepți.
Toti în ușa sati porta raiului mai stă încă şi Florea sah

|

Sora Sorelui.

In privința acestei plante o doină, din Bucovina ne “spune
următorele:
Câte flori sunt pe pămiîntă,
Tâte trecii la jurămintii,
aia

Numai Florea sdreluă
Şede'n pârta raiului,
Face locă sufletului

Şi odihnă trupului (1).

raiului se află, câmpii

Imprejurulii

întinse, mai totu așa

de frumese şi pline de bunătăţi ca și raiului.
Prin mijloculii acestoră câmpii trece uni rii mare și
limpede numită «Apa: Duminicek», care se revarsă, în raiii (2).

Drumulii

ce duse în cea-laltă: lume

se desface dela unii

-locă în 'doi rami, cel de-a: stânga duce de-a dreptulă la
iadii, cela de-a, drâpta însă, care e presurati cu totii felulti
de flori mirositâre, duce spre raiii, iar nu departe de acesta
trece peste gura iadului, peste care se află puntea raiului,
despre care ami vorbiti, mai pe. largi în capitolului premergttori.

*

:

Românii din Zransilvania. credă că raiul ar fi o grădină
plină de flori și pomi frumoși, situată pe unt "munte deasupra iadului. In acestă grădină se află mulţime de ângeri
precum și sufletele Gmeniloră celorii buni, cari trăescii în
tâtă îndestularea şi fericirea, avendi înaintea lori mese

încărcate cu toti soiulii de mâncări și băuturi.
(1)
(2)

Marian, Poesii pop. rom. t. II. Cernăuţi 1875, p. 93.
Vedi despre acesta și B. P. Ilasdeii, Dict. limb. rom. t. IL. p. 1258.

—
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lar fericiți se consideră acei Gmeni, cari câtii trăesci
aici pe: pămintă, sunt milostivi, căci ci prin milostenie își
mântuescă

sufletulă

de

munca

cea eternă

și

după

morte

ajungu la fericirea, eternă, care e adevărata tericire. De
asemenea, se consideră a fi fericiți şi aceia, cari în acestă
lume pălimescii mai multă, credându-se că-și iat pedâpsa
în lumea acâsta și că n cea-laltă lume nu vorii mai av6
nimic de suferită (1).
.
Atâtă raiulă, câtii şi celea ce se petrecii întrinsulă adese ori le întâlnimii şi în literatura poporală.
Așa legenda, poporală din Bucovina, din care ami reprodusi o parte în capitolulă despre iadă, urmândi mai departe, dice:.
Deci acea cale lăsândii
Şi mai nainte mergând
In drepta când mt uitai,
Ce vEdui, m& bucurai!
Vădui raiul cela frumosti
Ca sorele luminosti
Și mese întinse 'n rînd

“Pe ele făclii ardândă.
Unde'mprejurii drepții sta
Și bucurie gusta
Impreună dănţuindi
Și pe Dumnedeii slăvindă.
Intr'altii loci iar mă uitai
Toti la raii, la raiă, la rai!

Vedui sfinți prea luminoși,
Apostoli şi cuvioși,

Și cete de mucenici,
De tineri, bătrâni și mici |

Impreună dănţuindi

(1) Com.

Și pe Dumnedeii slăvindiă.
Intraltă locii iar mă uitai

Toti la rai, la raiă, la raiă!
Vedui și sfinte mueri
Petrecândi în mângâeri
Cu cununi de diamantii
Și podobe de brilantu

Impreună dănţuindă
Şi pe Dumnedeii slăvindii.
Deci de-acolo iar plecai
Toti la raii, la raii, la raiti!

Ce vădui mă "'nspăimiîntai
Vedui raiulii încuiatii
P6te pentru-alii mei păcată,
Pân'la vremea de județ,
Când va sta Christosit în jeţii,
Ca să judece pe toți,
Pe cei vii și pe cei morți (2)

de d-lui T. Simonă.

(2) Calind. pop. bucov. cit. p. 70—71. O variantă a acestei legende
vedi-o
la Sbiera, Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi. Cernăuţi 1888.
p, 63—66,
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următorele

O doină poporală din Transilvania ne spune
despre

,

raiu:

|

Când viaţa mi-am uritii
In cale lung'am pornitii
Și la rai că am sositu.
Găsii raiul încuiatii

”

i.

Şi tare m'am supăratii,
.

„Si-am pusă mâna pe lăcatiu
Şi-am picatii la greii păcatit
Și 'n genunchi câ am picatii

Și la Tatălui nam

e

rugati:

Raiului de mi-a descuiati,
Ce-am vă&dutii mam bucurati,
Era nisce păsărele
Cânta nisce glăsurele
Dragii mi-ar fi să fiu cu ele (1).

în care -asemenea se descrie raiul,

O colindă din Banată,
sună precum urmâză:
Șede,

Domne,

cine-mi

Și setoși at adăpată

Unde sâre s'a ivitu,
Lângă

pârta

de rai,

clii nu

—
„|—

lasă,

"Făr de-a sci și Dumnedeii,
Dumnedeii și soțulii stii.
Domnulii la raiă ajungea
:
Și lui Petru că-i dicea:
— Spus'am, Petre, să nu uiţi
Ori s&raci sunt,

«Domne;

tâte-am ascultati.
daca-i

«Petre!

că-i venia:

Îngerii și Cheruvimii.
Archanghelii, Serafimii

Să nu-i lași în raiul mei,
De-aii făcutii în lume răi.
populare

,

lucru-așa

Raiulă îmi vei arăta,
Pe cei buni să-i poti căta!
— «Dâmne! poţi de locii întra
Că e'mpărăția ta!
Domnulă sfinti atunci pășia
Şi'nainte

ori avuţi,

(1) Grigore Sima, Cânteze
NV. laşi 1882. p. 256.

cuvintată:

lar Petre-a

-

Totti îmi cântă, privioheză,
Şi ?n lăuntru

”

Și scârbiţi ati mângâiati!

celui de plaiiă,
cea

meti sfati,

|Pe cei ce goli aii îmbrăcatii
Şi flămângi au săturatit

Sede Petru 'n câmpuli verde,
Colo susii la răsăritii,
Pe piciorul

tu, dup'ală

Lasă

șede,

din

Ardelă,
”

în

|

«Convorbiri lit.» an.
.

—
Toti

cântândă

Şi în mâni

și tămâindu

|

făclii ţinendu.

Şi pe Domnului Lai purtată,
Pân'ce raiuli a cătată.

479
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-

«Piiloră! eu am veniti
Să vE& vădu, căci vam iubită,

Voia mea aţi împlinită!

Şede?n troni dumnedeesci.
Lângă tronă se aduna
Toţi în raiii câţi mai era:
Prunculeţi de-i mititei
Ca și nisce ângerei
Și feciori nevinovaţi

— Dâmne! miluesco-ne
Şi de r&ii scutesce-ne!
Toţi cânta şi se 'nchina.
Domnul sfinti se bucura.
Raiului e ca și-o erădină,
Unde-i diua totii senină,
Și nu-i n6ptea 'mtunec6să
Și nu-i sorta ticăl6să.

Cu

Câmpurile înflorescti

Pe-urmă

Domnul

celui ceresct

flori albe'ncununaţi

Şi bătrâni încărunțiţi,
De păcatulu lori căiţi,
Fetiș6re, mueri, babe,
.
Care de fire n'a fosti slabe.

lară munţii înverdescii
Păsirile dănțuescit,
Apele se limpedescii
ŞI cei buni în veci trăescii! (1)

Domnu-atuncea a grăitu :

(1) Marienescu, Colinde, Pesta 1839, p. 84-86.

2
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NĂAVI.
JUDEŢULU.

Când vorii fi pe tâte păraele și vadurile apelori mori,
iar pe la răspântiile drumurilori crâşme; când se vorii tăia
|
haturile și se vorii face arături împrejurulii satelorii ;
când moşnegii cei de 60—10 de ani, cari au copii căsătoriță, se vorii însura, de a doua ră și vorii 'lua fete dela
"16 — 20 ani;

când sfredeluli va căd6 drepti în comdră (1), iar aurulu
şi argintuli se vorii vărsa pe t6tă fața pămîntului;
când se voră înmulți 6menii ca ciupercile, de nu-i va ma
încăpea

pămintulu,

şi

neavândii

cu

ce

se nutri

se. -VOriU

mânca unulă pe altul; când Gmenii vori fi numai ca nisce
ciucalăi de mari şi vorii îmblăţi câte 12 într'ună cuptoriă,.

sau

când vori fi aşa

de mititei, încât 12

inși vorit trebui

să întârcă cu drugii (parii) unii oi de găină;
O fi anul ca luna,
Luna ca săptemâna,
S&pt&mâna ca qiua,

când
”

(1) O sâmă de stele portă în poporii numele de Comoră, altele de S/redeliă,

4

—
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Și diua ca clasulă scurti,
Iar căasuli ca unii minută (1);

când
„sfii

va peri

de loci

de

rușinea

din lume

și cei tineri nu se vorii

cei b&trâni ;

când bogaţii, de ce vori avea mai multi, de-ac
eea vori
înșela și jupi mai tare pre cei strmani, luându-le
și puținulu lori cu totă felulă de apucături şi mijl&c
e;
"când -va veni Antihârstu pe lume și se va amest
eca în tâte
treburile, smomindă pre Omeni la toti felul
de fărdelegi

și fapte
când

rele;

e

se va certa

tatăli

Irate, soră cu soră, vecină
orbi;

cu

fiul, mama

cu fiica,

cu vecinii, bătându-se

când va peri tâtă dreptatea din
nicăiri afla, de-ai căuta-o diva mare
aprinsă ;
când fiii nu vori asculta de felu
bate și omori, sai, după cum spune

irate

ca

cu

nisce

lume și nu vei put6-o
la amiadi cu lumina

Când a bate fit pe taică,

de părinți, ci-i voră
o poesie poporană:

Când a bate fiică pe maică,
Frate mai micii pe celă mai

mare

"Soră mai mică pe cea mar marc,

?

Atuncea-i slirșenia pămîntului,
Intunecimea s6relui,
Potopulii creștinului (2).

Atunci va, fi sfirșitulă lumii, numită altmintrelea
Și vremea

de apoi, diua de-apoi, lumea de-apoi, vâcul
ă de-apoi, veIStult de-apoi, sfirșituli vecului, câda vecul
ui, vremea Pălmășoii, și totii atunci va, fi şi Sfirșitulii
întregei omenimi,
când cei vii plini de spaimă și er6ză, alergândiă
în tâle păr-

ţile, vori striga:

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. p. 422.
(2) «Convorbiri lit.» an. 1883, p. 289.
AMarianii, Inmorm.

|

la Român!,

.
„3

e

.
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Eșiţi morţi să

intrămu noi,

Că e vremea de apoi! (1).
după acâsta va fi și venirea de-apot precum
și nemijlocitii.
şi județul de apoi sai judecata cea de pe urmă (2).
Când însă va fi să fie acuma judecatu cea de pe urmă
Sai județulă de apot atuncă îngerii Domnului, mai alesii însă
arehanghelul Mihaili şi Gavrilă, vori aduna unghiile celorii
repausați, vorii compune dintrinsele bucine, și vorii începe
âpoi. a bucina în cele patru cornuri ale lumii, dându de scire
să se

adune

întrâga omenire

la județi.

ia

„Atâtu cei repausați dela, începutul lumii, adecă dela strămoşii noștri Adami și va, cât şi cei ce vori fi pe timpuli acela în viaţă, atâtii creștinii cât și păgânii, cum vorii
audi îngerii bucinândă, deauna se vori aduna cu toții la ună
loci'ca să stee de laţă înaintea dreptului judecători.
Mormintele se vorii desface, corpurile Gmenilorii voru însufieţi iară-şi, porţile iadului şi ale raiului se vori deschide
şi toți până 'nteunulii: bunii și răi, dreptiă și păcătos, creștină și păgâni, cum și în ce felii de vestminte vori fi
fosti înmormiîntaţi, aşa vori trebui să se înfăţișeze înaintea
lui Dumnedeii, ca să-și dee fie-carele sama de tote faptele sale.
lar Domnul nostru Is. Chr., în cunjuratii din tâte părțile
de cetele îngeresci, se va arăta de odată pe aripele norilori ca uni sore strălucitorii înaintea mulţimii adunate și
apoi aședându-se. după cum cred și spună unii, pe unii
scaunil de pâtră 8) după alţii însă pe unii scaunii sait tronii
(1) A. Pan, Povestea vorbei, II, .p. 51.
(2) Vedi despre tote acestea și B. P. Ilaxdău, Diet. lim. ist. și Dop.a „Româniloră,t. IL, p; 1283—1234, şi 1336—1310.
(8) M. Canianii, op. cit. p. 129:
La ci ti-ai născutii pi lume

Di m& pedepsescă pi mine.
Nu gândesci v'o dată
Că-i merge la giudecată

La divanu celă di chiatră.
Undi. mergi lumea tolă.

— 183—
strălucitori,vva

sta la judecată și va judeca pre fie-carele
amă&suratu faptelorii sale:
Cum va fi însă judecata, aceca, ne-o spune mai pe largă
următorea colindă din Pransilvania :
Evanehelistulu Mateiii
A grăitii fiilor săi:
Veculii lumii să sfirşesce
Și judeţulii se gătesce,
Domnulă siîntu n'a'ntârdia,
Ci cu îngeri va pleca.
Îngerii vori trimbiţa,
Morţii toţi se vorii scula.

Și celă dreptii judecătorii
Se cobâre printre nori.
Morţii când i sori ivi
Scripturile sori plini,
Domnulii pe scaunit va şedea,
Morți și vii de faț orii sta,
Mărturie n'a chicma:
Fapta nemărturisită
Domnului îi e vădită.
Si toţi drepții voriă albi,
Păcătoșii vorii negri!
Vai! ce spaimă „le-a veni,

Pân' judeţulă va eși!
Și Satana
Spre

"mtunecatii

păcate ce-a "nșelatii,

Va răi Înveninatii:
Dâmne vedi cum te-ai
Fiii pe cară ai iubită,

scârbitii

Și ei nu te-ati ascultati,
haiuli mândru le-ai deschisă,
Pentru daruri că te-ai risii,

Și de iadul înfocat

Dâmne! lasă-mi-i tu mie

De acum până vevie:
Iadului celă de înorozitii
Pentru cci răi lam oătitu!
Domnu-atunci va da putere

. ȘI Satanei, ce nu piere,
Până Gmenii sunt răi,

Şi va fi amară de ei!
Pentru

cet ucid&tori

ladu-i mal îngrozitor,
Viermi -orti râde, când vorii plânge
Și vor bea paharii de sânge:
Sângele nevinovati,
După răsplata strigată
Pân'la cerulă celi mai naltă.
Pe tălhari l-aștâptă tare
Întunericulii celt mare
Din fieri arsti și lanţuni grele,
Vorii sbera multii de durere.
Pentru strâmbii jurători,
Mincinoși și vrăjitori
Și mai mulți r&ii făcători
Va fi numai unti cuptoriti.
Şi nici unulă

Bine multii tu că le-ai dati

Tu prea tare i-ai cruţatii.

.

nu

va fi

Fărde-a i se răsplăti.
Apoi Domnulit va grăi:
Ah! săracii vai de ei!
«lea-i, Satană, du-i pre ei!w.

Cerul încă plânge-atunei
Vedendi păcttoșin muncă! lară celor drepți va dice,
Cu cuvîntulă blând și dulce:

«Sunteţi binecuvîntaţi,

«De mine v'apropiaţi

—
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«Să vă dai drepta cunună,
«Să'mptrățimi împreună,

«Cu îngeri'n voe bună» (1).
*

'Pgte credințele câte saii arătată în șirele de mai sus își
ai isvorulii lori parte în apocalispulii st. evangelistii Ioană,
parte în unele cărţi poporale de origină bogomilică, precum
e bună oră și Alexandria lui popa Ioani din Sâm-Petru (2).

(1) At. M. Marinescu : Colinde, p. 90—92.
(2) B. P. Hasdeii, dict. limb. rom. t. Il. p. 1234 şi 1336.

ADAUSU.

I.
INMORMINTAREA

LA

ROMANII

DIN

PĂRŢILE

ORAVIŢEI.

Se 'ncepuse deja tipărirea studiului de față, când dădui peste
unit

articoli

întitulatit

şi datini din părțile

«Inmormântarea

Oraviţei,»

la

Români,

şi publicată

de

d-lui

credințe

Aurel

Iana în «Familia» (an. XĂYV, Oradia-mare 1889 p. 434—436)
care,

nu

sciă

singuri!

cum

sa

întimplată,

că-l

trecui

mai

nainte cu vederea.
|
|
Cuprindândi articolul din cestiune mai multe: datine. și
„credințe fârte interesante, cari nu se află intercalate în stu-

diulă mei, atlai de bine a-l reproduce la loculii acesta în
t6tă întinderea sa.
Eli sună precum urmeză:
,
«V&dendă casnicii, că Gra morţii este aprope, punii bolnavului 3, 7 ori 9 lumini în mână, cu cari more; îndată
ce a muritii însă i se ieau. Apoi o muere sciutore, luândii
„ună cântară (cumpănă), încungiură mortulă și dice:
Când N. se va scula
Și cu cântară va cântări,
Atunci acasă va mai veni.

|

—
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«Sufletulă din omi iese prin ferești, cari trebue să fie deschise,—pe care unii îngeri îl duce în ceri la Dumnedei.
- cMurindu cine-va fără lumină, se prindă doi porumbi, cărorali se punti între aripi două lumini si se slobodii, credendu-se că aceia duci lumină mortului,
|

«După
de grâu
și dice:

eșirea, sufletului, găzdărița, casei făcândi din făină
o turtiță arsă, o aruncă
lacă astă

turtă

după

sufleti

pe

ferestră

arsă

Ca sa-ţi fie de bucate,
Că nu mai vii astă

a
casă.

«poi mai face 4 turtițe, pe cari le menesce: una de Dumnedeii, de st. Archangelu, tălharilorii şi mortului, cari turtițe
le împarte între copiii adunaţi anume la o masă josă, liindii pusi
pe masă unii paharicu apă și alte legumi.
«Facerea și împărțirea acestori 4 turtițe se repețesce cinci

dile, socotindu-se dela diua morții, dicândă copiii la mâncare: «Dumnedei să primescă!»
«Se mai facii apoi două, cari asemenea se dati copiilori,
menindu-se una de «Dumnedeii» şi mortului.
«Toti după eșirea, sufletului se ducii la 7 vecini 7 vase
(şofiii) cu apă de pomană.
"
«La fântână, după, ce a scosit apa, ia.cu cauculi din vadră,
odată și tornă jumătate în șofii și dice: «să fie de Dum«nedeii,» apoi târnă ceea-laltă jumătate și dice: «să fie de
«st. archangelu» și umple apoi vasulă. După umplere l6pădă din elă

un

aibă cârtă
josti lângă
face cruce
aprimâscă

cauci

îndăr&tă

în fântână,

în

credință

ca

să nu

cu coli ce a făcută fântâna, unt caucii târnă
fântână și dice: «să fiă tălhariloriă și tălhărițeloriă,»
de trei ori asupra vasului, dicându: «Dumnedei să
lui N.», adecă pentru care se face pomană. Acâsta

se repețesce în fie-care dimineță câtă este mortulii în casă.

—

«După

așezarea

mortului

189 —

pe

masă,

i se

taie

din- partea

unei. femei puţinii pără din capii, care apoi se păstreză
în
casă, ca venindi mortulă ca maryoiit (strigoiu) și punândit
din acesti pori a lui în foci, îi va puţi și se va îndepărta dela, casă.
|
«Aducendu-se sicriulu, o muiere sciutâre luândă rădâcină
de feoșteni, de spini și puţinii câlții (rămăşiţele dela luidre),
pe care-lu înşiră în giurulă sicriului, punând peste câlții
pravi de pușcă, pre care îli aprinde cu lumina ce arde pe
pieptulu mortului. Se pune acoperișul cela-lalti până, ce s'a
mistuiti tote, descoperindu-lă, assză, apoi mortulii în elti.
«Tole

acestea

se lacii ca

mortulă

să nu

se facă strigoii.

«De sa întmplatiă mortea, de cu sâră, înainte de cântatulii
cocoșului, apoi vestirea se face în zori prin temeile casnice
prin cântece jalnice, în cari i se descrie viâța și faptele bune
din vi6ţă. Totu asemenea se cântă femeile înrudite, cari,
venindii în r&stimpuli câtii este mortulă în casă cu pomană
(o lumină, uni colacă din făină de grâu, pe unii tăieri fasole crudă sai și fârtă, pome) descriindu-i vi€ța, și faptele bune
pe cari le cunosci, în poesie.
«Din

familia

din

care

a muritii

mai

nainte

cine-va, vine

la mortulă de acum, îi pune în sînt trei ori patru cruceri
pentru de a, descumpăra pe mortul lorii dela pază, credendu-se că celă de curândit mortă are să fie strajă până vine
altuli.
«In decuvsulă câtă este mortul în casă, nu este iertati
ca să între nici ună animală în chilia mortului,
cu atâtii mai
„Puţini să trâcă pe sub mortii, credendu-se că se va lace
strigoii.

«Nu este iertatii ca să lapede gunoiulii din chilie o săptămână, ci să se adune în unii cot la o laltă, ca nu cumva lepădândi gunoiulă, să măture și altii .sufleti din casă.

—
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La o săptămână se mătură bine pentru curățirea a tote relele,
lep&dându-se și mătura.
-«Cu puţină înainte de venirea preotului se face petrecerea
mortului din partea a patru mueri, cântândă dout câte două
alternativă câte uni stihă din următorulii bocetii, pe care
cele dou din urmă îlă repețescii:
— Firule, firule,
.
Firă de trandafirii!
De ce te-ai erăbită,

Cu umbră rotundă,
Că-i: lină- fontână,
Scăunicelii d'odihnă

De ai înfloiitii
Pân' nai împupitii?

Şi pati încheiată

— Grăbită nam grăbitii,
Mari ciudI am prăviti
De m'am despărţiti
Dela lumea albă,
Dela slintulă sre,
Dela părinţiori,
Dela soţiori.
Dela puișori
Dela frăţiori
(și alte nemuri).

— Pasă N. pasii
Pe mâna drâptă,
Să nu dai pre-a stângă,
„Unde joculii jâcă
Și-alăutițe dicii,
Puţini să văbovesci,
Că-su negri tălhari

Şi te-orui jăui.
Ci de loci să pleci
Și sama

să iai:

-....

Cu scânduri de bradă,
Cu stulpezi (1) de fagii. :
Iar Sântă-Mărie

Şede m patit şi scrie
Cu condeii în mână:
Juni pe cununi,
Fete pe mununi (2
Si toti nevestele
D'ale tinerele,
Mici pe făşidre,

Moşi pe. cârjidre.
Scriam'o scriea

|

Zludi de foci pocnia.
Îngeri zăletia,
Scări îmi coboria,
Pe N. îli suia
Sus la Christosii,
La cclă Domnii frumosi
După ce-li suia
Scaunii îi da
De s'odihnia, .
|

La mijlocii de cale

Pân' vinii i-0 sosia,

Este-unti paltinti mare
Cu frunda mănuntă,

Cu vină îli uda;
Lumea alb' uita.

(1) Stulpezi = stâlpi.
(2) Aonună este o cunună de pe capulii fetelorii dela cununie.

.
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«După săvârșirea ceremonialului bisericesc, luându-se
movtuli din chilic,,se sparge în loculit acela, unde a. zăcutii,
o 6lă dicendi:

«Cum

se sparge

ola,

așa

să se

spargă tote

|
«relele din acestă casă!»
«Se pune apoi, toti în loculi acela, o pâne sau uni mă
lait, dicându-se:
.
.

Noroculii rămână în casă,
Casa rămână-ne plină.

credându-se că fiindă mortul noroculti casei, cu clu să
nu se prdă poroculii: peniru aceea rostirea cuvintelorii de
mal

susi.

|

«Masa din chilie se întârce cu piciorele în sus până la
întorcerea petrecătorilorii dela grâpă.
«Nu este iertati ca mortulă să se lase sineuri în casă,
credendu-se că venindă diavoluli, întră în clă şi apoi se
face strigoiă. Intâmplându-se însă casulă ca să remâe sineură
în chilie, îi se pune pe piept o secere sau unii inelă de
argintii, în contra apropierii duhuriloră necurate.
«Cu petrecerea mortului la er6pă o muere iea cu sine o
găină vie, ună băți de alunii noi, în ali cărui capâtii este
prinsi uni cruceri. Tâte acestea se dau peste grâpa mortului și anume: găina groparului aceluia, care a datii prima
oră cu sapa, în locul, unde se făcuse gr6pa, în semnit pentru
rescump&rarea sufletului mortului, dicându-se;
Daii capi
Pentru capii,

Ochi
Pentru

ochi;

Nasu Pentru nasii,
Gură
Pentru gură,
Sufletii
Pentru sufletii.

'
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«Băţulă i se dă mortului de pomană,
ra de negri tălhari (1); banul pusi în'
plata, luntrașului, care are să trâcă pre
apă mare.
«Se mai dai la gropă şi pâni, colaci

presenţi. .

spre a se put apăcapul băţului este
celii morti peste o
”
de pomană la cei

|

«În grâpa mortului se aruncă şi bani, pentru ca să-i rescumpere loculi de odihnă, și să-i fie ușorii pămîntuli.
«După ce mortuli este acoperiti cu pămîntă, o muere, care

a adusi de-a casă cu găina și bățulu și o găltă cu apă,
tornă de o parte a gropei apă săpătorilorii, cari sunt de
cea-laltă, parte (adecă peste gr6nă), de se spală, ceea ce îns6mnă ca să nu le amorțescă mânile. Se mai crede că celorit
ce le asudă mânile, spălându-se cu apă de aceea, le trece.
«Intorcându-se dela râpă acasă, se face pomana numită,
Şi caumându.
|
«Pomana

se menesce

în următorul

modă:

mortului,

lui

Avrami, celorii doi îngeri care portă sulletulă mortului»
celoră patru stâlpi cari ţină cerulu și pămîntulă, dilei a 9,
socotindu-se din diua în care a muritii, la 7 mărfeșdre (Marţi)

7: sâmbidre (Sâmbete), la 3 dile sfinte: Luni,

Marţi și Vineri,

lui Dumnedei, sfinţilorit archangeli, tălhariloru, portarilorii,
vămeşiloră; acestori trei cete din urmă li se interdice prin
colăcăriță (muerea care menesce pomana) a nu le fi iertati
a mai lua dela respectivul mortii din pomană. La fie-care
se menesce o cantitate anumită.
«Se mai dai la acestă ocasiune și haine de pomană, îmbrăcându-le primitorulu (unii. săracii) le primesce de ale
sale, în credință,

că

ducendu-le

celui

mortii, le va desbrăca

şi ile va da.
(1) Copiii lepădaţi, căroră
na fic-cărui muritorii.

nu li se dă pomană

şi cară năvăleseii

la

poma-

— 495 —
«După ce primitorulă este îmbrăcat, se scâte
afară în fața
sorelui și-li întrebă:
|
«—Dai hainele lui N. pe cea-laltă lume
?
«La ce primitorulii răspunde «dat.

«Acesta, se repeţesce de 3 ori.

”

«A treia di după înmormintare o muere din
casă, luândă
întro 6lă spălături de vase, țire de mălai,
pită, apă din

șofiu,

spălături

de

vasele

cu

rachiu,

vină,

cu

uni

cuvintit

din tâte băuturile și mâncările dela poma
nă, se duce cu
acestea la mormîntă și târnă peste totii mormintu
lt dicendu:
câsta, să-ți:fie mâncarea și băutura, altă trebă
să nu mai

„«ai la casa nostră!»

«După aceea îlă hotăresce pre celt morti
cu ună cuțită
stricată, câlți, tămăe, praf de pușcă; și încun
jurândiă mormîntulă cu virfulă cuţitului, trasă pe pămînti
dice:
„Am umblati,
Locul ţi-am căutati,
Hotaru îţi fact
Să nu mai eși din acesti locă.

spălândă apoi și 6la cu spălături de cruce
, lăsându-o.
«Intorcându-se'a-casă, nu mai vorbesce - nimici
cu nime (de

sunt mai multe, între olaltă), până ce a trecuti
unii ogașelii

(păr&uții) sau vre-o apă, în credință, că precum
nu se mai
face sgomotii, vorbă între ele, aşa să rămână
mortulii în

loculii depusă surdi şi mutit.
«Dela 5 dile până la 6 săptămâni se fact în fie-care
demi-

ncță câte două turtiţe, pe cari găzdărița casei le
duce: la ună
vecinii seracii; iar în casti de se întâlnesce pe
drumu cu
cine-va i le dă dicândă: «Să-i fie pomană lui
N.» adecă
mortului, la care. primitorulă răspunde: «Dumnede
ii să pri«mescăy,

dâm

disă în altii loci că se duce

|

veciniloră

.

apă de po-:

.-

mană,

câtă

—

este mortulu

înmormintare,

numai

cu
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casă.

se

Acesta
că

acea observare

după

lace şi

duce

nu se mai

la toți, ci de-acum la 1 saii 2.
«Voindii însă a se lăsa a nu mai duce de pomană când
sa împlinitii termenulu pusi, găzdărița casei sai și altă
femee iea pentru ultima, Oră vasul vecinului, căruia i-a adusi
apa, și mergând “la fântână îl umple, — observând cele
expuse în altu loci la umplere— ,și cu elu plini: se duce
la o apă curgâtâre, unde slobâde mortutui apa, luândă cu
şine

luminele

dela

eşirea

sufletului,

luminide

4

ceră,

+

colaci.și unii dărabă de pânză albă nouă, unii pahară noii
şi un cruceri. Face apoi unit cercii de pietre, aşterne în elii.
pânza şi târnă apa din vast adusă dela, fântână, în semn
că isvorulu să-i fie sloboditi. Umple apoi vasulu cu apă
curgătore, aprinde în giurulă lui cele 1 lumini, pune în
elă paharulii şi crucerulii și-lu încunjură cu luminele cari
at

arsă

la oşitea

sufletului

mortului,

de

3

ori, menindu-se

mortului și apoi cu pânza, se ducii tote la gazda celui ali
cărui e șofiulă. Cei patru colaci se împartit acolo între copiii
adunaţi.
«La 10 de qile, la 1 ani și apoi continuativii cât voesce,
observândi
i se face pomană, i se dai haine de pomană,
cumândi,
la
re
şi aici cele ce salii făcutii după înmormiînta
precum și la menirea hainelorit.
«Celui co se sinucide, nu are pomană, este tălhară sait
lepădat de Dumnedeii și nu este primită în împărăția lui

Dumnedeii.»

|

IL,

STEGULU.
Românii
Stegă, care

din unele părți ale Transilvaniei,
e

usitati

la

morți,

nu

înţelegi

sub

cuvintuli

stegulă,

despre

care ne-a fosti nouă vorba mai sus p. 92, ci ei,
sub cuvintul acesta, “înţelegi bradului, despre care amii
vorbiti la p.

98—112,

și pre care îlă aduci feciorii, din pădure, când

more vre-uni june sai vre-o fată mare.
Ca dovadă despre acâsta ne pâte servi şi unit bocet
ă din

Strei- Segeorgii,

cesce

comitatul

Iunedora, care de

regulă

se bo-

de fete și neveste tinere şi care sună precum urmez
ă:
— Stegule,
Bradule !
Ce te-ai doblicitti
De te-aj scoboriti
Dela loci pietrosti
La locti morviosti;

Dela munţii 'malţi,”
Di la hăia frați?
— Ei m'am doblicitu,
Că m'o celuitii
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Îlăi nouă feciori
Cu nout secuii. .
“Toți o datii odată

-

Şi-am picatu la vatră.

ă

Pe rude m'o pusi
Pe sus m'o d'adusii.
O dist că mă punti
La mijlocii de sate,
Unde vânti nu bate,
„Plâia nu m& pl6uă,
Neua nu mă ninge,
S6r'le nu mă frise;
La fântâna rece.
. .
Câţi 6meni ori trece,
Toţi apă mi-oră be:
Şi mi-orii hodini,

-

Și mi-orii mulțămi.
Dar ei că m'o pusi
De

laturi de satii,

Und' vânturi m& bati

_Şi pl6ia mă pl6uă
Și nâua me

ninge,

Srele mă frise (1).

(1) Ungaria, revistă socială — ştientifică — literară, redactată de Gr. Moldovanii, Cluj, 1892, p. 290.
”
:
.
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III,
BOCETE.
Ţ.

—

La morte,
(Din Transilvania, distrietulii Născudului, com. de d-lă T.
Simonti.)

Nici o morte nu-i amară
Ca mârtea de primăvară
„Pe 'nirundituli codrului,

Pe cântatulu cucului,
Pe ieșitulu plugului.

...

M6rte,

eşti,

morte,

rea mai

Tu acolo năzuesci,
Unde

tu nu trebuesci!

Mrte-acol'-ai

năzuitiă,

Unde tu n'ai trebuitu!
Că ți-al pusă mâna pe masă
Și nk-ai tăcuti largi prin casă,
Şi ţi-ai pusii mâna pe grindă

Și ni-ai făcută largă prin tindă,
Și ţi-ai pusă mâna pe scară

AMariană,

Inmorm.

la Români,

.
o>
ty
.

Și ni-ai făcută largi pe-aforă!
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JI.
La

.

(Din

morte,

Bucorina, satulii llotarniculă-de-josă, districtulii Rădăuţului, com. de”
fostul mei conşeolarit d-li Petrea Prelipceni).

Aşa ne yrăesce Domnului

Ca să 'nţelâgă totă omului,

Ne grăesce cu blândeţe

[au

- Să lăsămu inimi sumeţe
Ca nimeni

să nu gândescă

Că 'n lume vrea să trăâscă |

Si mârtea să nu-lu găsescă.
Mortea ?n lume este mare
Ea prieteni pe nimeni n'are,

De bătrâni nu-i.e rușine,
La cei tineri încă vine,

De bogaţi nu se feresce,

De viteji nu se siesce,
De săraci nu-i este milă
Că straculii vrea să moră,
Pe celă drepti încă-li omoră. . »
Imperaţii și cu crail
Facii cetăţile cu aii
Ă
Şi ?ncă se mai nevoescit
De

Cu
Şi
Ca
Şi

cu

ziduri

le 'ntărescii,

ziduri nalte și grose,
cu turnuri prea frumose,
"'ntrînsele să trăescă,
mârtea să nu-i găsescă. |

la” mârtea, când vrea să vie,
Nu

mai

Nudă
Ci când
Şi mai
Atunci

spune

nim&nue,

de veste să scie,
ci se veselescii
bine că trăesci,
mârtea cii-i găsesce

Şi de pămîntii că-i trântesce,

,
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De pe scaună. luminatiă Ii trântesce morți în pati
De nici nu se mai rădică, !
Nici nu mai urăescii nimică.
Din curţi bine "mpodobite
li pune "m secrie cernite,
Din cetăţi sus dela venti
li pune jos sub pămintu.
Deci tu, omule, creştine,
De vrei ca să faci vruni bine,

-

Şă nu dici nici când de tine
Că ietele te-orii jeli,
Fecioril te-orii pomeni,
Ci mai bine te silesce ,
Şi-o făclie-o 'mpodobesce
Bisercei-o dăruesce,
Pe

cei săraci

miluesce,

Ca câte-i lucra cu tine
Acelea-ţi vori prinde bine.
„lar ei vrândă să facă bine
Să trimită după tine
Sfinte slujbe, leturghii,
Care-aui rămasii la cei vii.
Oh amari și grea durere,
„+ Morte fără mângâere,
Oh tu mârte mâniosă

. .

,

Cum nai scosi astăţi din casă
Şi-alta nu mi-ai dăruită
*

Făr

unu pustiu de mormintă!

III.

:
(Din Transilvania,

„ Mortea și cuculi,
districtulii” Născudului,

com, de del

T. Simon.)

Cântă cucu "n virvit de nuci
Şi mortea ?ntr'uniă vîrvu de ciungă.
Mortea dice cătră cucti:

—
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«Dă-mi, cuc, elasulă tău mic,
«Că vomi fi bune soţie!»
Dar cuculi din graiii grăia:
«Du-te,

morte,

de-acolea,

«Du-te mârte la jocului,
«Gă nu ţi-ai aflată omuli.
«Glasulii

eti nu

mi Loiit da,

«Ca veni primă-vara
«Şi iar voii prinde-a cânta.
«Eă pe unde mergi şi cântii
«Esti plugari cu plugurile,
«Păcurari cu oile,
«Neveste cu prândurile.
«Ei pe unde mergi şi cânti
«Est bărbaţi cu plugu "n câmpii
«Nevestele ducii de .prândii
«Bărbaţii mergit șucrândii
«Şi nevestele cântândii

«Şi voie bună făcându.
«Tu pe unde mergi și cânți
«Nu mai veqi ochi înfloriţi,
«Făr: numai păinginiţi,
«Mamele r&i despletite,
«Nevestele bănuite.
«Tu pe unde merg și cânți
«Copii mici îi sărăcesci,
«Omnei tineri despărțesci
«Căsi de &meni pusteescă!»

Cuculă dacă a cântatii
Iute 'n casă a sburată
Și la capii sa așezatii.
Insă mârtea strașnica
“Iute după eli mergea
La pici6re s'așeza
Si cu cuculi se mustra.

—
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IV,
"Cătră îngerii,
(Din Transilvania, districtulă Năstudului, com.
de d-lă T. Simon.

.

Puișoruli mei iubiti!
Eă de asta v'am gânditii,
Că ai de călttorităt
Și dela noi de porniti.
O prea sântii îngerulti met!
Ce i-ași dă lui Dumnedei
Să-mi lese puiuţulu meu?
Da-i-ași aură şi argintii

-

Să mi-l lese pre pămintă!

—Nu-mi trebue aurul tăă
ȘI nice argintulti: tt,
Că ma mânată Dumnedei
Sufleţelulu să i-lă ieu!,
— Cu ce fapte m'ași mai duce

La tatălui mei celi prea dulce
Că

mi

la

chematu, Christosti

La orașulii celă frumosă.
Oh: câtu-i de luminosi,
Cum spunea Domnulă Chritosi,

Oh! câtu-i de desfătată

"Nice când

n'am

mai, umblatii!

.

V.
Leeulă.

(Din Transilvania, distrietulă Năstudului, com
de d-lă Te, Simonă.)

Pe rituțulă mohoriti
Merge-uni carit mândru
Cu herneit acoperită. :

Inapoia carului

cerniti

—
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Merge-o qînă cam bătrână
Cu lâcurile a mână.
Si Ilâna o-a zăritii
Şi'nainte i-a eșitii
Şi din gură

|

i-a vorbiti:

— «Dină, dină. cam bătrână
Cu glăși de lecuri în mână,
“Pine-mi-te-ară Dumnedei,
Nu-mi

aduci

şi Icului

mei?

—«Liecult t&i ei Pam adusi

=

Şin ferâstră ţi lam pusi.
Puii de gangurii mi-o sburatii
Și leculi ţi: Pa vârsatii,
Suiletuli ţi Ta luatii!

.

VI.
——
La unit tată

(Din Bucovina, comuna

Stupea, diet. Ilinca a Mielului Capra

Tătucă, miluţa nostră!
În lunduli casi'n ferâstră
A sositii carte domnâscă
Dela noi să te pornescă.
Ce m'aşi ruga dumi-tale!
Dacă-mi faci acestă cale,
Bine-ai face dumnia-ta
Sama dacă mi-ai lua.
Dac'ai lua sema bine *
Pe-unde-i merge'n ceea lume,
Că sunt dou& drumurele
Şi cam greii de-alesii din ele:
Unul. mi-i bătută cu spini,
Care duce la străini,
Altulă mi-i bătutii cu lori,

Care duce la surori
Şi la scumpii irăţiori.
Dare-ar bunulă

Dumnedeii

,
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e
Să n'alegi pe” cel, mai erei,
Celii mai erei și multi “mai ret,
Ci celii bunii să nimeresci
Pe clu să călătoresci,
La

surori să nimcresci,

Cu Iraţii să te 'ntâlnesci,
Cu mămuca să vorbesci,
Inima să-mi îndulcesci.
Nu te lua după ape,
Nici după păree late,
,
Că apele-sti curgătore

Şi "'napoi ne'ntoreătore.

Ci te ie pe cea cărare
Ce merge cu sfântul. sâre
«Că sârele-i mergătorii
Şi 'napoi

întorcătorti.

Şi celt daca răsări
Tu la noi iară-i veni.
„Tătucuţă, dumnia-ta!

Rogă-te cui te-i ruga
Dâră dor te-a asculta:

a

Rogă-te la slântulă sâre
Să ţie diua mai niare
Să te saturi de, primbare

"Adi în di despărţitore
Dela frați, dela surori,

Dela grădina cu flori,
Dela flori și busuiocii,
Dela cântece de joci,
Dela fete și lecîori,
Dela gineri şi nurori.
Dela nepoți, nepoţele,
Carii mi te plângi cu jele.
Tătucuţă, dumnia-ta !
Râgă-te cui teii ruga, . ,
Dor glasul ţi-a asculta:
.
hogă-te la pălimari,
Pălimară și clopotari

.
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Să tragă clopotele
Să resune văile,
S'audă

.

nemurile,

Că-sii departe satele.
Şi să mi le tragă tare
Să mergoă resunulă mare
S'audă și Dumnedei Să vadă că-mi pare rtii.
Și iar m& rogi dumi-tale,
Dacă-nii faci acestă cale,

ŞI-I tâlni pe mămuţa, .
Sei bine că te-a 'ntreba:
-Vădutu-m'ai tu ori ba?
mi 'te-a

Să spui mămuţii

'ntreba

așa:

Mai vădutu pe prisp' afară,
Cămeșa nâeră cernclă;
Cămeşa păcurărită
Cu inima arsă, friptă.
Şi iar dacă mi-l. vedea,
Că i n&gră cămeșa,
Să sput mămuţii aşa
Să-mi trimetă cămeșa
Pe şuerulă vântului

Prin fundului pămîntului,
Că eu cum oii căpăta-o,
Frumuşelă că mi-oiti spăla-o
Nici eu apă, nici cu 'ncropii,

Nici cu oca de soponii,
Numai cu lacrimi de omiă.
Şi după ce i-oiti spăla-o

Frumuşelii că i-olit usca-o
Nici la bore
Nici la s6re
-Numa 'ntr'a mea jale mare

Colea 'm sînii la ţiţişore.
Și după ce mi-oiu usca-o

Inapoi i-o înturna-o

”

Si dacă

—
.
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-

Pe șueruli vântului
In fundul pămîntului.
Tătucuţulă mei iubiti!
„Dâmne, mândru-ai mai muritii

In aratulă plugului,
In cântarea cucului,
"N verdituli livedilort
Şinfloritulti pomilor.
Cum te-orii pune la pămîntă
Nu te-a mai ajunge vânti,
Cum

te-orii pune

la răcâre

Nu te-a vede sfântului săre.
Din negri tăi ochişori
Voră ieși doi pomișori
La piciore
Mândră flore.
Tătucuţă mila nostră!
La pârtă la ţinterimit
Noi astădi ne despărțimii
Să

stămit

Unde

dar să mat

vorbimit:

să ne mal tâlnimi?

Să stămu
Să mai cuvîntămi
Batăr dout, trei cuvinte,
Ca să le potii ţinea minte!

Ian deschide-ţi guriţa
Și ne învaţă ceva! ,..
VII.
La

(Din Bucovina, comuna

ună

.
tată.

Calatindescă, dict. de Catrina Racolţa).

Dragulii nostru tătucuță !
Da cum de te-ai înduratii
Și pe noi că ne-ai lăsatii
Tocmai când n'am cugetatii,

-

—
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Şi cum de ne-ai părăsitii
Tocmai când nici n'am
Că de astădi în colea
Noi

tătucă n'om

gânditii?

avea,

Nici tătucă

Niei milucă ;
Nici tătuţă,
Nici miluţă,
Nici pe nime cu priinţă !
Draga nostră
Mila nâstră!
Bată-te pustia cuci,
N'ai

ţinutii

glasulă

mai

multă,

'Tătuca să vieţuâscă,
Mai multi cu noi să trăâscă,

Da tu i-ai cântatii în spate
De-a fostii săgetatii de morte.

Tătuca, când te-auditii,

Indată'n cas'-a veniti
Şi din gură c'a vorbitii:
«MEI lemee, draga mea,

«Draga mea, iubita mea!
«Cucu'n spate mi-a cântatii

«Şi mârtea nva săgetatii
"Mama,

cum

Pa ascultatii,

Tare s'a mai supăratii
Si din gura cuvîntatu:
«Omule! tu ce grăesci
«Caută că buiguesci !
«Ducu-i

pasere

pustie,

«Și clă nemică nu scie!»
Da tătuc'a lăcrămatii
Si din gura cuvintatii:
«Tu femee, dragă mea,
«Draga mea, iubita mea!
«Cucului forte bine scie
«Când cânta casă pustie
«Și copii a sărăcie!

—

OT

i

«Dragii tatii copilași,
<Veniţi să v& pupi pe-obrazii;
«Că de min' sunteţi remași,
«Că de astădi îin colea
«Voi mai multi nu mi-ţi vedea!»
Plânge casă, plânge masă,
De tată sunteţi rămase !
Plângeţi uși, plângeţi ferești,
Plângeţi tuspatru păreți,
Că de astăqi rămâneţi;
Că de-acuma tătuca

In casă n'a mai întra,
Nici nu s'a mai hodini,
La fereşti n'a bocâni,

.

Nici ușile n'a deschide,
Nică la copii n'a mai ride.
Drăguţuli nostru tătucă,
Câtu

ai trăit,

af lucrati

Pentru trei scânduri de brad;
Cât ai trăită ai muncitii
Pentru trei coţi de pămîntii.
„Dacă, tătucă, nu cred,
Haida la mormîntă și vedi....
Bucură-te mănăstire,
Că şi-ali nostru tată vine!

Da nu vine să trăescă,
Nici ca să gospodorescă,
Da vine să putredescă.
La uşă la ținterimii
Stai, tată, să sfătuimi,
Că de amu ne despărţimă!
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VIII.
La uni
(Din Bucovina, comuna

tată.

Isacă,

Mahala, com. de d-lă Ionică ali lui Iordachi
agricultori.)

Bată-te pustiuli morte
Cum nu ești tu cu dreptate!
Că ori unde-mi ești chemată
Tu

nu

te ducă

nici o dată,

Unde nu eşti așteptată
Tu mergi, lăx” să fii rugată.
Şi noi nu te-ami așteptatii
Și tu totă te-ai arătatii
Și pe tata lai luati.
'Tătuculi nostru plăcută,
Scolă nu şedea tăcutit,
Să vedi mortea ce-o făcutii!
Şi tentârnă într'o parte
Şi vedi morte cu dreptate,
Dă-ţi pânza de pe obrazit
Şi vedi morte cu necază!
Tătuculii nostru plăcută,
Mare

casă

ai avutu,

Aceca nu ţi-o plăcută,

RI

.

Alta mică ţi-ai făcutii
Cu căpriorii de luti.
Nici nu-i laiţă de şedutu,

,

Nici ferâstră de priviti
Și nică ușă de cşiti.

Ii să-ți fac'o ferestuică
Ca să-ţi cânte-o păstruică,

Şi să-ți cânte'n glas supţire
Pentru-a n6stră despărţire,
Să-ţi cânte 'n glasul celit rosii
Pentru-a nostru traiti frumosi.
Dintr'o casă mare, plină

A rămasii maica străină.

,

—
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1

Ei de când m'am rădicatii

.

Multă jele-am înduratti,
Multă jele am mai trasă
Numai foculi nu m'a arsii.
Câtă jele 'n lume este
T6tă ?n mine se opresce,
Câtă jele-i pe pămâîntii
Totă m'a mâncatii pe rîndă.
Jele-aşa m'a suptratii
Cum îi cerulă înnorat
Peste totă
Lumea râtă.
Cine n'are 'n lume nene
Sciit că trăesce cu jele!

.

-

IX.
La ună tată.
(Din Bucovina, comuna Vicovulit-de-sus, distrietulă Nădăuţului, com. de d-lă
V. Turlureni,

preoti.)

,

”

Sc6lă, tătucuță, scâlă
Şi ne spune-adevărati:
„Cum

de

mi

te-ai îndurati

Și copiii ţi-ai lăsatii:
Mititei şi ne 'nv&ţaţi,
In sama nimărui daţi?

Că ei s'oră trezi odată
Că n'a milă dela tată.
Sc6lă, tată, mila nâstră,
Mila n6stră, grija nâstră.

Că tătucă când cra,
El de noi bine 'ngrijia,
Dar elă de-amu

n'a mai fi

Şi de noi cine-a 'noriji?
a

Și noi ne-omii culca pe vatră

N'omii sei cine ni-a fostii tată.

,

—

.
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Totă lumea-i cu tătuță
Numai noi fără miluţă.
Sberă oile ?n ocoli,
Da nu sberă după feni,
Ci sbcră după stăpânii:
Sedlă-te, tătuţă, sc6lă,
Seglă-te şi te tredesce
Și cu noi ce-va grăescc.
Și ne-amii ruga dumitale
Să nu faci acestă cale,
C'astă cale-i ducătore
Și 'napoi ne "'ntorettore.
Căsuţa, care-i avuti,
Bun'a fosti, nu ţi-o plăcuti,
Alta nouă ţi-ai făcutii
Fără uşi, fără ferești
Numai câtii să putredesci!
N.
La

(Din Bucovina, comuna
Seolă-te,

ună

tată.

Crasna, dict. de M..Dărbuţă.)

tatuţă, scolă,

Că ţi-a (i destulu de-asară!
Scolă-te și ne-i vedea, Că noi de adi în colea
Tătuţă n'om mai avea,

Nică tătuţă,

Nici miluţă,
Nici pe nime cu priinţă.

Da noi de unde-omi veni
Ore cui ne-omi jelui
Că tătuța 'putredi!
Demincţa ne-omii scula,
«Tată» pe cinc-omi striga
Dacă nu-i fi dumnia-ta?
Străinii că ne-oră mustra !

—
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Da cum de te-ar înduratii
Și prin străini ne-ai lăsatii
Toti de chinti şi de năcazii:
ȘI cu lacrimi pe obrazii.
Că noi câtă omiă mai trăi
Nime nu ne-a milui,
Ci” numai ne-a porunci
Toti cu «du-te» și cu «vină»
Că la nime wavemuă milă.
.

NI:

La uni
(Din
-

Bucovina.

comuna

părinte,

Crasna, dict, de Mariora

Draguli mei, neniuculii met!
Scumpuli mei, iubitulă mei!
Scâlă-te și te trezesce
„ȘI cu" guriţa' erăesce
Măcar d6uă, trei cuvinte,
Să le ţinemă și noi minte,
Că ne-ai fostă unt buni părinte.
Și m'ași ruga dumitale
Dela capi pân” la picidre
“Să nu ne faci supărare,
Să te lași de astă cale,
C'astă cale-i ducătâre

Şi 'napoi ne 'ntorcttore
Tare ni-i cu supărare.
Neniucuţulii mei iubiti,

Cine mi te-o sfătuită
Pe-astă cale de-ai porniti
Să mi te ducă în pămiîntii
Tare

.

r&i

ţi-o mai priiti,

Căci nu te duci să'nfloresci,
Da te duci să putredesci,
Cu noi să nu mai grăesci

Nici mai multi să tentâlnesci !
A

DBărbuţă.)

-

NIL.

.

*

La o mamă.

(Din Bucovina.

comuna

Crasna,

«lict. de Catrina

Ilanceriă.)

Scâlă, scâlă, mamă, scâlă,
Că ţi-a fi destul de-asară! »
Că de-asar'ai adormitii
„Şi mai multii nu te-ai trezitii,
* Cu noi nimicii n'ai vorbiti.
Jan sc6lă și te trezesce
- Și cu noi ceva grăesce
Macar două, trei cuvinte,
Să le ţinemi și noi minte.
Scâlă, scâlă, mamă, scolă,
Că ţi-a fi destulă de-asară!
Şi-ţi deschide genele
Şi ţi-L vedea

SR

fetele,

ŞI-ţi deschide ochișorii
Şi ţi-l vedeași feciorii
Pe-a cui samă i-ai lăsatu.
Nu scii'n minte ce ţi-a dati

Şi pe noi că ne-ai lăsatii
Lemneloră și pictrelorii,
Neorilorii străinilorii! |.
Ian scolă şi te trezesce
Şi cu noi ceva vorbesce
Şi te primblă prin ogradă
Să crescă mândră otavă, :

Şi te primblă prin grădină
Să

crescă

flori și sulcină.

S6rele c'a răsăriti,
Mnia-ta cum ai adormită,
Mai multi nu mi te-ai treziti,

Cu nime n'ai mai vorbitii.
.

In cotro te-ai podobitii?
Tare frumosi te-ai gătitu

Și pe drumu că te-ai porniti.

.

—

518—

Căsuţa că ţi-ai lăsată.
ŞI-alta n6uă cal durati
Numai cu patru păreţi,
"Cum te bagi, nu te. mai vedi,
Fără uși, fără ferești,
Cum întrin ca pulredesci.
Ei m'ași ruga dumi-tale
Să

nu faci acestă

calc,

Castă cale-i călătâre

Şinapol ne'ntorcătâre,
ŞI-aistă drumii îi călătorii
Șinapoi ne'ntoreătoră.
Draga n6stră,
Mila nâstră!
Draga n6stră,
Scumpa nâstră!
Cum a pusi mânele cruce, .
Vădi cu ochii cum se duce!
Dragele mele picioruțe,

Cum s'oră face flori albuţe

LI

|

.

Și nori mal” face urmuţe,
Din mânuţe
Viorele,
Din cosiţe
„ Mieșunele, .

„Din guriță
Tămâiţă,
Pomişori.
Din ochișori,
Lutișorii
Din trupuşoriă.
Deminsţa m'oiii scula.
Pe

mămuța

voii

Prin tâte coturile
*

căta

ȘI prin tâte-ungherele .
Să vEdu găsi-oiă ori ba,
Da-voiii de ea unde-va+

Și pe-afară voii eşi
Mariană, Inmorm.

la Români.

33 e

.
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In totii loculiă +voiii privi,
Pe mămuţa volii striga

Ca să vădi de nu cunm-va

S'a răspunde de-unde-va,
De-unde-va, din cotro-va!
Bată-te pustia mârte!
Multă ești tu făr' de dreptate,
„Multi. eşti: negră și urită

Și de lume urgisită!
Lumea al încunjuratii
Și
Cu
Și
La
Si
Şi
Și

-

pe nime n'ai aflati
tine să-lu fi luati;
nimeni nu ţi-a plăcutii,
mămuţa ai veniti
'n ferestră mi-ai bătutit
pe dinsa mi-ai. luatii
cu ea te-ai depărtată!

Mi

N

..

XIII.
La o mamă.:
(Din Bucovina, satulii Bilca, com.

.

de lust. Cârdeii.)

Mămucuţă, draga nâstră,
Draga n6stră, mila n6stră!
Da cum de te-ai. înduratii
Şi po noi de ne-ai lăsată?
Pe noi cine ne-a 'nvăţa |
Binişorii ca Dumnia-ta ?
Că de mâne în. colea
Noi mâmuță nomi avea!
:
.
Când ţi-o fostă lumea mai dragă,
Atuncă în pămîntii te bagă.
Bată-te uritulă lutii
Multi eşti negru și uritii,
Pe mămuț ai îndrăgitii!
Când, mămuţă, greu ţi-a fi,
Când cămeșa ţi-l negri;

.

,

—

513

---

Atunci, s'o iei de pe tine!
Şi să mi-o trimeţi la minc,
Că ei cum mi-oiă căpăta-o

Bine că mi ţi-oiti spăla-6

Nu cu apă din. isvorii,

Nici în spune de soponii,

“Numai cu lacrimi de omu.
Și ei după ce-oiti spăla-o
Bine că mi ţi-oiă Usca-0o
Nici la aburi, nici la venti,

Numai cu-aburi de sufletii.

Şi-fi-oiti trimite-o pe stele
Unde dumnia-ta-i șede.re,
ȘI ţi-oiă trimete-o pe sre
Când a fi diua mai mare

S'ajungă la dumnia-ta-re.
Dumnia-ta

dacă nu-i crede

E iară ţi-oiti trimete

Pe şucrulu vântului
In lunduli pămîntului.
Lit m'ași ruga la Sân-sâre
Să ţie diua mai mare
Și să-ți dee cheița
Ca să-ți descui gurița
; Să grăesci cu noi ceva,
Măcar două trei cuvinte,
Ca să te ţinemi în minte.
Deminsţa no-omii scula, N tâte părţile-omii căta,
Că dor vine mămuța.
la de unde ni-a veni,
Că de mâne-a putred).
Draga nâstră, mamă albă,
Cum s'a face ţernă nâgră!
Dragile n6stre mânuţe

|

Cum li-orit cresce flori albuţe!
Dragile nostre pici6re.
Li-orii cresce flori gălbidre

—
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Şi n'oră mai face-urmuşâre,
Iarbă verde n'orii călca,

Nici roua” norii scutura. -

.

Mămucuţă, draga n6stră,
Draga n6stră, scumpa nostră!
Multii în lume ai mai muncitii
Puţintelii ţi s'a veniti,

Nun” ună stânjinii de pămîntă;
Și multă în-lume-ai lucrati
Şi puţinteli ţi-ai luată,
Numai trei scânduri de bradi!

oase

XIV.
La

(Din Bucovina, comuna

0 mamă,

Stroesci, 'com. de Grigore Polceii, stud. gimn.)

Sedlă-te, mămucă, scâlă,
Că ţi-a fi destulu de-asară,
Şi te uită pe terestră,
Că-ţi vine carte domnâscă,
Dela noi să te pornâscă,
Să to ducă 'n ceea lume,
Unde-i satul “fără nume
Și cărarea

fără

urme,

|

Pe unde nu umblă 'nime.
De ţi-a fi, mămucă, bine,
Vino, ia-mă și pe mine,
Şi mă du în ceea:lume
Să petreci şi 'eă cu tine.
De

ţi-a fi, mămucă,

r&i

|

|

-

Lasă-m& la: Dumnedei
Să trăescă în satului meă!

.

La 0 mamă.
(Din Bucovina,

comuna

Calafindesci,

dict. de Catrina TRacolţa,)

Draga n6stră mămucuţă !
ori de diuă se revarsă .
Și dumnia-ta ședi în. casă.
Da ian ieși până afară, .
Pe când a fi să răsară
Slintulă sore luminost
Din spre răsăritii din josă,;
Să vegi cât îi de frumosi.
Draga n6stră mămucuţă,

Iubita nostră miluță,

Ce-ai gândită, ce-ai socotiti,
Casa deo ţi-ai pustiită,
Când nică cu gândi n'amt gândit?
Toţi copii-să cu mămucă,
Numai noi fă de milucă.
Iubita n6stră miluță, .
Draga n6stră mămucuţă!
„Vădit cu ochii cum se duce

Și n'am putere-a-o 'ntârce.

Cine merge 'n pămiîntii verde
Nime'n lume nu-lă înai vede.
Drăguţa nâstră mămucă,
Iubita n6stră milucă !

Namiă gânditii, n'amă socotiti
De-astă cale -te-ai gătitii.

Ei m'aşi ruga dumi-tale

Dela capii pân' la piciore

Să to' laşi de-acâstă cale,
Că tare-i cu supărare.
Şi dacă nu te-i lăsa
,
Eă iară mi te-ași ruga

„Să nu te ici după ape

.
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Nici după păree late,
Că apele-să curgttore
„Şi 'napoi ne'ntorcttore.
Ia-te după slîntulă s6re,
Că s6relei mergttorii
Si 'napoi întorcători.
Draga nostră mămucuțiă,
"Iubita n6stră' miluță !
Ori eşti supărată tare,
Ori nimică

nu

te dâre,

Oră bola ţi salinati,
Ori guriţa ţi-a 'ncetatu,
Că de când mi te-ai culcati,.

Și pe noi că ne-ai lăsatii
Nimicii n'al mal cuvintatii.
Rogă-te cui te-i ruga,
Rocă-te la Precista
Să-ţi deschidă gurița,
Să ne spui nout ceva:
Pe cândii noi te-omă aştepta ?
Drăguţa nostră mămucă;
- Tubita n6stră milucă!
Da la noi când îi veni?

Când ași. seci când îl veni: :
Cărarea ți-ași zugrăvi:
”
Totă cu firşi: cu mâtasă
Pân' Pa dumi-tale casă,
Toti cu firă și cu bumbac

Pân' Tali dumi-tale pragi.
Draga nostră

mămucuţă,

lubita nstră miluţă !
Ei ţi-ași- mai spune. ceva:
Râgă-lu pe cinc-i'ruga,
Rogă-lui pe Sân-Niculaiti
Să-ţi facă parte de raiă,
Că noi de-astădi în colea
Mămucuţă n'omi avea.
Draga nâstră, mila nâstră,
Draga n6stră, scumpa nostră !

—
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„ANL
La 0 mamă:

(Din Bucovina, comuna Mologia, com. de Vasile Ropetnii
, stud. gimn.)

Eși, mămucă, până 'n pragă
_De

.

”

vedi

vitele cum

razii

Şi ragit vitele ?n ocoli
De ali dumi-tale doră,
"Și sberă oiţile,“Că mai multă nu te-ort vede,
Că de-aici cum teii porni
Inapoi nu-i mai veni.
'Eși, mămucă, până ?n pravă,
Să vedi ce căsuţă ţi tacit
lăr' de uși, făr' de ferești,
Cum într'însa, să trăesci?
Că căsuţa ţi-i de bradă,
Ii trăi cu mare dragii,
lar a nâstră-i de nuele

Vom trăi cu multă jele.

Să mai vii mămuc acasă,
-.
Să vii pân'la pirilază
E
"ŞI-I vede-ală nostru năcazi;
|

Să vii până la ferâstră

„o.

.
.
,

.

Vedi ce-ţi facii copil n casă.

Să vii până la „pârău

Să vedi cum trăescă şi: eui..
De-ai sei bine c'ai veni,
Cărărușa ți-amit plivi
|

Şi de albă şi de nalbă,
”

Ca să ne vii mal de grabă.
Scâlă, mamă, nu te da,
C'orii veni și te-oră lua
Și te-orii duce cum ori vra
Pe de-asupra vântului

In fundult pămîntului.

.
o
„+

|

'
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Şi nici ventulii nu te-a bate,

Nici s6rele nu te-a arde.
Mămucuţă,

un' te duci,

.

Pe ce drumă al să-mi apuci?
„La Diser'ca cea frumâsă .
La grâpa cea 'ntunecâsă.
Piciorușe de mătase
N'orii âmbla mai multă prin casă,
Piciorușe de bumbacii
N'orii mai trece peste pragiă,
aer e

Mânuţele lucrătâre
Mergi în pămînti la răcsre,
Nu mergi

să gospodărâscă,

Ci se ducii să putreqescă.
AVII.

-

La o mamă.
(Din Bucovina, comuna

Calafindesci, dict. de Maria Lăcătușu).

Draga mea, mămuca

mea,

Scumpa mea, iubita mea!

Dumnia-ta pe-unde-ai venitii
Tare mi te-ai fudulitii,
Cu mine n'ai sfătuitu,

"Fiii mi i-at amăgitu.

.

Dumnia-ta când îi veni
Mal multi nu te fuduli:
Pe min' să nu mă uresci,
Cu mine să slătuesci,
Fiii să nu-mi amăsesci,

.

Inima să-mi r&corescl.
Eu de când m'am străinatii,
Dumnia-ta că m'ai uitati
La mine n'ai mai veniti,
De-accea eii n'am avutii
Cui să mă fi jeluită,
Inima să-mi fi r&corită:
Cu străini m'am petrecuti!

.

—
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XVIII.
La 0 mamă,
(Din Bucovina, comuna Boianti,

.

a

com. de d-lă' Vasile Turturenă, preotii.)

Seslă, mămucuţă, scâlă,
Că ţi-a [i destulti de asară!
Şi-ţi, deschide ochişorii
Şi ţi-r vede toți feciorii,

ȘI-ţi rădică genele
Şi ţi-i vedea fetele,
Și-ţi deschide guriţa ŞI-I vobi cu noi ceva,
“Măcar două, trei cuvinte
Ca să le ţinemii noi minte.
Că'n cea lume tare-l bine;
Cine merge nu mal vine.

.

"Când ţi-a fi cămeşa nâgră

Să mi-o trimeţi, 'maică dragă,

Pe fecioruli vântului
Din fundul

pămîntului,

Că eii cum oii căptta-o
Deauna

ți-olii și spăla-o

ȘI-oiii spăla-o ”h lăcrimele
Și ţi-oiă strînge-o păturele
ȘI-oiti usca-o 'n gândurele,

Că trăimi în măre jele. !

Mămucuţă, draga mea,
Draga mea și scumpa mea!
Când ași sci
Cai veni
Cărărușia ţI-ași plivi
Şi de iarbă
-.Și de nalbă
Să vii, măicuţă, de grabă,

Şi de spini
„Și de pelini,

:

'

.
Că tare-l grei în străini.

Să vii măicuţă, să vii,
goe »

„Să mai veqi pe ai
- Când ori fi .prâele.
Când ori [i grâele
Să vii, măicuță, la

tei fii,
?n fl6re,
'n clăi
noi!

XIA.
La unii bărbatii,
(Din Bucovina,
.

comuna

„o

Vieovulii-de-sus, dict. de Glicheria
de d-lii Vasile Turturenii.)

Bădicuţulă

mei

Calancea, și com.
”

iubită!

„ Frumușelii mi te-ai gătită,
La lungii drumă

mi 'te-ai porniti.

Scolă, hădicuţă, scâlă,
Şi-i eșire pân' afară

Să vedqi oile cum sberă
Tote din sălași afară.
Şi-i eșire până 'n pragii.

Să vedi vacile cum ragă.
Că 'nu ragii de dorii de feni,

Numai dup' ală lori stăpânii.
Când era stăpânuli iorii,
Nu duceaă atâta doră,

,

Mâncai: fânuli cu stoguli *
Lingeaii sarea cu drobuli .

Și Dea apă din isvoră.
De când îi stăpân” esta
Se dă fânulii cu pala,
Sare cu bucăţica
Și apă cu doniţa.
.,
Scâlă, bade, nu te da,

Ca veni primăvara
Plugulii cine Va porni
"Dacă dumnia-ta nu-i fi?

,

—
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Plugu "n podiă.a rugini
„Și dumnia-ta-l, putredi, .
Primă-vara ca. veni
C6sa în cuiti a rugini,
Dumnia-ta. că-i. putredi.
Nu ţi-i milă de. băieţi,
Că tare-să înprăştieţi;
Mititei pe lângă vatră. .
Şi n'oru sci cin' le-a fostă tată.
De-ori eși. din. casă .afară
La toţi li-oră.fi de ocară,.
«|
De-orii întra de-afară 'n casă
La toţi li-ori fi de probază.
Bădică
nu. tendur
,
a,. .
Şi soţia a-ţi lăsa,
Că soția dumi-tale
Multă supărare are.

Și ei m&.rogi

dumi-tale. .

Să nu faci acâstă cale,
Că-l cu multă supărare
Şi cu chieltuială mare. .
Bădicuţă ! ce-ai. gândită, .

Și căsuţa. ţi-ai: uritii!
Cai avutii largă căsuță,
....;
Tare ţi-o păruti strimtuţă... .....
La

meșteri

ai poruncită ..

Alta nouă ţi-o croiti.
E
Cioplită pela ușori aaa
Când o veţi te iei. fiori.

Ori te'nfiori ori ba

Cacolo ţi-a fi.viața,.
Ori te'nfiori ori nu...
C'acolo

.

i-a. fi trait

Bădicuţă! un” te duci,
In cotro drumulii apuci: .
Pe cântatulă cuciloriă,
Pe 'nfloritulii pomilori,
Pe 'nfrunditulit codrului,

—
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Pe 'mvergitulă câmpului,
Pe pornitulii plugului?
Plugu m podi a rugini
Şi dumia-ta-i putreqi.
Ne-omiă ruga la stintulă sâre :
Să ţie diua mai mare,
Să ne dee cheia ::.Să-ţi descuemi guriţa,
ȘI-I grăi cu noi ceva
Măcar două trei cuvinte
Să «te ținemă și noi minte. :
Dâmne, Dâmne
Sfinte Domne!
In lă n6pt asta mai mare,

Că asta-i despărțitore
Dela fraţi, dela surori,
Dela erădină cu flori,.
Dela stratului cu bujorii,
Dela-li nostru soţioră.
Pân' amu nainte vreme
Sorele nu .răsăria:
Şi dumnia-ta te treziai..
Da de amu nainte vreme
Sfintulti sâre-a răsări,
Dumnia-ta nu te-i trezi.
Soţiora dumi-tale
Diminâţa s'a sculă
Și'n totii cotulă

te-a cătă.

Pân' amu nainte vreme
Te culcai și te sculat
Și de somnii te săturai.:.
Dar amu de-asară dormi
Și nu te saturi de somnii.
Nu sciă perina ţi-l mâle,
Ori nemică nu te dâre,

'Ori scorțariulă ți-i frumosi,
De-asară nu te-ai întorstă.
Seolă, bădicuţă, scâlă,

ex
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Că ţi-a fi destulti de-asară!

Şi te primblă prin ogradă,;.
C'a cresce mândră otavă,
a
Otava s'a scutură
Şi urma s'a astupă;

Și te primblă prin ocoli,

,

7,

fa =

C'a cresce mândru mohoră.
Și te -primbă prin grădină,
C'a crasce mândră sulcină.
Scâlă-te și te trezesce
Şi-i ved&n casă ce este,
T6tă lumea te'jelesce,
Nemică nu-ţi folosesce.
Și deschide guriţa
Și grăie cu. soția,
Și deschide ochişorii
Și grăesce cu feciorii
Măcar două trei cuvinte,

Să

te ţie şi ci minte.

|.

Scdlă, bădicuţă, .seslă,
Și hai cu noi pân. afară;.
Scolă, hai-cu noi.pe josii,
Că drumul nu-i grunzurosă.
Sc6lă, soslă, nu te da,
”
Că, de mâne în colea
Noi mai multă nu te-omă vedea,
Că te duci în ceea. lume.
Unde nu te scii cu nime.

La ușa cea de.hârtie.

| Ș

Câţi se duci pe toți,îi scrie;
Ii merge și dumnia-ta

Şi cine-va te-a 'nsemna,.
La seaunulii celi de pâtră,

Unde merge .lumea tâtă,
Vomii merge și noio dată,

Dacă mi te-ami duce noi

Cu carul

cu patru boi

Totii ai mai veni 'napoi,
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Dar te 'ducermii 'cu căruța:

»

.

Şi nu ţi-omii vedea urmiuţa.
Bădicuţă, dumnia-ta,
*
In mândru rară îl întra,

2

.

Şi-acolo dacă "vei:fi

Dumnia-ta

te-I hodini:

Dar soţia-a 'necăji. -

4

La ună
(Din Bucovina, comuna

bărbatu.

Calafindestă,

dict. de Catrina Racolţa.!

Multă iubitulă meii bărbatiă!
Da cum

de to-ai îndurată,

Copilaşii de-ai lăsată? Copilașii ţi-ai lăsatu,
Da 'ntr'a cui samă X-a dată?
Copiii ţi-ai sărăcită,
Căsuţa le-ai pustiită,
Pe mine m'ai vădănită!
„Dragii mamii copilași
De tata sunteţi r&maşi!
Draga mea, miluca mea!

Da să te scoli dumnia-ta Copiii a-ţi rendui
Pe lume cum ori trăi! !
Că copiii cei rămaşi

"Multă mănâncă
Și multă strică.

Dragii mamii copilași,
De tătiţa lori rămași,
Dela nime nu ati milă,
Toti ori [i «du-te» și «vină»!

.
ă

—
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XS
La iii Vărbatii.
(Din Bucovina,

comuna Gălinescă,

dict. de C. Irișca.)

Seobori, Dâmne, pe pămîntă ”
Să vedi mortea ce-o făcut,
C'o luatii: frunda din fagi:
Și-o despărțită pe cei dragi.:

Mo despărțită și pe mino

|

Cu care-am trăită mai bine,
Şi de bine ce trăiami,
Intr'o cămeșă “dormiamă

Și dintr'unii mări că mâncomii
Şi-amândoi ne săturami

Asteptă-mă măi bădiţă

.

..

Să dai la copilă ţiţă.
De-i vedea că zăbăvesctă'
Să scii că-mă& 'mbrobodescti.
Mi-J destulii mie: de-asară

De când staii bocindă pe-afară,

De când stau-Ja cheutâre
O trecuti o. lumînare.

Așteptă-mă, Dade-unti ceasti
Să-lii adormii pe celă năcazii,

După ce l'6ii adormi:

Ei iară mi te-oiă boci,

Şi-oit boci aşa de multii
Până ce m'oiă face lută,
|
Că multe-afturi am avută,
Că de afturile mele

Şi lui Dumnedei i jele!
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XAII.
La unii: bărbati
-DinBucovina,

orașuli

Câmpulungii,

com.

Sberă oile 'n perdele,

de d-li G. Ciupărcă.) .

-

IE

Şi casa-i: plină de jele.
Şi ragii vacile 'n “ocoli,

Casa e plină de doră.. Mândră cas'ai mai avută
Şi-aceea pu ţi-a plăcută,
De

când

mi

te-ai bolnăvitii,

“La stolerii ai porunciti

Să despice-unii bradă în două
Şi să-ți tacă alta nouă
Făr' de uşi făr' de ferești,

Locii, unde să putredesci ;

|

|

Nici nu-i ușa de eşitii,

Nici ferâstă de privitii,
Numai locii de putreditii.

XXI
La ună
(Din Bucovina, comuna
,

.

bărbati,

Mânăstirea Ilomorului, com. de d-li George Avramii,
învățătoriă.)

Dulcişoră m&ră din grădină,
Cum te-o rupti din rădecină
Mortea cruntă şi haină,
Cum nu-i mârtea 'nşălătere:

Ie omulii de pe picidre.
Cum mi te-o luatit din casă,
Cum mi te-o tocmitii pe masă.
Bucură-te mănăstire,
Mândru gospodari îţi vine,

,
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Da nu vine să. cunune,
Că-i gătită de ceea lume;
Şi nu vine să boteze,
*_Ci 'n pămîntă ca să S'așcze,
| Veniţi iubiţi mei frați
La mine și mă 'ngropaţi.
Veniţi frați, veniți surori
Și-mi tocmiţi trupul cu flori,
Și mudaţi cună pici de apă
Și-apoi m& puneţi în gropă,
M& stropiţi c'unt pici de vinu
Că eii mergii în loci străini.
Eă mă ducii pe-o cale lungă,
Nam pe nime să m'ajuugă ;
Et mă ducii pe-o cale lată,

Unde n'am fosti nici odată,

Mergi la trei coţi de pămîntă,
Doi la capătu de mormintii...,

XXIV,
La ună bărbatiă,
(Din Bucovina, comuna

Badeuţă, com. de d-lui Averchie

Macoveii,

preotii),

MGrtea 'n lume n'are fraţi,
Răpesce crai și 'mpărați.

M6rtea 'n lume mare este

De bogaţi nu se feresce

Și pe straci îi găsesce,

Bată-te-ar pustia mârte,

Că n'ai mai fostă cu dreptate,

C'ai
ȘI-ai
C'ai
Și-ai

veniti
luatii
venitii
luati

până la
ce mi-o
până la
mila din

pragii
fostii dragă;
masă
casă;

Cai venită până la pati

Și dragostea mi-âi luatii.
Varianii, Inmorm. la Românt,

31
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Bărbăţeluli mei iubiti, *
Ce ședi aşa de măhnită ?
Te rogi. nu.şedea așa,

-

Seslă-te și te-i primba,. .
Şi
Să
Şi
Să

.

te-i primba prin ocoli
crescă mândru mohori,
te-i primba prin ogradă
crâscă mândră otavă.

Bărbăţelulă mei iubiti!
Mândră

casal mai avută,

i

Casă de-o sută de lei
Şi-ai luati alta de cinci ci
Fără uși, fără ferești,
Intrinsa să vicțuesci,
Că nu-i ușă de eșiti,

Nici ferâstră de prăsită,
Nici drumă de călătorită, ..
Ci numai de putreqită...

XNAV.
La
(Din Bucovina, comuna

ună

bărbatii,

llişesci, dict. de mama

mea Ruxanda.)

Soțioruli mei iubiti !
Tu atuncea mi-ai murită,

Când ţi-o fostii dragi de trăită,
Pe cântatului cucului
Pe eșitulu plugului.
Pluguli șede sub părete,
Boii pascii la erbă verde...

Soţiorulă mei. iubiti!
Da cum de*m'ai părăsiti,
Când ţi-a fosti dramă de trăiti
Pe "'nfloritulii pomiloră,
Pe mirosna. florilor?
N'ai gândit, n'ai. socotitii,
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Când de la noi te-ai porniti,
Că ei de-aici în colea
Soţiorii n'oiă mai avea?!....
De cântatii -ți-ași mai cânta,

Dar” m& dâre inima.
Inima s'a frânt în mine,

Când nu văd sufletii în tine.
Sulleţelulii ți-a sburatii
Sus în cerulă celt înaltă,
ȘI po mine m'o lăsată.
M'o lăsatu să pătimescă,
In lume să nv'osindescu... ,.
Vai stracă inimă
,

Cum

ești tu de străină !..

AVI
La ună bărbati.
(Din Transilvania, districtul Năstudului,
com. de d-lă 7. Simonă.)

Prin celă rit, prin cel zăvoiu

Merge-uni cari cu Șeşe boi,
Caru-i negru, boi-sti neori,
Pogonicir și mai negri.
Dar' Vasile bolnavul,
Bolnavul şi jelnicult
De departe a stricată
Și de-aprâpe a'ngenunchiatii
Și din gura cuvîntată:
— «Ce-aduceţi voi, dragii
mei,
Dragii mei pogonicei?
— «Trei nuelc, trei smâncele
,
Trei feliuri de lecurele!
— «Leâculu mei nu aţi adus
i: ?
— «Lâculi tăi nu lam adusii,
Co 'mirati boii pe la prânzi,

L'aă mâncati de nu s'a prinsă !

-

t
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Si-o 'mtratii boii dela cină,

*

Lai mâncatii din rădăcină.
Plâie mare ce-a plouatăi
Si leculu ţi la mânatii,
L'am cătatii, nu Yam aflată;
Plâie mare ce-o veniti
Şi l6culu ţi lo moliti,
I'am cătatii,. nu Pam găsită !. .

XXVII.
La
(Din Bucovina,

unii

comuna

Dă

Dbărbatit.

Putna,

diet. de Aniţa

Soţiorulă mei iubiti!!
Mândră casă ţi-al gătitii
Într'insa să mi te-aşezi
Pe mine să nu mă vedi,
Tără uși, fără ferești,
Întrinsa să locuesci.
N'ai gătito de trăiti
Ci numai de putreditii.
Nici nu-i ușă de cșitii,
Nici ferestră de priviti,

Ci-acolo de putreditii.
Totă vara mi-ai lucratii
Pentru

trei scânduri

de bradii,

Şi tu multă că mi-ai muncitii
Pentru trei coți de pămintiă.
Şedi copiii lângă vatră
Și n'ati cul să qică: «tată»,
Sedit copiii lângă lemne
Si nat cui să dică: «nene»,
Că nenele lori s'o dusi
Si m pămîntă că mi s'o pusii

Cu faţa la sfintuli s6re
Și cu trupul

-

la r&core;

Iaramidă.)
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Tatăl lori s'o supărati
Și pe dinşii 1 o lăsatu:
Lemnelorii. și -pietrilori,
Nesrilorii străinilor...
«Tătuţă, tătuță hăi!
Strigă Dăeţii mititei,

”

Ian fă dumnia-ta așa

Pe mămuţa n'o lua,
C'o să vină Sâmbăta,
N'a

avea

cine

-

ne la,

Și-a veni Duminica
N'uvea

cine

ne schimba !»

:

XIVIIL

.

|

La uni bărbatit,

(Din Bucovina, comuna Vama, com.
de d-lă Niculaiii Lucanii, cantopă bis.)

Dragul

meii, nume

cinstită,

"In totit locu-ai fostii poltită
,

La hbotezatu

ȘI cununatii

Dragulii met, stăpânii de trebă,
Slugile te-oră aștepta
Simbria când li-i mat da?
Mă mirii cum te-ai înduratii
Moșiile de-ai lăsatii
Toto mândre și gătite,
Tote le-ai lăsată scârbite.
De-amu, fiindă că te duci,
Nu-i mai cosi prin butuci,
Nici nu-i mulge oi la strunoi,
Nu-i mai cosi prin liveci,
»

Ni nu-i mulge în găleți.
Sîmbrașii

te-ori

aștepta

.

Să ţii la-olaltă tirla.
Draguli mei, mândruculi

„Dragulu * mcii, iubitulii meu!

moi,

.

:

—
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Răi ţi-a mai cântatii cuculii
De Lari fi mâneată uliulă
Să nu-i fi-auditi glasulii.
Yprimăvara

mi-a

veni

Pe când codru mi-a 'nlrundi
Pe când ponmi-orii înflori,
Cucii toţi că mi-oră veni,
Plugurile s'ori porni.
Oile, câte mi-orii fi,
La măsură ori sui,
Si Dumnia-ta nu-i mai fi.

De te duci în ceca lume,
Ie-ţi merinde forte bune,
- C'acea

lume-i

cu lăcată,

Nu poţi veni nici odată,
Nici la mamă, nici la tată,
Nici la feciori, nici la fată,
Nici la locu, nici la livadă,

Nici la casa cea bogată. .
— Dară tare v'aşi polti,
Soii bine că noi veni,

Ca să-mi trimeteţi merinde,
Că sei bine că mi-a prinde,
Dar n'o trimeteţi pe sore,
Că sorele-i prea ferbinte
Si le-aduce veştejite;
Da le trimețţi pe lună,
Când a fi n6pte senină,
Că luna-i mai recorâsă
Si-a aduce:o mai frumâsă,
Și mi-o trimiteţi pe stele,
Cam lăsatu tote cu jele.
«Multi iubitul mei hărbatii!
Da cum de te-al înduratii
Pe mine de mi'ai lăsat ?
Da ei mândru te-ași cânta,
Dar m& dâre inima.
Draguli mei şi mândrul meii,
Dragulii mei și scumpulă meu!

—
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NXIN.
La
(Din

Bucovina,

comuna

unii

bărbat,

Putna, diet. de Aniţa

Ilaramidă.)

Bată-mi-o pustia morte,

Multi îi ea făr' de dreptate,

Multi îi ncgră şi urită
Și de lume urgisită.
Că n'are irică de nime:
De bătrânii -nu i-i rușine,
La celui tînără încă: vine
Și pe laiță că mi-l pune. -

La noi încă mi-o veniti.

-

Tocmai când nu m'am gândită,
Și mi-o pusti. picioru 'n pragti
Și-o luatii ce mi-o fosti dragii ;
Și mi-o pusi:picioru 'n masă.
ȘI-o luatii mila din casă
Dela copii şi boresă,
Bărbate, sufletului met!
Ascultă cum te plângă ci
)
Dela capii pân' la piciore:

“Să nu faci acâstă cale,

„Că cu mare supărare,
Dacă tu m'ai asculta
Ei pe tino te-ași' ruga,
Te-ași ruga cu rugă mare
Să mi te scoli pe piciore,
Să te uiţi pe cea ferestră,
Că-ţi vine carte domnâscă
Dela noi să te pornâscă,
Dela noi cu tabăra.
Ori veni şi te-orti luă,
De casă te-oriă depărtă,
Inapoi nu te "'nturna,-

La pămiîntii te așeza

'

—
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La "pământ totii cu r&core,

„

Nu te-i scula pe picidre.
Schimburile ţi s'ori negri,
Cine ţi le-a soponi?
Trimete-le la mândra,
Seumpă soţidra ta,

Pe șuerulii vântului
Prin fundulă pămîntului.
Că ca, cum

.
|

le-a căpăta,

Indată ţi le-a spăla
Totii în spumă de soponii,

om

In lacrimi fierbinţi de omii,
Le-a face ca la unii domni.
Da pe cine le-a trimete?
P& căluţulti vântului

In fundulă pămîntului.
La tine, când ori veni,
Tu 'napoi că le-i neegri,:

SȘi-acolo le-i putredi,
Și-eii la tine c'oiii veni!
NNĂ.
La
(Din Bucovina,

ună

comuna

+

bărbatiă,

Crasna,

dict. de M. Bărbuţă.)

Soţiorulă mei iubiti!
"Sfîntul s6rc-o asfinţitii,
Dumnia-ta ai adormitil.
S6rele o r&săritii,
Dumnia-ta nu te-ai treziti.
Sedlă-te și te trezesce
ȘI-I ved6 'n casă ce este.

Tâte nâmur'le-o veniti,
Nici cu unii n'ai grăită.
Sedlă-te şi te trezesce,
Cu nemurile vorbesce.

—
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i deschide ochişorii
i ţi-l înv&ţa feciorii,
i rădică genele
,
ȘI-ți învaţă tetele.
Soțiorulă meti iubiti!
Da cine te-o sfătuită
La ista drumă de-ai pornită ?
Și cum de te-ai înduratii'
ȘI căsuţa ţi-ai Lăsatit,
La ista drumu de-ai plecati?
ȘI ți-al lăsată mândra casă,
Frumosă și luminsă,
ȘI fi-al făcută alta mtunecâsă:
Fără uşi, fără ferești,
Intr'insa

să văcuesci;

Nici nu-i laiţă de ședutii,
Nici ferâstră de vEdută,
Numai negru și pămîntiă!
XANI.
La
(Din Bucovina,

comuna

ună

Bălăcena,

bărbată,
dict. de Simeon

Mih. Jemna.)

Păpuşoiii Dătută de pâtră,
Băeţei rămași de tată
Sedii în casă supăraţi
Duşi pe gânduri și "ngrijaţi,
Caă rămasă boin tânjele
ȘI casa plină de jele,
C'aii. remasă boi'n ocoli
Și casă plină de dori.
Tâte plugurile umblă
Numai, ală mei stă la umbră,

Num'ală mei pluguţi îmi șede
Răzimati sub celi părete.

Loca » ŞI com.

.

de
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Boi-mi pascii la ârbă verde,
Gospogariu-mi lodinesce
Că elii forte scârbitii este.
La totă casa
Bate cosa,
Dar'la mine
„N'are cine.
Bată-te pustia morte,

Că tu nu mai faci dreptate,
C'ai veniti până -la pragă,
Mi-ai luată ce mi-a fosti dragii.
Plânge casă, plânge masă,
Că tătuțacum vă lasă.
lan plângeţi și voi chetori
După tătuţa cu dori...
Când ar serie cine-ra

,

Unde-a ședea tătuţa
După ce sa 'depărta :

-

.

“

.

Sin pămînti după ce-a'ntra,
Aceluia multi lași da...

XXAII.
La
(Din Bucovina, comuna

*

unii

bărbată

Calafindesci, dict. de „Maria, Lăcătușit.)
+

Bucură-te mănăstire,
Că mândră Îl6re-ți mai vine,
Da nu vine să'nflorâscă,
Ci vine să veștejescă,
Bucură-te ţinterime,

Că mândru trupșorii îţi vine,
Nu

vine să vieţuescă,

Ci vine să putredescă.
La portăla ţinterimii
Stă, dragă,să sfătuimi

Că de adi ne despărţimii

—
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Și mai multă nu ne'ntâlnimă.
Dumnia-ta cât ai lucrată
Puţintelă ai câşștigatu:
Pentru trei coți de pămîntii
Taro multit te-ai mai muncită!
Gospodarulă mei iubiti !
Ce m'ași ruga dumitale,
Să mi te scoli în picidre,
Că ce vântii mi te-o bătută
La pămâîntii de. te-oboritii,
De mi-ar bate şi ma! tare
Să mi te scâle 'm picidre.
lan sedlă-te dumnia-ta
ȘI deschide guriţa.:
ȘI grăesce cu dinsa,

R&coresce-mi inima.
Dumnia-ta,

de când

te-ai dust,

Nu mi-ai mai lăsat r&spunsti
Și de cum te-ai depărtată
..
Nout r&spunsti nu ne-ai dati,
Tare

.

scârbiți ne-ai „lăsată!

XANIIL.:
La

unit

bărbati

(Din Bucovina, oraşulă Câmpulun rii, com. de G, Ciupărcă).

Și mi

te-a pusti

în pămîntă.”

Și-a Dătută vântului din josă

Și-a datii stâlpului casci josti.

-

Soţule, miluța mea!
In ttă serbătorea Botezai și cununai,
La capii de masă crai.
Dar” acum mârte-a veniti
La pămîntă mi te-a isbitiă.
Și-a venită mârtea în vânt

—
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Soţiorulu mei iubită !
Nu sciii cui te-ai potrivită,

Că bine nu i-a priită.

-

Căsuţa ţi-ai părăsitui,
Averea ţi-a! pustiiti

-

|
.

“Și dela noi ai porniti!
.

|

„NÂNIV. La

(Din Transilvania,

comuna

uni

Orlată.

bărbată,

com,

de d-lă

A
Romulă

Siniu,

invăţătoră.)

„Acuma de-o săptămână
A întrată mârtea 'n grădină.

Și s'a pusă pe-o sulumină,
Sulumina s'a uscată,
Mortea 'n casă s'a băgatii,
„Stâlpul casei Ta luati.

NINV.

La uni moșii,
(Din Bucovina, comuna

Sânt-llie, com. de Ioană Cojocariii, stud. imn.)

Moșule, moșucule,
Seumpule, iubitule!
Râgă-te cui te-i ruga,

'
,

Doră mi te-ar asculta,

»

Nu te ruga apelorii,
Că apele-sii mergttâre,
Și mapoi ne'ntorcătore.
Rogă-te la sfintulii sâre

Să ţie diua mai mare,
Cai

nu-i(i de desfătare

C'aqi e qi de despărţire,
De suspine și jelire;

o.
|
,

—
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Și-adi e di de despărțită
Dela toţi câţi te-au iubiti.
Râgă-te la palamariză
Palamariă și clopotariti,
Să tragă clopetele,
Să resune delurile,
Ca saudă nemurile....
Moşuculă nostru iubită !
Mândre case-ăi mai avuti,
Acelea nu ţi-att plăcută: |
La meșteri ai poruntcitii,
Alte noue ţi-au porniti,
Nici din pari, nici din nuele,
Ci numai din scândurele,
Nică nu-i ușă de

cșitii,

Nici ferestră de privită,
Ci numai de putrediti.
Bată-te pustia morte,
Că nu taci nici o- dreptate:
Unde sunt 6meni mai mulți,
Tu acolo nu te uiţi,

Unde mi te chiamă tăpi,
Tu acolo nu te-arăţi;
Undce-sii 6meni puţintei
Tu acolo vii şi-i iei, *
Și leși casele pustii.

Scobori, Dâmne, po pămiîntii
Și vei mârtea ce-a făcută !
Ca venitii până la pragi
Și-a luatii ce ne-a losti dragi.
Moşuculii nostru iubită
Cu cine te-ai sfătuită,
Pe-acestii drumu de te-ai porniti
Valeo răti ne-a mai priită!
Cacestii drumii îi mergători
Și 'napoi ne'ntorcători.

Plângeţi uși, ferești plângeţi,
Că de astădi rămâneți!

—
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Plânge casă, plânge. masă,
De moșulă sunteţi rămase!
La pârtă la. ţinterimii

.
.

Stăi moșule să vorhimii,
Să vorbimiă, să slătuimit
Măcar două trei. cuvinte,
Să lo ţinemu şi noi minte.
Moșule, moșule dragă!
De ţi-a fi cămeșa nceră,
Să mi-o trimeţi mie 'nc6ce
Pe șuerulă vântului
De-asupra pămîntului ;

ae

Că ei, cum oii căpăta-o,
Tare frumosi oiii. spăla-o: ,
Nici cu: apă de isvoră,
Nici cu spume de soponii,
Numai cu lacrimi de omi.
Și după ce mi-oiă sptla-o,
Moșule, ci n'oiii usea:o,
Nici la vântu şi nici la sâre
Nici la umbră și răcore,
Nici în casă, nici afară,.
Numa 'n sînă la inimidră;

ȘI eti iară înapoi
Cămeșa trimete-ți-oiii
Pe şuerulii ventului

|

In fundulă pămîntului!

,

.

NAAVI.
La “uni nănaști,
(Din Pucovina,

comuna Mânăstirea Homorului,

com. de d-l George

"înve&ţătorii.)

Tstă lumea-i cu nânașii,

Num'alii nostru-i în sălașii.
Sberă oile la strungă,
Că nu-i stăpânii să le mulgă;

Avrami,
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lagii vacile.în ocoli,
Mori de-alii nânoșului dorii..
Cobori, Dâmne, pe pămîntu. Să vedi mortea ce-o făcutii,
Că pe noi ne-o sărăcitii,
C'o venitii pân' la ferestă
ȘI-o adusi carte domnâscă
Dela noi să mi li. pornâscă;
ȘI-o venitii pân” la chetâre

"ji

“Ji

“Ji

-,

[i =

Și mi-o. luati mândră

fire,

i-o veniti până la pragii

i-o luată ce-am avută draeii,
I-0 veniti până la ușă
i mro luati mândră rujă!
NĂXAVII.
La

0 nevastă,

: (Din Bucovina, comuna Vicovulă-de-sus, diet.
de Glicheria, Eudochia
Rachila Calancea, și com. de d-la Y. Turturâ
nti),

Scolă, lelicuţă, seolă, |
Că-i hătă multişoră de-asară,
„Amuși a fi diuă iară,

Dumnia-ta n'ai fostă afară.

.

Cucoșeii oră cântă
Dumnia-ta nu te-i sculă,
Sorele va răsări
Dumnia-ta nu te-i trezi
ȘI afară nu-i eși.
S6rele s'a înălță
Pe picidre nu-i umblă.
Seslă, lelicuţă, sc6lă,
- Căi hătă multișorii de-asară,

le-ţi pânza de pe obrazt

Și vedi” mârte cu năcazii,

Și-țI ie pânza cea supţire
O'astă morte e cu dile.-

şi

—
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Mortea, unde poposesce,
Gospodari-i despărțesce,
ȘI ea unde-a poposită

Pe cei dragi i-a despărțită.
Bată-te pustia morte,
Tu nu tacă nici o dreptate,
C'ai pusă picidrelen prag Și-al luatii co ni-o fosti dragii,

ȘI-ai pusi câtele'n ferestă

Și-a! luată mila din casă.
Lelicuţă, gospodină,
Nu-ţi lasă casa străină:
Străină şi supărată |
Camu n'a fostii nici odată!
Astă

casă-i cu cămară,

Tare ţi-o mai fostă amară.
Plângeţi uși, plângeţi feresti
Că de mâne. remâneţi.
Plângeți și voi chiutori

Că v'a fosti de ajutorit.
Sedlă, lelicuţă, scâlă,
Că-i hătă multişori de-asară!
Fie-ţi milă de băieți,
Că tare-sii înprăștieți.
Că biieţii fără mamă

Nu-să băgaţi la nime'n samă.
Cin i-a lă, cin” i-a schimba
Frumnșelă ca dumnia-ta?
Ori eșire până'n drumu
Cu inima arsă scrumi |
Șl-oriă vede femei așa
Cum ai fostă și dumnia-ta,
ȘI că bieţi-oră cugeta
Că eşti toema! dumnia-ta,
"ȘI tare te-orii aşteptă
Toti cu ușuţa cr&pată
Să mai întrin cas'odată.
Scolă dragă, lelicuţă,

—
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te-om pune la trebuţi

Să te primbli prin căsuță
Să ne faci n6u& urmuțe.

Când erai în opineuţa
Ne făceai n6uă trebuțe.

-

|

De când eşti cu păpucași
N6uă trebă nu ne faci.
Dragile nâstre picidre
Tare-au fostă străbitătore,
Iar de-acuma

Din picidre
Mintă?n

*

îlore,

Din 'căpute
Ruji bătute,
Din mânuţe
Flori albuţe,
Din guriță
Tămâiţă.

-

“Dragii noștri ochișori
Cum

s'ori face pomișori.

Din sprincene
Viorele.
,
Scslă, lelicuţă, scolă,
„Că-i hătă multișoră de-asară !
Și te uită pe ferâstă ,
Că-ţi vine carte domnâscă
De la noi să te pornâscă
Pe cărare necălcată,

Pe r6uă nescuturată
La scaunulii celt de pâtră,
Unde merge lumea tâtă,

Unde-i ușa de hârtie
Câţi ori trece toţi storii serie.

,

li întra și dumnia-ta

darianii, Inmorm.

Și-acolo te-orit însemna
ȘI 'napoi nu ti 'nturna.
Seslă, lelicuţă, scâlă
Și mi-i eşi pân” afară,
la Români.

.

35

.

*
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Că ţi-o venită nâmuile
De prin tâte
Cu ele ca să
Dumnia-ta te
Cu dinsele nu

părțile
orăesci;
fudulesei,
grăesci.

Seolă-te şi mii privi
Cum mi te plângi băcţii
Și mi te plângă la picire
Dâră mi te potii sculare.
Noi să scimu că te-amii sculă
Dâmne, mândru te-amii cântă.
Noi să scimii cum te-amii trezi,
Dâmne, mândru te-amu boci.
Noi de asta n'amit gânditii,
Că teii hrăni de trăiti.
Seslă, lelicuţă, seâlă,
:
Că ţi-a fi destulu de-asară !
Și te scâlă pe picidre
Și ne spune ce te. dâre.
A dumi-tale dureri
Că i-ati încetati' de icri.
Dumnia-ta multă ai umblatii
Peste I6ci nu ţi-ai mai dată,
Numai pânza şi toiagulu
Acelea că ţi-a lostă I6culă.
Scdlă, lelicuţă, scolă,
Că-i vremea de mersti pe afară.
Vremcea-i mândră şi frumâsă,
Dumnia-ta te duci de-acasă.
lan scâlă și hai pe jost

Că drumului nu-i grunzurosii,
Multii e mândru și frumosti.
Lelicuţă ! un” te duci
Cu pieptaru şi cu papuci?
Pe cărare necălcată :
Pe r6ua nescuturată ?
touţa s'a scutură
Şi urmuța s'astupă.

.-

—
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Lelicuţă, dumnia-ta,
Dacă

te duci de-acolea, .

Dup” ape nu te lua,
Că apele-sti ducătâre
Și 'napoi ne'mtorcătore.
Ian ie-mi-te după s6re,
Că sorele-i ducătorii
Și'napoi întoreătoră.
. Seslă, lelicuţă, seslă,

Că- hată multişorii de-asară!

Că tu, de mi tei sculă,
Noi

tare ne-omi

bucură,

Dar de nu mi te-i sculă,
No! la groparit ne-omi rugă
Să facă gropița ?n faţă
Să mai vii odat' acasă
Să veţi băcţii ce-orii face?
Sub o ţernă de pământ
Este-ună bujori înfloritii,
T6tă lumea Pa urită
Dumnia-ta, L-ai îndrăgitiă.
Lelicuţă!' ce-ai făcutii?
La toţi inima le-ai ruptă !
Cât

a tostă

vara

de mare

AT statii a te văetare
Căpătâiulii a-ţi mutare
Și la umbră și la sâre
Unde ţi-ar fi mai răcâre,
Pân” amu mi-a părută șagă
Dar” ami în pămintu te hagă

Cu spatele la răcâre

Cu fața la sfintulă sâre,

Cu spatele la pămîntă
Și faţa la duhuli
Da

cine

sfinta,

te-o sfătuiti,

Acela nu ţi-o priitu,
Acela te-o dușminită

Ca să nu fii pe Ppămiîntit.
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.

Seolă, lelicuţă, scolă
Şi te scolă și ne spune
Ce-ai v&dutii pe ceea lume?
De-ai v&dutii ceva vr'unii bine,
Vin' şi me ieși pre mine,
.
De-ai veduti ce-va vrunii răi

Lasă-m& la Dumnedei!

,.

e

ANĂVIII.
La

Da

o mpvastă,
-

(Din comuna

Calafindescă,

în Bucovina,

dict. de Catrina Racolţa.)

Vine mortea mâniosă,
ME găsesce bendi la masă,
Si totu dă ca să mă iec,
[Ei o rogii ca să mai stec.
Ei o rogii ca să mă lasă,
Ea se face mânissă.
Eu o rogi, că am copii,

Ea îmi dice: fă cesciă,
Cu mine musai

să vii!

Et dieii că nu mi-i de ducă,
Ea de capii că mă apucă
- Și la pămîntii mă isbesce,
Sângele'n trupă mi-lii r&cesce.

Eu de frică şi 'ntristare :
Prindiă a strigam gura mare:

Săriţi surori și voi fraţi,
Săriţi și nu

mă

lăsaţi!

acă mârtea mi-o venitii
Tocmai când nici n'am gânditii,

La pămintii că m'o isbitiă,
Sângelen trupii mi-o rtcitti,
Si mă duce 'm ceea lume,
Unde nu mă sciii cu nime.
Veniţi frați și voi surori

Si m& podobiţi cu: flori,

*

,

„o
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M& scăldaţi în apă rece,
Pân' la grâpă mi-ți petrece,
Și să mă stropiţi eu vină,
Că 'napoi n'am să mai vinu,
Dragii mamii copilași,
Scumpii mamii cuconași!
Să v& sărută pe obrazii,
Că de mine c'aţi remasti.

Și tu scumpa mea soție,

Soţie de cununie,
Să te sărutii pe obrazii,
Că de mine cai rămasti.
Ticălosii

tu omi

de lută,

Ce mi-ai piată la pămîntii
Și te baţi cu gânduri multă,
Lasă feciori să-ți trăâscă
Și să mi te pomenâscă.
PFeciorii că vorii

trăi,

Pe tine te-ori pomeni.
Sufletulă în rai sa duce
Unde viaţa-i multi mai dulce,
Unde cântă îngerii,
Îngerii ȘI--archanehclii ;
Unde 'niloresci florile.

Și-mi înverqescii frundele
Și-aninâsă pâmele

ȘI cântă pastrile
„De râsună văile...»
- Hai, hai, hai, suflete hai!
"Că nu-i multi până la raiu,
Că sfinţii te-orii întrebă, «
Dumnedei te-a judecă
Șl-acolo sama ţi-i dă!

—
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NĂNIA.
La o nevastă.
(Din Bucovina, comuna Vicovulă-ele-sus, com. de d-lă V. Turturâni, preoti.)

Seolă, scolă, Măridră,
Căi hăt multişorii de-asară'!

Scolă, scolă și mi-i spune
«Ce-ai vădutii pe ceca lume?
De-ai văduti ceva de bine
Scdlă-te și mie-mi spune,
De-al vădutii ceva de răi,

Lasă-m& la Dumnedcă!

.

Scolă, scolă, Mărioră,
Scolă dragă surioră!
Că muiata (1) câtii ai munciti
Puţintelă ţi s'o venitii,
Numai doi pași de pămintii;
Multișori mi te-ai luptatii
Pentru tri: scânduri de bradii.

Scolă, scoli, Măridră !
.

Că- hătă multişoră de-asară,
Dumniacta n'ai fostii afară,
Şi-i hăt multișoră de ieri,
N'ai vedutii sâre pe ceriă.
:
Nu scii perina ţi-i mâle,
Ori nemică nu te dâre,
Ori scorțarulii ţi-i frumosi,
Cum te-ai pusi nu te-ai întorsii.
Sc6lă-te și te trezesce
ȘI cu

noi ceva

:

grăesce,

Că mare somnit te-o păliti
!

Dumnia-ta

ai adorfăitii

ȘI de somnii nu te-ai hrănitii.
(1) A/niata prescurtare

din

domuia-ta.

.

—
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Noi mai puţinteli doriimit
Şi de somni că ne hrănimă.
Ai umblati melegurilc,
Ca să-ți găsesci l&curile,
Lecurile n'ai găsitii
Și eu capul te-ai plătitii.
Și cum de te-ai supăratit
Soţulă de ţi Vai lăsati?
Și cu cine te-ai sfăditii
Și soțulu ţi ai urită ?
Că venial de-unde veniai
Și cu elă te stătuiai.
Da de-amu, când a veni,
Cu cine s'a sfutui?
Și te-o bătutii mare ventă

ȘI te-o culcatii la pămintii,

Să mai bată cât de tare
Nu te-a pune pe picidre.
Și ţi-o veniti nemurile
Pe la tote porţile,
- ȘI-o veniti în fuga mare
Să te găsâscă 'n piciore.
Da de giaba s'o trudit
„Că mortă mi te-o găsită!

NL.
“La unit frate.
(Din Bucovina, comuna

Crasna, diet. de Măriora Dărbuţă.)

Scâlă, scolă,. frăţiore,
Ca răsăriti sfîntultă s6re,

Și lă urmă prin ogradă

Să
Și
Să
Și

crescă mândră otavă,
fă urmă prin grădină
crescă mândră sulcină,
fă urmă prin ocoli

„Să erâscă mândru mohori.

— 352—
Sc6lă-te şi te trezesce
Și cu noi ceva vorbesce,
Că de când mi-al adormiti
Cu nimene n'ai vorbiti. :
Da cum de te-ai înduratii
Și căsuţa ţi-ai lăsat ?
Alta nouă ţi-ai aflati
Fără uși, fără ferești

Intw'însa să vieţuesci

Și-acolo să putredescă !

E

Da cum de te-ai îndurat
Căsuţa de ţi-ai lăsată,
Căsuţa ta cea -frumâsă,
„ Frumâsă și luminâsă
Pentru

una

'ntunecâsă,

Un' nu-i laiţă de ședutiă,
Nici ferâstă de vtduti?

NLI.
La

unit frate.

“(Din Ducovina, comuna Mănăstirea IMomorului, com. de d-lă G. Avramiă, învăţătorii.)
Frăţioruli

mei

iubită,

De ce ședi așa mâhnitit
Și cu balțiă acoperitii?
Sc6lă-mi-te și grăesce
Și ceva ne povestesce,
Și te uită pe ferâstă

Cum îţi cântă cucu 'n costă,
Că-ţi vine carte domnescă,

Vrei la drumi să te pornâscă,
Să te ducă
De-unde nu
Ceea lume-i
Nu se vede

'n ceea lume,
mal vine nime.
ună Sodomii,
omi pe omiă.

—
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Ceea lume-i cu stăpâni
Și de-acolo nu mai vint.
De-aşi sei. bine ca-i veni,
Vămile ţi le-ași plăti
Și drumulă ţi lași podi!

ALII.
La unit frate.
(Din Bucovina, comuna

Putna, dict, de An. Haramidă.)

Scolă, seolă, Irăţidre,
Că afară-i mândru sâre;
Sedlă și eși până 'n pragi,
Să-ţi vedi vacile cum ragii
Tâte cu botulii pe gardi.
Scolă şi te-i preumbla
Prin ogradă,' pe-unde-i vra,

Să-ţi vedi boii ce mai facti
Că din gură nu mai taci;

.
)

Să-ţi vedi oile cum sboră,
Cum iesă din sălașii afară,
„Că n'are cine le mulge,
Nici la păscut cin” le duce.
Că cine mi le mulgea
Și la păscutii le ducea
Se duce de pe-acolea,
Noi mai multă nu lomă vedea...
Scslă, frățicre, scolă, .
Camu-i multişorii de-asară.
Mai de multi când te culcai,
Mai de n6pte te sculai,
Prin casă te preumblai
Și cu nevasta grăiai.
D'amu nu sciă ce somn grei
A dati peste capulii tău.
“Nu seci ce somi te-ohoritit

—
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Că nu mi te-ai mai treziti
Și cu noi n'ai mai vorbită.
Nevasta s'a supăratii,
Pe dinsa la ce-ai lăsat
Lemniloră și pietrilorii,
Negriloră străinilor.
Pe

când dumnia-ta

trăiai,

Ori și unde te 'ntorceai
Nevasta, ce mi-o aveai,
Ori și 'n ce locii se ducea
Ea toti cinste că găsia.
Da de astădi în colea,
Ea ori unde va umbla,
Ori și 'n cotro s'a 'nturna
Totii peste răi că va da.
Mici și mare de-acuma
Rău la dinsa va căta!
ALIII.
La
(Din Bucovina,

camuna

uni

frate tînârii.

Calafindesei,

die.

de Catrina

Dragulă nostru,
Frățiorulă nostru!
Dragul nostru
“Tinerelulii nostru !
|

,

Dragul

nostru,

Frumușceluli nostru !
Da cum de te-ai înduratii
Și pe noi de ne-ai lăsată
Tocmai când n'amii cugctati ?
M'ași ruga et dumi-tale

Să te lași de astă cale,
Că tare-i cu supărare.
Că noi de-astădi în colea
Frăţioră n'omii mai avea.

Racolţa.)

st
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Du-te, du-te și mai vină,
Și nu mă lăsa străină!

Dar mergândii în ceca lume |

Ascultă-mă ce ți-oiti spune:
Nu te lua după ape,
Nici după păree late,
Că apele-sti mergătâre
Și 'napoi ne'ntorcătâre ;

Ie-te după slintult sâre,

Că sorele-i mergitorii
Și "'napoi, întorcători,
Dragul nostru,
Frăţiorulii nostru
Dragul nostru, |
Tinereluli nostru!
Dragul nostru,
Frumușelulă nostru!
Lecurile dumi-tale
Le-aă luati cerbii în cârne.
Nu sciii cerbii le-au luată,
Că noi nu le-amă mai aflată
Ori și cât le-amii căutatiă,
Noi Iccuri de-amii fi găsitit
Dumnia-ta n'ai fi murită,
Ci mai multă ai [i trăită,

Așa noi nu le-ami găsită”
Și dumnia-ta ai murită,

Și pe noi ne-ai părăsitii
Când mai bine-ai fi trăită,
Dragulii nostru tinerelă,
Scumpulii, nostru frumușelii !
N'amii gândită, n'amii socotiti,
De ce drumiă că te-ai gătitu.
Da ne-amă ruga dumi-tale
Să te lași de astă cale.
Și dacă nu te-i lăsa
Apoi cit iar te-ași ruga
Ca să ne spui dumnia-ta

.

—
-
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.

Inapoi când ti turna?
Dumnia-ta așa ne-ai spusit
Că spatele ţi le-ai pusti
Si ţi le-ai pusti la pămîntii
Și faţa la r&săritii
Și la noi n'ai mai veniti.
Draga nostră, față albă,
Cum sa face țernă ncoră; ..
Dragii noștri ochişori,
Cum s'ori face pomişori ;
Dragile n6stre mânuţe, ,
Cum ori cresce flori albuţe;
Dragile „n6stre piciorele,
Cum ori eresce floricele,
Busuiocii şi viorele
Și nu-i mai umbla cu ele!

-

NLIV.
La
(Din Bucovina, comuna

unii

frate holteiii.

Botanii, com. de d-l Vasile: 'Purturenii, preotii.)

Seolă, scolă, frățidre,
Și te sc6lă pe picidre
Și to rogă la sân-s6re
Să fic diua mai mare,
C' astăţi nu-i Qi de 'ntâlnire,
Ci e di de despărţire
Dela

fraţi, dela

surori,

Dela orădină cu flori, «
Dela mamă, dela tată,
Dela: lumea adunată,
Cu care-at: trăită odată.
De cești călători pe cale,
lan scolă-te pe picidre,
Și pe toți, câţi au.veniti,
Frăţiorulii mei iubiti,

'

După masă mi-i poftesce
Și pe toți mi ţi-i cinstesce,
Că ati veniti nepoftiţi,
Și soră duce necinstiţi.
Dacă

ești tu mire,

spune:

A cui fetişcră iei?.
Iei ficuţa ventului
Din fundulă pămîntului!
Cine

nunta i-a

vedea?

Numai luna și c'o stea!
Năfrămuţa

i

cea de mire

'Ți oră pune-o la psaltire, '
lară ceea de nânașii
ŢI-orii pune-o. la prăpurașă.
Sus în del la restritii

Este-unii pomii mândru'nfloritii

Cu crengile de argintii.
Seobori, Dâmne, pe pămîntă
Și vedi mârtea ce-o făcutii.Ce-o făcutii, n'o făcutii bine,
Că te-o omorită pre tine.
- Plângeţi uşi, plângeți fereşti,
Și tuspatru voi păreți,

Că de N. remâneți!
ALY.
La

unii frate

holteiiă,
.

(Din Bucovina, comuna

Putna, dict. de An. Hăramidă.)
.

Bată-te pustia morte,
Cum ești tu făr' de dreptate!
Cum mi-ai pusi picoru'n pragi
ȘI-ai luatii ce mi-o fostii dragă;
Și mi-ai pusă piciorum masă,
Mi-ai luati mila din casă.
Bată-te pustia morte,

—
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Cum cești tu făr'de dreptate!
N'ai avutii pe unde 'mbla

*

Şi pe cine'mi-li
lua ?'Ce mi-o fostă mie mai dragi
Pe acela mi-Vai luati?
Bată-te pustia mârte

Cum

ești tu fă” de dreptate.

Al veniti pe ne-așteptate
Ca să ici pe-alu nostru rate,
Să mi-l. umpli de otravă

Și să mi-lă ducă pe otavă,
Pe

otavă

necăleată,

|

"Pe r6ua nescuturată,
La scaunului cel de petră,
Unde

merge

lumea

tâtă,

Si-unde ușa-i de hârtie,
Câţi mergii toţi să se înscrie

Ca'napol să nu mai vie.
Iratele nostru iubiti
Nu scii cin' te-o sfătuită
Pe-acestii drumi de te-ai porniti !
Dâmne! răi ţi-o mai priită!
Și noi nu sciit ce ne-omi face
Doră te-am putea întâree.
ŞI nu scimi cum vomă cântă
Dâră te-amii putea sculă,
ȘI nu scimit 'cum vomii srăi

Dră

te-ami pute trezi.

Scslă, frate dumnia-ta,

Scolă și te-i preumblă
ȘI tei preumblă prin casă
Dela

ușă pân'

la masă

ȘI-I ved6 cum te jelosce .
Ori și cine te privesce,
Dela mici și pân'la mare
Pentru fața dumni-tale.
Seola, scâlă și ne spune:
Vătăjelii pe cinc-omă pune?

—Da puneţi pe cine-ţi pune,

Că ei nu vă mai poti spune!
—Scdlă, -sc6lă și ne spune:

Drușcuţă

pe

cine-om

pune ?

—Da puneţi cinc-ți vra,
Că că nu m'oiti mai scula!
—Sc6lă, pune-te'n ferestă,
Ca noi ne-omii-duce'n cea costă
ȘI ţi-omi stringe Horicele,
Busujocii și văsdogele,
Să le duci la nemurele.
Și te uită pe ferâstă,
ȚI-o

sositii carte

-

domnâscă

De mâne să te pornâscă
Cu pistâle poleite
Și cu tote zugrăvite ....
Săriți frați, săriţi cumnați
ȘI mi-l îngrădiți cu bradi .
Că de mâne în colea

NLVI.
La unii frate însurată,
(Din Bucovina,

comuna

Stroesci,

com. de Grigore

Polceă.

stud, &imn.)

Voi aţi tostii numai doi fraţi

Ca doi bradi, mândri și nalți,

Ca doi braqi dintr'o trupină

Ca două flori din grădină:
Unulă tu, altulă SaghinăCe-a rtmasti acum străinii,
Scolă, frățidre, sc6lă
Că ţi-a fi destulti de-a sară!
ȘI vorbesce cu Saghină
Că mi Val lăsatui străină.
“Scolă, spune-ne ceva:

a.

—
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Pe copii cin' i-a ?nvâţa?
la străinul, dac'a vra,
Dac'a vra, ? dacă n'a vra
Dac' la dur€ inima!

A

|

7

Seslă, irăţiore, scolă;

Că ţi-a fi destul de-asară!
Nu

ţi-i milă și pecată,

Că copiii ţi-ai lăsat

*

,

Pe cârnele vetrilorii
"N braţele străiniloră?
Scdlă, scolă, frăţidre,
Rădică-te pe picidre
Şi vorbesce cu tătuca,
Că râu i-al ruptă inimuca.
Tătuca nostru iubiti
Câtă glotă a avută,
Numai doi din sati a dati
Și-amândoi că lat lăsatii.:
Scolă, frățidre, scolă.

Se
.
i

Că ţi-a fi de-ajunsii de-asară.
Vei copiii ce-ai lăsatu'
Intra cui semă i-ai dati,
Pcetriloră și lemnelorii

,

"Si negri străiniloră!
NLVII.
La 0 soră.
(Din Bucovina, comuna

Stroesci, com. de Grigore Polcei, stud. gimn.)

Vai! soră, ce mi-al făcut?

Căsuţa „ţi-ai pustiiti,
Bărbatulu

|

|

ţi-ai veduvitti.:

In cotro s'a înturnă
Toti vtduvoii lori strigă.
Vai! soră, ce-ai. cugetatii?
Băicţii ţi-ai străinatu,
Cui vorii dice de-am: amamă»?

—
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Cine să-mi bage m scmă?
Seolă, scolă, surioră,
|.

Și mi te .primblă:pe:afară

Și vorbesce cu gura, Că tu ne-ai ruptă inima.
Ne 'ntâlniami odată 'n ani

ȘI nici atunci nu vorbiami, Că
Că
Că
La
Hai,

tu toti așa mi-ai disu:
de alt dată vomit vorbi,
ne audă străinii.
pârtă la ţinterimii
soră, să slătuimi,

-

.

Că de-amu ne despărțimii.
Ilai amu și-omti sfătui
Să ne-audă străinii,
[ai amu să sfătuimti:
Unde:avemii să ne 'ntâlnimi:
La scaun de judecată,
Un'se strînge lumea: tâtă.
ȘI-acol' numai ne-omi tâlni,
Cu gura: n'omii sfătui,
Soră, inimă de pctră,
-

Răspunde-mi macar odată,
Respunde mi cu gura ta!
Și mângăe-mi

inima!

ALVIII.

La o soră măritată.
(Din Bucovina, comuna

Calafindesci, dict. de Catrina Racolţa).

Draga nâstră soridră!
Da cum de te-ai îndurat

Și pe noi că ne-ai lăsată?
Draga nostră,

“Scumpa

nâstră!

Da cum de te-ai îndurații
Copiii de ţi-ai lăsată?
Jlariană,

Inmorm.

la Români.

36

e
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Draga nostră,
Mândra n6stră !
Da cum de te-ai înduratii
Gospodariuli de-ai lăsată?
Draga nâstră,
|
Sora nâstră!
Da cum de te-ai îndurată
Gospodăria-i lăsatii?
Frumâsa-ți gospodărie
A r&masii negră, pustie.
Bărbatul ţi-ai văduvitu.

Copiii ţi-ai serăcită,
Căsuţa ţi-ai pustiit !
Draga n6stră tincrică,
Scumpa n6stră frumuşică!
La noi când vei mai „veni,

Cu noi când vei mai vurbi,

Copiii când ţi 'nvăţă
Să scie pe mămuca ?
Draga nâstră soridră,
Mândra noștră florisră!
Mare

venti

o mai bătut,

La pămintu te-o doborită.
Când ară bate-unii vântă mai mare
Pâte te-ari sculă 'n picidre.
Draga n6stră soridră,

Când ai eși -pân'afară

p

“pu

Să te bată venti de vară,
Să te vadă slîntulă sâre *
i luna pe când răsare.
sorele când to-arii zări,
Cu noi pote-al sfătui.

Luna

când

mi te-artă vede,

Cu noi pote-ai mai șede.
Draga nbstră, suriră,
Scumpa n6stră floridră!
La ușă la ţinterimă,
Da in stăi să sfătuimii,

Că de-amii ne despiărțimiă!

—
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NLIA.
La

o fată,

'
(Din Bucovina, 'comuna Stulpicani,
com. «e Nic, Cotlarciucă, stud.
gimn.)

Draga mea şi Părăstuţă,
Tu mergi dup'a ta mămuţă.
Da tu iacă nu-i găsi-o,
Pe dinsa nu-i nimeri o.
Pe min” de mei ascultă,

Eu la ca te-oi îndreptă.
In cea lume când i "nţră
Să te uiţi "din a drepta,
ȘI-I vedea pe mămuța,
Insă ca cum te-a vedea
La tine va alergă

Și pe locii te-a întrebă:

„Nu

Ne-ai vădutii pe prisp'afară,
Cămeșa nâgră cernelă,
Fripte-arse la inimidră.
Că 'mcotro vântul ne. bate
Toti ne Îvige şi ne arde,
Din cotro ne aburesce

Ne arde și ne jupesee,

,

.

ne-ai vădutii unde-va.

Tu să spui mămuţi-așa:

.

,

Ne lrige și ne prăjesce!

a.

.
,

,

.

L.
La o fată.
.

(Din

1

Ducovina,

comuna

-

.

Stulpicani,*» com.

de Nie. Cotlareiucii, stud. gimn.)

Draga mea și Năstăcuţă,
Multi iubita mea fiicuţă!
Tu ori de unde-ai veniti

.
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“Tătuță te-o suduilii,
Tu la mine ai venitit
Mie mi te-ai jeluiti.
Draga

mea

și cea

..

scârbită,

Tu stai pe laiţă lungită,
Da ei pe coptoriă trudită.
* De-aceea-mi pare

mai

bine,

Că nai să te plângi pe mine,
Că tu, ori de-unde-ai venitii,
Nici când nu te-am probozitu.
Cam fostii destulii probozită
Și de Dumnegeii bătută.
„Da râgă-lu pre Dumnedeii
Să nu te bage la râti,
Că destule-ai pătimită”
Câti

în lume

mi-ai

-.--.
|

trăitii,

Și destule-ai trasă la pată
Pân” ce sufletul ţi-ai datii.
|
Nu mi-i jele c'ai muritii,
Mi-i jele cum ai trăită,
"AY lucratii și te-ai cârpită,
Te-ai pusă la patit și-af murită.

Si pe-atuncea te-ai trecuti,
Când tatălu tău so porniti
Pe-aratulii” ogorului,
Penverdituli câmpului,

Semănatulă stratului.
E

te-oit aștepta la prăşiti,

Tu te-i găti de putredită.
Așa dice omulii» ista

Ca trăi câtă va fi lumea.
Da omului să nu gândâscă,
Câtii lumea n!'o să trăâscă.
Vine mortea cu fuga
“Și mi-l scurtă viaţa!

—
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LI.
La

o fată

orfană.

(Din Bucovina, comuna Stulpicani, com. de Nie.

Cotlareiucă, stud. gimn,)

Draga mea și garofiță!'
Sedlă, seâlă, te trezesce,
Și cu noi ceva vorbesce,
Și te uită po ferâstă:
e
i-o sosită carte domnâscă,
Dela noi să te pornâscă,
Să te ducă 'n ceca lume,..
De-unde nu mai vine nime,
Acolo când îi intră
Să te uiţi din a duâpta,
Că-i vede pe tătuţa,
Eli îndată te-a 'ntrebă:
Nu ne-ai vădută unde-va ?
Dumnia-ta să-i spui aşa:
Că de unde amii venită
Pe tătuța n'amiă găsitii,
Numai pe mama plângendă,
„Tâte drumurile. 'mblândi .
Pe bărbată astii-felt Docindă:
«Bată-te pustia, mârte!
«Cum nu” faci nici o dreptate,
«Cai veniti pân' lă ferâstă
«ȘT-ai luată stâlpulă din casă,
«AI veniti până la vatră

«ȘI
|

mi-ai luati mila tâtă.

«Când mi-a fostii lumea mai dragă,
«ătunel-al venitit în grabă
«Și "n casă mi te-ai hăgatii

«Și bărbatul mi-ai luată
«Și Vai dusă în ceea ţară

«Din mijloculii satului
«În mijloculit ținterimului.

..

:

—
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«Și pe mine m'ai lăsată
«Făr' de sprijină, fă de slată,
«Cu nouă mici copilași
«De tătuţa loră rămași.
«Și "Varvara seraca .

«De-amu ce să facă ca?
«C'acasă când a veni
«Pe tătuța n'a găsi,
«Numai copiii plângând
«Și de mâncare cerândă '»
Draga mea și garofiţă !

Tu n'ai fraţi să te jelescă,
Nici surori să te bocâscă,
Părinţi să te pomenâscă.
Că tătuţa o muritii
Florile când o'nfloritii ;
Și mămuţa s'o trecută,
Când florile o'ngălbinită ; .
Ionii s'o dusi în cea lume,
Când culegeai tu alune;
Soră-ta

de

”

aici s'o dusi,

Când s6rele o apusi;
Iar” ceialalţi ati muritii
Când s6rele-o răsăritu.
Și-amu nime te jelesce,
Nime nu mi te bocesce,
Nime nu te pomenesce. :

LII.
La
(Din Bucovina,

comuna

o fată

Stulpicani,

strmană,

com.

de Nic. Cotlareiucă,

Draga mea și strmănuţă,
Scumpa mamii Măricuţă!
Pe străini că i-ai slujitii, .
Multe cămeşi le-ai cusutii,

stud. gimn.)

—
Dar”

56

ci râu te-ati

—
miluită,

Borşuli caldă nu Var găsitii
Nici mămăligă pe blidu.
Pe la străini te-ar hrănitii
Până ce te-ai bolnăviti
Și de dile te-a! gătiti
Și pe laiţă te-ai luneitiiDraga mea și Măricuţă

,

Când îi cosă pui şi-altiţe?
Dragele mele mănuţe
De-amu nori mai cos'altiţe,

PI

Dragile mele degeţele *
Norii mai face găurele,
Dragile mele pici6re
N'orii mai. face urmușore.
Ci-orii rămânea 6se g6le;
Dragii mei și ochișori
Cresce-ori mândri pomişori,
Inapoi de-i mai veni,
Numai pustiit vel găsi)...
LIIL.
La

“(Din

Bucovina,

comuna

o fată mare,

Vicovulit-de-sus,

dict. de Glicheria,

Eudochia

chila Calancea, și com. de d-li V. Turturenti.)

Seolă, Măridră, scolă,

Că ţi-a fi destul de-asară!

-Frumușeli mi te-ai gătită

Pe acesta drumu te-ai pornită,
Dar ei mă rogi dumi-tale

Să nu faci acesta cale,

'

Că-i cu multă supărare

Și cu mare cheltudlă.
,

„Scdlă, Mări6ră, scâlă !
Și te du' în grădiniță
Şi-i culege româniţă

|
-

.

şi Ra-
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Si mi-i face struțurele

Şi-i duce la nemurele,
Şi-i face ună struți mai mare
Pentru laţa. dumi-tale.
Draga nostră un! te duci
Cu sacnă (1) și cu papuci?
Păpucașii dumi-tale
Nici de colbii nu-si colbăiţi,
Nici de 's6re nu-si” păliți,
Numai de drum îsi gătiţi.
Dragii noștri păpucași,

.

e

Că de-amu norii face pași.
Scolă, Măridră, se6lă

„Și ţii lua iertăciune
Dela fraţi, dela surori,
Dela grădina cu flori,
Dela stratii cu busuiocii

Dela cârșmă,

dela jocii.

Scâlă, Mariră, seolă!
Nu scii perina ţi-i mâlc,
Ori nimică nu te dâre,
Ori scorțarulu (2) ţi-l frumosii
De-asară nu te-ai, întorsiă.
Da cum de te-ai înduratii

Pe mămuţa cal lăsat?
Fic-ţi milă de mămuţă, |
C'o rimasii tare slăbuţiă,

|
Si

.

Că mămuţa dumi-tale
Pânamu "nainte vreme
Din cotro ca că veniă.
Totii acasă to găsiă.
Da de-ami "nainte vreme,
Din cotro ca. ca veni
A casă nu te-a săsi.
(1) Sucnă se numesce unii strai de lână în colore
reverenudci preoţesci, dar fără mâneci,
(2) Scorţariă se numesce uni țolti de lână.

rOȘĂ, cu flori, in forma

—
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Sedlă, Măridră, scolă!
Că mămuţa dumi-tale
Demincța s'a sculă
Prin toti cotulii te-a căta
Totit Măridr'a striga.
Scolă, Măridră, scâlă! .«
Că mămuta dumi-tale
Multă supărare are,

Că Duminică venia,
Frumușeli

mi-te gătia,

La biserică te pornia. *
De la biserică venial
Bine. nu te hodiniai,
ȘI la jocii mi te: pornial.

Duminica mi-a veni
Ea pe cine mi-a găti
Dacă dumia-ta nu-i fi?
Seslă, Mări6ră, seâlă, Și te scolă și ne spune
"Ce-ai vEdutii pe cea lume?
De-i ved& pe-unti nemi do-ală met,
De i-a [i cămeșa ndară,
S'o trimată s'o facu albă,
Nu cu apă din isvorii,
“Niei cu spume de soponii,
Numai cu lacrimi de omă.

Cămeșa că ți-oii spăla
Unde cuculi s'a ,scălda,
Pe trandafiră ți-oiti usca
ȘI ţi oii strînge-o păturele
Și “ți-oiii trimite-o cu jele
Pe șuerulii ventului
In lundulii pămîntului.

—
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LIV.
|

.

-

La o fată mare.

(Din Transilvania,

comuna

Ovlată,
'

Ă

com. de d-lă Romuli Simu,

învățători.)

.
.

Fiica

mea,

mirâsa

mea,

Scumpa mea, iubita mea!
Da unde ţi-i mirele,
Unde mi-i ginerele?
O tu, dragă, Tai alesti
Și "nainte ai trimesă
Pe șueruli vântului

In fundulii pămîntului.

e

.

Fiica mea, miresa mea,
Scumpa mea, iubita mea!
Că tu mi te-ai măritat
Dup'uni feciori de "mperată,
ȘI eă nimică nu ţi-am dati!

LV.
La o fată mare.
. (Din Bucovina, comuna

Vicovulă-de-sus, com. de d-lă V. Turturenă, preotii.)

Se6lă, Ilenucă, scolă,
Scolă, scolă și ni-i spune

+

- Ce vânti răă mi te-o ajunsă
De ne-ai lăsatii şi te-ai dusi?
ȘI te-ai dusii la logodire
Singurică făr' de irc.
Și cui mi te-ai potriviti,
De ne-ai lăsatii şi-al fugiti ?
Bată-te pustia, mârte,
Că „nu fact nică o dreptate,
C'ai venită dreptii:pe cărare
ȘI-ai luată fata cea mare.

.

—
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Scolă, Ilenucă, scălă

Scolă, sedlă și ni-i spune
Cum de mi te-ai îndurat
Și părinții ţi-ai lăsatu?
»

Și ci multii că se lupta
Doră peste I6cti. ţi-orii da,
Dar bietele doftorii

C'o rămasti în spiţării,

Și Dietele lecurele
,
C'o remasii în şipurele.
Sedlă, scâlă Ilenucă !
Dac'ai avutii gândi de ducă
La ce mi-ai mai (ist «mămucă 2»
Scolă, Ilenucă dragă!
Când ţi-a fi cămeşa nâeră,
Să ne spui să ţi-o spelămii
Și 'napol să ţi-o 'nturnămă.
Că noi, cum omii căpăta-o
Frumosi că ni ţi-omu spăla-o:
Nici în apă de isvorii,

Nici în spume de soponi.

-

Numa 'n lacrime de omti.
„Și după ce ţi-om spăla-o

Inapoi ţi-omă înturna-o

„Pe șuerulii vântului
In fundulii pămîntului.

LVI.
La
(Din Bucovina,

comuna

o fată

Stulpicani,

com,

mare.
de Nic, Cotlarciucii, stud. imn.)

Dochiţuca mea iubită,
Da ce stai așa scârbită?
Nici Pascele n'au venită
Și tu cum te-ai logodițui ?
Pascele n'ai așteptată,

.
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De grabă te-ai cununati,
Și vătăjei ţi-ai cătată
Cu capurile golite

Si drușcuţe despletite,
Ca pentru

tine gătite.

Trandafiri de primăvară!
Cum

te duci în ceea țâră,

T6te florile-sii în flore,
Numei tu meri la răcâre;
Tâte florile-o 'nfloriti, .

.
a,

Numai tu te-ai veștejitii
ȘI te duci la putreditii!
LYVII.

La o fiicuță,
(Din Transilvania,

districiuli Năsăudului,

le sema,

Când

de

d-lă

'T, Simonă.)

fiicuță, Dinc,

vei merge

Că

sunt

Nu

merge

Mergi

com.

două

'n ceca lume,

cărărele,

pe cea de jele,

pe cea

de

flyricele;,

Nu merge pe cea de foci
Mergi pe cea de busuiocii;

Nu merge pe cea de jară,
Mergi pe cea de magherană.
Ie sema, fiicuţă, bine,
Dac'ajungi în ceea lume
Inainte-ți vori eși
Și m cale că te-orii opri
_Doi negri călugirei :
Nu te spăria de ei,
C'aceia-sti copiii mei.
Si "nainte ţi-a cşi
Și n cale,mi te-a opri
O nâgră călugărea:

|

a

ae

3
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Nu te spăriu de ca,
Că şi tu te-i face-așa.
Nu te tare spăimîntă
C'aceea îi soră-ta
,

Și pe tine te-a 'ntreba:

Tu acasă ce-ai lăsată,
Mare jele și hănatu,
- »
Totii cu ptruli despletitii,
.
Cu jele și cu urită,
Totii cu părul desnodati

'

„De jele și de bănatii.
Și
In
La
"In
În

i

pe mine mai -lăsată
mijloculi satului
calea bănatului,
mijloculă ritului
calea uritului. *

LNIIL
La 0 copili,!
(Din Bucovina,

comuna Badeuţii, coni. de d-lă Averchie

Bucură-te ţinterime,
„Că mândru trupșoră îţi vine,
Da nu vine să trăscă,
Ci vine să putreqâscă.
Bucura-ţi-vă şi voi fraţi,
Cari aice vepăusaţi,
.
Că mai vine-o floricică
Draga mamii mititică,
Ca să nu vă fic-uritiă

Singuri a ședen pămîntii. .

.

le-ţi acuma diua bună

Dela fraţi, dela surori,
Dela grădină cu flori

Și dela patru chetori,

Macoveiu, preotii.)

|

-

—
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—

Dela tată, dela mamă,
Dela copăcelă cu pomă.
tămâneți, fraţi și'nverdiți,
Voi aveţi ca să'nfloriţi,
N'aveţi ca' să putrediţi.
Nam gândită, n'am socotită -:
Că eit'am de putreditii.
Mulţămescii mamii şi tatii

|
N
.

Pentru :bunele lori fapte:
Pentru buna

li pofteseii

mea

ţinere

multit de iertare,

O

-

Că braţele lori le-am rupti”
Și sângele loră le-am suptă.
Din somnii că t-am deșteptatii
Și inima

le-am

Când îți ved&
Să gândiţi

stricati.

flori albuţe,

Că-să ale mele mânuțe;

:

Când veţi vede îintă'nflore,,

Să vă pară urmuşore
De ale mele picire ....
Puișoruli met iubită!
C6 ai gânditii ce-ai socotiti,
De-așa tare ne-ai scârbitti?
Forte ine. ne-ai plăcutii
Forte bine te-amii ținută . .. ;

LIN. -,
La o copilă.
(Din

Transilvania, distrietulă

Năstudului, com. de d-lă T. Simonă.)

Draga mamii xîndunea
Harnică și frumușea ;
Draga mamii rîndunică
Ilarnică și frumușică!
Nu sta așa de tăcută,

.

—
Scolă-te
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şi mi

te uită,

Şi te uită pe ferestă,
Vine-o

Sste'mptrătâscă

De-aicea să te pornâscă ;
ȘI te scâlă de-i prândi,
Că după tinc-opă veni .
Flămândă te vorti căsi,
Și te scâlă de-i mâncă,

' Gă după tine-oră: plecă

,

.
.
|

ȘI Mămândă te-ori află.
Și te uită prin ocolă,
Cum rămâne de cu dorii,
ȘI te uiță prin oxradă
“Cun remâne supărată,
Și te uită tu'napoi
De

vei

.

ce mai

facem

noi.

| LN.

La ună

tînără,

(Din Transilvania, districtului Nasă
udului, com, de d-li AL. Doerii,)
.

.

Dragul mei şi fătul meu,
F&tuli meă și scumpuli mei
!
Ce n'ai muritii mai de mul
ti
Că-ţi făceamit gropă alundiă,
AT muritii acuma mare
Să faci mamii supărare!
Dragulă mamii, fătul mamii,
Dragul mamii, scumpulii mam
ii!
Nică aceea nu-i dreptate.
Gelu tânăr să putredescă,

Cel bătrânii să năcăjescă !

.

—
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LII.
La unit feciorii.

-

(Din Transilvania, distrietulă Năstudului, com de d-lă T. Simonti.)

.

Gheorghe că mi s'a luatit
Pe drumii lati neînturnatii
Pân' la verde stăjerelu: *
— Dar tu verde stăjerelă !

E

Ce

N

te-aşi ruga

ei pe tine:

Umbresce-mă tu pe mine!
—
Că
Și
Și

Pe tine nu te-oiui umbri,
maica ta va veni
pe mine na aprinde
pe tine te-a cuprinde!
"De

acolo

s'a luată,

Mai. departe c'a plecati
Pân” la recea fântâniţă,
Dragă, rece fântâniţă,
Ce

,

te-ași ruga

cii pe

.

tino:

Stempără-mă tu p& minc!
— Ba eu nu te-oiii stâmptra,
Că va veni maică-ta
Și pe mine m'a secă .
Si pe tine te-a luă!
Şi de-acolo s'a luati
Până ?n târgu la Ţarigradi
Mâne-sa 'să târguescă
Unit sovonii negru cernitii
Ca să-i fie de jelitii
Cât va trăi pe pămiîntu,
La tată să-i târguâscă
“Unii clopi neoru şi cernitii
Ca să-i fie de jeliti
Cât va trăi pe pămînt!

”

'

LĂII.
La ună feciorii,
(Din Bucovina, comuna Vicovulă-de-sus, com. de d-lă V. Turturână,
preotii.)

Seslă, Ionică, scslă,
Că ţi-a fi destulă de-asară!
Sc6lă, sc6lă şi ni-i spune,

ȘI ni-i spune-alesti de bine:
Cum de mi te-ai îndurat
Și părinții ţi-ai lăsatui.
Și-ai lăsatu boii 'njugaţi
Și părinţii superați,

Și-ai lăsatii boii ?'n tânjele
Și părinții plini de jele,

Și-ai lăsată boii 'n ocoli,

|

Fraţi și surori plini de dori.
Frumuşeli mi te-ai gătită
Și de la noi te-ai pornită
Pe

E

cântatulii cucului,

- Pe pornitulă plugului,
Pe cărarea necăleată

'

“Unde n'ai fostă nici odată.
Și-a pornită la cununie
Singurelii
fr de soţie.

”

„Şi cine te-a cunună ?

— Popa cu cădelniţa.,

Și nânași cine ţi-a îi?
— Dascăluliă cu cărțile!
Vătăjelă pe cine-omă pune?
— Da puneţi pe cine-ți pune,

E ani nu vă poti spune!
Nătrama de vătăjel

,
:

S'o pue la prăpurelă.
Pânzătura de. nănaști
S'o dee la dăscălașii.

-- Oarianii, Inmorm,. la Român,

37

.

—
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LII.
"La unii feciorii holteiă.
(Din Bucovina, comuna Bilca, com. de Iustină Cârdeiă, stud. gimn.)

Frăţiorulu mei iubită!
Frumușelă mi te-ai gătiti.
Nu sciă unde te-ar pornită,
Nici la crâșmă, nici la joci,
Ci numai la ali t&ui loci,
Primăvara ni-a veni,

Toţi câmpii vori înverdi
Și codru mi-a înfrunqi
Iară tu mi-i putredi.
Că 'n floritulu pomilorii
Și cântatul cucilorii
Faci scârbă părinţilori.
Scolă, frate, și mi-i spune:
Vătăjei pe cin' ţi-omă pune?
—Puneţi pe cine-ți avea,

Că nu mi-stt pe sama mea,
Că eii mă ducii de-acolea!
—Scslă, frate și
Drusce pe cine
—Da puneţi ori
Că ele nu mi-sti
Că eii me duci

mi-i spune;
ţi-omi pune?
și pe cine,
de mine, :
de-acolea

|

Și mai multă nu me-ţi vedea!

LXIV.
La

(Din

Bucovina,

unii feciori

holteiiă,

comuna Vicovulă-de-sus, dict. de Glicheria,
Rachila Calancea, com. de d-lii V. Turturenă.)

Scolă-te mti (Gheorghe), seslă,
Că

ţi-a fi destulă

de-asară!.

Eudochia

şi
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Frumușelii mi te-ai gătitu,
La cununia-i porniti.
Șr-ai porniti la cununie
Singureli fără soție,
Par' c'o fostii lumea pustie
:
Și nai mai găsită soție. :
La biseric'ai ajunsu

La cununie te-o pusi,

Și-o scosi cununiile Și-o aprinst luminile,
Ingerași-aă prins a plânge

Și luminele-a se stinge,
Scolă-te mt (Gheorghe) scolă,
Că ţi-a fi destulă de-asară!

” Scolă-te și te trezesce
Şi-i vede ?n casă ce este:

Casa-i plină de flăcăi,

Ți-i alege vătăjei
Cu șşipuri cu floricele,
Și-oră chiemă la nemurele

Și-orii veni cu multă: jele.

Năfrămiță de nânaști
Ți-omi pune-o la Prăpurași,
Năfrămiţa de drușcuță
Ţi-omă pune-o la sfeșnicuţe,
Da cine te-a cunună?

Popa cu cadelnița!
Vătăjeii cin” ţi-ori fi?
Dascălii cu cărţile - :

'Cacolo-să dreptăţile!'.
Ai fosti tînără și frumos
*

Și mortea te-o culcat jos.
ȘI-al fostii tînării ca mlada

Și-al gândit că nu te-ai da.

“Cum nu-i mârtea 'nșelătâre!
le omul de pe pici6re
Și mi-li pune la r&csre,

" Cu-faţa la sfintuli sore,

*

—
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Cu. spatele la pămiîntiă,
Cu fața la duhulă sfintă,

-

Busuiocit bătutii în masă
'Tinereli te duci de-a casă.

Busuiocă bătutii 'pe lemni,
hR6gă-te să nu te dămă.
Râgă-te, nu te rugă,
Că părinţii nu te-orii dă,
Părinciorii dumi-tale
Multă supărare are.
Draga nâstră, sură arsă,
Cum se duce şi ne lasă,
Draga nostră, gură dulce,
Cum ne lasă şi se duce.

Scolă-te măi (Gheorghe), scâlă!
Că mămuţa dumi-tale
Cum se plânge lu pici6re
Doră te-ar pute sculare.
Noi să scimi că te-ami sculă,
D&mne, mândru te-amii cântă.
Noi să scimi că te-ai trezi,
Dâmne, mândru te-amiă boci.

Draga n6stră față albă
Cum s'a face ţernă ncgră.
Scâlă-te, măi (Gheorghe), seâlă! |
Primăvara va veni
Și gardului s'a nărui
Și cine l'a rădica
Frumușelii ta dumnia-ta ?

Scolă-te, măi (Gheorghe), seolă!
Și-i eșire până 'n prâgi

Să “vedi
Tâte cu
Scâlă-te
Că vara
„C6sa în

vitele cum ragii
botulu la gardă.
măi (Gheorghe), scolă!
'ndat'a veni,
cui a rugini,

Dumnia-ta că-i putredi
Și furcoiii 'ntre uşori

Na av6

.

—
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,

Cine strînge porcușori,
'

Furcuța între căpiți
Nave cine face căpiţi.
Sedlă-te, mti (Gheorghe),
Și deschide ochișsrii
Și grăesce cu feciorii
Și deschide genele . Și grăi€ cu fetele!.

scolă

LAV.
La unii flăcăi.
(Din Bucovina, comuna Vama, com, de
Niculai Lucani, cantoră biz.)
» Dragul

meu,

mire

cinstită,

Pe ce cale ai porniti
Forte râii ai nemeriti.
Și cine te-o sfătuitii
Forte răi că ţi-o priită.
Da eit mă rogi dumi-tale
Să nu faci acâstă cale,
C'astă

cale

cine-o

face

.

.

|

Mai multă la noi nu se 'ntârce.
„Măcar cine mi-o făcută,
Inapoi n'o mai veniti.
La toţi inima ne-o friptuă.
De-ai merge cu cari cu boi.
Totă ai mai veni napoi,
Da te duci cu năsălii
Inapoi n'ai să mai vii.
Colacii cei de nânaşști

Ți i-oră da peste: sălaști,

Colacii de cununie
Da-i-oră peste năsălie.
Dragule, unde te duci
De te-ai 'ncălțati cu papuci ?
Papuci-sii cu floricele,

Lași în casă multă jele.
Și mi-sii papucii domnesci,
Nam nădejde să muncesci,

:

Ci ui gândi să te pornesci.
De te-ai 'ncălță cu-opincă
AI mai stăpâni pe:aici
„Moșia și livada,
Tâtă gospodăria.

-

Dragule, dacă te duci,
R6gă-te cui te-i rugă,

Dâră mi te-arii. ascultă, |

is

Rogă-lu pe Sân-Niculaiii

Să-ţi facă parte de raiu,
Rogă-te la slintulu S6re
Să ţie diua mai mare,
Cadi e di de despărţire
Dela -frați, dela surori, .
Dela grădină cu flori,
Dela stratii cu magheranii,
Dela fete de săteni,
Dela stratii cu .busuiocii .
Dela fete, dela jceii.

,

LXVI
La

(Din Bucovina, comuna

unii

flăcăi,

Calanfidesci, diet. de Maria Lăcatuşii.)

Dragul mamii,
Mirele mamii!
Unde-ai fosti, de-unde-ai

adusă;

Ce. flore 'n cușmă ţi-ai pusi?
Astă flâre
„Nu-i pe cale,
Că ni-ai făcut supărare.
- Noi amii gândită
Şi-ami socotitii;

—
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Că ne-i face-o nuntă niaro,
Da ni-ai făcut supărare,
Că te-ai dusi
ȘI ţi-ai adusti
Fatalâsă
De mirâsă .
Pe șuerulă vntuluf
Din fundulă pămîntului.
Druscele
Ţi-st

crucile,

Sfeșniculă
Vătăjelulu,
Praporulă

Ți-i nânașulă,

Miresa ţi-i clopotulii
Să 'se strîngă noroduliă.
Ce m'ași ruga dumni-tal
e:
Să te lași de astă calc,
Castă cale-i ducătâre
ȘI 'napoi ne'ntârcătâre,

Să te rogila vătăjei

Ca să mai trăesci cu
ci
ȘI să mai petreci cu noj,
Ce m'așă ruga dumi-tale
,
„ Dacă-mi faci acestă
cale,

De ţi-a-fi cămeșa nceră

Să, mi-o trimiţi să ţi-o
spălă,

Că ei cum oiti căptta-o

Frumușeli
Nici

cu

că ți-oiă spăla-o:

apă de: isvoră,

Nici cu spumă de soponii,

Fără cu lacrimi de omii
.
ȘI ți-oit strânge-o pătu
rele

ȘI ți-oiă trimite-o pe
stele,

Pe șuerulii vântului

- In fundul pămîntului,
Ce m'ași ruga 'dumi-tale,

Dacă-mi faci acestă calc
,

—
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:

Ca să mai vii pe la noi
Să spui cum îi pe la vol.
Când ași, sci
C'ai veni,
.
Drumulii ţi lași zugrăvi
„Nici cu firă, nici cu mătasă,
Numai cu inimă arsă!

LAVII.
La

ună

văr,

.

(Din Bucovina, comuna Igescă, diet. de Ilie a lui Onufrei Frunqă.)

Am avută doi verişori
Ca doi mândri puișori,
Ca doi pui de rindunea,
Unulii sbâră de-acolea,
Unulă sbâră și se duce,

Unulă remâne şi plânge
Și din gură așa dice:
câștâptă-mă, frăţidre,
«Pân'mi-orii cresce aripidre
«Şi-oiu sbura' din deli în vale
«Și-oiti cânta'n lume de jale,

«ȘI-oiti sbura 'din pomii în pomii
«Ca şi-unti puișorii de domni.

«Șl-oii sbura din delă în vale
«ȘI-oiii merge din țâră'n ţră.
«Castă țeră
«E. de-ocară,
„«Ceealaltă
«E. curată!»

—
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LSVIIL.
La unii băiati,
(Din Bucovina,

comuna

Calafindesci,

dict. de Catirina Racolţa.)

Dragulă mamii mititelă,

Scumpulă mamii frumușelii !

Da cum de te-ai îndurat
Și pe mămuc'ai lăsatui?
Dragulii mamii puișoriă,
AI sburatu din cuibuşorii.
Dragulii mamii gură arsă,
Cum se duce și me lasă.
Dragul mamij,
Puiul mamii!

Tu de-aice te-i porni,
La mama când îi veni?
Că mămuca n'a gânditi . .
.
De-acestă drumii că te-ai gătit.
Dragulă mamii
Puiul mamii,
Cum mi-ai. ruptă tu inima
'
Să -n'o mai potă vindeca.

« Plânge inima în mine
Ca copilul de trei dile,
Copilul plânge șincâtă,
Inima mea nici odată.
Dragulii mamii,
Scumpulă mamii!
La ușă la ţinterimă

In stăi să ne slătuiniă,
Că de-amu ne despărțirati
Și mai multii nu ne mtâlnimă!

“

—
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LAIĂ,
La ună
(Din Bucovina, comuna

u

băiati.

Calafindesci,

.

dict. de Maria Liăcătușii.)

Draga mamii faţă albă,
Cum s'a face ţernă neagră ;
Dragile mamii sprîncene ;
Cum ori cresce buruenc;
„ Dragile mamii picire,
Cum ori cresce lăcrămidre!
Gospodariulti mei cuminte,
De-acum, de. adi înainte,

La

recsre

ti-aşeza

ȘI mai multii nu teii scula.
Dragulii mamii gospodarii,

* Ori şi unde te-am mânatii

Frumușeli m'ai ascultati,
Ori unde te trimeteamă
De două ori nu diceami,
Că 'ndată mi te duceai
Trebile mamii făceal.
Draguli mamii gospodară! .
Mama pe drumiă când va merge,
Și de-acum ori pe-unde-a „trece,
Ea locului că va stă
Și la copil va, cătă,
La copiii altora..
Inima și-a recori
|
Cu lacrimi pe-obrază va fi!

IER

picioruțe.

N'orii să mai facă urmuţe,
Toţi copiii gospodariloră
Cu vituțele-orii umblă
- Numai singurii dumnia-ta

ÎN

Sprintenele

_

—
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LXX.
- La unii copilă.
"(Din Bucovina, comuna Vama, com.
“de d-l Niculai Lucanii, cantorii: bis.)

Dragulă mamii, mândrulti mamii,

Dragulă

mamii,

scumpuli manii!

Nu te frige nici cu focul, '

Cum mi te

frige copilulă.

Nu te feige nici para

e
Cum mi te frige glâta.
Măcar câte mi le-am trasă
Toti ca glâta nu m'a arsi,
Măcarii câte-am pătimitii
Toti ca glâta nu mau friptă.
Dragii mamii ochișori
Cum ori cresce pomișori,
Dragile mamii sprincene:

Cum ori cresce floricele, Dragile mamii mânuţe,

“Cum oră cresce flori albuţe,

*

-

Dragile mamii picire
De-amu n'orii mai face cale.
„Dragul mamii, mândrulă mami!

Draguli mamii, scumpulti mamii!

Da tu cum te-ai înduratit
Și pe noi de ne-ai lăsată
Și tare ne-ai supăratii?

Da ei mândru te-ași cânta,
Dar mă dâre inima Și nu te mai poti cânta.

Draguli

mamii,

mândrulii

Dragulit mamii, scumpulă

mamii,

mamii!

—
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LAAI.
a
La unii copilă de ţiță.

(Din Bucovina,

comuna

Mahala,

com.

a

de Ionică alu lui Iordachi Isacti,

agricultorii.)

Bucură-te mănăstire,
Că mândră. flore îţi vine,
Da nu vine la 'nflorită,.
Ci vine la putredită.
Vaileo, vaileo, dragul mamii,
Draguli mamii, puiulă mamii!
“Tare inima mă dâre
Când te vădii făr' de suflare.

Cine de-amti te-a scăldă.

ŞI cine te-a aplecă,

Cu cine-aici îi mâns
Și cu cine-i rămân6?
Cui mămuca te-o născutii

-Și ca cui mi te-o crescutii:
Pietrilori și munțiloriă,
Negriloră străinilori !.
Dragii

mamii

ochișori

Cum sori face bureciori,
Și negrele sprincenele
„Cum s'oră face floricele,
Florile mi-orit înflori
Puiulii mami-a putred),

,

Mama totă cu jele-a fi!
LXXII.

„

La

(Din Transilvania,

Am

ori

cine.

districtulă Născudului,

avută unii puișorii

Și-acum mă lasă la dori,

com.

de T. Simonii.)

Și-am avută uni puiuţiă dragă
M'a lăsatii la dorii să tragi,
ȘI-a pornită în cale lungă
Nu-i pastre să-lii ajungă,

Și-a pornitii în cale lată
Nu-i pasăre să-l întrecă,...
Puișorulă mei iubită!
Spusu-ţi-am și ţi-am vorbiti
Şă te leşi de-acâstă cale
Că e prea cu mare jale,
Spusu-ţi-am
Și disu-ţi-am
Să mănânci cireşe-amară
Să mai şedi cu noi o vară,
Să mănânci cireşe dulci
Să mai șeqi până la Bulei. .

LNXIII,
La

ori eine,

Din Transilvania, districtului Năstudului, com. de d-lă T. Simoniă.)
.

Acum chiar de-o siptimână

- Umbla mortea prin grădină
Rumpendă firii din rădăcină
Și pe tine de inimă:
Firă din rădtcin'a rupti,
Inima

din pieptă

.
|

ţi-a smulti,

ȘI te-a luatii de la mine
Să te ducă 'n ceea lume.
Dar” dacă mergi dela mine
Nu duce dorulii cu tine,
Ci-lă mai lasă m cea grădină

Ca să prindă'rădăcină
Sub o tufă de bujoră
Ca. sa fac'uni merișori

,

o

.
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“Toti cu mere Toși6re,
Cu frundele' rotungidre. *
Cine 'n grădină mi-a 'ntra,
M&ruli li va scutura
Dorulii și Pa stâmpăra.
Și va scutură mărulă

Și-și va stâmpăra dorulii!
LAXIV.
La ori cine.

(Din Transilvania, comuna

Orlată, com. de d-li Rom . Simu, învăţători
.

Dragul mei, dacă te-i duce,

Dragă 'n ţâra cea mai dulce,
Uită-te de-a derepta,
C'acolo-i o fântânea.

Unde mergi muerile,

Și-acolo-i și maica mea.
Și este-o fOntâna lină Și scaune de hodină,

Unde toţi morții s'adună,
ȘI-I şi-o ieână de sfinți

Și dragii mei de părinţi.

-
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