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PREFAŢĂ.

În tâmna anului 1888, fiind însărcinat de către direcţiunea liceului gr. or. din Suceva a predă, pe lângă obiectul
mei de religiune, şi zoologia în el. I a despărțiturilor românesci de la acest liceti, am luat cu „plăcere GSsupra mea
acestă sarcină și, în decurs de 12 ani, am dus-o cu o deo- |

sebită tragere de inimă.
Un

3

Sla

însă mi-a

lueru

ochi. Când

fost din

capul

locului. forte bătător

veniă adecă rândul să propun despre insecte

Ş şi deschideam 200logia, pare: că. di, bucru pocii, nu dam
mai peste nică o sin gură naumire, romândscă de însele, ci
tot numai peste numiri străine saă i pattă tinaidaceri din limba

latină sat cea germană.
Vegând

ei

|

.

acesta şi sciind ' pri “bine

încă

de pe când

eram băiat mic că și Românii ai numiri de insecte, mi-am
propus chiar în anul cel dintâiii să adun nu numai numirile românesci ale insectelor, ci tot odală și cele ce le cred.
și istorisese Românii despre dânsele, şi „apoi tot + ce vot fi
adunat să dai ppublicității. spre întrebuinjar ea şi folosul
îi
o
obștesc.

De la propusul mei însă şi până la împlinirea lui ai
trecut mai mulţi ani la mijloc, căci multe alte lucrări, tot pe terenul literaturii poporane, pentru cari aveam mai mult
“material adunati, m'ai apucat pe dinainte.

Acuma

însă, fiind cu ajutorul lui Dumnedeii, gata şi cu

acestă lucrare, care cuprinde în sine idle numirile,_ legen=.__
dele, datinele şi. „credințele _]Românilor_de. „pretutindeni a
peste-o sută şi. opt geci de specii. de. insecte, iată că o dati
publicităţii.

Aeritul-ânsă

că lucrarea. de faţă e asi-fel, după

cum se

presintă ea publicităţii, nu este numai al mei, ci şi al celor

IV

maă mulţi dintre elevi, cari i-am

înstruat din istoria na.

turală, precum

cari

şi al altor domni,

mi-ati

întins mână

de ajutor la adunarea materialului cuprins întrânsa.
Și cine mai scie când ar fi vedul lumina publicităţii,
dacă

on.

Academie

prevenitdre de a
spesele

Română

luă

m'ar

asupra

fi fost așă de bună şi de

ei sareina

de a o tipări pe

sale.

Drept aceea me simi dator de. a aduce cele mai sincere
şi mai cordiale mulțumiri atât acestei înalte corporaţiuni
pentru binele ce mi l-a făcut și de astă dată, cât şi tuturor
domnilor, cari mi-ai întins mână de ajulor la compunerea
acestei lucrări,

şi în deosebi

S. Sale părintelui

'T. Bălăşel,

preot şi învețător în România, com. Ștefănesci, jud. Vâlcea,
d-lui Th. A.:Bogdan, învefător în Transilvania, orașul Bi-

strița, d-lui Per. Papahagi, Aromân din Macedonia şi în
timpul de faţă profesor în Bucuresci, d-lui S. Theodorescu-

Chirilean, învefător în România, com. Zorleni, jud: Tutova,
şi d-lui El. Pop, învețător pensionat în Ungaria,
orașul

Șomoula-mare, comitat. Satmarului, cari ati
binevoit ami
trimite, pe lângă diferite numiri de înseete,
şi cele mai
multe şi mai interesante legende, datine
şi credințe. *

Şi acum,

în înteresul causei, încă o rugăminte către on.

public cetitor.

|

Sunt cuprinse în acestă. publicaţiune peste
900 numiri şi
peste 180 de specii de insecte. Nu: încape
însă nici o îndoidlă
că numerul acesta nu este complet,
şi. că se vor fi aflând la
popor
încă multe

Prin urmare
Dorinţa

numiri Peste

mi-ati remas

mea pe

de

cari. încă mam

necunoscute,

o parte şi

|

dalorința

„lor pe de altă parte ar fi decica să
m?

putut da.și

tuluror celitori-

completeze aceste nu-

de insecte prin Cunoseinţele ce le
vor fi cules în deosebitele localităţi locuite de Români,
și să mi le aducă ori

direct. ori pe calca publicităţii la cunoscinţă,

ca la timpul
seu să pot completă acâstă, scriere
prin un apendicela publicaţiunea- de faţă.
Sucâva, la 8 (21) Iulie 1903.
$. FI. Marian.

rimoDucene:
Limba română are mai multe cuvinte cu înțelesul de întsect, şi anume: bângă, borză, gândac, gânganie, gângolie,

gâză, gâzsbă, gângă, grângșă

şi gujulie.

Nu t6te cuvintele acestea însă aii una şi aceeaşi însemnare, nică nu se înţeleg sub ele t6te insectele, ci prin unele
se înţeleg numai o parte de insecte, iar prin altele, pe lângă
insecte, se: mai înţeleg încă şi alte. vietăţi.
a) Aşă sub cuvîntul b6ng gă, pl. bânge, dim. bonguţă, care,

după

cât sciii până acuma,

e usitat numai în Zransilvania,

se înţeleg un fel de insecte, cari se deosibesc
ceea ce se pâte ved6 şi din următârele versuri
dintr'o poesie poporană tot din Transilvania :
Mă

due

de musce,
reproduse

la împărat,

Că el m'a chemat

Să-i arăt Dongufele
Şi tOte muscuţele (1).
b) Sub cuvîntul Vorză, pl. borze, unii Români din Bucovina
înţeleg tâte insectele, cari se ţin de gândacii cu mustăţi lungi,
lat. Longicornia, alţii însă atât din Bucovina, cât şi din Maramureş, înţeleg. muscele şi în deosebi musca de casă şi
musca mare, precum şi unele dintre cele-laite insecte, cari
se

e)

arată

prin

casele

omenesci.

Cuv. gândac, pl. gândaci, cu care unii naturalişti români

ati numit

leoplerele,

până

acuma ordinea

primă a insectelor, adecă Co-

îns6mnă întâiă: insect, şi cu

deosebire o parte

(D) Iuliu Bugnariii, Dicţionar poporal, publ. în Gazeta Transilvaniei,
an. L, Braşov 1887. No 263.
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dintre Coleoptere, precum: Cărăbușul saii Găinușa, (1) lat.
Melolontha vulgaris Fabr. şi Gândăcelul saii Căfelul frasinilor, lat.

Lytta visicatoria

L;

apoi ori

şi ce vierme,

care

se

nutresce cu frunze, precum e bună-6ră Viermele de mătase,
care se numesce şi Gândac de mătase (2), lat. Bombyx mori :
L. şi în urmă șerpe (3) şi șorece (4).
Însă ori şi cum cuv. gândac are mai
însect,

pentru

că

cu

acest

înţeles

mult

e cunoscut

înţelesul

de

tuturor Româ-

nilor din t6te părţile, pe când cu înţelesul de șerpe şi de ș6-

rece e cunoscut numai în unele părţi din Transilvania.
Şi cum că întradevăr însemnarea de insect e cea mai r&s-

pândită, se pâte cunâsce şi din unele poesii poporane, în cari
provine acâstă numire.
i

Iată una

şi dintre

aceste poesii, şi anume

„Cine

iubesce şi spune

din Bucovina:

|

- Seâte-l, Dâmne,la rușine.
Cine iubesce şi lasă Nu l-ași ved6 făcând casă,
Aibă casa racului
Şi hrana gândacului
Pe vârful copacului.
Aibă casa cucului
Şi masa vulturului
|
Și odihna vîntului! (5)
(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel, paroch şi învăţător în Ţâra-român&scă, com. Ştefănesci, jud. Vâlcea: + Găinuşa se numesce și Gândac
de

prun x—I. Pop-Reteganul, Zraudafiri şi viorele, poesii poporale,
Gherla
1884, p. 192: « Gândac=Cărăbușul de Maiiă, germ. Maikăfer,
ung. Csere-

bogâr, lat. Melolontha vulgaris.
(2) Com.

de S. Sa păr.

1.

Bălâşel.

a
|.

,

(3) IL. Pop-Reteganul, 7randafiri şi viorele, p. 192: «Pe la Retg
Cărăbuşului de Maiii îi gie Bunzariă, căci ei. die gândac la şârpe»;
— St,
Buzilă, Respuns la cestionarul d-lui B. P. Hasdeii pentru «Ely.
Magu.

Rom.», publ. în Tribuna, an. VIII, Sibiiii 1891. No 153;—I1.
Dologa, Doine

și hore din Ardăl, ţinutul Bârgăului, publ. în Familia, an.
AXII, Oradeamare, 1886, p. 251.
|
(4) AL. Vicii, Glosariii de cuvinte dialectale
rului român, Blaj 1899, p. 32 : < Gândae,
ș6rece

din

graiul viu al popo(Clopotiva), mâţa a prins

un gândac din cămară.» «S?0 încuibat gândacii în cămară.»
(5) S. FI. Marian, Poesii pop. române, t. II, Cernăuţi 1875, p. 12; —
cf. [. Dologa, Doine şi hore din Ardăl. publ. în Familia, cit,
p. 951. .
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Alta din

Transilvania,

ţinutul

Năsăudului:

Ardă-te focul gândac,
Că mâncași frunza din fag,
Şi-ai învăţat şi-o omidă
De mâncă frunza de crudă,
N'ai lăsat să crâscă mare

Să facă umbră pe vale;
Când fu frunza cât pătacul
D'apucai

A

treia, tot din
Nu

codrul

Transilvania :
mi-i ciudă

C'a mâncat
Cum

săracul! (1)

de gândac,

frunza de fag,

mi-i ciudă

de hămeii,

C'a mâncat frunza
"A

patra,

de teiii! (2)

din Moldoza:
Nu mi-e ciudă de gândac,
C'a mâncat frunza de fag;
Dar mi-e ciudă de omidă,
C'a mâncat frunza de crudă;
Na lăsat să odrăslâscă,

Voinicii să se umbrâscă

A cincia şi ultima, din

(3).

Țera-românescă, jud.

Frunză verde de trei flori,
Nu te blestem ca să: mori,

Te blestem ca să te'nsori, :
"Să te'nsori de nou ori
Şi să-mi faci nouă feciori.
Jar în anul de credinţă
Să-ţi deă Domnu de-o fetiţă,
Să te pârte pe uliţă.
Şi să-ţi deă Domnu, să-ţi deă,
Să-ţi deă mersul racului
Şi pasul gândacului,

da

|

Si să-ţi deă Domnu,

.

să-ţi de:

O căruţă cu doi junci,

(1) I. Pop- -Reteganul, Trandafiri şi viorele, p. 36. .
(2) Com. de d-l B. B. Iosof.
(3) 1. Creangă, Opere complete, Bucuresci 1902, p. 68.

Vâlcea:
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Unul surd și altul orb,
Cum sunt buni de căpătat,
Să te plimbi p'în mahală
Să-ţi deă toţi câte ce-vă,
Să vii şi la pOrta mea
Să-ţi dai și eii d'o pară,
Să-ţi daii un blid de mălaiu
Şi două de jărăgaii,
Să-ţi dai un blid de făină
Şi la urmă

„Afară de poesia
încă şi următârele

o prăjină!

(1)

acâsta, se mai află în 7era-românâscă
dicale şi locuţiuni, în cari provine cuv.

gândac:
Cavaler gândac
Sacsana bricâg, —

care se gice în batjocură celor ce se fudulese peste măsură,
însă

sunt proşti

şi săraci.
A avâ.gândaciă

a fi cam

în cap, —

smintit, cam. neroa.

A fi mâncat de gândaci, —
a 'av6

haine rupte,

ciuruite.
A fi gândăcos, —

adecă

mic, nevoiaş,

fără

nici un spor

în lucrul săi

Ai draci,

Ori gândaci,
Ori te prefaci ?

adecă:

eşti nebun

în regulă, ori numai

aşă

te prefaci? (2)

Gândacul nici cum moșasce
Pe vultur când nasco—

__se qice pentru cele din fire împrotivitâre
d) Sub

cuv. gânganie,

pl. gângănii

(1) Com. de 8. Sa păr. T. Bălășel.
(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(3) I. A. Zanne, Proverbele Românilor,

(3).

şi gângăni,

:
Bucurescă

pro care

1895, p. 179.

învățații străini îl traduc prin cuv. însect (1), unii Români
înţeleg numai o parte de insecte, şi anume pe cele veninse,
iar alţii nu înţeleg nici măcar atâta, ci ei sub acest cuvînt.
înţeleg cu totul alte vietăţi, şi anume: şerpii, solomâsdrele
- sati

salamâsdrele,

şopârlele,

pode (2).

brâscele

-

şi

unele

dintre

miria-

|

Eşiţi brâsce şi gângăni,
__Că'w'ajuns Blagoveșşteni.
mie

cât îmi este

cuv. gângolie, pl. gângolii, care, după

e) Sub
până

acuma

cunoscut,

e usitat

numai

din

Românii

la

Bamnai, se înţelege ori şi ce insect (3).
f) Sub cuv. gâză, pl. gâze, dim. gâzuță şi gâzuliță,se înţeleg mai cu sâmă insectele cele mică cu aripi transparente
ca Dipterele, Semidiplerele şi Aphidele (4).
Pe valea Someşului în Zransilvania, se înţeleg sub cuv.
gâză. deosebitele insecte mici, ale căror. nume nu se scie (5).
(1) A. de Cihac, Dictionnuire d'etapnologie daco-romane, t. II, Franciort
s. M. 1879, p. 1143; —Dr. Arthur Byhan,' Die alten Nasalvokale în den
slavischen Elementen des Rumămnischen, publ. în Piinfter Jahresbericht

_ des Instătuts fiir rumânische Sprache (Rumânisches Seminar) zu Leipzig,
ed. de Dr. Gust. Weigand, Leipzig 1898, 312.—Cihac înşiră cuv. acesta în
rând cu găng, gângav-ă, gângăvese, găngăese, găngânesc, gângă şi
gongonese, ca şi când t6te cuvintele acestea s'ar trage din una şi aceeași
rădăcină, fără a luă în considerare că gângav, gângăvesc, gângăesc,
gângănese, gânguresc, gongontlă, gongonitură şi gongonese sunt cuvinte onomatopeice, cari s'aii format de la sunetele ce le produc copiii
când

se învaţă

a vorbi,

gânganie,

pe când

gângănă

şi gongă

însem-:

nâză diferite vietăţi, dintre cari unele nu produc nici un fel de sunet.
(2) Cf. Dr. N. Leon; Zoologia medicală a țeranuluă român, laşi 1897,
p. %;—S.

FI. Marian,

Sârbătorile

la Români,

vol. II, Bucuresci

1899, p.

194 și 195;—- St. Buzilă, Răspuns la cestionarul d-lui Hasdei, publ. în
Tribuna, an. VIII, No. 155: <Şerpii (pop. Gândacii) şi şopârlele se numesc

cu un cuvint gângănii.»

(3) Com de Ios. Olarii, fost învăţător în Maidan și repausat în decursul anului acestuia ;—Dr. Gust. Weigand, Dritier Jahresbericht, 189,
p. 317; — Idem, Fiinfter Jahresberichi, p. 312.

;— cf. și Dr. N. Leon,
(4) În Bucovina, apoi com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel
Zoologia medicală, p. 1; — Enciclopedia română, t. 17, p. 515.
(5) Al. Viciii,

Glosariii,

p. 33; —

Cihac, Dict., t. II, p.

găâzuliță în rând cu gujulie, ca şi când amândouă
trage

din

una

și aceeași

rădăcină.

131, pune

aceste

Jar la p. 120, în rând

cuv.

cuvinte s'ar
cu cuv. gâză,

N

g) Sub cuv. gâz6bă, pl. gâz6be, dim. gâzobuţă, şi gâzobenie,
pl. gâzobenii, înţeleg Românii din unele părţi âle Bucovine:,
bună-6ră

precum

cei de pe lângă

Sucevei, distr. Rădău-

apa

ţului, insectele de apă, în special însă pe cele lăbănate, adecă
lungi în piciâre. Alţi Români însă, tot din Bucovina, înţeleg acest

sub

pe
cuvînt

cele

mai

insecte,

multe

cari

nu' sbâră

nici nu alârgă, ci numai de abiă se mişcă, ca şi când sar
târâi, şi dintre acestea pe cele mai urite.:
) Sub cuv. gângă, pl. gânge, dim. gonguță, se înţeleg atât

în unele părți din Țera-românescă, precum bună-bră în
jud. Mehedinţi şi Vâlcea, cât şi în unele părţi din Banat,
tot felul de insecte, cari nu aii un nume deosebit în graiul
poporului (1), iar în Biharia, tot sub acest cuvînt, se înţeleg

mai cu s6mă insectele cele mică (2). .
e decă nu

numai

cel mai răspândit cuvînt, ci prin-

deosebit, nu

numai

cele mai

Gângă

u”însul se înţeleg tot de odată şi t6te insectele ce n'aii un
nume

arătâse, ci până

chiar

şi

cele mai mici, după cum prea lesne se pote cunâsce acâsta
şi din următârele gicale din Țera-Românscă:
A fi gângă —

a fi slab, pipernicit

în ultimul grad.

A fi ajuns ca o g6ngă, —
pe care singur îl traduce prin snsect şi taon=tăun, pune şi cuv. ghij6gă, care în limba Românilor din Bucovina însâmnă o €pă bătrână,
-hitionă şi slabă. Va să dică tace dintr'o găză o €pă, după cum fac
unii dintramn ţânțar un armăsar, numai şi numai ca pe amândouă cu-

vintele acestea să le pâtă deduce din cuv. pol. gies sait giez: sorte de
taon, care la rândul săi s'ar irage din mhall.
Se vede că n'a sciut sait n'a voit să scie că, pe
există încă şi cuv, ghijog=cal bătrân, hition
cuvintele acestea se mai rostesc şi bghijog—

(0)

Dr.

Bălășel:
un
un

nume
nume

N. Leon,

Zoologia

medicală,

bies-rvurm saii bies-fliege.
lângă cuv. ghijogă,. mai
şi slat, şi că amândous
bghijoga şi bijog-bijogă.

7; — com.

p.

de

S. Sa păr. T.

«Sub numele gongă se înţeleg tot felul de insecte, cari nu au
deosebit în graiul poporului. Aşă dar numele de gongă este
generic, ce poporul de pe aici dă tuturor insectelor. Deci gongă

—insectă ; — Dr. Gust. Weigand,
„i
de Ios. Olarii,

Jahresbericht, p. 312;— Com.

Finfler
-

(2) M. Pompiliu, Graiul Românilor din Biharia, publ. în Convorbiri
lit, an. XX, Bucuresci 1887, p. 1.010: «<Gângă=insectă mică, gâăză.»
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de cine-vă, care

se qice

din causă

sai alte nevoi a

de bâlă

slăbit peste fire (1).
Sai

din următârea poesie: poporală din Banat:
Săraca inimă ?'ntrâgă,
Cum o mânc'o gângă nEgră.
Las!

s'o mânce

că-i de vină,

Că s'a tras în ţâră szrind,
Unde nu-i nici. dor nică milă,
Numai jel şi multă silă (2).

î) Sub cuv. grângoșă sai gring6șă şi gârg6şă, unii Români
din Banat, unde e usitat cuvîntul acesta, înţeleg ori și ce
insect, alţii însă înţeleg numai gândacii, cari se văd pe aru:

“muri şi pe alte căi trăgând câte-o bobolâcă saii ghemuș cât
un oi de pasăre de mare făcută din baligă de vite cornute (3),
şi iarăși

alţii pe insectele ale căror aripi de- -asupră sunt scor-

ț6se, adecă

Coleopterele (4)..

î) În fine sub cuv. gujulie, pl. gujulii (5), atât Românii
din Bucovina cât şi cei din Transilvania şi Ungaria, înţeleg numai o parte dintre Coleopiere, şi anume pe acelea ce

petrec mai mult numai pe pămînt, din causă că, fiindu-le
unora dintre dînsele aripile de-asupra crescute la un loc,.
iar altora fiindu-le aripile moi şi scurte, nu pot să sbsre (6).
Din cele expuse resultă că nici unul din cele dece cuvinte,
înşirate mai sus, nu însemnâză t6te insectele, ci numai o parte
(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
„) M. G. Crăciun, Cântece poporale

XXVII,

din Banat,

publ- în Familia,

an.

Oradea-mare 1891, p. 535.

(3) Com.

de Ios.

Olariu.

(4) Dr. Gust. Weigand,

Drizter Jahresberichi, p. 316.

(5) Cihac, Diet, t. II, p. 131, voind cu ori şi ce preţ a deduce cuvintul acesta de la limba slavă, a inventat şi a pus în rând cu dinsul un
noii cuvînt, care nu există în popor, anume: jujulie. Ei cred însă că
cuv. gujulie, care însemnâză un insect ce petrece mai mult pe faţa şi

sub faţa pămîntului, stă în legătură cu cuv. guz, care la Românii din
unele pârţi ale Transilvaniei şi Banatului însemnâză cârtiță, precum

şi cu cuv. guzan şi guzgan=eloţan. Deci nu de la vsl. zuielă = scarabaeus
sai juzelica =insectum vermis, se derivă, ci cu totul de la alt cuvînt.

(6) Ales. Viciă, Glosarii, p. 33: «Gujulie, gânge mici, insecte; «ce te
scarpini atâta. Q6ră mai gujulii» (ca să nu die păduchi);— com. de d-l
|
EL. Pop: < Gujulia e un îel de gonguță. nâgră.»
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din ele, prin urmare

că nu avem

în limba n6stră un cuvînt,

care să corespundă exact noţiunii însecț : artropodar cu corpul
împărţit în trei părţi: cap, torace şi abdomen, cu trei perechi
de picidre şi cu o pereche de antene.
Cuv. borză, care e cunoscut mai cu s6mă Românilor din

Bucovina, corespunde mai mult gândacilor cu mustăţi lungi,
lat. Longicornia.
|
Cuv. gândac, care e cel mai
1
răspândit şi tot odată mai bine
cunoscut, corespunde mai mult ordinei Coleopterelor, pentru
că

el exprimă

cu mult

mai

exact

noţiunea

de coleopter.

Cuv. găză, care asemenea e fârte răspândit, corespunde
mai mult ordinei Dipterelor, adecă a insectelor câte cu două
aripi.
Iar cuv. gângă, care e cunoscut mai cu s6mă Românilor
din Tera-românescă, Banat şi Dngaria, corespunde mai mul-

„tor îeluri de insecte.
Noţiunea

cea mai completă, ce o are poporul, e cea de Le-

pidoplere, pre cari le numesce Fluturi (1).
__Şi precum nu există un cuvînt anumit, care să exprime.
exact noţiunea înseci, tot aşă nu există nică unul care ar exprimă exact noţiunea de larzd.
Larva, în limba poporului român de pretutindeni, se exprimă
prin trei cuvinte deosebite, şi anume: omidă, carii şi vierme
Tâte larvele cele pă&r6se ale îluturilor, cari nu ai numiri
proprii, se numesc o7midi, sing. omidă, la Românii din Mace-

donia:

uiidă

şi luidă,.

T6te larvele, cari trăesc şi rod prin lemne, se numese cari,
sing. carii (2).
Iar. tâte cele-lalte larve,

fie ori şi de ce insect ar fi, se nu-

mesc viermi.
Trebue

însă să notăm

aicia că partea

cea mai mare a lar-

_Yvelor ai numiri proprii.
Nimfele, lat. Nympha, saii Crysalidele unor insecte, bună(1)

Cf, Dr.

N. Leon,

Zoolugia

medicali,

p. 7.

(2) Lat. Rom. din Bucovina;
—a celor din Moldova, cf. Dr. N. Leon,
Zoologia medicală, p. 9; — și a celor din Țera-românescă, com. de $.
Sa păr. T. Bălăşel: «Poporul, afară de cariul veritabil, numesce cu numele generic de carii toţi viermii, cari găurese: lemnele. >
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Sră ca cele ale fluturilor, se numesc păpuși, sing. păpușă şi
gogâșe, sing. gogâșă, iar altele, ca cele ale turnicilor, se numesc
saci şi perine.
.
O

sâmă

de

că

nu numai

insecte

însă,

singure

şi nimfele lor.
Purnica—oii—căţel

bună-dră

aii numiri

(larva

îurnicei).
Ținţariii—oit—carabej

ca

furnica

proprii,

ei) — sac sai

(larva

lui)

—

şi fânțarul,

ci chiar

şi larvele

perină

lătăuș

sau

(nimia
lăturaș

(nimfa lui).
Antenele sai pipăitârele tuturor insectelor, fără deosebire,
se numesc pretutindeni cu un nume proprii: mustăţi.

Scutul gâtului: scut sau scoicuță.
Toracele: pepi.
Abdomenul: pântece.

Elitrele:: aripi scorfâse.
În fine, metamorfosa se exprimă prin cuv. Inântorire, care
însâmnă

a se transformă

din ce-vă

activ în sedentar. De ex.

un vierme, când începe a se metamorfosă

spre a deveni în-

sectă, starea de şedere până ce se perfecţionâză, se numesce
ivântorire. Omida, când încâtă de a maiumblă şi a mâncă,
loc spre a se face fluture, se dicecă
când se fix6ză întwun

se trântoresce, s'a trântorit (1).
(1) Com.

de S. Sa păr. T. Bălăşel.

REPEDEA.
„(Cieindela campestris L.)

Pe locurile unde bate mai tare sdrele, şi cu deosebire pe
arăturile nisip6se, precum. şi pe țărmurile rîurilor, se pâte
fârte adese-ori observă în decursul verii un gândăcel mititel şi frumuşel, pe de desubt de colâre întunecat-arămie,

iar pe de-asupra

deschis-verde, şi câte cu cincă pui albi pe

laturea fie-cărei aripi de de-asupra, care al6rgă cu. o deosebită iuţâlă în colo şi în c6ce, căutându-și nutroţul de tâte
qilele.

Acest gândăcel drăgălaş şi forte sprinten se numesce în
“Transilvania: Repede, pentru că e lung în picidre şi fuge
"fârte repede (1), iar în

unele

părţi

din

Banat:

Dragobete,

pentru că o sâmă de “fete mari „ÎȘi fac de dragoste cu
dînsul (2).
Despre acest gândăcel alergător, care numai cu f6rte mare
greutate

se pâte prinde,

există la Românii din Transilvania

următârele credinţe:
Când ţi se nasce un băiat, adună Repegi Şi, punându- -le în
l6găn, qi:

—

Cum

îi acâsta de repede la mers, aşă să fii şi tu, N! (3)

(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan, învățător în Bistriţa: «Repedea
insectă mică şi cu picidrele lungi, care umblă fârte repede.»

e o

1899,
(2) S. FI. Marian, Sărbătorile la Română, vol. II, Bucuresci
p. 144: «În alte locuri însă ar însemnă Dragobete un gândac atergător,
ce-l folosesc descântătârele la descântecele de dragoste.»

(3) Cred. Rom.
Marian,

Insectele.

din Șamşud,

com. de d-l Th. A. Bogdan.

„9
Cine sufere de durere de bicidre, “vindece- -se cu picidre de
Repede, că-i va trece (1).
Când

vegi Repedea

di: «Stă

şi-mă

învaţă

umblă ca tine, că te.vei simţi mai uşor (2).
Când mor
în sat (3).

multe

Cine nu cunâsce

Repegi,

are

să

vie un .

şi pe
beteşug

mine

a

mare

Repedea, acela nu are să ajungă la bă-

trâneţe (4).
De ai prins 9 Repegi într'o gi, şi .ţi-i femeea îngreunată,
are să nască copil fără splină (5).
Nevasta îngreunată, dacă va strînge într'o qi 9 Repegi

și le va acăţă .de-asupra
splină (6).

uşii,

are

să: nască

„Cine

pâte

umble

mult pe jos în lumea cea-laltă (7).

(1)
" (2)
(3)
„.(4)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

merge așă

de repede,

copil fără

ca Repedea, acela are să

Rom. din Fărăgăii
Rom. din Tâca.
Rom. din Batăş.
Rom. din Șieuț.

(6) Cred. Rom. din Ardan.
(6) Cred. Rom. din Mociă.
(7) Cred. Rom. din Felfalăii. — Tâte credinţele. acestea mi le-a comunicat d-l Th. A, Bogdan, învăţ. în Bistriţa.

.

GONIŢA.
(Gyrinus natator L.)
Românii din cele mai multe părţi ale Bucovinei numesc
tâte vitele cornute de genul femeesc, dar mai cu s6mă Juncile şi vacile, cari nu se alungă sai, după cum se mai gice,
„nu se gonese un timp mai îndelungat ori nici de cum, știze,
sing. știră, iar pre cele ce se alungă mai adese-ori, şi tot
nu se ţin, le numesc Gonife, sing. Goniţă. .
Trăind o parte însemnată de Români mai mult din crescerea și cultivarea vitelor şi ca atari ne dându-le mâna a

ţin6 pe lângă casă nisce sterpituri, cari nu pot să le aducă mai nici un: folos, de aceea, cum observă ei că cutare ijuncă -

saii vacă e

spre

știră, îndată şi întrebuinţâză îel de fel de mijl6ce

a. o face

ca să so câră cât'mai de grabă

la buhaii,

adecă să devie goniţă, şi ca atare mai pe urmă şi productivă.
Unul din mulţimea mijlâcelor pe cari le întrebuinţâză ei spre

acest scop e şi insectul de apă numit atât în Bucovina cât
şi în alte părţi locuite de Români Goniţă (1).
Românii,

alunge,

respective

adecă

să li se

Româncele,

gonăscă

cari

vacile

voesce

la

timp,

ca

să

li

se: due

se:

cu

(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiă, sat în districtul Rădăuţului, diet.
de Michaiu St. Coniac, agricultor: < Gonifa trăesce în apă şi sboră. Ea

e pe spate

nâgră,

iar

picirele-i

sunt: galbene-ruginii.

De-asupra

are

aripi tari (coji), iar de desubt moi>; — a celor. din Frătăuţul-noi, sat
în distr. Rădăuţului, dict. de Const. Rusu, agricultor : = Goniţa.are trup
scurt şi lat, aripile de-asupra sunt negre, iar pântecele galben. Ea petrece numai în apă»; — Enciclopedia română, 1 t. II, p. 580.
-
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sacul

de prins

pesce

la o apă

stătătâre,

în care petrece

de

regulă acest insect și în care în6tă învârtindu-se fârte repede pe suprafaţa ei, ca şi când sar alungă, de unde se
vede că-i vine apoi şi numirea, prind mai multe Gonife de
acestea, le aduc

acasă, le pis6ză

bine

și apoi,

puindu-le

tărâţe, le daii vacilor ştire ca să le mănânce.

în

Vacile, cari mănâncă Gonife de acestea amestecate
cu tărâţe, se dice că încep apoi nu mult după acâsta a
umblă ca

şi vacile numite gonife după
gonesc, se alungă (1).
Unii Români

însă

nu

prind

buhaiii:şi în scurt timp se
mai

multe: Gonife

și

de acestea

de-odată, ci numai un număr anumit, şi adecă
pouc sai
trei. Iar după ce le-ai prins și le-aii dumicat mărunţel
, le pun
în tărâţe, le amestecă bine cu acestea, şi apoi
le daii vacilor.
celor ştire de mâncare. |
o
|
Făcând acâsta cred că vacile, cărora li s'ai
dat de mân-

cat, nu rămân

mai

mult ştire, ci în curând

se alungă (2).

(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict.
de M. St. Coniac.

(2)

Ioan

Dat.

şi cred.

Rom.

din

Danilescu, agricultor, .

Igesci,

sat în distr,

,

Storojineţului,

dict. de

.

BOUL

DE

(lydrophilus

APĂ.
piccus L.)

Unul dintre cei mai mari gândaci de apă, care se află în
țările

locuite

de

Români,

e Boul

de apă

(1)

saii Boul

baltă (2).

de

Boul de apă are corp lătăreţ-oval, f6rte neted şi strălucitor.
De-asupra e negru ca tăciunele, iar de desubt negru-castaniii.
Pieptul săi e acoperit cu un fel de păr vârtos şi neted, iar
picidrele, f6rte potrivite pentru înotat, sunt acoperite cu peri
lungi şi deşi. Musteţile îi sunt scurte şi ai forma unui ic, iar

fălcile îi sunt forte lungi.
Boul de apă e un gândac leneş, care petrece peste di, de
regulă, în apele cele stătătâre, iar sâra părăsesce apa, în care
a petrecut peste qi, şi prinde a sbură prin apropierea ei. El -

îndtă şi sbâră f6rte bine, de umblat însă umblă grei.
Femeiuşșca își depune ouăle într'un fel de beşicuţă care,
umplută fiind cu aer, plutesce pe de-asupra apei şi din care,
după 12--15 dile, es apoi larvele.
Larvele sâmănă cu nisce viermi moi, lungi, turtit şi negri;
ai câte şâse picidre şi un cap solzos, armat cu fălci puter-

nice şi cu cârlige; respiră pe partea dinapoi a corpului
petrec numai
şi cu Zutunoi

şi cu multe alte vietăţi mici de apă, pe când
(1) Dat. Rom.

şi

în ada, unde se nutresc cu cobelei sait culbeci
saii vifelari, adecă cu pui. de brâscă, precum

din Moldova,

com.

Bogdănesci,

jud.

gândacul însuşi
Sucâva,

dict. de

Nic. Const. Carp, agricultor: «Boul de apă e în trup Idtăuş.»
(2) Dr. H. Tiktin, Rumănischedeutsches
Worterbuch, Bukarest,
2117
— 218,

pag.

6
se nutresce

numai

cu

materii

vegetale,

cari

au început

trece dejă în putrejune.
|
După ce s'aii desvoltat larvele deplin, es afară

din

a

apă

şi sapă pe malul acesteia un fel de culcuş sai vizuină, în
care se prefac apoi în nimfe şi în care stai mai multe dile
chiar şi după ce aii ajuns în stare perfectă (1).
(1)

Cf. D. Ananescu,

Iogie, Bucuresci

Curs

1874, p. 215.

elementar

de istorie

naturale,

t. III. Zoo-

|

LARDARIUL.
Lardariul

(1) e un

gândac

lardarius L.)

mic,

„lung, pe partea de desubt a corpului
iar pe cea de-asupra cu negri; scutul
un cercuşor de petiţe gălbii; partea
asupra de col6re ruginie şi câte cu trei
aripă, iar partea cea dinapoi nâgră.
Lardariul, când se află pe- afară,
când se pripăşesce prin case, atunci

numai de 7—8 mm. de
acoperit cu peri gălbii,
gâtului în genere cu
dinainte a aripelor depuiuţi negri pe fie-care
trăesce din hoituri, iar
se nutresce cu diferite

materii animalice, cari se află prin acestea, precum

cu piei

şi blăni, pe cari le râde, şi mai ales cu slănină, din care
causă se vede că se şi numesce apoi românesce Lardarii,
de la cuv. lard = slănină, usitat mai ales în unele părţi ale
Transilvaniei.
Larva Lardariului, care în unele părţi din Bucovina se

numesce Codajţ (2), iar în unele părţi din Ungaria: Strepede,
pl. Strepegi (3), trăesce din aceleaşi materii ca şi gândacul
ce a produs-o, şi e tot atât de stricăci6să ca şi dînsul.
(1) B. Nanian. Elemente de istoria naturală, partea I. Zoologia, Bucuresci 1873, p. 134: <«Lardariul, Dermestes lardarius, este o insectă mică,

nâgră la capete şi 6cheşă la mijloc.»
(2) Datina Românilor din cele mai multe părţi ale Bucovinei: “Viermi,
cari se fac în slănină, brânză și lapte, se numesc Codaţi.»
(3) V. Sala, Glosariti din comitatul

Bihor în Ungaria, publ.

în Revista

critică-literară, an. IV, laşi 1896, p. 339: <Strepegă, viermuleţi din slănină
ori

brânză». — Românii din /era-Românescă, după cum îmi serie Sânţia

Sa părintele T. Bălăşel, paroch şi învăţător în ştefănesci, jud. Vâlcea,
înţeleg sub cuv. Sfrepede, pl. Sirepegi, un fel de viermi albi, scurți, groşi

-&

(Dermestes

8
În fine mai e de însemnat şi aceea că atât gândacul acesta,
cât şi larva

sa, când

sunt

atinși cu ce-vă saii când sunt îm-

pedicaţi în mersul lor, se fac şi stai „Iocului, ca şi când ar
fi morţi.
Iar o gicere

din

Țera-Româneseă

sună:

A fi făcut strepedi,
adecă

a se fi stricat,

păstrat

(1).

a
e

nu

mai

fi

bun

de mâncare,

saii de

ş

și bonţi, adecă nu ascuţiţi la eapete, cari se fac numai în zămuri acre,
şi cu deosebire în oţet, când acesta e gata pe isprăvite în vas, Sătenii nu ai
scârbă de dînșii, ci îi strecâră și oţetul îl mănâncă. lar numele de Stre- pegi

trebue

să steă

în legătură

cu

verbul

rilor și cu deosebire a fructelor acre asupra
(1) Com.

de S. Sa păr.

T. Bălăşel.

a

strepegi, acțiunea

dinţilor.

mâncă-

-

CARABANUL..
(Oryetes

nasicornis 1.)

Prin apropierea dubălăriilor precum şi pe locurile unde
sunt multe surcele ce-aii prins a trece în putrejune, se află
î6rte adese-ori un fel de gândac castaniii, de la 22—36 mm.
de lung. pe spate gol, iar pe pântece şi pe pici6re acoperit
cu peri de coldrea vulpii.
Acest gândac se numesce în Bucovina: Caravan, fem. Carabană (1), Dubălarii (2), Forfecariă (3) şi Băliggarii cu.

corn (4); în Moldova:

Caraban, fem.

Carabană

(5); iar în

Ungaria : Taurul lui Dumnedei (6).
Numirea

de Caraban, tem. Carabană, a acestui gândacered

că stă în legătură cu cuv. Cârdbuș, lat. Carabus; cea de
Dubălariu îi vine deacolo, pentru că el petrece de regulă
în dubala sai argăstla de pe lângă dubălării; cea de Bă-

ligariii cu corn sai

Taurul lui Dumnedei,

pentru că băr.

bătuşul are pe scutul capului un cornişor ascuţit şi întors
cu vâriul spre spate, în care călcând fârte lesne te poţi
(1) Dat. Rom. din orașul Sucâva şi a celor din” Bosanci, sat în distr. Su-

cevei.
(2) Dat. Rom. din Sucâva, Bosanci

şi Tişeuţ, sat în distr, Sucevei.

(3) Dat. Rom. din Udesci, sat în distr. Sucevei, dict. de Vasile Cimpoieș, agricultor.
(4) Usitat în mai multe comune din Bucovina.
,
(5) Dat. Rom. din Dumbrăveni, jud. Botoşoni, dict. de Grigore Olarii

și Anton Sandruşcă; — şi a celor din Oprişeni, jud. Sucâva, dict. de
George Iacob.
__46) Com. de d-l Elia Pop, învățător în Şomcuta-mare : «Taurul luă.
Dumnegei

are un fel de corn

în frunte.»
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sparge; iar cea de Forfecarii, pentru că atât bărbătuşul cât
și femeiuşca aii.câte o păreche de fălci fârte puternice cu
cari taie obiectele din cari se nutresc.

Femeiuşca, care e fără de corn în frunte, ci are în locul
acestuia numai cât un fel de melc, care arată unde ar trebui

să fie cornul, îşi depune ouăle sale în dubala de pe lângă
dubălării, precum și în pămîntul cel gunoios.
Larvelor, cari es din aceste ouă şi cari petrec întrun fel
de buboldcă sai .ghiemuș făcut dintr'o materie ca baliga, le
„trebue mai mulţi ani până ce se prefac în gândaci, și acâsta
din causă că nutreţul lor e f6rte sec.:

ILENA.
(Cetonia

aurata L.)

" În decursul lunii lui Iunie şi mai cu s6mă pe la Duminica mare sati Rusalii, când cei mai mulţi trandafiri sunt
înfloriţi, nu odată ni se întîmplă să vedem atât prin g ădini cât şi prin rediuri, şi anume în cele dintâi pe trandafivi, iar în cele din urmă pe Păducei, lat. Crataegus oxyacantha L., un fel de gândac ce-vă mai mic decât Cărăbușul
şi de

col6re

aurie-verde,

lucind

la radele

s6relui ca o piâtră

scumpă.
Acest

gândac

se numesce de către Românii din Bucovina:

Ilenă, pl. Ilene (1), de către cei din Moldova : J/Enă şi Cărâăbuș
verde

(2), de

către cei din

'Ţ6ra-Românâscă:

Gândac

verde

(1) Dat. Rom. din Storojineţ, diet. de Niculae Haraga, agricultor:
<Ilfna e un gândac strălucitor-verde>;—
a celor din Putna, sat în distr.
Rădăuţului, dict. de Vasile Văcărear şi Eliseii Bâcul, agricultori, şi com. *
de a-l Dorim. Vlad, conducătorul ședlei pop. din loc.: «Ilena e un gândac
ce-vă

mai

mie

decât

Cărăbiuşul

şi

mai

mare

decât

Cărăbușelul,

însă

mai scurt decât acesta și ce-vă mai gros. Ea este de col6re verde-strălucitre. De desubtul aripilor celor vârtâse are două aripi transvergiialbe. Ea ese numai primăvara în luna lui Maiii și Iunie şi sb6ră mai
ales sera și cu deosebire după ploi. Diua însă stă mai mult ascunsă pe
trandafiri.»
(2) Dat.

Rom.

din Dumbrăveni,

jud. Botogani, diet. de Grigore Olarii,

agricultor: «Ilea, numită şi Cărăbuş verde, e un gândac care trăesce
la câmp pe Păducei, precum și pe alți pomişori sălbatici»; —a celor
din Bogdănesci, jud. Sucâva, dict. de Nice. Const. Carp, agricultor: «Cărâbuşul verde steclesce pare că e poleit. EI e de colâre verde și în trup

cam

rotund. O sâmă îi die şi Z/fnd.>

-
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sai Gândac de trandafir (1), iar
de către cei din „Macedonia: Dzundzunar (2), Giungiunar,
Dzăngănar, Jujunar, Zăngănar (3), Zângânar (4) şi Zângân
âr (5).
|
|

Un alt
însă care
Românii
fastuosa

gândac, care se ține asemenea
de familia Ienei,
provine mai mult în Banat,
se numesce de către
din acâstă ț6ră: Grângâșă
verde (6), lat. Cetonia
F.
|

Copiii Românilor din Macedonia
până la vârsta de opt
„ani obicinuesc în timpul verii să
prindă câte un Giungiunar,
căruia, după ce-l l6gă cu o aţă
subţire pe la mijloc, țiind
de capătul liber al aţei, îi daii apoi
drumul în vînţ,
Giungiunariu sburând bâzâe în
vînt, ceea ce procură
copiilor o mare plăcere (7).
|
Tot la Românii

ain Mac

edonia mai ' există și credinţa
că,
dacă într'un an se întîmplă să
fie mulţi Zângânari, are să
fie secetă mare
(8).

(1) Com. de S. Sa părintele T.
Bălășel,

nesci, jud. Vâlcea.
(2) Gust. Weigand,

« Dzundzunar,

Die dromunen,

Rosenlăter

Summen hăren lassen.»
(3)

Com.

de d-l Per.

(auch

paroch.și

,
II Ba.,

sonstige

,
Leipzig

învăţător

în Ştefă-

1894, p. 52 și 301:

Kăfer, „die beim Fliegen cin

Papahagi.

(4) Com. de d-l Christea

Geagea, Român

din

Macedonia, stud. filos. |
(5) Per; Papahagi, Din literatura
poporană a Aromânilor, Bucuresc
i
1900, p. 182. Nota 1.
.
(6) Com. de d-l Iosif Olariă, învă
ţător pensionat în Maidan.—Românii
|'din Banat înţeleg sub cuvîntul Jânganie
, gângolie, grângoşă şi gongă ori
ce insect sai gândac; — cf. Dr,
Gust, Weigand, Fiinfter Jahresberich
t
des Instituts fiir rumănische Spra
che (rumânisches Seminar) zu
Leipzig,
Leipzig 1896, p. 316.şi 317. — Unii
Români însă, tot din Banat, înţeleg
“sub cuv. grângâşă,

la Universitatea din Cernăuţi.

după cum îmi serie q-l Ios. Olari
ă, nai mulţ gânse văd pe drumuri saă pe alte
căi trăgând câte o bobolăeă
cât un oii de pasăre de mare făcut
ă din baligă de vite cornute.
(7) Per. Papahagi, op. cit., p. 182
(8) Com. de d-l Chr. Geagea.
dacii, cari

GRÂNGOŞA.
(Gymnopleurus

pilularius F.)

Nu odată se pâte observă vara pe drumuri, precum şi
pe alte căi, un fel de gândac negricios trăgând câte o boboi6că (1) de baligă de vită cornută, cât un oi de pasăre, sait
purtând câte o blucă (2) de pămînt la picidrele dindărăt.
Mai adese-ori însă se pot vedâ trăgând la una şi aceeaşi
bobol6că câte doi inşi, adecă o pereche, şi anume bărbătuşul
şi femeiușca. .
Acest gândac se numesce de Românii din Banat: _Grân-

goșă sai Gândace de grâne.
„ Tot la Românii din Banat
următârea

există despre

acest gândac şi

legendă:
«Se dice ca fost odată,
Când

eră

lumea

curată,

Și-a fost o frumâsă

fată,

care
Pre cât eră- de frumâsă,
Cu mult eră mai len6să,
Că de leneşă ce eră,
De multe ori nu se sculă,
- Batăr apă ca să beă.

«Mama fetei aceleia eră văduvă
iubiă fata ca Şi ochii din cap.
(1) Sub

de

mai

mulţi

ani și- ŞI

boboldcă, pl. boboldşe, înjeleg Românii din Banat un boț mie
n

rotund.

(2) Blucă= bobol6că.

a
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„ «Dar fata, cu cât mumă-sa o iubiă şi o cruță mai
atâta se făliă mai mult şi nu ascultă mai nemică.

„«De

tare, cu

la un timp, vădând mumă-sa că nu lucr6ză mai nemică,

se supără pe. dînsa
pentru lenea ei.

Şi începi

a o mustră

şi a o înfruntă

«Dar în zadar, că fata se făceă că n'o aude şi nu ascultă

de.loc

ce muma

«Odată, nu

ci îi giceă.

sciă cum

şi. ce s'a întîmplat,

destul că biata

văduvă trebui să mârgă de diminâţă la câmp, ca-să rându6scă ce-vă de lucru şi acolo, şi a lăsat în grija fetei ca, până .
ce

se va înturnă

ea, să măture

cu bâbe (1) de grâu
—«Vedi,

draga

casa

şi curtea, care eră

plină

de la țrăierat (2), gicândui:

mea,

eşti fată mare

de

măritat;

aşi

voi

să vină peţitori, ca să te mărit, dar cine va peți o fată, pe
care n'a vădut-o în vi6ţa ei lucrând!
«După ce a rostit cuvintele acestea, se duse la câmp şi
până la amproor isprăvi ce avi de lucrat și se întârse apoi
acasă. Când ajunse însă acasă, ce să-i vadă ochii?... Vede.

curtea

nemăturată

şi pre fata

ei somnorâsă — căci numai

atunci se sculase din pat,— împingând
cu
înainte, iar mătura ţinând-o în mână.
<V&dând mumă-sa acâsta, deși îi eră

pici6rele gunoiul

mamă

adevărată

şi

o iubiă ca ochii săi din cap, nu şi-a mai putut stîmpără mânia, ci înfuriindu-se a început a o mustră şi a o blăstămă:

dicând:
—«<Da, la ce ţi-a dat Dumnegeii mâni, ca să lucrezi cu
dînsele! dar dacă tu mâni (mâi) gunoiul cu picidrele, apoi
să te facă Dumnegeii, ca diua şi n6ptea să tot lucrezi, însă.

numai

cu picibrele!

:

«Şi să se scie că:
Blăstămul
E

ca focul

cel de părinte
de fierbinte.

Va apucat bine a rosti cuvintele acestea, şi Dumnedei,
care: t6te le scie şi le vede, ascultând blăstămul mumei celei.
(1) Bode = grăunţe.
(2) Zrăierat ="trierat, îmblătit.
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supărate

Grângoșă,

şi necăjite,

prefăcii

pre fata

ei

cea

leneşă

într'o-

care de atunci înc6ce numai încetâză de a lucră

diua şi n6ptea, dar nu cu mânile, căcă ea nu are mai
mult
mâni, ci numai cu pici6rele. |
|
|
<Și precum, ca fată, a mânat ea gunoiul cu picidre
le, tot
gunoii mână ea și acuma ca Grângoşă.» (1)
(1) Com. de d-l'Ios. Olarii.

CĂRĂBUȘŞELUL.
(Rhizotrogus solstitialis L.)
În decursul lunii lui Iunie şi mai cu s6mă începând cam
de pe la Si. Onufreiu,12 Iunie, înainte, se pote f6rte adese-ori
ved6 pe la înserate, când e timp senin şi frumos, sburând
în colo și încâce, pe de-asupra fânaţelor şi a holdelor'un fel
de gândăcel, ca: şi când ar jucă un roiii de albine.
Acest gândăcel, care aduce fârte mult la făptura corpului
cu Cărăbușul, lat. Melolontha vulgaris, atâta numai că

mai mic decât acesta, se numesce

în Bucovina:

e ce-vă

Cărăbușel,

Cărăbuş de vară (1), Cărăbuș de hrişcă (2), Cărăbuş mănânţel (3), Cărăbuș micşor (4), Cărăbuș mic (5), Cărăbuș
(1) Dat. Rom, din Brașca,
rasim

Roşca,

sat în distr. Gurei-Homorului,

dict. de Ge-

agricultor; — a celor din Frătăuţul-noi, dict. de Nic. Rusu:

«Cărdăbuşelul trăesce pe cosiri şi mănâncă muşchii mânânţel»; — a celor din Galanesci, sat în distr.. Rădăuţului, dict. de Ilâna Cuciurean,
țărancă: «Cărăbuşeii es pe timpul florii grâului, adecă când e grâul

şi secara în fl6re.»

|

(2) Dat. Rom. din oraşul Sucâva, com. de Ioan Ienachi, stud. gimn.;—
a celor din Poieni, sat în distr. Siretului, dict. de Yacob Popovici, agricultor;

şi a celor din Igesci,

dict, de Ioan Danilescu,

agricultor.

(3) Dat.. Rom. din Carapciii, sat în distr. Storojineţului, dict. de Vasile
Cârciă, agricultor; — şi a celor din Vâcovul- -de-jos, sat în distr. Rădăuțului,

dict. de

Sidor

Calancea,

agric.

(4) Dat. Rom, din Igescă, diet. de 1. Danilescu.
(5) Dat. Rom. din Bilca, sat în distr. Rădăuţului, dict. de Chirilă Horodnjesagriciijtoit. stia
PT
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roșu (1), Gândac de hi îşcă şi Frişcariu (2), iar în Moldova:: Cărăbuș de €rbă (3) şi Cărăbuș de hrişcă (4).
Gândăcelul acesta se numesce. Cădrăbuşel, Cărăbuş mânânfel, Cărdbuş mic şi Cărăbuș. micşor, de aceea pentru că e

ce-vă mai mânânțel, adecă mai mic, decât Cărăbuşul(5) ; Că-

răbuş de vară pentru că se arată vara, adecă la o lună după
Cărăbuş, care se arată la începutul primăverii şi din care

causă se numesce

apoi şi Cărăbuș de primăvară

(6); Cără-

buș de hrişcă, Gândac de hrișcă şi Hrișcariu, pentru că
ese tocmai atunci când e timpul de sămănat krișca (7); iar

Cărăbuş

de €rbă,

Deci când
numai decât

fiind-că

petrece mai mult prin

€rbă (8).

ese Cărdbușelul, atunci e un semn că trebue
să semene hrişea, dacă cel ce o sâmănă voesce

ca 'să se facă (9).
Câte

odată

hrişca

miri Gin ce causă
pămînt (10),

se

s6mănă

i

mai

de

timpurii,

dacă

te

Cărăbuşelul n'a putut eşi mai înainte din

(1) Dat. Rom. din Carapciu, dict. de V. Cârecii.
(2) Dat. Rom. din Crasna, sat în distr. Storojineţului,

_
S
Ş

(3) Dat. Rom. din Oprişeni, dict. de George
fel, pentru că petrece mai mult prin 6rbă.»

(4) Dat. Rom.

din Dumbrăveni,

Iacob:

«se numesce

dict. de Gr. Olariit.

ast-

-

(5) După spusa Rom. din Braşca, dict. de Ger. Roșca: <Cărăbușelul
e mai mânânţel decât Cărdbușul» ; — a celor din Igesci, diet. de I. Danilescu ; — şi a celor din Carapcii, dict. de Vas. Cârcii.
-

(6) După
<Cărăbuş

spusa Rom. din Braşea, dict. de Anton Popovici, agricultor:
de vară

(7) După

se numesce

de aceea

pentru

că ese vara.»

spusa Rom. din Igesci, dict. de 1. Danilescu: <Cărdbuşul de

rişcă ese numai atunci, când e timpul
de s&m&nat hrișca — qic Gmenii — că
celor din Braşea, dict. de Ger. Roşca;
Iac. Popovici: < Cărdbuş de hrişcă se
atunci când se sâmănă hrișea.»
(8) După spusa Rom. din Oprişeni,
(9) Cred. Rom. din Poeni, dict. de

de sămănat hrişea, Amu-i timpul
a eşit Cărăbuşul micşor» ; — a
— şi a celor din Poeni, dict. de
numesce de aceea că ese tocmai
dict. de George Iacob.
Iac. Popovici;
— a celor din Bu-

ninţi, sat în distr. Sucevei, dict. de George Dârja, agricultor: <Cărăbuşul de hrişcă ese cam pe la Sf. Onufreiii. Când ese el e un semn că
e bine de s&mânat hrişea. EL nu face nici o stricăciune. Ese din pămînt
şi iarăşi

Roşca:
menat

în pămînt

«Când

se

ascunde»;
—a

ese Cărăbuşelul

celor

din

Braşca,

sait Cărâbuşul de

hrişea.»

dict..de
:

(10) Dict. de Iac. Popovici.
Marian,

Insectele,

ze
CERTEULA. ORIVEAITARA
BUCUREŞTI

Ger.

vară e timp de să&-
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În fine mai e'de amintitşi aceea că atunci când es
mulți

Cărăbuşi de.hrișcă e un semn. că are

frumâsă

pâne

albă

şi hrișcă, iar când

crede și se dice că va fi puţină pâne

să se facă

multă și

sunt puţini, atunci se

albă şi hrișcă (1).

" () După spusa hom. din Galanesci, dict. de
Ilâna Ciiciurean: <Când
es mulţi Cărăbuşei, atunci pânele albe vor legă
bine; când es puţini,
atunci nu-i. timp bun, pânea nu va legă»;— a celor
din Budeniţ, sat în
distr. Storojineţului, dict. de Măriâra Duteă: <Când
sunt mulţi Cără-

răbuşi de €rbă, are să fie timp bun, ghielșug.»

bine>; — a celor
sb6ră mulţi Că-

a

buşi de hrişcă, atunci “hrişca are timp bun,
va rodi
din Moldova, com. Oprişeni, dict. de G. Iacob:
«Când

„ CĂRĂBUȘUL.
Qelolontha vulgaris Fabr.)
Nu odată ni se întîmplă să
lui Mai, une-ori însă, când se
puriu, chiar şi pe la finele lui
tene, picidre şi elitre sunt de

vedem pe la începutul lunii
desprimăvărâză mai de timPrier, un insect, ale cărui ancoldre roşiatică-castanie, iar

restul corpului negru, care, cum începeja se îngână diua cu
n6ptea, prinde a sbură în tâte părţile într'un număr aşă de
mare, ca și când ar fi un roiu de albine.
Acest insect care se ţine de familia gândacilor şi care, după

ce s'a. săturat de sburat, se aşâză pe ramurile arborilor şi
mai ales ale pomilor, unde stă apoi până a doua di dimin6ţa,

rodându-le

şi fructele

cele

tinere

şi fragede, se numesce pretutindene în Bucovina:

mai

Că-

văbuș,

în unele părţi. însă,

Duş de primăvară
- În Moldova:

(1) Dat. Rom.

tâte frunzele, florile

(1) şi Cărăbuș de păpușoii

Cărăbuș,

din

pe lângă Cărăbuș, încă

Bilea,

fem. Cărăbuşă

dict. de

Chirilă

Braşca, dict. de Anton Popovici : <Cărăbuşul
primăvară, pentru că esă îndată după
tru că prevestesce primăvara.»
(2) Dat. Rom. din Budeniţ, dict. de

numesce

în Budeniţ şi Cărăbuș

(2).

şi Vruh (3);

Horodnic;—

se numesce

ce s'a încălqit
Măridra

şi Căia-

a

celor

din

şi Cărăbuş de

pămîntul

şi pen-

Dutcă : <Cărdbuşul

de păpuşoiii, fiind-că

se

se arată pe când

are să se semene păpușoiul.»
(3) Dr. H. Tiktin, Româăniseh-deutsches ârterbuch, vol. Î, p. 289; —
Dr. N. Leon, Zoologia medicală a ţăranului român, Iaşi 1897, p. 9;

1dem, Istoria naturală medicală

p. 81.

a poporului român,

Bucuresci

1908,

20
În Ţâra-Românâscă: Cărăbuș (1), Scărăbuş (2), Găinușă (3),
Găinuşă de seră şi Gândae de prun (4);
i
În Transilvania:

Bunzarii

Cărdbuș, Cărăbuș de Maii (5), Buzarii (6),

şi Gândae

În Maramureş:

(7);

Cărăbuș (8);

În Banat: Cărâbuș de Maiă, Grâng6şă de svârnaică (9)
și Sedrăbuș (10); |
|
La Românii din Meglenia: Bumbăr (1);
Iar la cei din Macedonia: Cărăbuș (12)..
Larva Cărăbușului, care e tot aşă sai chiar şi mai stricăci6să

decât

diînsul,

se

numesce

în cele

mai

multe

părţi

ale Bucovinei: Ciormag; pl. ciormagi, în unele comune însă,
„precum bună-bră în Bilca, districtul Rădăuţului, și în Carapcii, districtul Storojineţului:
Vierme alb sai Gierme
(1)
Curs

Gazeta Sătenului, an. 11, R.-Sărat, 1885-1886, p. 366;— D. Ananescu,
elementar de istoria nat, î. III. Zoologie. Partea II, Bucuresci

1874, p. 215.

a

|

|

(2) G. Baronzi, Limba română şi tradițiunile ei, Galaţi 1872, p. 52;
— Cf. Cihac, Diez, t. 1, p. 43.
(8) Gazeta Sătenului, an. II, p. 366; — 1. Moisil, Cărâvuşii, prinderea
şi conservarea lor, publ. în Jiul, revistă pentru literatură și sciinţă, an.
I, Târgu-Jiu 1893, p. 23;— Amicul Tinerimei, îce de cunoscinţe folositre, an. I, T.-Jiii, 1896, p. 7.
-

(4) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel: «Găinuşa în partea muntâsă a jud.
Vâlcea se numesce Gândac-de prun, căci acestei insecte îi place mult

„a

sta prin pometurile de pruni.>
(5) I. Moisil, Cârăbuşii, publ. în giar.

cit.,'p; 28. — Deşi

gândacul

a-

cesta se arată:
de regulă în luna lui Mai, totuşi numirea sa de Cărăbuş de Maiti nu ini se pare a îi poporală, ci tradusă din serm. dlaikâfer.
(6) Gazeta Transilvaniei, an. LVI, Brașov 1893, No. 117, p.6: «Bu
zariă, pl. Duzari = cărăbuș,»
(7)

Cărţile Sătenului român.

Cartea IV, Blașiii 1886, p. 64:

(Bunzarii) cari se arată în April vor îngheţă

în Mai»

<Gândacii

|

(5) Gutinul, diar social, literar și economic, an. I. Baia-mare
1859,
No. 29, p. 4.
"
(9) Com. de d-l Ios. Olariă.
,
,
(10) Teod. Rotariă : Zaimieii pomilorşi mijloce în contra acelora,
publ.
în Amicul Poporului, an. I, Pesta 1867, p..96.

- (11) Com. de d-l Per. Papahagi; — Idem, Românii din Megienia,
publ.
"n zevista «Tinerimea: română.» Noua serie, Vol. V, Bacuresci
1900,

„D.

259.

-

(12) Com. de q-l Per. Papahagi.

|
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alb (1), iar în altele, precum
peste Prut: Bubd pl. babe (2);

şi Ciorman

bună-dră în Vilaucea, com.
în Maramureş:
Ciormă (3)

(4); iar în 'Ţera-Românâscă:

Vierme alb (5).

Deşi Cărăbușul e un insect stricăcios, totuşi Românii nu
se pot răbdă, când apare el întâiaşi. dată primăvara, de a
„nu-l privi cu plăcere cum sbâră şi sbârnâesce în tâte părţile
şi cum,

greoiii

fiind

la

sborul

să,

se-lovesce

mai

de

tâte

obiectele, :cari îi stai în cale.
|
Şi nu fără causă, pentru că, după. credinţa lor, dintre tote
insectele câte le sunt cunoscute, Cărdbușul e acela care le
anunţă cu siguritate mult dorita şi aşteptata primăvară.

De aici vine apoi şi datina unor Români din Bucovina
că, îndată ce văd întâia 6ră un Cârdbuș, caută numai decât să-l prindă, şi după ce l-ai prins qic:.
— «Pe sănătate c'am prins> sai «cam pus mâna pe un
1
Cărăbuş 1» — ceea ce însemnâză: «Mulţămesc lui Dumnedei
Cam ajuns cu sănătate primăvara!» (6).
Alţii iarăşi îndatinâză, când es întâia ră primăvara Cărăbuşii, de a prinde pe unul dintre dinşii şi a-l pune pe
palmă. Şi dacă cărăbuşul prins sbâră de grabă, cred că în decursul întregei veri -vor fi harnici, iar dacă nu sbâră de
grabă e un semn că vor fi leneşi. (7).
|
Însă Cărăbușul, după credinţa Românilor din Bucovina,
e nu numai un prevestitor al primăverii, ci ei pretind tot
odată a: cunâsce de pe mulţimea sait puţintimea perişorilor
'saii mai bine gis a pufușorului, cu care e acesta acoperit
pe pântece şi picidre, cum va fi vara ce urmeză: căldurâsă
(1) Diet. de Chirilă Horodnic
(2) Com.

de Victor

și Vas. Cârciă...

Bodnărescu,

stud. gimn.

(3) Com. de d-l Th. A. Bogdan: «Numirea Ciormă -(viermuleţ) am
-audit-o de la un om din Oroii de lângă Baia-mare.»
(4) Gutinul, an. ], p. 4: «Ciorman
= larva Cărăbuşului.»
(5) D. Ananescu, op, cit., p. 215; — Gazeta Sătenului, an. IL, p. 368:
«Larva

Căârăbuşului obicinuit

e insecta cea mai stricăci6să. Chiar tâmna

acâsta, prin prejurul pădurilor şi chiar la câmp şi -mai ales pe lângă
coturi şi mărăcini, Viermele alb, precum se mai numesce acâstă urici6să

insectă, aa atacat o mare

parte

de grâu

s&menat

mai cu sâmă tim-

puriil.>
(6) Dat.

Rom. din: Poeni,

(7) Cred. Rom. din

sat în distr. Siretului.

Crasna,

sat în distr. Storojineţului,

.
-
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saii frigurâsă? roditâre sai neroditâre? şi mai ales în privinţa păpuşoiului (porumbului) şi a pâmelor.
.
Aşă cred şi spun ei că dacă Cărăbușii, când es întâiaşidată primăvara şi încep a sbură în colo şi în e6ce, sunt pe
pântece păroşi, atunci e un.semn că vara va fi frigurâsă,
iar dacă

nu

sunt

păroșşi, că va

fi căldurâsă

(1).

Dacă Cărăbuşul e îmbrăcal pe picidre, adecă păros, când
ese din pămînt, atunci vara va fi forte mănsă, iar dacă
nu va fi îmbrăcat, atunci nu va fi timp de pâne (2).
Dacă

Cărăbuşșul

are picidre

fârte

păr6se,

apoi

se

crede

că este'bine a s&m&nă păpușoiii, în care va fi belşug, dacă
însă picidrele nu-s părâse, că nu va rodi păpuşoiul (3).
Şi cu cât mai mulți Cărâbuși se vor arătă primăvara, şi
mai ales pe timpul

aratului, cu

atâta,

cred

ei, că anul acela

va fi mai roditor (4), că se va face mai mult şi mai bun păpușoiii, însă mai puţine pâme, iar când es mai puţini,

atunci,

spun ei, că n'are să fie mult păpuşoiă, dar pentru aceea vor
fi mai multe
(1) Cred. Rom.

pâme

(5).

din

Crasna.

-

(2) Cred. Rom. din Storojineţ, dict. de Niculai Haraga, agricultor.
(3) Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei,
„an. IV, Ceruăuţi 189, No. 79, p.2;
— Cred. Rom. din Băeșesci, sat în distr.
Gura-Homorului; — a celor din
Luca Buliga, stud. gimn.: «Când

semene

Tereblecea, distr. Siretului, com. de
es întâia Gră Că dbuşii, e bine să se

păpuşoiul, căci atunci e un semn

că nu va fi mai mult rece, nu.

va fi brumă„»
(4) Cred. Rom. din Câmpulung, com. de Vas. Burdohos, stud. gimn.
(5) Cred. Rom: din Poeni, com: de Dim. Furtună, stud. gimn.;
— a celor
din Tereblecea, com. de L. Buliga
; —a celor din Mahala, com. de Ionică

al lui Iordachi Isac: «Când primăvara se arată mulţi Cărăbuşi, atunci se
crede

că păpușoii

vor

av6

timp

bun»;

—a

celor

din Bilca, dict. de Chir.

Horodnic: «Când es mulţi Cărăbuşi de primăvară va îi timp; atunci.
încep a se sămă&nă păpuşăiele»; — a celor din. Gura-Sadovei, com. de Leon
Latiş, stud. gimn.:

«Când sunt mulţi Cărăbuși primăvara, atunci se crede

că are să fie belşug în t6te pânele:;
— S. FI. Marian, Sărbătorile la Ro_7nâni, vol. 1, p. 117;
— Albina Carpaţilor, an. IV, Sibiiu 1879—80, p. 27:
„Când es Scărăbuşii, e dricul aratului, cu cât sunt mai mulţi Scârăduși întrun an, cu atât va fi el mai mănos;s — Dim. Dan, Credințe
pop. bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei, an. IV, No. 63, p. 1: «Dacă

întro primăvară

se arată

păpuşoiul şi vice-versa.»

mulți

Cărăbuşi,

apoi

se crede

că

va

rodi

____23
Tot cam aşa cred în -privinţa acâsta şi Românii din J7oldova (1), Ţera-Românescă (2), şi cei din Transilvania (3).
„Şi ca să se încredinţeze: care rând de păpuşoiit saii porumb anume va fi mai bun şi mai frumos: cel ce se va s&-.
m&nă. mai

de

vreme,

cel

ce

se

va

sămănă

mai

după

aceea

sai.cel mai târgiii ? cârcă, când ară, picidrele Cărăbuşului,
şi care pereche de picire sunt mai păr6se: cele dinainte,
cele mijlocii sai cele dindărăt, acel rând de păpuşoiii, spun
ei că va fi mai bun, iar celă-lalt mai slab (4).
N'apucă însă a trece două, trei:dile de la prima arătare a
Cărăbușilor, şi numai ce vegi şi pre băeţi alergâna pe la înserate în colo şi încâce după dînşii, a-i prinde şi a se jucă cu ei.
Tar giua caută să afle câte unul saii şi mai mulţi, cari sunt
mai mari şi cât se pâte de vioi, ca nu numai să se jâce, ci

să pâtă face şi morișcă sati sbârndilâre din ei. Şi cum pun
mâna

câte pe unul, încep
Vai, sărace

a-i descântă şi

a-i ice:

:

Cărăbuş,

Că'n buni mâni mai încăpuși, „De-acum ori cât vei cercă,
Din

mâna

mea

nu-i 'scăpă!

Iar după aceste cuvinte întroducătore, urmând mai departe,
gic:

Cărâbuşe, Cărăbuş,
Ei din tine-oiit face-acuș
O morișcuţă

Şi-aşă mi te-i învârti,
.

Pămîntul de nu-i zări,

de vînt

Până

„Pe faţ'acestui pămînt

ce te-i ameţi

Şi tu tot nu vei peri! (5)

(1) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 9: «În anul când sunt Cărăbuşi
mulți, se fac bucate multe.» — Idem, Jstoria naturală medicală, p. 85.
(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel: «Când sunt multe Găinuşi primăvara,

e semn că anul va fi bogat în tot felul de râde» :
(2) Cărţile Sătenului român. Cartea V, Blaşiii 1886, p.
mulţi (cărăbuși) vestesc an mănos»
(4) Cred. Rom. din Oprişeni, distr,

Siretului; — a celor

80: «Gândaci
din Mahala,

com. de Ionică al lui Iord. Isac: «Când Cârdbuşii sunt flocoși la t6te
şese picidrele, păpușoii cei timpurii s&m&naţi, cei mijlocii şi cei târdii
vor av6 timp bun; îar când sunt. floc6se numai cele de dinainte, iar
cele-lalte nu, atunci numai păpuşoii cei timpurii s&mânaţi vor avâ timp
„bun,

iar cei

mijlocii

și cei din urmă nu».

(5) Dat. băeţilor din Stroesciă, sat în distr. Sucevei.
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- După ce aii rostit cuvintele acestea, ieaii două crâcănuje,
adecă două beţiş6re asemenea de lungi, cari ai la un capăt
cornişre în forma unei furcuţe, iar neavând forma acesta,
le încrestâză la un capăt şi le dau forma de furcuţe, şi apoi
le împlântă în pămînt la o depărtare anumită una de alta.
După acâsta ieaii alte două beţiş6re mai netede, şi iarăși
asemenea de lungi, dintre cari pre unul, numit sal, crăpându-l

la

mijloc,

îl pun

orizontal între. furcuţe, iar pre cela-lalt,

care e la amândouă capetele ascuţit, îl bagă în cr&pătura
sulului ast-fel ca amândouă beţişrele să formeze o cruce.

Ieaă apoi Cărăbuşii, ce i-aii prins mail nainte, şi cari sunt de
regulă un bărbătuş şi o femeiuşcă, le rup la amândoi câte
- un picior de dinapoi, şi îi împlântă cu piciorul rupt unul

întrun capăt al beţişorului ascuţit şi pre al doilea în celă-

lalt capăt (1).
Făcând în chipul acesta morișca, îi silese să sbâre gicând:
Hâz, bâz,
Cum pui mâna picluesci
Hâz, bâz,
Şi de vamă nu gândesci,

Învârte-te,

Dar cum macini, cum plătesci

Desvârte-te,
Și mai mult nu zăbovesci,
Femeiuşcă
Ci spre casă te pornesci.
Sue-te,
|
Hâz, bâz,
Bărbătuş
„i
Hâz, bâz,
„ Scobâră-te !
Femeiuşcă
Hâz, bâz,
|
Urcă-te,
Hâz, bâz,
Bărbătuş
La m6ră la Ilişesci,
Scobâră-te ! (2)
Cărăbuşii, voind să sbâre, încep a sbârnăi şi a se învârti
împrejurul sulului tocmai ca şi o morişcă saii mai bine gis
ca şi cupele de la r6ta unei mori.
Iar sbârnditbrea se face ast-tel:
|
Teaii mai înţâiit o aripă de-asupra (elitră) de la un Cirăbuş

şi îndoind:o în două bagă prin capetele ei un spin vârtos
de perj sai de păr sălbatic.
Fiind acâsta gata, prind un alt Cărăbuş cât se pâte de vioiii
(1) Dat.

băeţilor

Filaret Doboş,

din

Ilișesci,

stud. gimn.

(2) Dat. băeţilor
stud. gimn.

din

sat în

distr.

Gura-Homorului,

com.

de

Reuseni, sat în distr. Sucevei, com. de Vasile Pop,
-
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îi rup un picior de dinapoi de prin încheietura cea din urmă
despre corp și înfig în partea r&masă spinul cu aripa îndoită.
După acâsta caută un paiii saii o nueluţă subţire, bagă

nueluşa în îndoitura aripei, şi apoi suflă asupra Cărăbuşului.
Bietul Cărăbuş, voind a sbură şi a scăpă din mânile celui
ce l-a prins, începe a se învârti şi a sbârnăi împrejurul paiului sait a nueluţei, ca şi când ar fi o adevărată sbârnăit6re (1).
Băeţii din Banat, la carii
«
jucăria acâsta e asemenea usitată,

fac sbârnditârea, numită

de dînşii svârnaică, așă:

Prind o-muerușcă de Cărâbuș şi, rupându-i o aripă deasupra, bagă în unul din capetele “acesteia un spin subţire
pre care îl înfig apoi într'un băț ca degetul cel mic de gros
şi cam de o palmă de lung. După acâsta bagă la celă-lalt
capăt de aripă un alt spin, asemenea subţirel, însă ce-vă mai
lung decât cel dintâiii, pre care îl lasă liber.
" Sfârşind acâsta de făcut, prind un bărbătuş, pre care a nu-

„mese ei de astă dată.popă şi, rupându-i piciorul cel de dinapoi din partea stângă de prin încheietura din urmă, înfig
în locul acestuia spinul ce a rămas mai nainte liber, şi apoi
dai popei drumul să sbore. |
Popa, adecă Cărăbușul bărbătuş, cugetând că a scăpat
din mânile celor ce l-ai prins, dă să sbâre, dar neputându-se
depărtă, prinde a sbârnăi şi a se învârti necontenit în pre-

jurul spinului înfipt în băț, până
apoi se opresce din sbor.
Băeţii,

văgându-l

că

ce nu mai pote de ostenit,

s'a oprit, îl învârtese de două, de.trei

oră,. şi el iarăşi începe a sbură şi a sbârnăi până ce nu mai
vede bine.
O sâmă de băeţi înţepenesc svârnaica acâsta în pămînt, |
alții însă, ca să fie mai siguri şi să aibă mai mult haz şi
bucurie, o ţin strîns în mână (2).
În fine băeţii din Tera- Romântscă, la cari jucăria deserisă

în şirele de mai sus 'e aşişderea usitată, fac sbârndildrea,
care se numesce de dînşii sfârlâză, ast-iel:
măricele şi după acâsta rup uneia
!
Prind două Găinușe mai
(1) Dat. băeţilor din Ilişesci, com. de Fil. Doboș.
(2) Com. de d-l Ios. Olarii.
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-o aripă şi o l6pădă.

Aripa luată o găuresc la ambele capete.

Cu un capăt o pun în vârful unui băț, tăiat rotund în cap,
şi cu un mărăcine o fix6ză acolo, introducend mărăcinele
prin gaura făcută în aripă, şi apoi prin vâriul băţului. Măvăcinele are măciucă, ca aripa să nu pâte scăpă. Se iea
apoi alt mărăcine cu măciucă şi se întroduce pe gaura de
la capătul rămas liber al aripei şi anume din lăuntru în
spre afară, ast-fel ca vârful ascuţital mărăcinelui
afară mult, iar măciuca să nu-l lase a se desprinde.

să 6să
Se iea

după acâsta ceea-laltă Găinușă şi i se frânge unul dintre
„cele doue picire mai mari, şi anume de la genunche. Pe
cavitatea cotoiului acesta se vâră mărăcinele cu vâriul cel
ascuţit până se întăresce bine, așă că Gâinușa rămâne spânzurată de un picior, având aripele. libere. Se apucă apoi

băţul în mână ca pe o câdă de biciii și începi a învârti
puţin. Găinușa îşi iea vînt şi sburând se învârtesce ca o
sfârleză un timp mai îndelungat (1).
Acâstă datină a băeţilor de a face morisce şi sbârnăilăre
saii svârnaice şi sfârleze din Cărăbuși, la care ocasiune
atâta ce-i muncese până ce nu mai văd bine, cred că a dat cu
timpul nascere următârei dicale:
Vai,

s&rmane

Cărăbuș,

Pe-a cui mână-mi

încăpușşi!

Of, sărace Cărăbuș,
Pe-a cui mână încăpuși!
care e usitată nu numai
era Românescă (2), sau:

în Bucovina,

ci şi în Moldova

şi

Scărăbuș,
P'a

cul mână

ai ajuns!

care e usitată în 'Ţâra-Românâscă,

(3)

şi care se dice despre un.

om, ce se vede într'o mare primejdie (4).
(1) Com. de $. Sa. Păr. T. Bălășel.
(2) I. N. Zanne, Proverbele Românilor.
(3) Baronzi, op. cit., p. 52.
(4) Zanne, op. cit., p. 393.

Vol. 1 p. 398.
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Alţii însă sunt de părere că adevărata origine a acestei
dicale ar fi cu totul alia, şi anume următârea poveste :
«Dice că pe timpul când se luptaii Românii cu Turcii, s'aii..
întâlnit într'o gi doi ostaşi, unul român, iar celă-lalt ture.
«Turcul, cum dete cu ochii de Român, îşi puse în gând
ca numai decât să-l omâre. Însă el, deşi eră cu-mult mai
“tare decât Românul, totuşi nu voi să-l omre așă-şi îndată,
ci voi să-i afle mai întâiii o pricină.

«Dar ce pricină să-i afle, după ce Românul

mică

nu eră cu ne-

vinovat?

«lată

însă

că

tocmai

atuncia,

când

se

băteă

Turcul

„gândul ce fel de pricină să-i afle, dă cu ochii de un
buș,

şi cum

îl zăresce

îl iea

în mână,

fără

cu

Cără-

ca să-l vadă

Ro-

mânul, şi apoi, întorcându-se cătră Român şi arătându-i
mâna, în care ţinea Cărâbușul, îl întrebă qicâna:
—

«Spune-mi,

Române,ce

am

eii

în

mâna

acâsta?

De

“mi-i spune, e norocul tăi, iar de nu ghicesci, pe loc te omor!
«Românul, care din întîmplare se chemă Cărăbuş, nesciind ce are Turcul în mână, și credând că acesta îl va

omori, începu a oftă şi a dice:
Of, sărace

Cărăbuş,

„Pe-a cui mână
<Turcul,

la rândul

săi,

îucăpuși!

nesciind

că

Românul

se

châmă

Cărăbuș, ci cugetând că el întru adevăr a ghicit, îi gise:

"Norocul tăit c'ai ghicit,
Că de n'ai fi fost ghicit,
Pe loc te- -ași fi omorit!

«Şi rostind cuvintele
să mergă în pace» (1).

acestea

îi dete “Românului

drumul
|

O variantă a acestei poveşti, intitulată « Învejatul Cărăbuș sati cismarul doctor» sună în prescurtare după cum:
urmeză:

< Cărăbuş, un biet cismar, mai mult peticar, sărac lipit pămîntului,

vădându-şi

şi-i spune p&sul, care
b6va și plecă.
(1) Din Şcheia,

nevasta

bolnavă,

l-a: adus;

alârgă

primesce

la un doctor

o reţetă, dă căr-

sat în distr. Sucevei, com. de D. Câmpan, stud, gimn.
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«Işi face de atunci cismarul planul să se lase de meseria
lui şi să se apuce de alta mai băn6să, cum e cea de doctor,
şi scrie pe uşa lui: om ce scie multe.
«După nenumărate isbândi, i-a eşit numele de om învăţat
şi a-tot-sciutor, strînge
acasă cu t6te ale lui.

parale

multe şi se pornesce

înapoi

Cum mergeă el însă, iat? un Zure călare
Alergă să vadă ce 'nvăţat e mare,
Cel ce-aşă
de grele lucruri isprăviă.
Şi precum călare către el mergeă,
Prin văzduh de-odată mâna și-a întins
Și din sbor cu mâna, cum a dat, a prins
Un gândac,

o gâză,

ce pe

câmp

trăesce,

Cărdbuş anume care se numesce.
Pe cismar opresce, fără ca să scie
Cum îl châmă, cine pâte ca să fie,

" Şi-arătându-i mâna dice: «să-mi ghicesci
Ce-i aici într'însa, ghicitor ce ești?
Biet cismarul tace, șde nemișcat
Și la Ture privesce cât.e de *ncruntat:
„Grea. beleă, păcatul
Astăqi m'a găsit,
Şi pe cât îmi pare
Pâte le-am sfârşit!
Ast-fel gice-n gându-i plin de supărare,
Iar apoi se vaită chiar cu glas mai mare:
—

«Vai,

sărmane

Cărăbuş,

Pe-a cui mână-mi încăpuşi!
Audindu-l
Cărăbuş

Turcul dice: «L-ai ghicit
e, iată-l!

Bine-ai

nimerit.»

(1)

Alte variante ale acestei poveşti saii anecdote se află la
Anton Pann (2), P. Ispirescu (3), G. Cătană (4) şi [. Adam (5)
(1) Th. D. Speranţia,
51—69.
(2) Povestea” vorbei.

" (8) Legende

Alte
Partea

anecdote populare. Vol. II,
I, Bucuresci

sai Basmele Românilor.

1874, p. 100—112.

(4) Poveştile Banatului,
1895, p. 35—39,
(5) Pe ldngă

culese din

1852,

Partea

Bucuresci, p:

p. 30—50.

II.

gura poporului

Fasc. IL Bucuresci
bănăţean, Gherla

vatră, pilde șii glume țărănesci, Bucuresci

1900, p. 66—68.

?
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cu acea deosebire

numai

că la A. Pann eroul povestei n'are

nume, în povestea culâsă de
răbuș, figureză Lăcusta d,
Grelușul (2).

Ispirescu însă, în loc de Căiar în cea culsă de Cătană

Afară de povestea citată, în care figureză cuv. Cărăbuș,
se află și un joc, în care: copiii se pun în cere şi unul dintre
ei arată pe rând pe fie-care dintre tovarășii lui, spunend câte
unul din cuvintele frasei:
Scărăbuș, Scărăbuș,
" P'a cui mâni ai ajuns!
În fine trebue

de Români

să mai

amintesc

din Bucovina

(3)

încă

şi aceea

că 0 sâmă

întrebuinţăză adese-ori Cărăbușii

ca medicament, şi anume în contra b6lei De dânsele, adecă
în contra reumatismului.
Prind adecă în luna lui Maiit mai mulţi Cărăbuşi şi- Ă. pun
întrun şip mare cu spirt, în care îi lasă apoi până ce putredesc.
În restimpul acela însă, cât staii Cărdbușii în şip, caută
în pădurea cea mai apropiată trei muşinde de furnici de
cele mari şi, după ce le-a aflat, merge bolnavul de Dinsele,
iar dacă nu pâte singur merge, se duce altul în locul lui
într'o Luni dimin6ţă până nu răsare s6rele, iea din muşinoiul

" dintâiii un pumn de ţernă cu furnici cu tot şi le l6gă într'un
corn de basmă, apoi merge la al doilea şi la al treilea mu(1) Op.

cit., p. 110:

«Ghici

ce este aici, moşule,

qise Vodă,

pumnul, în care ţineă gândacul.
.
<Moșul o băgase pe mânecă de frică; lui îi eră temă
„copere

—

să nu

arătându-i

i se des-

vicleniile.

«Ei, Lăcustă, Lăcustă, dice moşul cu graiii milogit,
AT umblat cât af umblat
Dar

aci

ţi s'a ?nfundat!»

(2) Op. cit., p..37: «Părinte! am
mi-a

furat'o

mie

la tine să-mi dai

de

galbeni

audit că scii căută în păscălie. Cine-vă

şi nu pot

da

de

urma

hoţului;

în păscălie, deci înainte de a merge

ghicesci ce am eit acuma în mână?
<Vlădica băgase mâna în buzunar. şi ţineă

Greluşul

am

venit

cu mine, să-mi
în ca.

“ «Popa, nesciind în grabă ce să răspundă, își împlântă mâna în barbă
qicând:
— «Vai, sărmane Greluş ! înţelegându-se pre sine
(3) Zanne, op, cit., p. 399.

sub cuvîntul Grea.»

30

şinoii şi luând şi dintr'acestea ca şi din cel dintâiii le 16gă

şi pre

acestea

separat.

După

acâsta

se

întârce

cu

cu îurnicele acasă şi aşă legate în cornurile basmalei,
„le pune într'un c6un la foc ca să fârbă. După.ce
sc6te basmaua din. e6un şi ducându-se cu dînsa
pădure, pune fie-care legătură cu furnicele mârte la
adecă :fie-care: pe. muşinoiul.
din care a fost luată.
În sfârşit,

după

ce

s'a făcut şi acâsta,

ţerna

şi

cum sunt,
ai fiert,
iarăşi în
locul lor,

cel bolnav de Dîn-

sele se scaldă în apa, în care au fost fiert ţerna și furnicele.
Iară după ce s'a scăldat, se unge, mai ales pe picidre, cu
spirtul în care ai fost puşi Cărăbuşii.
a
Spirtul se pâte întrebuinţă ori şi când, Cărăbuşii însă

trebue

să

Babele

se pue

din

într'însul

numai

7eâra-Românâscă

în

luna

lui Maiă

adună „viermi albi,

(1).

adecă

larve de Găinușe, îi pis6ză cu (ămâe din Bobotâză Şi Cu asfa-

„roiă, tot din Bobot6ză, şi fac un fel de unsdre dintr'înşii, cu
care se ung apoi bolnavii pe pici6rele bolnave de bâla numită «D'âi re (2).
N
O

s6mă

de

Români

însă,

atât

din

Bucovina

cât și din

Moldova şi Ţera-Românâscă, susţin că Cărăbuşii sunt buni
nu numai. De dînsele saii D'âi rc, ci şi pentru Bâla necazului. Drept aceea câna cine-vă oft6ză într'una, mănâncă

Cărăbuşi şi-i trece.
În unele sate întâiă

|
se mănâncă şi numai de gust, după

ce se curăţă mai întâiit de aripi şi de picidre ca să nu sgâ-"

rie în gât (3).
(1) Dat. Rom.

|

din

|

Şcheia, com. de D. Câmpan;—a

|
celor din Mitocul-

Dragomirnei, sat în distr. Sucevei, com. de V. Greciuc, stud. gimn::

«Când

îl dore pe cine-vă picidrele saii mânile sai şi alte părţi ale corpului, e bine

să ic

Cărdbuşi

şi să-i

pue

în spirt,

ca să steă vre-o

două dile,

şi apoi

cu spirtul acela să se ungă pe locul care-l dâre.»
E
(2) Com. de S. Sa Păr. T. Bălășel:> Bâlele reumatismale în poporul
"de pe la noi se numesc <D'âi ră.
(3) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 9; Idem, Zstoria naturală medicală, p. 85.
De

BĂLIGARIUL.
(Geotrupes. stereorarius L.) Prin

baligele

vitelor

d2 casă

şi mai

ales prin

cea de cat

f6rte adese-ori se pâte observă în decursul verii un gândac
de 15—24 mm. de lung şi de coldre nâgră saii întunecatalbastră, care, după cea răscolit în t6te părţile baliga în
care a petrecut şi a mâncat tot ce a aflat într'însa bun pentru
dînsul de mâncare, îşi face sub aceeaşi. baligă o borticică

perpendiculară

în pămînt,

câte un oil..

în care

se ou

|

apoi femeiuşea

a

Acest gândac se numesce în Bucovina: Băligariti saii Bălezariă (1), Gâza boului (2), Trânduş (3), Trănt (4), Trânz (5),
(1) Dat. Rom. din Carapciit, dict. de Vas. Cârcii : «Băligariul

petrece

mai cu s6mă în baligă de vită. El e negru și are musteţe scurte;, —
a celor din Galanesci, dict. de Precup Galan ; — a celor din F'rătăuţul=

vechiii, diet. de Mich. St. Coniac: «Băligariul se face mai cu sâmă în
gunoiul de cai>; —a celor din Udesci, dicţ. de Lazar Rotariu; — precum și în multe alte sate din Bucovina.
(2) Dat. Rom. din Galanesci, dict. de Ioan
face borţi sub baliga de vită.» |

Ungurean:

<Gâza

boului

-(3) Dat. Rom. din Valea-Putnei, sat în distr. Câmpulunegului, com. de
Em. Antonovici, stud. gimn.;— a celor din Vicovul-de-jos, 'dict. de d-l
Ifrim Isopescu, conducător al șcâlei pop. din loc.;— şi a celor din Putna,
dict. de Vasile Văcărean: <7Zrândușul se atlă tâmna în baligă de cal.»

(4) Dat.
numai în
(5) Dat.
asupra ale
cele

Rom. din Storojineţ, dict. de Nic. Haraga: «Trântul se face
baligă de cal.»
”
Rom. din Carapeiii, dict, de Vas. Câreiă: «Aripile cele daTrânzului sunt ca c6ja, iară cele de desubt ca hârtia de ţigară;

de-asupra

sunt

negre,

iar

cele de desubt

albe.

la aripi are o pată, o scoicuţă de col6re verde. Lângă
mai

măşcate

De

la

cap

până

ochi are musteţe

decât părul, vin ca părul cel de porc. El petrece numai în

baligă de cal, sub care își face bortiţe,
" odată însă în grajd.»

și anume

numai

la câmp, nică
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Jenuţă sai Ilenuţa cea păduchidsă (1); în Moldova: Trânz (2)
în Ţ6ra-Românâscă: Bdlegar şi Băligar (3); în Transilvania: |
Găză, Gândac de gunoiii, Gângă şi Gongă de baligă (4);
la Românii din Meglenia: Bubuliecă (5); iar la Românii Qin
Macedonia: Bubulic şi femenin Bubulică (6).
Numele de Băligariii al acestui gândac îi vine de acolo,
fiind-că el de regulă petrece numai prin baligi sai, după cum
cred şi spun Românii din Epir, fiind-că el se nasce din ba-.
ligile de cal saii de catâr (7); cel de 7rânt, plur. Trânţi,
fiind-că se află mai cu s6mă pe locurile acelea unde pase
şi se trântesc (tăvălesc) caii; (8) cel de Trânduș, pl. Trânduşi, .
pentru că umblă încet şi greoiii, căci (rânduș însâmnă în
(1)

Dat.

Rom.

(2) Dat. Rom.
<Trânzul

din

Poeni,

e negru,

petrece

numai în baligă de cal.»
(3) B. P. Haşdeu, Ey.
pl. bâlegari

distr.

Siretului,

com.

de

Dim.

Furtună.

din Dumbrăveni, jud. Botoșani, dict. de Grigore Olarii:

şi băligari,

pe

câmpuri

și pe lângă

.
Maga,, t. III,p. 8.027:
lat. Scarabeus

grajduri

şi se face

!
« Bălegar sai Băligar,

fimetarius,

«gândac

negru

care

trăesce în bălegar.> (Tutova, e. Epureni). Aşă se dice şi în Bucovina
(S. FI. Marian). Cuvîntul se trage din balegă prin sufixul masculin ar,
dat. arius, fiind ast-iel o formaţiune diferită de neutrul bdlegar.>
(4) G. Crăiniceanu, Nomenelatura română-latină, publ. în Convorbiri
Jiter., an. XXIII, p. 335.
E
.
(5) Per. Papahagi, Românii din Meglenia, publ. în revista «Tinerimea
română.» Noua serie. Vol. V, Bucuresci 1900, p. 258: «< Bubulică s., uu

fel de cărăbuș,»
(6) Com. de d-l Per.

Papahagi:

«Bubulic în genere însemnă gândac,

gărgăun, gongă.: La Avela (Epir) se numesc gândacii negri cari se
nasc, după credinţa poporului, din baligele de cai şi de catâri, și cari :
apoi îşi depun ouăle tot în baligă, din cari fac un ghemuş, pe care îl -

rostogolesc până ce se rotundesce cu desăvârşire și expus la s6re se întăresce. Bubulică este acelaşi Incru și se usitâză în Macedonia mai mult

forma femenină. În Epir se usitâză forma femenină ca nume proprii;
— Gustav Weigand, Die Aromunen, II. Bă., Leipzig 1894, p.52 și 298: <Bubulik, Mistkăter ( Mânchen), pl. Bubuliis; Bubulikă, Kăter, Mistkăfer,;
—
Idem, Fiinfter Jahresbericht des Înstituls fiir rumăânische Sprache
- (Rumdânisches Seminar) zu Leipzig, Leipzig 1898, p. 305: cAr, Bubulik-ă,

Iăter, Mistkăfer, ist wohl eine selbstăndige Bildung des Ar. vom Stamme

Dub, — bzw. bubus (s. u. bombuli) aus vgl. nblg. sSaeacuri, «Insekt», ngr.

fonâshos, «Hummel».

:

(7) Com. de d-l Per. Papahagi.

(3) După

spusa

Rom.

din

Storojineţ,

dict.

de

Nic.

Haraga.

|.
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limba

Românilor

din

unele

părţi

ale

Bucovinei

atâta cât

hălăoii, greoiă, leneş (1); iar cel de Jlenuţa cea păduchiâsă,
fiind-că e i6rte adese-ori nezăjit de un fel de păduchi numiţi
"lat. Gamasus coleoptratorum (2).
Numele de Bubulic şi Bubulică provine, pe lângă vorba
de tâte dilele, încă şi într'o poesie poporană din J/acedonia,

intitulată «Nunta Purecelui cu lindina»

sai <aminșuşilsa»,

după cum numesc Macedonenii lindina. Iată şi poesia respectivă, în care mai provin
numiri de insecte:
Sămbădă dimneatsă
Si sculă furniga,
:

Sâmbătă dimin6ţă
Se sculă furnica,

Z duse

Se duse

la moară

Cu daă grătsă di melu
„Tă s facă culats,.
Tă s chiamă nunlu ş fartatlu,
S nsură purielu

la mâră

două grăunţe de meiti (3)
să-şi facă. colaci,
chemă nunul şi fărtatul 6),
însură puricul

Ș lo amiînşuşilsa,

Şi-şi luă lindina,

Tahtalbiclu nunlu
Ş piduchul furtatlu,

.

Ploşnița ca nun
Şi păduchele fărtat,

Bubulielu

E

socru,

„|.

Băligariul

Z Dubulica sâcră,
Preftsă făunltii,
Dzundzunarlu despot,
Tikisiră taifă.

în fine la Românii

socru,

Băligărifa s6cră,
|
|

Preoţii făunii,
Dzundazunariul episcop |
Și aşă se porni ospăţul (5).

din J/acedonia

mai

există

încă şi ex-

presiunea: <Are bubuliţi în cap», ceea ce însâmnă atâta cât
a av6

gărgăuni, precum

şi: «Li ști

bubuliţli»,

a.sci,. a se

pricepe în drăcii (6).
-

(1) Com.

de d-l Ifrim

Isopescu.

(2) Com. de Dim. Furtună.
(3) Mei
=— Mălaiii mărunţel.
(4) Vornicel, vătăjel.
-.(5) G. Weigand, Die Aromunen,

(6) Com.

IL. Bd.

p. 30.

de 4-1 Per. Papahagi.

Marian, Insectele.

“

_

Cu
Ca
Își
Se

încă și alte

BOUL

LUI DUMNEDEU.

(Lucanus cerrus

L.)

Prin grădinile. împănate cu pomete

mari Şi mai cu s6mă

prin pădurile de stejari se află un insect mare,
negru:castaniui, ale cărui fălci s6mănă cu cârnele unui cerb.
Acest insect, care se ţine de ordinul gândacilor,
lat. coleoptera, și anume al celor cu antenele în forma
unei foiţe

Şi cu cinci încheieturi la pici6re, şi care e cel mai
mare din

totă Europa, se numesce în Bucovina: Boul
lui Dumnedei,
femeiuşea: Vaca lui Dumnedei, Boul Domnu
lui, fem. Vaca

Domnului,

Capul cerbului, Cerbul lui Dumnedeii, Cerbariii,

Buhai, Buhaiul lui Dumnegeii, Taur, Bourel
, Caraban, tem.
Curabană, Rudașcă, Rodașcă şi Regoce;

În Moldova: Caradaşcă, Cărădaşcă, Radașcă,
Rădaşcă, Ra-

gace, Boul

luă Dumnedeii,

nului, Bourel (1);

|

Boul Domnului, tem.

|

|

Vaca Dom-

|

În Ţera-Românâscă;: Răgace, Răgăce, Răgoc
e şi Rădașcă (2);
(1) Com. de Melchisedec, fost episc
op de Roman şi membru al
demiei Române; — dict. de Nic, Const
. Carp din Bogdănesci, jud.
câva;
— Dr. N. Leon, Zoologia medicală a fera
nalui romăn, Iaşi 1897,
„(2) B. Nanian, Elemente de istoria
naturală. Partea L. Zoologia. Ed.
Bucuresci

AcaSup.9.
III,

1873, p. 134 ;—D. Ananescu, Curs
elementar de istoria naturală, t. III. Zoologia, Bucuresci
'1874, p. 216. — A. T. Laurian și
1. C.
Massim, Glossariii, Bucuresci 1871,
p. 487, însă susțin că cuvintele
acestea

m'ar fi cunoscute în Muntenia. Iată
ce qic ei: « Ragace şi Ragaciii s. m.
şi Rudaşcă s. £. lucanus,
specie

de insecte;

com. de d-l Mich.

scarabeus lucanus; lucariii,
scarabeii lucan, —
dincâce de Carpaţi cuvîntul
nu e cunoscute ;—
Vlădescu, profesor universita
însă

r în Bucuresci.
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În Transilvania,

Cerb

şi anume pe Mureş:

şi Rudașcă (1); la

Boul lui Dumnedei,

Lăpuş: Rudeșcd

(2); la Braşov:

Dărddaşcă (3); iar în alte părţi: Cărnece, Cornenciii, Radaşcă,
Rădaşcă, pl. Rădasce şi Rădăsci, Rudașcă şi Răgaciu ;.(4)
În Banat: Radașeă, Cornac, Cornac mare şi Rugace (5);

În Ungaria: Boul lui Dummnedeii,
tem. Vaca lui Dumnegei (6);

La Românii din Meglenia: Bubalica Domnului şi Cuvaciii ;

Iar la cei din Macedonia: Boulu al Dumnegei şi Favru (7).
Larva Boului luă Dumnedeii, care trăesce în trunchiurile
arborilor, cu deosebire al stejarilor, şi care are fălci. puter-

nice, cu cari r6de

lemnul

şi face

găuri

mari

într'însul, se

numesce în Bucovina şi Moldova: Cariii şi Cariti de stejar,
iar excrementele ei, cu cari umple găurile făcute de dînsa,
se, numesc făină de carii (8). În alte părţi însă 'se numesce:
Buturugă. (9)
-(1) Com. de d-l Paul Oltean.
(2) Şedetorea, î6ia poporului

român.

Budapesta

(3) Com. de d-l Mich. Vlădescu;
" (4) Com. de d4-l Paul Oltean; — şi de

d-

1877, p..6.

Th. A. Bogdan ; —— Vedi şi

G. Crăiniceanu, Nomenelatbura română-latină din istoria naturală, publ. *
în Convorbiri literare, an. XXIII, p. 330. — Al. Viciu: Glosariti de cuvinte dialectale din graiul vit al poporului român. Blaj, 1899. p, 27.

(5) Com. de d-l Ios. Olariii: «Partea. bărbătâscă a Cornacului are la
cap nisce cârne mari cu cari -stringe de minune»;
— George Cătană:
Poveștile Banatului, t. I, Gherla 1893, p. 51: <Pitie ţinfariul începă a .

mâncă cu poftă din finfari şi într'o clipă toţi fințarii erai în burta
lui. Atunci împăratul îi dede cartea, iar el sărută mâna împăratului și
a împărătesei, își luă rămas bun de la toţi Gmenii, şi apoi își dede de
trei ori peste cap și se făcu un finfar mare cât o rugaciă şi sbură
cătră gaura muntelui.»
(6) Com. de d-l E. Pop: «Boul lui Dumnegeă e inseetul cel mai mare.
de pe la noi. El are două cârne mari, cu ramuri tari și os6se, cu cari

prinde şi strînge în forma cleştelor şi le mişcă după plac.»
(7) Com.. de d-l. Per. Papahagi. — Favru
= faur,

fierari.

(8) Dat.:Rom. din Paşcani, dict. de Iordache Bran, pălmaș; — Dr. N.
Leon,

Zoologia

medicală, p. 9:—1dem,

Istoria naturală medicală, p. 81.

(9) Teod. Rotarii : Inimicii pomilor şi mijloce în contra acelora, publ. în Amiâcul poporului, an. I, Pesta 1887, p. 96: «Larva buturugă, din care
se face rudaşca, începe mai întâiit a râde scârţa, după ce îmbătrânesce

râde şi lemnul.

Larvei

acesteia îi trebue patru ani-până

ce se

trans-

formă în rudaşcă, în care timp un vierme singur e în stare pomul cel
mai mare a-l: găuri din rădăcină prin trupină și t6te crengile până
în vâri. >
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Despre insectul acesta există la Românii din Transilvania,
„com. 'Blaj, următârea legendă:
|
„.«Pe vremea
straița

aceea, când Dumnegeu

în botă,

păzindu-și

ciurdele

umblă

de.boi

prin poiene cu

şi turmele

de oi,

"se.gice.că odată, trudit cum eră, a adormit cu capul pe un
moșşinoiii, -şi nu s'a deşteptat până într'un târdii. Înainte de

acâsta însă dete
el de scire boilor celor mai mari şi. mai
„bătrâni ca să se pârte bine şi să grijâscă de cei micuţi, ca
nu

cum-vă să se întîmple ce-vă vrajbă între ei.
e
<Dar abiă adormi. mai de dai D6mne, când colea aude

“un răget şi o larmă

ca aceea,

lurile şi se surpă pămîntul.

de gândiai

că se

hâese

de-

< Dummnedeii sări ca fript drept în pici6re, căci îi venise în
ajutor Sfântul Sore şi sculându-l îi .dise:
—«Dâmne! Rădascele astea ale tale tâtă n6ptea ai boncănit, de gândiai că or să mă alunge şi pe mine de
pe faţa

pămîntului.

Uite

ce minuni

hainele de: de-abiă

aă făcut,

că

am scăpat colo după

— «Ce Rădasce? — Într6bă Dumnegeii.

—

<D'apoi

boii ăştia

mi-ati sfârticat tâte

cel răzor!

al tăi s'ati purtat așă de r&ii, de nu-s

vrednici, decât să-i faci numâi

nisce Rădasee.

— «Fie!—îi dgise Dumnegei,
—am să-i ieaă la răport, şi
dacă i-oii găsi vinovaţi, pe toți am săi
face așă după cum
dorescă! .
|
<Şi Dumnedei, după cum. dise, așă
şi făcu, căci aflându-j

vinovaţi, i-a alungat în codri, unde suindu-se
pe stejari, cu
toţii s'aii făcut Rădasce cu cârne mici
şi mari, adecă din
vaci s'a făcut Rădasce cu c6rne mici
şi din boi cu cârne

“mari,

după

cum îi pedepsise

Dumnedei.

o

„_<De aceea Rădascelor li-se dice
şi Boul lui Dumnegeii şi
Vaca lui Dumnegdei» (1).
Şi de 6re-ce Rădascele sunt Boii lui
Dummnedeii, de aceea
nu: trebue omorite, că-ţi sâcă mânile
(2).
„După o altă legendă, tot din
Transilvania, com. Aldorf
de lângă Bistriţa, Rădascele sunt
îngerii, cari n'aii vrut să
ajute lui S7. Ilie ca: să-și lege rafurile
la căruţa cea. de foc,
(1) Com. de 4-l Th. A. Bogdan.
(2) Cred. Rom. ain Tonciii, com.

de 4-l Ti. A. Bogdan:
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de aceea li s'a făcut gura clesce pentru tot-deauna în semn
- de pedâpsă (1).
Şi tot din causa acâsta cred că se numesce > Rădaşca de
către Românii din Meglenia: Cuvaciii, iar de către cei din
Macedonia: Favru.
Cele mai răspândite şi mai usitate dintre t6te numirile
însă, câte i se dai acestui insect, sunt: Boul lui Dumnedeii,
-fem, Vaca lui Dumnedeii şi Boul Domnului, fem. Vaca Dom-.
“naului, pentru că numirile acestea le întâlnim pretutindeni
nu numai în Bucovina, ci şi în cele-lalte țări locuite de Românt (2).
“După A. de Cihac: Boul Domnului se numesce
un alt
insect, anume Cantharis unctuosa (3). |
Însă insectul, sait mai bine dis varietatea acâsta de insect,
după cât îmi este mie până acuma cunoscut, nici nu: provine în ţările locuite de Români, ci numai Cantharis visicatoria

sai

Lylta

visicatoria,

rom.

Gândăcel

verde,

Gân-.

dăcel de turbat, Gândăcel, pl. Gândăcei şi Căfelul frasinilor.

Prin urmare
ast-fel.

Românii nici

nu aveai pe cine să-l: numâscă

Laurian şi Massim asemenea se îndoese că numirea acâsta
s'ar atribui de către popor insectului Cantharis unctuosa.
Iată ce gic ei:
__«Boul Domnului= Boul lui Dumnegei = ? Cantharis unctuosa lui Lineu.: Pe cât ne aducem noi aminte din gura po-

porului, Boul lui Dumnedei

este un insect cu aripidrele pe-

striţate cu picăţele roșii și negre, căruia, dacă nu ne înşâlă
memoria, se dă şi mai des numele de Vaca luă Dumnedei (4).
Din descrierea acâsta resulță că Boul lui Dummnedeii nu -e
Cantharis unctuosa, dar nici Lucanus cervus saii Scarabeus
lucanus, ci cu totul alt insect şi anume acela pre care Românii din Bucovina îl numesc Buburuză și Măriuţă, lat. Coccinella septempunctata L.
Şi cum că într'adevăr insectul din urmă, adecă .Bubu

(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan
(2) Vegi cit. de mai sus.
(3) Diez,

t. 1, p. 27.

(4) Dicţionarul limbei române,

Bucuresci 181, p. 242,
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-vuza, e numit în "Ţâra-Românâscă Vaca lui Dummnedeii, ne pu:
tem

încredinţă nu

numai

din

spusa

lui Laurian

ci şi din Zoologia lui Nanian (1).
Şi mie încă mi-este cunoscut că unii- Români

și Massim,

daii numirile

acestea şi altor insecte.
Cu tâte acestea ele se potrivesc mai bine nuinai i insectului

Lucanus cervus. Şi iată de ce: .
Am: amintit chiar la început că fălcile acestui însect, numite

în limba

poporului

c6rne,

same&nă

întru cât-vă

cu câr-

nele unui cerb. De aici apoi şi numirile sale la Românii din
Bucovina: Boz, fem. Vacă, Bourel, Cerb, Cerbarii, Taur şi
Buhai, iar la cei din Transilvania, Ungaria şi Banat: Boii,
Cerb, Cornac şi Cornencili.
Tot de la făptura fălcilor acestui insect îi vin şi unele din-

tre cele-lalte numiri de origine
Ragucii,

etc., dacă

nu

cum-vă

străină,
stai

precum

numirile

PRăgace

acestea

şi

în le-

„gătură cu verb. a rage. Cel puţin aşă resultă din cele ce
ni le spune Cihac în privința acâsta,şi anume: Rogaciă, Ragacii, Rudaşcă, Rădaşeă (pour rogaşcă) Lucanus, cerf-volant; vsl. rogă, rogli, cornu, rogatii cornutus.; russ. rogati
ceri- volant; ceh. roha€,

cerf-volant;

lant (2).
Cât privesca

nsl. rog, rogati, cerf-vo-

d
numirea Rogaciii

eii unul n'am audit-o până

acuma de la nimeni, şi cu atâta mai puţin cuv. rogașcă.
Deci după cât mi se pare mie, Cihac a inventat anume
aceste două numiri ca să pâtă deduce-cu atâta mai lesne şi

pre cele-lalte numiri românesci de la limba slavă.
Însă el o putea face acesta cu numirile dejă usitate în
popor, fără. ca să mai aibă trebuinţă de inventarea unor
numiri nout, despre cari Românii nică cu spatele
nu sciă
nimica.
|
Laurian şi. Massim din contră scrii: <Ragace şi Ragaciti
s. m. şi Rudașcă s. fî. Lucanus,
Scarabeus lucanus, lucan,
scarabei lucan ; specie de insecte, însă dincâce de Carpaţi

cuvîntul nu e cunoscut»

(1) Op. cit p. 137.
(2) Diet., t. II, p. 317,
(3)

Glossariiă, p. 487.

(3).
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Iar. în alt loc: «Rudașcă, Lucanus,

Scarabeus

insect Zacuritoriii, ce nu lipsesce pe nopţi

lucanus, un

senine a lacuri;

"compară rudă, din care Rudașcă pare a fi 'un derivat» ().
Radaşcă e de bună 's6mă Lucanus, însă descrierea ce i-o
dai autorii nu se potrivesce de fel la: Lucanus= Boul lui
Dumnedeii, ci ea se potrivesce la un alt insect şi anume la
Licuricii, lat. Lampyris noctiluca L. care într'adevăr licuresce sai lucuresce n6ptea, după cum se exprimă autorii.
.
În fine

ce se

atinge de numirea

Caraban, fem.

Carabană,

cred că. stă în legătură cu cuv. cărăbuș lat.-carabus.
Atâta de o cam dată în privinţa numirilor acestui insect.
Şi acuma să trecem la datinele şi credinţele Românilor
despre dînsul.
În unele comune din Pucovina, precum bună- 6ră în Brăesci,
Băieşesci și Stupea, distr. Gurei- Homorului, Tereblecea, distr.
Siretului, şi în orașul Storojineţ, îndatin6ză Românii a prinde
câte un Boul lui Dumnedeii şi a-l pune pe vacile știre, anume 'ca să se alunge şi să nu sângere, credând că vaca pe
care se pune, de bună-s6mă se alungă şi nici când nu sân- .
geră (2).
În comuna Măzănăesci, distr. „Gurei- Homorului, cână află
vre-un Boul lui Dumnegei perit, îl ieai, îl pis6ză mărunţel,

îl pun în tărâţe, şi-l daii apoi dimpreună cu acestea vacilor.
mulgătârede mâncare,

În

Vilaucea,

comună

anume

ca să deă lapte

peste Prut, în timpul

(3).

de faţă mai

t6tă rutenisată,îl pun pe viţeii cei mici, anume ca să crâscă
mari şi să fie tari, iar Vaca lui Dumnedeii o pun pe vacile
cele'a fătă, anume ca să fete mai de grabă (4).

În Crasna, districiul Storojineţulii, ieaii 6menii sâra înainte
de Sângiene mai mulţi Bourei şi-i aruncă în og6rele cu
hrișcă, anume. ca acâsta să fie roditâre (5).
În Zăhăresci, districtul - Sucevei, când se “sperie 'cine-vă,

prind un Boul lui Dumnegeii,

îl pun pe un hârb cu jăratie

(1) Glossariu, p. 450.
(2)

Com.

de:Luca Buliga

și Al. Bozone,

Haraga.
(3) Com. de Ostafie Moldovan,

stud.

stud. gimn.

(4) Com. de Victor Bodnarescu, stud. gimn.

(5) Com. de Victor Petrescu, stud. gimn.

gimn.

şi

dict.

de

Nic.

„40.
îl “ard, şi cu fumul ce iese dintr'însul afumă pre cel speriat,
iar cenuşa lui i-o dati ca so beă (1).
În fine în unele comune, precum bună 6ră în Todiresei.
şi Soloneţ, districtul Sucevei, Frătăuţul-vechiă, districtul Rădăuţului şi Tereblecea, copilele şi fetele îndătinâză a prinde
câte unul sai și mai mulţi Bourei de aceştia, a le tăiă e6-

nele, u le borti şi a le înşiră apoi la mărgele, iară băeţii a
„le legă la cheutorile cămeșilor, parte ca să nu se didche şi
parte ca să nu-i musce cânii, când se due la vre-o casă unde
se află câni răi. (2)
O s6mă de neveste, ale căror bărbaţi sunt duși de acasă
şi nu scii unde se află, întrebuinţâză Bourelul sai Boul lui
Dumnegei ca un fel de trimis spre aducerea acestora.
Așă nevestele, cară nu sciă singure unde sunt băr baţii lor,
prind un Bourel
şi ădresându-se cătră dînsul, rostesc următ6rele cuvinte:
Bourelul meti,

Bourelul mei!
"“Râgă-te lui Dumnedeii

De-a

î

Mai

Să vie bărbatul mei.
De-a

veni

bărbatul

„Tu ești Boul
Şi de-a fi dus
Să se 'nt6rcă
Sănătos
Şi voios.
De-a fi dus la
Să mi-l aducă

fi dus

la ciobănie,

Să vie
tinerel

Și frumușel,

mei

Să

luă Dumnegei,
la răsboii,
înapoi

fii fudulă

cu el,

Să vie ca un curcan
Durăind ca-un bolovan.
Hop, hop, hop,
Bourelule ?n galop,
Cu cârnele -tot stringând,
Cu-aripele sbârnăina,
Cu bărbatul mei venind! .

tălhărit
rănit

Sai aşă:

Boi, bourelul mei!

Şi de-a fi dus în răsboii,

RoOgă-te lui sua nedeă
Să vie bărbatul mei.
Şi de-a fi, precum vreau ei,
Să vie bărbatul mei,
Tu ești Boul lui Dumnedeii.
(1)

Com.

de 4-1 G. Tomoiagă,

Să se 'ntârcă înapoi
Sănătos
Și voios,
Şi de-a fi dus la hoţit

„Să-l aducă prigonit, :
cant.

bis.

(2) Audit de autor de la mai mulţi inşi.
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De-a fi la p&curărie,
Să vie cu voinicie,

Hop, ţup, bourelule,
Hop, ţup, voinicelule,

Ca el altul să nu fie,
Să vie ca un curcan

Cu cârnele sfârăind,
Cu bărbatul mei venind!

Durăind ca-un bolovan.

Iar după ce rostesc
sbâre (1).

acestea, îi îac vînt

cuvintele

ca

să

Copiii din Transilvania şi cel din Banat, rumpând. c6rnele de Cornac saii Boul lui Dumnedeii şi legându-le la cheut6rea de la grumaz, le pârtă în credinţă că nu le va curge:
sânge din nas, şi cei surdqi că. vor audi mai. uşor (2).
Românii din Transilvania mai cred şi mai gic încă:
«De vrei să ai păr mare, pune tot-deauna cârne de Rădaşcă
în apa cu care te speli pe cap» (3).
Dacă o fată va purtă corne de Rădașcd în . păr, va 'av6
“păr frumos (4).
„Aripi de Rădașcă în cosie de va ascunde, va av păr
frumos (5). Rădaşcă în pălărie de vei ourtă, nu vei.av6 durere de

cap (6).

|

Piciore de Rădaşcă îîn buzunar de vei pură, vei drumări
bine şi sănătos (7).
Cap de Rădașcă de vei uscă şi măcinat îl vei da la câne,
hoţii la casă nu ţi se vor apropiă (8).
Când vrei cu cine-vă să te baţi, ţine-ţi trei gile mânile în
apă fârtă cu cârne de Rădască, că te vei face tare (9).
Rădaşcă în n6ptea de Sf. Gheorghe în ferâstră de vei află,
e semn că ai picat în drag strigoilor (1.0).
(1) Dat. Rom.

din

Câmpulung,

com.

de George

Ciupercă,

stud. gimn.

(2) Dat. Rom. Qin Țâra-Haţegului, com. de d-lAron Densușianu
celor din Maidan, în Banat, com. de d-l los. Olariit.
(3)
(4)
„_(6)
_46)
(7)

Dat.
Dat.
Dat.
Dat.
Dat,

şi
și
și
şi
şi

cred.
cred.
cred.
cred.
cred.

Rom. din Ragla.
Rom. din Bucerdea.
Rom din Boziaş lângă
Rom din Rodna-nouă.
Rom. din Abrud.

(8) Dat. şi cred. Rom. din Fărăgâu.

(9) Idem. .
(10) Dat. şi cred.: Rom. din Arcalia.

.
Dies6- Szt.-Martin.
”

; — a
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Rădasce în grajd de vei află, îţi va muri o vită (1).
Românii din Moldova, când o vacă nu se gonesce, pun

pe

spinarea

ei, ca și cei din

Bucovina,

o Rădașcă,

ca săo

înţepe cu cârnele, şi cum o înțâpă se crede că se va goni,
Femeile pârtă cârne de Rădașcă în codile de la cap, ca să

nu

li se dedche

părul

(2).

|

Iar dacă pre cine-vă îl dâre fârloiul, adecă fluerul picio-

rului,. se unge

cu

lui Dumnegdei,

carii

de stejar,

pe locul

unsuros, se dice că-i trece.

unde-l

adecă cu larvă

dâre,

de Boul

şi fiind-că

acesta

e

O s6mă de Români, tot din Aloldova, rup capul Caraba:
nului şi-l sug, dicând că sucul dintr'însul e dulce (3).
Românii

din

al Dumnedei
amuleta,în

Macedonia

întrebuinţeză

cârnele -de Boulu

în- contra deochiului. În acest scop se l6gă de

care

În fine trebue

se

pune

să mai

usturoiii şi

amintesc

sare (4).

încă

|

şi aceea

că numirea.

de Boul lui Dumnedeii în vorba de tâte dilelese aplică adese-ori unui om fârte stupid sai fârte sanguinicşi mare
bătăuș. Aşă augim nu odată gicându-se: <Dă-i pace, că acesta-i
Boul lui Dummnedeii,» adecă stupidul stupidilor (5), sai: clasă-l

în pace, că acesta-i Boul lui Dummnedeii,» adecă: răutăcios
Şi bătăuş, care, ca şi Boul lui Dumnegei, cum pui mâna
pe
dinsul,

îndată te bate.

|

ar o cimilitură din Lăpuş în Transilvania, şi anume
despre
femeiuşca Boului lui. Dumnegei, sună aşă:.
Care vacă sboră în aer?
— Rudeşca (6).
(1) Cred. 'Rom. din Mociii. — Tâte datinele și
credinţele acestea mi
le-a com. d-l Th. A. Bogdan.
|
.
(2) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 9;
— Idem, Istoria naturală

medicală,p. 84.

(3)
.(4)
(5)
(6)

Dat. Rom. din Paşcani, dict. de Iordache Bran.
Com. de d-l Per. Papahagi,
”
”
Laurian și Massim, Dicj. limbii române,
p. 242.
Șegătdrea, Budapesta, loc. cit.
pf

.

”

FAURUL,
(Elater segetum |.)

»

Atât pe semă&nături cât şi pe fânaţe se află un gândăcel
lungăreţ și subţire, de col6re castanie şi acoperit cu păr sur

care, pringându-l şi punându-l cu spinarea în jos pe pământ,
sare cu un fel de fr6m&t drept în sus.
|
Acest gândăcel, ale cărui. musteţe şi picidre sunt cărămigii,

iar scutul gâtului în forma unei poteâve de cal, se numesce
în Bucovina : Faur, iar în Transilvania: Purecul dracului (1).
Gândăcelul acesta, deși e mic, e fârte stricăcios, şi mai
ales în stare de larvă, fiind-că râde rădăcinile cele tinere
ale pânei albe și ale erbiă ast-fel, că de multe ori nu se alege mai nimica din pânea în care s'a încuibat.
(1) Dat. Rom. din Braşfalăi, com. de d-l Th. A. Bogdan : «Purecul draculuis e o insectă lungărâţă, de col6re negrie, care dacă o pui pe spate,
sare

drept

în sus.»

!

LICURICIUL.
(Lampyris

Cine

a călătorit mai

noctiluca

adese-ori

L.)

în. decursul

verii n6ptea,şi

„mai ales după apusul sârelui până către miedul
nopţii, printr'o pădure sait pe sub plele acesteia, pe unde se
află multe
tufişuri,

acela

trebue

numai

decât să

fi observat

puncte lucit6re ca nisce steluțe, cari zac

sait cari plutesc încet

prin

aer,

un fel de

nemișcate în 6rbă
|

|

„Aceste puncte lucitore nu sunt nimic alta fără numai
licu-

rirea ce-o produce un gândăcel

„locuite de Români:

Licuricii

numit în cele mai multe părți

(1), iar în Bucovina, pe lângă

Licuricii, încă şi Făclieș (2), Fândraş (3),
Focul lui Dum.
nedeii (4), Gândăcel scânteios (5), Lumină
- de pădure (6),

Scânteujă (7) şi Steluţă (8); la Românii

din

(1) Enciclopedia română, vol. 111, p. 100; —Laur
ian

Meglenia: Liși

Massim, Dieionarul limbii române, t. II, p. 16— 4;
Nanian, Zoologia, p. 13
; —5
Ananescu, Zoologia, p. 214.
(2) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiii,
dict. de G. Onciul: «Gândăcelul
acesta se numesce ast-fel de aceea,
fiind-că lucesce ca o făclie.»
(3) Dat. Rom. din Fundul-Sadovei,
precum şi în alte sate de la munte,
com. de Leon
Latiş, stud. gimn.

(4) Usitat la Rom. din Reuseni, com.
de Vas. Pop.
(5) Usitat la Rom. din Brăesci, com.
de Ioan Pohoaţă,

<Gândăcelul

ca 0
(6)
(7)
(8)

acesta se numesce

scântee.»
Usitat în
Usitat la
Dat. Rom.

stud.

gimn.:

de aceea așă, pentru că strălucesce
nâptea

Putna, dict. de Sam. Lucaciu.
Rom. din Știulbicani, com. de Nic. Coila
reiuc, stud. gimn.
din Crasna, dict. de Anisia Iliuţ, ţăran
că.
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curiciii şi Sfilulică, iar la cei din. Macedonia: Lăcuri ici
Liuliac (1).

Licuriciul e un

insect mic

şi

şi 6cheş din familia Lampiri-

delor; are corp
antene în formă

întins, cam de 10 mm. de lung, şi mâle;
de fir; iar în partea de dedesubt a abdo-

menului

de

“regulă

organe
prin

6rbă,

iluminat (fosforescenţă). El
sbâră

rar, şi se

află

în tâte

petrece de
ţările locu-

ite de Români (2).
Femeiuşea

Licuriciului

bătuşul si, şi anume

se

deosebesce

fârte mult

de băr-

prin aceea că întâii: e mai lungă de-

cât dînsul, adecă de 15-16 mm, al doilea: că are mai multă
lumină fostorică, şi al treilea: că n'are de fel aripi, ci sâmănă

mai mult unei larve. De-aici vine apoi

şi datina Românilor

din. unele părţi.ale Bucovinei de a o numi, spre deosebire
de bărbătuşul săi, Viermişor (3), Viermuț (4), Vierme luci-

tor (5) şi Germe de putregaiii
(6).
Despre acest insect mic. există la Românii.de
Ardelului, com. Pogăcâua, următârea legendă:

pe

Câmpia

«Dice că scoborîndu-se odată bunul Dumnegeii din cer jos
pe pămînt, a luat cu sine şi vr'o câţi-vă îngeri ca să le arate

şi lor lumea

în care

«Îngerii, umblând

trăesc 6menii pămînteni. -

în. colo şi?n e6ce prin lumea largă, cât

timp vor fi umblat, le plăcură tare mult de lumea 6menilor
pămînteni,.şi mai cu s6mă unuia aşă în cât la despărţenie
începi a plânge cu hohot, de-i curgeau lacrimile vale.
«După ce se depărtară de pămînt, înălțându-se în sus către
cer, Dumnegeii a întrebat ce aii văqut ei mai frumos şi ce

le-a plăcut mai mult pe pămînt ?
«Îngerii răspunseră că biserică frumâse, ori călugări îmbrăcaţi în haine potrivite, ori codru cu frunza verde, ori
(1) Com. de d-l Per. Papahagi.
(2): Enciclopedia română, vol. III, p. 100.
(3) Usitat la Românii

gimn

şi la

cei

din

din

Tereblecea,

Valea-Putnei,

com.

com.

de

de

Em.

Paul

Scripcarii,

Antonovici,

stud.

student

gimnasial.

(4) Dat. Rom. din Vicovul-de- -sus, dict. de T. Zonesi, agricultor,
(5) Dat. Rom. din Câmpulung, com. de Vas. Burduhos ; — ef. Dr. N.
Leon, Zoologia
(6) Dat..Rom.

medicală, p. 9.
din Bilca, dict. de

Chirilă Horodnic.

:
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florile mirositâre, numai
trist şi îngândurat.
«Mai. în urmă

unul

nu-i r&spunse

nimic, fără sta
e

îl întrebă Dumnedeiişi pe acesta

că pentru

|
ce e atât de trist.şi de ce nu răspunde nimic?
— «Mi-e frică că.mă vei certă ră ! — în răspunde îngerul.
—

«Nu-ţi fie tâmă -de nimic! — îi qise Dumnedei
— căci
,
_
de una şi:aceea-şi. s6rte vă veţi bucură! -

«Îngerul, cădând în genunchi dinaintea lui Dumnegeii, cu

ochii scăldaţi în lacrimi

îi gise:

— «DOmne ! îs tristşi amărît de aceea, că ochii unei pă-

“mîntene mi-a picat aşă de dragi, cât nu-i modru ca să-i mai
uit vre-odată, fiind așă de frumoşi cum nu mai vădusem

nici odată! :
„—

-. —
—
—

«Şi al cul erau
? — întrebă

Dumnegeiă.

|

<AL. unei păstoriţe, ce păsceă oi albe pe un câmp verde!
«Şi ai grăit ce-vă cu ea ? — întrebă iarăşi Dumnedei!

«Da!

viţa mea

căci îmi

îngerâscă

căduse

dragă,

pentru

ochii

înseninat!

şi X-am'spus că mi-aşi da

ei cei

albaștri

ca

cerul

„«Augind Dumnedgei cele spuse, începi a se face îngândurat, şi din om cu faţa senină și fruntea curată se prefăcit
într'un moşn6g cu fruntea t6tă'creţe. Şi apoi, cum mergeaii
aşă, înălțându-se cu toţii încetinel către scaunul cel dumne„deesc, ajungând la marginea cerului, Dumnegeiiîi opri în
loc şi le qise:
— «Sciii că dacă veţi merge cu toţii în cer şi vă veţi
întâlni cu. cei-lalţi îngeri, acolo veţi povesti despre lucrurile

cele pămiîntene, și fiind-că lucrurile acestea nu-i ertat ca să

le scie şi cei din

cer,

acum vă

opresc

pe

toţi aici!

<Şi cum rosti cuvintele acestea, Dumnedeii i-a prefăcut
pe
toţi în stele liminâse, lucind de fericire că ele în t6tă vre-

mea

pot vedea

lumea

pămîntână.

De

«Îngerul cel îndrăgostit, prefăcut fiind şi el în steă, nu lu-

ciă de bucurie, ci niereii seăpără, aruncând scântei de foe

asupra celor-lalte stele.
|
«Dumnegeii, văgând că din asta ai să se întîmple neînțelegeri între stele, a luat pe stâua cea plângstâre şi,
des- lipind-o de pe cer, i-a dat drumul spre pămînt, aruncând-o
așă de tare că tot în picuri de scântei a. picat pe pămînt,
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“umplând
cu oile.

întreg câmpul,

fata

fata cea cu

ochi albaştri eră
|

«Scânteile

pentru

unde

acelea însă. nu s'au

ca să nui picră

cea

urma

stins,

îngerului

ci s'au făcut. Licurici,

celui 1 îndrăgostit în

pămîntenă.

«De-atunci a trecut multă vreme, dar și acuma

se poves-.

tesce că Licuricii nu sunt alt ce-vă decât scântei din. stâua
cea aruncată de pe cer» (1)..
O altă legendă despre Licuriciăă, tot din . Zransiloania,
com. Mădăraş, sună precum urmâză :
«Pe vremea slobodeniei, adecă pe când s'aii fost despărţit
Satanei, se spune şi se poî
îngerii. lui Dumnedei deîngerii
Dr acului, s'a dus de-a
ai
vestesce că îngerii cei vei, adecă
stânga, adecă în spre porţile Iadului, iar îngerii cei buni,
adecă ai lui Dumnegeii, s'aii ales de-a drepta în spre uşa
cerului.
«În învălmășsla cea mare, alegându-se careşi.pe partea
sa, unul dintre îngerii cei rei, mai drăcos şi mai prefăcut,
şi-a învârtit câda
. colac şi s'a vârit între. cei de-a drâpta,
vrând, vedi bine, ca să ajungă şi el.în cer, nică prin minte
trecândui că Dumnedei. îi scie gândul, iar că Sân-Petru la
ușa Raiului o să-l deă de gol.
«Şi aşă, după ce cu toţii se despărţiră, se luară care în
cotro în spre locul ce i-l alese Dumnegeii, după faptele

făcute.

|

«Ingerii Satanei se duceau la stânga, ascundându-se în
adâncul pămîntului, unde îi aşteptau slujbaşii mai marelui

dracilor; iar îngerii cei buni şi drepţi se înălţai cu pompă
şi între

cântece

îngeresci

în sus

spre

cer,

unde

locuesce

Dumnedeii cu sfinţii lui slujbași.
«Îngerii Satanei mergeaii plângând, văetându-se şi rumpându-şi hainele şi smulgându-şi părul de supărare şi necaz,

iar ai lui Dumnedeii mergeaii voioşi, ţinendu-se de mână unul .
cu altul şi cântând cântece sfinteşi dumnegeesă.
«Şi aşă, în voie bună
unde

Sân-Pelru,

(1) Com.

stând

şi veselie,
cu

cheile

de d-l Th. A. Bogdan.

ajunseră

raiului

la

la

uşa raiului

îndemână,

după
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ce se uită la 7evaș,
_găsiă însemnătura.
„«La

urmă

da fie-căruia drumul

sosesce

şi îngerul

cel rc,

în rai, după cei
ce cu hamnișa voiă

să se vâre în cer, şi uitându-se Sân-Petru la el, nu i se
prea împărei, că i se înroșise nasul şi i se îngălbenise fața,
şi de aceea. se apucă a-i caută semnătura pe-r&vaş.

colo, ce să vadă?
«Sân- Petru,

iea de mână

îl găsesce

văgându-i

Dar când

între cei din partea Satanei.

hamnișagul,

şi-l aruncă jos, însă

şi bucățele s'a făcut.

nu

dice nimic, fără îl

așşă detare,

de tot sfărmi

e

«Ajungând îngerul cel râi jos în sfărmi şi bucățele, nici
mai marele dracilor n'a vrut să-l mai primâscă, fără l-a lăsat
de minune la lume.
«Din sfărâmăturile şi bucăţelele acelea apoi s'aii făcut o
mulţime de viermuleți, cari şi acum îi vedem luminând sâra
pe marginea drumurilor și la cară noi le qicem Licurici» (1),
“A treia legendă despre Licuricii,
vania, com. Fărăgău, sună aşă:

«Odată, când

Satana

aşişderea

din

aveă -copii şi umblă pe

Transil-

pământ, ca

şi noi Gmenii de acum, se începi o sfadă mare între Satana
şi copiii lui pentru o părticică de pămînt, căci, vedi, d6ră

şi ei se îmmulţiseră
mâîntul.
«Feciorul

cel.mai

așă de tare, de nu le mai ajungea pămare,

vădând

înqărătnicia

care nu vrea ca din a lui să deă nimie
se luă cu dînsul la harţ, că dor

nu

până

le cădeă

tătâne-săi,

după
bine

mârte,

ca tată-so

să aivă prea mult, iar €i să fie peritori de fâme pe uliţe.
«Nici una, nici alta, făr' la urma urmelor ajunseră la
trântă, punând legătură, că cine va învinge, aceluia săi fie
t6tă moşia.
|
|
şi

«Şi aşă, după multă sfadă, se puseră pe harţ şi isbindu-se
trântindu-se care-și de putere, nici unuia nu-i
isbuti a-l

- omori pre celă-lalt.
«Feciorul,

văgânăd

o

puterea tătâne-sei,

|
se mânie şi mai tare

Şi, sulvucându-şi (2) mânecele, se apropie
(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
e
(2) În Bucovina se gice a safulcă şi a suflec
ă;
îlecându-şi.
:

de el şi-l strînse

sufulcându-şi
"

,
şi

su:
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cu atâta putere, de se lăţi în mânile

odată râtă îl svârli peste

lui, apoi învârtindu-l

cap de dunga unui

bolovan,

de

tot sfărmi s'a făcut.
:
«Sfărmile acelea apoi s'a schimbat în nisce viermuleţi
mică şi selipicioşi, ce şi adi îi vedem n6ptea”pe câmp scli-

pind ca şi nisce capete de moşini (1).
«Şi la aceşti viermuleţi noi le gicem Licurici» (2).
A patra şi ultima legendă despre Licuriciă, și anume
a
din
Jera- Românescă, sună precum urmâză:
«Povestea bătrânâscă spune, măre-leţ, că în vremea veche
lumea eră mai bună şi pămîntul mai curat ca acum. - D'aia
şi Dumnegei şi sfinţii umblaii pe pămînt. Şi sfinţii îşi aveati
Şi ei cuprinsul lor, cum bună-dră avem şi noi agi: casă,
masă, vitiş6re, copilaşi, şi de t6te câte trebue la casa omului.

«Între

sfinţi însă, ăl mai însemnat

eră Sfeli-Petrea. EL

umblă mai mult cu bunul Dumnegeă p'un drum. Dar îşi
aveă şi el, ca tot Românul, rostu lui, casa şi tâte treburile
în bună rânduslă, ca un sfînt al lui Dumnedgei, ce eră.
Povestea bătrânâscă spune că, între alte avuturi ale sale,
aveă şi o herghelie însemnată de cai frumoși, tot unu şi

unu:

negri

în păr ca

pâna

corbului

şi iuți

ca

focul, de

mâneca nori, nu alta. ME rog d-vâstre, cai de sfint şi
dă-le pace!
<Şi în vremurile alea, cum din păcate şi acum, pe lângă
sfinți — Gmenii lui Dumnedei — erai şi destui hoţi de
«codru, căci şi Dracu şi- a avut şi-şi va avâ tot deauna partea
sa în lume.
<Dar mai înainte vreme hoţii erai tot mai puţini şi mai
cu frică şi ruşine şi şedeaii prin codri neumblaţi. decât de
duhuri rele; pe când în diua de agi, din păcate, hoţii sai
îmmulţit atât de tare, în cât mai nu e colţ unde să nu dai

de ei:

în sate, în oraşe

şi pe

tot locul,

te tură giua nă-

-miadă mare, ba te fac de le dai cu mâna ta şi tu rămâi cu
-o mână la inimă şi cu alta scărpinându-te în cap!
|

«Un hoţoman de îrunte, pe vremurilo
"()

Moşini= cătrăniţe, aprinji6re,

(2)

Com. de d-l Th. A. Bogdan.

„Marian, Insectele.

alea, eră

şi Cucu.

chibrituri,

4

39 - De

unde şi până unde că acesta află de caii lui Sfeti-

Petre

şi îşi puse

« Vreme
Petre eră

în gând

să-i şterpel6scă.

multă.nu mai treci la mijloc, de vreme ce Sfetimai mult călstor p'în lume cu Dumnegei, şi așă

într'o n6pte făcii cum făcă şi-i fură caii, şi cu că la pădure,
băete!

<A doua gi pică și Sfeti Petre din călătoriile sale. Şi cum

veni, într6bă de cai. Caii nicăiri! Că ofi,căo drege, că
sucita, că învârtitanu
, sunt caii şi pace! Ei! de luat ia

luat, dar cine i-a luatși unde-i-a dus?

«S/. Petre, ca un sfânt al lui Dumnegeii ce eră, numai de
cât ghici hoţul: Cucu i-a luat! și după el copii!
„_ «Sf. Petre ceri de la Dumnegei să-i deă câţi-vă câni voinici, cu cari să plece p'în păduri după cai.
«<Dumnedeii îi dete lupii, şi de atunci lupii ati r&mas să
fie cânii lui Sf. Petre.
«Și plecă Sf. Petre cu cânii după el, şi răscoli tote pă„durile şi tâte hududâele, de diminâţa până sâra şi de urma
cailor nu mai dete și nici de a hoţului.Îl apucă nâptea în
pădure şi eră o n6pte d'ale de să-ţi dai cu degetele în ochi
de

întunerec,

beznă

nu

alt ce-vă,

mai

întunerec

Nu mai vedeă Sf. Petre în cotro să mai apuce.
rugă el la Dumnegeii să facă vre-o minune, ca
neze

calea.

«Dumnedei
te-ai şterge

sfîntu ascultă rugăciunea

la ochi se umplă

tâtă

caii t6tă n6ptea
tot fără cai.

prin

păduri,

iar la

în Iad.

Atunci se
să-i lumi-

lui Sf. Petre şi cât

pădurea

«Sf. Petre se înveseli şi pe lumina

ca

de Licurici.

ZLicuricilor mai căută
diuă

se întârse
|

acasă

«Atunci Sf. Petre blestemă pe Cuc ca să se. prefacă în
pasăre nâgră, să fie cobe reă şi singur să-şi spue numele
unde

s'o află.

«De atunci
mată,
m6rte

,

hoţul

Cucu

a rămas

pasăre

nâgră.şi bleste-

şi când ţi-a cânt
ă
în spate,
pe casă sai
însemnâză, şi el alt ce-vă nu mai dice,

în curte,
decât își

strigă t6tă giua numele prin păduri: Cucu! cucu
!
<Şi Cucu are mare frică de „Licurici. De aceea
cum se
ivesc Licuricii prin păduri, el încetâză de a mai
cântă, cre-

5l

:

E

dând că Sf. Petre îl caută iar să-l prindă, pentru e
furat caii.
«Licuricii sunt blagosloviţi de Sf. Petre ca să lumineze
calea rătăciţilor prin păduri: ei sunt făcliile pădurilor.
Ei se ivesc tot aprâpe de Sf. Petre, adecă de diua lui Sf. Petre
cam prin postul lui Sân-Petru. Atunci şi Cucu tace, cum
vine şi vorba cântecului:
Veni

Postu

lui Sân-Petru,

Părăsi Cucu bugelu
Și turturâua văle6ua
Şi mândruţa

poticâua» (1).

Pe lângă legendele înşirate până aici, Românii, şi cu de“osebireo cei din Transilvania, mai cred şi mai die că:

Licuriciul e feciorul Dracului (2).
Licuriciul

e

puiul

să vîndă pe Christos
Licuriciul

e

Satanei, care a îndemnat

pe Iuda

ca

(3).

ochiul

dracului,

de

aceea

nu-l

lua

în mână

că te duce (4).Licuriciul
Licuriciul

e ochiul ş6rpelui din raii (5).
|
e scânteia ce a sărit din ochii dracului, când

s'a bătut cu archanghel Michail (6).
Licuriciul

e scânteia din stâua,

ca luna (7).
Licuriciul e scânteia
„lui Sân-Petru (8).
De aici vine apoi că:

care s'a ţinut mai lumin6să

eşită din plâsna -sărită din sbiciul

Cine are Licurici pe lângă casă, e semn că acela e prieten
dracului (9).
Cine găsesce Licurici mulţi, e semn că îl iubesce dracul (10).
()

Com.

de S. Sa păr. T. Bălăşel.

(2) Cred. Rom. din Șamșud..
(3) Cred.

Rom.

(4) Cred. Rom. din Gurghii
(5)

Cred.

Rom.

din $.-Cristur.

(6) Cred. Rom. din Rune.
(7) Cred. Rom. din Chiraleş.
(8) Cred. Rom. din Arcalia.

(9) Cred. Rom. din Fărăgăi.
(10) Cred. Rom.

|

din $.-Magheruş.

din Teiuş.

și $.-*Cristur.
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: Cine va află n6ptea Licurică pe perină, e semn

prietenit cu diavolul (1).
Cine

va

află

n6ptea

că s'a îm-

Licurici pe hainele pe cari s'a culcat,

e semn că s'a culcat lângă Satana (2).
Cine pârtă Licurici cu el, pârtă ochii Satanei (3).
Cui îi plac Licurici, aceluia îi place dracul (€).
Cine voesce să se împrietenâscă cu Satana, acela să strîngă
Licurici de pe drum (5).
Din contră însă:
“Cine vrea ca să

nu

aibă

val

nu calce Licuricii de pe drum

Și dacă:

(tr6bă)

cu dracul,

(6).

acela să

|

Va strînge 99 de Licurici şi rupându-le capul, îi
va pune
la un loc, atunci e bine (7).
Zicuriciul, după spusa Românilor din unele
părți ale Bu-

covinci,

se arată

a slâtă (8).
După spusa

mai

cu s6mă a vreme

Românilor

bună, nici când însă

din alte părţi ale Bucoviaci însă,

când se vede Licuriciul sburând, iară
femeiușca sa strălucind prin tufișuri, atunci e un semn
că a doua di sa chiar

în nâptea aceea are să pl6ie. Pl6ia mare
să fie vehementă,
ci liniştită. Iară dacă a plouat mai multe
gile după olaltă
Şi Licuriciul, care în restimpul acesta
nu se puteă nicăeri
observă, se arată de odată sburând prin
aer sait strălucind

prin

tufişuri,

atunci

e -semn

că în scurt

timp

după

acâsta
are să. înceteze pl6ia cu totul Şi că are
să urmeze. timp bun,
frumos și călduros (9).
Românii din unele părți ele Zransilva
niei însă cred şi
spun că:
"
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cred.
Cred.
Crea.
Cred.
Cred.

Rom. din Sereţel.
Rom. din Herina.
,
Rom. din Galaţi lângă Bistr
iţa.
Rom, diu Bistriţa.
Rom. Qin Budușş.

(6) Cred. Rom. âin Fărăgăă.

(7) Cred. Rom. din Cătina.—
Tâte credinţele acestea mi
le-a comunicat
d-l Th. A Bogdan.
e
(8) Cred Rom. din Carapcii
"
, dict. de Vas. Cârciiă,
(9) Com. de a-l
Ioan

Nistor,

cant.

bis.

|
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Licuricii vînăt a ved6, e semn că se va schimbă vremea (1).

Licuricii

vara de

timpurii a ved6, e semn

de

an

căl-

duros, iar:

Licuricii tmna târdiii a ved6, e semn de tâmnă lungă (2).
Tot la Românii din unele părţi ale Zransilvaniei, pe lângă
acestea, mai există încă şi următârele credinţe despre Licu-

ricit, şi anume:
Licuriciti fără soţie de

vei ved6,

e semn

întîmple ce-vă neplăcere (3).
„ Licuricii cu soţie de vei.vedă, e semn
curie (4).
Orbul, care va află. 9

că

are să ţi se

bun, vei av6 bu-

licurici, îşi va căpătă

vederea

(5).

Licuricii uscați şi ţinuţi la grindă e bine (6).
Cine are durere de ochi și va purtă Licurici la sine, acela
se va însănătoşă (7).
„Şi în fine:
Copilul, în a cărui scaldă se va pune trup de Licuricii,
acela se va face luminat la minte (8).
Cel ce va prinde 7 Licurici şi-i va scăldă în lapte dulce,

acela va scăpă de friguri (9).
Cel ce voesce să-şi scape găinile de ulii sati de ggaiță, să
aşeze 4 piei de Licurici în patru cornuri ale grădinii, că ve-

nind uliul se va speriă de ele şi va fugi (10).
Cine va prinde mai mulţi Licurici şi-i va pune pe vitele
cari nu se gonese, vitele aceluia îndată se vor goni (11).
(1) Cred.

Rom.

din Şamşudul-de-câmpie.

(2) Cred. Rom. din Fărăgăi.
(3) Cred. Rom.

Pogăcâua.

(1)
(5)
(6)
(7)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

din
din
din
din

(8) Cred.

Rom.

din Milăşel.

a

Pogăcâua şi Măldăraș-de-câmpie,
Riciu-de-câmpie.
Craifalăii,
Bozed.

(9) Cred. Rom. din Band.
(10) Cred. Rom. din Şieii-Odorheiii.
— Tâte credințele acestea mi le-a
com. d-l Th. A. Bogdan.
(11) Dat. şi cred. Rom. /era-Românescă, com. de S. Sa păr. T. Bălășel;—
şi a celor din Banat, com. de d-l Ios. Olarii: «eRomâncele din unele părţi
ale Banatului îndatinză de a prinde câte un Licuricii şi a-l aruncă pe
vitele de prăsilă, în credinţă
producătâre.»

că acestea se alungă mai de grabă şi devin
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O sâmă
este focul

plâusori,
necontenit

de Românce din Bucovina, credend că Licuriciul
lui Dumnedei, şi având copii mititei bolnavi de

adecă

cari nu pot dormi şi din causa acâsta plâng

diua

şi n6ptea,

se îndrâptă

după ce apune sârele

cu faţa într'acolo, unde sciii că se află mulţi Licurici, și
cum zăresc pe: vre-unul licurind, încep a rosti următârele
cuvinte :

Dragul

mei,

|

Puiuţul mei!
Tea focul lui Dumnedei,
Deci du-te
Iute
Pân'la el
Şi ncetinel
”
Apropie-te de el

“Bai

Și-ţi încăldesce

|

Mânuţele
Şi picioruţele,
Şi las'acolo
- Plânsorile
Și strinsorile
"Şi vin'apoi
La mămuca înapoi! (1)

aşi:
Dragul

mamii puişor,

Durerile

Iată colo un focșor!

Și tote chinurile

Deci grăbesce

Și neodihna.

Şi pornesce
De-ţi încăldesce

Şi-ţi iea de-acolo
Odihna

Picioruţele

Şi crescerea

Şi mânuţele
Și-ţi las'acolo
* Plânsorile,
Strînsorile,

|

Şi întârce.-acasă
Sănătos
Şi voios! (2)

Rostind cuvintele acestea, se crede că copilul bolnav de
plânsori se însănătoşâză,
nu plânge mai mult și d6rme liniştit.
Româncele din unele părţi ale Moldovei ati datină de a
prinde Licurici şi a-i ferbe cu apă şi cu apa acâsta a se
Sspălă apoi pentru sperietură (3).
_
În fine merită a fi amintit şi aceea că Licuriciul sai Gândacul

slrălueitor,

după

cum

se

mai numesce

(1) Dat. Rom. din Reuseni, com. de Vas.
Pop.
(2) S. FI Marian, Nascerea la Români,
p. 361.
- (3) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p.
10.

acest

insect în

55

unele părţi ale României, este fârte mult admirat de 6meni.
Feciorii mai ales strîng adese-ori mai mulţi inşi de acești
gândaci şi puindui prin pălării, acestea aii în interiorul
nopţii un aspect ca şi când ar fi fermecate. Iar fetele, culegându-i, îi pun prin pahare şi dimpreună cu acestea prin

ferești (1).
(1) Com.

de d-l S$. Teodorescu-Chirilean,

MUSCARIUL.
(Pelephorus fuseus L.)
In apele din munţii Bucovinei se află
mai multe specii de
pescă şi
anume:

Lipanul, pl. Lipeni;
„Păstrăvul, pl. Păstrăvi ;
Loslica, pl. Lostici, sai Lostoca, pl.
Lostoci şi Lostucă, pl.
Lostuci
;

Boieșteanul, pl. Boieșteni saă Boiștiul
, pl. Boiști şi Boiște, pl.
Boiști ; un
fel de pesce

pl.

mic

de

mărimea

Grindeiul, pl. Grindei sai Grindeua
,

Grindeei

;

Grindea şi Grindelă,

Grindele şi Grindeia pl. Grindeie
;
Alrenă, pl. d/rene, dim. Jlrenişoră,
pl. JMrenişâre şi Mrenuţă,
pl. Mrenufe (1) ;.
|
Sglăvocul,

pl. Sglăvoci sati Sglăvdea, pl.
Sglăvoce, numit
altmintrelea și mai ales de către
Românii de la ţâră, unde
asemenea se află, J/idhaiii, pl. Midh
ai, Muidhaiă, pl. AInidhai, Midhariă
, pl. Midhari, Anidharită,
Pl. Mnidhari şi Alăn-

tuş, pl. Măntuşi (2) ;
PI
II

(1) Se dice că dacă un om, care
are gălbenare, va pune o JMrâd
întrun lighian de aramă cu
apă şi se'va uită drept în ochii
ei, J/râna
respectivă îndată piere şi după
aceea devine atât de veninâsă,
mai decât trebue să se îngrâ
că nupe în pământ, ca să nu se
atingă cine-vă
cu mâna de dînsa, căci ating
ându-se, îndată se înveninâză
.: Omul însă,
care s'a uitat în ochii ei, nu
mult după aceea se vindecă
de gălbenare.
(2)
cum

Între măruntaiele dinidhariulu
i se află un tel de untură care
, după
0 sâmă de Români, e
bun

spun

ă de 1&c : pentru alun
lunea, germ. Sommerspross
ele, sing. aen, şi plămâişe, sing. plăm
âăişă, germ. Leber-
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„Clenul pl. Cleni, dim. Clenuţ, pl. Clenuţi, un pesce cu solzi
albi, strălucitori, care trăesce mai cu sâmă unde e apa mai
adâncă ;
Oehianul,pl. Ochieni saii Ochiana, pl. Ochiene, care s6mănă
cu A/râna, dar e ce-vă mai mare decât acâsta ;

Svârluga, pl. Svârlugi;
Porcuţul, pl. Poreuţi saii Porcuşorul, pl. Poreușori, care
trăesce mai mult în apă mâl6să;
.. Beldița, pl. Beldie ;
Scobaia, pl. Seobăi, care însă numai rar când trece de la
apele de ţsră la cele de munte;
- Poduţul, pl. Poduţi, care e ca un Lipan de mic;
„ Fusariul, pl. Fusari, numit altmintrelea şi Pișcarii, pl. Pişcari şi Chișcarii, pl. Chișcari, căruia, când are să se mănânce,
i se taie capul;
Plotica, pl. Plotiri, un fel de pescişor mie cu ochii roşii ;
Costrăşul, pl. Costrăşi ; şi în fine:

Caraşul, pl. Carași, dim.
Unii

prind

dintre

n6ptea

pescii

aceştia,

cu mâna

sai

Cărășel, pl. Cărdişei (1).
şi cu

deosebire

păstrăvii,

se

cu oâstea (2) la lumina fa-

chiei sai a fachiului (3), iar alţii giua, parte cu mâna
şi parte cu diferite instrumente, precum: cu l6sa (4), cu
îleckchen.

Cine are alunele

sait pldmâăişe,

acela să ieă untura

acâstaşi

s?o anine în fața s6relui de un cuiii, iară de desubtul ei să pue un tălgeraș și apoi cu ceea ce se topesce ca untul-de-lemn să ungă alunelele
sai plămâişele şi apoi se vindecă de dinsele.
(1) O parte dintre aceste numiri de pesci am audit-o eii singur de la
mai mulţi Români din districtul Câmpulungului şi al Dornei, iar o
parte mi-ati comunicat-o George Vedean şi George Croitoriii, stud. gimn.

(2) Sub cuv. oâste, pl. oâstă sai ostră, pl. ostre şi ostrie, pl. ostrii se
înţelege un îel de instrument de fer în forma unei
străpung păstrăvii, când es n6ptea la lumină.
(3) Fachia sait fachiul e un fel de făclie, care se

dărgi,
face

cu care

se

saii din nisce

despicături lungi, subţirele şi răşinâse de draniţă, sai din :scârţă de
mestâcăn în forma unui bucium, care se unge apoi cu rășină și care
apringendu- se arde și luminză așă de tare, că nici vintul cel mai mare
n?o stinge. Păstrăviă, trăgând
spate cu oăstea şi-i scot apoi

la lumina
afară.

fachiei, pescarii

îi străpung în

(4) 'Zesa este un instrument făcut din nuele de răchită, şi anume la
un capăt lată, iar la celă-lalt îndoită în forma unui gurguiii. Acâsta se
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vârșa (1), cu sacul de pesce saii crîsnicul (2), cu răst6ca (3),
şi cu unghiţa.
Pescarii, cari prind pescii cu sacul de pesce sai cu cris.
micul, ai datină de a-i scormoni şi a-i alungă de pe sub pietre

şi de pe sub rădăcini spre crisnie cu un fel de botă lungă

provădută

la capătul

de jos

cu

o măciucă,

care se numesce

ştiulbic, de unde apoi și verb. a știulbică, adecă a da cu
ştiulbicul (4).
Pescarii însă cari prind pescii cu unghifa, voind a-i ademeni, pun într'acâsta, între multe altele, f6rte adese-ori încă
şi un fel de insect, care se numesce în Bucovina: AMuscariă,

Cioboiăraș, Doftor şi Dofloraș, iar în Banat: Gândac de
salcă (5), lat. Telephorus fuseus L. sait Cantharis fusca L,
Aluscariul e un insect lungăreţ şi m6le, aro musteţe în
îorma

unui

fir de

păr

şi de

saii elitrele sunt negre
pune

unde

curge

apa

colâre

şi acoperite

repede

n6gră;

cu

aripile ge-asupra

păr scurt de colre

şi nu e tocmai

adâncă, ridicându-se partea

cu cornurile

de împletitură de tort fârte
de capetele a două nuele

cea gurguiată o lâcă mai în sus decât cea-laltă, şi lăsânduse acolo apoi mai lung timp. Pescii daii de sine într'însa.
(1) Vârşa este făcută asemenea din nuele de răchită, şi anume
la un
capăt în forma unui calamăr cu grumazul întors
inăuntru, iar la colălalt capăt ascuţită şi legată cu aţă. La gârliciul ei
se pune mămăligă
saă alt ce-vă ce le place pescilor şi apoi se aruncă
acolo unde e apa mai
adâncă, bună-6ră într'o bulbonă sai scidină. Pescii
venind şi intrând
înăuntru ca să mănânce ce se află acolo, nu
pot eși mai mult afară.
„
(2) Sacul de pesce saă crîsnicul e un
îel
rară

în formă

pătrată

şi prinsă

încrucișate şi semicercuale cari, la rândul lor,
de multe ori sunt prinse
la încrucişătură de vâriul unci prăjini.
(3) Sub cuv. 7râstâcă se înțelege răstocirea,
adecă strămutarea cursului unei ape de peo gârlă pe alta, şi
punerea unei vârşe cu gura la
vale pe

gârla răstocită, care prinde a secă, anume
ca pescii, întoreându-se de la vale la del, să intre
în vârşă,
(4) De la cuv. ştiulbie cred că vine şi numele
satului Ștâulbicani din

districtul Câmpulungului în Bucovina. Tot
în legătură cu cuv. știulbie
cred că stă și subst. ştiulbină= bulbână
mică, usitat la Românii din
Biharia. Vegi despre acâsta: M. Pompilii
i, Graiul românese din Biharia, publ. în Convorbiri lil, an.
XX, Bucuresci 1887, p. 1.018.
(5) Com. de a-l Ios. Olarii : <Gândacul
de salcă are mare usemănare
cu Gândacul de frapsin, atâta numai că
e ce-vă mai mic şi de col6re
cafenie.»
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surie. Scutul gâtului e roşu şi cuo pată nâgră la mijloc,iar
picidrele

negre.

Museariul e un insect răpitor, care se nutresce cu felurite
musculiţe, de unde se vede că-i vine şi numirea, însă mai
cu s6mă cu Păduchi de frunze. El petrece f6rte adese-ori
pe arbori şi pe tufișuri, iar larva sa, care se arată une-ori
„chiar şi 6rna, când e moloşag, şi din care causă se numesce
apoi de către unii Vierme de om, stă ascunsă pe sub pietre

şi pe sub rădăcinile arborilor,

vietăți mică.

unde se nutresce cu felurite

<4

CARIUL.
_ (Anobium

pertinax

odată

că

Nu unuia şi nu

cred

IL.)

i se va

fi întîmplat

ca,

culcându-se sâra într'o odae în care se află multe obiecte
de lemn,-să audă, înainte de ce a apucat să adârmă, un fel
de sunet în vre-unul din păreţi saii în vre-o icnă, care

sâmă&nă cu tictacul unui orariit de buzunar.
Acest

sunet

regulat,

ca

şi tictacul

orariului

de buzunar,

- nu e nimica alt ce-vă decât sunetul ce-l produce în decursul nopţii un fel de gândac mititel numit pretutindini, în
î6te ţările locuite de Români, Carii, şi câte odată şi Cariit
mic, spre deosebire de alte insecte ce-vă mai mari, cari ase-

menea bortesc şi rod lemnele şi cari se numesc Cari înari,

Cariul, deşi e un insect f6rte mic, cu tâte acestea însă e
î6rte stricăcios, pentru că el intrând în vre-un părete, icână,
dulap, pat, scaun, sati ce este, atâta ce-l cdiresce, adecă atâta

ce-l bortesce şi râde într'însul, până ce-l face mai tot făină.
Însă el nu râde în fie-care lemn, ci numai în lemnele cele

uscate şi moi
veche (1).

„Pre lemnele

şi cu

deosebire în cele

din urmă

ce se taie când o lună

atâta ce le bortesce şi r6de

ce le preface într'un fel de făină, numită
sail fănină

de carii, (2).

în genere

până

făină

(1) După spusa Rom din Frătăuţul-vechii, dict. de
Dumitru al lui
George Covașă; — a celor din Putna, dict.
de Sam. Lucaciă; — şi a
celor din Carapci
Dat.

ii, dict. de Vas. Cârciă,

Rom.

din

Bucovina;

—

a

celor

|

din

Moldova,

dict.

de 0.5.
Bucan; —şi a celor din Țera-Românâscă, com.
de S. Sa păr. 'T. Bălășel:
«Cariul este o insectă, care găuresce lemnul,
scoțând un fel de făină
de lemn,
care

în limbagiul

poporului

se numesce

făină

de

carii.»

ra

(2)

Gl
Cariul, după cum am amintit mai sus, e f6rte stricăcios,
aşă că lemnele bortite şi mâncate de dînsul nu se pot întrebuinţă la nimica, dâr numai să se arunce în foc ca să
ardă. Făina sa însă o s6mă de Români din Bucovina o întrebuinţâză, când aii lipsă, parte ca l6e în contra opăriturilor, precum şi a altor rane, şi parte spre curăţenie.
Aşă bună-6ră, când copiii coi mici, adecă cei de ţâţă, se
opăresc, femeile sciut6re ieaii făină de acâstaşi o presură-pe
locul opărit. Făcându-o acâsta, se qice că opăritura în scurt

timp se vindecă (1).
Ba făina de carii, se întrebuinţâză nu numai la opărituri,
ci şi la alte rane. Aşă dacă are cine-vă din te miri ce causă
vre-o rană pe trup şi o presură cu făină de acâsta, rana nu
mult după aceea 'se stringe și se vindecă (2).
Însă nu fie-care făină de carii e bună la rane, ci. făina,
care are să se întrebuinţeze spre acest scop, trebue să fie
căutată mai întâiu de ce fel de lemn e, şi abiă după aceea
să se întrebuinţeze, pentru că dacă lemnul e stricăcios, atunci
şi făina pote să fie periculOsă, şi. în lo să ajute, pote mai
mult să strice (3).
Pentru curățenie se iea numai fârte puţină fâină de carii,
se pune în apă şi se bea..Făcând-o acâsta, cel ce a b&ut-o

se curăţesce, ca şi când ar fi luat l6curi din spiţerie (4).:
- Făina de carii e însă fârte posnaşă.
De aceea cel ce o bea saii o dă altuia

fie cu mare băgare de s6mă, căci cum
cum

cere

trebuinţa,

îndată

capătă

de băut

bea
nu

mai

numai

trebue

să

multă,

de

un

treped

f6rte mare, ci chiar şi vintre, şi dacă nu caută cât mai

(1) Dat. Rom. din Drăgoesci, dict. de Zamfira Brădăţan,
Isae Brădăţan, stud. gimn.
(2) Dat. Rom. din Carapciu, diet. de Vas. Cârciiiș; — şi

Igesci, dict. de Ioan Danilescu.
(3) După spusa Rom. din Gura- Homorului,
ximiuc,

dict. de

şi com.
a

de

de

celor din

d-l Dionisie Ma-

cant. bis.

(4) Dat. Rom. din Moldova, com. Paşcani, dict. de Jordache Bran;—
şi a celor din Țera-Românsscă,

com. de $. Sa păr.

T. Bălăşel:

«Sătenii

adună făină de carii și o dai de băut cu-apă în loc de curăţenie. (purgativ) Gmenilor şi vitelor încuiate (constipate).;
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alte mijlâce

ca

să-i

înceteze

/repedul, pâte

chiar să

şi mâră (1).
|
|
Aşă dacă voesce cine-vă să-l facă pre altul ca să trepede,
îi dă făină de cariii de băut în vin sai în apă rece. Şi
apoi

Gmenii

ce o beaii, îndată

capătă-nu numai treped, ci şi

vintre (2).
Drept aceea Gmenii cei răi întrebuinţeză

nu

atâta spre

curăţenie,

ci mai

mult

strică altora. Aceştia o pun de regulă

ca

făina de' carii

un

mijloc

în lapte

de

o 0%

„grabă

do

spre

a

vacă

şi

oi şi apoi o daii. 6menilor ca s'o bei.
menii, carii din nesciinţă au băut un ast-fel de lapte, capă&tă scurt timp după acâsta mai întâiti o mare pântecare

şi pe urmă

vintre..

|

E

Mişelia acâsta o fac mai cu sâmă baeii și ciobanii
cu
Gmenii, carii se abat prea adese-ori pe la stână şi de
carii

sunt prea din cale afară năcăjiți. Acestora li se dă de băut
făină de cariii amestecată de regulă cu puţin păr de capră

dumicat

mărunţel

în jintiţă.

Omenii, ce beati jintiţă de acâsta, capătă un trâpăd aşă de
mare, că numai de abiă se pot ţin6 pe pici6re. Iar
după

tr6păd-eapătă în scurt timp şi vintre.
Însă baciul şi ciobanii, sciind prea bine ce fel de
urmări
pote să aibă o asemenea faptă din partea lor, le
dai mai

pe urmă chiag cu lapte de băut şi apoi t6tă pântecarea
tOtă durerea le încâtă (3).
care

-ne-a

fost

(1) După

spusa

ximiue,
(2) Dict. de

până

R6de'n

mine,

Râde'n

om, ca cariu'n lemn,

Rom.

din

ca cariu'n

C. S. Bucan

din

Pașcani

Maximiuc.

dict. de Sam.

vorba,

figurâză

poporului român,

lemn,

Gura-Homorului,

-

dict. de

|
în Moldova

ximiuc.
(3) Dat. Rom. din cele nai multe comune

în Putna,

aici

în sînul

din

d-l

Dion.

Ma-

,
,
și de d-l Dion.

Ma-

Bucovina, şi în deosebi

Lucaciii ; — şi în Gura-Homoralui,

dict, de Dion.

”

CI

despre

Di

“Cariul,

şi într'o dicală fârte răspânaită
şi anume:

și
.
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adecă: nu-mi dă a scăpă; deo vorbă nepotrivită şi nesuferită nu scap şi în alta mă bagă; mă cincăesce necontenit (1);
— care se dice despre Gmenii cei nesuferiţi, ce ne n&căjese
prea tare, saii despre dușmanii, cari caută mereii a no face

supărare şi răi (2).
Dar şi despre o muere rea, care-și
diua

și n6ptea,

soţul încă

năoăjesce

necontenit,

se dice că:

Râde'n el, ca cariw'n lemn

(3).

Iar:

A fi cărit
însemnâză : a fi găurit de

|
Carii. Se mai gice însă şi de un

obiect, şi cu deosebire de lemn, care este fârte vechiii, usat
şi găurit de cari şi de vremuri (4).
(1)

Diet. de Vas.

Cârciii din

Carapeii.

(2) După spusa Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaciu; — şi a celor
din Moldova, com. Pașcani, dict, de Iord. Bran şi C. S. Bucan.
(3) Com.
(4) Com.

de d-l Ios. Olariu.
de S. Sa pâr..T. Bălăşel.

BORZA.
(Blaps

mortisasa

L.)

Borza (1) numită altmintrelea în Bucovina încă şi Gândă (2),
Gondră (3) şi Gândacul morţilor (4), iară în Transilvania:
Gombă, pl. Gâmbe (5), o un gândac negru, de la 20—25 mm.
de lung, cu capul mic şi lungăreţ, cu scutul gâtului mai tot
atât de lung ca şi de lat, şi cu aripile de-asupra încovăiate.
în jos, iar la vârf ascuţite.
Borza petrece de pe la începutul primăverii şi până târdii
tâmna prin case şi pivnițe şi mai cu s6mă prin cotlânele
în

cari se află lemne
acuma
(1)

Dat. Rom.

din

părţi din Bucovina,
după

umede

şi barabule

ce. au început a trece

în putrejune.

cum

mi

Frătăuţul-vechiii, dict. de George

precum

s'a spus,

se

bună-6ră
înţelege

Onciul. — În unele

în Câmpulung,

]/usca

de

casă,

sub cuv.
iar în

din Maramureș, precum bună-6ră în Oroiă de lângă
Baia-mare,
acest cuvînt se înţelege J/usca mare.»
!
(2) Dat.

Rom.

din Bălăcânea, com.

Borză,

unele

părţi,

tot sub

de Const. Boca, stud. gimn : <Gonda

este un insect de mărime mijlocie şi mohorit.»
(3) Dat. Rom. din Udesei, dict. de Const. Cimpoieș:
<Goândră se numesce un gândac de coldre nâgră. Ea are ş6se
pici6re şi doue perechi
de
aripi. Aripile

cele de

desubt

sunt

ca la cărăbuşi

lucide

şi străvâd

ăt6re, cele de-asupra sunt vârtâse, Cu tOte acestea
nu sbâră. Se găsesce
pe sub lemnele cari se află la umedâlă; —
a celor in Frătăuţul-noi,

dict. de Niculai Rusu:
(1) Dat. Rom.
Rusu.
(5). Com.

« Gândra e nâgră,>

din Siretiu şi a celor din

de d-l Th.

A,

Bogdan:

Frătăuţul-noi,

<Gumbele

prin casă și put, și nu sboră (Reghi
n).»

îs

negre

”
dict. de
-

şi mari,

se

Nic.
|
ţin
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Fiind un
Borza

gândac

ese de prin

şi numai rar
vre-un

cam

trândav și neiubind

ascundișurile

când

și giua.

sale

mai

lumina dilei,

cu sâmă

n6ptea

Iar atunci, dacă o atingem cu

obiect 6re-şi-care sat o prindem cu mâna,

slobâde un

fel de suc, care are un miros fârte neplăcut, puturos (1).

În vechime Borza eră considerată ca un sol al morţii.
Credinţa acâsta s'a păstrat în unele părţii ale Bucovinei
până și în giua de astăgi.
Așă Românii din Siretii, după cum mi-a spus soția mea
Leontina, care e de loc din acest oraș, cred şi acuma că
unde se arată gândacul acesta, trebue numai decât să mâră
cine-vă din casă.
Tot din causa acâsta cred că i-ati dat unii Români: numirea de Gândacul morţilor, iar alţii că sperie cu dînşii copiii
cei mici, cari fac prea multe nebunii și nu se culcă sâra la
timp, dicându-le:
— «Fugi

de

acolo, că

— «Culcă-te
mâncă !»
Însă

te-a

mâncă

Borza» ; saă:

mai

de grabă,

că

cei ce o fac

acâsța,
nu

fac bine,

de nu, vine
căci

Borza
de

şi te-a

mâncat

nici

pre un copil nul-a mâncat Borza, dar de speriat nu pre
unul îl sperie, ast-fel că părinţii săi sunt constrînşi a alergă
pe la babele sciutâre şi a- le pofti ca să vie și să-i descânte

de sperial. : -

a

ŞI... noroc că babele, cari sciii şi tâca
lasă prea mult îmbiate şi poftite, ci, cum

- îndată şi vin şi-i descântă ast-fel:
S'o sinecat,

De cărare,

S'o mânecat
la

masa

În cale opritu-o

ei,

Borză îmborzată,

Grasă şi frumâsă,

Borză înfocată,

Sprintenă şi voi6să.
Când o fost

Borză urici6să,
Borză fior6să,

La mied de cale,
(1) După
din

,

Înainte eşitu-i-o,

N. de la casa ei,
De

Da
în cer, nu se
sunt chemate,

|

Dorză scârîndâua

spusa Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de G. Onciul;—a celor

Bălăcânca,

com.

de Const.

j

Const. Cimpoieş.
Marian, Iusectele.

.

Boca;
— şi a celor

din

Udesci,

dict. de
5
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Cu
Cu
Din
Din

ochii
dinţii
gură
ochi

sgâiţi,
rînjiţă,
molfăind,
elipind,

Și mi te pornesce
La

Marea

cea mare,

Că la Marea
Este

Vacu să-i scurte,

un

cea mare

pesce

mare,

Aceluia vacu scurtă-i,
Dilele ciuntă-i!
N. să r&mâe curată,

Dilele să-i ciunte.
Alelei Porză "nborzată,
Borză înfocată,

Luminată,
- Ca maica ce-o

Borză uriîci6să,

Ca

Dumnedei

DBorză fior6să,
La N. nu te duce,
Vacu nu-i scurtă,

Amin,

Dilele nu-i ciuntă,
Ci mi te grăbesce

De

dat-o,

ce-o lăsat-o,

amin!

Ca sârele 'n senin.
la mine

descântecu,

De la Dumnedeii I6cu! (1)

Descântecul acesta se descântă în trei gile de frupt câte
de trei ori pe di, şi anume dimin6ţa, la amiagi și s6ra, şi
mai cu s6mă atunci când cel speriat dârme.
Descântătârea. însă, înainte de ce începe a descântă, face
un șumultef de pânză. Apoi apringând şumulteţul acesta,
învârtindu-l neîncetat împrejurul celui speriat şi afumându-l

cu dînsul, pronunţă. versurile de mai sus ale descântecului (2).
cel

speriat

e

un

băiat,

atunci

versurile

Sucâva

descântecului

se

1886, p. 231—233,

o.

Dacă

pp

(1)

schimbă şi se pronunţă ca pentru un băiat,
(2) S. FL. Marian, Deseântece pop. române,

MORARIUL.
(Tenebrio molitor L.)
Prin mori, unde se ailă de regulă multă făină şi ometiţă (1),
precum

şi

prin

brutării

şi

cămările,în

cari se ţine multă

pâne câptă, provine f6rte adese-ori un fel de gândac sprinten,
al cărui corp de 13—15mm.

de lung

e tot una

de lat de la

cap și până la capătul abdomenului.
Acest gândac, ale cărui aripi de de-asupra sunt negre sai
brunete, lucitâre, fine şi des punctate, iar partea de desubt

şi pici6rele roşii-castanii, se numesce în Bucovina, precum
şi în alte părţi locuite de Români: Morarii şi Gândac de
făină, (9).

Numirea de Jforarii a acestui gândac i se trage de acolo,
pentru că el trăesce mai mult prin mori, iar cea de Gândae
de făină,

pentru -că nutreţul săi obicinuit e fâina

şi r&mă-

șițele de pâne, cari se ailă prin brutării saii pitării, şi prin
case şi cămările acestora.
Larva JMorariului se numesce în unele părţi Vierme de
făină, în altele însă şi mai cu s6mă în Ț6ra-Românâscă:

JMolete, pl. moleţi (3), Sfoiag, pl. sfoiegi (4) şi Surdomaş, pl.
surdomași (5) sait Surdumaș,

pl. surdumași

(6).

(1) Sub cuv. ometiță se înţelege pulberea de făină, care se prinde de
păreţii morilor saii se aşeză pe podelele acestora.
(2) Enciclopedia română, vol. III, p. 327; — B. Nanian, Zoologia, p. 136.
(3) La Românii din?Meglenia cuv. znoleți însemnâză atâta cât molie.

Vegi Per. N. Papahagi, Megleno-Românii. Partea II, Bucuresci 1902, p. 95.
(4) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel.
(5) Șege&torea, an. VI, p. 97.
(6) Sănătatea, revistă bi-lunară ilustrată de medicină populară, an. II,
Bucuresci 1902, p. 289.
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AMoletele

în formă
ci6să.

saă

Surdumașul

este

de inele tari. Coldrea

El e tare

și are obiceii

un

vierme

solzos, cu solzii

lui e gălbie sait cafenie lude

a se încovrigă,

când e în

primejdie. Nu se face însă nici câna mai lung ca 1—2 cm. (1).
În credințele poporale J/oletele este un vierme diabolic,

de 6re-ce el în mod nevădut intră în intestinele copiilor mici
şi prinde a-i ciupi de măruntae, din care causă apoi copiii

se îmbolnăvesc de bâla numită
de surdumaș (3).
-

în popor de moleţi (2) sau

B6la acâsta însă de multe ori o capătă copiii și atunci
când sunt deoehiaţi domol, nu pripit, şi când nu se bagă

de sâmă (4).
Moleiele are legături cu J/orosi şi Strigoii,

timesce în copii din deocheturile

cheturi domâle,

cari de multe

copilul cade în bâlă greă.

Sirigoilor

căci el se năs-

şi Moroilor,

ori trec neobservate,

deo-

până ce

Semnul caracteristic, după care se pâte cunâsce b6la
de
moleţi sai de surdumaș este că copilul, ce-o capătă,
are arsuri, vărsături, dureri de cap şi urdinare, adecă
eşiri dese

la scaun şi numai

apă g6lă. Mai

departe

că nare

muci la

nas, ci nasul îi este uscat și se frâcă merci la e] (5).
se svâr-

golesce, ţipă, nu suge şi nu dârme

cu nopţile întregi (6).

Părinții, cari voesc să scape pre copiii
lor de acâstă bâlă,
numită de moleţi sati surdumași, şi cu
deosebire mamele,

al6rgă la

o babă

sciutâre

şi o ch6mă

câ să vie

şi să

precum

şi pe. sub

le
descânte. '
Baba, care nu se dă mult poftită, vine
îndată și face de
molefi copilului bolnav în modul
următor :
Caută mai întâi şi întâi prin podurile
caselor, pe sub
obiecte
puse pe pămînt useaţ şi murdar,

paturi, pe sub

vase, până

ce găsesce

9.moleţi.

Iar după ce

(1) Com, de S. Sa pâr. 7, Bălăşel;
— ef. Sănditatea, cit., p. 289: «Surdumaș= un fel de vierme Salben-caf
eniiă, lungueţ, cu piciâre multe
şi
care se face la jilăvâlă (umedâlă)».
(2) Com. de 8. Sa păr. 1; Bălăș
el.
(3) Sănătatea,

cit., p. 283.

(4) Segătorea, an. IV, p. 31.

(5) Com. de S. Sa păr. T.
— cf.
Sed
(6) Sănătatea, cit, p. app, Bălăşel;
3% Bedălorea, an. 1IV, p. ai.

-

69

i-a găsit, îi pune într'o ţâvă astupată bine, ca să nu pâtă
fugi dintr'însa afară. Face apoi rost de aut prâspel de la
vite şi de un peptenaş cu care se p&ptănă părul capului.
Iar mama îşi iea copilul bolnav în pâlă şi îl ţine, aşă casă
steă bine şi să nu se misce nici într'o parte.
Baba împărțesce după acâsta untul în trei părţi egale, iea
o parte cu peptenele şi o pune în crescetul capului, care la
copil este mâle, din care causă îi mai gice şi mlele ca-

pului.

Apoi

iea din ţâvă trei

moleţi şi îi pune pe unt, ca

să nu plece în vre-o parte, iar din gură începe a spune următorul descăntec al moleților:
Plecă (cutare) pe cale,
Pe cărare
Și se 'ntâlni cu J/oleţii,

Cu
Cu
Cu
Şi
Cu
Cu
Și

Sfoegii,
Strigoii,
Moroii
cu Păduroii,
Mordicele,
Strig6icele
cu Pădurdicele.

La el se uitară,
Inima-i mâncară,

Din baerile inimii,
Din pept, din spate,
Din tâte 6sele încheiate,

Cu tâtă fârşela,
Cu t6tă ameţăla,
Cu

tâtă năploâia,

Că dacă n'&ţi eși,
Nu

v'&ţi potoli,

Nu v'&ţi domoli,
Eă

cu untu

v'oiii topi.

Cu peptenele v'oii sdruci,
Cu mătura voit mătură:

Pieptu și spatele-i încleştară,

Din

Mânile

Din sgârciu nasului,
Din faţa obrazului,

întinseră,

De pept şi de rărunchi îl cu[prinseră.

creerii

capului,

Din baerile inimii,
Din pept, din spate,
Din t6te 6sele încheiate,
Din inimă v'oiii scutură,

Voi Afoleţilor,
Voi Sfoegilor,
Voi cânilor,
Voi Moroilor,

Din rărunchi v'oiii sbură

Voi Strigoilor,
Voi Păduroilor,

Și cutare o rămân
Curat,

Voi

Luminat,
Ca botezu

Morsicelor,

Voi Strigicelor,
Voi Pădurâicelor,

Eşiţi de la (cutare)
Din
Din

creerii capului,
sgârciu nasului,

Din faţa obrazului,

,
botezat,

Ca argintu strecurat,
Cum Maica Precistă l-a lăsat.
Descântecu

mei

Şi l6cu de la Dumnedei
Şi de la sfinta di de adi!
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Cu o bucată

de unt şi cu alţi trei Moleji se face la nas,

anume pe buza de de-asupra

în dreptul nasului,

descântecul.

repeţind

Cu a treia bucată de unt şi cu cei-lalţi trei din urmă 270leți se face la.burie, repeţind pentru a treia 6ră aescânte-

cul de mai sus.
Dacă

Moleţii mor

pilul întradevăr
are

în

timpul

e bolnav

descântecului,

de Moleţi. Dacă

altă bâlă.

e semn

nu

că co-

mor, copilul

Moleţii, ast-fel descântaţi, se pun pe vatra focului ferbinte şi se lasă până se prefac în scrum. Se ieaă apoi şi se

pis6ză

până

se prefac

în praf

mărunt,

care

se amestecă

cu

untul descântat şi se unge cu acâstă alifie copilul în crescetul capului, la nas şi la burie (1).
Alte babe sciutâre, şi anume cele din com. Pătulele, jud.
Mehedinţi, descântă de Moleţi sat Surdomuşi ast-fel
:
Adună mai mulţi Joleji, îi pun pe capul copilaşului
bol-

nav, unde ţâsta e încă neîmplinită, şi apoi strivind
Moleţii
adunaţi cu peptenul de peptă&nat capul, rostesc următrele

cuvinte de trei ori după olaltă:
Plecă (cutare) pe cale,
Pe cărare,
Se 'ntâlni cu 99 qe Surdomaşi
[în cale,

Surdomaşi

de-ai românesci,

Surdomași
Surdomași
Surdomași
Surdomași
Surdomaşi
Surdomași
Surdomaşi

de-ai ţigănesci,
turcesci,
sîrbesci,
grecesci,
rusesci,
bulgăresci,
nemţesci,

Surdomași

de-ai

cu

nuci,

Surdomași de-ai seci,
Surdomași de-ai cu ochi,
Surdomași

cu uncrop,

n cap îi săriră,
În cap

îi deliră,

PI

Inima că i-o mâncară,
Creerii îi turburară,
ȘI-I lăsară ţipâna
Şi chirăina
Cu

-

glas

pân”. la cer,

Cu lacrimi până ?n pămînt.
Maica sa, Sântă Măria,
Că-l audqiă,
Din cer jos la el se da:
— Ce olicăesci,
Ce te gevelesci?
— De ce să nu mă olicăesc,
De

ce să nu

mă

gevelesc,

Că plecai şi ei pe cale,
Pe cărare
Și mă&?ntâlnii
Surdomași

cu 99 de Surao-

[mași în cale,
de-ai românesci,

(1) Com. de S. Sa păr. 7. Bălăşel;— ef. și
Şegătdrea, an. IV, p. 31-32 -
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Surdomaşi

de-ai

ţigănesci

(ca

Descâlcesce

[mai sus).
— "Du-te la (cutare) descântă[t6rea,
Că

peptenu

'n

mâna

drâptă

Din. creerii capului,

[l-o luă

Din năuntrul trupului,
Din baerile inimii! (1)
,

Şi ţie ţi-o descântă,
Că cu peptenele
În

fine o sâmă

tâte viţele,

Tâte cosiţele.
Așă să descâlcâscă
Surdomaşii tăi

de descântătâre

mate a descântă de Surdumaș

din

Oltenia, cari sunt che-

la căpătâiul copilului bolnav,

îşi încep meșteşugul în următorul mod:
Caută mai întâiii pe sub lemne, pe sub ţâle, pe sub lădi,
precum şi prin alte locuri, unde cred că vor da peste vreun Surdumaș, până ce află şi prinde un Surdumaș vii, nevătămat.
Ieaă acest Surdumaș, împreună cu un peptene ursăresc, cu
care se pâptănă copiii pe cap, şi pe când cine-vă din casă
ţine copilul bolnav în braţe, baba sciutâre sfarmă, sdrobesce

Surdumaşul în crescetul (mâlele) capului, până ce ese din
Surdumaş un fel de puroi alb, iar din capul copilului sânge.
După acâsta baba, amestecând la un loc, cu peptenele,
puroiul cu sângele — ca la vaccin
— în crescetul copilului,
care ţipă de ţi-i mai mare mila de dinsul, descântă ast-fel:
Surdumaş de mâncare,
Surdumaş de culcare,
Din vărsatul zorilor,

Din os,”
Pe sub.os,
Din piele,

Surdumaș

negru,

Din sgârciu nasului,

Surdumaş

verde,

Din „cântatul cocoșilor,

Pe sub piele,

.

Din

faţa obrazului,

Surdumaș din deochetură ...
Cine a deochiat
Ochii i-a cr&pat,

Din creerii capului..
Iar (cutare) să r&ămâe
Curat,

Cine s'a mirat,

Luminat

Ochii

Ca stâua

i-a scădut...

Să periţi,

Să r&speriţi
În trupu lu (cutare)
Să nu mai fiți!
(1) Şegătdrea, an. 1Y, p. 97.

"|

ÎI
în

cer,

Ca roua în câmp,

Cum Maica Precista
L-a zimislit !.

12
Siârşind

descântecul

adecă Surdumașul
puindu-l

în apă,

acesta

de

descântat,

arde

viermele,

pe vatra focului şi apoi, sfărâmându-l şi

îl dă

copilului bolnav

de

băut

().

Moleţii sai Sfoegii sunt priviţi de popor
ca viermii cei
mai spureaţi. De “aceea când vede vre-unul
în bucate, le
lspădă. .
A
|
|
lar dacă găsesce vre-unul în hambarul cu
făină, pune

în ea aghiasmă şi châmă

preotul

de cetesca

rugăciunea

de

curăţire (2)...
Păsărarii însă, cari îndatinâză a ţin6 pasări
cântătâre, nu
odată întrebuinţăză. aceşti Piermi de făind
sati JMoleţi ca
nutreţ
lor şi în deosebi pentru privighetori,

În fine la Românii din Țera-Românâscă

există şi următ6-

rele diceri, în cari figurâză cuvîntul
Jolete :
|
A avă de Moleţi,
|

a fi bolnav de b6la Moleţilor.
A
face de Moleți,
adecă: a vindecă. Şi:
.
A fi stoegit,
adecă: a fi stricat, mucedit, împuţit
(4).
PI
N

(1) Sănătatea, „cit., p. 289.
(2) Com. de S. Sa păr. T.
Bălășel.
(3) Usitat în unele părţi din
Bucovina.

(4) Com.

de 8. Sa păr. T. Bălăşel.

dînşii (3).

a

pasările

RR

pentru

despre cari se dice că se bat fârte tare
după

CĂȚELUL FRASINILOR.
(Cantharis

visieatoria L.)

“Dacă va trece cine-vă de mai multe
ori pe la sfârşitul lunii lui Maiti şi începutul lui Iunie, printr'un loc, unde se află
mulţi frasini saii lilieci, va trebui numai decât să simţâscă

un fel de miros neplăcut ca de şrec. Iar dacă se va apropiă
de locul din cotro i-a venit mirosul acela, va observă o mulţime de gândăcei moi în trup şi de coldre verde, foşcăind
în colo şi în câce şi mâncând cu o deosebită lăcomie frunzele
frasinului sati liliacului pe care sai pus.
Acest gândac, de la care vine mirosul cel aşă de neplăcut
şi a cărui mărime ajunge abiă de 17—19.5mm; se numesce în

Bucovina: Căfelul frasinilor saii Cuţel de frasin (1), apoi
Gândac(2), Gândac. de frasin(3), Gândac de turbă (4), Gândac verde(5) şi Gândăcel (6) ;
„(5 Dat. Rom. din Ilișesci, com. de Vasile Botezat, stud. gimn.
(2) Dat.

Rom.

din Braşca,

dict. de Anton

Popovici;—

a celor din

Vi-

covul-de-jos, dict. de Toder Pârcea; — a celor din Igesci, dict. de Pin"teleii al lui Toader Socolovschi; — și a celor din Budeniţ, dict. de Mări6ra

Duteă.

-

Trebue să observăm aici că partea cea mai marâ a Românilor din
Bucovina înţeleg sub cuv. Gândae numai insectul despre care ni-i acuma
vorba.
(3) Dat. Rom, din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi;—a celor din Fră-

tăuțul-vechiii,

dict

de Mich. St.

Coniac; — şi a

celor

de Const. Cimpoieș.
(4) Dat. Rom,
(5) Dat., Rom.

- (6) Dat. Rom.
ciurean:

«Sub

din

Udesci,

diet.

din Frătăuţul-vechiii, diet. de Mich. St. Coniac.
din Stupea, com. de Dumitru Logigan, stud. gimn.

din

Galanesci, dict.

de George

cuv. gândăcel, pl. gândăcei

Cârstean

se înţeleg

pe

şi Ilâna
la noi

aceia cari petrec pe frasini, cu ale căror frunze se hrănesc.»

Cu-

numai

|
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.

În Moldova: Gândac(l), Gândae de frasin (2), Gândac de
turbă (3), şi Gândăcel (4);
În Ţâra-Românâscă: Gândac de turbă, Gândac de turbai,
Gândăcel şi Gândăcel verde (5);
În Transilvania: Căfel de turbă, Gândac de turbare (6) şi
Gândăcel de frasin (7);
În Banat: Gândace de frapsin şi Gândac de turb (8);
Iar în Macedonia: Bubulie di frapsin (9), lat. Cantharis
sau Lytta visicatoria L.
.
„Numirea de Căjelul frasinilor saii Bubulic, Gândae şi
Gândăcel de frasin a acestui insectîi vine de acolo, pentru
că el, după cum
mult pe frașini

am amintit din capul locului, petrece mai
şi se nutresce cu frunza acestora (10), iar

(1) Dat. Rom. din Dumbrăveni, jua. Botoşani, dict. de Grigore
Olarii:
<Gândacul trăesce pe frasin și o s&mă de femel fac boele albastre
din-

tr'însul cu cari

boesc

mătăsuri.

El pute

(2) Dr. N. Leon, Zoologia medicală,
(3) Dat. Rom.

din

Pașcani,

fârte

urit.»

p. 8.

dict. de Iordache

.
Bran,

pălmaş;

— a celor

din Bogdănesci, jud. Sucâva, dict. de Nic. Const, Carp;
— com. de a-l
S$. Teodorescu-Chirilean: « Gândacul de turbă e cu pântecel
e aprâpe drept:

unghiular și de col6re verdue> ;—vegi şi Dr.
N. Leon, op. cit., p. 8.
(4) Dr. N. Leon, op. cit, p.8.
(0) G. Crâiniceanu, Nomenclatura română-latină,
publ. în Convorbiri
dit, an. XXIII, p. 335;—Laurian şi Massim,
Glossariii, p. 257: « Gândăcel
s. m. dim. din gândac; în special, cu sensul
de Cantharide, aplicat de

regulă în pl. gândăcei: gândăceii trec de bun

sai rabia».

Apoi nemijlocit după

acâsta:

remediti contra turbării

< Gândae

s. m. Scarabeus, gen
de insecte; în special: Cantharide: cu gânda
ci se vindecă turbarea pa —
Nanian, Zoolog

blecea, dict. de Irina Bulbuc; — apoi
a celor din Vicovul-de-sus, dict.
de T. lonesi: «Gândacii de frasin
se fac mai nul pe frasinii cei vechi»
;

o

de S. Sa păr. T. Bălășel: «<Cantaridele în limbag
iul poporal se numese
Gândăcei. Tot cu numele de Gândăcei însă
se mai numesc și florile
arțarauluă. >
" (6) Com. de d-l 'Th. A. Bogdan.
(7) Com. de d-l Teofil Frâncu.
(8) Com. de d-l Ios. Olariă.
|
(9) Com. de d-l Per. Papahagi: <Pubulie
de frapsin= Gândăcel ce se
pune pe frasin şi din care se fac vindu
ze când răcesce cine-vă.»
”
(10) După spusă Rom. din Bucovina
şi în deosebi a celor din Tere-

a

ia, p. 136 ;— Dr. Urechiă, Săinizme, Bucur
esci 1895, p. 31:
« Cantarida e incontestabil un gândac, atât
de gândac în cât i se dice chiar
Gândac de turbă, ba unii mai în vârstă
o mângâie dicându-i Gândăcel» ;—
com.

j
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numirea

de Căfel şi

Gândac
'de turbă îi vine de acolo, pen-

tru că Românii de pretutindeni îl întrebuinţeză ca l6c contra furbului (1), sai a turbării (2), şi contra căfeilor de
turbă (3).
Aşă Românii din unele părţi ale Bucovinei, cari vor să
vindece pe vre-un om sait vită mușcată de un câne turbat,

caută Luni după Duminica

mare sai Rusalii, când es şi se

află mai mulţi gândaci de aceştia pe frasini, şi pringându-i
într'un număr cât se pâte de mare,îi pun întrun şipuşor
cu apă, şi în apa aceea apoi, în care cu timpul se topesc,
îi păstreză peste tot anul.Iar când se întîmplă ca un câne
turbat

să-l

musce

pe

vre-un om, îi spală

îndată, cum

mușcat, rana cu apă de acâsta şi tot odată
apă de băut. Tot aşă fac ei şi cu'vitele (4).

îi

a fost

dai puţină

— apoi a celor din Moldova, com. Dumbrăveni, dict. de Gr. Olariii:
« Gândacul trăesce pe frasin»; — şi com. Paşcani, dict de Iord. Bran:
«Gândacul de turbă se nutresce mai mult cu frunză de frasin»;

— a celor din 7ransilvania. dict. de T. Frâncu:

<În munţii Abrudului

provine (7ândăcelul de frasin mai ales pe frasini și se nutresce mai cu
sâmă cu frunzele acestuia»; —a celor din Banat, com. Mâidan, com.

de 4-l los. Olarii: «Gândacul

acesta

se nutresce

în cât ciupilesce arbori și frapsini ca şi omidile
nian, Zoologia, p. 136.
|
(1) Com. de d-l Ios. Olarii.

(2) Laurian şi Massim,

cu trunză de frapsin,
prunii +; 3 — vegi şi Na-

Glosariii, p. 257; — dat. Rom.

din Vicovul- de

sus, dict. de T. lonesi: <Dacă-l muşcă pre cine-vă vre-o păhae turbată,
se vindecă numai cu Gândacul de frasin»;—a celor din Moldova, com.

Dumbrăveni, jud. Botoşeni, dict, de Gr. Olariii: < Gândacul pisat se întrebuinţeză contra turbei» ; — Dr. N. Leon, op. cit., p. 8: «Gândacii de
turbă se întrebuinţâză la ţâră în contra turbării la vite şi la Gmeni»;—
a celor din Transilvania, com Feleac; com. de d-l Th: A. Bogdan: «Când
cine-vă turbă, e bine să i se deă Gândac de turbare.»
(3) Dat. Rom. din Paşcani, dict de Iord. Bran.
(4) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict de T. Ionesi;—a celor din Galanesci, dict. de G. Cârstean: «Gândăceii, cari se fac şi petrec pe frasini,

sunt buni de turbă. Ei se culeg numai

înaintea

numai

mare nu-s buni.Se pun întrun

atunci sunt buni. După Duminica

Dauminecei mari,

căci

şipuşor deşert, în care staii singuri. Când aii trebuinţă de dinşii, atunci
torn rachii în șipușor, pun şipușorul pe horn, unde-l lasă ca să mocnâscă,

şi apoi

dai rachiii de acesta

vitelor

mușcate

de câni

turbaţi,

și

în urma acâsta pier Căţeii de turbă din capul vitelor. Tot așă dai şi
Omenilor, cari simţesc că le cură balele, că-i d6re capul, că aii căfei de
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Alţi Români, tot din Bucovina, când muşcă un câne turbat pe vre-o vită, ieait Gândaci de frasin, îi usucă bine, şi
după aceea, frecându-i până se fac praf dintr'înşii, îi. pun
în tărâțe, şi tărâţele acelea le daii apoi vitei respective ca'să

le mânânce. Mâncând

vita tărâţele, se vindecă (1).

Şi iarăşi alţii, când muşcă vre-un câne turbat pre vre-o
vită sau şi pre un alt câne, înâcă Gândaci de frasin în borş
şi borşul acesta îl dai apoi atât vitelor cât şi cânilor muş-

caţi de băut. Iar dacă nu-i pun

în borş spre a se îneca, a-

tunci îi pis6ză mai întâiii şi după aceea, aruncând făina
dintr'înşii în putina cu borş, dati borşul acesta cu tărâţe cu

tot vitelor şi cânilor mușcaţi de băut (2). Saii prind Gândaci

de turbă,

după

îi pun

aceea

întrun

dumică

șip, în care

mături

de

se

află

grădină

borş

de tărâje,

şi ferbându-le

cu

borşul de gândaci, daii borş de acesta vitelor muşcate
să-l bea. Făcând acâsta, se dice că vitele nu turbă (3).

ca

Românii din unele părţi ale Banatului, prindând Gândaci
de turbşi omorîndu-i cu un ban de argint, îi dai vitelor

muşcate de un câne turbat ca să-i mănânce, şi anume: cânilor în pâne saii în carne, iar vitelor cornute în lături
sai

în pâne (4).
În unele părţi din doldova,

cilor de turbă,

|
când sosesce timpul Gânda-

se culeg, se pun pe o rogojină ca să se usuce

bine, şi aşă se păstrâză

apoi peste

tot

anul.

Iar

când

un

turbă j»—a celor din Igesci, diet. de Pint. al lui T. Socoluv
schi: «Dacă
prinde cine-vă 9 Gândaci, îi pune în rachiii de se topesc,
şi rachiul

acesta

se bea, acela,

dacă

e muşcat

de

vre-un

câne

turbat,

nu

turbă,

căci rachiul acesta îl opresce de-a turbă>;—a celor
din Budeniţ, dict. de
Măr. Datcă: «Gândacul se prinde, se usucă, se
pisâză bine şi apoi se
pune în

apă sau în vin ca să moenâscă. În apa
aceea se rade şi se pune
și puţin lemn de tisă ca să mocnâscă. După
ce a mocnit, se 'dă omului
Sai vitei muşeate de cânele turbat ca so
beă, şi apoi îi trece.»
(1) Dim. Dan, Credințe pop. bucovinene,
publ. în Gazeta Bucovinei
an. V, No.17,p.1.
(2) Dat. Rom. din Udesci, dict. de Const.
Cimpoieş,
(3) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiit, dict.
de Mich. St. Coniac.
N
(4) Com. de d-l Ios, Olarii, în două rânduri
:
«Românii din Banat

taie cu un ban de argint capul Gândacului
de frapsin și apoi, sdrume-

cat

bine

şi amestecat

câne sai alt animal

cu altă mâncare, se dă animalului

turbat.»

muşcat de atare

(i

„câne turbat muşcă vre-o vită, se pis6ză bine, se pun în tărâţe sai făină, se mestecă bine cu acâsta, şi așă se dai apoi
vitei muşcate de mâncat (1).
În alte părți, tot din J/oldova, se strîng mulţi gândaci de
aceștia, se pis6ză cu sare și se fac dintr'inşii o z6mă ap6să
care se dă apoi de băut ori i se târnă în gât animalului

turbat (2).

Şi iarâși în alte părţi, asemenea din J/oldova, dacă e vreun om saii vită muşcată de vre-un câne turbat, se afumă
cu Gândaci de turbă ori se beaii pisaţi cu apă sai cu vin
alb. Băutura însă se dă de regulă pe ferâstră de un român
din sat, care nu are același nume cu bolnavul (3).
Turbăciunea la vite se mai lecuesce, dacă li se dă să beă
apă în care ai fert 5—6 Gândaci, cireşe amare de pădure
şi mătură de grădină (4).
Dacă are cine-vă căţei de turdă, numiţi în Macedonia:

câţâluşi (5), adecă un fel de bubuliţe

saii

beşicuţe,

cari se

fac sub limba Gmenilor celor muşeaţi de vre-un câne turbat
sau şi celor ce numai aii respirat aerul ce a eşit din gura
unui câne turbat, atunci o sâmă de Români sai Românce,
atât din Bucovina cât şi din Moldova, cari se pricep, îi frig.
cu vârful unui ac înferbîntat, şi urmele lor se frâcă cu sare
pisată. Și asta o fac ei tot-deauna până ce nu apucă a cresce
căţeii mari. Dacă au crescut mari sbâră în cap, şi atunci
omul, ce i-a avut, turbă şi apoi e peste putinţă de scăpat (6).

Neaflându-se nimeni, care s'ar pricepe la frigerea căfeilor
de turbă, atunci se.ieaă

mai mulţi Gândaci de turbă, se pun

în borş, şi după ce s'aii topit, se îr6că cu borşul acesta atât
(1) Dat. Rom.

din Paşcani,

dict. de Iord.

Bran.

(2) Com. de d-l S. Teodorescu-Chirilean.
(3) Dr. N. Leon, op. cit, p. 9;—Idem, Istoria naturală medicală,p. 93.
(4)
(5)
(6)
Per.

Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală, p. 93.
|
Per. Papahagi, Din literatura populară a Aromânilor, p. 286.
Dat. şi cred. Rom. din Bucovina şi Moldova, dict. de Iord. Bran;—
Papahagi, op, cit. p. 285—286 :«Să iei o bucată de pâne cu care să

ștergi rana, unde te-a muşeat cânele turbat, apoi să o dai. să o mănânce

cânele acela și să-l omori, că-ţi trece Dacă nu faci acâsta, îţi es căţei mici
(cățeluşi) sub limbă, după caree fapt turbezi şi începi a lătră ca un câne
turbat. .
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căţeii cât şi capul omului ce-i are, şi în urma acâsta căţeii
se trec, iar durerea și ameţâla de cap îi încetâză (1).
Afară de acesta, Gândacii de turbă se mai întrebuinţeză
încă şi'contra nebunelei, a durerii de cap, & durerii de mă-

sele, a bâşicei celei vele, a bâlei lumesci, a scurgerii de sânge,
a pecingenei şi pentru sculament.
Așă pentru Gmenii cei ce nebunese se ieai

mai mulţi gân-

daci de aceştia, se sfarmă bine în apă şi apa acâsta se dă
apoi celor nebuni de băut (2).
Pentru cei ce ai durere de cap, se ieai

bare

şi, punându-se

pe

frunte,

durerea

Cel ce are durere de măsele prinde

|
Gândaci

încetâză (3).

un

de tur4

Căijel de turbă şi

apoi omorîndu-l se frâcă cu dînsul pe obraz în dreptul măselei ce-l dâre (4).
Pentru Veșica cea rea se prinde un Gândace verde, se pune
în apă ferbinte ca să pisră, și se ieaii apoi musteţele şi pi-

cidrele, se pun în făină prăjită, şi făina acâsta puindu-se
apoi la băşică, băşica se mută dintr'un loc în altul şi se

perde (5).
"

|

Pentru beșica cea rea la cap se ieaii trei Gândaci de turbă,

se pun într'o bucăţică de mămăliguţă, se descântă purtându-i
împrejurul obrazului bolnavului, apoi îi l6gă la mână unde
se face o băşică, iar durerea de cap încetâză.
În com. Fruntișani, jud. Tutova, se pis6ză Gândaci de
turbă, se amestecă cu făină de grâti, se face un fel de cocă
din care se face o turtiţă şi se l6gă la mână sai picior pe

pielea sănătâsă spre a trage beșica cea rea de la faţă, gură,

cap, ori din altă parte

delicată

a corpului

(6).

(1) Dat. Rom. din Moldova, dict. de Iord. Bran,
(2) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc.
(3) Dat. Rom. din Transilvania, com. Beclean, com. de 4-1 Th. A. Bogdan:

«Gândae de turbare, uscat şi pus pe frunze, folosesce în contra durerii
de cap.»
:
(4) Dat. Rom. din Bârgăii, în Transilvania, com. de d-l Paul
Beşa,

preot şi învăţător.

(5) Dat. Rom. din Stupea, com. de Dum. Logigan ;—a celor din
Ilişesci,
com. de Vas. Botezat; — a celor din Braşca, dict. de Anton
Popovici:

«Dacă se iea un gândac de cei ce petrec pe frasini şi se
cea rea cu dinsul, băşica se mută şi se trece.»
(6) Dr. N. Leon,

Istoria

naturală

medicală,

p. 93,

unge

beica

19
Pentru bâla lumâscă (sifilis) se strîng mai mulţi Gândăcei,
de

se usucă şi apoi, pisându-se şi amestecându-se cu miere
fagure şi cu apă, se daii celui bolnav de băut (1).

Sai:

se rup. capetele la 9 Gândaci, iar trupurile se pun

în o litră de rachiii cu unt-de-lemn, se lasă 2—3 -dile şi se
iea de 3 ori pe di, dar în timpul acesta să nu se mănânce
acrituri (2).
Coji de ouă pisate, cu rachiu şi alte burueni, în care se
pun

şi Gândaci

de

turbă,

sunt

bune

de

dat

femeilor, ce ait

scurgere de sânge (3).
Arşi, pisaţi şi amestecați cu unt alb,se face o alifie pentru

pecingină.
Pentru pecingină se mai strînge cu mâna Gândacul
mijloc, până ce ese din el zâmă, cu care se unge.

de

Plămădiţi în rachiii şi oţet cu sânge de nou& fraţi, rădăcină de pir, rădăcină de boz şi ochi de rac, se beaii pentru
sculament (4).

Fetele cele mari din unele părţi ale Zransilvaniei întrebuinţâză Căjeii de turbă sati Gândacii de turbare nu numai
ca l&c în contra turbării saii a altor bâle, ci mai ales spre
a-şi face cu dînşii pe dragoste. Aşă se dice că, dacă o fată
mare va luă Gândaci de turbare şi, mestecându-i cu vin-ars,

prune uscate, mintă crâță și potrâcă,

și-i va

da apoi

dră-

guţului săii de băut, acela de bună-s6mă va luă-o de soţie.
Înainte de acâsta însă trebue să ţie câte trei Vineri şi trei
Mercuri în trei luni, numărândîn vremea aceea tâte pasă-

rile câte le va ved6.
la dînsa, după

Iar

ce se va

sâra, când
întârce

Gândac, gândăcel,
Mie, mititel,

Frumos, frumușel,
Urît, uriţel!
Dă-mi vrăji,
Dă-mi

soroci

drăguţul

a casă,

ei

va

veni

să dică:

Şi pe badea,
Că ţi-oiii da

-

Carne mâle
.

Să nu te d6ră la î6le,
Carne călduţă,
„M6le,

molcuţă,

(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(2) Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală, p. 93.
(3) Șegetorea, an. VII, Fălticeni 1902, p. 116.
(4) Dr. N. Leon, Istoria nalurală medicală, p. 93.
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Bună, bunuţă
De găină
Fără

Pui,
Pui,

splină,

_

De rață
Crâţă, De cocoș
Roș,

Gândae

Drag,
|
Să fii cu noroc,
Cu soroc,
Că de nu te puiu pe foc!

Fata, pe când rostesce de trei ori după olaltă versurile
acestea, ţine un Gândac în mână. Iar după ce a gătit ver-

surile de rostit, dă drumul

Gândacului

să mârgă după dră-

guţul ei (1).
O sâmă de femei rele însă, saii mai bine dis o semă de
vrăjitâre, nu se mulţumesc numai cu atâta, ci fac cu Gândacii de turbă încă şi de duşmănie între bărbat şi femee.
Îi îngr6pă adecă împreună cu faptele sai făcăturile lor sub
prag şi, trecând după acâsta bărbatul sait femeia peste pragul sub care s'aii pus, zizania se vâră între ei, şi atâta ce
se cârtă până se despart (2).

În fine, ce se atinge de causa mirosului celui neplăcut al
acestui gândăcel, o legendă
striţa, ne spune următârele:

din

Zransilvania,

oraşul

Bi-

«După ce prinseră Jidovii pe Is. Christos şi-l răstigniră,
Sf. Maria Ilagdalena mergeă în t6tă diua la mormîntul
Domnului Christos, unde plângând îi duceă tot felul de ol6ie
mirositre şi-i stropiă mormîntul cu ele, căci dâr îi eră drag
ca sufletul.
«În t6tă s6ra şi t6tă diminâţa îl stropiă ea cu oldie mirositâre, că aşă eră datina şi credinţa pe vremea aceea. Dar

par'că eră făcătură, că oloiul

numai

până

atuncia

sta

pe

mormînt, până sta şi dinsa la mormiînt, iar după aceea veniait nisce musculiţe vinete la aripi cară, plăcându-le mirosul
cel îrumos, mergeau şi sugeaiu tot oloiul şi-şi ungeaii aripile

cu el, ca să mirâsă şi ele.
«Aflând Sf. Maria Magdalena despre cele ce se întimplase,
cădi în ghenunchi la mormîntul Domnului şi, plângând de-ţi
(1) Dat. Rom. din Fărăgău,
(2) Dr. N. Leon,

dicală, p. 93.

Zoologia

com. de d-l Th. A. Bogdan.
medicală,

p. 9; dem,

Istoria naturală

mue-
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rupeă inima s'o fi ascultat, a început a blestemă pre acele
musculiţe, gicena:
|
|
— «<Dumnegei v5 pedepsâscă, cum va sci el mai rău, că
mare batjocură aţi făcut de mormîntul fiului săi, mirâsele
cele frumâse ce le-aţi furat voi schimbe-se în duhdre, şi trupul
vostru din frumos ce a mirosit până acuma împuţâscă-se,
de nimeni să nu vă mai pâtă suferi!
«Și blestemul ei s'a legat, căci trupul cel plin cu parfum
şi frumos mirositor al musculiţelor celor vinete la aripi, pe

cari noi în timpul de faţă le numim
este împuţit

şi nime

nu-l pote

suferi»

Căfei de turbă, astăgi
(1).

(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.

Marian, Insectele,

,

i

4

MAMORNICUL.
(deloe prosearabaeus

L.)

E pe la începutul primăverii.
Prin &rba învergită de pe marginea
unui drum, ce duce
în câmp, se mișcă alene încolo şi în câce un gândac gros

şi bolocănos, de col6re albăstrie-nâgră
de lung.
|

şi ca de 13—32

mm.

Acest gândac trândav şi mâle în trup, ale cărui elitre.
sunt așă de scurte că numai de abiă ajung până la jumă-.

tatea abdomenului, şi care, când îl atingi cu ce-vă sa pui
mâna pe dînsul, îndată slobâde de la încheieturile picidrelor:
sale un fel de suc galben şi puturos, se numesce în Buco-

vina:

Jidov

sati Jidan

(1); în Moldova: 'Clăbue (2), Gândae.

negru şi Gândac puturos (3) ; în 'Pâra-Românâscă : Mamornic,
pl. mamornici (4); iar în Banat: Gringâșă puturosă
(5).
Numirea de Gândac puluros sati Gring6şă puturosă a
a-.
cestui insect îi vine

de acolo fiind-că el, după cum

am amintit.

mai sus, slobâde de.la încheieturile piciGrelor sale
un fel
de suc galben sati şi alb, care pute fârte urît ; Clăbue,
pentru.
(1) Dai.
e un

Rom.

gândac

din Braşca, dict. de Ger. Roşea: «Jidovul sai Jidanu
l:

negru,

ghibos,

mâle

şi puturos,

care

se arată, primăvara,

şi trăesce numai prin 6rbă, şi care, când
îl prindi în. mână,
un suc galben».
(2) Dat. Rom. din Paşcâni, dict. de C. $. Bucan.
(3) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 7.
(4) Idem

de eadem,

p. 7,

slobâde.

(6) Com.de d-l Ios. Olarii: * Gringâşa putur
osă.e.ce-vă.
mai mică decât;
Gringâşa verde
şi petrece

numai

prin

6rbă.».
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că
şi
iar
de
un

sucul, ce-l slobâde el, e nu numai puturos, ci tot odată
oloios și clăbucos, adecă cleios şi lipicios ca nisce clăbuci;
Jidov saii Jidan, din causă că, după cum spun os6mă
Români din Bucovina, e negru, ghibos şi puturos ca şi
jidan rufundos şi cotrenţos (1).

Sucul saii z6ma cea oloi6să și puturâsă

a acestui gândac

o întrebuinţeză o s6mă de Români spre vindecarea bubelor
rele, cari se capătă din răutate (2), iar alţii o întrebuinţâză
spre vindecarea pecingenii (3).
Cei ce voesc a se vindecă do pecingeni caută și prind un
Gândac pulturos, lasă să le picure în palmă sudrea cea

"galbenă

cu sudâre

ce o slobâde el, cum pun mâna pe dînsul,
de acâsta ung pecingenea

şi apoi

(4).

|

Întreg gândacul se mai întrebuinţâză încă şi contra turbării. Se prinde, se uscă, şi apoi pisându-se se dă vitelor
mușcate de atare câne turbat în tărâţe de mâncare (5).
(1) Pat.

Rom.

din Brașca,

dict.

de

Ger.

Roşca.

.

(2) Dat. Rom. din Paşeani, dict. de C. S. Bucan: <Umegela, ce o slo:
bâde

Clăbucul

dintr'insul,

o întrebuinţâză

pătate din r&utate.»
(3) Dr. N. Leon, Zoologia
picidrelor

un fel de zâmă

pecingeni.>
(4) Dat.

6menii

Rom.

din Paşcani,

bube rele că-

medicală, p. 8: «El lasă de la încheieturile

clei6să,

puturâsă,

care

.

(5) Dr. N. Leon, Zoologia

pentru

e bună de uns pentru

|
dict. de Iord. Bran.

|

medicală, p. 8; — şi dict. de 0. S. Bucan,

MĂZERARIUL.
(Bruchus pisi L.)
Sunt

unii

ani,

în

cari

cea

mai

mare

parte

de

mazeree

bortită şi mâncată de un gândăcel din seminţia gândacilor
cu vât, ast-fel că nu rămâne mai numai c6ja dintr'însa.
Acest gândăcel f6rte mititel şi de col6re n6gră-castanie,
al cărui cap se sfârşesce întrun bot saii rit lung şi lat şi
ale cărui

aripi sunt mai

scurte

picidrelor de dinapoi grâse,
zerariii (1) şi Gârgăriță de
şi Găârgăliță de mazere (2);
de mazere (3) şi Gândacul
GQâmbă de câmp (5).
Femeiușca

tăile

de

acestui

decât

corpul,

iar

şoldurile

se numesce în Bucovina: Mâmazere; în Moldova: Gârgărifă
în 'Ţera-Românâscă: Găârgăriță
mazerei (4); iar în Transilvania:

gândăcel

își depune

mazăre. Din aceste ou

ouăle

sale în păs-

es un fel de larve

grâse,

albe şi fără de pici6re, cari se vâră apoi în firele de mazere,
şi atâta ce le scobesce şi mănâncă până ce nu rămâne numai
cojile dintr'însele.

Un alt-fel de gândăcel, care se ţine asemenea

de familia

(1) Cf. şi Enciclopedia română, vol. III, p. 230.
(2) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de C. S. Bucan: <Gârgărița face stricăciune la grâii, mazere şi bob»;-tot de acolo, dict. de Iordache Bran:
« Gârgărița e de patru feluri, şi anume: Gârgăriţa de grâă, de păpuşoii,
de mazere și de bob. Cea mai rea şi mai molipsitre e cea de păpuşoiil.»

(3) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(1) Gazeta sătenuluă, an III, p. 185.
(6) Dat. Rom. din Craifalăi, Ocniţa şi Cosma, com. de d-l Th. A, Bogdan:
« Gombele de câmp se sporesc în mazerea cea bună de câmp, sunt negre
şi sboră.»
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Măzerariului şi care e tot atât de stricăcios ca şi acesta, mai
ales bobului, e Gârgărifa de bob sait Gârgălița de bob, numită

altmintrelea şi Gârgăriţă negră sau Gârgăliţă negră (1), lat.
Bruchus rufimanus.
|

Unii Români din Bucovina cred și spun că atât Mdăzerariul cât şi Gârgărița de bob se fac din colțul mazerei şi
al bobului, când acestea se învechesc prea tare şi staii prea .

mult în unul şi acelaşi loc (2).

Ce se atinge de stârpirea acestor doi gândăcei fârte stricăcioşi, e de observat că se întrebuinţâză contra lor aceleaşi
mijl6ce ca şi pentru stârpirea Gârgărifei de pâne.
(1) Dat

Rom.

din cele mai

celor din Vicovul-de-sus,

multe

părți ale Bucovinei,

diot. de Tâder

gărgărite, şi anume: Gârgărița
din Vicovul-de-jos, dict. de Sidor

Ionesi:

şi în deosebr a

«Sunt două feluri

de

de pâne şi Gârgărița de bob;—a celor
Calancea: «Tot Gârgăriță se numesce

şi gândacul, care mănâncă bobul»;—a celor din Igesci, dict. de Pinteleiit
al lui T. Socolovschi: « Gârgăriță se numesce atât gândacul care mănâncă
grâul, cât şi cel ce mănâncă bobul, mazerea şi păpuşoiul»;
—și a celor

din Moldova, com. Paşcani, dict. de Iord. Bran.
(2) Cred. Rom din Udesci, dict. de Lazar Rotariă.

.

PRUNARIUL.
(Rhynchites

Sunt unele

veri, în cari

cupreus L.)

partea

cea

mai

mare

de

prune

și perje, nemijlocit după ce a prins a se desvoltă sîmburele
într'însele şi a ajunge mărimea unei alune, încep a se îngălbeni şi a se sbârci, a li se subţiă şi uscă c6da și apoi a căd6 una: după alta jos, ast-fel că în câte-vă gile mai tot pă-

mîntul de sub prunii şi perjii, din cari ai căgut, e galben de.
dînsele.

Causa îngălbenirii şi a căderii acestor p6me

înainte de ce

le-a .sosit timpul, precum şi a cireşelor, cari adese-ori ai
aceeaşi sârte, e un insect mititel, de col6re cafenie şi acoperit'cu puţini peri surii, care se numesce în Bucovina:

Prunariă ; în Banat Burghiaș sa Burghieş (1); iar în unele

părți din Ungaria:
Femeiuşca

„a sflederi,

a împunge

nere şi a depune
după

Piresarii (2), şi iată de ce:

acestui insect are datină de a burghiă,

ce şi-a depus

prunele,

de d-l Ios.

şi

cireşele

apoi în fie-care borticică câte
oul

e6da pâmelor respective.
(1) Com.

perjele

a râde

Olarii,

până

cam

adecă
cele

un oii, iar

pe la jumătate

învăţător în Maidan: «Sub

tişi

cuv. Burghiaş,

pl. burghiaşi şi Durghieş, pl. burghieşi, care vine de la verb.
a burghiă,

a împunge, se înţelege un fel de gringâşă sai
grângâșă sau gârgoşă,
J6ngă, adecă o insectă care împunge primăvara prunele
și cireşele.> Cf.

S. FI. Marian,
Glosariti

Sărbătorile la Români,

de cuvinte

dialectale,

vol. II, p. 1. Nota 1. şi Al. Vicii,

p. 22.

(2) Teodor Botariii, Znimicii pomilor şi miâjloce
:publ. în Amicul poporului, an 1, 1867, p. 104.

în

contra

acelora,
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Nu mult după acâsta, eşind larva din oul depus și prindând a mâncă din carnea pâmei în care se află, acâsta începe a se îngălbeni, c6da a i se uscă, şi când larva dintr'însa e acuma deplin desvoltată, atunci cade şi ea jos.
După ce a căgut pâma jos, larva ese dintr'însa, se vâră în
pămînt, 'şi în primăvara următbre se preface în insect (1),
Un alt insect care se ţine de aceeaşi familie şi care e tot
atâta de stricăcios ca şi Prunariul, însă nu pomilor, ci viilor,

e Viarul sau Forfecelul, pl. forfeceii (2), lat. Rhynchites betuleti Fabr.
Femeiușca acestui insect .fârfecă (taie) codile frunzelor de
vie şi apoi, depunând mai multe oiie pe partea lor cea de-

asupra, le învălătucesce. În urma acâsta frunzele se usucă
şi cad jos spre stricăciunea strugurilor, cari nu se pot des|
voltă fără de frunze.
„Românii din Banat cred şi spun că Burghiaşii împung
prunele şi cireşele şi prin acâsta le fac să îngălbenâscă şi

să cadă jos, din causă că muerile .din casă, la care se întîmplă acâsta, aii împuns — aii lucrat cu acul— în Ajunul
nasceriă şi a Botezului, în Joia din Septâmâna albă și în
diua de Joi marele, Joia mare (3).
Deci Românii şi cu deosebire Româncele din acâstă țâră,

voind ca Burghiaşii şi Forfeceii, precum şi un alt insect anume Forfecariul, lat. Lethrus cephalotes Fabr. (4), să nu
strice pomilor şi viilor, serbâză Diua burgiahişilor şi a
forfeca ilor, care cade în Lunia primă din „Paresimi sai Pos-

tul mare prin abţinere de la ori-şi-ce cusutură
sătură (5).
-)

Gt. 7. Rotariă, 1oc.

sai împun-

cit.

(2) Numirea acâsta e din Moldova şi mi-a dict. Pinteleiii a lui T6der
Socolovschi din com. Igesci, care a petrecut un timp mai îndelungat
în Moldova.
bă
„(3) 8. FI. Marian, Serbătorile la Români, vol. II, p.1.
(4) Revista viticolă şi horticolă, an. II, Bucuresci 1897, p. 249

-(5) 8. FI. Marian, Serbătorile la Români, vol. II, p. 1.

şi 250.

ŢIGAIUL.
(Hylobius abietis L.)

Dacă vom desface scârţa de pe trupina câtor-vă bragi sait
pini bătrâni, tăiaţi, căduţi saii daţi de vînt de un timp mai
îndelungat la pămînt, şi dacă vom căută cu luare de s6mă
între scârţa şi trupina unuia dintre dinşii, vom observă

nisce borticele rotunde şi lungăreţe.
Şi dacă vom cercetă mai cu de-amăruntul, ne vom convinge că borticelele acestea nu sunt întîmplătâre, ci ele sunt
făcute de un gândac cu rît, numit în unele părţi din Transilvania: Tigâiă şi figâinat (1), lat Hylobius abietis L. și
Hylobius saii Curculio pini Ratz.
figâiul

sau

Tigâinatul e unul dintre gândacii cei mai stri-

căcioşi pădurilor
şi în deosebi celor de brad şi de pin.
” Col6rea principală a acestui gândac lungăreţ, tare şi aco-

perit cu păr. ruginiii, e întunecat-castanie, bătând

roșu. Ritul s&ă, cam

gros

une-ori în

şi strîmbat în jos, e mai tot aşă

de lung ca şi scutul cel rotund al gâtului, iar aripele deasupra îi sunt împestrițate cu pui galbeni.
Tigâiul e de aceea aşă de stricăcios, pentru că el nu se

mulţumesce numai cu bortirea şi r6derea copacilor
celor
căduţi sai daţi la pămînt, ci se apucă şi de cei sănătoși,
rogându-le şi acestora nu numai trunchiurile, ci şi
rădăci-

nele, ramurile şi mugurii.

Larva sa însă nu e aşă de
„

(1) Dat. Rom. din Şermaș,

|

stricăci6șă

ca dînsul, pentru

com. de d-l Th. A. Bogdan.
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că ea nu se atinge de copacii cei
mult prin ciungă şi hdsei.

Ce se atinge de originea

sănătoşi, ci

acestui gândac

trăesce

fârte

mai

stricăcios,

o legendă din Transilvania, şi anume din Şermaş,
sunt usitate și numirile, ne spune următârele:

unde-i

«Dice că Sân-Petru aveă datină de a duhăni ca şi cei mai

mulţi Gmeni din diua de adi, însă nu din țigară, ci din pipă,
„pentru că pe vremea aceea ţigările nu eraii încă cunoscute.
“«<Într'o gi, astupându-i-se pipa şi voind a o destupă cu
sulhacul, ori şi câtă silinţă şi-a dat, n'a putut-o de fel destupă.
«Vădând el acâsta, se făcu foc şi pară de mânie, şi apoi
?
aruncând sulhacul cine scie unde, dise:
— «Atunci să te văd, când mi-oiii ved6 câfa ! Atunci şi nici
atunci!
E
<Din sulhacul Sf. Petru s'a făcut apoi un gândac cu capul
mic, cu un rit lung, f6rte ascuţit şi încârligat tocmai ca şi un
sulhac, care se numesce Țigâii saii Țigâinai, şi care de frică
s'a ascuns într'o bortă de copac.
«Şi de atunci tot prin borţi de copaci, pre cari şi le face
el singur, trăesce el și până în giua de adi» (1).
" (1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.

GÂRGĂRIȚA.
(Calandra granaria L.)
| Pretutindeni,

unde

se ţine pâne

albă,

prin magasinele şi grânarele prea puţin
site, adese-ori se încuibâză un gândăcel

du-se

de cu bună

vreme din

locul

unde

dar

mai

cu

sâmă

luminate şi aericare, nedepărtâns'a încuibat,

nimi-

cesce în scurt timp tâte bucatele câte se
află într'însul.
Acest gândăcel fârte stricăcios bucatelor,
şi în deosebi

grâului,

secării

Gârgărilă,

şi. păpușoiului,

Gârgăliţă,

de pâne;

În Transilvania:

se

Gârgăriță

numesce

de

în

Bucovina:

pâne şi

Gârgăliță

Gârgără (1), Gârgăriţă, Gargăriță, Gâr-

găliță de bucate şi Gârgăliţă negră (2);
În Moldova: Gârgăriță (3) şi Gârgăliță
(4);

Iar în 'Țera-Românâscă: Gărgăriţă
(5), Curculej (6) şi
Curculez (7), lat. Calandra granaria
L., Sitophilus granarius.
(1) Alecsandri, Poessi Pop. ale Româ
nilor,

Bucuresci 1866, pag. 319;
cf. Fr. Damă, Nouveau Diet.
roum.-fr. vol. II, pag. 56.
(2) Gazeta Transilvaniei, an. LIX,
Braşov 189, No. 237, pag. 6;
—
Foaca Poporulu
—

i, an. 1, Sibiiă 1893, pag. 308.

(3) Diet. de C. S. Bucan din Paşca
ni.
(4) Dict. de Iord. Bran din Paşca
ni.

(6) Gazeta sătenului, an. II], R.Sărat, pag.
185;—com. de S. Sa păr. T.
Bălăşel: « Gărgărița este insecta care
străpunge grăunţele de cereale,
cum: grâul, porumbul și leguminsele, cum:
fasolea, mazărea, bobul, ete.»
(6) Enciclopedia

română,

tom. I, pag. 665,

(7) Fr. Dam$, op. cit, vol. I, pag. 323;
—

Cihac, Diet, t. I, pag. 71.
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.

Gârgărifa se ţine de ordinea Coleopterelor, adecă a gândacilor cu rit; are 3.75 mm. în lungime, 1.5 în lăţimea -spa” telui, şi e de coldre roşietică-cafenie. Ritul ei e subţire], ce-vă
încovăiat şi cam de lungimea scutului de-asupra gruma-

zului.
Despre

acest

Țera-Românăscă

«Eră

gândăcel
ne

odată un om

fârte

spune

dăunăcios,

o

legendă

din

următorele:

putred

de bogat,

|

aşă

de

bogat, în cât

râniă banii cu lopata, şi magasiile lui pline cu bucate eraii
aşă de mari, cât ar fi putut îndestulă un colţ de ţâră.
«Pe cât eră însă omul acesta de bogat, cu gece părţi eră

el mai sgârcit, aşă de sgâreit, că nu-i scăpă din mână nici
măcar o budăţică de mămăligă mucedă la un sărac. Căci

așă au fost şi sunt până şi în giua de adi bogaţii; lor le
este necontenit frică că or sărăci, dacă or milui un sărac

cu o bucătură cât de mică.

a

<Și în ţ6ra aia, unde eră bogatul ăsta, se întîmplă într'o
vreme o f6mete mare, cum nu s'a pomenit în lume, că mu-

riaii Gmenii

şi

stârpiati

muorile. de. fâme.

Mâncaii

bieţii

creştini 6rbă şi frunze ca vitele şi nici 6rbă și frunze nu
mai eraii, căci eră o secetă mare, de s'aprindeă pămîntul.
Bieţii Gmeni rodeai cojile copacilor şi mâncaii pămînt sărat,

căci nimeni, nimeni nu aveă o b6bă de grâtă saii de porumb
-în ţera aia. Numai magasiile bogatului ăsta nemilostiv gemeaii

de bucate, şi el nimărui

nu

da

o

fărâmă.

Şi cu

cât

năvăliau Gmenii şi cereaii bucate, cu atâta el încuiă magasiile cu verigi de fier şi lacăte

şi puneă

străjuiri, ca nime-

nia să nu se apropie. Şi celui ce cereă bucate, îi răspundeă

ca să-i aducă aur şi argint, şi apoi îi va da. Dar de unde
eră să-i aducă bieţii săraci aur şi argint? Şi aşă muriaii

Gmenii pe un cap de f6me

pe lângă magasiile pline cu bu-

cate ale bogatului nemilostiv.

«De la o vreme însă Dumnedeii sfintul, văgând atâta împietrire de inimă la bogatul ăsta nemilostiv, îşi întârse mila
şi începi a plouă şi rodiră câmpiile din belşug, în cât şe-

deaii acuma bucatele. grămedi pe câmpuri. Iar în magasiile
bogatului nemilostiv trimise atâtea Gărgărife, câte b6be
eraii acolo, şi-în puţină: vreme 'tâte bucatele nu mai rămaseră
decât nisce coji, cari nu mai erai bune de nimic.
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«Bogatul,

de

mare

ciudă,

zăcii, în cât îl mâncară

.

se îmbolnâvi

şi

atât

de

mult

viermii de vii.

«Și de atunci a r&mas

de

mănâncă

Gărgărifele bucatele

de prin magasiile 6menilor bogaţi, căci ei ţin grămadă bucatele prin magasii şi de multe-ori săracii rabdă fâme.» (1)
Şi dacă în timpul verii nu se scâte pânea albă de prin
grânare afară la s6re, ca să se sorâscă şi svînteze, ci se
lasă ca să umegâscă

„teză şi grânarele,

(2), şi dacă

în acelaşi

atunci Gârgărifele,

timp

nu

se svîn-

cari petrec peste 6rnă

prin crepăturile grânarelor şi ale coşurilor, eşind primăvara
de prin ascungişurile lor, prefac t6te bucatele, în cari s'ai
încuibat, în tărâţe.

Femeiuşea acestui insect, fiind fârte productivă, depune
de la 188—200 de ouă în grăunţele pânci, în care s'a încuibat, şi anume în fie-care grăunte câte un oi. Nu mult
după acâsta es din ouăle depuse larvele, numite în unele
părţi locuite de Români Strepegi, cari prind apoi a râde
făina cuprinsă în grăunţe şi cari, după un timp 6re-care,
prefăcându-se în gândăcei, adecă Gârgăriţe, încep şi acestea
să r6dă miequl din grăunţe, până ce rămâne numai c6ja.
Ne mai având ce râde, atunci părăsese grânariul, şi sb6ră

grămadă cu. remăşiţele tărâţâse cu tot (3).
Însă fie-care econom. bun nu aşteptă nici odată până ce
se vor duce Gârgăriţele singure din grânariul săi, ci el
caută t6te chipurile şi mijlâcele cum le-ar put mai lesne
și mai de grabă depărtă, îndată cum a observat că s'aii

încuibat în bucatele sale.
|
.
Timpul cel. mai potrivit pentru depărtarea Gârgărifelor
şi stârpirea lor se dice că e pe la sfârşitul lunii lui Iulie,

când
tele

e cânepa

acestea

de

şi haldanul

plin

la rădăcină,

se

de suc. Atunci se taie planusucă

la

umbră

într'un

pod

saii într'o şură, ast-fel ca să nu fie atinse de s6re, căci în
(1)

Com.

(2) După
pânea

albă

de S. Sa

păr. T.

spusa Rom.
mult

de

Bălăşel.

din Putna,
se umedesce,

,

diect. de Ioan
atunci

mai ales în grâit şi popuşoiii, o bortesce
(3) Şegetârea,

an. VI,

L, Sibiiii 1893, pag. 308.

Budapesta

1880,

Pusdrea:

se bagă

Gârgărița

şi-i mănâncă
pag.

22;

|

«Când

stă

într'insa,

tot miegul.>

— Foea poporului,

an.

-

93
casul

acesta li se slăbesce

sucul. După

nume

înainte de a se pune pânea

ce s'aii uscat,

şi

a-

albă în magasin sai grâ-

narii, se aș6ză mai întâiui la fund un rând de cânepă sai
de haldani, şi de-asupra se târnă apoi grâul. La jumătatea
magasinului saii grânariului-se pune iar un rând de cânepă
şi apoi, după ce s'a așezat acuma t6tă pânea, se mai pune
şi de-asupra un rând ca înveliş. Făcându-se acâsta, pânea
e scutită de acest duşman neîmpăcat al să&ii.

Se pot însă pune și haldani verqi în grâne, fiind aceştia
şi mai buni (1).
|
O s6mă de Români însă pun tâmna mănunchiuri de cânepă topită, de al cărei miros încă se dice că fug.
Alţii din contră, voind a scăpă de Gârgărițe, aduc şi pun,
în apropierea bucatelor năpăstuite, furnicar, şi anume în

nisce vase (2).
Românii
după

|

|

din unele:părţi

cum

s'a

tuns

de

ale Bucovinei

pe

oi, fără

ca

ieaui lână,
s'o

spele

şi

ast-fel
să

se

ducă usucul de pe dînsa, o pun câte o l6că ici coleă în nisce
hârburi lângă pânea din hambar sait unde se află, şi apoi
îi dai foc ca să ardă.
|
În

urma

acâsta

Gârgărifele,

neputând

suferi mirosul

ce

ese din lână, fug în tâte părţile (3).
O s6mă de Români din Moldova aştern, unde sciit că s6
află Gârgărife, Boziui verde, lat. Sambucus ebulus L., pe jos.
Gârgărița

trage la dînsul

ca să-l mânânce,

dar fiind. că Bo-

ziul e î6rte amar şi ea nu pât e suferi amărâla acesta, saii
piere saii fuge (4).
* Mulţi inşi însă sunt de părere că Gârgărijele se pot depărtă de prin hambare nu numai prin mijl6cele până aică
arătate, ci şi prin anumite descântece.
Aşă Românii din Transilvania, com. Bârgăi, cred şi die
că dacă, având Gârgărițe în hambar, vei prinde 9, le vei

afumă la fum de bălegar şi vei rosti următârea

(1) Şegetorea, cit., p. 22.
(2) Gazeta Transilvaniei, cit. p.6..
(3) Dat. Rom.

din

(4) Dat. Rom.

din Pașcani, dict. de lord. Bran.

Brașca,

diet. de

Ger.

Roşca.

|

descântecă:

Gărgăriță!
De ești,
De nu ești,
Până mâni să

Pe la casa mea,

atunci

t6te

nu

mai

Prin pivniţa mea,
Prin hambariul mei,
Pe la grâul mei,
Că de-i fi
Capu ţi l-oii suci!

fii

Gârgărifele

vor fugi

de la casă.

Iar dacă se află Gâryărițe în vecini şi voesci
să nu se apropie de casa ta, atunci e bine să dici:
Gârgăriță, tata popei,
Du-te

Şi în lăcăţi te-oiii
Fugi de la mine,

la Jfama pădurii

Şi te jâcă cu ea
Și to sfădesce cu ea

De la casa mea,
De la vatra mea,

"Şi te sărută cu ea

De la şopru mei,

Şi te împacă cu ea,
Da la mine nu veni,
Că eii bine nu ţi-oiii face,
Făr'în temniţi te-oiii băgă
Şi'n lanţuri te-oiii legă
Acestă

descântecă

şi apoi afumând
Mai

departe,

măt6rele

încuiă.

De

la hambarul

mei;

Fugi de aici,
Peri-ţi-ar viţa
Şi parodiţa!

se gice înconjurând

grădina de trei ori

o Gârgăriţă, s'o arunci în vecini (1).
tot

credinţe

în

Transilvania,

cu privire

se

mai

la depărtarea

află

încă

şi ur-

Gârgăriţelor :

Gărgăviţă în hambar când vei ved6, fă-ți cuce
şi qi:
«ptiii fata popei!» că vor fugi (2).
Gârgărițe la casă când vei ved6, astupă-ţi ochii şi scuipă
.

peste ele de 9 ori, că tâte vor orbi (3).
„Gârgăriţa e aşă de vîrtâsă că, dacă este dusă
dimpreună
cu atari grăunţe la mâră şi este turnată cu
acestea în coş,

trece pe sub piâtra morii şi nu se sfarmă.
Din causa acâsta apoi 6menii se feresc dea duce
grăunţe
de măcinat la o mâră, unde sciii că se află Gârgă
life, siguri

fiind că, dacă ar măcină la o asemenea

put6 înturnă cu

Gârgărife acasă (4).

m6ră,

f6rte lesne sar

ÎI

(1) Com. de d-l. Th. A. Bogdan.
|
(2) Cred. Rom. din Bistricidra, com. de a-l
Th. A, Bogdan.

(3)

Cred.

Rom.

(4) După

din

spusa

Rom.

Braşca,

dict. de Ger.

Odorheiu,

com.

de

d-l

Th.

A,

Bogdan.

din Şcheia, dict. de Gavr. Berarii, şi a celor
din

Roşca.
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În fine merită a fi amintit
lacomi

se compară

cu

şi faptul

Gârgăra

că

Gmenii

cei fârte

sau Gârgărița
(1).

Iar Gmenii cei ce se bat fârte tare după

mâncare, cari se

amestecă şi lingăresc prin 6le, se numesc în Bucovina: gârgariți şi gârgaliți, sing. gârgariț şi gârgalif. D. ex.: omul
acesta e un gârgarif, sati: omul acesta e gârgarif.

Iar pânea, în care s'a încuibat Gârgărifele, e gârgăriţosă;
grâul e gârgărițos sait gârgălițos, adecă: plin de Gârgărițe;
şi îngârgărițat, adecă : îngăurit de Gârgărife (2).
(1) V. Alecsandri, op. cit., p. 319.
(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

" CARIUL DE PĂDURE.
(Bostryehus

de

tipographus

L.)

Cel ce a trecut mai adese-ori printr'o pădure de bragi şi
moligi, acela de bună sâmă că va fi observat într'insa

nu numai o mulțime de hăsci (1), ci şi de
curiositatea

îl va fi împins

ca să

jupâscă

ciungi (2). Iar dacă
vre-o bucăţică

de

scârţă de pe vre una din aceste hdâsci sati de pe un Ciung,
ori şi de peun altcopac peste care va fi dat în atare căgde
tură (3), acela e mai mult decât sigur, că va fi aflat între

scârţa jupită

şi între lemnul

de pe

care s'a jupit o mulţime

de cărăruşe pline de un fel de făină şi de un fel de viermişori,

Causa uscării acestor hăsci şi ciungi e, în cele mai multe

casuri, un fel de gândac mic, numit în Bucovina: Cariăi de
pădure, Cariii mare şi Cariii de scorță (4); în alte părţi:
Gândac de scârţă (5), iar cea a cărărușelor saii borticelelor
e larva sa, numită în Bucovina: Carii (6) și Vierme sai
_Germe de carii (7).
(1) Sub cuv. Zaşcă, pl. kăşci înţeleg Românii
din Bucovina un brad
sait molid uscat şi rupt de vârf,
|
(2) Sub cuv. ciung, pl. cîungi se înţelege un trad
sai molid uscat,

însă necădut la pământ,
(3) Sub cuv. câgătură se înţelege locul unde se află mai mulţi
copaci
căguţi la pămînt.
:
|
(4) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de George Onciul;
— a celor
din Putna, dict. de Sam. Lucaciă: «Carizi mare se numesce
gândacul, care
merge pe sub scârţa bradului.»
(5) Crăiniceanu, Vomenclatura, publ. în Convorbiri
dit. an. XXIII,p. 335.
(6) Dat. Rom. din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan: « Cari se numesc
viermii

ce se află între scârţa
lemnul;

bradului şi între lemnul acestuia și carii bortese

— a celor din Braşca, dict. de Anton Popovici : « Viermele
, care se

face pe sub scârţa copacilor celor bătrâni şi a ciungilor, se numesce
Cariii.>
(7) Dat. Rom. din Bilca, dict. de Ghirilă Horodnic.
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Cariul de pădure e un gândac de col6re castanie, rotună, şi numai de 5—5.5mn. de lung, cu capul mic, ascuns
cu totul sub scutul gâtului, care e mare şi încovăiat, iar
musteţele scurte şi în formă de ic..
Cu tâte acestea însă că Cariul de pădure e: aşă de mic,
totuși el este fârte stricăcios, căci nu odată a nimicit păduri
întregi de bragi și molidi, pre cari i-a bortit şi ros aimpreună

cu larva

sa, care

e tot

atât de

stricăci6să

ca

şi dinsul.

Pe la începutul sai pe la mijlocul lunii lui Mai, Cariul
acesta roesce ca şi albinele.
În restimpul roirii sale, mai ales dacă atunci e secetă mare,
nu odată ese din pădure afară, prinde ajucă la s6re şi apoi
a sbură ca un roi la ţâră şi aici a se pune pe pomi şi pe
răchiţi. După acâsta se întârce iarăşi înapoi, intră în pădurea din care a eșit, şi aici prinde a face borţi în scârţa
moligilor celor verqi şi femeiuşca sa a se ouă prin borticelele

acestea (1).
Atât din causa borticelelor făcute de cariul acesta cât şi
din causa larvei sale, care râde scârța în drâpta şi în stânga,
bragii şi molidii, în cari s'a încuibat, încep apoi pe încetul

a se îngălbeni și pe urmă a se uscă cu-desăvârşire.
Noroc

numai

că nu

mult

după ce se înmulțesc şi se des-

voltă larvele sale, adecă Viermii de carii, dând ciocănitorile
de dînsele, scoţându-le cu ciocul lor cel tare şi ascuţit de
pe sub scârţă și mâncându-le, le mai nimicesc.
De n'ar fi ciocânitorile ca să stârpâscă la timp Carii aceştia,

atunci nu sciă, q&i, ce s'ar alege din întrega pădure (2).
Ce se atinge de făină sait fănină de cariii, adecă de rugumeturile

şi excrementele

ce le produc

carii aceştia, amin-

tim aică numai atâta că ea se întrebuinţeză de către Românii
din Bucovina spre acelaşi scop ca şi cea a Cariului mic (3).
(1) După spusa Rom. din Frătăuţul-vechii, dict, de G. Onciul.
(2) După spusa Rom. din Bilca, dict. de Chir. Horodnic.
(3) Vei

Marian,

artic. despre

Insectele,

acesta.

7

STRĂLUCUL.
(Cerambyx mosehatus L.)
Strălucul,
mirosilor

pl. străluci (1), numit

(2), lat. Cerambyx

în unele părţi şi Gândae

moschatus L. sati Aromia

mos-

„chata Serv, e un insect, care se ţine de gândacii cu cârne,
lat. Longicornia saii Capricornia. Corpul săi, de col6re metalică-verde

sai

roșie ca bronzul,

e îngust

şi de

15-34 mm.

de lung. Aripile cele de-asupra sunt albastre sati vergi saii,
după cum. spune poporul, în colGrea păunului (5) şi fârte
fin punctate.
Cârnele bărbătuşului sunt mai lungi decât corpul,
ca nisce
peri vîrtoşi şi cu închieturi, şi steclese ca pana
păunului.
Strălucul petrece mai cu s&mă pe răchiţi, pe
lițian, lat.
Lycium barbarum L. şi pe sdrăvăz (4), şi câna
îl prindi r&spândesce un fel de miros ca de mose, lat. Moschus
moschiferus.
Un

alt. insect,

care

se ține

asemenea

de familia. Srrălareu-

lui, şi care trăesce atât pe stejarii cei bătrâni
cât şi pe cei
de curând tăiaţi, e Croitoriul (5) saii Gornicul
(6), lat. Cerambyx cerdo L. sati Cerambyx heros Scop.
(1) Dat. Rom. din Stroesci, dict. de 1,
Criţan, şi a celor din Stupca,
dict. de I. Savu.
|
(2) G. Crăiniceanu, Womenelatara român
ă-latină din istoria naturală,
publ. în Convorbiri lit, an. XXIII, p.
335.
(3) După spusa lui Ioan Savu;
:
(4) Sdrăvățul e un fel de răchită mică, tutâsă
, cu îrunga lungărâţă şi
„mai mică decât la cele-lalte răchiţi.
Din nuelele sale, cari sunt fârte
mlădi6se, se fac coșărci şi coșărcuţe.
(5) Dat. Rom. din Bucovina
S. Sa păr. 1. Bălăşel.

(6) Enciclopedia română,

şi

a

celor

t. II, p. 51

din

'Țâra-Român&scă,

şi 583.

com.

de
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Cârnele, adecă antenele acestui insect sunt lungi, şi fiind-că
ele dimpreună cu capul şi fălcile aii forma unor f6rfecă de
croitor,de aceea poporul i-a pus numele de Croitoriz.
Când se ivese vara mulţi Croitori de aceștia, se gice că va
merge bine vitelor lân6se, adecă oilor și caprelor.
Iar o gicere sună:
Și Croitorul are fârfeci, dar
croesce nimic cu ele,

care se dice de cel ce se laudă
dar nu scie a le întrebuinţă (1).
(1) Com.

de S. Sa păr.

T. Bălăşel.

că

nu

are

instrumente

bune

SCRIPCARIUL.
" (Saperda careharias L.)
Intre t6te Boârzele (1) sai Gândacii cu corne, cel mai răspândit şi mai bine cunoscut Românilor după nume e Scripcariul (2), numit altmintrelea, şi mai cu s6mă în Bucovina,
şi Seripeariui negru (3), Cobzarii (4), Tigănaș (5) şi Plopari (6).
|
|
Insectul acesta se numesce Scripeariii şi Cobzariii de aceea, fiind-că

el, după

cum

spun

Românii

din

Bucovina

şi

cei din Moldova, când îl pringi în mână şi-l pui la ureche,
produce un fel de gomet saii ţițiit, ca şi când ar cântă cine-vă
dintr'o scripeufă saii cobză (7).
"(1) Românii din Tereblecea, distr. Siretului, și cei din Valea-Putnei,
distr. Câmpulungului, în Bucovina, înţeleg sub cuv. borză, pl. borze pe
toţi gândacii cu cârne lungi, lat. Longicornia.
(2) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Gavr. Berarii: <Scripeariul e un
gândac negru cu musteţe lungi pe cari le ridică în sus»; — a celor din
Braşca, dict. de Ger. Roşca; — a celor din Udesci, dict. de Lazăr Rotarii;— a celor din Frătăuţul-noi, dict. de Nic. Rusu 3 — a celor din Moldova, com. Paşcani, dict. de C. S. Bucan și Iord. Bran, şi din com. Dum: |
brăveni, jud. Botoşani, dict. de Grigore Olarii.
|
(3) Dat. Rom. din Oprişeni, distr. Siretului, dict. de Iacob Popovici.
(4) Dat. Rom. din Frătăuţul-noii, dict. de Nic. Rusu: «Scripeariul
se
numesce pe la noi şi Cobzariti.»
(5) Dat. Rom. din unele părţi ale Bucovinei şi
Moldovei.
(6) Dat. Rom. din mai multe părţi ale Bucovinei;—
cf. şi Enciclopedia
română, t. II, p. 51.
,
”
(2) După spusa Rom. din Şcheia, dict; de Gavr.
Berariă; — a celor din
Oprişeni, diet. de Iac, Popovici: <Atât
Scripeariul negru cât şi cel galben, când îi pringi
în mână,

cântă

ca şi când

ar cântă cine-vă

dintr'o
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Şi de 6re-ce gometul sai fițiitul acesta face multora şi
mai ales băeţilor o deosebită plăcere, de aceea cum dait:
peste vre-un Soripeariă, îndată îl prind, îl stupese între ochi
şi apoi, ducându-l la ureche, îl fac ca să cânte (1).

Seripeariii negru şi Ţigănaş se numesce de aceea, pentru
că el nu numai că cântă ca un seripeariă, ci e tot-odată şi
„negru ca un ţigan; iar Ploparii,
s6mă pe plopi.
Un

alt insect,

pentru

că petrece

mai cu

care se ţine tot de familia. Scripcariului, însă

care e ce-vă mai mic decât acesta şi acoperit cu peri gălbii,
e Seripeariul galben, numit ca şi cel dintâiii şi Ploparii (2),
lat. Saperda populnea L.
:
,
seripeuţă»> ; — a celor din Moldova, com.. Pașcani, dict. de C. S. Bucan:
«Scripeariul, dacă-l pui la ureche, face gomăl, adecă fârțiesce, de aceea
îi spun Gmenii Seripeariă» ; —- tot de-acolo, dict. de Iord. Bran : «Scripcariul are musteţe lungi și încrestate ; dacă-l prinqi şi-l pui la ureche
țițiesce, de aceea se numesce Seripcariă» ; — şi a celor din Dumbrăveni
jud. Botoșani, dict: de Grig. Olarii: <Scripeariul e curat negru, are
musteţe lungi. Când îl prind băeţii, îl stupese şi atunci cântă. De aceea.

ii gic Gmenii Scripeariti.»
(1) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Gavr. Berarii: «Scripeariul, când
îl prind băeţii, îl stupesc şi-l pun la ureche ca să cânte; atunci el câr-

țiesce, cântă din gură, de 'aceea se numesce Seripeariii;> —a celor din
Braşca, diot. de Ger. Roşca: <Băeţii prind Scripeariul, îl stupesc şi spun
ca să cânte.

El începe

atunci

a cântă:

până ce-i dai drumul; —a

celor

«Omenii

îl stupesc,

prind

Scripeariul,

scârfa, scârța,

din Udesci, dict. de
după

cum

spun

şi tot așa cârție

Lazăr

Rotarii:

ei, în gură, a-

decă între musteţe, iar după aceea îl duc la ureche spre a-l augi cum
cântă>; — a celor din Paşcani, dict. de Iord. Bran: <Omenii și mai ales
băeţii pun

Scripcariul

la ureche

(2) Dict. de Iacob Popovici.

ca să-l audă

cum

cântă.»

PURICELE DE GRADINĂ.
(Haltica oleracea L.)
Nu e nici o singură primăvară, în care legumele şi cu
deosebire resadul de curechiă sai varză să nu fie atacat
de un gândăcel ce-vă mai mare decât un Purice de casă,

însă

care

are

datină.de a sări în colo și în câce întocmai ca

„Şi acesta.
Acest gândăcel, de colâre albastră ca oţelul sai verde ca
metalul, cu cap mic care ese fârte puţin de sub scutul gâtului, şi cu antene

subţirele

mesce atât în Bucovina
Români:

Purice

de resad,

verde (1).

Purice

de

în forma unui fir.de păr, se nu-

cât şi în. cele-lalte

grădină,

de pămînt,

Purice

Purice

|

țări

locuite

de

de

curechiu,

Purice

de

câmp

Purice

şi

SE

Cum a prins sămînţa de curechii a răsări şi a se
desvoltă,
îndată se şi văd pe resad o mulţime de purici
de aceştia,

cari încep a-i găuri şi a-i mâncă frunzișrele, ast-fel
că dacă
nu se ieaii din cu bună vreme t$te măsurile spre
a se stârpi,
(1) Dat. Rom.

din Frătăuţul-vechiă,

dict. de George

Onciul; — a celor

din Şcheia, dict. de Marghila Donuţ;—a
celor 'din Igesci, diet. de Pint.
al lui T. Socolovschi: « Puricele verde
petrece mai cu s&mă prin grădini
şi mănâncă resadul de curechiti ş>—a
celor din Moidova, com. Pașcani,
dict.

de Iord. Bran: «Mai este „încă un fel de purice
numit Purice de
cânip, Purice de grădină şi Purice de curech
iă, care se hrănesce mai
mult cu frundă de curechiii, de ridiche şi de
alte legume» ;—tot de acolo,
dict. de C. S. Bucan: «Puricele de câmp se
face numai prin iarbă, sare .
ca și cel de casă și e verde; — vedi şi Foia
poporului un. LI. Sibiiu
.
1893, p. 296 și an. VII. Sibiiă 1899, p. 162.
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î6rte lesne se pâte întîmplă ca în câte-vă

gile

tot

resadul

'să piâră (1).
Nu în fie-care an însă și nu tot- deauna mănâncă purecii
aceştia răsadul de curechiii de o potrivă, ci ei, după cum |
spun unele Românce din Bucovina, îl mănâncă mai tare când
e secetă mare şi cu deosebire în Postul Sân-Petrului, când
a crescut acuma mărişor, dar n'a apucat a se învirtoşă, ci
e încă crud €).

Mijlocele pe cari le întrebuințză Româncele din Bucovina,
precum şi cele din Moldova, spre stârpirea acestui gândăcel
f6rte stricăcios. legumelor

şi cu deosebire

resadului

de cu-

rechiii și rădichi (3) sunt următârele:
leaii cenușă din Ajunul Crăciunului şi al Bobotezei şi cu
cenuşă de acâsta presară apoi în gile de sec, adecă Miercuria
şi Vineria, melegariul pe care se află resadul de curechii,
saii tot în aceste două gile stropesc resadul de curechiit cu

aghiasmă din qiua Sf. Trif, sati cu mâre veche de curechii (4).
Unii Români, şi mai ales din Moldova, face anume aghiasmă
în diua de Sf. Trif pentru alungarea şi nimicirea puricilor
acestora. Şi cu aghiasmă de acâsta, care o string şi o:păstr6ză peste an, stropesc apoi nu numai resadul de curechii,

ci şi tâte cele-lalte legume, cari sunt atacate de acest
dăcel stricăcios (5).
|

gân-

(1) CE. Fâia poporul, an. VII, p. 162;—idem, an. I, p. 29%: <Puriciă
de pământ,

numiţi

Puriciă de resad

saii de grădină

adese cășunză

le-

gumelor mai multă stricăciune decât aprope t6te cele-lalte insecte împreună. Micile larve se ivesc prin Maiii, sărind cu repegiune şi ciuruind
mai ales resadul de varză (curechii), calarabe, brojbe, cum
e
și foile de
ridichi, hrean, etc.»
(2) Dict. de Marghi6la
(3) După spusa Rom.

Donuţ.
din Vicovul-de-jos,

| « Puricii de curechiit mănâncă
(4) Dat. Rom.

din Şcheia,

dict. de George Cârstean:
curechiul,

dict.

de

Sidor

Colancea:

curechiul și rădichile.»

dict. de Mâr.

Donuţ;—a

celor din Galanesci,

«Când începe Puricele de curechii a mâncă

îl stropesc pe acesta

cu more

veche

de curechiii j» — a celor

din Paşcani, dict. de Iord. Bran: <Româncele, cari voesce să alunge Puricii de câmp, strîng aghiasmă de la Sf. Trif şi cu aghiasmă de acâsta
stropesc

apoi locul unde

S'ait arătat puricii

aceştia,

ricii fug.»
(5) Dict. de lord. Bian şi Nic. Const. Carp.

şi după

acâsta pu-
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O sâmă de Românce din Bucovina, pe lângă aghiasmă
din diua de S7. 7rif, întrebuinţâză spre același scop şi apă

"din

diua

de Dochia.

Strîng

adecă

în diua

acesta o cantitate

anumiţă de om&t, îl topesc, şi apa acâsta de omăto păstrâză
apoi până sosesce timpul resadului, şi atunci dacă se arată
Puriciă de curechiiă, stropese curechiul cu dinsa. Dacă
plouă
în qiua de Dochia, atunci: string şi întrebuinţâză
apă de
acâstala stropirea resadului (1).
|
Dacă presurarea cu cenușă din Ajunul Crăciunului
şi a
Bobotezei şi stropirea cu aghiasmă din diua
S/. Trifsai cu.
apă din giua de Dochia nu ajută, atunci voind
ca să fugă” r&scă puricii de pe resad, ieai crenguţe de
pelin şi cu acestea
ating vârtul

resadului:ca şi când ar

vrâ să-l măture

de

purici. Făcând acâsta toţi puricii fug, pentru
că nu pol suferi
amărâla pelinului. Măturarea acâsta însă
trebue să se facă
mai adese-oră (2).
|
_Tot așă fac și'o s6mă-de Românce din
J/oldova, cu acea

deosebire numai
de pelin, frunze

că acestea întrebuinţăză, în loc de crenguţ
e
de mestecăn, care s> dice că sunt
tot atât

de amărăcidse (3).
Româncele din munţii

Ma
Abrudului în Zransilvania

adună
tOtă cenuşa, câtă se face în diua
de Patru-deci de Sfinţi, pe
vatră, şi cu cenușă de acâsta presură
straturile cu legumele şi
cu resadul de curechiă pe care
s'au ivit Puriciy de câmp (4).

„Româncele din alte părți-ale Transilvanie
i, precum bună-.
Gră cele din comuna Reteag, voind
ca Puricii de Pământ
-să nu le mănânc
eul și resadele în resadniță
.. curechi
(pat
cald, melegarii) merg Marţi dimin
âţa
: şi, închidând ochii,
scutură un sac fărinos pe resadniţă,
în credință că făcând
ast-fel resadele vor fi scutite de
purici.
|
O s6mă
de Românce

ce aii resădit
mâncă,

îl udă

trecută (5).
PI
(0)
(2)
(3)
(4)
(5)

curechiul,
cu more

însă, tot

din

văgdând

acâstă

că

puricii

de

curechii

a

ce

a

comună,

după

ai început a-l

rămas

|

din

&rna

Dat. Rom. din Budeniţ, diet.
de Măr. Dutcă.
Dat. Rom. din Galanesci,
dict. de Ilâna Cârstean.
Dat. Rom. din Bogdânesci,
jud. Sucâva, dict. de Nic. Const.
Carp,
S. FL. Marian, Serbătorile
la Români, vol. II, p. 154.
:
Din manuscrisul d-lui I. Pop-Ret
eganul, aflăto
r a Română.
la Academi
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Voind ca Puricii de grădină să nu mănânce resadul
curechii, o s6mă de Românce din Bucovina îl s6mănă
regulă

la fund

şi căpățina

mănâncă

veche,

e mai

în

credinţă

îndesată

că atunci

şi mai bună,

de .
de

cresce mai scurt

şi că tot odată nu-l

Puricii de curechii, aşă de tare.Pe când din con-

tră, dacă-l sâmănă la Jund nouă, cresce în sus, căpăţinele
sunt mai mici şi mai înfoiate, și puricii nu odată îl potopesc,
așă de tare îl mănâncă (1).

Cele mai. multe

Românce

din

Bucovina

însă

ai

datină

de a-l sămănă în giua de Patru-deci de Sfinţi, cregând că.
t6te legumele s&mănate în acâstă di, şi cu deosebire câpa şi
curechiul, nu le mănâncă viermii, omidile, Puricii de grădină, precum și alte insecte stricăci6se (2). .
Un alt purice, care se ţine tot de familia Puricilui de grădină, însă care e ce-vă mai mic decât acesta şi de coldre
_n6gră, e Puricele negru, numit altmintrelea şi Purice de
câmp (3), Purice de în (4), Purice de pământ sai Puricele

pământului (5), lat. Haltica nemorum

L.

|

Puricele acesta e tot atât de stricăcios ca şi cel de orădină. El mănâncă, mai ales când e secetă mare, inul, trifoiul şi curechiul, ast: fel că de multe ori nu rămâne mai nimica
din aceste plante de 'dînsul (6).

Inul mai ales, după cum spun: Românii din Bucovina;
n'are altă b6lă şi duşman mai. mare decât puricele: acesta (7).
(1) Dat.

(2)
(3)
e așă
decât
(4)

şi cred. Rom.

S. FI. Marian,
Dat. Rom. din
de mare ca şi
cel de casă şi
Dat. Rom. din

din Galanesci,

diet. de Ilâna. Cârstean.

Serbâtorile la Română, vol. II, p. 152.
Şcheia, dict. de Gavr. Berariă:' «Puricele de câmp
cel mai mare purice de casă, însă e ce-vă mai negru
cu capul despărţit de trup.»
Frătăuţul-vechiă, dict.. de G. Onciul: «Puricele de

în sare ca şi Puricele de casă. El e negru, are pioidre lunguţe
rotungior.»
(5) Zera nouă, t. III, Bucuresci 1887, p. 400.

(6) După

și trup

spusa Rom. din Şcheia, dict. de Gavr, Berarii ;— şi a celor

din Frătăuţul-vechii, dict. de G. Onciul.
(7) După spusa Rom. din Frătăuţul-vechiii,

dict. de

G.Onciul.

|

BUBURUZA.
(Coceinella septempunetata' 1..)

De cum se desprimăverâză
vedem

pretutindeni,

mai

ales

şi până
însă

spre sfârşitul tâmnei,

prin

livegi,

sburând

sai

alergând în câce şi în colo un insect mititel, al cărui
corp
e rotund şi bulbucat, picirele scurte, iară aripile
de-asupra,
adecă elitrele, roșii şi cu şâpte pui sai puncte negre
pe dînsele.
Acest insect drăgălaș şi vioiă, care are datină,
când îl

-. Prindi, de a-şi îndoi

picioruşele

sub

a celor cu

trei închieturi la picidre, se

corp

şi a seâte

un fel

“de suc gălbuiii şi neplăcut la miros, şi care se
ţine de ordinea
Gândacilor, şi anume

numesce

în

Bucovina:

Buburuză,

dim.

Buburugidră,

Bubu-

ruză roșie, Buburuz, Măria popei, Măriuţă,
Măriuța popei,

Găinușă, Găinuşa lunii, Găina luă Dummnedei,
Vaca lui Dumnege, Cucuşor şi Prăjitore;

În Moldova: Buburuz, Buburuză (1) şi
Vaca Domnului (2);
În Ţâra-Românâscă : Gărgăriță (3),
Gârgăriţă-mărgăriță (4), Margarită, Jlargarintă, Boul popei
(5), Boul Dom(1)

demiei

Com.

de

Melchisedec,

Române;—N.

prin. jurul

fost

A. Bogdan,

episcop

de

Roman

şi membru

al Aca-

Cântecele copiilor fărană (culegere de

Iaşului), publ. în Gazeta sătenului, an.
II, R -Sărat 1885,

p. 279.
(2) Dat. Rom. din Oprişeni, jud. Sucâva,
dict. de George Iacob: « Vaca
Domnului e mică, rotundă, roșie, şi
câte cu unul sai mal multe puncte
negre pe dînsa».
”

(3) T. G. Djuvara, Superstițiuni populare
la Români şi la diferite
Popre, publ. în Tera nouă, an. II,
Bucuresci 1886, î. 226;— Convorbiri
literare, an.

XXX. vol, II, Bucuresci 1896,
p. 102—103,
(4) Gr. G. Tocilescu, Materialură
folkloristice, vol. 1
„__Tesci 1900, p. 510.
(5) Com. de „Episcop. Melchisedec.

partea

I, Bucu-
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nului (1), Boul lui Dumnedeii (2) şi Vaca lui Dumnegeii (3);
În Transilvania: Buburuză, Buburuţă (4), Măriuţa, Măriuţa
popii (5), Mămăruză (6), Mumuruţă (7) şi Păpărue (8);
În Banat: Paparue, Păpărue, Paparugă
(9);

În Ungaria: Buburuză, Păpăluză, Păpăruză (10), Măr iuță
şi Paparugă (11);
“La Românii din Meglenia: Vaca Domnului (12);
ar la cei din Macedonia: Păscăliţă şi Puliii aroș (13).
Dintre tâte numirile, câte. i le daii Românii din Bucovina:
acestui insect, cea mai răspândită și mai usitată este numirea

Buburuză şi Măriuţă.
Buburuze, sing. buburuză numese Românii din Bucovina
de regulă şi un fel de bubufe rotunde şi înfoiate, cari se
fac pe corpul omenesc. Mai departe îndatineză ei a numi
-u) Fr. Dam, Nou Diet., p. 153.
|
(2) DL. Ananescu, Zoologia, p. 218;— Tocilescu, op. cit. p. 510; — com.
'de S. Sa pâr. T. Bâlăşel: «Cocinela în graiul poporului se numesce

Boul

lui Dumnedei.»

-

(3) B. Nanian, Zoologia, p. 137.
(4) Com. de d-l Th. A. Bogdan: «Buburuza,

Buburuţa

saă Mumurufa

este o insectă mică, roșie şi cu puncte negre pe spate.»
(5)

Com.

de d-l

Domeţiit

Dogarii,

învăţător

în

Satulung

lângă

Bra-

şov: «Numiri de insecte pe aici nu prea sunt. De o singură insectă
am augit vorbindu-se, şi anume de Măriuță sai Măriuţa popei = Coccinelă.»
(6) Com. de d-l T. Frâncu: «Măriuța în Munţii Apuseni se numesce
Mămăruţă» ;— Enciclopedia română, vol. 1, p. 810 şi vol. III, p. 183;—
G. Crăiniceanu, Nomenclatura română-latină, publ. în Convorbiri dit.
cit., p. 338;— Sextil Puşeariu, Diminuţia în limba românescă, publ. în
Noua Revistă Română, vol. 1, Buouresci 1900, p. 316—317.
(7) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(3) Com. de d-l Paul Oltean 3 — Revista critică literară, an. II, Iaşi

1895, p. 161.
(9) Com.

de

d-l Aur.

rotundă, cu pupi
1890, p. 479.

Iana și Ios. Olarii

negri

: « Păpăr uia e o insectă roșie

pe ea»; -— Familia,

an.

XAVI,

Oradea-mare

(10) Com. de d-l El. Pop, învăţ, în Şomeuta-mare.
(11) Vegi despre aceste două numiri poesiile pop. reproduse mai la
vale. Iar cât despre numirea Măriuţă, vegi și Cihac, Diet, t. II, p. 186.

(12). Com. de d-l Per. Papahagi.
(13)

Per.

Papahagi,

Din

com, de d-l Chr. Geagea:

literatura poporană

a Aromânilor, p, 191;—

«Păscăliță = buburuză. »
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buburuze încă şi ridicăturile saii. globurelele cele rotunde,
ce. se fac pe c6ja unor bostani, cari din causa acâsta se şi
numesc apoi bostani buburuzoşi.
Având

corpul

insectului

acestuia

forma

unei

bubuţe

ro-

tunde și mai ales sămănând el în cât-vă cu globurelele de
pe c6ja bostanilor, de.aceea, cred ei, s'au îndatinat Românii
din Bucovina.şi cei din Moldova a-l numi Buburuz şi Buburuză.,
ă
|
Buburuza, după cum am spus şi mai sus, e un insect
frumușşel, curăţel şi sprintenel. Deci numirile de Măria popei
şi mai ales Măriufă cred că sunt numiri de desmerdare,
cari j s'aii dat din

aceeaşi

causă, din care l-ai numit şi Ger-

manii J/arienkdifer. Probabil că fot din acâstă causă s'a
numit el de către Românii din Ţ6ra-Românâscă Jargarită
şi Margarintă.
Si
Găinuşă,

Găinușa

lunii şi Găinuşa

lui Dumnedeii se nu-

mesce de aceea, pentru că, după cum spun Românii din unele
părţi ale Bucovinei, precum bună-6ră cei din comuna Stupea,
districtul

Gura-Homorului,

şi cei din

Buninţi,

aistrictul

Su-

cevei, are șâpte pui (puncte) pe aripile sale tocmai ca şi
găinușa (germ. Siebengestirn), ce se arată sâra pe cer şi
care are asemenea șcple pui, adecă ş6pte stele.
Vrăjitâre se numesce de aceea, pentru că ea, după-cum ne

vom încredinţă mai apoi, se întrebuinţâză de către Românii
de pretutindeni, şi mai ales de către feciori şi fete, ca pre-

vestit6rea locului în.care parte se vor însură sai mărită,
precum și a timpului cum ar6 să fie acesta în viitor.
Păpărugă şi Păpărue se numesce probabil din acea causă,

fiind-că coldrea elitrelor sale este roșiatică 'toecmai ca şi coI6rea macului roș sai, după cum: se numesce planta .acâsta
în unele părţi locuite de Români, Paparună şi paparâne, lat.
Papaver Rhoeas L. (1)
E
Din care causă însă se va fi numind Boul popei, Boul lui
(1) Dr. D. Brândză, Prodromul florei române, Bucure
sci 1879—1883, p.
116. —D-l P. Oltean îmi serie că Românii din
Transilvania o numese
de aceea Păpărue, fiind-că col6rea aripelor sale
sâmănă cu col6rea plantei
numită păpărue. De e însă planta Păpărue sinon
imăcu macul 7oş, până
acuma mam putut află,
”
,

109 Dummnedei,

Vaca

lui Dumnegeti, Cucuşor, Mămdruță şi Mu-

muruţă, până acuma

nu mi-a fost cu putinţă a află.

Am gis mai sus că Buburuza servesce Românilor de pretutindeni ca un mijloc spre: cunscerea timpului, cum are să
fie în

viitor,

şi mai

ales

a locului

din

sita sai ursitul.
Drept aceea feciorii din Bucovina,
îndată o şi pun în palmă şi dic:
“ Buburuză
Uză,
În cotro-i

care

parte

va

fi ur-

cum prind o buburuză,

sbură,

Acolo m'oiii însură!

(1)

Buburuză
Ruză,

În cotro-i sbură
Acolo moi

sai aşă:

.

însură!

(2)

Buburuză,
Buburuză,

În cotro-i sbură

Într'acolo m'oiă însură ! (3)
Rostind cuvintele acestea, cred că în cotro sbâră Buburuza, într'acolo le va fi partea şi norocul, adecă într'acolo

se vor însură.
Iar dacă Buburuza nu voesce să sbâre, dacă-şi
pici6rele şi le ascunde

sub

sine, dacă

|
sgârcesce

stă locului, ca și când

ar fi mârtă, și la urma urmelor se rostogolesce și pică jos,
atuncă

e semn

răi, căci cel ce i-a rostit cuvintele de mai sus

în scurt, timp trebue să moră (4).
Unii feciori, precum bună-dră cei din orașul Câmpulung
şi de prin împrejurimea acestuia, cred că dacă vor prinde

un Buburuz, îl vor luă în mână

şi-l vor lăsă să umble

(1) Din Buninţi şi Mihoveni, com. de St. Goraș.
(2) Din Brăesci şi Ilișesci, sat în distr. Gurel-Homorului,
(3)

Din

Marginea,

(4) Cred. Rom.

sat în distr, Rădăuţului.

din Ilișesci.

pe
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unde

va voi el, atunci Buburuzul, umblând

are de la un timp numai

în colo Şi în câce,

decât să. sbâre într'acolo, unde le

va îi partea şi norocul, unde se vor însură. Iar dacă
voesce de fel -să sbâre, atunci e un semn că nu se vor

nu
în-

“sură de grabă, că vor rămân un” timp mai îndelungat
holtei, feciori tommnateci sai chiar burlaci, adecă pentru
tot:
deauna

neînsuraţi.

"

În restimpul acela însă, pe când Buburuzul
se preumblă
„în drâpta şi în stânga, rostesc următârele cuvinte
:
Buburuz
Mie soţie,
Tuz,

În cotro vei sbură

!

Numai

Tinereă

Acolo m'oiii însură
La resărit de-i sbură,

să fie

Şi frumușeă,
Ca şi-o floriceă, :

Acolo m'oiii însură. La apus'de vei sburi,

Şi după ce voii află-o,
În braţe că voiii luă-o

Acolo: mi-oiii căută

“Și "n guripoiă sărută-o! (1).

Și precum fac feciorii, tot așă fac şi fetele
. Acestea încă,
cum prind vre-o Buburuză, îndaţă o pun
pe palmă și gic:
Buburuză,
Buburuză,

Unde-i sbură

Acolo m'oiii mărită!
Buburuză

(2)

burbură,

În cotro vei sbură,

Întracolo

moi

mărită ! (3)

Ruză,
Buburuză,

În cotro-i sbură,

Într'acolo moi
sai:

mărită ! (4)

(1) Com. de Vas. Burduhos și George
Ciupercă, stud. gimn.
(2) Dat. Rom. din Știulbicani, com. de.Io
an Boca, stud. gimn.
(3) Dat. Rom. din Brâza, distr. Câmpulun
gului, com. de Eusebie

lici, stud. gima.
(4) Dat. Rom.

. -

o

din Budeniţ, dict. de Măr. Dutcă,

Pre-

LU
Buburuză
Ruză,

În cotroi sbură
Întracolo m'oiii mărită ! (1)
„sau

aşă:
Măriuţă,
Măriuţă,

În cotro-i sbură,
Într'acolo m'oiii mărită ! (2)
„ Rostind cuvintele acestea, fetele aşteptă până ce sbâră
Buburuza. Și în cotro sb6ră, într'acea parte de ţâră cred
ele că se vor mărită.
Aceeaşi datină şi credinţă, care există la Românii din Bucovina în privinţa acestui insect, o aflăm şi la Românii din
Moldova.
Feciorii şi fetele, une-ori chiar şi băeţii şi copilele din acâstă ţâră, cum prind vre-o Buburuză, o pun pe degetul arătător de la mâna stângă și qic:.

Buburuz,

|

Buburuz,
În cotro-i sbură,

De-i sbură la răsărit,
_
„|

Într'acolo m'oiii mărită!

Bărbatu mi-a fi zărghit,
De-i sbură către apus,

Bărbatu mi-a fi supus! (3)

sau:
Buburuz,
Buburuz,

În cotro-i sbură,
Întracolo m'oiii mărită !
sai:
Buburuz,

Buburuz,

În cotro-i sbură,
|
Înt”acolo m'oiă însură!
(1) Dat. Rom. din Tereblecea.
(2) Dat. Rom. din Marginea, distr. Rădăuţului,
- distr, Storojineţului, com. de Vict. Petrescu.
(3) N. A. Bogdan,

"
şi a celor din Crasna,

Cântecele: copiilor țărani, -publ. în iar

cit, -

112
Şi rostind cuvintele acestea așteptă până ce sbâră. Iar
Buburuza, ajungând la vârful degetului, trebue să sbore în:

two parte ori alta (1).

i

În privinţa datinei și a credinţei Românilor din Țera-Românescă despre acest insect, d-l T. G. Djuvara serie
urmă.
t6rele:
a
"«Cunâsceţi

obiceiul fetelor şi al băeţilor, când prind o Gărgă-

7ifă, de a o pune

pe palmă,

fără

a-i. face

nici un rău, și a-i dice:

"Gărgăriţă
Măârgăriță,

În cotro vei sbură,
Acolo m'oiii însură !

«Rostindu-se aceste cuvinte, se crede că Gărgărița se duce
să
porte veste acolo, unde o trimitem, și că e pecat s'0. omorî
m» (9).
Iară
t6rele:

într'o nuvelă,

tot din

Tera-Românescă,
|

cetim

urmă:

«S'a stricat hora. Stanca iea de mână pe nea Chivu.
„— «la vino ?n coa să-ţi gâcesc norocul.— Și nea
Chivu
tremură, par” car fi bolnav de friguri, şi merge ca
un copil.

— <Aidi, aidi. Uite, vegi? Am
«Stanca

prins o Gărgăriţă.

se pune jos pe 6rbă. Tâte fetele şi flăcăii se
fac

rOtă împrejurul

ei. Şi ea, ca o ţigancă cu ghiocu,

începe:

— «Uite-te bine la Gărgăriță, nea Chivu
le |!
«Stanca o iea în vârtul degetelor şi i-o
arată.
— «Na, aci e gura; uite-te picioruşele
ce mici sunt, ce
subţirele. Are aripi6re mici, mititeluţe
şi pe de-asupra petele
ale

negrele, le vegi? nu-i aşă că sunt multe
de tot?
«În vremea asta nea Chivu ar fi putut
spune petele din
ochii Stancăi,
găriţei.
—

|

pe .care le vedeă

«Petele

mai bine decât pe ale QâyE
Ă

astea sunţ satele, în care p6te
să se însâre un
Hăcăă, după cum vrea Gărgăriţa,
să vedi!
«Stanca aşză pe: dosul palmei
şi începe:
(1). Com. de Episc. Melchisedec,
(2) Superstiţiuni poporale la
Români

Zara

nouă,

an.

II, Bucuresci

şi la diferite popâre,

1886, p. 226.

ia

publ. în
-
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-

“GQăzgăriță,
Mărgăriţă,

* În cotro-i sbură,
Întracolo
«Si qice așă de trei
băieţii bat din palme.
-— «Ei vedeți, spre
o să te 'nsori. Să scii

m'oiă însură:

ori, şi Gărgărița sbâră, iar fetele și
.
satu nostru, de aici o să iei fata,. aici
că ea nu. minte. Aşă s'a întîmplat Şi

cu Mitu al Voicăi şi cu Radu al Negăi., Bă
«Nea

Chivu

dâr

atâta

a făcut;

le--am găoit.

.

*— «De unai bine, câ o să fie dis sat.
—

«Ei, cum Stanco, Gărgăriţele nu mint nică odată?

—

«Nu, qău;

uite, în cotro

sbâră ele, e sciut, par "că e voia

lui Dumnedeii> (1).
„Datina şi credinţa Românilor din Țâia-Românâscă, după:
cum. prea lesne se pâte cunâsce din aceste două citate, e
aceeaşi ca şi cea.a Românilor din Bucovina şi Moldova.
Una însă nu-mi vine la socotâlă!l Să se refere re 'verurile de mai sus la insectul Gârg găriță, numită altmintrelea
în unele locuri şi Cureulez, lat. .Calandra granaria' L., sai
să se numâscă Buburuza îîn Pra -Românestă întru adevăr şi

Gărgăriţă ?
Nici una nici alta nu-mi vine a! crede. Şi asta din mai
multe puncte de privire...
„Mai întâi Gărgărița petrece, după cum scie ori--şi-cine,
mai mult ascunsă la umbră prin mâgasinele şi grânarele de
pâne decât afară la. lumină, pe când Buburuzei, îi “place
mai mult lumina şi aerul curat.
.

„Al doilea

Gărgărița, după cum 6 cunoscut tuturor Româ:

nilor, prin urmare

şi celor

din Țâra-Român6scă, e un inisect;

î6rte stricăcios, fiind-că nimicesce adese-ori grânare întregi

de pâne (2), pe când âin contră Bubur uza e f6rte folositâre,
pentru că. atât ea, cât Şi Jârva ei se nutresc cu. sucul Păduchilor de pon, numiţi altmintrelea şi Păduchă de frunze (3),
- (1) Convorbiri literare, an. XXX, vol. II, Bucuresci :1896. p. +102- 103.

- (2) Nanian, op. cit.,.p.. 136;— Ananescu, -0p. cit, p. 217.
“&)

Nanian,

Marian,

"

Sa

op. cit., p. 137.

Insectele.

.

8
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lat. Aphis

rosae L., Aphis

sorbi Klt., cari

cioşi, şi mai ales pomilor roditori.
În fine al treilea, după cât îmi este

sunt î6rte strică.

mie

până

acuma

cu:

noscut, Românii de pretutindeni cred şi spun că numai a:
cele vietăţi nu e bine, e păcat să le omori, cari sunt folositâre,
pe când tâte cele-lalte, despre cari sunt ei convinşi că-s stricăci6se, nu le prea cruţă, ci ori când le dă mâna, caută să
le nimicâscă şi să se cotorosâscă de ele.
Prin urmare fiind Gârgărița stricăci6să, Românilor nu pste
să le placă, şi de aceea fie-care caută tâte chipurile şi mijl6cele cum ar putâ-o mai lesne şi mai de grabă depărtă din

magasinele şi grânarele lor şi a o nimici. Iar cât despre
purtat pe palmă şi de desmierdat şi jucat cu dînsa nici vorbă!
Din contră, despre Buburuză, fiind folositâre, cred şi spun
Românii din Bucovina, precum şi cei din J/oldova, că e
păcat s'o omsre (1). Iar când îi întrebi: de cenu e bine, de
ce e păcat s'o omori? nu sciii să-ți spună folosul ce ni-l aduce, ci numai atâta că aşă le-aii spus şi lor bătrânii, şi că
de ce s'o omorîm,

dacă

nu

ne

face

nici o stricăciune, nici

un rău!
|
Stând ast-fel lucrul, cred că cuvîntul Gărgăriţă s'a pus în
fruntea versurilor de sus mai mult din nesciinţă saii greșâlă, şi
nici de cum

că

aceste versuri s'ar referi la insectul

nume.
Deci în locul cuvîntului Gărgăriță
rerea

mea,

să se pue

Jărgăriţă, căci

cu acest

ar fi trebuit, după păașă

cred

eii că se va

mai fi numind Buburuza în unele părţi din Ţâra-Românescă.
Şi cum că într'adevăr se va fi numind sai cel puţin se

va fi numit

când-vă

aşă, avem

dovadă

numirile

Margarita

şi Margarintă, cari i se daii acestui insect în alte părţi tot
din Ţâra-Românâscă. .
|

În fine copiii din Diosci, jud. Romanați, când prind primă-

vara o Buburuză,

lui Dummnegei, ca

care

de

către

dînşii

şi în alte părţi

se

numesce

Boul

ale 'Ţării-Românesti,

încă gic:

Sa

(4) În Şegătărea, an. I, Fălticeni 1892, p. 192, se află
următârea super-

stițiune din Moldova: «Să nu omori
credinţa acâsta la Buburuză nu sci.

Vaca

Domnului.

De
-

se

referă
:
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Gârgăriţă,
Mârgăriţă,
În cotro-i sbură,
Întracolo m'oiă însură ! (1)

Şi 6re de ce fac ei acâsta ? De ce nu gic: Boul lui Dumnedeii, după cum numesc ei Buburuza în vorba de tâte dilele ? Probabil din causă că Gre-când versurile acestea se
vor fi rostit:
Mârgăriţă,
Gârgăriţă,

În cotro-i sbură,
Într'acolo

ceea ce nu e tot una

m'oii

însură,

cu:
Gârgăriţă,
> Mârgăriţă.

Dar să lăsăm acuma pe Munteni în pace Şi: să irecera la
Românii din Transilvania. .
Băeţii din unele părţi ale Transilvaniei, precum bună-6ră
cei din Haţeg, comitatul Huned6rei, când prind o Buburuză

sai Păpărue, după cum o numesc ei, o pun pe mână şi gic:
Păpărue rue,
Sue-mă ?n cărue (2),

Că de măi sui,
Ei ţi-oii spune
- Unde-i mumăzta
- Şi tată-tăă,
Muma ta en furci,
Ţatăl tău e n Turci!:
şi tot aşă-i descântă ei, până ce sbâră (3).
Iar fetele, când o află, o prind şi puind-o
lasă să sbâre dicând:
Buburuţă

Ruţă,
(1) Gr. G. Tocilescu, op. cit., p. 510.
(2) Cărue= căruţă cu două râte.
(3)

Com.

de d-l Paul

Oltean.

pe

degete

o

|
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În cotro îi sbură,
Întwacolo moii mărită ! (1)
Tot aşă fac şi fetele din

Acestea dic:

munţii

apuseni

ai Transilvaniei.

Ri

Măriuţă,
Măriuţă,

În cătrăi vei sbură,

Într'acolo mă voiit mărită! (2)
În fine tot în Transilvania, şi anume în com. Fărăgăii de
lângă Reghinul săsesc, se ailă şi următârea legendă despre
Buburuză :

,

«Dice că Împeratu roșu a avut o fată şi un fecior.
«Amândoi fraţii aceştia erai frumoşi de nu aveaii pereche,
şi eraii buni şi drăgălaşi până eraii mici. După ce crescură

însă mai mari s'ait făcut răi şi blestemaţi din cale afară.
«Împăratul

sa

supărat

guta şi a murit.

răi, şi în supărarea

sa l-a lovit

|

«Rămânând împărăţia fără cap, începură cei doi fraţi la
siadă, că nu sciaii care are mai mult drept la împărat. Fata
diceă că ea are mat mult drept, că dâr ea eră mai bătrână.
Iar feciorul diceă că el are mai mult drept, că dâr numai
feciorul pâte să fie împărat.
«Şi aşă se sfădiră ei cât se sfădiră, până odată feciorul
venind beat acasă, s'a năpustit asupra surorii sale ca s'o alunge

din

împărăție.

«Fata însă, colea vânj6să şi voinică, nu-i purtă frica. Şi,
nepăsându-i de el nici cât de un puiii de cidră, l-a luat într'o di de câfă şi l-a dat afară din împărăție.
«Feciorul,
tors înapoi,

la rândul săă, neputând răbdă rușinea, s'a înunde, omorîndu-şi sora, s'a suit pe tron şi a

împă&răţit multă vreme.
”
«Dumnedeii însă a făcut din trupul fetei omorîte, drept
pomenire, o gujulie mică şi roşie pe spate numind-o
Bubu-

ruză, care trăesce

şi adi și o vedem

şi noi»

(1) Dat. Rom. din Fărăgăi, de lângă Reghinul
Th. A. Bogdan.
,
,
(2) Com. de d-l Domeţii Dogarii. |
(3) Com. de d-l Th. A. Bogdan.

(3).
săsesc, com.

de 4-
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„Băeţii
palmă,

din

Ungaria,

dic:

când prind o Jăriuţă, şi o pun pe

Măriuţă,

Măriuţă,

Sue-mi-te în căruţă,
Că

iată

vin

„ Și-ţă mănâncă

Turcii

toţi pruncii!
Alţii însă, tot din Ungaria, prindâna
-o Şi puind-o pe o
palmă, o lasă mai întâi să mârgă
puţin în colo şi în câce, şi
apoi ic:
Buburuză

.

Ruză,
În cotro-i sbură,

Acolo m'oiii însură !
Iar fetele ic:
Buburuză
Ruză !

Păpăruză
Ruză,

În contro-i sbură,

Acolo m'oiii mărită! (1)
„Românii din Banat, mai ales însă flăcăii și fetele,
ai datină
că eșind vara la câmp și aflând vre-o Păpărue sat
Paparugă,

după

cum

o mai numesc

ei, o ieaă în mână
Paparue

şi gic:

Rue,
În cotro vei sburi,
'N acolo m'oi însură,

saii:
Paparue
Rue,

În cotro vei sbură,
,
'N acolo moi mărită! (2)

(1) Com. 4-1 EI. Pop.
(2): Aurel Iana, Din credințele poporului
român, publ. în Familia, an.
XXVI, p. 479.

”
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sau

aşă:

|
Rugă,

rugă,

Paparugă,

În cotro tu vei sbură,

În colo moi
Făcând acâsta,

cred

însură ! (1)

că în care

parte

sbâră Paparuga, în

acea parte de sat sait jur se vor însură ori
mărită (2).
Dacă nu sbâră Păpăruia, atunci e semn că anul
acela fe-

ciorul sai fata, cea

Ce spun

Românii

pus-o,

din

nu

se

va

mai

căsători

(3).

Ungaria asupra acestui insect, când

îl prind, am văgdut mai sus, ce cred însă
despre dînsul, nu
sciă alta nimic, decât numai aceea ce
se pâte ceti în urmă-

t6rea poesie poporală

din Satmar:

Frunză verde de cicâre,
Pier feciorii în prins6re.

„Merg părinţii
Cu florinţii
Şi fetiţa
Cu groșiţa
|
Să-i pâtă răscumpără,
Dar nu-i lasă a scăpă.
Merge și o fecioriţă .
Cu năframa de credinţă:
— Jupâne, cinstit birăă,
În fine băeţii de Român

asemenea
parte

Lasă-mi pe bădiţul mei,
Că m'oii face rugă,

Rugă, păpărugă,
Păpărugă face-m'oiti
Pe rostee pune-m'oiii !...
Domnii răi sai speriat,
Pe bădiţa l-ai lăsat,
Căci drăguţa cu dreptate
Te-a scote şi de la mâ6rte;
Și drăguţa cu credință
Sedte-te-a şi din temniţă (4).
din Macedonia, la cari exis
tă

credinţa că'n cotro va

își vor luă

Nealţi-ti,
Mbalţi-ti,

soțiile, când

sbură

prind

Buburuza,

o Buburuză,

din acea
qic:

Încalţă-te,
Îmbalţă-te,

Că-ţi fudiră soaţiii
Dihuva s-Mirihuva
Cun birbiliă ai viin
Ș-cu nă mnată di sari,

Că-ţi fugiră s6ţele
La Dihuva şi la Mirihuva
Cu un pahar de vin
Și c'o mână de sare.

(1) Familia, an. IV, Pesta 1868,
p. 327.
(2) Aurel

Iana,

loc. cit.

(3) Com. de a-l Ios. Olarii.
|
(4) Paulina Pelle, Doine şi hore
pop. din Satu-mare în Ungaria,
publ.
în Familia, an. VIII, Pest
a
1872, p. 461.
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sai:
Puliu, puliu aroş
Zamă, zamă di gugoş,
Spuni-ni calea oilor,

A oilor şi-a boilor,

Că
Cu

“|

-

ti taliu cu cârda
c6rda-l Dumnidăi.

Puiu, puii roş,
Zamă, zamă de gugoș,
Spune-mi calea oilor,

ilor
Că
Cu

șia boilor,

te taiii cu sabia,
sabia lui Dumnedei,

sau:

Păscăliţă liţă,

- Păscăliță liţă,

Adă-ni pipuţă,
_Pipuţă noauă,

Ada-mi păpuci,
Păpuci noi,

Si-ni ti bag tra Paşti
„Cu oauli aroșşi.

Ce

„Să-i încalț la Pasci
Cu ouăle roși (1).

se atingo. de prevestirea

timpului,

Românii

din Buco-

vina spun că dacă Măriufa sbâră de pe mână,
când o ţii
pe acâsta, are să fie vreme bună, iar dacă nu
vrea să sbbre,
are să fie vreme rea (2).
|
Când îşi lasă aripile cele
cumpănă f6rte mare.

Iar când

se bagă

de desubt
|

afară,
|

în casă, are să fie frig (3).

are să fie o
e

Românii din Transilvania însă cred şi
dic:
Când vedi o Buburuză sburând spre răsări
t, e semn că
are să plouă (4).
Ea
Când vegi o Bubauruză sburând spre âmâgă
-gi, e semn că
are să se răcor6scă vremea (5).
.
Când pringi o Buburuză primăvara de timpu
rii, e semn

de 'vreme bună şi căldurâsă (6).
Afară

de acâsta mai

cred

Românii -din

Transilvania

că:

A ved6 la cine-vă o Buburuză pe umeri, e-semn
că o să-i

vină vre-o greutate (7).
(1) Per.

Papahagi,

Din

|

Ziteratura pop.

(2) Cred. Rom. din Valea-Putnei. (3) Cred. Rom. din Udesci.
(4) Cred. Rom. din Fărăgăă.

(5) Cred. Rom. din Reghinul săsese.

(6) Cred. Rom. din Șomtalăă.
(7) Cred. Rom. din Bistriţa.

-

a Aromânilor,

p. 191-192,
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Jar când afli Baburuze morte, e semn că te va ajunge
vre-un necaz (1)..
Dar de Gre-ce Buburuza, după credinţa unora, e făcută
din sângele lui Avel (2), şi ca atare e prietina J/aicii Dom- .
nului (3) şi nepâla dragostei (4), de aceea:
Când vegi la cine-vă o Buburuză pe pălărie, e semn căo
să-i pice dragă cine-vă (5).
Iar Buburuza

roșie

la fete

pe

năframă

a ved6,

e semn

că sunt îndrăgostite (6).
Şi tot din causa acâsta, că Buburuza e nepota dragostei,
unele fete o şi întrebuinţâză spre a-şi face pe dragoste cu

dînsa:

Aşă dacă'o fată vrea să fie frumâsă ca să placă feciorilor, prinde o Buburuză şi spălându-se cu apă de pe dînsa
în ajunul Pascilor, se gice că se face roșie ca o fl6re (7).

„Fata, care voesce să fie iubită de atare fecior, dacă va luă

mai multe Buburuze uscate şi bine mărunţite, le-a pune într'o

plăcintă

umplută

cu urdă

şi cu

mărar,

şi

le

va

da

apoi

feciorului respectiv ca să le mânânce, acela va iubi-o (8).
"Iar având o fată drăguţ, şi acela nu vrea ca s'o mai iubâscă, dacă-i va da vin-ars cu Puburuze, drăguţul săi din

noi va îndrăgi:o (9).
„Dar

nu numai

atâta, ci:.

" Buburuza uscată la fum e bună
trup (10).
Iar aripile de Buburuţă sunt bune
_În fine trebue să mai amintim

|

|

şi în contra petelor pe
în contra pecinginei (11).
și aceea că de familia

: (1) Cred. Rom, din Reghin.

i-(2) Cred.

Rom.

din

Bistriţa,

(3) Cred. Rom. din Madaraș,
(4) Cred. Rom, din Cluș.
(5) Cred.

Rom.

din

.

Bistriţa.

(6). Cred.:Rom. din: Tâca.
(7) Dat. şi cred. Rom. din Borsec. E
(8) Dat. şi cred. Rom. din Cluș,
(9) Dat. și cred. Rom. din Felfalăă,
(10) Dat. şi cred. Rom. din Dumbrava.

,
a

(11) Dat și cred. Rom. din Prislop. — Tâte
datinele şi credinţele acestea
mi le-a com. d-l Th. A, Bogdan.
-
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Buburuzei se mai ţine încă şi Buburugidra sai Bubur
uza
mică, lat. Coccinella dispar Schneid, sait Coceinella bipunctata
L., care e ce-vă mai mică decât Buburuza, despre care
ne-a
fost până acuma vorba, şi care are de regulă pe fie-car
e
elitră numai câte un singur puii sai punct negru, apoi
Bu-

buruza

tre

sunt

galbenă, lat. Coccinella impustulata L,, ale cărei eliturbure-gălbii

dinsele,.

şi cu

mai

multe

puncte

negre

pe

Afară de aceste Buburuze mai sunt, după cum spun o sâmă
de Români, încă şi Buburuze negre, albăstrii, verdi şi cafenii
ca sumanul de şiiac.
|

Mai t6te Buburuzele

acestea, precum

şi cele amintite mai

sus, sunt pe pântece negre şi cu dungi pe câste ca solzii
de pesce, iar pe aripile de-asupra
aii buburuze, adecă
punctiș6re sait puiuţi negri. La unele Buburuze, punctele

acestea sunt cu soţ, la altele însă fără soţ. Mai rari sunt însă

cele cu soţ, şi tocmai pre acelea le întrebuinţâză vrăjitârele
la diferite descântece şi vrăji (1).
(1) Dict. de Vasile Vâcărean din Putna.

ALBINA.
(Apis mellifiea L.)

“Albina e răspândită mai peste t6tă faţa pămîntului şi ca
atare nu numai că e cunoscută de toţi Gmenii, ci ea, pentru
facultatea ei de a culege miere şi a produce faguri din cari
se face câra, a fost domesticită, îmbunătăţită şi întrebuințată

din timpurile cele mai vechi spre folosul omenirii.
De aici vine apoi că și Românii nu numai că aii cunoscut-o şi cultivat-o chiar de la începutul existenţei lor ca Români, ci tot-odată că ai despre dînsa şi o mulţime de legende, datine şi credinţe.
Cari. sunt legendele, datinele şi credinţele acelea şi ce mai
spun Românii despre dînsa, se va ved6 din șirele ce ur-

m6ză.. Vom începe deci mai întâiit cu reproducerea legendelor,

Şi în special cu cele cosmogonice, din causă că Albina j6că
în cosmogonia poporană română un rol fârte interesant.
Prima legendă cosmogonică, şi anume din Bucovina, com.

Cireş-Opaiţ, e acâsta:
«Dice

lună

că

înainte

de

facerea

şi stele, nică 6meni

lumii

şi vietăţi,

nu

eră

pămînt,

ca în diua

s6re,

de astăgi, ci

numai o apă ori în cotro te-ai fi întors şi te-ai fi uitat. lar
pe de-asupra acestei ape nemărginit de mare umblă în colo
Şi în c6ce

Dummnedei

şi cu

Dracul,

unicele

fiinţe pe

atunci.

şi să se odihnâscă,

se ho-

«De la o vreme însă, săturându-se Dummnedeii de atâta
umblătură în drâpta și în stânga şi voind să aibă macar o
bucăţică

tări

de loc, unde

să facă pământul.

să se aşeze

Şi cum se hotări, trimise pe Dracul
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în fundul mării ca să ieă de acolo semânță de pământ
numele lui şi să i-o aducă de-asupra apei.
|

în

«Dracul nu se puse de pricină, ci cum îi porunci Dumnegeii, de-auna se şi cufundă în apă. Dar când a ajuns în
fundul mării, nu luă somânţă de pământ în numele lui Dum:
nedeii,

după

cum

i s'a

spus,

ci în numele

săi.

De aceea, în-

cuviinţându-i-se a-şi luă s&mînţa trebuinci6să şi eşind cu
dînsa afară, până cea ajuns de-asupra apei, unde sta și-l
aşteptă Dumnedea, nu i-a r&mas nimica în mâni.
« Dumnedeă, cum l-a vădut ca eşit de-asupra apei, l-a
şi întrebat: adus'a sămînţă ori nu?
«Dracul, deschiqend mânile şi vădând că nu i-a rămas
nici un fir de semânță de pămînt în palmă, nu răspunse
nimica, ci se cufundă a doua 6ră în mare, dar luând şi de
astă dată s&mînţă în numele săi, şi nu într'al lui Dumnegei,
păţi ca şi întâia Gră, cu tâte că-de astă dată a ţinut semânfa
de pământ cu mult mai bine în mâni decât mai nainte.
«Cufundându-se a treia 6ră a luat acuma s6mânfă ge pământ atât în numele săii,. cât şi al lui Dumnedei. Şi fiind-c'a
luat în numele amândurora, de aceea, când a sosit de-asupra

apei, i-a r&mas puţin

pămînt

sub

unghii,

iar cea-laltă s&-

mînţă, deşi a luat cât a voit, s'a spălat printre degete şi
s'a perdut ca și mai nainte.
«Însă Dummnegei s'a bucurat şi de acâsta, a scos pămîntul,

cât

a mai

rămas

sub

turiiță, şi pe turtiţa
cât de puţin.

unghiile Dracului,

a

făcut

din elo

aceea s'a pus apoi ca să aţipâscă măcar.

« Dracul, văgându-l că se culcă, ce-i plesnesce prin minte ?..
se gândesce

să-l r&stârne

în apă ca să se înece,

se facă el stăpân peste pămînt. Şi cum
făcut. Când

cugetă

el că Dumnedeii

a adormit

se puse să-l răstârne în apă. Însă cum

şi apoi

să

s'a gândit, aşăa şi
acuma

dus,

începu a-l rostogoli,

de-auna începi şi pămîntul a c.esce în partea aceea, în care
l-a rostogolit.
«Dracul, vădând că în loc să se răstârne Dumnegeii în
apă, începe pămîntul de sub dinsul să crâscă, se gândesce
ca să se pue pe pămîntul care a crescut, şi aşă, având unde

sta, îi va fi mai ușor a-l răsturnă.

Dar ce

folos!

căci cum
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s'a încercat de astă

dată să-l răstârne,

pămîntul a crescut

în acea parte mai tare.
«Acuma şi-a gândit Dracul alta. Vădând adecă că Dumnedei stă pe pămînt ca pe o scândură, s'a pus să-l împingă
într'o lature,

în partea

dar

pămîntul a crescut

-<Vă&gânăd acâsta Dracul, i-a
pe urma 6ră, un gând şi mai

Dummnedeii.

iarăşi, şi anume

tocmai

aceea în care l-a împins.
venit acuma, pentru cea de
potrivit cum să-l răstârne pe

Şi-a gândit adecă că pămîntul a crescut din trei

părţi, deci are

acuma

destul

p6tă răsturnă pe Dummnegei

loc undea se împroţăpi

ca să-l

în apă. Dar în zadar, că şi de

astă dată n'a reuşit, de 6re-ce când a voit el să-l răstârne
pe Dumnedeii în apă, pămîntul a crescut şi în acâstă parte.

«Şi acuma, după

ce Dracul

l-a rostogolit pe Dumnedei în

patru părți, pămîntul cuprindeă atâta, în cât apa nu mai
avea loc unde să încapă.
«Sculându-se după acâsta Dumnegei şi vădând că pă:
mîntul e aşă de mare, că apa nu are mainici un pic de loe

unde să steă, a picat pe gânduri: ce să încâpă şi să facă
“ca şi apa să aibă loc? Dar de g6ba, căci ori şicâta gândit,
n'a putut-o sete la capăt. În urmă îşi trase pe s6mă: să
întrebe vietăţile, pe cari le făcuse în răstimpul acesta pe
pămînt, că pâte acestea i-or sei spune.
«Pe atuncia însă cel mai deștept şi mai ajuns de cap dintre

t6te vietăţile eră Ariciul. De aceea trimise el pe Albină ca să
mârgă la Arici şi să-l întrebe pe acesta ce să facă.
«Albina, ducându-se la Aricii, îi spuse la ce a trimis-o
Dummnegeii.*
_«Ariciul însă

n'a

voit să-i

spună,

ci îi gise numai atâta:

—<Dumnegeii e d6ră a-tot-sciutor. EI scie prea bine ce să
îacă, ce mă mai într6bă pe mine, un biet nemernic!
«Albina, vădând că Ariciul nu voesce să-i spue, eşi afară,
dar nu s'a întors aşişi îndată cum a eşit, ci s'a pus
ciorul uşei din afară a locuinţei Ariciului, anume
audă ce va dice mai pe urmă acesta.

pe usca să

<Şi întru adevăr că nemijlocit după ce a eşit de la dînsul,
Ariciul a şi început

a vorbi

şi a dice:

—«Ce ?.. pare că Dumnedeii nu scie să facă dâluri şi munţi,
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văi şi văgăuni.şi
destul loc!
«Albina,
unde eră
ceea ce a
«Ariciul,

atunci de

bună s6mă

că și apa

va av

|

|
i
augind acâsta, bucuria ei!.. de-auna şi sbâră de
ascunsă şi se duce ţintă la Dumnegeii ca să-i spue
audit.
vădând că Albina l-a înşelat și l-a ascultat cea

vorbit, a blestemat-o gicând că, de 6re-ce d6lurile și munţii
sunt de trebuinţă

spre folosul 6menilor, de aceea aceștia săi

mănânce scârna.

«Însă Dumnedei, pentru binele ce i l-a făcut Albina, n'a
lăsat să fie aşă cum a voit Ariciul, ci a binecuvîntat-o
ca
scârna

sait baliga

ei să nu

fie spureată, ci bună

de

mâncat

şi aceea e mierea» (1). . |
|
"O variantă a acestei legende, tot din Bucovina, şi anume
din com. Fundul-Sadovei, sună precum urmâză:
«Dice că Dummnedeii, după ce a făcut lumea, n'ar fi sciut
„cum să facă munţii şi văile.
«Acâsta o sciă numai Ariciul,
Dumnedeii cum să le facă.

însă

el nu

|

.

voiă să spue lui
”

« Dumnedeii, auqind, acuma de la cine şi prin cine
va fi
audit, că Ariciul ar sei taina cs lui îi eră necunos
cută, a
trimis pre Albină să asculte pe Arici, când acesta
va vorbi
cu Aricidica, ca să vadă ce va spune,
„_"< Albina, harnică cum e din firea ei, nu stete mult
pe gânduri, ci cum îi spuse Dummnedei să se ducă,
îndată se şi

duse, şi cum

ungherii

cu Aricidica,
:

ajunse la locuinţa

și trase cu urechia

|

să

Ariciului se

audă

-

ce va

puse întrun
vorbi

A7iciul

E

«Ariciul, nică visând măcar că sar află cine-vă
ascuns prin

apropiere şi.l-ar ascultă ce vorbesce, a început a spune Aricidicei cum s'ar put6 face munţii şi văile...
«Albina, cum audi 'ceea ce spuse el nevestei sale, sbârnn
de unde eră ascunsă Şi sb6ră ţintă la Dummnegeii, ca
să-i
împărtășâscă ceea ce a audit de la Ariciăi.:
e

«Ariciul, văgâna că L-a pândit şi Va iscodit,
s'a mâniat pe
dînga și a blestemat-o dicând ca ea, cât va fi și va
trăi, să-și
„mănânce baliga.
„: (D Com.

de Constantin: Dugan,

stud. gimn.
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Însă Dumnedeiă, fiind că Albina i-a spus ceea ce a augit
de la Ariciă, a binecuviatat-o câ nu numai ea singură, ci

și Omenii să-i mănânce baliga, şi... aceea e mierea» (1). .
A doua variantă a acestei legende, şi anume din eraRomânescă, sună precum urmâză:
«Când a voit Dumnegei să facă pămîntul, a luat un ghem

de aţă şi l-a dat Ariciului să mârgă înainte și să slobâdă

aţa ca să măsure, să nu fie pămîntul mai mare decât cerul.
«Ariciul însă, plăcândui să aibă mai mult pămînt, a slo-

bogit mai

multă

aţă

decât

a fost de trebuinţă.

«Şi aşă, când s'a trezit Dumnegei, pămîntul
mai mare decât să-l pâtă acoperi ceriul.

eră cu mult

«Ce să facă acuma Dumnegei ?... Cum să-l micşoreze ?...
Se ciudesce cum să-l facă mai mic, iar Ariciul se duce la
cuibul si, unde-i “eraii puii într'o gaură de pămînt, şi cum

ajunge, începe a ride așă de tare că se ţineă de pântece.
«Puii, cum îl văd că rîde aşă de tare, îl într6bă plini de

mirare :

—

«Ce este?... ce s'a

întîmplat de rideți

aşă

de

«Însă Ariciul ride mai departe, fără să le răspundă.

tare?

- «Albina, care fusese la Dumnedei şi-l văgqu cât e de supărat, pentru că a făcut pămîntul mai mare de cum a voit

şi neputându-l

—

acuma

micșoră,

a dis:

«Las, Dmne, că mă duc sii la Arici şi îndată
sci ce şi cum e trâba!
|
«Şi după

ce rosti cuvintele

acestea,

ascunse acolo într'o flâre şi ascultă

voiă

se duse la Ariciii, se

tot ce spuse

el puilor

săi, și anume că Dumnedei se ciudesce cum să facă
pămîntul

mai mic. Însă el n'are alta ce să facă decât să ieă pămîntul
în braţe, să-l strîngă odată şi bine, ast-fel ca să se facă pe
din-

sul dâluri şi văi, şi apoi va fi mai

„ «Albina, cum

tre Dumnegei

mic.

-

audi acâsta, făci odată sbârrr şi sbură că-

ca să-i spue

ceea

ce a augit.

|

«Ariciul, când văd pe Albină că sbâră şi prinse de veste

că l-a pândit

şi l-a ascultat tot ce a vorbit

făct foc şi pară de mânie pe dînsa

cu

puii

săi, se

şi de aceea îi gise:

(1) Dict. de Gatiţa Crăciunaș, şi com. de Toder

Luncan,

stud.

:

gimn.
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«Mâncă-ţi-ar ceea ce nu se mănâncă acela care.te-a trimis
ca să mă asculţi ce-oiu vorbi eu cu puii mei!
«Albina însă nu-i băgă blestemul în s6mă, ci sbură mai
departe, şi cum ajunse Ta Dumnegei, îi spuse tot ce a augit
de la Arici.
«Dumnedei a luat atunci pămîntul îîn braţe şi strîngendu-l,
s'aii făcut văi şi d6luri dintr'insul, şi aşă l-a făcut el mai
mic.. Jar pe Albind a binecuvintat-o ca, din diua aceea începând inainte, baliga ei să fie dulce şi bună de mâncare.

«Şi de atunci Albina face miere, pentru că aşă a binecuvîntat-o Dumnedei în ciuda Ariciului» (1).
A treia variantă, tot din 7era-Românescă,
com. Nisipii, jud. Vâlcea, sună aşă:

«La început când
întâi

a zidit Dumnegei

cerul şi pe urmă

şi anume

din

a făcut

mai

lumea,

pămîntul.
Dar când a făcut pămîntul

a avut de ajutor pe Arici. Dumnegeii a desfăşurat după un
ghem aţă cât eră ţancu cerului şi pe urmă a dat ghemul
Ariciului.
- «Ariciul şiret, vrând să facă pe Dumnegeii să greşâscă, când
vedea că Dumnedeii se apropie de el cu zidirea pămîntului
desfăşură câte puţin aţă după ghem; aşă că tocmai la urmă,
când Dumnegeii a vădut că pămîntul este mai mare decât

cerul, a priceput că Ariciul i-a stricat ţancu.
«Atunci Ariciul a fugit şi s'a pitulat în 6rbă.
«Dumnegei, după ce s'a gândit şi răsgândit
nică un mijloc ca să facă pămîntul să nu fie mai
cerul, a trimis Albina ca să cautepe Arici şi
«Albina, găsind pe Ariciă, l-a întrebat, dar el
şi nu vrea să spună.
.

«Albina, şi ea șirâtă, s'a prefăcut că plâcă.
părtându-se puţin, s'a ascuns într'o îldre.
«Ariciul, credând

că e singur,

a dis:

şi n'a aflat
mare decât
să-l întrebe.
a dis că scie

Ea însă, de|

„— «Hei! nu se pricepe Dumnedei atâta lucru! Să ieă pămîntul în mâni de margini,
munți, văi şi dâluri,

«Cum

să-l strîngă,

şi aşă o să se. facă

aude Albina lucrul, sbâră din îl6re.

«Şi Ariciul,

audind-o, i-a dis:

(1) Com. de q-l B. P. Hasdei.
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—

<Ei!...

aci

ai fost, h6ţo! mâncă-ţi-ar ce nu se mănâncă

cin'te-a trimis !

«Și de atunci Albina face miere în loc de alt ce-vă!» (1).
A patra

variantă,

asemenea

din -7Era-Românescă,

şi

a-

nume din comuna Câineni, jud. Gorj, sună aşă:
-<Dummnegdei a început pămîntul Marţia. Dar neputându-l
face

cum

se

cuvine,

fiind-că

nu

sciă

ce

formă

să-i

deă,

a

mânat pre Albină la casa Ariciului ca să asculte şi să vadă
ce vorbesce acesta cu nevasta sa. :
.
«Albina,

mergând

şi

ascultând,

a

audit

pre

bind şi gicând nevestei saie că Dumnegeii

bue să facă pămîntul.
—

forma

-ce o are

mâîntul ? — îl într6bă nevasta sa.
„—

«De aceea!— răspunse Ariciul
însă

când

ar face

formă mai bună!
«Albina,

cum

acuma

şi văi,

acâsta, sbură

de

se duse la Dummnegeii ca să-i spue
Arici.

Ma

pă-

— pentru că nu are dâluri

dâ6luri

atunci

ar

|
augi

vor-

|

«Și 6re de ce nu e bună

şi văi!...,

Arici

nu scie cum tre-

unde

ceea

a

NEA

eră

ce

a

av6o

ascunsă

augit de

şi
-

la

«Ariciul, simțind că l-a ascultat cs a vorbit el cu nevastă
sa, a eșit afară supărat şi a gis:

— <AI! mâncă-ţi-ar ceea ce nu se mănâncă
cel ce te-a tri:
mis ca să mă asculți!
Di
a
« Dumnegei,

cum

a sosit Albina

ce a audit la casa Ariciului?..
- «Albina

de o cam dată

sa

:

la dînsul, a şi întrebat-o

ruşinăt de a spune

la casa Ariciului, dar mai pe urmă tot i-a spus..
< Dummnedeii,

văgând

că

acest

plan

este

bun,

ce a augit

a

întocmit

pămîntul aşă, iar pe :Albină a- binecuvîntat-o ca: baliga ei
să nu fie spurcată,ci bună de mâncat, şi aceea e mierea» (2).

<A cincia variantă; aşişderea din Țera- Romănescă,
şi anume
din comuna Bogdănesci, jud. Vâlcea, e acâsta:.
-.

«După: ce a urzit. Dumnegezi pămîntul, i-a mai rămas o
fâ-

riş6ră

de pămînt

şi nu

unde să-l mai pue.

sciă ce să mai

Atunci

facă

cu

el,

nu

sciă

Dumnegeti : a trimis pe Albină
NIDEE SIR

(1) B. P. Hasdeii, Etym. Baga, t. L, p. 746.

,

-

i

(2) Din răspunsurile la Cestionarul d-lui Nie. Densuși
anu. .

a
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la Arieciu să-l întrebe, să vagă nu. Lo. tăia pe el capu, ce
să

facă cu pămîntul ăl de-i mai rămăsese?
«Albina s'a dus şi l-a găsit într'un bordeiiă şi l-a întreba
t.
«Da Ariciul a gis că nici el nu scie.
«Da „Albina îl sciă că este şiret, şi în loc să plece, s'a pus
pe coşul bordeiului, să vagă nu cum-vă o mai gice ce-vă
Ariciul.
«Când a socotit 47 icăul. că Albina s'a dus departe, :a început a vorbi singur:
— «Ce om și Dumnedeii ăsta, el mai puternic. decât mine
şi m8 într6bă tot el pe mine, un păcătos: ce să facă cu pămîntul ăl de i-a r&mas, par'că el nu scie să facă munţi şi
dâluri din el!
«Albinei atâta i-a fost şi sbârnn după coş drept la Dumnedeii de-i spuse ce a audit de la Arici.
«Dummnedeii atâta a aşteptat, şi a făcut din tot pămîntul
ce-i rămăsese tot munţi și dâluri. Şi pentru slujba d'o făcuse, Dummnedeii a blagoslovit pe Albină să fie sfântă în

lume şi din sângele ei să se arănâscă o lume.
<Și după aia i-a dat voie Dumnegeii să câră de la el ce-o
vrea, că el îi dă.
«Da Albina, cu minte, dar obrasnică, dise de colo:
— «Să-mi dai putere, ca p'ăl de l-oii muşcă ei, să moră!
«Da Dumnegeu, ca să-i taie nasul, îi răspunse: — «Ba 'mai bine să mori tu!
<Şi Albina de atunci şi până în qiua de adi a rămas să fie

pedepsită pentru c'a fost obrasnică, şi când muşcă pe cine-vă
îi r&mâne acul cu maţele târâș în carnea Românului şi ea
m6re.
«Şi Ariciul mic, mic, da înfundat al cidrelor, cât e de ghemuit, da scie multe, bată-l pârdalnicu, da nu i le pste află
nimeni că e sanchiii de tot» (1).
"A ş6sea şi ultima variantă, şi acâsta tot din “era- komânescă, sună precum urmâză:
«Întâiă şi întâi, când Dumnedeiă sfîntu a.urzit lumea de

sub s6re, a făcut pămîntu

şi l-a așezat de-asupra apelor. Dar

() T. Bălăşel, Legende populare, publ. în Şegătârea, an. III, Fălticeni
1894, p. 26.
Marian, Iuseclele,

-

9
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cum făcuse, cum dresess Milostivul, că făcuse pămînt mai
mult decât îi trebuiă şi cu ăl de-i mai rămăsese nu sciă
ce
să facă.
o
Ma
«Atunci Dumnedeii şi-aduse aminte că AMoș-Ariciti e întundat al cidrelor şi are multă pricepere la cap. Trimite
deci

numai decât pe Albină la el să-l întrebe: ce-l învaţă să facă

cu pămîntul ăl de i-a rămas de pristos ?
|
«Albina numai decât: sbârnn! fu la bordeiul lui MoşArici
|
a
«Moş-Ariciii sta ghemuit pe vatră. Cum văgi pe Albină,
o
într6bă supărat:
— «Ce, caţi aici, fă şirâto!
„_— «Cesă caut !— răspunse Albina —iacă vii de Dumne
gei
mă trimise să-ţi spui că de la clădirea pămîntului
i-a mai

r&mas

o ţâriş6ră de

pămînt

de pristos

dă

în gând,

şi nu scie ce să facă

cu el și te într6bă pe tine ce să facă cu el?
|
— «EX, aşi!... asta fu vorbă de clacă! Da eit de unde
să

sciu ?...'Dacă

nui

„et un prăpădit de

unde

mă lasă în pace!.

lui

că e

Dumnedeii,

dar

aşi sci!... Haidi, cară-te de aci Şi

«Albina tăcă şi plecă. Plecă, da nu

plecă. Cum

eși afară

se puse pe coșul bordeiului şi trase cu.
urechea să vagă nu
o da vre-o vorbă din Aricii, ca să aibă
ce spune lui Dau-

negei.

E

<Aşă

şi fu. Cum

gur pe vatră:

|

plecă Albina,

|

|

Ariciul începi a vorbi sin-

o

— «Ce om şi Dumnedei ăsta! cum nu
i-o fi dând și lui în
gând, să facă dâluri şi munţi din pămînt
ul, care i-a rămas.

< Albina

atâta aşteptă şi... sbârun! se duse.şi spuse
lui

Dumnedei ce audise de la Arici,
«Ariciul înţelese şiretenia Albiney
şi de ciudă îi gise:
— «D'alea mi-ai fost, şirâto ?... mâncăţi-ar ce nu se mă"nâncă

cine te-a învăţat! .

«Dumnedei

sfîntu făcu dâluri

și munţi,

iar pe A4lbină

o
blagoslovi să fie sfântă, iar scârna ei
să se facă miere mai
dulce
ca ori-ce

„A

doua

din lume»

legendă,

(1).

asemenea

(1) Com. de S. Sa păr. 7. Bălășel.

cosmogonică,

şi

anume

din
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Banat, care ne spune tot odată și aceea de ce Albina se
numesce Albină, şi cum de vine că corpul ei la mijloc e aşă
de subţire, ca şi când: ar fi curmată, sună precum urmeză:
«Când a voit Dummegeii să facă lumea, a trimis pre Albind la Dracul ca să-l întrebe pe acesta de sfat: cum ar fi
mai bine, să facă numai
un singur S6re ori mai mulţi ?
«Albina se duse, îl întrebă pre Dracul de sfat, şi apoi se
puse pe nesimţite pe capul lui.

«Ducă-se-pe-pustii începi a se sfătui cu sine cum ar put

mai

înţelepţesce răspunde.

la întrebarea

acâsta

— «Dacă vor îi mai mulţi Sori, nu va fi bine,

arşița lor ar put6

şi a dice:

pentru că

să întrâcă văpaia iadului, şi atunci 6menii

n'ar av6 nici o frică de dînsul!

— «N'ar îi bine — gise el mai departe, — dacă ar fi mai
mulţi Sori şi de aceea, pentru că ar put să prefacă n6ptea

în, di, şi atunci faptele întunericului ar av un capăt!
“«După acestea Dracul îşi dete părerea sa gicând:
— «E mai bine dacă va fi numai
un singur S6re!
«Sburând acuma Albina ca să ducă Domnului răspunsul
acesta şi prindând a sbârnăi, Stăpânul nopții cunosci că
ea şedi pe capul lui şi că a ascultat ceeace a vorbit el la
sine. Deci înverşunat
peste spate.

fiind pentru acâsta, o lovi cu un bici

«Din pricina acestei lovituri Albina se făci tâtă nâgră. Şi
tot de la dînsa i se trage şi curmătura ce o are acumala mijlocul trupului săi. |
- «Mai înainte însă de ce a. fost ea ast-fel bătută de către
„Diavolul, aveă col6re albă, şi de aceea se şi numesce ea până

în giua de astăgi Albină.
"<Şi că avem

noi acuma numai

D
un singur

S6re pe cer, nu-

ma: Albinei avem să-i mulţumim» (1).
O variantă a acestei legende, tot din: Banat,

sună ast-fel:

«O fost înainte de ce o venit Domnu Christos pre pămînt.
<Într'o dimin6ţă Tatăl-de-sus căută din cer spre pămînt

şi iacă vede pe Diavolu cum umblă hotâcăind pre o cărare
lăturință dus pe gânduri.
(1) Schotr,
283—284.

Walachisehe

Mârchen,

Stuttgart

und

Tiibingen

1845, p.
i

-
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— «Iar o clocit vreo blestemăţie Wecuratu, iar o adus vre-o
urgie pe capul bieţilor 6meni
nege; îndelung răbdătorul.

«Diavolul

de pre

pămînt,

— qise Dum-

.

adecă n'are altă slujbă, fără numai

să născocescă

la snsbe; pre cât face

să zofle și

Dumnedei

bine,

el să

facă rău. Şi atâtea rele a săm&nat printre Gmeni şi atâtea
osângi a pus pe bieţii de ei, cât poede...., de se îngrozise
și Dummnedeii

sfîntul.

|

«Şi făcă Dummnedei
al6gă

bună

iscâdă,

ochii

ca s'o

r6tă prin

trimâtă

pre

rai:

pre cine să-și

pămînt,

să

ispitâscă

gândurile şi planurile nouă ale Spurcatului. Şi dete cu ochii
de Albină, cum sbură prin raiit de la fl6re la îl6re, încărcându-şi pântecele

de

miere,

şi cum sbură ea, sunet n'audiai, că

ea-și căută de lucru şi nu bâzâiă ca Bârdăunii şi ca muscele
ale fără

de

tr6bă.

Şi cum

se

puneă pe

îlori uşurică, florile

par'că nici nu simţiai greutatea trupşorului ei, ci-și deschideaii cu drag potirașele lor pline de rouă dulce şi ea suge, :
sugeă

cu nesaţ.

«Se gândi Dumnegei : Albina o fi bună pentru taina asta.
«Grăi dară Albinei şi-i dete poruncă să se gate de drum,
„să sbre de grabă pre pămînt, şi arătându-i locul, pre unde
făcea Dracu târcâle, o învăţă cum să se apropie pe nesimțite de Necuratu, să ciulâscă şi să afle ce răi o mai fi născocit, și apoi să-i aducă veste.
|
«Albina cuminte fără împotrivire ascultă porunca,se duse
la un pârăiă, ce curgeă limpede prin livegile daurite ale raiului, se spălă pe picioruşe, luă câte-vă guri de apă r&coritâre,

eşi pe porta raiului,

întinse aripidrele şi ca săgâta

se re-

pedi în jos din vînătări. Sbură, sbură ca vîntul, şi când
eră s6rele nampror (prânzul mic), ajunse la locul, unde tocmai

şedea Diavolu

cu câda colac pe o buturugă

şi cu

piciorul

ăl fără de genunche rezimat pre o brâscă în mijlocul unui
buciniş şi înconjurat de papură şi trestie înaltă
— gice că el

îşi face corăbii din trestie,—şi încet pe dinapoi se puse Albina
la Sotea taman pre comănac.
„«E] n'o simţise.
«Albina stete mâlcom

şi dete

ureche.

<Westrelea mormăiă :
— <O să se supere foc A/-de-sus

e
|
|
Şi o să trimâtă pre Jlie
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cu îulgere după mine, când o află că şi pentru legea a mai
tare, ce a croit el spre binele Gmenilor, pentru buna înfelegere între 6meni, când ei se însoțesc cu puteri îmmulţite
ca să facă vre-o ispravă . „.» am găsit ei cârlig,
«Cu bună înțelegere sar mai putâ stăpâni lumea şi 6me-

nii s'ar mai ţin6 la olantă (olaltă) şi sar întări-la primejdii,
ar

mai

fi să fie în

chipul și asemă&narea

»— dar las? că n'o să mai
dică 6meni

ci draci.

Că

samene
ori-ce

lui —

lui, — acuș

ndsărîmbe

cum

se dice,

n'o să le mai

i-am

învăţat

eu,

ei tote le-aii primit de grabă şi mi le împlinesc. de nu mai

ajuese

popii şi dascării

cu

predicele

şi

învățăturile,

să-i

aducă la br&zdă după voia lui...-Câte păcate îs oprite în
ale dece porunci, ei tâte le fac, ba le pun şi vârf, -— nică că

le pasă de Savaot... Am isbutit să smulge și rădăcina de
credinţă şi dragoste către de aprâpele, către fraţi şi către
părinţi. .. 'Ei:se duşmănesc şi se urăsc ca dracii şi se mâncă
"unii pre alţii ca lupii. Cresce lăcomia draga'n de ea bugeac
între ei. Fie-care numai când pâte să-i facă răi, ori să-l vor-

bâscă de răi.

“<Omenii, dragii mei,
teci şi fără

frică

şi

şcolari mei ascultători, o duce bezme-

fără gând

la

Dumnegeii,

— numai

de

mine mai ati câtă răc6re şi de cazanu cu smâlă fierbinte
din. iad.
|
<Cu îndemnurile mele fac ei minunate lucruri în lume.
Adevărat că nimic din ce face unul ori altul nu trece până
la al treilea genunche. Dar ce fac doi și mai mulţi în bună
înțelegere — eii să nu stric 6re?... Las” com ved6!
«Ce fac doi 6meni numai copiii lor pot să strice— sună
legea, — și el crede că copiii nu pot strică ce ori fi făcut
părinţii lor, temându-se de blestem. Vegi bine că nu, dacă
nu mi-ași vâri eii codiţa printre ei... El cu band înțelege-

rea. lui a blăjină, eu cu orajba, cu pisma şi cu ura, trei
zmedne cu dinţi de oţel, ne-om lovi în capete..

«Dise Diavolu şi sărind
un' pocinog lui Dumnegei

tiau văile;

în sus de bucurie, că a mai făcut
dragul, scâse un hohot, de cloco-

pasările sburai și jivinile tremuraii de spaimă,

iar un păstor aţipit la umbra
în sus și-şi făcă cruce.

unei sălcii din ostru sări ars

«Al Bată-l crucea, isbit de puterea sfintei cruci ca de trăs-

-
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net, dete să se arunce în balta din. apropiere şi să se cufunde în iad, iar Albina înspăimântată în clipita aceea îi înțţepă acu în cap prin comănacu de pipirig, şi... sfâr
se
avîntă în văsduh.
«Atunci Diavolu răcni de durere. Smulse turbat sbiciu
de
la brâiă şi o plesni preste spate, de îi mai curmă mijloce
lul

bietei Albine, iară Întunecatu miră-te că atunci
a rămas cu
al doilea corn în frunte şi-şi dete de-a cufundișilea
ciobâle

în lac şi eşiai bulbuci din apă, cum

se coboriă în iad.

<Albinidra schilăvită cu mare chin şi trudă își
urmă sboru
mai departe, până ce în de sâră ajunse
la Dumnegeii. — îi
povesti din vorbă în vorbă şi din fir în păr
tot ce a audit
şi a păţit.
|

«Dummnegeii sfîntu se turbură fârte, dar nu lăsă
pre biata
Albină necăjită, ci punând degetul pre rană, o
vindecă într'o
clipă. .
a
.

<Și de-atunci rămase Albiniţa drăgălaşă
cu mijlocul subţirel
ca o coconiţă; şi i-a mai dat Dumnedeii
Albinei darul că ce

descarcă ea, să se facă miere dulce de gustar
e Gmenilor,

şi
ce asudă ea cârd galbenă ca aurul
de luminări în biserici,
ca să se îndepărteze Wecuratu şi Întune
calu dintre noi.
<Şi se socotiă Dummnegeii cum
să. pună capăt la atâtea
blestemăţii, ce o născocit și tot
născocesce și le aruncă —
Beda — între 6meni.
«Și atunci a hotărît Zatăl să
trimâtă pre Fiul pre pă-.
mînt, ca să întărâscă dragostea
între Gmeni, că numai dra-

ostea

ţine lumea

în ţâţâni, — și apoi copiii n'o să

mai strice
ce ai făcut părinţii şi înaintașşii
lor cu bună înţelegere» (1). |
După o altă legendă, așijderea din
Banat,să aibă Albina

făptura ei cea curmată, precum şi
col6rea sa cea n6gră de
la biciul cel de foc al cerului, adecă
de la fulger, cu care o
lovi Sînt-Ilie,
în mânia

sa, pentru că ea, fiind

neascultătâre,
s'a certat cu părinţii săi (2).
A treia legendă, care asemenea ne
spune că Albina a fost
dintru început fată şi abiă mai
pe urmă s'a prefăcut 'în
Albină, însă nu din causă că pote
ar fi fost neascultătâre
(1) Calendarul Sătenului pe anul
1901, Sibiiu, p. 37—89..
. (2) Schott, op. cit., p.. 284..
.
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şi s'ar fi certat cu părinţii săi, ci din contră pentru că a
iubit mai ales pre maica sa fârte mult, sună precum urmeză:

<Eră odată o femee

şi aveă doi copii, un băiat şi o fată.

«Copiii ai plecat amândoi în lume „să-şi caute de lucru,
pentru că mama lor n'aveă putere să-i ţie.
«Băiatul a intrat învățăcel la un ţesător de pânză, iară
fata cără pietre pentru zidarii cari făceati case. |
«După câtă-vă vreme mama lor s'a îmbolnăvit de.mârte
Și a rugat-pe un om din satul s&iă să ducă veste copiilor.

„ «Omul, după

mult umblet prin

lume, a găsit pe băiat și

pe fată. Băiatul eră tocmai la răsboiul de țesut, şi când i-a
spus omul de ce a venit, băiatul răspunse:
|
„—
«Ei ce să-i fac! Las” să mâră, că e bătrână şi i-a sosit
c6sul. Ei nu pot să plec, că prea am mult de lucru.
|
«Și a rămas băiatul tot la răsboiă, şi a țesut mai departe

şi n'a plecat.

|

|

«Pe fată a găsit-o omul suind schelele cu pietre în pâla .
hainei. Și când i-a spus omul de ce a venit, fata a lăsat

pietrele jos şi a început să plângă şi a plecat într'un
!
De
spre casă.
«Mamă-sa, când a văqut-o, s'a ridicat din pat, şi de
bucurie i s'a limpedit sufletul, dar s'a făcut n6gră de
rare, când i-a spus că băiatul n'a vrut să vie. A luat
fetei între: mâni şi a sărutat-o pe frunte şi a dis:

— «Măcar că el a uitat de mine

tocmai

în

suflet
multă
supăcapul
a

câsul

morții

lui

e fără

mele, eii vă iubesc de o potrivă pe amândoi. Îl iubese și îl
iert şi dacă a făcut el cu asta vre-un păcat, să-l judece

Dumnegeii, că e drept şi puternic,

şi

judecata

greşâlă.
<Aşă a gis biata mamă, apoi şi-a lăsat capul pe căpătâiu
Şi a închis ochii şi a murit.

_<ŞI în clipa aceea fata s'a făcut Albină, iar băiatul
îangen.
«Și de atunci

Păiangenul

trăesce

singur,

vecinic

Pă-

singur,

fără îraţi şi surori şi fără părinţi. El fuge de lumină şi vecinicîşi ţese pânza prin locuri întunecâse, şi e tot posomorit şi
supărat, iar Gmenii îl urgisese, şi ori unde îl află îi strică

pânza

«Dar

şi pe el îl fugărese şi-l omâră.
Albina

de atunci

e veselă

şi tâtă diua

sbâră

de pe
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_0 îl6re pe alta, şi trăesce cu părinţii ei și cu fraţii, şi cu surorile la un loc. Iar Gmenii o iubesc şi o văd cu drag, căci
"ea cu toţi împărţesce ceea ce adună și tuturor le dă din

mierea ei. Iar casa ei e fagurul cel galben ca s6rele ; şi din
ccra albinelor fac creștinii lumînările pre cari le aprind în
„c6sul morţii şi le pun să lumineze sub icâna Maicii Dom:
nului» (1).
O variantă a acestei legende, şi anume audită
Român din Albania, com. Ohrida, sună aşi:

de la un

«Pangul co-Alghiina 6ra hiili di-una mumă. Nă quă,
acld iu ţiseă Pangul tă-arizboiu, viniiră di-li adustră urita
ştiri, că mâ-sa tragi tră morti şi că caftă si-ş vâdă tumâlia

ninca nă ră.
<«Pangul,

|

n-loc si se-astragă

tu ră,

s-ă-agiungă

cu graitu

n-gură, ni z-bitu' dit arizboiu, ma: lî u turnă aţilor ţe li-adusiră ştirea ea urîtă:
—

«Am

cum,

m6ri

mu-mea

di câri

şti! s-ni

alâs io ariz-

boiulu şi ţisîtura tră nîsă. Nu pot s-mi duc..

«Tut atumţea [ii vinii urîta aestă hîrbari ş-a Alghiiniliei,

ţe cât d6di de-avdi, lii și multă

perlu

din

cap;

crili baltă şi zghiilinda, dipirînda, ş-u. dâdi
suflit tra si-ş agiungă mă-sa cu gură.

ş-alisă

alaga

«Cât u vidu mă-sa, s-turnădi u bîşeă pri frîmti
„cu graiu di mârti:
- — «Cât tragi arina ş-amarea, ahîntă se-agiungă
cât va s-eși din casă, acumtiulu a tău s-hibă lilicia
_şată a Mailui ş-a primavârâliei şi pută s nu ti

tu

luun

şi-li ură
Si
fara ta;
țea mutârnii a

casă-ţi ni mâncată, ni sâturată şi nincârcată. Niari si
Scoţi,
Și dulțâmea liei ţiva si nu &-antrâcă, şi lumei cându
si
gustă di nîsă, să s-andulţâscă; şi jeraţe s-ardă lumea

la Hristolu şi n-grailu mari.
vluisâscă.

Cât

tră Pangu:

Dumnidălu

Cob

tut si ţâsă și hfiri pută si nu v6dă!»
„ Daco-românesce:
«Păiajenul

unde

(1) Publ.

de

mâni

qua tută

s-ti

ş-anlu

|

cu Albina erai fiice de o mamă. Într'o gi, acolo

ţeseă păianjenul

4, pag. 2.

cu dâuli

se-armână;

G.

Coşbuc,

,

în răsboiă,

în Poia populară,

ai

venit

(soli) și i-au

an. I, Bucuresci

1898,

|

No.
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adus uriîta scire, că mamă-sa trage
de mârte şi că cere să-şi...
vadă familia încă odată.
«Păianjenul, în loc să se repâdă
la moment, ca s'o
ajungă trăind (lit. cu vorba în gură),
nică nu s'a mișcat din .
răsboii, ci răspunse acelora cari
aduseră scirea cea urîtă:
— «D'apoi cum să nu! mâre mama
de mare pagubă (lit.

de cine scie), să-mi las et răsboiul şi
țesătura pentru dînsa.
Nu pot
să mă duc.

«Tot

atunci

a sosiţ

”

acâstă

uriîtă .scire

şi Albinei,

nu

întorci

casa

care

îndată ce audi,i se rădică -p&rul de
pe cap; îşi lăsă treburile baltă și văitându-se şi smulgându-și
părul, a alergat
îutr'o singură răsuflare spre a-și ajunge
pe mamă-sa trăind.
<Cum o văgă mamă-sa, o sărută pe
frunte şi-i ură cu
graiii de mârte:
— «Câtă este. frunza, cât trage nisipul
şi marea, atâta să
ajungă n6mul tăi: îndată ce vei eşi
din casă, râzimul tă
să fie firea cea frumâsă din luna lui Maii
şi din primă-

vară

şi nici odată

să

te

la

ta nemâncată,

nesăturată şi neîncăreată. J/iere să produci
şi duleâţa ei să
nu 0 întrâcă nimie şi lumea când să guste,
dînsa să se îndulcâscă,

înviere.

şi cera

pe

care

să

o argă lumea la Christos la a doua

Dumnegei. cu cele două

mâni

să te binecuvinteze.

În ce privesce pre Păianjen ; cuc să rămâe, diua
t6tă și anul
tot să ţâsă şi noroc

nici odată

A patra legendă, și anume

să nu vagă!» (1)

din Țara- Româniscă, care ne

arată de la cine şi când a căpătat Albina
darul de a adună
mierea, sună ast-fel:
“
„<După ce bunu Dummnedeii a făcut tâte lighiGnele
şi tâte
jivinele ce se mişcă pe pămînt, le-a chemat
pe tâte înaintea
lui, ca să-i arate fie-care sporul şi munca
lor și să le deâ

blagoslovenie.

|
«Fie-care lighi6nă veniă cu câte ce-vă înaintea
J/ilostivului: una aduceă un vînat, alta altul, o pasăre
cântă fru-

mos, 'alta veniă în cioc cu o omidă; Gia cu ugerul
plin de
lapte, boul cu jugul de câtă; în sfârşit tote veniau
de-şi arătai vrednicia lor şi-şi luată blagoslovenia de la Dumnedeă.
(1)

Per.

Papahagi,

Din

literatura Poporană

a Aromânilor,

p. 12,
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«Albina veni şi ea ostenită și plină de nădușeli de multă
muncă şi alergătură, cu trupul sgâriat şi plin de sânge tot
alergând p'în spini şi mărăcini după hrană.
„
«Bunului Dumnegeă îi plăcii vredhnicia ei şi o blagoslovi
ca sudârea și sângele ei să se prefacă în miere şi câra, să-i
fie destulă hrană
biserici.

ei şi altora

şi câra

să se ardă

în sfintele

«Şi de atunci a rămas sfîntă Albina și tâtă strădania et» (1).

A cincia legendă, din Bucovina, com. Mahala, care ne spune,

pe lângă multe altele, şi aceea de când e 1lbina cu ghimpe

sau mai bine dis cu ac, şi de ce piere ea câna împunge pe
cine-vă cu acul săă, sună precum urmâză :
«Dice că Dummnegei, după ce a făcut lumea şi t6te vietă-ţile câte se află întinsa, a chemat într'o di pre tâte vie-

tățile la sine, anume ca să-i deă fie-căreia câte o ocupaţiune.
«Adunându-se tâte vietăţile, Dumnegeă, pe lângă munca

de tâte dilele, i-a mai dat fie-căreia pe de-asupra încă şi aceea ca să-l slujscă pe om cum va putâ și cu câtva pute.
„«Cei-a fi spus fie-căreia în deosebi, nu seci, atâta sciă numai că Albinei i-a dis să sbâre din fl6re în flâre când va
fi arşiţa cea mai mare şi să stringă miere şi c&ră atât pentru dînsa, cât şi pentru Gmeni.
«Albina, vădând că lucrul, ce i l-a dat ei Dumnedeii, adecă
de a sbură tâtă diua şi încă când e arșiţa cea mai mare
din îl6re în fl6re şi a culege miere şi câră nu numai
pen“tru sine, ci şi pentru Gmeni, e un lucru f6rte.
anevoios şi
ostenicios, s'a supărat şi de aceea dise către
Dumnedeii:
«Dâmne! grei lucru mi-ai dat, dar ca una
ce sunt supusă
şi neîmpotrivitâre, trebue să te ascult și să
mă mulţumesc

cu s6rtea mea!
miere,

de una

.. Eii voii strînge

însă

te rog,

şi anume

strînge-o ei să fie a mea. Pe lângă
Şi un ghimpe, ca în cas când 6menii

mierea,

să-i pot

-aşă de puternic,

împunge

până

şi la o vadră de

ca t6tă mierea ce voii

acâsta să-mi mai dai:
ar îndrăsni a-mi răpi

cu dînsul,.şi ghimpele acela să fie

că pe cine îl voii

împunge

cu dînsul, pe

loc să şi moră. Dacă îmi vei da așă un
ghimpe,
miere, voii mai stringe încă şi câră
de ajuns!

PI

II

(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel,

pe lângă
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—<Nu!—gise Dumnegeu—asta-i prea mare şi prea cutezată
vorbă de la tine! . . Aşă cum vrei tu nu se pâte! .. Despre
mine, eit îți dait bucuros ghimpele, ce-l dorescă, și chiar să-l şi
ai de acuma înainte, dar tu strînge mai bine mai puţină miere
şi dă şi omului dintr'insa, iar de înghimpat să nu-l înhgimpi
ci numai să-l sperii cu dînsul. În cas însă să calcă acâstă hotărîre a mea şi să-l înghimpi, atunci să nu m6ră el, ci să mori tu!
«De atunci Albina are ghimpe sai ac, şi tot de atunci,

când înghimpă cu dînsul pe vre-un om,

nu

mâre omul, ci.

din .potrivă mâre ea, eşindu-i dimpreună cu ghimpele și
maţele» (1).
O variantă a acestei legende, tot din Bucovina, com. Toderesci, sună aşă:
«Dice că după ce a făcut Dumnegeii lumea şi tâte vietăţile câte se află într'însa, s'a dus într'o qi Albina la elşia
cerut să-i deă voie şi putere ca atât ea cât şi surorileci să
pâtă umblă în tot locul şi fie-care să p6âtă stringe câte o

vadră de miere pe an. lară când vre-un om nu le-ar da
pace şi vre-una dintre dinsele l-ar mușcă, omul acela să .
m6ră.
«Însă Dummnegei nu i-a împlinit cererea acsta, ci el a ho:
tărit astfel: să aibă voie a umblă și a strînge miere din tot
locul, dar când vre-una dintre dinsele ar mușcă pe om, să
nu mâră omul mușcat, ci să mbră ele; şi nu una, ci tâte
câte vor fi într'un șiiubeiui, să pâtă strînge o vadră de miere.
„«Şi de atunci fie-care Albină, când muşcă pe om, mâre, și
t6te la un loc, fie ori și cât de multe ar fi și ori cât de sâr-

guinci6se, câte sunt într'un știubeii, abiă pot stringe o vadră de miere pe an» (2).
A doua variantă, aşișderea din Bucovina, com. Bălăcâna,
e acâsta:
«Odini6ră ceri Albina de la Dumnedeii ca ea, cu împunsătura acului săii, să fie în stare a-l omorî pe om.
_ «A-tot-înţeleptul Dummnedei îi jurui că-i va împlini ruga,

însă

numai

spre-ce

cu adausul dacă va strînge

ocă de

miere.

Iar dacă

nu

(1) Com. de Ionică al lui Iordachi Isac.
(2) Com. de Nic. Rădăşan, stud. gimn.

va

într'o

vară două-.

împlini

acest lucru,
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atunci când
ea să mâră.

va

împunge

cu 'acul

săi, să nu
.

mâră

omul,ci

_«De aceea Albina e aşă de sârguinci6să t6tă vara. Însă pe
lângă ttă sârguinţa ei, nu pâte să strîngă atâta miere, câtă
i-a spus Dumnedeii. De aceea când slobâde acul, trebue Şi
ea numai decât să mâră» (1).
A treia variantă, tot din Bucovina, şi anume din com.

- Costişa, sună ast-fel:
«Dice că odată se duse

Albina

la Dummnedei

şi i se rugă

„ca să-i deă atâta putere asupra omului, care nu-i lasă hrana
în pace, ci i-o iea cu de-asila, ca atunci când îl va împunge,

să mâră de veninul ei.

«Dumnegei,
dicând :

_—

«Când

voind

|
să-i

împlin6scă

dorinţa,

îi

răspunse

vei strînge tu o vadră de miere pe an, să-ţi fie

dorul împlinit. Iar până atuncia să mori tu, de vei da omu-

lui. cu acul!

N

«De atunci Albina lucră neîncetat, d6ră va strînge o vadră

de miere întrun

an, ca să-i fie dorul împlinit. Însă de 6re-

ce nu

e în

punge

cu acul săii pe cine-vă, mâre

A patra

stare

variantă,

sună așă:
<Dintru

s'o facă

acâsta,

asemenea

”

de

din

aceea

de câte

ori îm-

ea» (2).
Bucovina,

IE

com.

început fie-care Albină umblă şâpte

Ciudeii,

hotare

pe qi

și aduceă câte o vadră qe miere pe an. Dar pe atunci, când
muşcă pe vre-un om, omul acela îndată muriă. |
,

«Dummnegeii, văgâna acâsta, a făcut ca fie-care
albină să
"umble nu numai pe ş&pte hotare într'o gi, ci şi pe mai
multe,

şi nu
puţină
ea să
<Și

îndată

numai odată, ci și mai de multe ori, dar să
miere, iar când va mușcă pe vre-un om,
mră.
de atunci fie-care Albină, când mușcă pe
more»

(3).

i

A cincia variantă, din Țâra-Românâscă,

mâză:

(1) Com. de M. Jemna, stud. gimn.
(2) Com. de Sofroniii Cernoschi, stud.

(3) Dict. de M. Popescu, dăscăliță.

aducă mai
nu omul, ci
Si
vre-un om,

sună
:

gimn.

precum

ur-
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«Omul, fiind tot-deauna lacom, precum este şi în giua de adi,
de nu mai are saţ pe lume, strică mereii rostul Albinei şii
fură cera şi mierea. Aqi aşă, mâine aşă, până când nu mai
putii răbdă săraca de 'ea și se duse de se jelui lui Dumnedeii de faptele omului nesăţios.
« Dumnedeii o întrebă:
— <EJ, şi ce vrei.tu săi fac eu?
«Albina răspunse supărată:
— «Dâmne! să mâră tot omul pe care l-oiit înţepă. ei!
« Dummnegei, fiindu-i milă de om şi vădând şi pe Albină
cam obrasnică, îi răspunse:
— «Ba, maj bine să mori tu decât omul!
«Şi aşă a r&mas până agi; Albina mâre pe loc, cum o
muşcă un om! (1)
În fine a ş6sea şi ultima variantă a acestei legende, şi
- anume din Transilvania, com. Voila, ţinutul Făgăr aşului, sună
precum urmâză:
«Când a făcut Dumnegeii tâte vietăţile, a întrebat pe
fie-care ce putere voesce să aibă.
|
sAlbina a răspuns:
» «Pre cine voiii împunge cu acul meii să şi moră.
«Atunci Dummnedei a dis:
«Mai bine să mori tu!
«Şi aşă se vede până în iua de astăgi, că îndată ce înghimpă cu acul săă Albina pre cine-vă, mâre ea însăși» (2).
A ş6sea legendă, din Bucovina, com. Toderesci, care ne
spune:de când aii început 6menii a ţin6. Albine pe lângă
locuinţele lor și a le mâncă mierea, sună așă:
„«Dice că în vremile de demult eră un om fârte sumeţ și
răi,

r&ii,

de

nu

mai

aveă

păreche

în

lume.

«Omul acela şi-a făcut o casă, și-a închis-o din tâte părţile .

ca să nu intre într'însa nimeni, nici măcar

o gâzăd.

«Şi după ce a sfârşit el casa de făcut, a eşit afară să vadă |
ce şedere şi înfățișare are şi cât îi de frumâsă.
«Şi

după

ce s'a uitatla

că-i tocma aşă, după cum

dînsa

din tâte părțile

a dorit el să fie, s'a

(1) Com. de S$. Sa păr T. Bălășel.
(2) B.P. Hasdei, Etym. Magn,, |, p. 114.

şi a vtgut

întors: plin
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de mulţumire în casă, şi cum a intrat înăuntru a închis iute
ușa după dînsul, ca să nu mai intre nimeni altul.
«Dar când dete el să intre înăuntru i se puse o Albind
pe cap, şi după ce a intrat înăuntru, Albina i-a sburat de
pe cap

şi a început

«Sumeţul

a sbârnâ:

în colo

şi r&utăciosul om, cum

se făcu foc şi pară

de mânie

şi în c6ce

prin casă.

dete cu ochii de Albină,

ps dînsa şi-i dise:

— <«Fiind-că ai fost atât de viclână şi de îndrăsnâţă de
ai intrat în casa mea cea atât de bine închisă, de aceea
să-ţi mânânce Gamenii ceea ce nu se mănâncă!
|

«Dummnedeii, care le scie şi le vede tâte, audind blestemul
omului acestuia, a dat ca din diua aceea Albina să facă

miere în loc de alt ce-vă, și omul cel dintâiă, care
mâncă-o, să fie tocmai acela care a blestemat-o.

îi va

«Mergând după un timp 6reşi-care omul acela în țsrină,
a aflat acolo v mulţime de Aldine, iar între dînsele un fa-

Jur galben ca aurul şi plin de miere.
<Vădând el acesta, s'a apropiat şi a gustat
aceea.

Și gustând

să vadă

|
ce-i

a aflat că-i dulce.

«Vădând el acâsta, a luat Albinele şi fagurul și le-a dus
„la sine a casă. Şi de atunci ţin Gmenii Albine pe lângă casele
lor şi le mănâncă baliga, adecă nerea.
«Și cel dintâiii om, care le-a mâncat baliga, a fost tocmai

omul ce a blestemat Albina» (1).
|
A
ş6ptea şi tot-odată ultima legendă a A/binei, asemenea
din

Bucovina,

«Jice că
nostru Is.
cuete şi cu
să-l prindă

«Domnul
Albină

com.

Volovăţ,

acâsta:

nostru Is. Chr. audind despre acâsta, trimise pre

ca să asculte

la ușă

vie şi să-i deă de scire.
«Albina făcii
ascultă și audi
ridică bâzâind
să-i spue ceea
(1) Com.

e

Fariseii, când ai voit să-l prindă pre Domnul
Chr., s'aii adunat într'o casăşi acolo, cu ușile înferestrele astupate, ai început ei a se sfătui cum
şi ce să facă după aceea cu dînsul.
|

de Nic.

ce vorbese

|

Fariseii şi apoi să

aşă, după cum. îi spuse, se duse, şi după ce
tâte cele ce le-ati pus Fariseii la cale, se
de unde s'a fost pus și se întârse la Is. ca
ce a audit.
Rădășan.
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« Audind unul dintre Farisei bâzâitul Alinei

şi pricepân-

du-se că i-a ascultat ce vorbesc, a blestemat-o dicând.
— «De agi înainte nu tu, ci Gmenii să-ți mânânce hrana
ta şi să-ţi ardă munca ta, şi tu nemica să nu le poţi face!
«De atunci mănâncă 6menii cu atâta. gust mierea Albinei
şi-şi fac lumînări din cera strinsă de dînsa» (1). 2
Acestea sunt tâte legendele Albinei câte le-am putut ei
până

acuma

adună.

Din

ele

se

vede,

după

credinţa

şi disa

poporului, când a început Albina prima Gră a adună miere,
de ce se numesce ea Albină, şi din care causă e curmată
pe la mijloc, la ce ocasiune a căpătat acul şi ce păţesce dacă
împunge pe cine-vă cu dînsul, şi în urmă: când şi de cine
anume a fost prima 6ră îmblângită şi domesticită, cine mai

cu sâmă îi mânâncă «ceea ce nu se mânâncă», adecă mierea
şi-i întrebuinţeză ccra.
Acuma însă să vedem

fost ea îmblândită

mai

de aprâpe cam

şi domesticită.

“ Iată ce ne spune în
tea lui Harap-alb :

privinţa

în ce

chip

a

acâsta

I.

Crângă în poves-

«Și mai merge el cât merge, şi numai iacă se aude o băzăitură
nădușşită. Se uită el în drâpta, nu vedenimica; se uită în stânga,
nici atâta; şi când se uită în sus, ce să vadă? Un roi de albine

se învârtiă în sbor pe de-asupra capului sei şi
tice de colo până colo, neavând loc unde să se
« Harap-alb, vădându-le așă, i se face milă de
du-şi pălăria din cap, o pune pe 6rbă la pâmint,
şi apoi el se dă într'o parte.
„«Atunci

bucuria

albinelor;

se lasă jos

umblaii besmeaşeze.
dinsele și, luâncu gura în sus,

cu tâteleși

se adună

> cioteă în pălărie.
« Harap-alb,

. în râpta

aflându-se

cu părere

de. bine

și în stânga și nu se lasă până

despre

asta, al6rgă

ce găsesce un buștihan

putregăios, îl scobesce cu ce pâte şi îi face

urdiniş,;

după

aceea

aș6ză nisce ţepuşi într'însul, îl frâcă pe din năuntru cu câtușnică,
cu sulcină, mătdciune, cu Păla-Sântei-AMăriei şi cu alte burueni
mirositâre și prielnice albinelor, şi apoi, luându-l pe umăr, se duce
„la roi, răstârnă albinele frumuşel din pălărie în buștihan, îl întoree binișor cu gura în jos, îi pune de-asupra nisce câpiălani
ca să nu resbată sârele și plâia în lăuntru, și apoi lăsându-l a(1) Com. de Ilie Buliga, stud. gimn.
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colo pe câmp între flori, își căută de drum. Și cum mergeă
el,
mulțumit în sine pentru acâstă facere de bine, numai iaca
i
se
Sieu
a
înfăţiș6ză înainte crăiasa albinelor» (1).
Din acest pasagiii se vede dejă că crescerea albine
lor are
în popor o bogată terminologie proprie, care
câte odată se

deosebesce după localităţi, aşă:
Albina în genere se châmă JMuscă, şi când spores
ce bine
se dice: are multă muscă; în Banat: Biză sat
Bâză ();
iar în Bucovina: Gâză, dim. Gâzuţă, Gâză de miere
şi Gâză
folositâre, spre deosebirde
e alte gâze, cari nu fac miere, şi

dintre cari cele

mai

multe

nu

sunt îolositre,

ci din

contră

nefolositâre (3).
Mi
Albina femee: Matcă, pl. mătci, pe alocurea,
precum bună.

Gră în jud. Brăila

din Ţâra-Românâscă:

4/Dină

lucroe;

în
jud. Mehedinţi: Împerătâsă (4); în jud. Vâlcea:
Marcă, Aaumă,
pl. mume, şi Mumină, pl. mumină sa
mumine (5); la Românii din Meglenia: Anpirătiță (6), J/atcă,
Matiţă şi Mumă;
la cei din Macedonia: Mumă (7); iar în
alte părţi locuite
de Români: Albină împerătâscă (8).
„Albina bărbat: Trântor sai Trântore
(9), dim. Ziântoraş (10); la Românii din Meglenia: Bumbar'şi
Bumbăr (11);

iar figurat: Zăutar, fiina-că
zăe, cântă şi j6că (12).

nu

face

altă

trâbă

decât

Vasul sai butucul găurit în care se
adăpostesc

(1) Opere complete, vol. I, p. 238.
(2) B. P. Hasdei, Era. Magu., t.
1, p. 743,
(3) În cele mai multe părţi din
Bucovina, cu

Rădăuţului.
(4)

Hasdei,

deosebire

(7)
(8)

publ.

în

Revista

„Tinerimea " Română“,

Com. de d-l Per. Papahagi.
Hasdeii,

însă

albinele:

în distr.

op. cit., p. 743.

(5) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel,
(6) Com. de d-l Per, Papahagi;—
vedide același:

glenia,

bâ-

|

op. cit, p. 743.

|

,

Noua

Românii

din

Me-

serie. vol. V, p. 256.

(9) Idem de eadem;—com. de S.
Sa păr. T. Bălășel: «Partea bărbătâscă (dela 4lbină) se numesce:
» Trântoră sai „Trântorei, pl. »lrânto
ri:,
(10) N. A. Bogdan, Povești şi anecdot
e din Popor, Iaşi, p. 102.
(11) Com. de d-l Per. Papahagi:—ve
gi de același și Românii
din Meglenia, publ. în op. cit., p. 259.
o
(12) Hasdeii, op. cit, p. 743.

»

uleiă,

stup,

ştubeiii

sai
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știubeiii,

matcă

(1), coșniță

saii

cușniță (2).
Borticica în stup pe unde intră şi es albinele: ochiu,
ordiniș, urdiniş, pl. urdinișuri şi urghiniș (3) şi vrand, pl._

vrane şi vrăni (4).
Ceea ce se pune

pe

stup. ca să-l apere de plâie sati arşiţă:

căptar, căplan şi căptălan.
Stratele

unde

se aşâză

mierea

şi din

cari se face

fagur, fagor, dim. făguraş şi” făgurel, la Coresi
CĂVII: strediia (5).
|
Chilidrele
.în cari se reproduc

albinele

câra:

1577, Ps,,

și trântorii:

chili-

Gră şi chiliuță, gădce, pl. găoci, gaură, pl. găuri şi căsuică,
pl. căsuici; iar cele în cari se reproduce mătcile: botcă, pl.
boice şi făfă, pl. țâţe (6).
|
Țepuşele de
pretce şi preci
Locul unde
şi prisacă, pl.

lemn prin cari se susţin fagurii: Prâtcă, pl.
şi trepcă, pl. trepce (7).
se ţin stupii vara: stupină sati stuchină, .
prisăci (8), care cuvînt provine şi întrun cân-

tec din Țera-Românâscă,

(1)
care
care
com.

şi anume:

|

Sub cuv. matcă înţeleg Românii din Bucovina mai mult stupul,
a roit de mai multe ori; —com. de S. Sa păr. T. Bălăşel: «Casa în
locuese albirele şi strîng micre şi câră p'aici se numesce ulei ;—
de d-l El. Pop: «Matea dimpreună cu tâte a/binele lucrătâre (munci-

târe) și cu trântorii se numesc stup; —tot așă şi în Bucovina.
(2) Hasdeii, op. cit., p. 743.

(3) N. Densuşian, Gfosariii din comitatul Solnoc-Dobâca în Transilvania, publ. în Revista eritică-literară, an. IV, p. 87: «Urdiniş s. Urghiniş, strunga saii gaura pe care es albinele»; Hasdei, op. cit, p. 743.

(4) În Bucovina și Țâra-Românâscă, com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
(5) Hasdei, op. cit., p. 743, şi în Bucovina.

(6) Dat. Rom. din Bucovina; — a celor din Ungaria, com. de d-l El. Pop;
— și a celor din Țera-Românâscă, com. de S. Sa păr. T. 'Bălășel: <Celulele fagurilor se numesc găuri, sing. gaură și cdăsuici, sing. cdsuică,
„iar celula în care se desvoltă matea se numesce făță, pl. fâțe.»

(7) Dat. Rom. din Bucovina

S. Sa păr.

T. Bălășel:

cari se fix6ză

şi a celor din

«Vergelele

cari

Țera-Românâscă,

se înfig pe pereţii

com. de

uleelor

și pe

fagurii se numesc pretce, sing. prâteă» ; — vedi şi Has-

deii, op. cit, p. 743.
(S$) Hasdeiă, op. cit., p. 743.
Marian, Insectele.

:
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.

Ia-augli, lele, piţigoiu,
Lasă la naiba răsboiu
Şi hai să'nfundăm zăvoiu.
Ta-audi, lele, pitpalaca,
Ia lasă la naiba natra Şi hai să'nfundăm prisaca 7 (1)

jară 6rna: temnie saii tevnic.
Păzitorul albinelor: stupar saii prisăcar.
Scâterea

mierei

şi tuns (2).
Exterminarea
Instrumentul

Îmmulţirea
roire,

roit,

sai

a cerei

din

stup: refezare săi retezat

A

trântorilor : frântorit sai bătut,
cu care

«se ret6ză»

albinelor eşind

eșirea

muscei,

stupii:

pentru

ese

custură.

a căută ua:noii locaș:

musca (3).

Stupul vechii cu albine: matcă, stup saii pârvae; cel noi
căpătat din cel vechii:- roîii; iar cel ce se capătă din roi
în aceeași vară: paroiă, de- unde apoi şi verbele: roesce şi

paroesce

sai

roeșesce

(4).

Stupul care nu roesce:
Stupușorul

buhaiă.

saii știubeieșul purtăreţ,

în care se prind

Şi paroii: voință.
Un

roiit mic:

roi

sfâriae,

Oul saii puiul de albină: puii sai căţel, iar producerea

lui: cățelit, căfelesce (5).
Materia vâscâsă
(1) Com.

de

S. Sa

|

|

din care se nutresce cățelul: păstură (6).
păr.

T. Bălășel.

.

(2) Hasdeii, op. cit., p. 743;— şi com. de S. Sa
păr. T. Bălăşel.

(3) Hasdeii, op. cit.,p. 743
(1) Idem, p. 744.

şi în Bucovina.

(5) Hasdeii, op. cit., p. 744; — com. de 8. Sa
păr T. Bălășel:. «Larvele
albinelor se numesc căţei, sing. căfel:. — Și d-l
EI. Pop, învăţător în Şomcuta-mare, în Ungaria : «Din ouăle puse în
găurile (celulele) fagurilor
prin
matcă

se prefac puii,

numiţi

şi căfei. Unii

numesc

din unele cause nu se desvoltă în albine,
ci remân
gurilor.»
|
.
(6) Hasdeu,

op.

așă

puii,

cari

morţi în găurile fa-

cit, p. 714;

— Şegetârea, an. III, Fălticeni, p. 84:
<Pâsmateria cea nâgră şi amară din faguri»;
— Ar, Densuşianu: Q/osarii din Jera-IHategului, publ.
în

tură,

Revista
164: « Păstură, mâncarea trântorilor în stup.» critică-literară, an. III, p.
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“Materia din care se formâză cățelul: plămadă
Fagurul

fiert

care

s'a

stors şi

din

boştină (2), hoştină, jintiță şi băbaş.
Apă
Apa

care

amestecată cu miere: mursă (3).
cu care se spală vasele, în cari s'a

s'a

scos

scurs

mursd de miere şi lapte de miere (4).
Jar

mursa

de

miere,

care

se lasă

se

fârbă

(1).

ca

câra:

mierea:
şi mustul

din pmă de vie şi din care se face apoi un fel de băutură
dulce: med, miied, îiied, mid şi fiid (5).

Despre sonul, pre care-l se6te albina, generalmente se gice:
bâzâe, uneori: bombănesce saii: bombâesce ori bombănâză,

zuzăe, vâjăesce şi sbârnăe (6).
Aleziile, cari cad tot-deauna la 17 Martie, e diua în care,
după credinţa şi spusa poporului român de pretutindeni, se
desmorţesc, se mişcă şi es .tâte insectele, amfibiile şi reptilele de prin culcuşurile şi ascundișurile lor de peste 6rnă

la ragele

cele

lumin6se

şi căldurâse ale s6relui de primă-

vară (7).
Deci în acâstă di, precum şi în giua de Bunavestire, îndatin6ză cei mai mulţi Români din Bucovina a-și scâte şi
stupii cu albinele de la sernaiic şi a-i aşeză prin prisăcă (8).
(1) Hasdei, op. cit., p. 244.
(2) Com. de S$. Sa păr. T, Bălăşel.
(3) Hasdeii, op. cit., p. 741.
(4) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel,

(5) În Bucovina şi la Hasdeii, op. cit, p. 741.
(6) Hasdei, op. cit, p. 744.
|
(7) S. FI. Marian, Serbătorile la Români, vol. II, p. 208.
(8) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Pinteleiii Maerean şi com. de d-l
Pancraţiii Prelipcean, învâţător superior: «În diua de Alexie, omul lui
Dumnedeit, se scot albinele de unde ai ernat și se pun pe locul unde
aii să vâreze»;—a celor din Buninţi, com. de Vesp. Corvin, stud gimn:

«Albinele se scot afară în qiua de Alerii»; —a celor din Tereblecea, dict.
de Irina Bulbuc şi Tâder Epure și com. de Pavel Scripearii: <Albinele
se slobod din stupi în diua de Alezie»; —a celor din Stănesci, dict. de
Ana Furtună şi com. de Dim. Furtună: <Albinele se scot tot-deauna în

diua de Alezii, Omul lui Dumnedeii>; —a celor din Broscăuţul-vechiii,
dict. de Ilinca Bahriă şi com. de George Palamarciuc, student gimn:
«dlbinele se scot de obiceiui afară când îi diua de Aleziii, omul lui Dumnedeii, care pică după Patru-geci de sfinți cu o săptămână și o gi»;
S. FI. Marian, Sărbătorile la Română, vol. II, p. 224: <Tot în acâstă

148

O 's6mă de Români însă, tot din Bucovina, sunt de părere
ca

albinele,

când

se scot de

peste

ernă, să sescâtă

numai

într'o di de Jo: până la umplutul lunei, căci atunci le merge
bine. După ce se pişcă luna nu e bine de scos, căci în casul
acesta multe rele pâte să li se întîmple în decurs ul anului.
De aceea, dacă Aleziele sau Buna-vestire nu cade într'o Joi

înainte de umplutul lunci, e bine să se mai aştepte (1).
Nemijlocit înainte de a le scâte, se dice că e bine să umble
un copil mic în pielea g6lă cu o lumină din giua de. Pasci
împrejurul lor, anume ca să le .mârgă bine (2).
După acâsta proprietarul, respective prisăcarul, care are

să le scâtă, le afumă

cu tămâe

sfinţită (3), le stropesce
cu

aghiasmă (4), şi apoi luându-le pe rând şi scoţându-le afară,
le duce: şi le aşâză în prisacă sai, dacă nu sunt mulţi stupi

și prin urmare nu e o prisacă anumită pentru dînșşii, în locul
acela

unde

gi—adecă

s'aii menit

în giua

de

ca să steă

Buna-vestire—se

peste

vară.

scot şi stupii, cari nu s'a scos în

giua de Alezii»;— Dat. Rom. din Udesci, dict. de Zamfira Niculi, și com.
de Darie Cosmiue: <Albinele se scot afară la Patru-gecă de sfinți, la
Alezii

şi la Blagoveştenii:; — a celor

din

Bosanci,

com.

de

Sim.

«În giua de Blugoviştenie se scot stupii»;—a celor din Udesci,
Vasile

Cimpoieş:

<Omenii

scot

albinele

mai

Şutu:

dict. de

ales la Blagoviştenie,

şi se

dice că-i bine sâ se scâtă: în di de frupt; și erea încă se scâte în di
de irupt»;—a celor din Măzănăesci, com. de Vasile Zapraţan : «În diua de
Buna-vestire

se obicinuesce

le scote afară de
com. de G. Boca:
goviştenie»;—a

a se da

albinelor

de

mâncare

(zahar)

și a

unde ai stat 6rna întregă»; —a
celor din Bălăcâna,
<Omenii scot albinele afară mai ales în diua de Bla-

celor

din

Toderesci,

com.

de Nic. Rădășan: «Omenii scot

albinele afară pe la Blagoviştenie»;—a celor din Horodnicul-de-jos, com.
de George Telâga: «<Albinele se scot primăvara în diua de Buza- vestire;—
a celor din Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor:: c/llbinele le scot în giua
de Buna-vestire»;—șia celor din

Volcineţ,

com.

scot de regulă în diua de Buna-vestire,»
(1) Dat. şi cred. Rom. din Horodnicul-de-jos,
celor din

Cireş-Opaiţ,

com.

de

Const.

Popescu:

de Al. dijie:

«Stupii

com. de G. Teltga;
—a
«<Omenii

spun

că

"nele se scot după Buna-vestire.»
(2) S. FI. Marian, Serbătorile la Români, vol. II, p. 224.
(3) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Ana Nimegean şi com.

Nimegean: <Când se scot albinele âin lucul
„Ştiubeele cu tâmâe sfinţită.»
(3) Dat. Rom. din Stănesci, diet. de Ana
Furtună.
-

se

lor afară,
Furtună

atunci
și

com.
-

se

albi:

de P.
afumă

de

Dim.
:
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Unii prisăcari, voind ca albinele lor să fie peste vară f6rto
iuți, harnice şi puternice, înfig o c6să cu costia în pămînt
şi când

scot

ştiubeele

afară,

le scot po sub c6sa acâsta, atin-

gând în acelaşi timp fie-care ştiubeii de ascuţişul c6sci (1).
Alţi prisăcari însă, când scot albinele afară din casă sait
de unde s'aii ernat, la aer prâspăt pentru vară, le petrec
peste un foc viă, care se iace de regulă prin frecarea a două
lemne uscate de brad între olaltă şi care se aţâţă la intrarea
în prisacă, anume ca să fie iuți ca para focului. Pe de-asupra

acestui foc viii avîntă adecă pe fie-care
Iar după acâstă avîntare trece stupul
află cu ascuţişul în sus (2).
După
lor, sati

se înfige

şi o altă

câsă

o c6să, care se

peste

ce s'aii scos şi s'aii aşezat acuma

aii să văreze,

sait 'stiubeiil.

stup

tote stiubeolo, unde

câsa, ce s'a întrebuințat
părăsită,

însă

fără

costie

la sedterea
saii

cosie,

în pămînt dinaintea stupilor, ast-fel ca să vie muchia cosei
întârsă către stupi, iar ascuţişul ei în direcţiunea contrarie,
şi apoi se înconjură prisaca cu o lumînare aprinsă în mână
de trei ori, dicându-se:

«Să fie albinele mele iuți ca c6sa şi pe străini să-i dâră
când t-or înghimpă, cum îi dâre când se frig cu foe. Şi cum

nu se apropie nimeni de tăișul câsei şi de para focului, aşă
”
să nu se apropie nici un dușman de prisaca mea!»
După rostirea acestor cuvinte, luminarea se stinge, se rupe
saii se taie în trei bucăţi tot una de mari, şi tustrele bucăţile

se înfig apoi în:-pămînt

dinaintea

ştiubeelor

în formă

de

triunghiii (3).

O sâmă de prisăcari, pe lânga c6sa cea părăsită, mai pun

între ştiubee încă şi un briciâii, asemenea părăsit, anumeca
albinele lor să taie ca cu câsa şi ca briciul în toţi duşmanii

(1) Dat.. Rom. din Buninţi, dict. de George Tanasie şi com. de Vas.
Strachină, stud. gimn. și a celor din Mihoveni, com de Vesp. Corvin:
«Scoţând știubeele afară, le atinge de ascuţişul cosei, cu acesta cred ei
că albinele vor fi harnice şi iuți peste întreg anul.>
(2) Dat.

Rom.

din

Horodnicul-de-jos,

com.

de

fostul

mei

coleg

de

şcâlă d-l Petru Prelipcean.
- (3) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Pint. Maerean, com. de d-l Pancr. Prelipcean.
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i albinele

cele

străine,

cari s'ar încumetă

să

vie

şi

să

le

-“fure mierea (1).
Sfârşind-o şi acâsta de făcut, ieaui o c6să mai bună şi puind-o

de-asupra

urdinișului

fie-cărui

stup

cu

tăișul în

jos

şi cu varga în sus, încep a da drumul albinelor pe sub
dînsa (2). Alţii însă pun c6sa la urdiniş, ast-iel ca albinele,
eşind din ştiubeiu, să se pâtă scobori pe dînsa, şi în același
timp, când prind a eși albinele, gic:
«Să fiţi iuți ca câsa şi să aveţi spor, precum are c6sa în

câmp !> (3)
O s6mă

de

Românce

din Bucovina

fac în Ajunul Crăciu-

nului, când coc colăcei pentru colindători, cel dintâiii colăcei
pentru albine. Acest colăcel îl ţin apoi până în giua de Sf.
Alezie..În diua de Sf. Alezie, când ait să slobaă albinele, pun
colăcelul acesta la urdinişul ştiubeiului şi o c6să prin borta
_colăcelului cu ascuţişul în sus şi cu vârful în ştiubeiii şi gic:

Când vor veni albine 'străine la ştiubeiul vostru ca să
vă ieă mierea, să vă rotiţi ca colacul și să tăieţi ca câsa!»
După rostirea acestor cuvinte lasă c6sa şi colăcelul tâtă
diua

la ştiubeiii unde

le-ait pus,

în

credinţă că făcând acâs-

ta, albinele vor fi peste vară iuți ca c6sa şi că vor alungă
pe t6te albinele străine, cari vin ca să le ieă mierea. Iar
-colăcelul se pune încă şi pentru aceea ca albinele să fie cu

mană (4).
În alte părți din

Bucovina

de Bobolâză o lumină
sul în care
(1) Dat. Rom.

sfinţesce

este

datină

să se facă în diua

de câră curată şi să se lipâscă de vapreotul

din Tereblecea,

apa

şi

acolo

dict. de Ana

să

Nimegean

se lase
şi com.

apoi
de

P.

Nimegean.

(2) Dat. Rom. din Mihoveni, com. de Nic. Popenciuc, stud. gimn.
(3) Dat. Rom. din Stănesci, dict. de Ana Furtună şi com. de Dim. Furtună; —a celor din Băncesci, tom. de Dim. Băncescul: «Albinele când
se scot afară, se pune câsa la ordinişul pe care es ele afară, ca'să se
Scobâre pe c6să, că atunci se fac.mai iuţi;»—a celor din Igesci, com. de

Ioan Zilinschi, stud. gimn:
străine,

trebue

să le trâcă

«Acela, ai cărui stupi sunt
pe ale sale

diminâţa

într'o

atacați de albine
di de

sec

pesteo

c6să ascuţită, căci ast-fel pot albinele sale învinge pre cele străine șia
se apără de ele.»
(1) Dat. Rom.

din

Tereblecea,

cariit, şi com. de P. Scripeariii,

diet. de

Irina Bulbuc şi de Const. Serip-

aprinsă până ce sfârşesce preotul de făcut aghiasma. Dub
ce s'a sfârşit aghiasma, se iea de acolo şi se păstrâză pân
în dgiua în care aii să se scâtă albinele de la ernatic. Atunci
omul, care are să scâtă albinele, o aprinde şi așă aprinsă
o duce în prisacă şi acolo o lipesce de un stâlp saii de un
alt obiect. După ce aii făcut acâsta, seâte pe rând toţi stupii
Şi-i bagă în prisacă. lea apoi aghiasmă tot din diua de Bobotâză şi o crenguţă de susaiii şi, muind-o în aghiasmă,
prinde a stropi stupii cu dînsa şi a dice:
Vă stropesc

Diminţa

Şi vă ?ntărese

În câmp

Cu puterea Tatălui
Și voinţa Fiului

.

să vă seulaţi,
să alergaţi,

Miere și câră s'adunaţi;
Să huiţi

Și cua Duhului cel sfint,
Dar și puternice cuvînt,
: Ca voi harnice să fiţi,

Ori să nu huiţi,
Da de trei ori să-mi
Pân' aici aveţi

În zori ca să vă treziţi, -

roiţi;
|

- - Stiubeiul să mi-l-umpleţi (1)!

Sau:
Harnici să fiţi,
Dimincţa să vă treziţi,
Să vă duceţi și să vă hrăniţi,
Câmpii să-i alergaţi,
Iar dacă

stropesce
Harnic

numai

Avereasă v'o câştigaţi
Din mana cerului
Și din grăsimea pămîntului,
S'aduceţi folos stăpânului!(2)
pe un

singur

stup, dice:

să-mi fii,

Diminţa

să te scoli,

Să huesci ori să nu huesci,
Da de trei ori să roesci,
Pân'aice ai să umpli!

Când

rostesce cuvintele

din urmă, arată

cu un briciă până

unde are să se umple stupul de miere.
„După ce ai scos toţi stupii şi i-au aşezat

unde aii avut

să-i aşeze, ieaii nouă ace nouă, adecă neîntrebuinţate şi așezându-le cu urechile în ochiul (urdinişul) celui dintâiă stup
(1) Dat.

Rom.

din

Ciudeii,

dict. de M. Popescu.

(2) Dat. Rom. din 'Toderesci, com. de Nic. Rădăşan.
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pe care îl destupă
mul,

gic:

Şi din care voesce

Vă dait armele Turcului
Şi ale Nâmţului
Şi ale Muscalului,

Cum

.

rostesce

tot poporul

Pe lângă

|

Da nici voi să nu cătaţi
Pe altele să stricaţi!
când

stă

În giua de Bobotâză

Alte albine

" Străine.

albinelor dru-

De pămînt să vă prindeţi,
Grămăgidră să şedeţi, -

Să nu vă p6tă strică

Iar

să deâ

"

preotul

Care stă şi cetesce
Și apa o sfinţesce!

cuvintele:

De pămînt să vă prindeţi,
Grămăgidră să ședeţi,

atunci se prinde cu mânile de ârbă.
După ce a făcut şi acâsta, seste acele
Şi le pune în ochiul
altui
ştiubeiii,

ştiubeele.

şi tot

Iar

aşă, pe

rând,

când a sfârșit acuma

până

ce

a

slobodit

tâte

de slobodit pe cel din

urmă ştiubeiă, lasă acele, briciul
şi susaiul să r&mfe acolo
până-a doua 'gi diminâţa (1).
”
În multe locuri din Bucovina
mai este încă şi acea datină, ca în ajunul Crăciunului, după
ce a eşit preotul cu icâna
din

casă, să se ieă o lingură

din grâul fiert Şi îndulcit cu
miere, care se află-pe masă,
şi să se arunce de trei ori în
pod, iar cel ce pică să se prind
ă şi să se păstreze până în
diua când se
pune

sub

scot albinele.

ştiubee

Atunci

cu cuvintele:

se iea grâul acela şi se

<Aşă să fiți de roditâre şi de
cinstite, precum. este grâul»
(2).
PN
(1) Dat. Rom. din Ciudeiu,
dict. de M. Popescu.
(2) Dat. Rom. din Buninţi,
diet., de G..Tanasie şi com.
de Vas. Strachină;
—a celor din Tereblecea, dici.
nul

Crăciunului,

mai

cu sâmă

după

de Paraschiva Scripeariă : «În
diua de Aju-

ce a eşit preotul

cu icâna din casă, se
lingură de grâu şi se asvâ
iea întâia
rle în podâlă sus, pentru
ca şi roi să se
prindă, precum se prinde
grâul de poa 3—a celor din
Volcineţ, com. de
Al. dijie: <Dacă Voesce
cine-vă
la roi

să arunce

să scie
în sera

ori de va avâ noroc
la albine şi
Ajunului de Crăciun,
când va

intinge întâiași dată în
strachina cu grâu, vre-o
câte-vă fire de grâu în
pod, şi dacă se va prinde
(lipi) grâul de Pod, va
putâ prinde. la vară
roiuri de albinej;>—a
celor din Bilca,
com

de

George

Tofan:

«Altă

da-
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În fine mai e de observat încă şi aceea că o sâmă de prisăcari din Bucovina, voind ca albinele lor să roiâscă mai
_de multe ori peste vară şi să adune miere multă, îndati-

„n6ză îndată după ce aii scos stupii de la ernatie de a frige o
fareă şi a o pune sub stupi(1).
O

s&mă

de

Români

din

Ungaria

însă at datină, când slo-

bod întâiaşi dată primăvara albinele, să pue la ușifa coşniţei, adecă la urdiniș, busuioc, tămde, o bucată de pâne

muiată

în vin

şi o galijă

ori o pasere

friptă bine în un-

s6re (2).
Sunt

însă

o s6mă

de Gmeni

și mai ales prisăcari,

cari

nu

se mulţumesc numai cu atâta ca albinele lor să fie iuți. harnice şi spornice în adunarea mierei şi a cerei de pe îlori,
precum şi a roirii, ci ei voesce ca ele să fure miere şi dela
albinele străine. Spre scopul acesta apoi, când scot primăvara ştiubeele şi le aşâză în prisăci, le daii drumul printr'o
piele(3), sai printr'un gâtlan de lup (4), dicând:

tină este că îndată ce preotul a eşit în Ajunul Crăciunului din casă,
încuie uşa ca să nu fugă albinele, și tot pentru acest scop, când se pun
la masă, nu mănâncă stând în pici6re, ci numai ședând>; Dim. Dan,
Credinţe pop. Bucovinene, publ. în Gazeta Pacovinei, an. V, Cernăuţi

1895, No. 2, p. 2: «În diua de Ajunul

Crăciunului,

înainte

de

a gustă

din grâul pregătit cu miere, se iea din el o lingură şi se aruncă în poaâlă, credându-se că apoi norocul se va ţin6 de casă, după alţii că al-

binele, când vor roi, să se prindă bine.»
(1) Dim. Dan, Credinze pop. Bucovinene,
an. V, No. 30 și 37,p.2.

publ.

în Gazeta Bucovinei,

(2) Com. de d-l El. Pop.
(3) Dat. Rom. din Liugi, com. de Emilian Teutul: «La noi
scot primăvara albinele, se pune înaintea urdinişului o piele

când se
de lup,

parte ca eşind printr'acâstă piele, să fie răpitore ca lupii, şi parte când
vor roi, să nu

fugă»; —a

celor

din

Bălăcâna,

com.

de George

Poca:

«Prisăcarul sete albinele mai ales printr'o piele de lup.»
- (4) Dim. Dan, Credințe pop. Bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei,
an. V, No. 19: «Spre a avâ multă miere de la albine, este.binea le
lăsă să 6să afară în diua de Buna-vestire printr'un gâtlan de lup şi
apoi ele devin forte rele, ucid pe albinele vecinilor și le îură mierea»;
— Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Pint. Maerean și com. de Pancr. Prelipcean : «Dacă prisăcarul voesce ca albinele sale să prade pe alte albine

străine,-pune atunci când le sete întâia 6ră primăvara un gâtlan de
lup înaintea urdinişului, aşă ca albinele, eșind din ştiubeiii, să sbâre prin
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Cum sfârtecă lupul oile,
Așă să cătaţi
Și voi să sfârtecaţi
Pre

tâte

Cele-lalte
Albine
Străine!(1)

.

Cum umblă și alârgă lupul
„După. pradă şi stricăciune,

Așă și voi să umblaţi
Şi să alergaţi
După mierea altor albine !(2)
sati:

gâtlanul cel de lup»; —a

celor din Volov&ţ, com. de Ioan Buliga: «Pentru

ca albinele să fie tari şi răpitâre și pentru ca să nu deâ mierea
şi altor
albine străine, ci din contră s*o răpâscă de la acestea, pun Românii
la

gura urdinișului un gâltan de lup, prin care ai să 6să albinele primăvara afară:;—a celor din Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor: «Când
scot albinele afară, le daii prin un os de lup, ca să p6tă mâncă pre alte

albine ca lupul oile»; —a celor din Horodnicul-de-jos,
com. de G. Tel6ga: <Albinele se scot pe gâilan de lup, ca să umble
ca lupul după
mâncare, saii pe ascuţit de câsă, ca să umble ca
c6sa>; — a celor din

Igesci, com. de 1. Zilinschi: «Spre a trimite albinele ca
să prade alţi
stupi, se pune diminţa întro gi de sec un gâtlan de lup
înaintea borţii,

prin

care

es albinele, și pe când trec albinele prin acest
găâtlan, se trimit

la stupi străini ca să le fure mierea»; —
M.

Popescu:

«Cei

ce voesce ca

albine, le slobod primăvara
la miere»;-—a

celor

din

albinele

prin un Jâtlan

Siretiă,

dict. de

de Gmeni când scot primăvara albinele
miere, le dai drumul printrun gâtlan

câmpului,

dict. de

Pant.

a celor din Ciudeiă,

lor

Tatarăii,

şi com.

să

fure

miere

dict. de
de

la alte

de lup şi apoi fură grozav

Ruxanaa

Ienachievică: <O sâmă

lor, dacă voesce să aibă multă
de lup>;— a celor din Capulde'G,

Banilevici,

stud.

gimn.:

«Cel ce are stupi şi voesce ca să fure miere de
stupi străini, iea un
"gâtlan de lup, îl pune la urdinișul stupilor, aşă
ca albinele eșind să
trâcă prin gâtlej»;—şi a celor din Fundul-Sadovei,
com. de Leon Latiş,
stud. gimn.: <Dacă aii doi 6meni albine, şi dacă unul
lasă să trâcă albinele
lui printr'un gâtlan de lup, atunci se duc albinele
lui la albinele vecinului şi, omorîndu-le pre tâte, le ieaii mierea
și o duc la stăpânul lor.»
(1) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Irina Câmpaa.
(2) Dat. Rom. din Șcheia, dict. de Pint.: Maerea
n, şi com. de d-l Pancr.
Prelipcean.
a

Duceţi-vă

şi fiţi

A

Ca lupii de răpitâre,

Ca c6sa de tăietâre,
Să năzuiţi

când

nu stai oile

Şi 6rba

De la alte albine miere.

câmpului

Înaintea câsei! (1).

alte albine

Tot. prin gâtlan saii gârgăloții de
drumul albinelor şi o sâmă de Români

şi Ungaria

înaintea vâstră,

Şi cu caprele
Înaintea lupului,

"Si să răpiți |
Să nu steă

Nici

Cum

lup îndatinâză a da
din Transilvania (2)

(3), şi se dice că albinele ce es prin

gâtlan de

lup nu se prea ostenesc a adună miere de pe flori, ci ele
mai de grabă se duc și fură miere de pe la albinele altor
Gmeni (4).

Albinele prădate, la rândul lor, voind a- Şi luă mierea înapoi,

merg după albinele prădătâre şi intră în ştiubeele acestora.
Aici se nasce apoi o luptă fârte înverșunată între dînsele,
care durâ6ză adeseori mai multe dile şi care de regulă se
sfârşesce cu aceea că cele prădate, fiind învinse, multe dintre
dînsele pier, iar restul se unesce cu albinele furătâre sait
cu alte albine, şi aşă se formâză apoi un stup mai mare şi

tot de odată și mai bun (5).
Omul saii prisăcarul însă, care voesce ca albinele sale să
nu pătimâscă de pradă din partea albinelor răpitâre străine,
pune o verigă de fier înaintea urdinișului, aşa că sburând
albinele din stup, să trâcă prin veriga acâsta, iară când
trec dice:

() Dat. Rom. din Todiresci, dict, de
(2) Dat. Rom. din Haţeg, com. de d-l
cine-şi lasă albinele să €să din coşniţă
"tere, în cât că bat albinele altor Gmeni

Nic. Rădășan.
Paul Oltean: «In diua de Sânfă,
pe 'gârgăloțiii de lup, le dă pu.
și le fură mierea.»

(3) Dat. Rom. din Şomeuta-mare, comitat. Satmarului, com. de d-l El.
Pop: «Poporul mai crede că sunt 6meni cari le slobod prima dată prin

gâtlan de lup, adecă ce-vă os de lup, în formă de îilincă. Are poporul
şi ce-vă descântece cu acea ocasiune, dar nu le-am putut află, de dre-ce
cel ce le scie nu voesce nici cu un preţ a le spune altora.»
(4) Cred.

Rom.

Capul-câmpului,
(5) După

spusa

din

Siretii,

dict. de

Rue.

Tenachievici,

dict. de Pant. Tatar&ii.
lui

Pant.

Tatarăii

din

Capul- -câmpului.

şi a celor din

|
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«Cum nu se pâte uşor strică fierul, aşă să nu-mi
pâtă
strică nimeni prisaca!» (1)
|
Iar dacă cu tâte acestea totuşi vin albine străine la
prisaca
sa şi o pradă, atunci întrebuințâză alte mijlâce,
ca să se
mântu6scă de dinsele. Așă 'dacă dai de asemen
ea
albine
răpitâre, pun un ştiubeiii deşert în calea lor
şi apoi, ori că
le prind în acesta şi le omoră, ori că, după
ce s'aii vârit în

ştiubeii,le îns6mnă,

adecă le stropese aripile

cu var stins

sait le presură cu făină de grâu, şi după aceea,
dându-le
drumul, se duce în urma lor până la stăpân
ul lor cu care

se înţelege în privinţa delăturării furtului
(2).

În cas
stăpânul

când nu
albinelor

facă ca albinele

se pot înţelege între olaltă, când adecă
răpitâre nu voesce nimica să scie şi să

sale

să nu

răpâscă

mai mult, atunci dacă

şi păgubaşul scie atare vrăji, mare neplăc
ere pOte să se nască
între dînşii. Drept dovadă despre
acâsta ne pâte servi wmăt6rea întîmplare, care se ice că
ar fi adevărată:
«il fost odată doi prisăcari, cari
sciati fârte bine vrăji.
Unul dintre aceştia a slobodit albinel
e sale printr'un gâtian
de lup, anume ca să fure mierea
de la albinele celui-lali,
Şi albinele at şi început a fură.
|

«Cela-lalt prisăcar însă a făcuţ ce
a făcut, a bătut un stâlp

în mijlocul prisăcii sale şi tâte
de stâlp.

«Proprietarul
s'au prins

albinelor

albinele,

albinele
E

furătâre
!

furătâre, pringând

s'a dus

la cel

ce i le-a

de

s'a

prins

veste că i

prins

şi i s'a
rugat să le deă drumul, că el
nu le-a lăsă mai mult să fure.
<Păgubașul a gis că le-a
da drumul, dar să alerge
de
grabă înainte, că de nu va
alergă, albinele aă să.] ajungă
şi ajungându-l îl vor omori,

„ «Proprietarul albinelor
răpitâre, sciind ce însemnâză.
cuvintele acestea, a alergat
cât
a alergat, dar cu tâte ace
PIN
stea,
(1)

Dat. Rom.

din Șcheia, com. de d-l Panc
r,

Prelipcean; — şi a celor
Şomeuta-mare (Chior),
comitat. Satmarului, com.
d-l El. Pop: «Mai pun la
de
urdiniș şi ce-vă fier, adec
ă o poteăvă'de cal
ori un prisnel de la râta
carului.»
(2) Dat. Rom. din Ilişesci;
— a celor din Horodnicul-d
e-sus, com. de
Ştef. Turturean, stua. sim
n;—şi a celor din Siretii,
dict. de Ruc. Ienachievici.
.
din

Ungaria,

com.
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albinele înfuriate l-ai ajuns şi atâta ce l-aii mușcat până ce

l-ai omorît» (1).
De re ce însă nu fie-care prisăcar şi cu atâtamai puţin un

om, care are numai vre-o câţi-vă stupi, se pricepe la asemenea
vrăji, de aceea

cei mai

mulţi inşi întrebuinţeză

“spre a se apără de albinele răpitâre.
Aşă

unii, când.

văd

că vin

de la albinele lor, ieai

albine

şi frămîntă

străine

alte mijlce

şi fură

mierea

făină de grâi, pun a-

luatul acesta într'o strachină şi-l ung apoi pe de- -asupra cu
miere, leaii după âcâsta strachina cu aluatul ast-fel uns şi o

pun în

prisacă.

Albinele

răpitâre,

venind și

adurmecână

mierea de la strachina cu aluatul, prind a culege mierea de
pe de-asupra. Dar cum se pun pe aluat, îndată se şi împlântă
în acesta și mai mult nu se pot urni din loc. Şi aşă omul
cu paguba le prinde şi le omâră.
Neajutând acest mijloc, ung un ştiubeiii deşert cu miere
pe din năuntru, scot fundul cel de lemn afară şi pun altul
de sticlă şi ast-fel pregătit îl aş6ză apoi în locul stupului
la care s'ai nădit albinele răpitâre.
Sosind acuma albinele răpitore şi vârându-se în năuntru,
când dau să 6să afară, nu es pe unde aii intrat, ci se grămădesc necontenit spre fund. În chipul acesta apoi păgubaşul

_

le prinde pe t6te şi le omâră (2).
Sau astupă de cu sâră toţi stupii și pun înaintea lor un
tălgeraş cu miere amestecată cu drojăii. Venind dimin6ţa

albinele răpitâre şi neputând intră în ştiubee ca să fure
mierea dintr'însele, se duc și fură t6tă mierea din tălgeraş .
şi apoi, întorcându-se îndărăt, o pun în ştiubeele lor. Prin
acest furt însă se învenin6ză şi pier, căci mierea amestecată

cu drojdii e pentru

dînsele venin (3).

După ce s'aii scos acuma
bodit t6te albinele în chipul
sus, prisăcarul saii omul ce
a slobogit pe cel din urmă
(1) Cred. Rom.

toţi ceapă şi după ce s'au slocum s'a arătat în şirele de mai
le-a slobogit, nemijlocit după ce
stup, se prinde de un pom sai

din Ciudeiu, dict. de M. Popescu.

(2) Dat. Rom. din Udesci, dict, de Vasile Cimpoieș, şi com. de Emanoil
Cimpoieş, stud. gimn.
|
|

(3) Dat. Rom.

din Horodnicul-de-sus com. de St. Turturean.
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de pămînt
mătate

saii şi de alt obiect

de 'oră,

anume

ca

__
şi aşă

albinele,

prins

când

stă el ca la ju-

vor

roi, să nu.fugă

de la gospodăria sa (1).
Alţii, când scot și aş6ză stupii la locul lor, pun pe fundul
fie-cărui stup câte o mână de ţărnă, anume ca să fie graşi
şi grei ca pămîntul. Iar după ce aii scos şi slobodit acuma
şi pe cel din urmă stup, înconjâră de trei ori un pom şi
apoi se aşeză jos lângă diînsul și stă puţin acolo. Iar după
ce se sc6lă,

nu

se depărtâză

nicăiri

de-acasă,

anume

ca

să

toţi stupii

şi

să bucine din când în când în pumni, anume ca albinele
se adune la un loc, să nu se pârdă (4).

să

nu fugă roii, ci să se prindă de pom (2).
|
Tot aşă fac şi femeile, Acestea asemenea nu se depărtâză
de casă, ci lucră sârguincios, anume ca şi albinele să lucre

peste vară cu sârguinţă (3).
„Şi iarăşi alţii: spun că după

ce

s'aii

scos

s'aii aşezat în prisacă, nu numai că nu e bine să se depărteze de casă, ci. din.contră să ș6dă tâtă diua în prisacă şi

Afară de cele înșirate până
tGrele de observat. _
.
În

qiua

nimica

în

care

se

aici, mai

sunt încă şi urmă-

scot albinele, nu e bine dea

da nim&rui

din casă, nici măcar foc în luleă, credându-se că dacă

s'ar da ce-vă, ar da şi mana albinelor (5), şi roii ar fugi (6).
(1) Dat. Rom.

Seripearii..
(2) Dat. Rom.

din Tereblecea,

dict. de Toder

Epure,

|

şi

com.

de

P.

din Buninţi, com. de Vas. Strachină ; — a celor din Bros-

căuţul-vechii, dict. de Irina Bahrii, şi com. de G. Palamarciuc ; «Când se
scot albinele afară, atunci nu se: cade să se depărteze de
casă acela
care le scâte, pentru că dacă s'ar depărtă, atunci fug roii şi
nu-i pote

prinde.»

.

(3) Dat. Rom. din Ciudeiu, dict. de
rodnicul-de-jos, com. de G. Telâga.

,
AM. Popescu;— şi a celor din Ho,

(4) Dat. Rom. din Ciudeiii, dict. de M. Popescu.
(5) Dat. și cred. Rom. din Ciudeiă, dict. de M.

Popescu ; —a

celor

din Stănescii-de-jos, dict. de Ana Furtună, şi com. de Dim.
Furtună ;—
S. Theodorescu-Chirilean, Credinţe pop. asupra gospodă
riei, publ. în

Gazela Sătenului,

an. XIV, R.S. 1897 și 1898, p. 505:

«<Câna

scoţi vitele

primăvara la păscut şi când scoţi albinele în grâdină,
să nu dai nimic
de pomană sai să faci bine cui-vă, că le dai nana
vitelor și albinelor.»

(6) Dat. și cred. Rom.

d-l Pancr.

Prelipcean:

din Şcheia, dict de

«Când

se scot

Pint,

știubeele

Maerean,

afară

de unde

şi com.
ai

de

ernat,
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Tot din causa acâsta nu e bine dea se da
în qi de sec,
și mai ales Lunia, nimica din partea Albinelor, precu
m .miere

ceră sau alt ce-vă (1).

Şi dacă cu tâte acestea ar fi necesitate să
se deă
din casă, bună-6ră dacă vine cine-vă să împrumute

de plămădit, atunci să se împrumute

cu totul, să nu se des-

părțâscă.

Asemenea

ce-vă
aluat

nu e bine ca cel ce sete

albinele să se uite la

s6re sai să caute în sus, pentru că în casul acesta Troii
sar
sui prea sus şi nu i-ar put6 prinde (2), ci trebue să caute
numai în jos, în pămînt, căci apoi şi roii se prind de
pămînt.(3),
Românii din Țera-Românâscă, şi cu deosebire cei din
jud.
Vâlcea, cari ai stupi, se scâlă în diua de Sfinţii 40
de Mucenici, la 9 Martie, de n6pte, aprind o cârpă curată, merg

cu ea la stapind şi afumă toţi stupii,

ocolind

prinsă de trei oripe fie-care stup, în. credință
ac6sta le va merge bine peste an, vor fi feriţi
de lighi6ne şi Gârgăunii, cari-i vatămă.
Româncele ati preparaţi pentru acâstă qi 40
cuţi din făină de grâii în forma unei albine:.

cu cârpa

a-

că făcâna-o
de tot felul
de colăcei facu pici6re, a-

ripi şi cap. Pe aceşti colăcei îi ung cu miere de fagure şi i
împart apoi la vecini, credând că Dumnedei va qa spor la
stupi preste an.
.
i
Dacă nu pot face aceşti colăcei, cel puţin fac tot atâtea

azime, saii cumpără pâni din târg, le fac 40 de bucăţi şi,
ungându-le cu miere, le împart să fie pentru sporul stupilor.
Bărbaţii cercetăză toți stupii în parte, ca să vadă cari
trăese şi cari ai murit. Iar. după ce i-ai cercetat pe toţi
într'acea di se cade ca prisăcarul să nu mârgă nicăiri de-acasă, la
din contră-i fug roii>; — a celor din Volovâţ, com. de 1. Buliga: <În

diua în care se scot.albinele primăvara

casă,

pentru

ca să nu fugă

roii peste

de M. Popescu : «Nu e bine dea

afară,

da nimărui

apoi fug roii şi nu se pot prinde»

să nu se deă nimica din

vară»;—a

-

celor din Ciudeiii, dict.

nimica din casă, pentru că

(1) Dat. Rom. din Buninţi, com. de Vas. Strachină.
(2) Dat.

Rom.

din

Broscâuţul-vechiii,

G. Palamarciuc.
(3) Dat. şi cred. Rom.

dit.

“

-

de Ilinca Bahrii, şi com. de

din Ciudeiii, dict. de M. Popescu...

.

»
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de-arândul,

ieai

din cei vii câte. puţin,

căci

aşă este bine,

și
apoi îi aşâză la locul unde trebue să steă
peste vară.
„Din mierea ce ai luat-o de astă dată
de la stupi, trebue
să deă pe la vecini, dar nu ie trimit
acasă,
ei şi le-o daii să o mănânce lângă prisa
că.

Cine are ţuică, acela

îndulcesce

țuica

ci-i

châmă

cu miere

pe

şi

o împarte, anume ca să fie spor la albin
e pe vara ce vine.
Mierea, luată în acestă qi din stupi
, este cea mai bună

pentru tot felul de l6curi, farmece și
vrăji.
„„ Cel ce primesce din colăceii-albine
sai mănâncă
“sai bea ţuică cu miere trebue să ureze
:;
«Să

vă

trăâscă

stupil şi să se prăs6scă

ca

Atât cel ce retâză stupii în acâst
ă di, cât
face

colăceii şi-i împarte,
mergela biserică.

trebue
"

miere

furnicile/»

şi femeia

să fie curaţi, ca
i

care

şi când ar

În diua de Florii, după ce s'aii
întors de la biserică, ieau
richiță de salcie din cele slujite
la biserică de preot şi încing fie-care stup cu câte o nuel
ușă de acestea, făcută în

tormă de cerc, care trebue
să steâ pe stup până iar la
anul
la Florii, când le preschimbă,
Acest cere are darul de a
apără stupul de tâte relele
peste
tot anul (1).
În unele părţi din Bucovina
, precum bună-6ră
în Şcheia,
este datină ca în Ajunul
Crăciunului familia prisăcar
ului
să șâdă, după ce s'a dus
preotul sai dascălul cu
ic6na
, la
masă, să mănânce, şi să
nu se scâle de la dînsa
până ce nu
„s'a săturat. Înainte însa
de a se pune la masă,
se caută ca
„tote cele necesare să fie

dindemână, adecă să nu
trebuâscă
de la masă ca să mârgă
să aducă

a se sculă vre-o persână

bună-6ră : sare,

se sc6lă întrâga

piper, lingura,

ş. a. Când

s'a Sfârşit

masa,
Și în același
își face cruce Şi mulţumesce
lui Dumnegei. După acâst
a
gospodina de casă, de
timp

familie qe odată

de la masă

sunt mai multe, cea maj
bătrână,
t6te lingurile şi furculiţele
şi,
de
sunt
mai
multe, le
l6gă mănunchiii, se duce

stringe

albinele peste

DIN

vară

sau

cu diînsele în mână

în

apropierea

(1) Com. de S. Sa păr. T.
Bălășel.

locului

unde

petrec

respectiv.

şi,
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cupringend un pom de pe care ar fi îndemână
de scuturat
un roiă, ice :.
"
a
a
<Cum cuprind 'eii pomul acesta, aşă să-l
cuprindă 7oși
mei şi matcele vara (1),'şi precum nu mă
due eii' cu lingurile şi îurculiţele mele prin alte grădini şi
pomete, aşă să
nu mârgă nici roii mei şi matcele mele în alte
grădini, fără
numai la mine!»
De
d
E
Iar după ce a rostit cuvintele acestea, se întârc
e cu lingu-

rile şi cu furculițele în casă...

a

,

Când umblă preotul sati dascălul în Ajunul Bobol
ezei cu

crucea şi cu apă sfinţită pe la case, iea cu lingu
ra din grâul
fiert, care se află pe masă în' blid, şi aruncă spre
podâua
podului gicând:
LR
tă
PI
i
-

«Să-ţi roiâscă albinele la vară!»
Ii
N
Dacă grâul aruncat se lipesce de grindă saii podelele po-

dului, vor roi

albinele,

de nu, nu.

“

j

De uită preotul sai dascălul
s*o facă. acesta, o face gospodarul de casă, iar în lipsa acestuia vecinul, care a petrecut “sf.

casă (2).

Cruce

cu

-

lumina

aprinsă,

Albina, după credinţa şi spusa
multe părţi, calcă

sai

e

într'o

di

şâpte

şi gospodina

de

Si
Românilor

din

hotare,

aceea

de

cele

mai

mierea

ei e așă de dulce şi de bună pentru tâte l6curile, fiind-că
e î6rte de pe multe flori şi de prin multe părţi adunată. |
„ Însă, fiina-că primăvara,

când

se scot

aceea

urdinişul stupilor se strim-

stupii de la ernatic,

albinele cele mai multe sunt de regulă slabe, şi pe lângă
acesta nefiind încă multe flori înflorite ca să aibă de unde

culege

miere

de

ajuns,

de

t6ză întru atâta ca să pâtă intră numai câte o singură albină printrinsul; şi acâsta o fac parte ca să nu p6tă sbură
prea departe, şi parte ca să nu se prade unele pe altele.
Peste vară însă, când tâte florile sunt înflorite şi prin ur-

mare aii de unde culege miere, atunci urdinişul se lărgesce.
Iar spre

din noii

tâmnă

se strîmtâză (3).

(1) De voesce să vină roii vecinului, respective ai altui sătean, dice:
«Roii şi matcele

lui N. N.»

|

,

.

i

(2) Diet. de Pint. Maerean

și com. de d-l Pancr. Prelipcean. -

(3) Dat. Rom.

com.

Marian,

Zusectele,

din

Volov&ţ,

de Tâder

Vicol,

stud. gimn.
ui
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Când

primăvara şi vara

e bună: și măndsă
în flori, atunci

albinele lucră f6rte bine, culeg miereşi câră: de ajuns.
De la 'acâstă împrejurare atârnă apoi, mult sai puţin,
şi

.roitul albinelor,

care

se întimplă,

după

cum 'spuu

unii,

de

regulă cam pe acea vreme când s'aii scos stupii
de la'ermatic(1). ..
-;
|
Sa
a
Ie
Unii 6meni spun că albinele voiesc de la Dumin
eca mare
şi până. la Sân-Petru, iară. dacă: timpul
este mai întârdiat
de la Sân-Petru şi până la Sânt-/lie. Iar
o s6mă spun că
roiesc pe vremea: prăşitului, ceea ce este
egal cu restimpul

dintre Dumineca mare şi Sân-Petru (2).
Deci dacă voesce să scie în care. di anume
din acest interval are una saii altă mated să roi6scă
, se duc în fiecare s6ră în prisacă şi ascultă cu ureche
a la fie-care stup
să audă 'ori de nu fiție matca. Şi dacă
în vre-un stup fifie
înatca, e semn că a doua qi are să roi6scă
(3).
„Prin urmare fie-care prisăcar respec
tive proprietarde
albine, se pregătesce cu:cele trebuinci6se
pentru prinderea
roilor,

în deosebi însă pentru știubee sai
coșnițe, cari la cei
mai mulţi Români din Bucovina,
chiar şi în timpul. de faţă,
sunt făcute din trupine scorborâse
de teii, fiind-că acestea,
după spusa lor, sunt mai trainice
şi mai bune..
Fie-care rosi, când ese din ştiubei
i, prinde mai întâiă a
jucă dinaintea acestuia, apoi pe
încetişorul a se depărtă şi
a se ridică

în sus, căutând

în același

timp un

loc potrivit
unde să se așeze.
a
„" Dacă în apropierea prisăcii
sai stupinei se află -straturi
cu flori saii pomi, atunci cei
mai mulţi se prind saii devreo
îl6re, sai de. vre-o ramură de
pom.
|
Drept aceea prisăcarul caută:
din cu bună vreme să nu-l
lase a se înălţă prea sus,
căci în casul acesta, neaflând
un
loc plăcut

unde să se așeze, lesne pote
să fugă.
Deci cum vede că roiul ese din
Ştiubeiii şi prinde a jucă .
înaintea acestuia, şe pune mai
întâiii jos, anume ca şi roiul
PO
(1) După
, 2) După

gimn.

spusa
spusa
n:

(3) Dat. Rom.

Rom. din Ciudei, -dict.: de
M. Popescu.
|
Rom.. din Cireş-Opaiţ, com.
de Const. Popescu, :stud.
.
DR
din cele mai multe părţi
ale Bucovinei.
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să se-așeze alt-fel (1), iea apol.unul
rate pentru

așezarea

dintre ştiubeele prepa-

roilor într'însele,îl unge pe dinăuntru

cu 'una dintre florile sati plantele, cari le plac și la cari trag

„mai tare albinele, precum: JMătăcină, Alătăciune,: Matoc
ină,

Erba stupilor, Erba roilor, Erba stupului,

Florea. stupilor

şi Roiniţă, lat. Melissa officinalis L. (2), Busuioc, lat. Ocym
um

Basilicum L., Smeurică, lat. Reseda odorata L.,
Suleină, lat.
Melilotus officinalis Desr. (3), şi după ce l-a uns,
îl pune şi-l
ține cu gura în sus 'dinaintea roiului,: fluerândule şi qi-

cându-le:

Puișorii mei!
Băgaţi-vă în ştiubeiii,
Intraţi în a vâstră casă,
Că-i grijită şi frumâsă!
Puișorii mei! (4)
Și albinele, plăcându-le mirosul florilor cu cari ai fost uns
ştiubeiul, se apropie de acesta, încep a jucă împrejurul lui
din ce în ce tot mai tare, şi dacă le place şi ştiubeiul, atunci
se vâră într'însul, şi anume mai întâi matca şi după dînsa

întreg roiul.

|

Se dice însă că e binesă

|
prindă

roii numai un om. curat,

un bărbat bătrân şi evlavios, pentru că la acesta trag mai

iute albinele decât la altul, și dacă le prinde, nu pier. Un
om însă, care trăesce în fără-de-lege, necurăţenie şi ne-

evlavie, nu-i bine nici măcar să se apropie de stupi, da încă

(1) Dat. Rom. âin Şcheia, dict. de Pint. Maerean, şi com. de d-l Paner.
Prelipeean.
,
:
,
(2) Dat. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei, şi în deosebi

a celor din Ilișesci,

şi a celor din Tereblecea, dict. de Paraschiva Serip-

cariii: «Când se daii albinele într'un ştiubeiii,

se

unge mai

întâiu' cu

Roiniţă, al cărei miros place albinelor» ; — idem : <Ştiubeiul, în care se
prind albinele, se unge cu Roiniţă, şi se aşâză în locul acela, unde se învârt
albinele mai mult >; — a celor din Transilvania, com. Haţeg, com. de
d-l Pâul Oltean, vedi şi I. Costin, Manual de slupării, Gherla 1886,
p. 56 și 57;—şi a celor din Țera-Românâscă, com. de S. Sa păr. T. Bălăşel:

“«Ştiubeiul, în care vrei să bagi .roiul, trebue să-l freci pe dinăuntru cu

„AMătăcină

(melisă), apă şi sare, căci ali-tel nu

(3) Dat. Rom. din Bucovina și Moldova. .
(1) Dat. Rom. din Zransilvania, com. Haţeg,

stă roiul.» .

:
com. de d-l Paul Oltean.

+
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„să şi prindă roză, pentru că roii se ţin de popor de sfinţi (1),
ca şi fie-care albină în deosebi (2).
|
Asemenea nu e bine să umble pe lângă albine şi cu ațât
mai puţin să prindă roii cel ce a mâncat usturoi saii câpă,
pentru.că albinele, nesuferind mirosul acestor plante, în loc
să intre în ştiubeiii şi să se prindă, încep a-l fugări şi a-l
muşcă pe dînsul, şi dacă nu caută din cu bună vreme să
îugă

şi să

se ascundă

dinaintea

lor, forte lesne

i se

pste

trage şi m6rtea din causa împunsăturii lor (3).
Ba, nu numai cel ce mănâncă usturoiii saii c6pă, ci chiar
şi Gmenii

cei bolnavi sa nervoși,

precum

și cei răi la inimă,

nu e bine să se apropie de dînsele, căci se gice că nici pe a-

ceştia nu-i suferă. Ba se gice că ele cunose chiar și caracterul

omului, precum
inimă.

Iar

dintre

contră cum
mușcă (4).

şi pe cel mânios
aniimale nu

intră vre-un
|

şi pe cel blând

suferă

cal

în

mai

ales

prisacă,

pe

tâte

şi bun la
cai, ci din

albinele

îl

Dacă prisăcarul n'a prins de veste, când a
-eşit roiul și a
început a jucă, dacă roiul s'a înălţat acuma
hăt sus şi prin

urmare nu pâte să-l prindă mai mult cu
0 roinifă, adecă un ştiubeiaş mic, care
mai pentru prinderea roilor, o unge pe
plantele sus amintite, și apoi luând un

ştiubeiul, atunci iea
e făcut anume nu:
acâsta cu una dintre
ţăpoiaş sai un ţă-

poiii, şi vârînd un corn de al acestuia
în urdinişul roiniţei, o
ridică şi o ţine cu gura în sus acolo
unde j6că roiul mai tare.
PN
NI
(1) Cred. Rom. ain Măzănăesci, com.
de Vas, Zapraţan ; — com. de
S. Sa păr. T. Bălășel: «Câna mergi
la albine, să fii curat, ca şi cână
mergi la biserică.»
(2) Cred.

T.

Bălăşel:

Rom.

din

«Albina

și la icâne.>
(3) Dim. Dan,

Tera-Românescă,

e sfintă, căci numai

Credinţe pop.

jud.

Bucovinene,

Vâlcea,

com.

de

S. Sa păr.

câra ei pote arde în biserică
publ.

în

A
Gazeta . Bucovinei,

an, V, No. 5, p. 2: «Se crede că
cel ce umblă pe lângă albine
să nu
mănânce usturoiii, că apoi ele îl
muşcă, fiind-că ele nu suferă mirosul
a uzoiulule i vapină ia SE PE:
T. Bălășel : “Când mănânci cepă,
să
1) Cred. Rom. din Ca cul pre e
ăvăli la tine şi te vor muşcă,»
PE -Arcii
din Pina - Roma
3 let.jud.
de Vâlcea,
Pant. Tatarăă, şi com. d e
'T. Bălășel: ;;—a celor
anescă,
com. de S. Sa păr.
dea
a
Be işel <Omeniii Teiae lala inim
.
Aga
ă, câna
merg in stupină,
albi, nele PIîi cunose
Și năvălesc la ei de-i mușcă.
»
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În cas însă când nici acâsta n'a

apucat

a o face,

când

roiul s'a prins de vre-un ram de pom, âtunci ţine roiniţa sub
roiul prins de ram, scutură puţin ramul, ast-fel ca roiul, despringendu-se de acesta,să pâtă .căd6 în roiniţă. Iar dacă
nu e în stare să scuture ramul, atunci iea o petică aprinsă
şi cu petica acâsta afumă apoi albinele, anume ca să se desprindă. Albinele, neputând suferi fumul de petică, se desfac
de ram sai de unde aii fost prinse şi se vâră în roiniţă.
După acesta se scobâră roiniţa pe încetişorul în jos,. se
se6te ţepoiul dintrînsa, se pune cu gura în jos lângă pomul
sat în locul unde s'a prins roiul, se pun pe fundul ei mai
multe frunze de Vrustur saii de bostan, şi acolo se lasă apoi
până ce înserâză.
Cum a prins a se îngâna diua cu n6ptea, se iea roiniţa
de acolo, se duce în prisacă şi aici întorcându-se cu gura în
sus, se stropesc albinele dintr'însa cu puţină mursă şi apoi,

întorcându-se iarăşi cu gura în jos, se răstârnă într'un ştiubeiii deşert, ast-fel ca tâte să cadă în ştiubeiii. Iar ştiubeiul
se întârnă apoi repede cu gura în jos şi se așeză pe locul
unde are să steă peste vară.
Albinele dintru început se cam burzulesc, mai
pe urmă

însă, fiind afară acuma

întuneric, încep

aşeză în ştiubeiii (1).
În unele părţi din Jera- Românescă

a se linişti şi a se

este datină

albinele şi nevrând

a se prinde de grabă

de

voesce

alt ce-vă,

cel

ce

să le prindă,

ca, roind

de un copac sail
să

se

aşeze

îndată

jos, să se prindă cu mânile de 6rbă și să gică:
«Cum m'am prins eii cu mânile de 6rbă, așă să se prindă

şi albinele de copac!» (2)
|
Însă cel ce voesce să le prindă, nu e bine ca în diua aceea,
când roiesc ele, să mănânce din grădină legume ori fructe,
(1) Dat. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei.
(2) Com. ded-l$, Theodorescu-Chiril
; — ean
Idem, Credinţe pop. asupra
gospodăriei, publ. în Gazeta săteanului, an. XIV, p. 503: «Când roiese

albinele și nu se prind de grabă de un

copac, ori de alt ce-vă,

să le aşazi jos, să te pringi cu mânile de 6rbă şi să dici:
«Cum

m'am

de ce-vă!»

prins

ei cu mânile

de &rbă, aşă

”

să se prindă

.

îndată.

şi albinele:
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fiind-că albinele nu se folosesc de legume și fructe, nici să
nu deă ce-vă din casă.
o
o
Iar dacă este cine-vă străin de faţă, când roiesc albinele
,

străinul

trebue

să-şi lase o haină la plecare, că de nu, atunci

fug albinele cari ai roit. Haina, care a lăsat-o,
se l6gă apoi
de ştiubeiă.
Asemenea

nu

E
e bine, când

|
|
ai mâncat usturoiri, ori ai băut

rachii, sait eşti mânios, să umbli printre albine,
apoi

te muşcă (1).

„cei

o

ele

Românii din -unele părţi ale Ungariei, precum
bună-6ră
din Şomcuta-mare, comitat. Satmarului,
când vor să

pringă vre-un roi, ung coșnița cu
perată, lat. Mentha piperita L. și o
adecă cu apă sfinţită.
Iar când prind a eşi albinele din
cu gura în formă cum cântă matca,
Și în6dă

dicând:

6rba,

buruenile,
Roiă,

sau

roiuţul

Mintă sai Miintă pistropesce cu aghiasmă,

coșniţă şi a roi, flueră
apoi se pun jos —paup —

ori-ce plantă găsesc înainte-le,

mei,

Dat de Dumnedei,
De-i

sbură

M&:tem
De-i

pe

sus,

că. ești dus,

sbură

.

pe jos,

Prinde-te-oiă frumos! (2)...

33

Se întîmplă însă f6rte adese-or
i că pringâ

ndu-se roiul de
vre-un copac şi voind prisăcar
ul a-l luă de acolo, sai când
a apucă a se înălță fârte
sus, roiul nu voesc6 miaj
mult. să

intre în roiniţă, ci dă să Dugă.

"În casul acesta se întrebuințâz
ă

mai multe mijl6ce :spre .
a-l împedică dea fugi.
e
ee
Aşă unii încep a: svârli: asup
ra -luf țernă şi a-l stropi
cu.apă, alţii încep a zăngăni cu
topârele sati cu alte fiâre(3)
,
(1) Com. de a-l $. Theodorescui-Chirile
an,

(2) Com. de.d1 EL Pop.

(8) Dat. Rom. din Bălăcâna, con.

e

În

i

pa
ii

a

de Jemna: «Câna roiesc albinele
roiul fuge, să se arunce.cu
şi
ţernă înaintea lui»>;—a celor
din Liugi, com.
de Em. Teutul: «Dacă roiul
„Vrea să fugă, se ica o.doniţă.
cu. apă şi se
începe a se stropi asupra lui,
atunci albinele se pun pe un
arbore»;—

.
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iară dacă cel ce voesce al
mâniştergura în sus (1).
Neajutând nică acâsta, îşi
ieaii un fluture, care a fost
vara, prins şi omorît şi se

Sai ieaii un

.prinde e femeie, asvârle cârpa: şi
i
.
ieai refugiul la alte mijl6ce, Aşă::
văgut pentru prima 6ră primă.
asvâile spre dinsul.
:

cuţit, fac cu ascuţişul

săi

cruce în pămînt:

și apoi îl bagă cu vârtul la mijlocul crucii făcute (2).
Jeau patru albine, se înfige fie-care cu acul în câte o aripă.
şi se împlântă apoi câte una: în fie-care bortă de la o zâtelniță: pe care se.dâpănă bumbac, și anume acolo unde se.
bagă fofezele, se pune apoi vârtelniţa. într'un pom în. prisacă.
şi acolo, în vârful pomului, se învârtesce îndărăt şi se dice:
Pe unde-aţi vrut să vă duceţi,
Pe acolo să vă şi întOrceţi,
Înapoi să vă înturnați
Şi'n ştiubeiii să 'vă băgaţi,

- Să vă puneţi să lucraţi !
„Şi tot aşă de mai multe ori, şi albinele se întore înapoi (3).
” Se desbracă în pielea gâlă, se pune jos, iea trei fire de
&rbă şi înodându-le înaintea rolului, care s'a pornit să fugă,
iea apoi trei fire de la brâă Și făcând şi din acestea un nod,
dice:
.

Te leg să stai locului
Cum stă 6rba câmpului
Și-acest nod al brâului!
Făcând

acâsta,

înapoi (4).

cred

şi spun

Se

că

roiul îndată

“a celor din Tereblecea, dict. de Ana Nimegean,

se

întârnă

şi com. de P. Nimegean:

«Când roiese albinele, atunci încep sait a se aşeză într'un loc apropiat
Sai fug. Spre a le rețin ca să nu îugă, se aruncă înaintea lor cu apă
sai cu țernă>;—a celor din Igesci, com. de 1. „Zilinschi: «Dacă vre-un

roiit voesce să fugă, se aruncă spre el apă şi ţernă.»>
(1) Dat. Rom. din Bilea, com. de G. Tofan: «Când
” asvirle cârpa şi mâniștergura în sus, îar o sâmă de

cu top6rele, alţii asvârlă cu ţernă și cu apă.»
- (2) Dat. Rom. din Igesci, com. de'1. Zilinschi.
(8) Dat. Rom. din Udesci, dict. de Vas. Cimpoieş
(4) Dat. Rom.

din

Stănescii-de-jos, .diet. de

Ana

Ma

i

fuge roiul, femeia
bărbaţi zingănesc

|
şi de Zamfira Niculi.
Furtună,

Dim. Furtună; — a celor din Bălăcâna; com. de M. Jemna. .

şi com.

de
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După

ce s'a prins

se pune pe
acela

de

fundul

unde

«Să fii gras

acuma

roiul şi s'a

lui o mână

s'a. prins

plină

așezat

în

de-pămînt

roiul, şi se gice:.

ştiubeiii,

din locul

şi grei ca pămîntul !» (1)

Şi într'adevăr că nu într'un an şi nu
odată, mai ales când
timpul e frumos şi călduros, când sunt
multe plante înflorite,
atât 7matcele cât și roii se fac grași și
grei ca pămîntul, din
causă că sunt în stare a adună o mulţi
me de miere.

De aici vine apoi că, precum Gmenii
şi vitele, aşă şi TOiI,
respective toţi stupii, cari ati lucrat Şi
lucră bine peste vară,
cari
au strîns multă miere,
Dar ca să nu-ţi deehe

se pot frte lesne deochiă.
cine-vă stupii, e bine să-i legi

cu un brâti roș (2).
|
|
|
|
Sai se strînge în tustrele dilele Crăci
unului apa, în care
se spală
se pune
află

în

blidele, într'un.-vas mare, se fierb
e bine apa aceea,
apoi de o parte ca .să-se aşeze siărm
ăturile, cari se

ea,

şi dacă

apa

nu e limpede

cum

se cade,

se scurge
și se pune de a doua 6ră ca să fiârbă
. După ce a fiert deajuns se pune de o parte ca să se
facă limpede ca lacrima
şi apoi

se strînge întrun Şip și se păstr
âză până la primă-"
vară. Primăvara, când se scot
albinele afară, se înconjură cu

apa acâsta stupii și se stropesc,
anume
deochiă (3). .

ca să nu-i pâtă nime

În cas însă că s'aă deochiat, e bine
ca să se stropâscă cu

Susaiii, lat. Sonchus
bun de deochiat (4).

oleraceus L., pentru
,

că Susasul încă e
|

Am gis mai sus.că Albinele
roiese de la Duminica mare
și până la Sân- Petru, iar
când primăvara e ce-vă
mai târdie, până

la Sân/-Ilie. De la

Sânt-Zlie însă începând înaint
e,
încâtă de a mai roi.
Deci în diua de Sânt-Ilie
sau şi în diua AMacaveilor
(1 August), cari se consideră
ca gilele cele mai bune

În

2 0

şi mai potri-

(1) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de
Pint, Maerean, şi com. de Paner,

Prelipcean.
în

(2) Ss. Theodorescu-Chirilean,
giar,

cit. p. 503.

,

Credinţe pop. asupra gosp
odăriei, publ.

(3) Dat. Rom. din Volcineţ
, com. de AJ. Jijie.
(4) Dat. Rom. din Ciudeii,
dict. de M Popescu.
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vite, e datină din moși-stiămoşi de a se reteză stupii(1). Iar
Retezatul sai, după cum se mai dice:în unele locuri din:
Ţera-Româneâscă, Tunsul stupilor, se :tace. în următorul chip:
În diminâţa gilei hotărite pentru Retezatul stupilor, care
e o adevărată sărbătâre în casa omului ce are stupi, însă.
care nu se pote nici când face Lunia, Mercuria şi Vineria,
„căci fiind acestea dile de post, le va merge r&ă stupilor, vor
secă,

asemenea

ai casei trebue
Femeia,

care

şi Dumineca, pentru

să fie cât se pâte
trebue

să fio

că e giua Domnului,

toţi

de curați şi primeniţi.

curată,

gătesce

bucate

mai

multe şi mai alese, căci în acâstă qi vor av 'visita vecinilor, a rudelor şi a cunoscuţilor, chemaţi întradins pentru
acâstă di, ca să se ospeteze aici cu mere, cu băuturi îndulcite cu miere, şi alte bucate.

Casa este aşternută şi împodobită .ca în di de sărbătâre.
Bărbatul, care asemenea trebue să se păstreze curat, se
sc6lă cât.se pâte.mai de diminâţă, se șpală, se primenesce
şi, luându-și uneltele necesare pentru retezat şi vasele pen-

tru pus fagurii, merge

în grădină la stupină şi începe. Re-

tezatul stupilor, cum a apucat din moşi: afumă mai întâitt
stupul, punându-l cu gura pe un fumegaiii de cârpă curată,
care ameţesce albinele şi le gonesce spre fundul ştiubeiului.
Apoi cu un'cuţit, făcut ca o se6bă, începe a tăiă sait a reteză fagurii cam pe a treia:parte de la gură spre fund. Fieîn vasul: preparat anume .
care fagure 'tăiat îl ieă şi-l:pune
spre acest scop. Şi așă îi retâză el pe toţi fagurii de o potrivă-şi apoi aşâză uleiul la locul săi. ea apoi altul, şi tot
aşă face cu toți:
!
„La acâstă operaţiune este ajutat de un copil al săi, de vreo-rudă saii vecin cunoscător sai chiar şi de femeia sa.:
Nu e însă liber ori şi cine a merge la stupină; mai cu

s6mă
să

acum, căci fârte lesne se pâte întîmplă vre-unul, care

dedche

stupii,

şi atunci

albinele

cu îurie pe toţi câţi vor fi acolo,
nuă retezatul.

se

întărită

şi nu

răi şi muşcă

se mai pote

conti-

De la fie-care stup trebue să iea în așă măsură ca să-i r&(1) Com.

de S. Sa păr. T, Bătaşel:

«Ca să le>

mârgă bine stupilor preste

an, trebue să-i retezi la Sâut-Ilie sat la Jlacavei şi în giua de J/ocenici.»

1'70

mâe.de

ajuns pentru

hrana lui de 6rnă. Stupii slabi sunt

lăsaţi în pace pentru altă dată.
: După ce a isprăvit cu retezatul stupilor şi aşezatul aces.
tora la locul lor, se ieaii: vasele cu faguri şi se bagă într'o
magasie. Aci fagurii sunt storși de miere cu mâna sai cu
un

tâsc, anume

spre

acest scop

făcut.

Fagurii cei mai frumoși şi plinicu miere
pe

talere

curate

şi se daii

De obiceiii se châmă
dele, credându-se că
miere din stupii ce-i
„parte de ei, şi dacă
prăpădi stupii. Dacă

blesteme vre-unul
Nu e însă bine
face vrăji

celor

chemaţi,

în acâstă

sunt aleși şi puşi
ca

să mănânce.

qi vecinii, cunoscuții şi ru-

eşti obligat a-i chemă și a le împărți
ai, căci de aceea ţi-a făcut Dumnegei
n'ai da şi altuia, atunci lesne ţi se pot
nu chemi vecinii, se pote întîmplă să

stupii tăi şi atunci se prăpădese.
dea chemă în acâstă gi pe cei. ce

şi farmece,

căci aceştia vor căută să-ţi fure

scii

măcar

un pie de miere, cu care mai pe urmă vor vrăji saii
fermecă,

Şi atunci

stupii

va răbdă

să

blestemăţii.

tăi se

vor

prăpădi toţi,

se întrebuințeze

i]

Şi vrăjitorii şi fermecătorii

sfinta

căci Dumnedei

miere

|
scit

la ast-fel

nu

de

|

că tocmai

miezea

furată

la aceste dile mari e mai cu putere la vrăjile
şi farmecele lor.
- FOrto rar se obicinuesce a se trimite faguri
de miere la
altă casă, Prea rar se trimite la persne
de încredere şi de
distinsă
țătorului,

consideraţiune,

precum: preotului, primarului, învă-

proprietarului și la rudele

După ce aă
mănâncă şi se
Masa acâsta,
s6ra târgii, saii

cele

mai de -aprâpe.

gustat invitaţii din miere, se pune
masa, se
bea Puică îndulcită cu miere.
la cei mai cu dare de mână, se
ține până
chiar Şi până a doua di, transformându-se
une-

ori în:petreceri sgomotâse

cu beţii, cântece de lăutari

Și jocuri. Şi t6te acestea pentru ca
să fie spre sporul albinelor.
După masă, vasele cele pline
de miere şi uneltele ce aă

servit la retezat şi stors mierea,
se spală cu apă curată și
apa acâsta îndulcită se numesce
musa de miere sai lapte
"de miere, şi se dă 'copiilor ca
s*o bea pr6spătă..
De la acâstă

masă

vine

apoi

şi dicala:
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«d

fi dulce

mâncare

ca mursa

de miere»,

care

se

saii o b&utură prea dulce (1).

dice despre o

În Bucovina e dâtină ca mursa- acâsta să se fârbă şi apoi, puindu-se într'un vas .de lemn, :balercă . sai bolobocel,
după cum e şi de multă, se face dintriînsa un fel de bă5utură spirtsă numită ied, miîiied sai îiied.
* Fagurii se ferb într'o căldare şi. apoi se t6rnă întrun să- |
culej de pânză rară şi de aicia curge într'un vas mai mă- |
ricel, în care se află puţină :apă. Cera se. alege de- “asupra

vasului, şi după ce se r&cesce se alege.

Apa rămasă sub câră se numesce z6mă de. boștină, şi se
dice că este bună de mai multe feluri de bâle, mai cu s6mă
însă pentru friguri, dacă cel bolnav de friguri se scaldăîîntrînsa; iar resturile de faguri, rămase în săculeţ, se numesc
boştină, în Bucovina şi Moldova : hoștină.
Săculeţul se pune pe o blană, care cu un capăt se pune:
în vasul unde are să curgă câra cu z6ma de boștină şi pe
săculeţ. se 'apasă.-cu un făcălej, ca să se stârcă bine câra.
-.Cera alăsă se mai topesce încă odată în cer atițe. sai căl-

dări şi se strecGră prin fuiâre de cânepă în vase cuiate, de

unde răcindu-se se scâte apoi sub forma de sloi de ceră (2).

„ Cei mai mulţi Români, respective prisăcari, din Bucovina,
îndatin6ză de a reteză stupii.pe la Probaje, adecă la Sehim-

barea la faţă a Domnului, 6 (19) August (3).
„ Deci omul, ce-i retâză, face bine dacă dă mai întâiii cui-vă

să. guste din faguri, şi abiă după aceea

mănâncă

dintrînșii, căci făcend așă va av6 tot-deauna

el singur

faguri plini (4).

Retezatul. saii-tunsul stupilor e un lucru forte natural, căcă

printrînsul

nu se face nimica

alta, fără

din fie-care.stup, cât.se crede că e de
Ueisul stupilor. însă, care se tace. pe
momentul când. stupii aii:să.se aşeze
tre cele mai barbare operaţiuni făcute
supra

stupilor.

(1) Com.

se iea numai

atâta

întrecut.
E
la sfârşitul tâmnei în
la ernat, e una dinde sătenii noștri a-

-

de $. Sa păr.

T. Bălăşel..

(2) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel..
(3) Dat.

Rom.

din

Şcheia,

com. de d-l Paner.

(1) Dim. Dan, Credinfe „pop. Bucovinene,
an. V, No. 37, p. 2.

Prelipeean.

publ. în Gazela

Bucovinei,

:
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Stăpânul stupilor adecă, înainte de a aşeză stupi la er:
nat, cercetâză pe fie-care stup în deosebi să-vadă -dacă are
miere din destul pentru 6rnă. Acâsta o constată el prin greu:
tatea uleiului. Pe cei grei îi aşeză la ernat, iar pe cei mai
slabi îi ucide aşă: întârce uleiul cu gura în sus şi t6rnă

apă în el. Clătesce puţin uleiul, ca să pătrundă apă în tâte
părţile, apoi înt6rce iar uleiul cu gura în jos şi scutură apa
„Şi albinele parte mârte, parte ameţite;, şi după acâsta recoltâză toţi fagurii din uleiă, iar uleiul gol îl păstrâză pentru
-roii din vara viitâre (1).
Românii din Bucovina din contră îi ucid ast-fel: ieai un
petice sau o cârpă, topese puci6să, o înting în puci6să topită
şi apoi,

apringend-o

şi punând-o

să ardă

sub

fie-care stup

slab, tâte albinele dintr'însul, înăduşindu-se de mirosul puci6sei şi al fumului ce ese din petică, pier şi cad morte una
după alta jos (2).
* După ce s'ait ucis acuma toţi stupii cei slabi, cei tari se
pun la ernat în bordeie într'adins făcute, sait în femnice
zidite din cărămigi sati încheiate din lemne şi acoperite cu
„stuf,
.
Uleele în bordee saii temnice se aș6ză în rând, şi se pun
cu gura pe turte făcute din măciuci de scaeţi, lipite unele

de altele, ast-fel ca şârecii să nu pâtă pătrunde în năuntru.
Sai se pun pe blăni curate și pe lângă gura uleiului se
pune cenușă, tot ca să nu pâtă pătrunde ş6recii înăuntru.
Şi iarăși ca să nu p6tă pătrunde ş6recii în năuntrul ule-

iului,

i se

astupă

şi rana

şi aerul pte-pătrunde
în dungi (3).

cu o

şi nici

c6dă

ș6recii

de

dovlâc,

așă

că

nu încap, fiind câda

„ilbina e considerată şi ţinută de către toţi Românii?din
tote părţile de sfântă şi ca atare de cea mai curată fiinţățde
pe faţa pămîntului, una pentru că ea este făcută, după credinţa Românilor din Moldova, din lacrimile Aaieii Dom-

nului (4),

iar după

a Românilor

(1) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel.
(2) Dat. Rom. din cele mai multe părţi
(3) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

(4) B. P. Hasdei,

Fry.

Magna,

din

ale
|

t. 1, p, 749.

Transilvania, pentru
|
Bucovinei.
|
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că ea e slujnica Maicii preacurate (1), al doilea

pentru că

ea nu are abur într'insa ca cele-lalte musce, ci are suflet,
şi de aceea nici nu more 6rna, ci stă vie şi are trebuinţă
de mâncare (2), şi al treilea pentru că adună miere, miiiere
sait fiere, care e bună nu numai de mâncat şi mai ales în
gile însemnate, ca Ajunul Crăciunului şi al Bobolezei, apoi la
îmmormîntarea celor repausaţi şi în Sâmbetele morților, când

se face grâzi cu miere şi colivă, ci şi pentru o mulţime de
l&curi, precum şi pentru îndulcirea ţuicei. sai a rachiului cu
dînsa la gile mari, la nunţi, la botezuri sai cumetrii şi la
colăcimi, căci Românul nostru consideră ţuica sau rachiul
îndulcit cu miere ca una dintre cele mai delici6se băuturi,
după cum se pote vedâ acâsta şi din următârea doină din
Tera- homânăscă :
Du-te, neică, ducu-ţi

Cum

Du-te, neică,

Cum

Şi-o să-ţi ferb vre-o două pere;

doru,

duce vîntu pârjolu ;
ducu-ţi

Du-te, neică, şi să vii
Colea 'ntre Sântă-Mării,

mila,

duce uliul găina;

Du-te, neică, vino lică,

C'o să-ţi dai rachiii din sticlă;
Du-te, neică, vino

lele,

Când se cce cârna'n vii
Şi struguri în hăbdaăi
Și porumbii staii grămedi,
Să vii, neică, să mă vedi! (3).

C'o să-ţi daii rachiii cu miere
Mai departe pentru că ea adună şi ceră, care asemenea
se întrebuinţâză la o mulţime de I6curi, precum şi pentru
lumânări de dus la biserică, de aprins şi de ţinut la îneredinţarea pruncilor şi cununia mirilor, precum și când r&pos6ză vre-un creștin. Ba ce este încă şi mai mult, cu lumina

de câră curată se deschid chiar și uşile raiului (4), căci iată
ce ne spune
Banat:

în

privinţa

acâsta

Sânta Vineri a avut un fecior
Ca un mândru domnişor;

o

rugăciune

poporană

Din ochi lacrămi îi mergeă,

Nime'n lume
Făr'de Lina
Magdalina

nu sciă,

Din inimă sânge îi cură,

Şi surorile lui Lazăr,

(1) Cred. Rom. din Madaraş, com. de d-l Th. Â. Bogdan.
(2) Com.

de S. Sa păr.

T. _Bălășel,

(3) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(4) Com. de d-l Ios. Olarii.

din

Ci fu alia,
Din albină se făcăi mierea,

Cari se duseră

pe câmpul lui:
- [Iordan,
Culegând îlori de amin
Şi deteră. cu picioru'n spin;

Mierea

Ci acela nu fu spin,
O variantă

cum

făcu

ceră,

Cera s'a aprins

„Raiul s'a deschis . ...(1)

a acestei rugăciuni, tot din Banat,

sună pre-

urmâză:

ME suii pe-o scândurușă,
Mă'ntâlnii

c'0

albinişă,

Albinuşa face mierea,
Mierea face

câra,

Cera se aprinde,
Raiul se deschide. . . (2).

A doua
“M5 suii pe

variantă, aşișderea
o scărușă,

M&ntâlnii c'o albinușă,
Albinuşa face mierea,
Mierea

face

c&ra,

Cera se aprinde,
Raiul se deschide...
A

Am

treia

variantă,

Dumnedeii
din

e?o alghineă,

Alghina a făcut câră,

A

cu noi la masă (3).

Zransilvania :
Raiul s'a deschis,
Pomete

Înflorete,

"Câra s'a făcut lumină,
Lumina

Cruce'n cer și pe pămînt
De la Dumnedei cel sfint,
Cruce'n casă
Şi pre masă.

Îngeri'n prejur de casă,

plecat pe- -o căliceă,

M&'ntâlnii

din Banal::

Dumnedei

sânt să ne erte ! (4)

s'a aprins

patra

variantă,

Albinifa
Face mierifa,
Din mieriţă
Se face cerifă,
Din ceriţă
Luminiţă.

din

Bucovina :
Luminiţa s'a .aprins,
Raiul lumii s'a deschis,

Raiul, grădină
De
De

mirosul florilor,
cântul păsărilor !.. (5).

(1) B. P. Hasdeu, Efym. Magu., t. I, p. 718,
(2) Com. de a-l Aurel Iana, preot în Maidan.
(3) Com. de d-l Ios. Olarii.
(4) Hasdei, Efym. Magna, t. 1, 748.
.

(5) Dat. Rom.

dulce,

Eu din tine nu m'ași duce

-

din Plăvâlariă, com. de Vas. Zăprăţan.
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:

A

cincia şi ultima

variantă,

din

Dobrogea :

Albia face miere,
Mierea se face câră,
Cera se face făclie,

Făclia s'aprinde,
Raiul se: deschide,
Maica Domnului pe toţi
În braţe ne cuprinde... (1).
De 6re-ce însă cra e menită mai mult spre facerea luminărilor de dus la biserică şi ca un mijloc spre vindecarea

Gmenilor de o mulţime de bâle, de aceea după credinţa poporului,

e păcat

a'o

întrebuinţă

la ceruitul

podelelor, după

cum îac o s6mă de: boeri (2), ori ao înjură saii ao da dracului. Cel ce o face acâsta, acela ca cra se va topi, căci ea
e sfântă ca şi albina,

Iar când. dai

care o produce

ceră de

(3).

|

pomană, e bine s'o săruţi, căci fă-

când. acâsta, pe cea-laltă lume o ai (4).
Mai departe se crede că fiind albina fiinţa cea mai curată
şi mai sfintă de pe faţa pămîntului şi tot de odată şi cea mai
binefăcătâre, şi ca atare fârte plăcută lui Dumnegei, de

aceea e î6rte mare păcat.a o înjură sait a o da dracului (5),
ori a dice că ea piere, ci numai

Asemenea
se supere

că mâre (6).

şi când îl muşcă pe cine-vă încă nu e bine să

pe'dinsa

şi cu atâta mai puţin

să îndrăsnescă

a

o sudui (7).
(1) Hasdei, Efyn Jagu., t. 1, p. 1718.
i
(2) B. P. Hasdei, Fam. Magu., t, I, p. 1748.
(3) Com, de S. Sa păr..T. Bălășel: «Ccra de fagure
din ea se fac lumînări,
E păcat mare să înjuri

(1) M. Lupescu,

cste sfintă,

căci

cari „ard în biserici şi la tâte slujbele sfinte.
ori să dai dracului cera, căci te vei topi ca ea.»

Superstiții,

publ. în

Gazeta

sătenului, an.

XV, R.-

Sărat 1898, p. 58,

(5) Com. de. S. Sa păr. T. Bălăşel: «Albina e blagoslovită de Dumnedeii, de aceea e păcat mare s'o înjuri, s'o dai dracului,
-vinte urîte.»
(6) Cred. Rom. din Volcineţ, com. de Al. dijie.

şi să-i dici cu-

(7) Com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean: «Albina e considerată de
țărani ca musca cea mai binefăcătâre, de aceea unii crescători, când
sunt mușcaţi nu numai că nu se supără pe ea, dar să mai îndrăsnâscă
s'o sudue! Ar fi mare păcat, căci o consideră ca o muscă sfintă.»
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Tot din causa acâsta că albina e sfintă, Dracul se'pâte pre.
face în ori-ce fi6ră sai dobitoc,în ie însă şi în albină
nici

odată (1). .

Chiar şi în

vis albinele

însâmnă

duhuri

aceea se şi crede că dacă vis6ză vre-un
sburând, îi va merge fârte bine (3).

curate (2). De

om bătrân

albine

Toid mierea, fără deosebire, e dulce, bună de mâncar
e
şi de l6c.pentru tâte b6lele, pentru că ea este făcută
din

tâte florile.

o

dlierea de oii

.

însă e cu mult mai curată,

|

mai

frumâsă

şi tot odată mai bună decât cea de matcă,
adecă decât cea
de la stupii cei mai bătrâni, din causă
că partea cea mai
mare a fagurilor acestora e mai veche.
|
Drept dovadă despre acâsta ne pote
servi întru cât-vă Şi
" următ6rea poesie poporală din

Transilvania,

liştei:

Scii tu, bade,

ținutul Să-

scii. tu scii,

Când eram tineri copii:

Și
Şi
Și
Şi

"ncepeam dragostea "ntâii,
veniai sâra la noi:
mâncam 7niere de roi
ne iubiam amândoi (4).

Și dacă mierea de rotii e maj
bună decât cea de matcă,
atunci de sigur că cea de paroiii
e și mai bună. Tot aşă și
fagurii acestuia.

AR
Din causa acâsta apoi Româ
ncele, cari aă: trebuinţă
- de
miere și de câră spre preparar
ea unor medicamente,
folo

sesc mai cu s6mă mierea

câra

de paroiii

se afumă

și câra

cea

gdoci de fagur de Paroiii se
vindecă
strecbră

adecă

apă

——

de paroii.

Aşă

de

iar

cu

orbalț.

Se

cei ce aii durere

cap;

cei ce ati

ne începută prin găocile
fagurilor
-

.

cu

aces-

”

(1) Hasdei, Zfyon. Magu.,
t. 1], p. 141 ;—com. de S.
Sa păr. Te Bălăşel:
«Dracul nu se pte face
stup cu albine, căci nu-i
pâte numără albinele.»
(2) Cred. Rom

.

(3) Dim.

Cernăuţi
(4) Com.

din Volcineţ, com.

de q-l Al. Jijie.

Cred, pop. Bucovinene
publ.în Gazeta Bucovine
i, an. V,
1894, No. 99:
d
Dan,

de d

B.B.

Iosof.
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tora şi, după ce s'a strecurat, se

dă

baiț ca să beă (1).
Paroii însă se produc

apoi celui .ce are

or-

de regulă numai în verile cele mai

îrumâse şi mai măndse. Din causa acâsta apoi se întrebuinț6ză la l6curi mai cu s6mă mierea şi câra de roiă. Şi numai
în. lipsa acestora cea de matcă.
Fiind-că Albina se pitulză atât de

și apoi sbâră bâzâind numai
aceeu

ea caracteris6ză

după

adese-oră

în

a

iseda.
Drept dovadă

despre

acâsta,

pe

încetişor într'o flâre

ce o supsese
legendele

lângă

bine,

de

poporane

pe

legendele

repro-

duse în fruntea acestui articol, mai cităm încă. şi următorul
pasagii dintr'un basm din Țera-Românescă, intitulat Jugulea:
<Ţugulea priponi caii, apoi. dându-se de trei ori peste cap .
se făcu o albină, şi plecă spre miaqă-n6pte încotro şedea

Smedica pământului.
|
”
«După ce ajunsa acolo, sbârn! în sus, sbârn! în jos, intră

în casa. Smedicei şi ascultă ce vorbiă cu Smei;, ginerii săi,
şi cu Smedicele, fetele sale» (9).
|
Pe lângă numele săi de îsc6dă, albina mai are şi pe a-

cela de o gângonă

rcutăciâsă,

şi anume

din

causă că al-

binele cele lucrătâre înghimpă fârte dureros cu așă numitul ac, pe care îl are şi matca, deşi ea nu-l întrebuinţeză

nici odată, ast-fel că poporul crede că dînsa nu-l are (3).
Albina lucrătâre şi trântorii, mierea şi câra le întâlnim
f6rte adese-ori şi în proverbe, în locuţiuni proverbiale, şi
în

cimilituri.

Iată şi proverbele,
cari figurâză Albina:

|

respective

Albina şi de ne muşcă,

se gice despre stăpânii
mult ne miluesce.
Albina în gură
cel mai otrăvitor.
(1) Dat. Rom.

dar

locuţiunile

cu mierea

mai

în

ne 'ndă6pă —

cei buni, ci de ne mustrâză,
„:

ţine mierea cea
:

|

proverbiale

dulce,

dar

şi în codă

din Măzănăesci, com. de Vas. Zapraţan.

şi
|

acul

|

(2) P.Ispirescu, Legende sai basmele Românilor, Bucuresci 1882,
p.315.

(3) Hasdeii, Eh/m. Magn., t. 1, p. 147.
Marian,

Inseclele,

:
19
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„C'albina, în gură cu miere
Şi 'n codă ac şi fiere —

arată năravul celor făţarnici.

|

Albina din ori-ce lore strînge
miere îl.preface.
A
Sau:

mustul cel mai

bun şi în

Albina vreduică însă
D'or ce fl6re face strinsă,

adecă cel înţelept la învăţătură alege pe cele mai bune și
cu
ele se împodobesce. Nu e lucru din care să nu poţi
trage

"vre-un folos.

Albina cu cât mai mult sbârnâe cu acul asupra
ndslră,
atât rodul cel mai dulce nouă ne aduce—

se dice pentru stăpânii cei buni.
Albina

adecă

de viespe, cât cerul de pământ,
cel roditor de cel sterp.
|

Care a furat stupul,
Deşi şi-a scuturat trupul,

„Dar albina din căciulă
E de dovadă destulă —

se dice despre
Gre-ce

cel vinovat,

a cărui greşâlă

semne.

se vădesce

din

Aici o tovărăşie între albină şi
între trântor, unul mun

cesce şi altul mănâncă

d'a, gata,

:

adecă între muncitor și leneş.
L-a muşcat albina de limbă —
„se dice despre unul care nu vor
besce,

tatec.

Harnic ca albina.
Vine încărcat acasă

care stă tăcut, pros-

ea o albină —

se dice despre omul muncitor,
care îngrijesce bine de
nicii săi, îndestulâ
ndu-i

Ca

albina

de nu

le lipsesce

la voiul sei Petrece,

.

nimic.

Ccas=

1/9

adecă

fârte bine (1).
Ca albinele la fag se adună,

adecă unde e bine sait ce-vă de câștigat.
Vine binele
Ca albinele,

Albina

vine

încărcată

de

„spate, pe burtă —
se dice despre
Aduce

ceră şi

miere

pe

picidre, pe

un om strîngător.
ca o albină.

Încărcat ca o albină—
se dice de omul care îngrijesce bine de casnicii săi,
căutând
să nu le lipsâscă nimica.
Harnie ca o albină, strângttor ca o furnică—
se

dice despre

cei harnici

Fii înţelept ca şerpele,

turturica (3).
Albina împunge
A fi ca albina

și strîngători (2).
muncitor

ca albina şi doritor

aprig, dar tot ei îşi strică mai răi (4).

la casă,

adecă a fi forte harnic, forte strîngător. D.

ca albina

ca

la casă, căci el din tâte părţile

ex. preotul este
aduce.

A vorbi ca albina,

adecă a vorbi fârte ușor, fârte plăcutşi delicat.
A albini —

se dice cu două înţelesuri:
a) Cu înţelesul de a arătă o mişeare,o acţiune ; de ex. X.

albintză, adecă alârgă în t6te părţile
(1)
(2)
(3)
p. 56.
(4)

după cele ce-i trebue.

I. A. Zanne, Proverbele Românilor, vol. I, Bucuresci 1895, p. 312—314.
Hasdei, Etym. Magn., t. 1, p. 045.
.
Dicetrea.
din Selagii, publ. în Şegătârea, an. IV, Budapesta 1878,
|
Sedătorea, an. III, Budapesta 1877, p. 41..

180

b) Cu înţeles de a arătă ivirea unei lumini,
bire ivirea gilei: se albineză de diud (1).
Despre

şi cu deose-

Roiu:

Ceea ce la roi nici un folos aduce, nică albinei îi place,

adecă ceea ce nu ne folosesce nici o plăcere

|

nu

ne

aduce.

Umblă ca să prindă voiul,
Să-şi întârcă înapoiul —

se dice despre

cel prost.

A umblă ca un roiii fără matcă,
adecă de colo până colo, zăpăcit, fără scop.
Roiul

fără matcă

îndată

se prăpădesce,

adecă norodul fără stăpân.
Miron

Costin:

«Ce

tocmâlă

voii fără matcă» (2).

să hie la o 6ste

ce erâ ca un

Ce umbli, mă, ca un voii fără matcă?—

se dice unui om
A

adecă:

ce umblă

de colo în colo. (3).

roi,

a muri,

Când

mâre

cine-vă,

se gice

că a roit stupul

popei. În datinele poporului, mai ales din Tera-românescă,
intră ca dacă ai stupi, să dai preotului unul ca să-ţi facă
un sărindar. Acesta este mai bine primit înaintea
nedei, ca cel făcut pe bani saii altce-vă (4).

Despre

Trântori:

Ale

Cei leneşi

trântorilor

şi buni

urlete

de

S. Sa păr.

ale albinelor

de nimica

decât cei cari muncesc
(1) Com.

lui Dum:

sunete

fac mai multă larmă în lume

şi produc.

T. Bălăşel.

astupă.

.

(2) Zanne, Proverbele Românilor, vol. I, p.
610—641,.
(3) Hasdei, Etym. Magna. t. I, p. 45.
(4) Com. de S. Sa păr. 7. Bălăşel.
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Trântorul d'a gaia mănâncă.
Sai:
Mănâncă ca trântorul d'a gata—

se dice desprecei
gata.

ce fără nici o muncă

vor să mănânce de-a

Vei să ai miere îndestulă şi bună? curăță mai întâiii stupul de irântoră ce mănâncă mierea d'a gata şi în zadar,

adecă de cei ce nu muncesc şi ei mai mult se folosesc, ca să dobândesci rod bun şi spornic de la slujbași.
A

trăi ca un

se gice de omul

trântor—

leneş, care se folosesce

de munca

Dacar face toți copacii flori, dac'ar
miere,dacar face şi trântorii roi, —

face

şi

altora.
muscele

se înţelege pe din afară că am av mare îmbelşugare, şise
dice pentru cei leneşi ce nu muncesc, şi pentru cei ce nu

sunt destoinici de nimic, ce nu ne daii nici un folos (1).
Unde sunt trântori mulţi, acolo
A fi trântore,

a fi om leneş, puturos, care
altuia. <A/€ trântore,

mănâncă

e> puțină miere

pe

de-a gata

(2).

munca

ce nu te apuci de trebă ?»

A se trântori,

a se transformă

din ce-vă

activ în sedentar

(3).

„Despre stupi :
A fi stup de bogat.
Sai:
E ca un stup

se dice despre

un

neretezat —

om

A se face stup

adecă

|

are de tâte cu belșug.

de bani,

cu avere.

(1) Zanne,
(2) Din

bogat, care

Proverbele Românilor, vol. 1, p. 149 şi 612-678.

Transilvania,

com.

de a-l] Th. A. Bogdan.

(3) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel,
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La stup

la lucrul bun

de miere, rotii de musce,

și plăcut, mulţi se grămădesc

(1).

Cine-a furat stupu:
Dumnedei să-i uşureze lrupu;
Aierea

S"o mănânce cu muerea
Şi cera
S'o

ardă

sera —

se dice în glumă celui care spune că i s'ar fi furat vre-un stup.
Originea

acestei giceri stă

în următârea

poveste:

«Odată un Stupar, furându-i-se un stup, şi din multe dovedi sciind cine este hoţul, l-a dat judecății.
“La judecată mergâna și hoţul şi păgubaşul, hoţul a tăgăduit că a furat stupul.
<Păgubaşul a cerut judecătorului să pue să-l. jure.
„ «Hoţul,

ca hoţul, fiind om

sărutând

sf. cruce a jurat aşă:

şiret

din

fire,

închinându-se

şi

— Domnule judecător!
Cine a furat stupu:
Dumnedeii să-i ușureze trupu;
Mierea
S'o mănânce
Şi cra

cu

muerea,

S'o ardă sâra,
Aşă să-mi ajute mie Dumnedeii!
<Păgubaşul, fiind cam prosticel din fire, audind
aşă jură:
mînt, i s'a sburlit părul în cap şi a început
a strigă:

— «Destul, destul! opresce-l, Domnule:
bagă sufletu ?n foc!» (2).
Despre

A

mâncat

astă vară prea

ascunde

multă

are la inimă durere—

se dice despre femeile însărcinate;
«plânge rîsul d'astă vară.»

(1) Zanne.

că-mi

Miere:

Şi acuma

A

judecător,

miere

.

şi are același înţeles ca:

ac în miere —

Proverbele

Românilor,

(2) Com. de S. Sa păr. 7. Bălăşel.

vol.

1, p. 289—290

A

şi 665.

.
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se dice despre cei făţarnici, cari
trun sfat dat cu blândeţe.

ascund

un

gând

r&i

în-

J6că bine, moş Martine,
Să-ţi dati miere de albine,

cuvinte

cu cari

se ieaii

în rîs

acei

nevrând și mai mult de silă (1).

cari

fac un lucru

vrând,

În buze miere,
Și "n inimă fiere. Pre

buze miere,

În înimă fiere—

arată cugetul celui făţarnic

şi vielân.

A lins la miere de pe degete până ce şi le-a mâncat —
de prea mare lăcomie îşi face de: cap.
Fata

la vremea

ei, ca mierea

adecă dulce şi plăcută.

în fagul ei,

|
În faţă miere,
În dos fiere—

se dice despre

cel făţarnic, care-i;
Calbina

n gură

cu mâere

Și în c6dă cu ac şi fiere,
Din gură miere, iar din inimă. otravă.
Sai:
Cei mai mulţi cu mierea 'n gură şi cu fierea "n inimă —
se dice pentru cei făţarnici, arătând „năravul lor, adecă din
faţă s'arată că te iubesc şi pe din dos te sapă,
A unge la inimă cu miere,

*

„a spune cui-vă vorbe plăcute, cuvinte

de laudă, o veste dorită.

Limba & dulce ca mierea
Şi amară ca fierea,

adecă

vorba aduce şi mângâere şi supărare,

laudăşi defaimă.

A fi cu limba fagur de miere,
a fi dulce la cuvînt.
(1) Zanne, Proverbele Românilor, vol. 1, p. 8, 309şi 677.
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Unde:vede

o muere,

Par'că îl lipesci cu miere.
Ori unde

vede

muere,

Par'că îl lipesci cu miere.
Ori unde vede muere,
Par'că îl lipesce cu miere.

se dice despre

berbanțţi.
Din

ochi miere,

Din gură fiere —
se dice despre

cel făţarnie

şi viel6n.

Tăcerea
E ca mierea,
Tăcerea
E dulce

ca mierea—

se gice celui ce a vorbit în afară..de vreme,
guba lui.
Faguri

pa:

de miere sunt vorbele plăcute —

cine vorbesce frumos
Dicend

şi pentru

numai

e tot-deauna folosit (1).
miere,

gura

nu

se face dulce,

adecă nu e destul să dici,'ci trebue
profiţi ce-vă.

să şi faci, dacă vrei să

A fi mai dulce decât mierea,
adecă

f6rte

dulce.

bod la inimă.

Se dice

şi de un

om

prea. blajin

şi slo-

i

A fi dulce ca mierea —

se dice de ori-ce mâncare saă băutură
Miere

adecă

după

tobă,

dulce.

,

nimic, ce-vă închipuit, fictiv:

Am

să-ți dai miere după tobă.
|
d băgă mânile în miere şi a nu te linge
nu se pote,
a nu căută să profiţi, şi cam pe sub mână,
nu se pâte.
(1) Zanne,

Proverbele

Românilor,

228, 229, 285, 330, 764 şi 811.

vol.

II, p. 35, 112,

|

131,

135,

168, 211,

|
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„A fi gros ca mierea—

|

se dice de un lichid de bună calitate, d: e. vinul este gros

ca mierea.

> Să fie şi miere,

să fie ori şi ce fel de mâncare

sai băutură bună, şi nu mai

primesc (1).
Despre Ceră:
Ca turta de ceră,

A îngălbenit ca turta de ceră.
I se face faţa ca turta de ccră.
S'a făcut galben

de frică, de spaimă

ca turta de ceră,

(2).

S'a făcut ca cera de galben.
E galben

ca cera,

de îrică, de spaimă,

|

e bolnav

(3).

A ave nas de ceră,
A fi nas

de ceră.

de cgă,

Nas

a se supără

pentru

t6tă nimica

(4).

A fi galben ca ccra,

a fi slab, pipernicit, fără fire, fără vlagă.
A fi ca an fagure,

a îi frumos, plăcut la vedere (5).
Iată acuma

şi vr'o câte-vă

tâii despre Albină:

cimilituri,

şi

anume

mai

ân-

(1) Com. de S. Sa păr.T. Bălăşel.

(2) Zanne, Proverbele Românilor, vol. 1, p. 139—140.
(3) Usitate în Bucovina.
(4) Zanne, Proverbele Românilor, vol. IL, p. 307;—usitate și în Bucovina
,

(5) Com.

de

S. Sa

păr.

T. Bălăşel.
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Măciucuţa

glava

Măciucuţa

graba

Încunjură dumbrava.
Încunjură dumbrava.
Măciucuţa

grava

.,

Împrejură dumbrava.
Ulcicuţa grava

Încunjură dumbrava.
Măciucuţa

vlada

Măciucuţa

grabnică

Încunjură dumbrava.
Încunjură dumbravnică.
Harnica draga

Încunjură dumbrava.
Măricuţa

graba,

Merge la biserică
Şi se'nchină,
Vine-acasă
Cântă, se frâcă,
Şi plecă.

,

-

Eligă,
Meligă
Merge la biserică,

Închină-se,
Miră-se,

Vine-acasă vaită-se,
De cap trage:se.
Feligă,
Meligă
Merge la biserică
Şi se'nchină și se râgă
. Şi venind acasă se vaetă.

Încunjură dumbrava

Butucaș de teii,

De-a află
Bortă unde-vă,

Limbă de coteiă,
Pela Blagoviştenie

S'a băgă,

Pornesc

De

Baba

nu, ba.

6meni'n

bejenie.

jediţă

Măricuţa graba

Cu dinţii de cârtiţă

Încunjură dumbrava,

Face feciori și nepoți
Și le pune nume: hoţi.

Prăpădind

cheile,

Încunjurână ţările.
Albinuţa

gava

Încunjură dumbrava,
De are unde, se bagă,
De nu, șâde şi rabaă.

Mucenica

Încunjură

graba

dumbrava,

Ciuşti! în fund la Sava.
Măiculiţa glava
ncunjură

dumbrava,

Şede mâșa pe știubeii
Şi culege petrinjei.

Ciuşti! în fund la Sava.

Măricuţa

Încunjură dumbrava,

graba

Încunjură dumbrava,
Prăpădesce

cheile,

Încunjură ţările.
Merică,
Perică

Cimilica grava

Se bagă'n gură la Sava.
Din
"Din

mine
mine

ese miere,
ese venin,.

Eu sunt de mângâere,
Eu sunt și de suspin.

Cimilega grava
Încunjură dumbrava
Și face ciuști!în nas la Sava (1).

Be duce la biserică
Şi se'nchină şi se râgă
Se'nt6rce și se baligă ( ).

Nare

Țuiţă mânară,.

cârne

Şi tot împunge,
N'are

Scrisă?n

pene

Şi tot sbâră;
Mai mică decât boul
Și mai mare decât purecele

Unguresce .:
Și muşcă de prăpădesce

(2).

(4)

Am o vacă și-o mulg sâra
Şi cu dinsa satur ţera (5).

Găinuşa
Gălbinușă
Trece marea'n picioruşe,

Ună îiiilii di călugri
Tu un cufal udunaţ.

Măciuchiţă glava
Încunjură

grindă

Şi-mi grăesce

Divarligalui di cuţur
Ambitaţlii cuscri cântă

dumbrava.

Heligă,

(6).

Meligă

Despre Staupi :
Am

o casă rotunjră,.

Am

Mulţi voinici în ea se miară (7).

un

Şâde

'n

năpârstoc
e.

Şi-aruncă

Tăndăluș,
Mănaăluș
|
Ş&de într'un picioruș
Şi-aruncă cu săgețile

. la foc,;;;

cu săgețile

În tote părţile (9);
Am un moş

Șâde jos

În tâte părțile.

a

i

(4) Tâte cimiliturile acestea sunt adunate de mine din Bucovina;
Art. Gorovei, Cimiliturile Românilor, p. 8—9.
(2) Gâcituri din ArdEl, publ. în Șegildrea, an. Y, Budapesta

(3) Art. Gorovei, op. cit, p. 10.

cf. şi

1879, p. 95.

-

,

(1) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel.
:
(5) Revista «Tinerimea Română», Noua serie, Vol V, Bucuresci
p. 853.
(6) P. Papahagi, Din literatura pop. a Aromânilor, p. 339.:
«O mie de călugări, întrun butuc strînşi. a

1900,

«În jurul buștenului, cuscri, impătagi cântă. »
(7) Din colecţiunea' mea. . .

(8) G. Popescu-Ciocănel, Basme, sn6ve
50 și 101.
r

şi găcitori,

Ploesci 189%, p.

Şi dă cu săgețile '

Sub părete
Ciuciulete

În tâte părţile.

Cu mustăţi

Petrişor

" În tâte părţi.

Şâde ?n curişor

Şi dă cu săgețile

Butucel

În tâte părţile (1).
Despre

teii,

de coteii

(2).

:

Ceră :

Am o rochiţă, o. spăl în foc
Şi-o usuc în apă.

Şi uscată

În apă rece.

M'a trimis Dâmna de sus
La cea de jos
Să-i spăl iia în apă caldă
Și s'o usuce în apă rece.
A trimis Dâmna
La

de

Limbă

DOmna

de

M'a trimis Dmna

La cea de sus

Să-mi spele un zăbranie

În apă rece (3).

de sus

Ma trimis Dâmna
La cea de jos

jos

Să-i deă batista spălată
predice

de sus

Să-i spăl rochia ?'n foe
Şi să i-o usuce în apă (4).

În apă caldă
„Albina

de jos

şi timpul.

|

Așă dacă albinele mânecă disdiminâţă să-şi cul6gă miere
şi nu sb6ră departe, ci îndată se întorc, e semn de pl6ie (5).
Dacă

/huese

albinele

giua

cum că timpul cel frumos
ploios şi furtunos (6).
Dacă

albinele

se

şi n6ptea

se

depărteză

grămada înăuntru mai nainte
nunţă furtună şi plâie (7).
Când

va

la prisacă, însemnâză

schimbă

puţin

de stup,

de

se

a

în

posomorit,
|
saii intră cu

înseră,

albinele se fac rele, când năvălesc la om

e semn că se va strică vremea, va plouă.
Când albinele vin cu grămada de pe câmp
mai plâcă, e semn că pl6ia e gata.
(1) Com.
(2) Art.

de S. Sa păr. T. Bălăşel.
Gorovei,

op.

cit.

p. 9 şi 360.

(3) Art, Gorovei, op. cit., p. 68.
(4) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(5) S. FI. Marian, Sărbătorile la Români,
(6) Idem

de eadem,

p. 113.

(7) Şegătărea, an. VII, Oradea-mare

vol. 1, p. 118.

.

1881, p. 158-159.

acâsta

a-

să-l musce,

şi altele nu
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Când albinele astupă tâmna urdinișul stupului, e semn că
6rna va fi grea şi timpurie (1).
Trântorii când umblăpe dinaintea coşniţei, e semn
de

pl6ie (2).
Afară

|

de

cele

înşirate până

albine şi trântori, cât şi despre

aici,

„şi următdrele datine şi credinţe :

mai

există

stupi, miere

atât despre

Şi câră încă

Când visezi roi de albine, va plouă.
Albinele cari se pun pe şerpi devin veninate şi când te-ar
muşcă, se va umflă mai răi carnea şi te va ustură cumplit (3).
Fetele, cari voesce să fie jucate, ieaiă o crenguţă de la pomul pe care s'a prins vre-un roşii şi o pârtă la sine şi cred
că apoi dorinţa li se va împlini (4).
Trântorul e feciorul cel leneş al Satanei.
|
Când slobodi albinele primăvara, suflă de trei ori peste
coşniţă, că apoi nu vei av6 mulţi trântori peste an.
Când ai mulți trântori în stupină, e semn de an bun.
_
Yrântoriă de la o coșniţă de-i vei strînge, şi-i vei ţin
ş&pte săptămâni,
ati să ți se sporâscă roii de şâpte ori mai
mult ca de altă dată.
Dacă vei spânzură nouă trântori de-asupra coşniţei, vei
av6 miere mai multă ca în alți ani (5).
,
- Când dgiua Maucenicilor (sf. 40 ae Mucenici) va căd6 Vi-

neria şi Miercuria, în

acel an nu

va merge

bine stupilor.

Când va bate vînt în giua Mucenicilor, nu va merge bine
stupilor peste an.
Când va plouă în giua de Alucenici, va merge bine
stupilor peste an.
|

„După ce aii înflorit merii, stupii nu mai mor, Nu e bine să ţii stupi cu albine lângă răzârele cu ustu-

roi şi cepă, căci nu se prăsese.

(1) Com. de S. Sa păr. 1. Bălăşel.
(2) Cred. Rom. din Filpis, în Transilvania, com. de d-l Th.
A. Bogdan.
(3) Com. de S. S. păr. T. Bălăşel.
|
Ă

(4) Dim.

Dan,

Credinfe pop. Bucovinene,

an. V, No. 40,p.2.

:

publ.

în

Gazeta

Bucovinei,

Da

(5) Cred. Rom. âin Transilvania, şi anume din Felfalăă, Madara
ş,
Dredaţ, Fărăgău, Ludoş și Ardan, com. de d-l Th. A. Bogda
n.

.
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Copiii

mici, cari

ai nisce

cocol6şe

în păr,

e semn

că vor

av6 parte de stupi.
”
|
Când ţi-a fură cine-vă din stup; măcar unul, nu vei mai
_av6 parte de ei de aci încolo.
Cel mai mare păcat este-să furi-stupi, este aşă de păcat
ca şi când

Dacă
îi- tungi

ai fură

ce-vă

din biserică.

ai stupie bine să dăruesci unul şi finului tăi, când
moţul.

Dacă ai stupi e bine să dai unul preotului, ca să-ţi facă
un sărindar, căci acest sărindar este mai bine primit înaintea
lui Dumnedei, ca cel făcut pe bani sai altce-vă.
Nu e bine să vingi stupi, căci nu vei mai av6 parte dei.
Stupii cari fac tfagurii în curmezișul uleiului se numesc
stupi stângaci. .
„dierea albinei este sfîntă, de aceea nu e bine so înjuri.
Cine

înjură

de miere

nu-'are parte. de stupi.

şi de cera,

care

e asemenea

|

sfântă,

|

Pe mierea care o dai pentru. l6curi este păcat a luă bani,
saii pe care o dai unui bolnav de poftă (1).
De la cuv. Albină, rostit în Bucovina încă şi albgină, alb„Jhină şi alghină ; la Joţi sai la Românii din Munţii Apuseni al Transilvaniei și la cei din Istria : Albiră, pl. albire (2);
la cei din Ungaria: Aldină, pl. aldine (3); iar la cei din
Macedonia: Alghiină' (4), ca şi în unele părţi din Bucovina,
s'au format în: decursul timpului un augmentativ: albindică (5), precum şi mai multe diminutive, şi anume: albineă,
pl. albinele, albinică, albinidră, albiniță, albinușă, albinuţiă
-şi albirufă (6).
|
O poesie poporană din Transilvania,în care figurâză două

dintre diminutivele

din urmă,

sună precum

urmâ6ză:

Albinuţă, unde sbori,
„Ori te duci tu printre flori ?
(1) Com. de S. Sa păr. 7. Bălășel.
(2) Frâncu, Românii din Munţii Apuseni (Aoţii), Bucure
sci 1888, p.
85;— IL. Maiorescu, Itinerar în Istria, ed. II, Bucuresci 1900,
p. 92.
“

(3)
(4)
45)
(6)

Com. de d-l El. Pop. P. Papahagi, Din literatura Pop. & Aromânilor,
p. 849.
Gr. G. Tocilescu, JMaterialuri folkloristice, vol. I. Partea
1, p. 591.
Frâncu, p. 85; — cf. Hasdei, Etym. Maga,, t.
I, p. 751.
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Să culegi suc de pe ele,
Să depui în făgurele.
Sbâră, scumpă albiniţă,
Sb6ră ?n sat la mândra mea,
Spune-i,

scumpă

albinifă,

Căci mult sufer pentru ea (1).
Apoi colectivul: albinet şi albindrie, o mulţime de albin
e,
căruia-i corespunde albiniș.
Cel ce trăesce din crescerea albinelor: albinar, iar însăş
i
îndeletnicirea albinărie saii mai bine dis. albinărit.
Mai multe localităţi în România se ch6mă Albină:
un
munte în Argeș, un sat în Tutova, şi vre-o trei insul
e în

Dunăre.

Satul Albinesci în Argeș presupune

un nume

per-.

sonal Albina. Numele cătunului Albinarii în Buzăi ne
spune
că locuitorii lui vor fi fost dedaţi Gre-când cu cresc
erea az.

binelor (2).

De la cuv. Zrântor, pe lângă. dim. zrântoraș, s'au mai: format încă şi adj. trântu
= leneş
r , fem. trântu
= leneş
ă : omul
ră
acesta e trântur=e leneş; femeia acâsta e fârte trântură
=

e î6rte leneşă (3).

|

În fine mai e de observat încă şi aceea că Românii 'cred
cum că (6te insectelo încep a se ascunde pe la Diua Cruci
i.
„Deci şi albinele se bagă pe ernă în Diua Crucii, credându
-se
că mai departe va fi frig (4).
|
Iar după ce s'a băgat acuma. la ernatic, se caută ca în

decursul întregei erni să nu le fie prea frig, nici prea cald,

ci numai de mijloc, pentru că dacă li-i prea cald, li se
înăcresce mierea şi apoi mâncând-o pier, iar dacă e prea
frig,

încă pier (5).
(1) Zribuna,

(2) Hasdei,
(3) Dat. Rom.

7

an. 1893. Luna

Ziym. Maga.,
din

a

Maii.

t. I, p. 751-152.

Bucovina, com. Vicovul-de-sus,

:

.
dict. de T. Ionesi.

(4) Dat. Rom. din Frătăuţul noi, com. de Iul. Sidor.

(6) Dat. Rom.

din

cele 'mai 'multe

părţi

ale Bucovinei.

:

BONZARIUL.
(Bombus

terrestris

L,.)

Sub numirea Bonzarii saii Bondarită înţeleg Românii din

Bucovina

mai

multe

feluri

de

insecte,

cari se ţin de una și

aceeași specie şi familie, precum:
Bonzariul (1), Bonzariii de miere (2), Bonzarizi de câmp(3),
Bonzăroiu (4), Albină sai Albgină mare Şi Albină
de pădure (5), Albind de pămînt (6), Bondarii şi Bondar
ii de
(1) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Gavr. Berari
ii;—a celor din Gala:
nesci, dict. de G. Cârstean;—a celor din Bilea,
dict. de Chir. Horodnie;—
a celor din Vicovul-e-jo.dict.
s, de Isidor Calancea: <Bonzariul string
e
miere ca şi albinele. El își face cuibul
sâii în vre-o urmă de vită sai
intro gropiţă în pămînt pe loc costos
din bugiae (mușchiii)>;—a celor
din Vicovul-de-sus,

dict.

de T.

Ionesi: «Bonzariit se numesce acela
ce-și
face cuibul sâii în pămînt şi stringe miere
>;—a-celor Gin Putna, dict.
de Sam. Lucaci» ;—şi a.celor din Budeni
ţ, dicţ. de Mări6ra Dutcă.
(2) Dat. Rom. din Carapcii, dict. de
Vas. Câreii,
(3) Dat. Rom.

(4) Dat. Rom.
face

cuibul

săi

Qin Gura-Homorului, dict. de Dionis
ie Maximiuc, cant. bis.

din Galanesci, dict. de George

în pămînt

dict. de Chir. Horodnic:

îac cuibul

(5)
bina
bene
(6)

lor

în pămînt

şi anume

Galan:

în mușchiit»;—şi

«<Bonzarii sai Bonzăroii
şi string

în faguri

miere.»

<Bonzăroiul îşi
a celor

din Bilca,

sunt aceia carii

își

Dat. Rom din Putna, dict. de Sam.
Lucaciii şi Ioan Pusdrea: <Almare sai Albina de pădure e negră,
şi pe pântece cu vârste salşi una albă.»
:
Dat. Rom. din "Dorotea, dict. de
Ilie Brâdăţan: «Se numesce 47bină de pămînt de aceea, pentru
că-şi face cuibul sât în pămînt
, iar
într'însul nisce făguraşi, în cari
strînge miere ca şi albinele.»
a
-
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câmp (1); în Moldova: Bondariă (2); în 'Ţâra-Românâscă : Bânzarit, Bărzăun, Bărzăune, Bombarii, Bondariii şi Muscoiui (3);

în Transilvania: Bărzăun (4), Bumbariii, Bundariii şi Bun-

zariă (5); în Banat: Bârnăuz (6); în Ungaria : Bongarii, Bon-

(1) Dat. Rom. din Ilişesci;—a celor din Galanesci, dict. de Ioan Ungu-

rean şi G. Cârstean: <Bondariii şi Pondariul de câmp e tot una
Bonzariul;—precum şi în mai multe alte comune din Bucovina.

(2) Dat. Rom.

drușcă;—l.

din

Dumbrăveni,

Creangă,

Amintiri

pricina, începe a ne potti pe

jud.

Botoşani,

din copilărie,

fie-care

dict. de

Anton

cu

San-

Iaşi 1892, p. 4: <Şi cum află

la Bălan

şi a ne mângâiă

cu Sf.

Terarch Nicolae pentru durerile cuviâselor musce şi ale cuvioşiior
PBondarib;—Dr. H. Tiktin, Rumăânisch-deutsehes IVărterbueh,
p. 211: «<Bondar, pop. bondariii sm. Mold. bombar; Hummel f. (Bombus)
, z. B. Al.

P. P. 383 (că acasă te-i întârce... când Bondariii a face miere).
— Gr.
bongar Tr. CL. XVII, 166; bonzarii, bunzarii, B. — Dem. Bondăraş
Al. PP. 146 —Et. Anscheinend Nebenform v. bombar wozu auch a bon-

dăni (5. d.)—a bombăni
(aus. bodnari) «Bâteher»>

Hummel

hat mit einem

(3) B. P. Hasdeu,

zar (Covurluii)

stimmt. Immerhin mâge uuch an russ. bondari
erinnert werden; der dicke gestreifte Leib der

bereiften Fasse Aehnlichkeit.»

Et.

Magu,,

sai Bărzăun

t. 1, p. 143:

(Buzăi)»;—Dr.

<Albind

sălbatică, Bân-

H. Tiktin, op. cit., p. 211;

“«Bombar pop. Bombarii sm. Munt. Hummel f. (Bombus) Qu.—Mold.
dafir bondar.—Gr. bumbarii B. Et. Vgl. gr. fâu?os, lat. bombus «Sum-

men», nlat. bombus «Hummel». Vgl. auch bondar Et.x—Com. de $. Sa păr.
T. Bălăşel: «Bombarii şi pe une locuri Bondarii sunt nisce musce ce-vă

mai

mari

ca albina

cam

ca un

frântore,

scurte şi grâse,

şi corpul

lor

v&rgat şi acoperit cu perișori, în forma unei catifele. Înţpă ca viespea,

însă

nu

mor ca albina.

Ei

produc

miere

aşă

de dulce

ca şi cea de al-

bine, însă cu mult mai subţire, mai lichidă. Ei își fac căsuicile lor prin
paie, prin strașinile oleaburilor acoperite cu paie, şi chiar prin găuni

în pămînt, pe cari le umplu mai întâii cu paie. Căsuicile lor sunt rotunde, făcute din materii cer6se. În aceste căsnici Bombarii se prăsese
și-și depun mierea.»— Gazeta sătenului, an. XIV., R. Sărat, 1897—98, p.

402: «Bondar în Muntenia se gice Bărzăune şi Muscoiă.»
(4) Com. de d-l T., Frâncu; <Bărzăun, Bondarii, usitat în Muntenia
şi Transilvania, com. Brașov.»
,
|
"
(5) Com. de d-l T. Frâncu : <Bombariii, Bondariu, usitat în Munţii
apuseni ai Transilvaniei; vedi și Gazeta Transilvaniei, an. LĂ, Braşov
1597, No. 67: - «Fluturii, albinele și Bumbariă sburaii de pe o fl6re pe

altă fl6re spre a le suge nectarul.»
(6) Com.

de d-l Jos.

Olariii: «<Bârnduz

mai mare decât albina, ba
corpul pestriţ și cam păros.»
Marian, Insectele,

|
se numesce

chiar şi decât

trântorii

un insect

de

ce-vă

la albine, cu
13
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goiti, Bozgoiui
la Românii

donia:

şi Albină figănescă sai Albina ţiganului (1);

din Meglenia:

Bumbunar

Bumbar (2);

şi Agru-cumban

stris L.

(3),

iar la cei din Mace:

lat. Bombus

terre-

N

Bonzariul sai Bondariul de grădină, lat. Bombus hortorum L.
pi
Bonzariul sau Bondariul de mușchii, lat. Bombus museorum L. şi.
Bonzariul sai Bondariul negru, numit în Transilvania şi

Ungaria:
darius

Bânzoiă

şi Viespe ţigăntscă (4), lat. Bombus lapi-

L.

Afară de aceste patru feluri de Bonzari
încă; și

alte feluri

mai

mici,

Bondăraşi (5). - :
Toţi Bonzarii, fără deosebire, produc,
de

sbârnăitură

mari se mai află

cari se numesc

sai bonzăitură,

Bonzărași şi

când sbâră, un fel

care se datoresce unor cordi

situate în orificiile organelor de. respiraţiune (6), şi care se
exprimă prin verbul'a bânzăi, a bonzăi sai a bombăni şi

bumbăni.

a

De aici vine apoi că mâi tte numirile insectelor, cari s'ait

înşirat mai sus, sunt oiiomatopeice (7).
“Sunt,

însă

(1) Com. de

şi alte insecte,
d-l El.

cari

Pop;-- vegi şi M.

nu

se

țin de specia

Pompiliii,

Graiul

din Biharia, publ. în Convorbiri literare, an. XX, Bucuresci

și fa-

Românilor
1887, p. 1.003.

(2) Per. Papahagi, Românii din Megienia, publ. în revista «Tinerim
ea
română». Noua scriere, vol, II, p. 259: <Bumbăr s. trântor
(la albine);
cărăbuș negru, care produce sunetul buum! (Etym. onomatop
. bun!)
(3) Com. de d-l Per. Papahagi: «Agru-Cumban, sălbatec-cumban.
»
(4) T. Frâncu şi G. Candrea, Românii din Munţii Apuseni
(loţii),
Bucuresci 1888, p. 98: « Bânzoia, o viespe mare nâgră>;—Foişăra pentru
răspândirea cunoscințelor folosităre şi dubirii de carte
între popor, an.
I, Sibiiu 1886, p. 76: «Bânzoiii, viespe mare n6gră, Viespe
țigănescă,—
bânzoesc, bânzoitoriti»;—com. de d- E]. Pop.
Ă
(5) În Bucovina ;—Cihac, Dieţ., t. II, p.2i ;— Semenălo
rul, an. I, Bucuresci 1902, No. 16, p. 252: <E băietaș . .. În plânsul ciudos
şi neîm-

păcat, mișcă în aer mânuţele
Bondăraş resturnat pe spate
(6) Enciclopedia română, î.
(7) Dr. H. Tiktin, op. cit., p.

glenia, loc. cit.

şi picioruţele slăbuţe, de par'că-ar fi un
şi care se luptă de-a scăpare.»
I, p. 528.
211;—cf. Per. Papahagi, Românii din Me-
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milia Bonzarilor, dar cari asemenea bonzăese când
precum e bună-dră Gârgăunul, Slrechia şi Tăunul.

sbâră,

Prin urmare Românii din unele părţi îndatinâză de a da

unele dintre numirile Bonzarilor şi acestor insecte, mai ales
însă Gârgăunului.
Așă Laurian și Massim scrii: «Bombariă .. .„ muscă mare,
vespă mare cu ac f6rte înţăpos și veninos, lat. Crabro, în
acest înţeles cuvîntul se aude pe alocurea cu formă mai
mult sai mai puţin. modificată: a) prin strămutarea lui b în

d: Bundarii sai Bondarii, b) prin strămutarea lui ș din
ultima în penultima: Bondiariii sai Bundiariă (1).>
G. Crăiniceanu

v. Viespe

scrie:

<Bombar,

Bondar,

Găun (2).

Vespa Crabro,

Me

D-l los. Olarii îmi scrie: <Bârnduzii sunt de mai multe
feluri în mărime şi în colorile de pe corp. Cei mai mici fac
cuiburi prin 6rbă, iar cei mari fac faguri. fără miere prin

scorburile arborilor şi pe acoperemintele caselor.»
În fine q-l EL. Pop îmi serie: „«Bongarii, Bongoti şi Bânzoii sunt de mai multe sâiuri, şi anume:
« Găunul, cel mai mare între Bânzoi.
« Furişorul... e cât o albină muncitâre, dar mai subţire. Aceştia fac faguri prin scorburile arborilor şi prin podurile
|
caselor.
< Albina ţiganului... este un Bânzoii gros, rotund şi vărgat

cu negru-alb-gălbuiă, care își face faguri în pămînt învăliţi
cu 6rbă

şi cu

muşchii.

Acesta

strînge

în faguri

şi miere

dulce, bună de mâncat, pe când cei doi sălbatici de mai sus
scii să strîngă miere.»
Din tuspatru citatele acestea resultă că o s6mă de Români
daă una şi aceeași numire atât Bonzariului şi mai ales Bonzariului de câmp, lat. Bombus terrestris, care se ţine de
nu

familia

albinelor,

cât şi Gârgăunului,

lat. Vespa

Crabro,

care se ţine de familia Viespilor.
De re-ce însă Bonzarii saii Bondarii sunt aceia cari
bânzăese sati bonzăese mai tare când sbâră şi de 6re-ce chiar
şi Germanii numesc acâstă specie de insecte < Brummer,s
(1) Dicţ,, I, p. 222,
(2) Nomenclatura română

latină, publ. în op. cit., p. 328.
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după sunetul sait bonzăitura care o produc, de aceea, cred
eii, că numirile înşirate mai. sus li se cuvin numai Bonzavilor, şi asta cu atâta mai mult cu cât că poporul de pretutindeni. are pentru cele-lalte insecte numiri speciale, cară
nici când nu le dă vre- -unui Bondariu, ci numai insectelor
respective.
Toţi Bondarii, dar mai ales cel de câmp, cel de grădină
şi cel de mușchii, fac un fel de făgurași în pămînt, pe
cari îi învălese și acoperă cu 6rbă şi cu muschiii şi în boteele (1)
cărora strîng apoi miere ca şi albinele, cu acea deosebire
numai că mierea. lor nu'e aşă de multă şi de bună ca cea

de albină. Din causa

acâsta apoi se şi numără

ei la familia

albinelor.

Jlierea de Bondariu,
şi urşii (2), o mănâncă

după

care umblă

cu mare plăcere

f6rte tare vulpile

și băeţii, carii umblă

cu vitele la păscut, dacă făgurașii, în cari se află ea, nu
conţin mulţi căfei, sing. căfel, adect larve (3), iar Româncele
din Bucovina o întrebuinţâză adese-ori ca l6c contra morbului de dîusele, a. albejei atât la Omeni cât şi la vite, a
unNghişdrei şi a durerii de ochi.
Aşă cei ce aii de dânsele ieaii miere de Bondarii şi bumbac roşu şi, după ce descântă amândouă obiectele acestea
împreună, înting bumbacul în miere şi ung pe locul undei

dâre (4).

Tot spre

vindecarea

morbului

prind unul saii mai mulţi
(1) Diet. de Iordache
iiuţă.

de

dînsele o s6mă

Bondari şi puinduii să-i

de inşi

musce,

Bran, pălmaș în Paşcani
;— Botcă, pl. botee, chi-

„ (2) Com. de d-l S. 'Theodorescu-Chirilean : < Bondariul face miere,
dar
nu așă de bună ca cea de albină. După miere de Bondariă umblă
vulpile

şi chiar urşii.»

(3) Dat. Rom. din mai
dia Vicovul-de-jos,

multe

părți ale Bucovinei, în deosebi a celor

dict. de Roman

nu-s cu căţei, atunci fârte mulţi sug

Şorodoc:

«Dacă fagurii'de

mierea

dintr'î înşii» ;—com.

Bonzariti

de S. Sa

păr. T. Bălăşel: «De multe ori păstorii de vite şi lucrătorii
câmpurilor
găsesc colonii de aceşti Bombari. În general însă coloniile
lor sunt mici ;

ele nu trec de câte-vă sute
sesc o ast-fel de colonie de
loc, iar Bombariă le umplu
(3) Dat. Rom. din Udesci,

la coloniile cele mai numerâse. Iară dacă găBombari i îi sug mierea şi pun căsuicile la
la loc în câte-vă dile.>.
com. de Const, Jescu, stud. gimn.
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spun că în urma muşcăturii acesteia, durerea le-ar mai trece (1).
Celor ce aii albață, li se unge lumina ochilor cu miere
de acâsta,. care e ce-vâ mai albinâţă şi mai rară decât a
albinelor de casă şi care mânâncă apoi albafa (2).

Unghișăra e un fel de ciolan mâle, care

se face. în coda

ochilor la vite şi care acopere şi mănâncă apoi lumina ochilor. Cei ce voesc să vindece vngyhiș6ra acâsta, o ung cu miere
de Bonzariii sau o străpung cu un ac subţirel în care e
prinsă aţă şi cu aţa acâsta o scot apoi afară şio taie(3),
Cei ce aii durere de ochi, precum şi cei ce voesc să fie
frumoşi, se ung cu miere de Bondariii pe la ochi şi pe t6tă

faţa, spunând că făcând-o acâsta, durerea
teză şi faţa li se face frumâsă (4).

de ochi le înce-

Făguraşii de Bondarii sau hoștina acestora
din Bucovina o întrebuinţâză spre vindecarea

Româncele
durerii de

arechi. Se strîng făguraşii când

ovezele, se

cosesc

Gmenii

păstrâză peste tot anul, iar când unul sai altul capătă vre-.
o bâlă la urechi, şi din causa acâsta nu aude, fiind-căi s'aă
astupat, i se afumă urechile cu făguraşi de aceștia și apoi
îi trece (5).
Româncele din ]/oildova din contră o întrebuințâză spre
vindecarea uimei. O mâie adecă bine în apă călduţă, fac
dintr'însa un fel de alifie, şi alifia acâsta o pun apoi pe
uimă, în urma căreia uima se mâie, se sparge şi se vindecă (6).
Unele Românce din Bucovina întrebuinţeză ecra de Bondariă sai Bonzariii, ca şi cea de albine, sspre împestrirea

ouălor de Pasci (7).
(1) Dat. om.

din Vicovul-de-sus, com. de Const. Vasilovici,

stud. gimn.

(2) Dat. Rom. din Gura-Homorului, dict. de d-l Dion. Maximiuc;—a
celor din Vicovul-de-jos, dict. de Tănase Gheţăi: «Mierea de Bonzariii
este

bună

de albață.

Cum

se scâte

curată

din faguri,

aşă

se unge

cu

dinsa ochiul cel vătâmat cu albaţă.»
(3) Dat. Rom. din Gura-Homorului, dict. de d-l Dion. Maximiuc.
(4) Dat. și cred. Rom. din Straja, com. de Nic. Cotoz;—a celor din
Vicovul-de-jos, dict. de Sidor Calancea: <J/ierea de Bonzarii, fiind-că

se stringe

din

tâte

florile, se

întrebuinţeză ca l6c pentru

ochi, Se ung la ochi cu dinsa.»
(5) Dat. Rom. din Galanesci, dict. de Ilâna

Cârstean.

(6) Dict. de Iordachi Bran.
(7) Dat. Rom. din Bilca, dict. de Chir. Horodnic.

durere

de
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atât din

tot din Bucovina,

Alte Românce,

cera

cât şi din

mierea

de Bonzariii fac şi un fel de alifie numită îrari, şi

anume

în următorul

chip:

Jeaii miere de acâsta, apoi un pic de c/iclaz şi un pic de
pictră vînelă,
pisate, râșină

amândouă acestea f6rte bine arse în foc şi
curală de brad, unt-de-lemn, sei prâspăt de

ie, şi pe tâte acestea le pun într'o tigaie la foc ca să fisrbă
bine

până

se

închâgă.

Alifia

puţin pe o pânzetură

acâsta, numită

rane, mai ales însă pe bubâie, secte t6tă
sele afară. Însă dacă pânzătura se unge

având îrurile o influenţă prea mare,
Când

fac

Bondarii

multă

acela are să fie mănos
În fine e de

îrur:, unsă forte

curată şi subţire, lipindu-se pe diferite

miere,

răutatea dintr'înprea tare, atunci,

dor fârte tare (1).
atunci

se dice că anul

(2).

însemnat

şi aceea

că toţi Bondarii

aii ochi

mari, înholbaţi, corp scurt, gros şi cam bolocănos. De aici
vine apoi că Românii din unele părţi ale Banatului ai datină

de a spune

6menilor

neproporţionaţi și cam proşti Bâr-

nduzi (3).
În Ungaria însă este datină de a se gice Bânzoiii unui
om, care are o căutătură înholbată şi fiorâsă, care vorbesce
arţăgos, îndesat şi nesimpatic. De aici apoi şi gicala:
Uite cum stă modoroii,
Gândesci că e un DBânzoiii /

Tot în

Ungaria

e datină, când cine-vă aude vre-o cântare,

care nu-i

convine,

de

Cântă

a dice:

ca un Bânzoiu!

(4).

În Bucovina se ice Bondariă saii Bonzarii unui om, care
nu numai că vorbesce iute și îndesat, ci tot-odată şi bâlbă(1) Dat.

Rom.

din

Putna,

dict. de

Sam.

Lucaciă. —

Zrurile

sunt

fârte

usitate în Bucovina. Cele mai multe Românce însă întrebuinţâză la facerea lor, în loc de miere şi câră de Bonzarii, zniere şi ceră curată de
albine.
(2) Cred. Rom. din Gura-Sadovei, sat în distr. Câmpulungului, com.
de

Leon

Latiş,

stud.

gimn.

(3) Com. de d-l Ios. Olarii.
(4) Com, de d-l El. Pop.

199

esce,

ast-fel că numai cu mare greii se pâte pricepe ce spune.

Iar în Țâra-Român6secă omul
se

gice

că

bombănesce,
A fi bomb

se qice celui ce
joc de alţii (1).

ce vorbesce singur şi încet

şi:

vorbesce

sau

bombă

singur

(1) Com. de S$. Sa pâr. T. Bălăşel.

cu

sine

însuşi, bătându-şi

GARGĂUNUL.
(Vespa crabro L.)

Cel mai

mare

şi tot de odată

cel mai

stricăcios,

tăcios şi mai periculos dintre toţi viespii,
nilor

după

nume,

este Gârgăunul

sai

mai

r&u-

cunoscuţi Româ-

Gărgăunul, numit în

Bucovina încă şi Agespe, pl. agespi, agespei şi agescli,
Agespe rc, Agesparii, Agespariii reci (1), Gesparii şi Gespariu veti (2);
În Moldova: Gărgăun şi Gârgăun, fem. Gârgăună (3);

În 'Țâra-Românâscă:

(1) Dat. Rom.

din

Gărgăun

Vicovul-de-jos,

(4);

Gărgăune (5);

dict. de Tănase

Băr-

Gheţăii și Roman

Şorodoc: <Agespele sau Agespariul este galben. EI îşi face cuibul săi
ca o beșică mare sub acoperemîntul săit în podul casei. Când îl zidă-

resci este f6rte răi, muşcă grozav.»
(2) Dat. Rom. din Vicovul-de-jos, dict. de Tâder Pârcea;—a celor din
Bilca, dict. de Chir. Horodnic; --a celor din Galanesci, dict. de Ilena
Cârstean;
—a celor din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan:» Gespariul este
f6rte râii, se iea, când e zidărit, după 6mâni şi-i muşcă amarnie.>
(3) Dat. Rom. din Bogdănesci, jud. Sucâva, dict. de Nic. Const. Carp;—
Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 14;— S. Mihăilescu, Proverbe şi icale, publ. în Șegetdrea, an. I, Fălticeni, p. 219.
(4) B. Nanian, Zoologia, p. 142.
(5) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel;—I. C. Fundescu, Basme, ed. II, Bucuresci

1870,p. 133.
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zdun (1), Băzgăun (2), Bâzălăi (3), Albina ţigan
ului (4),
N
bondărâscă (5) şi Viespe gărgăune (6);
.
În Transilvania: Barzaon, pl. barzaonă (7),
Gârgănun (8) şi

Găun

(9);

În Banat: Bândaon(10),

Iar în Biharia:
Gârgăunul e de
pe

burtă

Găun
22—26

Bârnduz (11) şi Albina figanului (12);

(13) şi Gdunoiii (14).
mm. de lung, are aripi gălbinii,

inele galbene, iar cele-lalte părţi

de o col6re ruginie.

ale corpului sunt

E

Cuibul săi, care şi-l face dintr'o materie lemnâ
să de coIGre cafenie pe rămurile și prin scorburile
arborilor, prin
găurile zidurilor şi podurile caselor, şi numai
rar când în
pămînt, e de regulă rotuna şi de multe ori
mai mare chiar
și decât o pătrare sati baniţă.
Stricăciunea lui constă mai cu s6mă într'aceea
că râde
scârţa arborilor şi cu deosebire a stejarilor spre
a-și face
(1) B. P. Hasdeu, Etym. Magu,, t. Î, p. 149;-—G
rigore Predescu, Duşmaniă albinelor, publ. în silbina, an. II, Bucures
ci 1893, p. 396: < Vies=
pile şi Bărzăunii sunt primejdioși, mai ales Bărzăun
ii, cari răpesc şi
albinele.»
.
E
(2) Dat. Rom. din Turnu-Măgurele, dict. de a-l
Vart, Stănescu, teolog

la Facultatea din Bucuresci.

(3) Dr. H. Tiktin, op. cit., p. 193.

(4) Com. de S. Sa păr. 7. Bălășel.
(5) Dr. H. Tiktin, Ramăniseh-denutsches TPârterbuel, t. 1, p.
211.
(6) D. Ananescu, Curs elementar de istorie naturală, t. II], p. 226.
(?) Pomeţiii Dogarii, J/oş Toma Badiceanu, Gherla 1898,
p. 5 şi urm.
(8) 1. Pop-Reteganul, Jinte de muere şi pace, publ. în oua Revistă
- Română, an. I, vol. II, p. 143,
(9) I. Costin, Manual de stupărit, Gherla 1886, p. 27; —
com. de d-i

T. Frâncu:
Găun.»

(10) Ceorge

«În Munţii Apuseni
Cătană,

ai Transilvaniei Gârgăunul se numesce

Poveştile Banatului,

t. III, Gherla 1893, p. 106: «Ei

nevastă, să-ţi spun eii unde e puterea mea ?.. În vădure este un. mistreţ; în mistreţ este o raţă; în rață este un oii; în oii este un Bândaon
și acolo e puterea mea!»
-

(tt) Com. de d-l Aurel
se numesce PBârnduz.»

Iana, preot

în Maidan:

«Viespea

cea mai mare

(12) Com. 2e d-l Los. Olariă.
(13) Com.:de d4-l El Pop.
(24) M. Pompilii, Graiul Romdnilor,
din Biharia, publ. în Convorbiri

dit, an. XX,

p. 1.010,

«Găunoiii,

viespe

mare,

tăun.»

|.
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cuibul

dintr'însa (1), iar când se află în

prisăci cu
pesc

albine, ei pradă mierea

şi nimicesc

chiar

şi. albinele

Iar rButatea lui constă
dată

se

burzuluesce

întru

şi mușcă

apropierea

vre-unci

acestora și nu odată ră(2).

aceea
pe

că, zădărit fiind, în-

cel ce l-a zădărit

aşă de

cumplit, în cât că şi mortea i se pâte trage dintr'o ast-fel de
mușcătură, de Gre-ce împunsăturile sai înţepăturile sale sunt
t6rte venin6se

(3).

Da

De aicia vine apoi şi credinţa Românilor din cele mai
multe părţi că, dacă te vor mușcă 7, 9 sai 12 Gârgăuni,
trebue

numai decât să mori, pentru

că mușcătura

lor

e mai

tot aşă de venin6să şi umtlătâre ca şi a unui şârpe (4).
Dintru început gice că Gârgăunul eră al Românilor, iar
Albina a "Țiganilor. Mai pe urmă însă Românii, vădend că
Găârgăunul nu numai că nu le aduce nici un folos, ci e încă
Şi fOrte periculos, i-au înşelat pe Țigani, dându-le Gârgâu-

(1) Enciclopedia

română,

t. 1, p. 308.

(2) Albina, an. II, Bucuresci 1898, p. 396: < Viespele
şi Bărzăunii sunt
primejdioși stupilor, mai ales Bărzăunii, cari
răpesc şi albinele»; — D.

Ananescu,

op. cit., p. 226: « Viespea gărgăune

rile zidurilor sai arborilor

aşâză cuibul săi în gău-

bătrâni și nu-i dă destulă tărie, nici nu-l

compune dint”un mare număr de faguri. Astă
lalte insecte şi mai cu s&mă pe albine, cărora

specie distruge pe celele fură și mierea».-- 1,

Costin, op. cit.,p. 27: < Găaunul (Vespa Crabro)... adese-or
i intră în COŞ-

niţă şi fură mierea, ba câte odată prinde şi albinele
dinaintea urdinișului.»
(3) B. Nanian, op. cit. p. 142: «Înţepătura
sau mușcătura acestor in-

secte (adecă a viespilor)
Gărgăuni,

este fârte

și

mai

veninâsă..—

ales a unei
Dr.

N.

specii mai

Leon,

mari,

Zoologia

numită

medicală,

p.
14: <Gărgăuniă însă sunt cei mai primejdioși
(Vespa Crabro). E dai
năvală pe om, îl împung şi din causa veninului
mult cu care te înţâpă,
te umili și poţi muri chiar.»
(4) După spusa Rom. din Ilișesci, dict. de Vas.
Ungurean : «Dacă 7 Gârgăună
vor

muşcă

pe

om,

m6re»;—a celor din

Stupca,

com.

de Dumitru
Logigan, stud. gimn. : «Gărgăunul trăesce
mai ales pe meri şi pe mălini şi-şi face cuibul săă prin borţi. Iar
dacă te-or mușcă 9 Gârgăuni,

atunci,

qie Gmenii,

că

mori»;

—

a celor

din

Moldova,

dict. de Iord. Bran, pălmaș: <Gărgăunii
sunt forte
mușcă 12, trebue numai decât să mori,
pentru că te
te-ar muşcă un șârpe»; — a celor din Ţera-Ro
mânâscă,
T. Bălăşel :» Când te-ar mușcă 9 Gărgăun
i, mori.

com.

Paşcani,

veninoşi. Dacă te
umili, ca și când
com. de S$. Sa păr.
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niă cei arătoşi şi galbeni ca aurul în schimb pentru Albinele cele mici şi prizărite. (1).
lată şi legenda, care ne arată cum şi: în ce fel s'a făcut
schimbul acesta:
«Spun, măre, bătrânii că în vremea când a făcut Dumnedeiu t6te jivinele cari mișcă po lumea cu lumină,” a făcut
mai întâiii Albina.
< Jiganul însă, obraznic și lacom, cum este el până îîn diua
de adi, şterpeli Albina din mâna lui Dumneqei, dicând:
«Dă-mi-o mie, Dmne, să mănânc și eii cu dănciucii mei
mierea, iar câra am s'0 fac făclii să ţi-o aprind la biserică!
<Dumnegeii

nu

dise

nimic,

ci tăcii, dar

se

uită

răii la Ţi-

gan şi, fiind-că nu-i plăcii obrăznicia -lui, îşi puse în gând
să-l pedepsâscă. Drept aceea se puse numai decât şi făci
un Gdrgăune mare și, după ce l-a făcut, îl dete Românului qicând:
«Nă! Albina asta era rânduită pentru Tigan, dar el îşi
luă partea!
«Românul luă Gărgăunele, mulţumi lui Dumnegeii şi apoi
plecă.
|
«Peste cât-vă timp după acâsta, Țiganul se întâlni cu Românul şi-l întrebă dacă Albina lui i-a adus multă miere.
«Românul, şiret, îi răspunse că Albina lui i-a umplut mai

multe buţi cu miere, fiind că albina lui cară mierea cu dă-

sagii, de vreme ce este mare la trup şi vîrtâsă la fire.
«Haoleo! mâncă-ţi-aşi! — răspunse cidra de Ţigan
— cum
,
văd eii m'am păcălit al Dracului! Albina mea nu mi-a umplut nici un mosor cu miere, şi dănciucii mei nici buzele
nu şi le-aii uns cu miere!... Haisă schimbăm cu albinele,
Românico, qăi aşă. . . mâncă-ți-aşi. ..

—

«Ce-mi mai dai? — întrebă Românul.

— «Co să-ţi mai dau, de? deii n'am ce!.. pâte ţi-oiii face
vre-un topor cu fierul de la mine!
— «Bine! aşă să fie! adă ştiubeiul cu albinele: tale 'ncoa
(1) B. P. Hasdei, E/ym. Magu,, t. 1, p. 749: «Poporul dice că Ia început Albina a îost a Țiganilor și Gmenii ai făcut schimb cu dînşii, dându-le înloc nisce bărzăuni mari, cari trăese sălbatici, și de cari s'au bucurat 'Țiganii, cregându-se câștigați, căci Albina e mult mai mică (Buz&u,

com.

Bozoriul).»
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şi hai

să-ți dati şi eă p'ale

mele! —ise

acuma

— «Hai să ţi le dai, Românico, mâncâ-ţi-aşi! ..
«Și Țiganul se duse cu-Românul..la

stupul

cu

albinele.

«Românul
plecă cu
copaciii
unde îşi
şi unde

îl luă și-l duse

frumușel

Românul.

bordeiul lui și-i dete
acasă

la el, şi apoi

'Țiganul în pădure. Ajunşi în pădure, îi arătă un
mare, gros ca butia şi înalt până în slăvile cerului,
băgase mai nainte de acâsta Românul Gărgciumele,
se prăsiseră puedie.

— «Uite, mă 'Ţigane! aici sunt albinele în copaciul ăsta
scorboros. Scorbora lui e plină de miere; ... ai miere aci

să vă săturaţi tot nâmul vostru ăl țigănesc, ba o să vă şi
mai r&mâe |
-— «Bogdaproste, Românico, să te trăâscă Dumnegealea!

«După

acâsta Românul

plecă acasă să-și stăpânâscă

albi-

nele frumușşel; iar Țiganul își strînse tot nâmul lui âl
țigănesc, luară căldări, scară lungă și plecară Ja copaciul
cu Găâygăuni, ca să mănânce şi să-şi umple burduhanele cu
miere.
«Ajungând acolo, puseră scara la copacii, tocmai la
gaura
pe unde intraă și eşiati Gărgăunii.
«Ţiganul, voinicos al dracului, cum e el din firea
lui, luă
o căldare în mână, în care să pue mierea, şi
se sui pe scară
drept sus la Gărgăuni. Cum ajunse însă acolo,
un Gărgăune
țuşti! înfipse ciocul în Ţigan; altul iar ţuşti!
își vâri ciocul

drept în nasul Ţiganului. Și apoi veni altul şi altul
și iar altul, -

«Țiganul nu mai vedeă acuma înaintea
ochilor de durere.
şi de aceea începu a erăoni sus în copacii
de urlă pădurea.

—

<Hauuu!

hauuu ! haooleooo!

Țiganul în copacii.
«Uită şi miere şi tot și începi

m'a luaţ dracul!

— făcea

să strige:

Ține scara!
Na căldarea!
|
Iacată-mă şi ei!

«Și cum rosti cuvintele acestea buf? .
. cădi tocmai din
vârtul copaciului.
|
«Cât o fi zăcut Țiganul după acâsta
de 6se rupte, nu pot
sei cu alănat, dar de miere
sciu bine că s'a săiurat, de n'o
mai gice el dor-mier, cât o fi
lumea și Ardâlul!
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«Şi de atunci a rămas
cu

Gărgăunii,

cari

până

Românul
în giua

cu Albinele, iar 'Ţiganul
de

agi

se

numesc

în gra-

iul poporului şi Albinele figanului» (1).
O altă legendă, şi anume din Panat, care asemenea ne arată cum şi în ce fel s'a făcut schimbul albinelor între Români şi Ţigani, sună precum urmâză :
«Dice că pe când erai şi Țiganii „Gmeni ca Gmenii, pe
când aveai şi ei pămînturile lor, casele lor şi prăsiai vite,

se duse unul dintre dînşii într'o qi în codru ca să caute prin
scorburile copacilor Albine şi, aflând vre-un roiă, să-l aducă
acasă și să-l prăsâscă şi pe acesta.
«Ajungând şi umblând el în colo şi în e6ce prin codru, cât
timp va fi umblat, 6tă că de la o vreme dă de un copaciii

înalt, gros şi scorburos, în care se află un stup de Albine.
Şi

după

ce

a dat

el de

copacul

acela,

face

ce face, se6te al-

binele dintr'însul afară, le pune într'o coşniţă şi se întârce
apoi cu coşnița acasă.
«Sosit acasă, nu să-și ţie ciocul, să tacă şi să-și caute de

tr6bă! .. nu! ci începe a se lăudă întregii lumi că nimeni
„ Ware albine, numai el. Şi adi aşă, mâni aşă, şi poimâni tot
aşă, cu cine se întâlniă, numai de albinele sale şi de mierea.
lor îi vorbiă.
<Un prefăcut de Român, văgând că Ţiganul necontenit se

laudă cu albinele sale, ce-i trăsnesce prin cap ? . . să se ducă
şi el în codru după albine. Se scâlă deci într'o bună dimin6ţă şi hai la drum! .. Ajuns în codru,caută și el în drâpta
şi în stânga, dar în loc de albine, dă de un copacii înalt prin-

tre

ramurile

căruia se află

un

cuib

de

Bârnduzi,

adecă

Viespi de cele mari.
|
|
|
— «Las'că-s bune şi acestea !— gise Românul, văgând peste
ce soiii ales şi bun de albine a dat. Şi apoi, ne mai putând

căută

mai departe,

fiind-că

începuse

acuma

a înseră,

își

pune pălăria pe o ureche şi se pornesce spre casă.
<Ajungând şi intrând în sat, nu se duce drept acasă, ci
se abate pe la Ţiganul cel cu albinele şi aflându-l din în-

tîmplare afară stând şi căutând cum se întorc albinele încărcate cu câră din câmp, îl dă «bună sera» şi apoi îi gice:
(1) Com. de S. Sa păr. T. Bâlăşel.

206
—

«Da ce mai diregi şi ce mai faci, m&

Danciule ? ...Te

lauqi mereii, că numai tu ai albine, şi nime altul, nu-i aşă ?...
«Şi apoi, voind a-l înşelă, unde nu începe a se lăudă și

„„ axă gice că şi el are un stup de albine, însă albinele lui nu
sunt aşă de mici şi de prizărite ca ale 'Țiganului, ci cu mult
mai mari și cu trupul galben ca aurul. Dar de 6re-ce albi-

nele sale produce numai

aur, de

aceea

el nu le ţine acasă,

ci între ramurile unui copac înalt din pădure, unde le-a ascuns, anume ca să producă mai mult aur şi să nu le pâtă
nimeni fură.
|

«Ţiganul, lacom din fire, cum sunt mai toţi Ţiganii, audind
cele ce i le spuse Românul, se puse pe lângă dînsul şi-l
îmbiă ca să schimbe stupii păr pe păr.
«Românul însă, prefăcut cum eră, dise că stupul lui nu
este de schimbat, pentru că albine ca ale sale:
Așă

de îrumâse

Şi de arătâse
Nu se pot află

Ori unde-ai cătă.

«Țiganul, vădând
înduplecat, îi spuse

mai să schimbe

că Românul nu se dă cu
că-i mai dă şi un galben

una cu două
ca adaus nu-

stupul cu al să.

«Românul, după multe vorbe şi prefaceri, se dă în urmă
înduplecat, primesce galbenul de la Ţigan şi apoi, spuindu-i

în ce loc să se ducă, să caute şi să afle albinele cele galbene
ca aurul

şi mari,

iea stupul acestuia în spate și pe ici încolo

ţi-l drumul.
|
«Ţiganul, cugetând în mintea lui cea ţigănâscă că l-a înceluit pe Român, începe a sări în sus de bucurie şi a jucă
ca un

nebun

prin

curte. Intră

apoi

în casă

şi

spune

pur-

deilor şi horhunei lor cum a înceluit pe Român.
«După acâsta se iea cu horhuna şi cu purdeii săi, cari până
atuncia

stătuse

cu gurile

căscate,

ascultând ceea ce le spuse

dada, şi se duc cu toţii în codru după stupul cel cu albinele
de aur.
|
|
__<Ajungând în codru și dând de copacul, unde le spuse
Românul

că se află

stupul, când v&dură

cuibul

cel de

Bây-
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năuzi, să fi prins pe Dumnegeii

de

un

picior şi nu s'ar fi

bucurat aşă de tare.
«Dar cum să scobbre ei acuma stupul, după ce acesta nu
eră jos ca să-l pâlă lesne luă şi duce acasă, ci sus, mai la
“jumătatea copacului ?
«Staii ei ce stati pe gânduri şi apoi, după multe planuri
şi sfaturi, încep a se acăţără unul după altul pe copac, şi
anume : înțâiu

dada,

apoi

horhuna,

şi după

dînşii

purdeiă

pe

rând.
.
«Însă n'a apucat bine 'Ţiganul a ajunge
la cuibul Bârnduzilor, şi iată că aceştia prind de veste că cine-vă se apropie, încep a eşi din cuib şi a năvăli asupra lui, a horhunei şi a purdeilor, şi unde nu mi ţi-i împung şi înțepă

ca şi cu nisce ţepe de fer.
«Purdeii rabdă cât rabdă înţepăturile Bârnduzilor, iar de
la o vreme ne mai putându-le suferi şi întunecându-li-se vederile, daii să plece în jos. Dar în graba lor plecară unul

peste altul:
Tot

de-a

hupa

Şi de-a ţupa;
Iar

când

ajunseră

jos,

Toţi eraii culcaţi pe spate

Și cu gurile căscate,
Cu ochii boldiţi
Și cu dinţii rânjiţi.

|

„

«Numai dada cel bătrân, care căduse mai pe urmă aprâpe
de rădăcina copacului :
Nu
Și
Că
Ci

sciii ce-a făcut
cum a căqut,
el n'a murit,
numai s'a ameţit.

«De aceea, când s'a trezit din ameţâla ce-l cuprinsese și
văgă pe toţi purdeii săi trântiţi la pămînt alăturea cu muma

lor, cu gurile căscate şi cu dinţii
câte un pumn

rânjiţi, prinse a

peste fălci şi-a le gice:
Voi rideţi de-abinele
Că

mă 'mpunse-albinele,

le trage
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Iar

eu eră

mai

să mor

De 'mpunsăturile
_«Şi

de

atunci,

de

când

lor!

şi-a schimbat

Ţiganul

stupul

stă

de albine pe albinele Românului, Ţiganii nu mai au albine,
ci albinele lor sunt Viespile cele mari, adică Bârnduzii» (1).
Însă Bârnăuzii nu produc miere ca albinele. De aceea şi
Tiganii, vădându-se înşelaţi, ori de câte ori ai avut mai pe

urmă trebuință de miere s'aii dus la Români să cerșâscă.
Dar îndesându-li-se prea tare cerșirea, deveniră de la un timp
nesuferiţi,

şi

din

causa

acâsta

și

legenda

de

mai

sus îşi

schimbă cu timpul forma, prefăcându-se în păcălitură şi ca
atare răspândindu-se apoi în t6te părţile locuite. de Români.
Iată şi păcălitura din cestiune:
<Un

ţizan

merse

odată

și începu a se lăudă, că

la un Român,

are

un

care-i

stup

eră

cumâtru,

așşă de frumos, cum

n'a mai avut: nimeni altul.
«Românul, care sciă de mai înainte, cât cumpenese cuvintele ţiganului, voind a-l vindecă de bâla lăudăroşiei, gise:

—

«Eu încă am un stup în pădure, dar cu mult mai mare

și mai gros, de cum spui că e al d-tale, şi cu albine cu mult
mai agere și mai frumâse... Albinele d-tale sunt prizărite
şi hâde, pentru că-s mititele şi negre ca tăciunele, pe când

ale mele sunt mari și galbene

ca aurul, de numai

gul să cauţi la dînsele.
<Țiganul, audind acestea şi voind
său, îl rugă să schimbe acesta stupul

«Românul

de-a dra-

a înşelă pe cumâ&trucu al săă.

dintâiii a început a se codi

şi a se preface că

nu voesce, dar după aceea se învoi şi se duse cu ţiganul
în pădure ca să-i arate stupul. Ajungând ei la un ciung
mare și scorburos, în care se aflati o mulţime de Gărgăuni,
dise Românul:
a
— «<lacă, cumetre! acesta este stupul mei!
«Ţiganul, vădând Gărgăunii că sunt așă de încălați, gal-

beni şi frumoşi,

nu sciă ce să mai facă de bucurie. Şi cum

îi văqă, nu mai aşteptă mult, ci-se întârse
şi luând o căldare mare, o scară, o secure
DN

(1) Com. de d-l Ios. Olariu,

de grabă acasă
şi pe un copil
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mie cu sine, ca acesta să lingă gura borţii dela copac după
ce va scâte mierea și albinele din scorbură, se porni i iarăşi
tot într'o fugă spre pădure.
<Cum ajunse, răzimă scara de copac şi suindu-se pe dinsa
a început a curmă cu securea jur împrejurul borţii..
“<Copilul săi, anume Lingăă, încă s'a suit după dînsul pe
scară ca, după -ce va scâte tatăl săi albinele şi mierea din
bortă, să-l bage pe dînsul înăuntru ca să lingă rămăşiţele.
<Ciocârtind Tiganul în ciung, tot eşiă câte un Gărgăuu
și-l muşcă. El dqiceă :
Fugi muscă la Dumnedei,
Să nu-ți qic ce-vă de râu!

<În urmă însă, zădărind el prea mult pre Gărgăuni, eşiră
o mulţime de aceştia şi-l mușcară cumplit.
«Ţiganul, v&gend că s'a trecut de şagă şi ne mai putând

răbdă de durere şi usturime, a început a strigă:
Sai Lingăă,
Să sar şi ei!
Na căldarea...
Comândarea
Nănașului tâu!
<Şi cum rosti cuvintele acestea, asvârli căldarea în capul
lui Lîngă, care se ameţi şi pică ca un broscoiii la pămînt,
trecându-i tot dorul de a mai linge miere, iar tatăl săi o
tuli la fugă şi nu se opri până acasă.

<Ast- fel s'a desbărat, prin schimbarea
de Ţigan!». (1)

stupilor,

Românul

O variantă din Zransilvania a acestei păcălituri sună
precum urmeză:
<Un ţigan se duse cu naşul săii în pădure ca să caute
stupi sau, cum se ice, la bercuiț. Ajungând în pădure, ei
se despărțiră unul de altul, şi unul începi a căută într”o
parte, iar cel-lalt în altă parte. Nu trecă mult şi Țiganul
găsi un stup frumos de albine, pe când naşul —care, am
uitat să vă spuiii, eră un hoţ de Român—nu găsi alt ce-vă
decât numai un cuib de Viespi.
(1) Augită de la un Român
Marian, Insectele,

din Udesci, distr. Sucevei.
|

1t
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«Țiganul,

cum

dete

să vie şi să vagă

—

de stup,

cea

îndată. şi strigă pe naşul stă,

găsit.

-

<Vegi, naşule! — grăi el plin de bucurie,— cât de no-

rocos sunt eii la stupi! De abiă ne despărţirăm unul de altul,
şi țup! stupul înaintea mea.
— <A şi tu un pic de noroc, nu:i vorbă — răspunse.hoţul

- de Român, — dar tot sunt eă cu mult mai norocos decât tine.
Eii, finule, am găsit un stup, care plătesce o ţâră întrâgă.
— «Cum aşă?
— întrebă ȚŢiganul plin de mirare. — <Aşă, că în stupul mei sunt albine cu totului tot de
aur, cu mult

mai

mari

ca ale tale,

Şi îrumuşele
Şi sprintenele,
De-ţi fug ochii după
<Țiganul

la

început

nu

prea

vrea

nașul îl duse la copaciul, unde

erai

adevăr albinele nașului sunt mai
să facă schimb unul cu altul.

ele. .
să

crâdă,

dar

după

Viespii, şi văqă

mari

Şi frumâse,

ce

că în
îl rugă

«Românul la început se făcii că se împotrivesce, şi numai
uupă ce cioroiul îl rugă mai de multe ori Şi-i făgădui că-i va
da şi ce-vă
ast-fel :

—
pul

pe

de-asupra,

se făci

că se

<Fiind-că mi-eşti fin, haida-de, mă

mei

pentru

al t&ă!...

Numai

învoesce

şi

vorbi

învoese să-ţi las stu-

să fii cu ochii în patru,

când vei voi să bagi albinele cele de aur în coșniță,
căci
dacă nu-i umblă cu frumuşelul, se pot speriă şi poţi
rămân

de pagubă.

— <Dar cum să fac, Românico, să nu se
sperie drăguţele
dadei şi să nu mă lase cu buzele drâmboiate?
|

—

«lată cum:

să te sui încetinel pe copaciii în sus până

la ele, să bagi frumușel mâna în scorbura din
care vedi că
es, şi să le gici cu binişorul să poitâscă afară. Eu
voii r&-

mân6 pe aicia, şi când îmi vei spune
voiă da coşniţa ca să le bagi în ea.
—

«Bine,

face !...
<Şi

alduâscă-te Dumnedei,

îndată

Copaciul însă

că ati

eșit tâte, îţi

naşule ; ţocmai așă voii

|

Faraonul

se

nu

ramuri

avea

şi

apucă

până

să se

mai

sue în copaciii.

aprâpe

de

vâri.
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Țiganul vădând că merge cam grei cu suitul, o tuli în grabă
către bordeiul săi şi nu peste mult se întârse cu o scară,
nu e vorbă, şi mai cu cue şi mai fără cue, dar tocmai bună

ca să

se urce

până

aprâpe

de

scorbura

în care

se aflaii

Viespii.
«După ce finul ajunse la Viespi şi se apucă de cracă, hoţul
de naş pune mâna pe scară şi o trage la o parte, gicând că
albinele cele de aur se pot speriă de ea şi nu vor voi să
6să afară.

«Ţiganul
asupra

se propti,

Piespilor şi

cum

apoi

putii el mai bine, de craca debăgă

mâna

sc6ţă comâra. El începi a le cântă
mai frumuşel

şi mai

în scorbură,

albinelor,

cum

ca să-și

sciă el

drăgălaş:
Suiţi în sus la moşu,
Că

vă

aştâptă

.

coșu;

Vai, şi ce coș aurit,
Cu aramă 'mpodobit!
Suiţi la Dumnedeii
- Să nu vă ic de rău!
«De abiă isprăvi însă Faraonul cântecul, şi unde nu mi
se scormoniră Viespii cu toţii şi eşind din scorbură, începură să-l înţepe, de-l ustură şi inima din el.
<'Ţiganul răbdă, cât răbdă, până când în sfârşit vădând că
gluma se îngr6șă prea tare, începi să strige pe naşul din

r&sputeri:

|
Pune,

nașule,

scara,

Ved&-ţi-ași îngroparea,
Mâncă-ţi-aşi comândarea,
Că m'omâr “albinele,
Uită-mi-te-ar

binele!

«Da naşul al dracului!... Se depărtase cât colo de copaciii
şi se făceă că n'aude.
«Atunci bietul Ţigan, vădând că n'are în cotroii, îşi luă
inima în dinţi şi se lăsă jos din copacii, deşi de la scorbură

până jos o fi fost așă vre-o trei stânjeni şi mai bine.
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Husdup,
Fire-ar al dracului

Gărgăunul,

după

î6rte neastîimpărat,

cum

am

stup!»

(1)

amintit şi mai sus, e un viespe

îndrăsneţ, lacom, răpitor, răutăcios şi pe-

riculos. De aceea figurâză el fârte adese-ori în vorba de
t6te gilele a Românilor din cele mai multe părţi ca un prototip de îndrăsnâlă, lăcomie şi. r&utate.
Aşă când cine-vă cere de la altul o desdăunare prea mare
pentru

un

Gre-şi. care

M5!

lucru

nu fi Gărgăun,

de

nimica, se

dice:

ce-mi ceri atâta!

sai:
Vrei să iei și pielea de pe mine,

Iar când

ca un Gărgăun?

are cine-vă mulţi copii, cari sunt din cale afară

răi şi mâncăcioşi,

se gice:

N. are o mulţime

de Gărgăuni,

cari îi fac vi6ţa amară (2).

Când e un sgomot de vorbe multe; când un concert e prost

executat, dar
ricescă,

aşă

cari

mai cu

n'ai

nici

se pricep,

cum

_Urlă

Când

s6mă

când

o sciinţă

preoţii şi cântăreții bise-

musicală,

prin

biserici,

ca Gărgăunii.

voesce cine.vă să îndegeteze
Când

urlă

se gice că:

o începe

a bâzâi Gărgăunii

Când cine-vă începe a nu şi mai
umblă fără rost, se dice că:

-aă intrat Gărgăuni

primăvara

dice:

(3).

ved6

de

treburi

şi

a

în cap,

sai:
Are Gărgăuni

în cap,

sai:

ca, Sandu Pungă-golă, Din traista lui Aloş Stoica,
Braşov 1890, p.
2—63,
(2) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Irina
Bulbuc, şi com. de P..
Scripc
ariă.

(3) Dat. Rom.

ain Ţâra-Românâscă,

com. de 8. Sa păr. T. Bălășel.
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E cu Gărgăuni

în cap,

ori:
Umblă tot cu Gărgăuni

Gărgăuni

ati însă

amorezaţi cam fără

în cap

(1).

ales tinerii

mai

celor

voia

şi tinerele, cari sunt

Gărgăuni se

Ba

în drept.

dice că ati şi bătrânii, cari — cum spune un poet, — după
secoli de amorţire vor să fie tineri (2).
Omenilor cari sunt capricioşi saii tonatici, cari umblă lela, precum și celor ce se ocupă mai mult cu lucrături de
nimica, li se gice asemenea că:
- Umblă cu Gărgăuni

în cap (3).

de gânduri rele,

Tot aşă se dice şi celor ce sunt cuprinși
cari vreaii

sai

în-

sai neplăcere,

să facă cui-vă vre-o daună

demnați fiind la acâsta de către alţii mai ajunşi de cap, mai
şireţi şi mai vicleni decât dînşii (4).

Însă precum

altora Gărgă-

sunt unii, cari bagă sait vâră

ună în cap, tot aşă: sunt şi alţii cari nu numai se fălese că

le-or seâte Gărgăuniă din cap, ci tot odată îl şi scot.
De

ameninţătâre:

aici apoi şi locuţiunile

I-oiii scutură eii Gărgăunii

din ureche!

(5)

sai:
(1) În

Bucovina

şi la

479;—'Th. D. Speranţia,

I. A.

Zanne,

Proverbele

Românilor, vol.

I, p.

Vorba de acasă, publ. în Revista nouă, an. V,

Bucuresci 1893, p. 428; — S. Mihăilescu, Proverbe şi dicători, publ. în ŞeJătârea, cit, p. 219;— Laurian și Massim, Hossariii, p. 259 : <Gărgăun
s. m. Crabro ; insect, muscă mare, Bondariii ; metaforice : acest om are

mari gărgăuni în cap;
Gdăun în Dicţionariii.>

nu-i

poți

scâte gărgăuniă din cap; vei

şi

(2) Th. D. Speranţia, loc. cit.
,
(3) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de Iord. Bran.
(4) 1. Pop-Reteganul, Minte de muere, şi pace! publ. în Noua Revistă

română, cit. p. 143: «Fiu-so Niculae numai rar abăteă pe la ea, şi atuncă
nu ședeă mult. că Pavel filerul le băgase Gărgăună în cap, că de aceea
abate Niculae pe la ei, ca să-i facă parte din moşie, dar nu i se cade,
că moşia

a fost numai

a lelei Ana,

deci

se cădeă

s'o

lase

așă die legile ţării, ce-i al tatălui să fie al feciorilor, şi
să fie al fetelor.»
(5) I. A. Zanne,

|
Proverbele

Românilor,

vol. I, p. 480.

t6tă fetei, că

ce-i
!

al mamei
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I-oiă scâte ei Gărgăunii

din cap!

(1)

sail:

Lasă-l pe mine, că-i scot eii Gărgăunii din cap!

|

Iar după ce i-ati scos Gărgăunii din cap, adecă după ce
l-a abătut de la fapta cea rea ce-aveă de gând să o facă,
ori de pe calea

cea

rătăcită

pe care

Dă-i pace, că i-am scos Gărgăunii

apucase:

din cap!

sai:
Lasă-l acum

în pace, că i-am scos eii Gărgăunii din cap!

„În fine Românii din Bucovina precum şi cei din 7ransilvania numesc pre 'Ţigani pentru prea marea lor îndrăs-

n6lă cu care umblă la cerşit: Gârgăuni, fem. Gârgăună (2),
iar cei din Banat numesc Bârnăuzi pre Gmenii cei nătăntocă, cari umblă de capul lor şi caută să facă tot lucruri
rele (3).
Cu tâte însă că Gârgăunul e aşă de răi şi de periculos,
după cum s'a v&qut din cele ce s'au amintit până aicia
despre dînsul, totuşi: Românii se folosesc, dacă nu de alta,
măcar de cuibul săi, pre careîl numesc, ca şi pre cel de

viespe, Viesparii şi Gesparii sai Gespariti mare, şi pre care
îl întrebuinţâză

la felurite rane, mai

ales însă la tăieturi, la

beșica cea rea şi la per.
Aşă

cei ce voesce

să

vindece

făieturile

sai

alte

rane

cu

(1) I. Creangă, Amintiri, p. 19: <De șâi-deci şi mai bine de ani, de
când slujesc preoţia, voi aveţi să mă învăţaţi tipicul. pui de năpârcă ce

sunteţi ! Ja staţi colea să vă scot eii Gărgăunii din cap! .. . Şi Svrrr, cu
pravila cea mare după călugăr.»
|
(2) Domeţii Dogariii, op. cit., p. 5: «Moş Toma Badiceanu eră veselia
Românilor

şi spaima

Țiganilor,

căci

dînsul, ori

şi

unde îi întâlniă

pe

Țigani, se atingeă îndată de dînșii, batjocorindu-i și poreclindu-i cu tot
felul de ponâse, ca d. e. Faraon, Barzaon, balaur, cioroiii, piţigoii, ciripoiii, babă necurată, şi câte şi mai câte altele, din care causă
Ţigani, când îl zăriaii, îl ocoliaii de departe. »

(3) Com. de d-l Aurel Iana.

sărmanii
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dînsul, îl usucă

îl pun

bine

şi apoi, sfărâmându-l şi pulverisându-l,

amestecat cu apă pe tăieturi sai alte rane (1).

Pentru cei ce aii beșica cea vea se mâie în uncropel (apă
călduţă) şi apoi se lipesce pe băşică, anume ca acâsta să nu
se înfruple, udecă să nu se tacă mai rea. Bă&şica, în urma
acâsta, dacă nu a apucata se face t6tă, se întârce şi se vindecă.

Tot aşă se face şi cu perul (2).

(1) Dat. Rom. din Vicovul-de-jos, dict. de Tănase Gheţăă.
(2) Dat. Rom. din Galanesci, dict. de [lâna Cârstean.

VIESPELE.
(Vespa vulgaris L.)
Românii

din Bucovina

cunoscHmai

multe specii de insecte

sub numirea de Viespe sati :Gespe, Zespe şi Zespe, pl. Viespi,
Gespi, Gespei şi Zespei.
Unii

dintre

aceşti

Viespi sunt

mai mari,

iar alţii mai mici.

Cei mai mari se numesc în genere Viespi, iar cei
mai mici
Viespişori, Viespușori, Gespişori, . Gespușori, Zespișo
ri, şi

Zespeişori,

sing.

Viespișor,

Zespişor şi Zespeişor.

Noi, în şirele următâre,

Viespușor,

vom

vorbi

Gespișor,
numai

se ţin de familia Viespelui comun.
Iar viespii, cunoscuţi Românilor după

de

acâstă

familie,

sunt:

Gespuşor,

despre

nume,

cei

ce

cari. se ţin

Viespoiul (1), îem. Viespoică (2) sai Gârgăunul,
lat. Vespa
Crabro L.
Viespele, tem. Viespea pl. artic. Viespii,
fem. Viespile, numit
în Bucovina încă şi Viespă, Giasp, tem.
Giaspă (3), Gespe, pl.
(1) Dat. Rom. din Tereblecea,
com. de Paul Scripearii ;—
Băiat sărac, poveste publi.
în Convorbiri literare, an.
XV,
p.

1465: «Când eră să 6să ain codr
u de al şâsele, trecând
păriu cu apă limpede, el vădă
un Viespoii bătându-se în
și i se făcti milă de biata gâng
anie. El luă dar o creangă
ținte cu un capăt în dreptul
Viespoiului, ca să se pună
pe
ridice pe aripi. Viespoiul ăsta
eră chiar matca viespilor din
(2) Gr. G. Tocilescu, Material
uri folkloristice, Bucuresci

(8) Dat. Rom. din Carapciă, diet. de Vas.
Câreli.

1. Slavici,
Iași 1882,

pe lângă un
valurile apei
uscată şi o
ea și să se
codri aceia.»
1900, p. 591.

a
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Gespi, Gespci şi Geschi, fem. Gespă (1), Zespe şi Zespe, pl.
Zespi, Zespci, Zeschi şi Zespi, Zespei şi Zeschi (2); Viespe
de casă, Viespe de câmp şi Viespe de pământ-(3); în Moldova: Viespe şi Zespe, pl. Zeschă (4); în Ţ6ra-Românâscă:
Viespe

de gen. îem.

(5);

în Banat:

Wiespe,

Vepsă (6) şi Bâ-

zonit (7); în Biharia: Furișor (8); la Românii din Meglenia:
Giaspi ; iar la cei din Macedonia: Viaspe (9), lat. Vespa vulgaris L. şi:
Viespele de pădure (10), lat. Vespa silvestris Scop. saii Vespa
holsatica F.
De Gre-ce însă despre Viespoiii sai Găârgăun am vorbit
dejă în articolul premergător, de aceea îl vom trece .aicea
cu vederea şi vom vorbi numai despre cele-lalte două specii

amintite în șirele de mai sus.
Viespele sai
subţire

deni,

Viespea,

decât: o Albină,

care

e

îşi face

ce-vă

mai

lungăreţ

cuibul

săi,

numit

în tâte ţările locuite de Români, şi PViespariui

pariu (11), Viespariţă saă

Ghespariţă (12), dintr'o

şi mai

pretutin-

sau

Ges-

materie

(1) Dat. Rom. din Liteni, distr. Sucevei; —a celor din Vicovul-de-jos,
dict. de Toader Pârcea; —a celor din Budeniţ, dict. de Mărira Duteă.—

Cuv. Viespe de gen. fem. se întrebuințâză mai cu sâmă la ţ6ră, iar la
munte se întrebuinţâză mai mult numai cel de gen. mase.
(2) Dat. Rom. din Galanesci, diet. de G. Cârstean; — a celor din Budeniţ, dict. de Măr. Dutcă.
(3) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de G. Onciul; — a celor din
Oprişeni, dict. de Iacob Popovici; —a celor din Putna, dict. de Ioan Pusdrea
; — şi a celor din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan.
(4) Dat.

Rom.

din Bogdănesci,

jud. Sucâva,

dict. de Nic. Const. Carp:

«Zesehii sunt ca albinele de mari.»
(5) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(6) Com. de d-l Ios. Olarii.
(7) Dict. de d-l Vasile Loichiţă, stud. teol. la facultatea teol. din Cernăuţi.

(8) Com. de d- El. Pop.
(9) Com. de d-l Per. Papahagi.
(10) Dict. de I. Pusdrea şi Iac Popovici.
(11)

Dat.

Rom.

din Bucovina

şi a

celor din

Moldova,

com.

Paşcani,

dict. de Iord. Bran; — a celor din Banat, com. Jebel, comitat. Timiș,
dict. de d-l Vas. Loichiţă ; — vedi şi Dr. N. Leon, Zoologia medicală,
p. 14; — Laurian şi Massim,, Dicţ., t. II, p. 1.577: — D. Ananescu, Zoologia, p. 225;
(12) Rădulescu-Codin, O semă de cuvinte din Muscel, Câmpulung
1901, p. 33.
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subţire şi uscăci6să asemenea hârtiei pe sub streşinele și prin
podurile

caselor, din care causă

se numesce

el apoi şi Viespe

de casă, precum şi prin grădini şi câmpii, şi anume în aceste
din urmă în pămînt, din care causă se numesce el apoi și
Viespe

de câmp

sai

Viespe

Viespele de pădure, care
de casă, îşi. face cuibul săi
a unui măr printre crengile
numai de-asuprapămîntului

de pământ

(1).

e ce-vă mai negricios decât cel
în forma unui oi de găină sai
arborilor și ale tufarilor sai şi
întărit de vre-un obiect 6reşi-care.

Iar de când şi din care causă își fac aceste specii de
viespi cuibul lor dintr'o materie subţire şi uscăci6să, aseme-

nea hârtiei, ne-o spune următârea

legendă din 7era-Romă-

născă :

«După ce bunul Dumnegeii a făcut pămîntul cu tâte erburile şi copacii după el, a făcut apoi şi tot felul de dobiice, de jigănii, jivini şi tâte felurile de gângănii, cari mișcă
pe faţa de pămînt.

«După

ce a isprăvit de făcut pămîntul cu tâte erburile şi

copacii, cu apele şi cu tâte ce mișcă pe el şi sbâră în văzduh, cu pescii şi jivinile, ce în6tă în apă; după ce a isprăvit cerul cu sdrele, luna şi stelele, apoi s'a aşezat
pe un

scaun şi a dat porâncă, ca tâte făpturile sale: dobitoc mare

ori mic, jivină, pasere, pesce şi gânganie, copacii şi erburi,
şi t6te, tâte, câte sunt în lume, să vie la scaunul său, ca să

le blagoslovâscă

în lume.
«Pie-care veni,

şi-să le deă orândă fie-care ce are să facă
a
aducend

:
bunului

după puterea sa, și Dumnedeii
rânduiă.
«Gia aduse

lână

Şi lapte,

îmbrace casa Rumânului
copilaşii;

Albina

aduse

Dumnedeii

după

şi

ei să

îndulcâscă

dar

Dumnedzii

SE
o blagoslovi

să

cu lâna ei, iar cu laptele să sature

în

dar

masa

neze bisericile la sf. slujbă.

lui

Dumnedei

omului,

miere

dulce

o blagoslovi ca cu
iar cu câra

să lumi-

Şi așă că t6tă făptura luă

"blagoslovenie după strădania ei.
„<Veni şi rândul Viespei,
(1) Diet. de G. Onciul,

un

apucătura fie-căruia îl

şi câră cu miros de flori, şi Dumnedeii

mierea

câte
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« Viespea, din firea ei leneşă şi învățată să trăâscă maj
mult din furtişaguri, pe unde p6te;cg'eră să aducă ca dar
lui Dumnegeii? Dar şi cu mânile g6le:iar cum să vie înaintea scaunului celui prea înălțat? Luă din fugă şi ea un
peticel de hârtie de mucavă şi veni la Dumnedei.
«<Dumnedeii pricepu îndată şiretenia
Vzospei şi cât e de
leneşă şi de aceea o blestemâ
ca t6tă munca cei să se pre-

facă în petice de mucavă

şi ea să

se arănescă numai

din

furat. Locuinţa ei să fie.mai mult prin podurile afumate
ale Gmenilor şi toţi să-i.strice cuibul ei.
<Şi de atunci şi până în qiua de adi aşă a şi rămas: căsuicile ei sunt făcute par'că din mucavă şi şed atârnate
prin podurile caselor, par car fi într'adins puse la afumat.
Iar arana ei este mai mult din furat de unde pâte, şi mănâncă ori-ce găsesce, până şi mortăciuni, şi toţi îi strică

cuibul ef». (1)
Toţi Wiespii, despre cari ne-a fost până aici vorba, sunt
f6rte răi şi mai cu s6mă când sunt zădăriţi. Atunci nu se
lasă în ruptul capului, până ce nu muşcă pe cel ce i-a zădărit.
Causa însă de când şi de ce anume sunt ei aşă de răi,
ne-o arată următârea legendă. din 7ransilvania, com. Fărăgăi, care ne spune tot odată şi de la cine li se trage Și

originea:
«Se qice că

o strănepâtă

dea

lui

Cain ar îi avut

mai

mulţi copii, cari de cari mai răi, mai neiînţelegători și mai
neascultători. Când cine-vă îi mână după un lucru, ei aduceaii în batjocură altul, așă cât nu eră modru ca omul să
se pâtă folosi de ei,
«Mama lor, care nu eră alta decât o pajură învăpăiată
şi r&utăci6să, diua şi n6ptea .nu făceă alt ce-vă, decât că
blestemă, suduiă și băteă, de-ţi eră mai mare scârba când

o vedeai.
«Copilul cel mai mic, care eră pâriol, pârjol de blestemat
și neastimpărat, aflând odată pe mama sa în dușuri rele,
s'a luat la cârtă cu dînsa, de sună
__()

Com. de 8. Sa păr. T. Bâlăşel.

nu un

sat, fără un cap
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de ţâră, de-ţi eră mai mare grâza să-i asculţi. Mai pe urmă
ajunseră chiar şi la părue€lă.
<Mama însă, voinică-cum eră, nu se prea lăsă. La urmă
însă, mușcând-o
când a murit.

băiatul

de

gât, i-a supt

tot sângele,

până

«Mama, trăgând de morte, l-a blestemat ca n6m din nâmul
lui nimic să nu se al6oă, şi viţă de viţă dea lui să umple

lumea,

dar

între

Gmeni

să nu

aibă

loc,

fără

numai

în bor-

ţile lemnelor găundse .(scorburâse). Din om, ce e, n6m din
n6m de al lui să se prefacă în musce cu ghimpi veninoşi,
iar sângele ci numai în venin să se prefacă în trupul lui
şi al urmașilor

lui.

<EI, augind blestemul mamei
şi pe cât alergă
că

se face

într'o

mai

mai

uşor

dimin€ţă

Gmenii

îi qie

şi mai mic,

într'un

Bunzar

ca cea

ban de mare

cu

ce

atâta i se păreă

în

urmă

trupul

s'a

galben,

trezit

căruia

Viespii sunt așă de răi, de aceea cel ce vo-

fie mușcat,

E adevărat că muşcătura
de mare

repede, pe
până

Viespe» (1).

Şi de 6re-ce
esce ca să nu

sale, a alergat în spre codru,

tare şi mai

trebue

de Albină,

să se ferâscă

lor nu produce
ci numai
grozav

dînşii.

un fel de pată

şi roşiatică. Dar pentru

nin6să, nu numai că ustură
timp şi fârte pericul6să.

de

o umflătură

așă

ca.un

aceea, fiind fârte vede

tare, ci e în acelaşi

Drept aceea cel ce a fost mușcat de vre-un Viespe, voind
a se vindecă, trebue numai decât, nemijlocit după ce a
fost

muşcat,

să

stupâscă

în palmă şi să

se

frece

cu

stupit de

acesta pe locul muşcat (2), saii să puie pe dînsul o
bucăţică
de fier, şi atunci usturimea îndată încetâză, umflătura
se desumflă şi mușcătura se vindecă (3).

O semă

de

Românce

rostesc în acelaşi timp
dic ele:

(1)

Com.

de d-l Th.

însă, mai
încă

A. Bogdan.

şi

ales din

următârea

Transilvania,

descântecă,

(2) Dat. Rom. din Oprişeni, dict. de Iac.
Popovici.
(3) Dat. Rom. din Tereblecea, com. de P.
Scripearii.

cum
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Viespe

Ca câţa,

răi,

Ca negura.
Iată vin

Nătărăi,
Viespe blestemat
Şi ne-astimpărat,
Ai venit
Şi-ai găsit

Cu piele din pielea ta,
Cu

Pe N. N. numit.
Cu

dar

de la Precista;

Cu sânge din sângele tăi,
Cu dar de la Dumnedei,
Ca să te scot
Din ăst loc

acu tăi

L-ai împuns,
L-ai străpuns,

Cu soroe
" Pentru

De sânge-o curs.
Şi l-ai înţepat,
De sânge-o dat,

tine fără

noroc.

Fugi viespe veninos
Şi anevoios,

Fire-ai blestemat.
Viespe răi,
Meri pe părăiă,

Şi primejdios,

Du-ţi nâmu tăi,
Că eşti din nâm rău,
Că ești veninos
Şi primejdios.

Vai de pielea ta!

Perire-ai

Că de nu-i vrea
De

te-oiu

Fugi

apucă,

de tot

Cu venin cu tot.
Scutură-te de venin
Şi lasă

ca îumu,

sănătos

deplin

Pe N. N. Amin!

Ca colbu,

" Descântăt6rea saii descântătorul, în timp ce rostesce- aces“te cuvinte, ține un viespe mort într'o motoșcă, în care are
-un vârf de cuţit scos pe jumătate afară, cu care apasă mereit până qice descânteca de nouă ori, apoi unge rana cu
„scuipat şi, aruncând viespele şi cuțitul în apă, dice:
Pe

când

le-a căută,

Atunci să mai aibi bâla asta (1).

Ce se atinge de viespariă, apoi acesta servesce Români:
dor parte ca l&c spre vindecarea mai multor b6le, precum
a durerii de urechă, a orbalțului, buboielor 6rbe, a bâlei celei

-rele (epilepsia), a speriatului, a brâncei,
.cerea căfelanilor(2) ca să fie răi, precum
-ernii .viitore.

şi parte spre îa.
şi spre cun6scerea

(1) Dat. Rom. din Chiraleş, com. de d-l Th. A. Bogdan.
(2) Căzelan, căţel de vre-o câte-vă luni.
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Aşă cel ce are durere de urechi, caută un viespariii de
aceştia şi aprindându-l se afumă cu dînsul la urechi (1),
Pentru orbaly se iea un cuib de viespe, se amestecă cu hoştine de: faguri:de

albină,

se fierb

scurgându-se, se spală cu apa ce
Pentru Vuboiele Grbe se ieaii
m6ie în apă călduţă şi apoi se
acâsta, buboiiil'în scurt timp se
"decă (3).

bine

la un

loc, şi apoi,

a rămas pe locul orbălcit (2).
frunzişdre de viespariii, se
pun pe bubdie. Făcându-se
„sparge, se scurge şi se vin-

Pentru bâla cea rea se iea un viespariii, se fierbe şi apa
în care s'a fiert se dă celui bolnav de băut (4). |

Pentru speriat se afumă

cu cuib de zespei, mai ales copiii,

şi anume Sâmbătă s6ra şi Duminecă sâra, când e lună veche(5).
Pentru brâncă se fierb căsuicile de viespi saii câșițile (6)
Lunia în apă, şi apa în care s'aii fiert se dă apoi celui bolnav

de brâncă, de se spală cu dînsa pe cap. Aşă se face acâsta
în trei luni de-a rândul (7).
Cel mai bine e însă când cel ce află vre-un viespariu, îl
risipesce şi nimicesce, căci atunci
țile dimpreună cu dînsul (8).

se risipesc

şi tâte

răută-

Cel ce :voesco 'să aibă câni răi pe:lângă casa sa, caută
un viespar, îl dumică mărunţel şi apoi, punându-l în mâncare, îl dă dimpreună cu acâsta căţeilor sai căţelanilor de
mâncat, gicând:
«Cum e zespea

de

”
iute

do iute şi de nesuferit.
pre

altul nimeni

(1) Dat.

Rom.

din

şi

de

nesuferită,

Şi, afară de mine

(4)

(5) Dat. Rom.

Putna,

dict.

del.

din: Vicovul-de-sus,

şi pentru

din

tu
|

Pusdrea;—a

dict.

de

Dr. N. Leon, op. cit, p. 14.

de G. Galan:

să fil şi

să nu-l suferi!

com. Paşcani, dict. de Iord. Bran.
(2) Dat. Rom. din Udesci, com. de Darie
(3) Dat. Rom.

aşă

și de cei de casă,

Galanesci,

dict. de

«Cuibul de zespe 'se

G.

Moldova,

T. Ionesi.
Cârstean;—tot

întrebuinţâză

(6) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel : <Căsuicite

(7) Com. de S. Sa păr. T, Bălăşel.
(8) Dr. Ă. Leon, op. cit, p. 14.:

din

Cosmiuc.

umilături.

pular se numesc şi Câşifi.e

celor

de acolo, dict.

la afumat

de speriat:

.

viespilor în

|

graiul

po=
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Căţelul, ce a mâncat o ast-fel de mâncare, se dice că se face
r5u ca un viespe(1)..
Dacă află cine-vă 'vre-un -viespar în: sterina (2) secării şi
voesce

țimea

să

scie

cum

va

lui de la pămînt,

fi 6rna

şi dacă

viitâre,

atunci

măsâră

acâsta e până

înăl-

la genunchi

de sus saii şi mai sus, atunci se crede şi se dice că atâta de
sus, adecă

gros, saii de înalt va fi şi omătul în 6rna viitâre..

Tot aşă fac o sâmă

de Români şi atunci

când găsesc vre-

un cuib de zespi asupra tâmnei în pămînt; scobese în lăuntru și caută cât de adânc e făcut cuibul în pămînt. Şi dacă
e tare adâncit în pămînt, atunci se crede şi se dice nu numai că va fi mult omăt, ci tot odată că şi 6rnă va fi îrigur6să. Iară dacă nu-i tare adânc făcut cuibul, atunci se crede
şi se dice că 6&rna nu va fi îrigurâsă, ci mai mult moloşag

decât ger (3).
Mai departe se gice că dacă Vicapile îşi fac cuiburile lor
adânc în pămînt, atunci nu numui că va veni &rna de grabă
şi va dură lung timp, ci va fi tot odată şi mare ger. Iar dacă
îşi fac cuiburile pe de-asupra pămîntului, atunci se crede

contrariul (4).
Alţii iarăşi gie că atunci când îşi fac Viespii cuib în pămînt, are să fie 6rna uşâră, iar când îşi fac cuibul prin fagi,
prin bragi sai prin alţi arbori înalţi, atunci are să fie 6rna

grea (5).

(1) Dat. şi cred. Rom. din Vicovul-de-sus, com. de d-l Ioan Nistor,
cant. bis;—a celor din Igesci, dict. de Ioan Danilescu: <Dacă'se va luă
un cuib de Zespe, pl. zespici şi se va da unui căţelan (căţel) de mâncat,

se dice că cățelul acela va fi râu ca un zespe“;—a celor din Budeniţ,
dict. de Măr. Dutcă: «Dacă se dă un cuib de gespe, şi mai ales când se
află într'însul mulţi căţei de gespi, amestecat cu chiperit,
de mâncat, atunci cățelul respectiv se face î6rte râu.»

unui

căţel

(2) Sub cuv. sterină înţeleg o sâmă de Români din Bucovina, precum
bună

mân

ră

cei din Vicovul-de-sus, paiele de secară

sait de grâii, cari

ră-

în pămint, după ce s'a secerat dejă secara sat grâul.»

(3) Dat. şi cred itom. din Vicovul-de-sus, com, de d-] 1. Nistor.
(4) Dat. şi cred. Rom. din Gura-Sadovei, com. de Leon Latiș, stud.

gimn.
6) Cred. Rom. din Dorotea, diet. de d-l Ilie Brădăţan.
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În fine se mai dice încă că, când
6rna va fi mare (1).
Jar când

umblă

Viespii râtă

vara sunt viespi multe,

în jurul

stupinelor,

e semn

că are să vie o 6rnă grea (2).
Se întîmplă f6rte adese-ori că Viespii umblă pe lângă stupine, mai-ales tâmna, nu numai când are să fie 6rna grea,

ci şi de altă dată şi, intrând 'în ştiubeie. sait coşniţe, pe când

albinele, simțind frigul, se retrag către vârful coșniţelor, pradă
mierea din acestea (3).
Deci cei ce voesce ca să nu se întîmple acâstă prădăciune,
fac o motoşcă
de urzici de sub nouă garduri şi, pe la miegulnopţii, îmbrăcaţi ca nisce buduhale, se duc lângă stupină
şi gic:
Miere din fag,
Ceră din prag,
Miere, mierișră
De prin făgușre
Şi le-o lăsat gâle.

Motoșcă, motoşcuţă!
Cu greu te-am cătat,
Cu grei te-am aflat,
Cu greii te-am legat
De sub gard,
De lângă gard,
La măturat
Şi la aruncat
De

De
Şi
Şi
De

viespi

răi,

viespi blestemaţă
destrăbălaţi
înveninaţi;
viespi veninoși

Şi obraznici
Ca nisce pui de draci,
Vină,

Alină
Durerile la albină.
Că ei or venit
Şi mi-o jăfuit
(1) M. Lupescu,
(2) Cred. Rom.
Th. A

urzică,
voinică,

Şi-i
Şi-i
Şi-i
Că-s

alungă,
fugăresce,
scorbăcesce,
tâlhari,

Că-s hoţomani.

Şi primejdioși,

1898, p. 58.

Hai
Hai

Haidaţi urzici
Mici și voinici,
Pe ei alungaţi
Afară din stupină,
Afară din grădină,
Afară din ogradă,
Afară

Superstiţii, publ. în Gazeta
de pe Câmpia

Ardelului,

Bogdan.

(3) I. Costin,

Manual

din livadă,

Ca urma

de stupărit, p. 27.

să li se pârdă!

sătenului, an. XV, R. Sărat
com,

Făr ăgău, com.

de â-l
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Omul

descântător, când rostesce descânțeca acâsta,

mătură

necontenit cu motoşca de urzici pe dinaintea coşniţelor. Apoi
dicând acâsta descântecă! de trei ori, motoşca o pune pe stupină, ca să păzâscă albinele, .iar'el se duce până: la pârtă
scuipând:şi suflând. de trei ori peste pârtă (1).

Despre viespi

şi cu

deosebire. despre

Viespele de: casă,

există şi unele proverbe şi locuţiuni.
“Iată vre-o câte-vă şi dintre acestea:
Viespea încă ar pofti
Cât de multă miere,
Dar numai albina
O adună ?n coșniţă (9).
Viespea miere după ce nu face,
Sare şi te 'mpunge cu ace (3).
Viespea după
apoi

ce miere nu face,

şi împunge.

T6te proverbele acestea se qic despre
numai

că nu

aduc nici un
A fi ca o

A fi ca
Adecă:

Viespe,

Viespea,

ca

a cântă înţepat,

|

acei 6meni, cari nu

te şi vatămă.

iute, răă peste fire. Se dice mat
A cântă

Adecă:

folos, dar

mult

femeilor.

Piespea,

cu glas

ascuţit.

A fi Viespar

se qice de o casă unde toţi sunt ră, gâlcevitori.
când unul e mail bun între ei se dice că:

De

aceca

Trăesce în Viespar.
A îi Viespărie,
U) Dat. Rom. din Bistra de lângă Abrud, dict. de un stupar de acolo
şi com. de q-l Th. A. Bogdan.
(2) Șegdetorea, an. III, Buda-Pesta 1877, p. 41.
(3) Anton Pann, Pro”, II, p. 112.
Marian, Insectele.

926.
adecă: a fi adunătură dg+6meni

răi, gâlcevitori.

A! înţepă
:ca '0:Viespe,
A înţepă cu vorba, a fi vă degură. (1)
În fine merită

viespi se exprimă
S

a-fi amintit

prin cuv.

şi aceea

că o mulţime

mare de

Viespdrie.

(1) Dat. Rom. din Bucovina şi a celor din
Sa păr. T. Bâlăşel.

Țâra-Românâscă,

com. de

DRĂGHICIUL.
| (Crabro cephalotes Sh.)

Drăghiciul, e un fel de viespişor, care s6mănă în privinţa corpului întru cât-vă cu Furnica aripată (1) sai cu

|
.
Bărnduzii mică (2).
precum şi
lemne
prin
Car:
de
făcute
găurile
prin
EI se ţine
prinde
Români,
de
s6mă
o
spun
prin ziduri, unde, după cum
Carii

şi unde-şi

şi-i ombră

Vara, şi mai

tot odată

depune

vârtos la adunatul

şi ouăle

sale.

fânului, Drăghiciul supără

fârte tare pre 6meni, pişcându-i f6rte simţitor, ast-fel că aceştia
tvesărind cu spaimă de pişcăturile sale, nu se pot răbdă de a
nu-l blestemă și a dice:

— Cine ţi-a:pus nume Drăghici din drag, n'a nimerit-o,
ci mai bine eră să-ţi fi pus nume Drdchicii din drac, pentru

că alracului mai piscă, fire-ai al dracului. să fii! (3)
Drăghiciul e de diferite mărimi şi pote că şi de diferite
soiuri, mari şi mici. Însă numai cei mai mică pişcă.

Drăghăcii îşi caută

nutrimîntul

lor pe flori. Când se în-

tore din câmp sunt plini de polen, pre care îl depun în găurile

de Cari (4).
(1) După
învăţător.

spusa

Rom.

din Banat,

com

(2) 'Tot de acolo, com. de d-l los. Olarii:

mănare

cu Bărnăuziă

mici.»

com.

Maidan,

de d-l $. Liuba,

«Drăghiciul are multă aseE

|

,

(3) Com. de d-l $. Liuba şi de d-l Ios. Olarii : «Drăghiciul nu produce nici un folos Gmenilor, dar peste vară supără omenirea cu pişcatul
săii cel simţitor.»
(4) Com. de d-l S. Liuba.

FURIŞORUL.
(Pompilus

Este

un

îel de

viespişor

de regulă pe drumuri

viaticus

negricios, care-şi face

şi pe cărări, şi care nu

e zădărit saii când îi stă cine-vă

săi

mai

mult prin

cuibul săă

odată, când

în cale, îl muşcă

“Acest viespişor se numesce-în
Hică (1), iar în Transilvania: Furișor
Ţibocă, pl. Țibâce (5) şi Țibocuţă, pl.
Un alt-iel de viespişor, asemenea

cuibul

Latr.)

f6rte tare.

Bucovina: Zespe mdţi(2), Furieș (3), Lene (4),
Țibocufe (6).
negricios, care-şi face

borţi și scorburi de copaci şi care

se ţine tot de familia Purișorului, se numesce atât în Bucovina

cât şi în “Transilvania: Viespe negru, fem. Viespe
negră (7),
lat. Pompilus niger Fabr.
e
Despre acești viespişori sau muscuţe, după cum
le mai gie

unii (8), există la Români
(1) Dat.

următdrele “credinţe
'și datine:

Rom. din Galanesci, ict. de Ioan Ungur
ean:

e nâgră și la trup ea furnica.
mînt. Muşcă
feresce >

fârte

(2) Dat. Rom.

r&i,

mai

Ea bortesce

ales

când

arde

<Zespea

mdțiţică

și-și face cuibul drept în păs6rele,

și ustură

de

Dâmne

din Somialăă.

(3) Dat. Rom. din Bistriţa..

(4) Dat. Rom.

(5) Dat.

din Fărăgăă.

Rom. din

Bistriţa şi Beşinei,

:

.

(6) Dat, Rom. din Şieii-Măgeruş; — a celor
.din Caila, Sfintu şi Ar
calia. — T6te numirile acestea mi le-a comun
icat d-l Th. A. Bogdan.
(7) Dat. Rom. din Udesci, com. de d-l Darie
Cosmiue, jurist, şi a celor
din Transilvania, com. de 4-1 Th. A.
Bogdan.
.
(8) Com. de d-l Th. a. Bogdan: <7ibocufa
este o muscuţă mică, ce-şi
tace

moşindie pe cărări și pişcă forte tare.»
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Furişorul

e

sflederul

dracului,

că

umblă

tot

în

calea

omului (1).
Furişorul, e pismaşul somnului (2).
Furişorul de te va muşcă când dormi în vremea fânului,
e semn să te. scoli că. are să-ţi plâie fânul (3).
Muerea guralivă e din n6mul Furișorilor.
Femeii limbute dă-i 99 de Furişori în 99 de dile, că va
muţi (4).
Țibocele sunt copilele cele ţipate din cer (5).

fibocele sunt fetele Satanei (6).
Jibocele sunt spaima îngerilor (7).
Ţibocuțele, când umblă tare, e semn de vreme bună. (8).
De nu doresci să ai copii guralivi şi r&utăcioşi, feresce-i
de 7ibâce (9).
Când te muşcă 7ibocufele, di următârea descântecă şi udă
locul muşcat cu scuipat:
Țibocuţă !
Fata temniţei,
Fata Sătanei,
A Dulumanei,

Că. de nu-i vra
_Şi de nu-i lăsă,
Unde te-ajung,
Te străpung!

-

A primejdiei!
Unde m'ai muşcat,

Ptii! n'ai mai fi,
N'ai mai trăi,

Lasă

De nu mi-a trece-aci ! (10)

Lenele

locul curat,

când

umblă,

e semn

de vreme

grea

(11).

Viespii negri sunt copiii dracului (12).
Viespele negru e feciorul dracului, deci daţi-i pace, de nu
vreţi să aveţi de lucru cu tată-so (13).
(1) Cred. Rom. din Şomfalăii,
(2) Cred. Rom. din Herina.
(3) Cred.
(4) Cred.
(5) Cred.

Rom.
Rom.
Rom.

(6)
(7)
(8)
(9)

Rom. din Bistriţa şi Buduș.
Rom. din Bistriţa.Rom. din Şiei-Cristur.
Rom. din Bistriţa.

(10)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

Cred. Rom.

din Şomfalăă.
din Arcalia.
din Ragla.

din Şiei-Cristur.

(11) Cred. Rom. din Fărăgăi
(12) Cred. Rom. din Ercea.
(13) Cred. Rom. din Ţag.

și Socul.
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Viespii
cari
Noşi

negri sunt

blestemându-i
(1).

copiii cei

mama

sa

răi ai J/amey pădurii pre

s'au

prefăcut-în . viespi-veni-

|

Mai mulţi VWiespi negri, de te vor mușcă,
vei muri (2),
„De vei omori însă 99 de Viespi negri, vei scăpă
un pă„căto

s din iad (3).

Căci

când

|

cine-vă

„

omâră

un

Viespe

negru,

Dumnegei

se bucură (4).
Iar când găsesci un viespe. mort,. acopere-l
cu pămînt, că
de nu,
Dracul

(1) Cred. Rom.
(2) Cred. Rom.
"48) Cred. .Rom.

(4) Crea. Rom.

(5) Cred.

îţi face vrajbă

(5).

din Cosma.
din Fărăgăă.
din Şermașul

din Fărăgăiă.

de

Câmpie.

Rom.. din Țagul mare. — Tâte credinţele
şi aatinele acestea

mi le-a comunicat â-l Tu, A.

Bogdan.

-

FURNICA.
(Formica

nigra

Latr.)

Românii cunosc mai multe feluri de furnici, şi anume:
Furnica mare, numită şi Purnică de pădure, Furnică sălbatică (1) şi Furnicar, pl. Furnicari (2), lat. Formica ruta L.
Furnicarul roșu (3) saii Furnica de copacii (4), la Românii din Macedonia Fur (5), lat. Formica sanguinea Latr.
(1) Pretutindeni în Bucovina;— com.

de d-l

El. Pop:

<Furnica

e de

mai multe feluri: de casă şi sălbatică, care şi muşcă. Acestea fac şi
muşinoiii din sdroburi de crenguţe;»— G, Crăiniceanu, Nomenclatura
româno-latină din istoria naturală, publ. în Convorbiri literare, an.
XXIII, p. 334;— Hasdei, Et. Alagn., t. 1], p. 1.673: «Furnicile sunt
de trei feluri: furnică mare, furnică negră sati mică şi furnică ari-

pită, care are aripi» (G. Dobrin, Transilvania, Făgăraș, com.
” (2) Pretutindeni în Bucovina ;-— apoi în Moldova, com.
Theodorescu-Chirilean: «Purnicarii sunt cu mult mai mari
nicile de rând. Ei îşi fac mușurdiele din cetină, paie, beţişore

Voila).
de d-l S.
decât furși alte bu-

căţele măriș6re, chiar și petricele. De multe ori, când se află
pe un copac,
adesea brad ori mestâcăn, şi sunt atacați de om, se ridică pe picidrele

cele din urmă drept în sus și stupese un fel de acid acrișor. Printre
dinşii se află şi furnici cu aripi, dar mal puţintele»
; — dict. de Iordache
Bran,

pălmaş

în

Păşcani:

«Subt

Furniecar

se

înţelege

furnica

aceea,

care-și face furnicariul stă pe sub copaci din cetină, bucățele de trunză
şi din felurite beţişore.»
(3) Com. de Ionică al lui Iordache Isac: <Eii cunosc trei feluri “de
furnici: FPurnică de câmp, cari îs mici şi negre, apoi un fel de Fu
nici galbene şi nu prea mari, şi în urmă un fel de furnici mari şi
roşii de pădure numite Furnicari;» — dict. de Toader Ionesi din Vicovulde-sus:

<Furnicarul

e de două

îeluri: unul

(4) Hasdei, Elym. Magn.,t. 1, p. 730.
(5) Com. de d-l Per. Papahagi.

negru

şi altul roşu.»
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Furnica, dim. Furnicufă, mase. Furnic, pl. Furnici, artel.
Purnicii (1), Furnică de. casă, Furnică mică, Furnică nâgră,
Furnică

de

Meglenia

şi la cei din Macedonia:

fânaj

iar la cei din

şi Furnică

Istria:

de

Furnică

câmp

şi

(2);

la Românii din

Purnigă,

pl. Furnizi (3);

Furnigă,

lat. Formica nigra Latr.
Furnica
galbenă sai. Furnica
flava

-

Furnica roșşă sai Furnică
levinodis, M. rubra Latr.
„mesce
Tot

yălbie (5), lat. Formica

L. şi

Purnica

mare

trăesce

ea şi Purnică
prin

păduri

de

numai

grădină
prin păduri,

de pădure.

trăesce

pl. Furnige (4),

și

Furnicarul

(6), lat. Myrmica
de aceea se nu:
roșu

sau Furul.

Furnica nEgră trăesce mai mult la câmp, şi mat ales unde
e locul arat, negru şi gras.
ii
Iar

Furnica roşie

trăesce

mai

mult

unde

e locul băhnos,

(1) Dat.. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de G. Onciul.
(2) Pretutindeni în Bucovina; — apoi în Moldova,
dict. de Iord. Bran
şi com. de d-l 8. Theodorescu-Chirilean : «Furnic
ile sunt de mai multe.
feluri : Purnică negre, mici, cari nu muşcă venino
s şi nu-şi fac muşunoiă mare. Ele adese-ori își fac muşunoiii
din pămînt lutos sai nisip,
şi de multe ori chiar și în straturi>; — com. de
dl El. Pop : <Furnicite de casă își fac moviliţe din pămînt
; — Hasdeu, Etym. Magn., t. 1],
p.
730,
.
(3) Com. de d-l Per, Papahagi ; —
vedi de acelaşi : Megleno- Români).
Partea II, p. 81 ; — Gustay Weigand,
Die Aromunen, II Baq., Leipzig 1894,
p. 50 şi 305; —Idem:
Viacho-Jleglen, eine. ethnographisch-phi
lologi-.
sche Untersuchung, Leipzig 1892,
p. 23: «Purnigă, pl. furnis, mr.
Furnigă,
pl. furnits.»
(4) Ioan Maiorescu,

Itinerar

|
în Istria... Ea.

,

II, Bucuresci

,

1900

p. 106.
(5) În Bucovina, com. de mai
mulţi inși, în deosebi de Ionică
al lui
Lord. Isac și G. Onciul din
Frătăuţul-vechiti: «Furnica galben
ă de
te primejănosata ei 08 ca
și albina,

şi când

te muşcă multe,

poţi

să

(6) Pretutindeni în Bucovina
şi Moldova, dict. de lord Bran;
de d-l S. Theodorescu-Chirilean:
com.
<Furnici roşi, de mărimea celor
negre,
ar cari sunt vestite prin
mușcăt

urile lor, chiar te ingrozesc»;
—com.
de EL Popi— com. de d-l Ios. Olar
ii: <Sunt mai multe feluri de
nici : mari şi mici,
fur.

negre

şi roşi,».

|
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pe! fânaţe! şi
grădini (1).

Furnica

pril6ge.

mare

Se

f6rte

adese- -ori și prin

sai Furnicarul e cea mai mare, iar Fur-

roşie e cea mai mică

nica

află însă

în-

câte s'au

dintre-tâte furnicile

şirat mai sus. Acâsta “este tot odată şi fârte iute şi rea, de
o

6re-ce când te muşcă, te umili (2).
Tâte furnicile

albinele, în societate,

trăesc, ca şi

une-ori

societate se împăr-

câte mai multe sute de mii. Şi fie-care

ţesce în femeiusce, bărbătuşi şi furnici lucrătore.
Femeiuscele şi bărbătuşii ai întrun anumit timpde peste
an şi aripi, iar cele lucrătâre sunt tot-deauna fără de aripi.
Deci pe cele dintâi poporul le numesce şi furnică sburătbre,

furnici cu ârpă (3) sai aripi şi furnici aripite (4), iară pe
cele din urmă, adecă pe cele lucrătâre saii fără de aripi, fete,

sing.

fată (5).

.

Larvele de furnică se numesc pui, sing. puiă, iar nimiele
saii coconii se numesc în cele mai multe: părţi atât din Bucovina, cât şi din Moldova: saci, sing. sac sati săcușori, sing.
săcușor, pentru: că ele, când sunt deplin desvoltate, aii forma
unor săcuşori (6). În unele părţi însă se numesc bărbinfe,

(1) Dict. de Toader Ionesi.
(2) Dict. de Iord Bran; — com.

de d-l El. Pop:

nici f6rte micuţe şi roși, cari muşcă
(3) Îrpă, 'pl. ârpi=aripă,

i
un fel de fur-

«Sunt

răi.

IN

usitat în unele

.

părţi din Bucovina, precum

bună-6ră în Vicovul-de-sus.
(1) Hasdeu, Ely. Maga,, t. II, p- 1.673.
(5) Usitat în Bucovina.

(6) Dat. Rom. din Câmpulung, dict. de Nic. Casian şi com. de Ioan
Casian, stud. gimn : «Poporul de la munte numesce nimfele furnicilor
- saci» ; — a celor din Tereblecea, com. de Luca Buliga, stud gimn.: «La
noi

în

Tereblecea

nimfele

furnicilor

se

numesc

saci,

şi cred

că din

aceia, se nutrese ele»; — a celor din Tişeuţ, com. de repausatul Const. Sorocean,

fost

stud.

gimn.:

«Nimfele

furnicilor

se numesc

în satul

Ti-

şeuţ saci; >—a celor din Moldova, com. Paşcani, dict. de Iord. Bran;
— S. FI. Marian, Ornitologia pop. rom,t. 1, p. 59: <Pe la rădăcina şi
umbra erbei şi a florilor, cete întregi de furnici nu-şi pot da rând strîngendu-şi nutreţul necesar pentru susţinerea vieţii, iar altele târâind după

"sine câte un săcuşoy albineţ “spre a-l aşeză întrun loc mai bun
sigur de cum.a
fost mai: nainte.»

și mai
2
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sing. bărbînță, fiind-că s6mănă unei berbincidre (1), apoi şi
ouă de furnică (2).
În unii din aceşti saci saii bărbinţe se gice că aii furnicile pati, iar în altele de mâncare, precum ai bună-6ră şi
albinele în. unele chiliuţe căfe:, iară în altele păstură (3).

De aici apoi şi dicala Românilor că furnicile îşi duc sacii
cu mâncare în spate, când văd că acestea işi mută nimfele
dintr'un loc într'altul.
Și de Gre ce o samă de saci de aceştia sunt cu mult mai
mari decât furnicile cari îi duc, de accea se crede şi se dice

că nimeni nu e așă de voinic şi de tare ca furnica, şi în deosebi

ca Jurnica mare,- pentru că nici omul şi nici o altă vietato
de pe faţa pămîntului nu e în stare să ducă o bucată de
fier cât corpul ei de mare, însă Furnica mare sati Furnicarul o duce (4).

Tot despre Furnica mare există la Românii din Bucovina
şi următârea legendă:
«Jice

că eră

odată

o femee.

Şi femeia

aceea

eră

vădană

şi aveă numai o copilă, unica ei mângâiere, şi o turmă de
0i, singura ei avere.
|
«După ce a crescut copila şi s'a făcut aprâpe fată..mare,
maica sa, fiind-că nu avea pe nimeni altul, o trimise pe dînsa

cu oile să le pască. Îi spuse însă tot odată, înainte dea o
trimite, ca să se îmbrace barbătesce şi, întâlnindu-se cu
cine-vă, să nu vorbâscă femeesce, anume ca, fiind voinică.şi
f6rte frumâsă, să nu atragă privirea nimăruia asupra ei,

(1) Com. de d-l Em. Antonovici, stud. gimn:
numesc la ţâră saci, iar la munte bărbinţe.»

«Nimfele

de

furnică
|

se

(2) Dat. Rom. din Stulpicani, com. de N. Cotlarciuc, stud. gimn.:
« Nimfele furnicilor se numesc în satul Ştiulbicani Guă de furnic
;ă — Enciclopedia rom, t. II, p. 435: «Larvele viermitorme ţes în
general un

cocon de mătasă, în interiorul căruia se transformă
în nimfe; aceste
coconuri sunt cunoscute vulgar sub numele de Guă de
furnică»
; — Dr.
N. Leon, Zoologia medicală, p. 13: «Larvele de furnică
se numese ouă

de furnică ; cu ele se hrănesc în colivii privighetorile şi
alte păsărele.»
(3) Com.: de Luca Buliga, şi dict. de Iord. Bran.
(4) Com. de d-l Ionică ul lui Iord. Isac ;— şi G. Onciul din
Frătăuțul-vechiii. « Furnicarul e cea mai tare leghide de pe lume, pentru
că duce
de trei ori mai mare greutate decât dinsul.»
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«Copila ascultă de maica sa, se îmbrăcă bărbătesce şi apoi,
luând turma, se: duse-cu:dînsa
la păscut, şi.aşă
un timp mai îndelungat.
«Iată însă că într'o di, trecând ea cu turma

sa printr'o

pădure, se întâlnesce cu un. fecior, care păsceă

asemenea o

turmă

-

de oi.

«Feciorul

acela

însă

nu

eră

fecior

din

ciorii, ci el eră feciorul unei Smedice.
«Însă de unde şi de la cine s'o scie
dacă

o.păseu. ca

ar fi sciut-o,

ce

Gică şi ce e Smei?
gendu-l

numai

el în vorbă
păscut.

că

i-ar

fi ajutat,

6meni,

ca

ea acâsta?

dacă

nu

sciă

toţi

Şi
ce

fe-

chiar
e Sme-

Şi aşă, nesciind cine-i şi alcui e, şi vă-

e fecior

şi cioban,

ca

şi dînsa,

şi t6tă: giua. aceea. umblară

s'a

datcu

împreună cu oile la *

«Pe la înserate, despărţindu-se şi ducându-se feciorul smeGicei acasă, dise cătră maica sa:
— «Mamă! mie mi se pare că tovarășul

mei

_-

cu care am

păscut eii adi oile, nu e fecior, după cum îl arată îmbrăcămintea, ci fată, atâta numai că n'are glas femeesc, ci bărbătese. Ore n'ar fi bine s'o aduc eii într'o s6ră la noi şi s'o
vegi şi d-ta şi apoi să-mi spui: bărbat e ori femee, că de

s'ar întîmplă să fie femee,

cit f6rte

soţie, pentru' că câtă lume am umblat,
şi mai drăgălaş ca acesta n'am aflat.

bucuros
un

ași luă-o

chip

de

mai frumos

— «Bine! —răspunse Smedica—adă-l şi vom ved6, şi de
va fi bărbat, se va întârce iarăşi sănătos de unde a venit,
iar de va fi femee,

a ta să fie!

<A doua qi, mergând

feciorul smedicei

cu oile

la păscut

şi întâlnindu-se cu fata văduvei, păscură oile iarăşi împreună,
iară colea de către sară, când eră să se despărţâscă şi să
se ducă fie-care acasă la dinsul, qise fetei ca să mârgă n6ptea aceea la dinşii de mas.
«Pata, nebănuind nimica

mâni-sale, nu stete mult pe
şi merse.

şi

fiind

cam

de

departe

gânduri, ci dise

că

va

casa

merge

«Ce face însă Smedica, când a vădut-o că vine? îi eşi
înainte şi vorbesce. ce .vorbesce: cu diînsa, şi: apoi începe a
vorbi şi cu feciorul săi, însă nu în limba fetei, ci într'o

limbă cu totul străină, spuindu-i că după ce se va culcă tova-

|
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răşul săi, să-i puie o fl6re. sub căpătâiit, şi dacă peste n6pte
se va veşteji fl6rea, e de bună-sâmă femee, iar de nu, atunci

e bărbat.
«Şi după ce-i dete sfatul acesta, fiind acuma târdiu, își
luară n6pte bună unul de la altul şi se culeară cu toţii.
«Fata, trăgând cu urechea şi vădând că mai mult şoptese
decât vorbesc, şi încă într'o limbă cu totul străină, îndată
s'a priceput că trebue să fie vorba despre: dînsa. Deci nu

mult după ce s'a culcat, începu a sforăi, ca şi când ar fi
cuprins-o un somn f6rte:mare. Însă ea nu dormiă, ci sta:
numai cu ochii

închişi şi sforăiă aşă în

„ce se va întîmplă.
Ospetarii, adecă

nu dormiati, audind

Smedicaşi feciorul

vînt, ca
să&ii, care

să vadă
asemenea

că 6spele lor sforăesce şi cugetând

că

" d6rme acum dus, se seculară încet, eşiră pe vârful degetelor
afară, se duseră în grădină, aduseră o garâtă înflorită și

i-o puseră sub căpătâii, apoi se _culcară iarăşi şi astă dată
dormiră

duşi.

«Fata însă, cum simţi că i s'a pus ce-vă sub căpătâiii, îndată se pricepu că trebue să fie vre-o apucătură sait-alt lucru necurat la mijloc. Deci se sculă de grabă de unde eră
culcată, îşi căută taşca cea ciobănâscă şi scâse dintr'însa o
, oglindă fermecată, anume ca prin mijlocirea acesteia să preintimpino făcăturile sai vrăjirile ospătarilor.

'a apucat însă bina a-şi scâte oglinda şi 6tă că Sme.
Gica, trezindu-se, se repede la căpătâiiiși scoțând gar6fa, află
spre

cea

mai

mare

bucurie

a ei şi a feciorului săi, care ase-

menea se trezise, că acâsta este tâtă veştejită. Un

semn

că

6spele lor nu eră bărbat, ci femee.
«Ce eră acuma să facă fata? Să gică că nu este ceea ce
este? Asta nu se puteă, pentru că Smedica o dete de gol.
Şi apoi chiar dacă ar şi fi dis, ce:'folos ar fi avut, că nimeni n'ar îi cregut-o! Deci neavând ce face, își schimbă portul şi glasul, şi de aici: înainte începi a şi vorbi femeesce:

ca tâte femeile.
«Însă feciorul Smedicei nu se mulţumi numai cu: atâta,
ci el o ţinea una şi bună, după cum
e
îi spusese mâne-sa, s'o

ieă de soţie.
«Fata dintr'un început nici

nu

voi

să

audă

despre :așă:
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ce-vă. Mai pe. urmă însă, văgând că n'are. încotro, se învoi şi ea, şi Smeul o luă de soţie. Dar ea se jură. că din
diua aceea înainte nu va mai vorbi cu dînsul, nici nu „se
va lăsă s'o sărute.
<Însă Smeul, când audi ceea ce-i spuse fata, îîncepu a ride
şi apoi, cupringând-o în braţe, o strînse „cam în şagă, cam
într'adins, ast-fel că mai eră săi 6să ochii din cap, şi aşă
o sărută. Dar ce fel. de sărutat, că: i se, umflară -obrajii ca

pânile.

Ni «Fata, vădând ce.a făcut Smeul cu dînsă, s'a supărat de
mrte, s'a prefăcut -de grabă într'o gujulie, şi aşă .dete să
fugă

"-

pe

sub temelia casci:

a

<Smeul însă, văgând-o că. fuge, a luat de grabă un cuţit
ascuţit şi, repedindu-se după dînsa, o tăie de pe.la mijloc

mai drept în două. Noroc că i-a mai rămas

o l6că de carne

cât un fir de aţă, care ţină partea dinapoi de cea dinainte,
şi aşă, târâindu-se cu.mare grei, eşi afară şi se făcu nevăgută.
«Şi de atunci gujulie a r&mas ea: până în giua de
« astădi.
Şi gujulia aceea e Furnica» (1).
1
Românii din unele părţi ale! Transilvaniei : însă spun că
Furnica a fost socăfica lui Sânt-Ilie, pe când eră acesta
în pustie, şi că ea, după a doua venire, are să fie dâmnă

mare, că aşă i-a
bine (2).

făgăduit - Sânt- lie,

pentru

că

s'a purtat

Alţi Români, tot din Transilvania; din contră spun că Furnica e nepdla luă Dumnedeii (3) şi slujnica Precistei. De aceea
se cuvine s'o lăsăm să lucre în pace, că de nu, câte furnici
omorim, de atâtea ori. suspină Maica Precista (4).
lar Furnica roșie e din lacrima vărsată de Maica Precista pe mormîntul Domnului nostru Is. Chr. (5)

Purnăca de câmp se încuibă forte adese-ori în moviliţele de
țernă, ce le scot cârtifele pe suprafaţa pămîntului, şi anume
(1) Diet. de George

Marmeliuc,

agricultor

în

Liteni,

și com. de frate-

săi Dimitrie, stud. gimn.
(2) Cred. Rom. din Şermaș.
(3) Cred. Rom. din Pintic. .

- (4) Cred. Rom. din Aldort lângă Bistriţa.
(5) Cred.:Rom.

din

d-l Th. A. Bogdan.

Ragla.

— Tote credinţele

acestea mi le-a comunicat
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după

ce acestea s'aii mai învechit şi a începul a cresce

pe..dînsele.. ...

6rbă

a

a

Aceste movilițe de ţernă se numesc moşindie, moșiroie,
moșundie, moșurgie, muşindie, mușiroie, Mișundie şi muşarâie.
De aici vine apoi că şi cuiburile de furnici, făcute în aceste
moviliţe de ţesnă, se numesc asemenea muşundie, sing.
mmuşunoiii, însă tot-deauna în combinaţiune cu cuv. furnică,
d.e.

am dat peste un mașunoiii de furnici.

Când

e vorba

însă

numai despre mașunoii, fără să adăugăm cuv.
furnică,
atunci trebue să ne gândim numai la cârtiță, care. l-a
făcut.

Furnica de pădure, după cum e prea bine cunoscut,
își
face cuibul săi singură în forma unei căpicidre, ba
une-ori
chiar și cât o căpiţă de mare, din „diferite beţiș6re,
crengu:

rele, surceluţe, sfărămături
de -fruuză şi cetină

* de molid,

amestecate tâte

la un

loc cu

de brad

şi

ţernă' și cu nisip.

Acest cuib se numesce de regulă furnicarit pl.
furnicare,
la Românii din Meglenia: Furnigar (1) şi numai
rar când

mMușinoiu

sai

Deci când
gândim mai

mușunoiii.

ă

e vorba despre vre-un furnicariă, trebue să
ne
întâiă la cuibul Fupnieii de pădure, furnicii

celei mari, şi apo
la. cuiburil
i e celor-lalte furnici mai mici.
Fie-care furnică, cu deosebire însă Furnica
de pădure, are
în partea de dinapoi a corpului săi
o beşicuţă, în care se

află un fel de fluiditate acrie, pre

Părţi o numesce
ca şi borșul.

borş
|

care poporul

(2), din causă
|

din unele

că e mai tot aşă de

acră

Sciind-o acâsta băeţii, cari umblă cu. vitele
la păscut, nu
odată, când.daii..peste vre-un furnicariii,
ieati un rămurel de.
răchită, când acesta e în mâsgă, îl jupesc
de câjă, şi ast-fel
îl bagă
apoi

în furnicariă

furnicile cu dinsul, Qicând :
În

şi încep

a-l scormoni

|

și a hârăți

O

(1) Per. Papahagi, Megleno-Românii.
Partea IN, p. 81.
(2) Dat. Rom. din Rălăcâna, com. de
Grigore Rusu, stud. gimn.: «Acrimea ca o slobod îurnicile se nume
sce borş; — a celor din Horodnic
ulde-jos,

com. de a-l Petrea Prelipeean:
<Furnicile
(umedâlă) acrie, căreia băeţii îi
dic borş.»

Slobod un

fel de zâmă
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Furnicilor ! daţi-mi borş,
C'o tăiat:mam'un Cocoş,
Că voi borş de nu mi-ţi da,

Ei bordeiul v'oii strică! (1)
M'o trimes mama după borș,
C'o tăiat un cocoș!
Că de nu mi-ţi.da,
Casa v'oiii strică! (2)
Luaţi-vă, furnici, s&ma,
Că m'o mânat mama
Să-mi

daţi un pie de borş,

C'o tăiat un cocoș! (3)

Furnicile, zidărîte fiind, încep
ca turbate, a se sui pe rămurele
mulţime de năcrâlă.

a umblă încolo şi încâce
şi a slobodi pe acâsta o

Băeţii, scoțând după un restimp rămurelul, îl ling sau numai

îl ating cu vârful limbii şi vădând că mâsga de pe
e acuma acrie, spun că ai căpătat borşul cerut.

dînsul

O s&mă de băeţi însă, neavând rămurele de răchită la îndemână sai trecându-i acesteia timpul mâsgei, ieaii ori şi ce
alt beţişor, care

limba, îl pun

le vine

udându-l

şi,

dindemână

puţin

în furnicarii, gicând:

asemenea

_M'o mânat moșu
Ca să-mi dai borşu,
C'o tăiat cocoșu!.(4)
M'o

trimis

mama

Să vă daţi s6ma
C'un

Ca

budăieş

de borş,

tăiat un cocoş!

(5)

Sau:

(1) Dat. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de V. Greciuc.
(2) Dat. Rom. din Ciudeiu, com. de Justinian Costinean.
(3) Dat. Tom. din Părhăuţ, com. de Const. Bădăluţă.
(4) Dat. Rom.

din

Bălăcâna,

com.

de Grigore

Rusu,

(5) Dat. Rom. din Ilișesci, audită pe când eram

stud. gimn.

băiat mic.

cu
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Dă-mi borş, dă-mi borş,
C'a tăiat mam'un -cocoş!
Sai:

(1)
|

Am venit să-mi daţi borș,
Cam tăiat un cocoș.
Că :voi borş de nu mi-ți da
Eu căsuţa v'oii strică! (2)

Se dice

însă că

e păcat de scormonit

şi de stricat furnica-

rele, căci furnicele le fac cu multă trudă (3). Apoi şi de aceea
nu e bine
Drept

de stricat, pentru
că
aceea

Gmenii,

fapta acâsta.provâcă plâie (4).

când văd

pre

fiii lor scormonind

vre-

un furnicariu şi mai ales pe timpul cositului, îi mustră și-ă
alungă ca nu cum-vă lăsându-i să-l scormonâscă, să vie pl6ie

şi să le strice (putregâscă) pologul (5).
O s6mă

monesce

de Români

însă din contră cred că dacă se scor-

vre un mușşinoiii de furnici, furnicile respective pier,

iar vitele băeţilor ce le scormonese
Însă

monese

furnicile

nu

muşinoiele,

strechie (6).

numalcă provâcă

ci ele

au,

după

|

pl6ia,

când li se scor-

spusa

poporului,

tot

odată şi darul de a prevesti plâia cu vre-o câte-vă ore sati
chiar gile mai nainte.
3
:
,
(1) Dat. Rom. din Braşca, com. de Zaharie Roşca, stud. gimn.
(2) Dat. Rom. din Băeşesci, com. de Alexandru Vasilovic
i, stud. gimn.

(3) Cred. Rom. din Ungaria, com de d-l El. Pop:
<Omenii spun că e
păcat a strică căsuţa (mușinoiul) furnicilor pre
care o gătesc ele cu

multă trudă.»

”

o

(3) Cred. Rom. din Boian, com. de Ionică al lui Iordachi
Isac:< Când
risipesc

băeţii moșindiele furnicilor gie: hai să risipim
moșindiele ca
să pl6ie»;—a celor din Vicovul-de-sus, com. de George
Nistor, stud. gimn.:

Dacă

se scormolesce

muşinoiul de furnică, se crede că are

să se

schimbe

vremea, are să pl6ie+;—a celor din Câmpulung,
com. de loan Casian ; «Se
dice că dacă se răseolesce un muşinoii de furnici,
atunci aro să plâie»;
— vegi și 1. Pop-Reteganul,

Din

copilărie, publ. în Revista ilustrată,

an,
“I, Bistriţa 1898, p. 191: <Când plecarăm de la furnicar
e să ne vedem de oi,
îmi qise Bunzarud :—Niţule! cât îi trăi, nu sgândări
în furnicare, că atunci
plouă.: Cu multă trudă îşi fac Dietele furnici curţile
și palatele lor, apoi
omul să le strice.!»
,
.
:
,
(5) Cred. Rom. Qin Horodnicul-de-jos, com.
de d- Petrea Prelipcean.
(6) Cred. Rom. din Vicovul-de-sus, com.
de G. Nistor,
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Aşă se crede că dacă furnicile es din cuiburile lor şi cară
ţernă, de bună-s6mă va plouă (1).
Când es şi umblă o mulţime de furnici pe afară, atunci
încă e semn că va plouă (2).

„Când umblă multe furnici pe
asemenea că are să plâie (3).

mușinoiii, . atunci îns6mnă

Când umblă furnicile pe drum, atunci iarăşi are să plâie (4).
Când es furnicile afară şi se adună sute şi mii într'un

loc, ne putem aşteptă la plâie (5).

|

Câna t6te furnicile es din mușşinoiii afară, atunci au să fie
ploi multe (6).
Când es furnici multe dintro crepături, are să fie pldie
de

grabă (7).
Când sbâră furnicile pe sus, are să fie plâie (9).
Când furnicile es prin casă, are să vremuscă (9).
Când es furnicile de-asupra muşinoiului şi umblă, va îi
vreme bună; când se ascund, deşi-i vreme bună afară, e
un semn că va fi plâie; iar când îşi fac muşindie mari şi
înalte, ceea ce se vede mai ales prin 6rbă,e semn că anul
acela va fi ploios, şi ele de aceea își fac muşundie nalte, ca
să scape de înecăciune (10).
Afară de acâsta se mai crede şi se mai dice încă:

Când. îşi fac furnicile tmna muşindie
fie 6rna grea (11).

mari, atunci are să

(1) Dim. Dan, Cr adina POP. Bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei, an.
1V, Cernăuţi 1894. No.
a.
(2) Cred. Rom. din tocul: Dragomirnei, com. de V, Greciuc..
(3) Cred. Rom. din Mitocul-Dragotinirnei, com. de Leon Roşca.
(3) T. D. lonescu, Credinfe din Dolhasca, jud. Sucâva, publ. în Şedeidrea, an. IV, p. 120.
(5) S. Fl. Marian, Serbătorile la Români, vol. I, p. 118,
(6) Cred. Rom. din Udesci, com. de Const. Jescu, stud. gimn.
(7) Cred. Rom. din Moldova, com. de d-l S. Theodorescu- Chirilean.
(8) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechiii, com. de G. Onciul.
(9) Ședetorea, an. I, Fălticeni, p. 192..
(10) Cred. Rom. din Mahala, com. de Ionică al lui Iordache Isac.
(11) Cred. Rom, din Câmpulung, com. de I. Casian; — şi a celor din

Țera-Românâscă,
Marian, Inseclele,

com. de S. Sa păr. T. Bălâşel.

.
16

|
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“ Când furnicile îşi fac maușuroiele sus pe paiele de -6rbă,
6rna viitâre va fi gerâsă (1).
De faci casă pe furnicariă, nu mai ai răgaz de 6speţi (2).
Când se ivesc furnici prin casă, e semn de belşug (3).
Când vei 'ved6 furnici cu aripi prin casă, e semn de morte,
îţi va muri cine-vă din casă (4).
Când se arată furnicile cu aripi, cred unii, că pregic avu:

ție, iar alţii nenorocire
(5).
Dacă mănâncă
țiţa (6).
|

|

furnicile din laptele unei femei, îi va peri
|
a

În fine se gice că noi Gmenii de adi suntem înalţi şi mari
cât talpa Uriașilor, ce ai fost mai înainte de noi, dar are |

să vie o vreme
când Gmenii

aii să fie așă de mici... câto

furnică (7).

Atât furnicile, şi cu deosebire cele de pădure, cât şi fur-

nicarele, se întrebuinţâză nu odată şi ca l6c contra mai multor bâle, precum: pentru rosuri sati rosături de Diocidre,
pentru durerea măselelor, pentru sohote, pentru albafă, pentru de dînsele, pentru furnicei, precum şi pentru multe
altele.
|
Dacă are cine-vă rosuri, adecă dacă i sai umflat pici6rele şi-l dor ciolanele, iea un pumn de furnici dimpreună
cu
lutul din care e compus furnicariul acestora, îl
pune într'o

Glă cu apă să fi6rbă, şi după ce a fiert, se unge
pe pici6re
şi se îr6că bine pe locul unde-l dâre (8).
(1)
publ.
(2)
an. ],
(3)

S.
în
G.
p.
G.

Theodorescu-Chirilean, Credinfe relativ la preve
derea timpului,
Gazeta sătenului, an, XIV, R.-Sărat 1897,
p. 442,
P. Salvin, Superstiții din jud. Covurluiă,
publ..în Segetorea,
216.
S. Ioneanu, Jfica colecțiune de superstițiun
ile poporului român,
Buzăii 1888, p. 68.

(4) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.

-(5) Cred. Rom.

din. Macedonia,

(6) G. S. Ioneanu,

Mica

|

com. de d-l Per. Papahagi.

colecțiune,

p. 66.

|
(7): Cred. Rom. din Moldova, com. Brosce
ni, com. de a-l $. Theodorescu-Chirilean.
i
,
(8) Dat. Rom. din Udesci, com. de Const,
Jescu; —a celor din Pârhăuţi, com. de Const. Bădăluţă : — a
celor din Moldova, com. Pașcani
diet. de Iordachi Bran: «Furnicariul
furnicii de pădure, care e făcut
din diferite sfârmături de frunze,
cetină şi găteje, se întrebuinţâză
la
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Alţii, tot pentru rosuri sai dureri de picidre, ieaii un şip,
pun. într'insul. zahăr pisat, şi- apoi ast-fel cu zahăr
cu tot îl

pun pe iin mușinoiii de cei mari, adecă pe un furnicariii,
unde-l lasă să steă până ce se umple de furnici; după ce s'a
umplut, il aduce cu furnici cu tot acasă, târnă întinsul: spirt,
îl astupă, şi aşă îl lasă un timp mai îndelungat până ce se
topesce zahărul şi ese tâtă puterea, mai ales însă tâtă acrâla
din furnici. Cu acest spirt de furnici îşi ung apoi picidrele

şi spun că durerea le trece (1).

|

Dacă are cine-vă durere de măsele, e bine să ieă un pumn
de furnici cu muşuroiii cu tot şi să-l puie într'o ulcică sau
într'o 6lă cu apă curată la foc ca să fi6rbă. După cea îiert
să-l strecure printr'o pânzătură curată şi apoi zâma ce a
"eşit dintr'însul so ţie în gură, că apoi durereaîi încetâză (2).

Dacă un băiât sai o copilă este bolnavă de sobote, se vindecă

ast-fel:;

desdiminâță

până

a nu

răsări

s6rele,

se

scâlă

gospodina de casă şi, dacă are o copilă bolnavă de sohote,
iea un băiât cu dînsa,iar dacă are un băitt slab, iea o copilă şi se duc amândoi până unde sciii că se află un furnicariii de furnici. În calea lor spre furnicariii trebue să trâcă.

trei rîuri, să nu grăâscă cu nimeni nimica, nici să nu se uite
înapoi. După ce în chipul acesta ai ajuns la furnicarii, ieaii
furnicariul cu furnicile şi cu sacii acestora cu tot într'o 6lă,

le aduc acasă asemenea
se înapoi, le pun

nevorbind cu nimeni

la foc să fi6rbă şi, după

şi neuitându-

ce-ai fiert, scaldă

în apa acâsta pruncul sait prunca slabă. Şi dacă se face așă
de trei ori, în trei gile după olaltă, pruncul saă prunca slabă
'se-întăresce şi se îngraşă (3).
|
|
|
rosături de picidre.

Se aduce

ori

şi când,

se pune

în spirt,

şi apoi

se

uzge cu dinsele pe locul unde-l dâre:; —a celor din Transilvania,
com. Prislop, com. de d-l Th. A. Bogdan: <Furnica e bună de l&c, dacă
vei ţin6-o la grindă 33 de gile;> — şi a celor din Buduş: «Furnica cu
aripi e bună de l&c în contra durerii de pici6re.»
(1) Dat. Rom. din Horodnaicul-de-jos, com. de d-l P. Prelipcean.

(2) Dat. Rom. din Mitocul-Dragomirnei,
(3) Dat.

Rom.

din

Câmpulung,

-com.

de

|

com. de Vas. Greciuc.
G.

Ciupercă,

stud. gimn.; —

vedi și Dr. N. Leon, op. cit, p. 13: «Când copilul intră în socote, adecă
slăbesce și se usucă, fără să-l ară ce-vă, i se face scăldătore cu apă,
in care ai fost fierte furnici.»

244
Pentru

aibață

de

multă

vreme,

se

caută

mari de copaci, li se ieaii oucle, se bagă
de dramuri

şi se umple

apoi într'o pită mare

şi se astupă

crudă

furnică

de cele

într'o sticlă de 50

bine

la gură. Se bagă

şi pita aceea se bagă în cuptor

să se cocă bine. Scoţând pita, să se desfacă şi să se ieă sticla
„şi ce va rămână în sticlă să se lase să se răcâscă şi apoi

să se pice în ochi câte o picătură diminâţa şi sâra, până
va trece, măcar să fie veche și do 50 de ani (1).
Cei ce aii de dinsele se vindecă ast-fel:
Merge într'o di unul sait mai mulţi inşi la un moșiroiii
cu furnicari şi-şi însemnă bine locul ca, viind a doua qi de

n6pte, să nu-l rătăcâscă. A doua

qi desdiminâţă, până a nu

răsări s6rele, acelaşi om iea un hărleţ şi un sac sai o traistă
deşârtă şi, nevorbind cu nimenia, nici căutând înapoi tot
drumul, se duce până la mușşinoiul însemnat, sapă muşinoiul
aşă cum este cu furnici şi cu beţiş6re cu tot şi-l pune în sac

sau traistă. Întorcându-se

tându-se îndărăt

cu dînsul înapoi, asemenea

nici vorbind

cu nimenia,

cum

neui:

ajunge

acasă,

îl pune într'o 6lă nouă, însă nu tot, ci numai cam a treia
parte, şi târnă apă peste dînsul şi apoi îl pune la foc să

fiârbă. Făcând
mașul

ast-fel dintr'însul un fel ae scăldătâre, păti-

de dânsele se scaldă în scăldătârea acâsta, care e pusă

întrun ciubăr. Scăldătârea acâsta însă se păstrâză unde-vă,
până ce se face scăldătâre şi din rămăşiţă în două rânduri,

așă că dacă se scaldă de trei ori, tâtă scăldătârea
se împreună la un .loe într'un vas și se târnă pe o apă
curgătore, mai ales pe un părăă, anume ca tot râul bolnavului
să

se

ducă

cu

apa

şi, în

cas

să

mai

aibă

chef

a se întârce,

apoi să se înt6rcă, când se va întârce apa cu
46].
|
T6tă

procedura

acâsta

cu

furnicarul

-se

cursul s&ii la

numesce

a

luă

noi, şi se dice a luă noi de dînsele (2).
Tot cam în chipul acesta se vindecă de dînsele
(reumatism) şi Românii din unele părţi

ale 2/oldovei, căci iată ce-mi

scrie în privinţa acâsta d-l $. Theodorescu-Chirilean
:
(1) Hasdeă,
(2) Dat.

Rom.

Erym.
din

din Frătăuţul-vechiă,

Magau., t. 1, p. 730.
Mahala,

com.

|

-

de Ionică al lui Iord. Isac;—și

dict. de G. Onciul.

i

a celor

|
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«Din furnici se face scăldătâre pentru cei bolnavi de reumatism ast-fel:
" «Pornescă de acasă cu „o doniţă şi cu puţină sare într'o
legătură şi te duci la un MOșur oii de furnicari.
cAjuns acolo, arunci sarea pe muşuroiil şi qici:
Ei vă daii din sarea mea,
Iar voi să-mi daţi I6cul vostru!

«După

acâsta umpli doniţa cu furnicari,

cu pămînt şi cu

cetină cu totul, legi doniţa pe la gură cu o cârpă
esă furnicarii şi te întorci repede acasă.
«Ajuns

acasă,

pui

furnicarii

fiert şi pe urmă apa, când
ca să nu fie cu gundie.
«Cel

bolnav

se

întrun

ciaun

o pui în vană

scaldă în apa

acâsta,

saii

casă nu

căldare

la

(balie), o strecori

iar când

ese din scăl-

dătâre, îl iea unul sănătos la frecat—după ce a fost mai întâiti uns cu unt pe pici6re,—începând de la degete în sus,
nu de sus în jos, şi-l frâcă aşă hăt multişor. Apoi bolnavul

se culcă şi bea aşă culcat un pahar de lapte fierbincior, căci
se încăldesce şi asudând i se face bine.
«A doua di, când se scâlă, par'că n'are picidre, așa-i de
sprinten şi de uşor» (1). |
Sunt unii Gmeni, cărora le ese t6tă răutatea pe trup,
parcă ar fi furnici (2). Acâstă «b6lă de piele», numită furnicei (3), se vindecă, dacă se spală cu apă fiârtă, cu [euștean

şi cu furnică (4).
(1) Vedi şi Dr. N. Leon, op. cit., p. 13: <Spirtul

de furnici e bun

să

se frece cu el pentru durerea de șâle saii de ciolan (reumatism)>;—Idem,
Istoria naturală medicală, p. 89: «Pentru reumatism se îr6că la locul
dureros cu spirt de furnici; saii se iea un furnicariii, se opăresce într'o
apă care a fiert în clocote, apoi se înfăşâră cu el partea bolnavă (Giurgii); sai se face următârea scăldâtâre: se se6lă baba la miedul nopţii,
se duce în pădure şi iea un furnicariă mare cu cuib cu tot, îl aduce

acasă fară să vorbâscă, aduce apă tot fără să vorbescă, fierbe furnicariul cu acâstă apă şi scaldă pe cel bolnav, apoi duce furnicariul la loc
tot nâptea. Aşă face

olog de reumatism
(2)

Dr.

N. Leon,

de trei

ori

şi cu mânile
op.

în trei luni,

şi

«lucru

curios,

un

sgârcite s'a vindecat cu acest I6c.»

cit., p. 13.

(3) Aoua Revistă Română, vol. XI, p. 256.
(4) Dr. N. Leon, op. cit., p. 13; — Idem, Istoria nat. medic, p. 91.

om

Și
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Când te dor șălele ori picidrele, ori când simţi că ai prin
trup un fel de mici înţepături durerâse, par'că ar fi muşcă.
turi de furnici, e bine să te duci la un mașuroiii de furnici și să iei într'un vas din muşuroiii: furnici, cu paie, pă-

mînt,

ou&

de furnici,

t6te amestecate

şi, aducându-le

acasă,

să le fierbi cu apă, şi apă de aceea să bel și să te scalgi
cu ea, şi apoi îţi trece(1).
Când se splinâză o vită, adecă când mănâncă prea mult
şi i se umilă splina, se fierbe un furnicariii şi i se pune cald

pe spinare (2).

Când un copil e leneș, se dice că e bine să-i dai aripi de

furnică,

şi atunci

se va face

iute

şi sprinten

ca furnica (3).

Asemenea e bine să ţii o furnică legată la patul unde
dorm copiii, că apoi ţi se vor face harnici ca furnica (4).
În fine o s6mă 'de Români, când văd întâiaşi dată primăvara furnici, le prind, le frâcă în palme și apoi se ung
cu sucul acela pe mână, anume ca să fie iuți ca furnicile
(5).
Pe lângă

datinele

şi credinţele

înşirate

până

aici, mai au

Românii de pretutindeni încăşi o mulțime de cimilitură.
atât despre furnică, cât şi despre mușurdiele sai furnicarele

în cari petrec

furnicile.

Iată vre-o câte-vă
o unică

şi de acestea, şi anume

furnică:

Rasca |
Parasca

|

de

cap

măciucă,

La c6dă măciucă,

|

La mijloc nemică.

La cap die,
Dinapoi madie,

|

La cap die,
(1) Com.

La

|

La mijloc șit.

despre

„La dos die,
|
La mijloc fiu, fiu, fiu...

S'ar sui în cer, d6ră
Să aibă o scară (6).

La cap noa,
Dinapoi nod, .

|

întâi:

La mijloc nemic.
S$. Sa

păr.

T. Bălăşel.

(2) Dr. N. Leon, op. cit, p. 13; — Idem, Istoria
nat. medic., p. 91.
(3) Cred. Rom. din Transilvania, com. Buduș, com. ded-l
Th. A. Bogdan.

(4) Cred.

şi dat. Rom.

de d-l Th. A. Bogdan.

din

Transilvania,

com.

(6) Dat. Rom. din Ilişesci, com. de q-l George
(6) Ungaria, an. V, Cluş 189, p. 187,

Dumitrea-mare,

com.

.
Forgaciii,

învăţător.

241
La cap hop,:
La c6dă şop,
La mijloc nu-i nemică.

„La
La

mijloc

La
La
La

cap nod,

La

Țap,
La cap modilcă,

dos nod,
mijloc

La
La

e..hup,
mijloc

şedut modilcă,
mijloe nemică.

La cap botică,

La cap'dup,
La

cap

La mijloc pepene,
Dinapoi secere.

nu-i.

Şobârnog.

La

La dos botică,
Iar la mijloc mai

hus,

La cap ţap,

La

La

Dinapoi grâsă,

e6dă

hap,

La mijloc nemic.
Despre
La

mai multe

vecina

sub

Pe drumul
mei

Daci

părete

subţire (1).

Cât îi de aici până la munte,
Tot zale mărunte.
Pân!la tine
Tot zale

vărsat,

la voi

De aci până la munte
Tot zale mărunte.
la munte

Până

grâsă,

De la mine

Tot tobe de meii.

De

nemică.

furnici:

lui Scarlat

până

cap

Iar la mijloc

Mii de fete
Cucuete (2).
Tot

-

La mijloc ferfeniţă:

La cap hup,
La c6dă şup,
La

cap hurtutu,
dos hurtutu,

la munte

Şi parale,
De la noi
Până la voi
Tot mărgele
Mărunţiele,
De fuge mâţa de ele.
" Pe la noi sub

părete

Tot zale mărunte.

Îs plin de puice pupucte.

De la baltă

De aici şi până la munte
Tot fete şi mătușe (3).

până la munte

Tot zale mărunte.

() Art. Gorovei, Cimiliturile Românilor,
(2) Com. de d-l Ios. Olarii. .

(3) Art. Gorovei, op. cit., p. 164—166.

Bucuresci

1898, p. 162—164 .

Despre

furnicare- sai “mușundiele

De aici până la mare:
Tot căldări în cale (1).

-i

.

de furnici.

În cel vârf încoronat
Fierbe-o

6lă

cu

păsat.

Într'un vârf de munte “nalt

După

Fierbe-o

Fierbe-o 6lă cu păsat.

Pe-un

6lă cu păsat.

d6l mare

şi rotat

dâlul rostopat

păsat.

Pe deluţul înrotat
Fierbe-o 6lă cu păsat.

Pe d6lul cel măturat
Fierbe-o 6lă cu păsat.

După dâlul restocat
Fierbe-o 6lă cu păsat.

Pe dâlul cel gurguţat
Fierbe-o 6lă cu păsat.

Fierbe-o

Fierbe-o

6lă

cu

Într'un vârf de munte

Întrun vârf de a$/'rotat

6lă

cu

linte.

Într'un vârf de moviliţă
„ Fierbe-o 6lă cu chisăliţă.

Fierbe-o 6lă cu păsat.
Într'un munte ?nflăcărat
Fierbe-o 6lă cu păsat.

Într'o văleicuţă
Fierbe-o Slă cu chisăliță (2).

În d6lul gurguioţat
Fierbe-o

6lă

cu păsat.

Afară de cimilituri mai ati Românii

despre furnică

şi o mulţimede proverbe, gicale Şi locuţiuni, precum
:
Merge, cum merge furnica cu sacu'n spinare (3).
Sau:

încă

Pare că e o furnică
Cu sacul săi în spinare—

se dice despre un om
mare în spate (4).

mic

de

statură,

care duce

o greutate

"Furnica își strînge hrană

De cu vară pentru 6rnă.
Proverbul acesta ne învaţă a fi prevăgători.
Furnica

cât de mică,

Şi ea te pișcă când o calci,
(1) Com.

de S. Sa 7. Bălășel.

(2) Art. Gorovei, op. cit., p4166—16
7 şi din colecţiunea mea.
(3) Din Frătăuţul-vechii, dict.
de G. Onciul,
(4) Diet. de Iordache Bran.
:
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Furnica, cât e de. mică
şi ea

să

şi dacă o calci pe picior, se întârce

te musce.

Saă:
Furnica,

cât de mică,

şi tot dacă

o calci,

capul își ridică şi te pișcă —

adecă: şi cel mai mic ne pâte vătămă, când îl vom supără.
Şi furnica, cât de mică,
Face-o

adecă

răsplătire

şi cel mai mic

mică —

te pâte răsplăti.

Şi furnica, de-i furnică,
Tot are mânie cât de mică —

adecă:

om fără de mânie

nu se pâte.

“Furnică cu furnică,
Fie cât de mică,

Face mare 'mușuroiii —
adecă

cei mai

mici, mulţi

împreunându-se,

fac mare

mare turburare; precum şi unirea şi munca
produce resultate însemnate.
Di furiiga
puţină

îunico

zarvă,

celor mică pâte

(1) —

ispravă.
Di furniga hicat nu se scâtee (2) —

adecă

un lucru mic nu

e bun

la ori-ce.

Ai tăbărit ca furnicile la stejar
arată
un

o

mare

îngrămădire,

îmbulzâlă

la un

lucru sai

la

loc.

A umblă furnici prin mânile sait
prin pici6rele cui-vă.
se dice despre

cei ce

n'aii

astimpăr,

doriţi fiind de a află

o taină, un ce necunoscut pentru dînşii (3).
Mă furnică prin tot trupul —
(1) Măcel de furnică.
(2) Nu' se scâte ficat din furnică,
(3) 1. A. Zanne,

Proverbele

Românilor,

vol. I, p. 462—4614.

ic) adecă simţesc așă ce vă ca
„." prin trup (1).
“

şi când mi-ar umblă nisce furnici

A fi harnic ca o furnică —

adecă a fi f6rte muncitor.
A

mâncă

ca o furnică

—

adecă a mâncă fârte puţin.
A face slova ca piciorul de furnică —
se gice

de cel ce serie frumos,
A

adecă

a fi o

|

fi ca un furnicariii
mulţime

multă,

mărunt.
—

nenums&rată.

A se prăsi ca furnicile —

adecă a se îmmulţi iute şi în mare număr (2).
În Țera-Românescă, afară de' cele ce s'ai înşirat

până

aici, mai există încă şi un joc de copil numit: de-a furnicile,
care se face precum urmâză:
Doi copii stati jos unul în faţa altuia. Întind mânile unul
către altul şi tâte patru mânile se apucă unele pe altele cu
degetele de din dosul palmelor, formând ast-fel un şir de

patru mâni t6te cu feţele în jos. Acest şir apoi, în mod cadenţat, este când lăsat în jos, când săltat în sus şi în acest

timp amândoi

copiii de odată rostesc:

Ciupi-ganca ! ciupi-

Janca ! ciupi-ganca ! şi îndat
; apoi
ă desfac mânileşi le amestică unele cu altele, frecându-le iute unele de altele şi gicând fie-care pe întrecere: furnică! furnici? furnică! (3).

T6te furnicile. fără deosebire, sunt mat mult sati mai puţin

stricăci6se. Aşă unele strică la pomi, altele intră prin case.
şi fac stricăciuni la miere şi zahăr, şi iarăşi altele,
şi anume
cele de pădure se gice că ieaii mana de la oi şi de la vacă (4).
(1) Usitat în Bucovina,
(2) Com. de S. Sa păr.

» (3) Com.

T.Bălășel.

de S. Sa păr. T. Bălășel.

(£) Cred. Rom. din Moldova, com. de d-l 8. Theodorescu-Chirilean.
«Furnicarii mari în trup, când îi ucidi, ese dintr'înşii
o materie albâ.

Aceea

se gice că-i laptele şi untul mâncat

de pe la stâni şi văcării. Pe
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Deci Românii,

dînsele, întrebuin

de

mântui

ase

spre

tot felul de mijl6ce.

a

Cel mai bun şi mai sigur mijloc

Lire

însă este acela dacă se

diua lor, care cade tot-deauna în Joia din săptămâna

serbâză

albă sai săptămâna brânzei, şi care se numesce Joia furmicilor!
În acâstă gi fie-care Român, cu deosebire însă cei din ZEraRomânâscă, com. Râjleţu, plasa Oltul-Vedea, jud Olt, ai grijă

ae a se sculă fârte de diminâţă şia face o turtă de mălaiii
saii de făină cu câte ce-vă brânză sai unt pe ea şia o duce
apoi pe câmp, unde o pun pe un muşuroiii de furnici sau
|
în pădure pe un arbore (1).
fac: sătencele în
Romântscă,
Teradin
tot
părți,
În alte
Joia din săptămâna brânzei, care se numesce tot-deauna
Joia furnicilor, o turtiţă de făină de porumb și merg deo .

de furnici (furnicarii),

pun la un muşuroiii
“ară furnicile nu vor
ce

de

viermă

cresc

întră prin
ţin

mătase

casele
grozav

cregând

că pe

lor. Mai cu s6mă cele
acest

obiceiu,

ca

să

nu vie furnicile pe vară la viermii de mătase (2).

Făcând-o acâsta se crede că sunt scutiţi în tot decursul
anului de ori şi ce daună din partea furnicilor.
Întîmplându-se însă cu tâte acestea să facă vre-o stricăde
ciune, atunci caută felurite alte mijlOce spre a se apără
dînsele.

Aşă

dacă furnicile saii unele femei ieaii ori opresc mana

vacilor, pentru

românce
steă

ca acestora

să le vie iarăşi lapte, o sâmă de

bagă un boţ de sare întrun furnicariui, îl lasă să

trei qile acolo, apoi

îl scot şi-l dai vacilor ca să-l lingă

şi vacile lingându-l capătă laptele iarăşi înapoi (3).

în fine merită a fi amintit şi aceea că de la cuv. furnică
precum:
sati format în decursul timpului şi alte cuvinte,

Furnăcărie, pl. furnicăriă = o mulţime mare de furnică.

De aceea ciobanii, când
la stâni chiar se şi văd o mulţime de aceştia.
că sunt trimişi de cei
d
credân
omOră,
îi văd, se superă pe dînșii şi-i
.»
ce ieaui mana vitelor
(1) S. FI. Marian,

Sărbătorile

la Români,

(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
(3) Dr. N. Leon, op. cit. p. 13-

vol. I, p. 26.
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A furnică= a umblă
-c6ce ca şi furnicile.

o mulţime

de

6meni în

colo Şi în

A furnică=a umblă ce-vă prin corpul omului ca furnicile,
d. e. me furnică sai îl furnică prin tot corpul.
Furnicare== acţiunea umblării ca furnicile.
Purnăcătură== acţiunea împlinită a umblării ca îurnicile.
Furnicei = b6lă de piele, despre care s'a vorbit dejă

mai sus.

VIESPEA

DE

STEJAR.

(Oyni ps quercus

Cine va trece pe lângă

un

stejar

L.)

şi mai ales printr”o

pă-

dure de stejari şi se va uită cu luare de s6mă la frunzele

acestora, acela va trebui numai decât să observe că o s6mă
de frunze aii pe partea cea din jos un fel de bobiţe rotunde
de coldre gălbuie-verde sait cafenie-galbenă şi de mărimea
unei cireşe saii a unei vişine.
Aceste bobiţe, numite de popor gugâșe sai gugoși (1) şi

merişdre (2), sunt produse în urma împunsăturilor unei viespi
stejarilor şi care

mici, care îşi depune ouăle sale în frunzele
se numesce Viespe de stejar.

care

O „altă specie de viespe,
la care se numără

Viespea

ouăle sale pe rămurelele
dărului,

lat. Rosa

de

aceeași familie,

de

se ţine

însă

stejar,

care-şi

depune

cele tinere ale Rugului sai Câcă-

canina

Viespea

L., se numesce

de

rug,

lat. Cynips rosae sai Rhodites rosae L.
Gug6şele,

viespi, nu

cari se produce

în urma

împunsăturilor

acestei

sunt aşă de rotunde ca merișorele de stejar,

puţin mai încolţorate, iar pe de-asupra sunt
când ar fi acoperite cu un fel de mușchii.

Atât la mijlocul merişrelor

de stejar,

cât

ci

flocâse ca şi

şi la mijlocul

gog6şelor de rug, se află larvele viespişorilor amintiţi mai sus,

cari eșind din ouăle depuse

în frunze

(1) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 14.
(2) Usitat mai cu sâmă în Bucovina.

şi rămurele cresc de-
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odată cu formarea și crescerea meriş6relor şi cari se numesc
de către popor Viermișor pl. viermișori, (1), sau
s
Viermuş,

pl.

Viermuși (2).
Privitor la meriș6rele produse

mânii

din

Bucovina

de

aii următbrea

Viespea

|

de siejar, Ro-

credinţă:

Dacă în aceste merişre saii gog6şe se află în decursul
tâmnei un fel de viermușori albi, adecă larvele Viespilor
de stejar, atunci anul viitor are să fie mănos, va fi grei pămâîntul de pâne atâta ce are să se facă în anul acela. Iar

dacă se:află într'insele
un fel de păingăniș,
fio î6mete şi b6lă în 6meni (3).

atunci

are

să :

Mai departe gic o s6mă de Români, tot din Bucovina, că
dacă. voesci:să

scii cum

va fi

anul următor:

bun

ori r&ă,

ploios ori uscat saii secetos, să iei în diua de Ciuda lui
Arehanghel, 6 Septemvrie, meriş6re de stejar, să le tai drept
în două, şi de vei găsi într'însele painjen, va fi anul răi,
de vei găsi muscă, va fi anul de mijloc, de vei găsi vierme,
va fi bun,

iar de nu vei găsi

nemică,

să te temi de

Ciumă.

Şi iarăşi: dacâ merişbrele sait gogâşele vor fi multe la
vremea lor, să scii că 6rna se va începe de vreme, şi multă
zăpadă

înainte

de vreme

va căds,

şi la urmă

frig de ajuns

va fi; de vor fi meriș6rele de stejar la mijloc bune, şi vara
| următâre

va fi bună

şi râde

în

tâte

sem&năturile;

iar

de

vor fi meriş6rele acestea la mijloc ude, şi vara următâre
va fi ploi6să, şi în urmă de vor fi uscate şi vara va fi se„cetâsă (4).
Dacă

un

bolnav

de epilepsie

se duce

unde

este

un

rug

sau trandafir sălbatec, se despică tulpina acestuia de jos în
sus atâta de tare, cât să pâtă încăp6 bolnavul prin ea şi-l
trece de nouă ori, şi de fie-care dată îngrâpă câte un co(1) Dat. Rom. din Braşea, com. de Zaharie Roșca,
Celor din Pătrăuţ pe Sucâva, dict. de Roman Uriciuc.

stud.

gimn.

şi a

(2) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p: 14;—Idem: Istoria nat. medicală,
p. 110: «Aceste larve sunt cunoscute în jud. Sucâva sub numele de Viermuşori de cacadăr, şi femeile, cari vor să facă copii, îi pun în apă rece
și-i beau.»

(3) Cred. Rom.

din Pătrăuți pe Sucâva,

dict.

de Roman

celor din Brașea, com. de Zah. Roşea.
(3) Dat. şi cred. Rom. din Udesci, con. de Darie Cosmiuc,

Uriciuc, şi a
stud. gimn.
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"vrig, o luminăre-şi

un pitac,-şi-apoi. îi dă

să beă

apă

cu

Viermuşi din gog6şă, atunci bolnavul se vindecă.
Dacă rugul, în urma acesta, cresce frumos, atunci bolnavul se vindecă; însă dacă până peste o lună sai două se

usucă, atunci bolnavul

nu are l6c (1).

(1) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 14; — Idem, Căte-vă observafiună asupra medicinei poporului român, publ. în Convorbiri lit., an.

XĂĂV,

p. 318: «Bolnavii

de epilepsie se vindecă, dacă se duc la un rug

(trandafir), despică tulpina de jos în sus atât de tare, cât să p6tă îucăpâ prin ea, şi îl trec de nou€ ori. De fie-care dată bolnavul îngr6pă

câte en covrig, o lumînare

şi un

pitac, şi apoi

bea apă

cu

Viermuşi,

cari se găsesc în gogâşă de rug. Dacă rugul cresce frumos, bolnavul
se vindecă ; dacă într'o lună sau dou€ rugul se usucă, bolnavul nuare
-1&e (jud. Prahova).

VIESPOIUL
(Sirex gigas L.)

Prin brădete (1) sai brădinişuri, adecă prin pădurile cari

sunt

împănate

mai

ori se pâte observă
Sburând
ce-vă.

împrejurul

cu sâmă

cu bradi şi molidi, f6rte adese-

în decursul verii un fel de viespe mare

unui sai altui copac, ca şi când ar căută

Acest soiii de viespe se numesce în Bucovina: Viespoiă,
fem. Viespoe şi Viespdică, Viesperoiii sai Gesperoiii, tem.
Vesperdie şi Gesperdie sai Viesperdica şi Ghiesperoica
(9).
Viespoiul e un
spus, trăesce mai

pul săi e rotund

fel de viespe mare care, după cum am
ales prin brădeturi sai brădinişuri. Cor-

şi de 15—40 mm.

de lung, iar abdomenul

- roşu și provădut la capăt cu un ghimpe
lung. Yemeiușea
însă, pe lângă acest ghimpe, mai are încă
și un ac negru,

anume pentru ouat. Cu t6te însă că atât bărbăt
uşul cât şi
femeiuşea ai câte un ghimpe, nu înghimpă
nici unul nici
altul. Cele două închieturi sai inele dintâi,
precum și cele
trei din urmă ale abdomenului femeiuscei
sunt galbene, iar

cele patru

de la mijloc negre.

|

Femeiuşca acestui soiii de viespe, adecă Viespo
ia sati ViesDerdia, se ouă în borţile ce le face în
scârţa bradilor şi
molidilor cu ajutorul acului săi cel lung.
(1) Brădet, pl. brâdete

și brădeturi= pădure

de bradi

și molidi.
dict de Chirilă Horodnic : « Gespăroiul, fem. Gespâiroe
şi Gespărdică, e un fel de gespe
lung în trup, pe pântece cu dungi
galbene şi negre, şi cu câdă lungă.
EI trăesce mai ales la pădure.»
(2) Dat.

Rom.

din

Ilişesci

şi a

celor

din

Bilca,
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Larva, care e fără picidre
tree prin lemne, se numesce

şi care, ca tâte larvele ce peCariă, intră adâncîn lemn şi

face borţi largi printr'însul în forma unei pene de gâscă. :
Sa întîmplat însă f6rte adese-ori că larva ac6sta s'a desvoltat în viespe
care a fost ea,
precum : gringi,
de asemenea.
De aicia vine
nu numai prin

Marian, Insectele.

deplin abiă după ce s'a adus lemnul, -în
acasă, şi s'a făcut dintr'însul diferite obiecte
lăiţi, scaune, paturi, dulapuri, blidare şi alte
apoi că Viespoiul adese- -ori se pâte observă
păduri, cie şi prin unele sate de la ţâră.

ALBILIȚA.
(Pontia brassicae saii Pieris brassicae L)

Albiliţa e un fluture

de gi şi se numesce

în Bucovina

încă şi Fluture alb, Fluture de curechii şi Curechiţă pl.
Curechiţi (1), iar în alte părți locuite de Români: Albiliţă,

Fluture alb şi Fluture de varză (2).
Antenele, adecă pipăitrele

unei măciuci; aripele-i sunt

fluturului acestuia
albe,

iar

cele

de

ai

forma.

dinainte

cu

vârful negru. Femeiuşca are două pete negre, mai la o parte
de mijlocul aripilor de dinainte, iar aripile dindărăt sunt:

de desubt galbene şi puţin acoperite cu un păr negricios.
„ Larva acestui fluture, numită pretutindeni de către Români
i |.
din Dacia traiană: omidă, pi. omidi sai Oiiidă, pl.
ofigi,iar de către cei din Macedonia: lumidă şi uniidă (3),
trăesce

de regulă pe curechiii saii varză, din care causă se numesc
e

el apoi și Curechifă,

varză.

Fluture

|

de

o

curechiii

sai

Fluture

de

-

Un alt fluture, care se ţine de familia Albiliţei,
e Nalba- ă
“riul (4), lat. Pontia sai Pieris crataegi L.
Fluturele

acesta

are

aripi albe. şi cu vine

negre

pe

din-

sele. El se arată mai cu s6mă în luna lui Iulie
şi petrece cu

miile pe

Zrifoii

(1) Dat. Rom.

alb

şi 70$, precum

şi pe marginea bălților.

din Reuseni, com. de Vasile Pop, stud.
gimn.

(2) Dict. de Iordache Bran din Paşca
ni în Moldova; — Enciclopedia
mână, î. 1, p.83.—B, Nanian,
Zoologia, p. 144.

(8)

Com.

de a-l Per. Papahagi.

(4) Teod. Rotari,

:

|

ro-

/nimicii pomilor şi mijloce în
contra acelora, publ.
- în Amicul poporului, an. I, Pesta
1867,

p. 97.
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În

acelaşi timp .femeiuşea

pe îvunzele

Păducelului,

Mălinului, lat.

depune

de

lat. Crataegus

Prunus: padus

L.;

la

1—200

de

ouă

oxyacantha L.; a

a Porumbrelului,

lat. Pru-

nus spinosa L.; a Perjului, lat. Prunus domestica L.; a Peruluă, lat. Pyrus communis L. și a Merului, lat. Pyrus malus L.

În August es din ouăle acestea larvele, cari asemenea se
numesc omigi, ca şi cele ale Albilifei, şi-şi fac un cuib
din care, eşind apoi afară, rod frunzele pomului pe
află, până târdiu tâmna. Iar după ce dă răcâla,. se
îndărăt.şi fac peste cuib un învăliş în forma pânzei

comun,
care so
retrag
de pa-

ingen şi se aşză la ernat (1).
Atât omigile fluturelui acestuia cât și cele alo Abiliţei
sunt aşă de mâncăcibse şi de stricăci6se că, dacă nu se
caută din cu bună vreme ca să se stârpâscă, sunt în stare să |
devasteze tâte curechiștile(2) şi pometele în cari s'au încuibat.
Drept aceea Românii de pretutindeni caută tâte chipurile
şi mijl6cele cum le-ar put mai lesne şi cât mai de grabă nimici.
Aşă, contra omidilor :de - Albiliță întrebuinţâză ei, între
|
multe altele şi cele următâre:
Pun, mai ales femeile, în ajunul Bobotezei, când. umblă
preotul cu crucea şi cu aghiasmă pe la case, ca să le binecuvinteze şi să le stropâscă cu apă sfinţită, o legăturică cu
sămînţă de curechiă, ca să ș6dă preotul măcar cât de puţin
pe dinsa, în credinţă că curechiul ce va eşi dintr'o asemonea sămînţă nu-l va mâncă: omida (3).
“Crescând curechiul mare, îl stropesc cu mâre de curechiă (4)

saă cu aghiasmă din Dina omigilor, adecă din qiua sfintului

Trif, patronul omidilor, gândacilor, Şi al tuturor gujuliitor ce-

lor

stricăci6se

(5).

Neajutând aceste două mijlâce, precum. .: nici i altele asemenea acestora, Românii cari locuesc în apropierea pădurilor,
(1) C£. Teod. Rotariii, op. cit., p. 9.
|
(2) Curechiştele, sing. cur cchişte, ogorul pe.care

(8)

Dat. Rom. din Putna, diet. de Sam. Lucacii.

se sâmănă curechiul.

(4) Dat. Rom. din Galanescă, dict. de Ilena Cârstean.

(5) Dat. Rom. din Moldova,
pe larg însă să se vadă Sim.
I, p. 245.

-

com. Paşcani, dict. de lord. Bran. — Mai
FI. Marian, Sărbătorile la Români, vol.
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văgând

că sait făcut prea multe

întreg

|

de

Furnici

de pădure

omidi, aduc. un furnicariii

și-l pun

în curechişte.

Furnicile aduse, cum se văd scăpate, încep îndată a alergă
în colo şi încâce

luptă

amarnică

prin

curechiște

şi dând

de: omidi

cu dinsele şi nu se lasă până

încep

o

ce nu le cu-

răţese pre tâte de. pe îrunze şi ducându-le :în furnicariii le
stârpesc,
„Cum aii sfârşit însă furnicile de stârpit omigile, trebue să
se ică iarăşi furnicariul şi să se ducă înapoi de unde s'aadus, căci nefăcându-se acâsta, e drept că te mântuesci de
omidi, dar mai pe urmă nu poţi scăpă de furnici, pentru
că ele se îmmulţesc apoi prin grădină (1).

„Contra
asemenea

omigilor de Nalbariă, precum şi a altor omidi, cari
rod

frunzele

pomilvr,

Românii

din Bucovina

în-

trebuinţâză în prima linie următorul mijloc.
Adună în ajunul Aleziilor, adecă în qiua premergătâre
Sf. Alexie, omul lui Dumnegeii, care cade la 17 Martie, tte

gundiele şi frunzele câte se află prin pomete' şi, făcând dintr'însele mai multe grămăgidre printre pomi, le daii a doua
qi des de diminâţă foc și afumă cu dînsele toţi pomii.

Făcându-se acâsta se crede că nu numai omidile, ci şi
t6te gujuliile şi Jângăniile, tâte jivinile şi gândacii, precum
şi alte vietăţi mărunţele, stricăci6se atât pometelor, cât şi sămănăturilor, se împedică de a se apropiă şi îmmulţi pe lângă

casele; acareturile și prin pometele omenesci (2).
Tot spre scopul acesta: se stropese pomii şi cu apă sfinţită

în giua de St. Trif (3).
Românii din unele părţi ale Zr ansilvaniei îînsă, cari vreau
ca în decursul anului să nu aibă mulţi fluturi pe lângă casă,
afumă în s6ra spre Joi mare grădinile cu busuioc de
nouă

(1) Dat. Rom.'din
„Paşcu,

Jfedicina

Vicovul-de-sus,

Babelor,

cuiburi de furnicari vechi

dict. de

Bucuresci

1890,

cu totul

într un

7. Ionesi ;— Dim, P. Lu-

p. 75:

«Să iei două sai

cul cu curechiit şi nici o omidă
nu va mai rămân.»
(2) Sim. FI. Marian, Serbălorile
la Români, vol; I1, p. 208.
(3) Idem de cadem, vol. I, p. 245-246.
:
”
(4)

Com.

de d-l Tu. A. Bogdan.

trei

sac şi să presari peste lo-

Li

ani (4).
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Omigile, după cum îi este fie-căvuia prea bine cunoscut,
sunt aprâpe. mai tot atât de stricăci6se ca: şi Lăcustele.
De aicia vine apoi că Românii as&mănă pre toți străinii
lacomi de munca şi. averea lor cu omidile.
Poetul M. Eminescu, care în tinereţele sale a petrecut scurt
timp şi în Bucovina, se plânge că:
Din Boian la vatra Dornii
A umplut omida cornii,

Şi străinul te tot pasce,

De nu te mai poţi cunâsce (1).

Iar poporul român din Zransilvania şi Ungaria, plin de.
“amărăciune şi înverșunare pre străinii cari îl store de măduvă, cântă:
.
Frunză

verde pălămidă,

Plină-i ţâra

de omidă, *

De omidă ungurâscă
Și de gârgără săsâscă ! (2),

Mai

departe, tot despre omigi există la Românii din Tran- |

silvania încă şi următârele credinţe:
Omida e făcută din lacrimile Dracului (3).
Omidile sai făcut din lacrimile Dracilor, îăcuţi din de-.
meile cele necredinci6se (4).
Omiăgile

mat

s'ai

Dumnedeii

făcut

pentru

din

n6mul

că a

lui Iuda, pe care l-a bleste-

vîndut

pe Domnul

Is.. Chr,

omidi netrebnice şi greţâse (5).
„Omida-e mâna cea nenorocâsă a lui Juda(6).
Omida e mâna stângă a Satanei (7).
Omidă a ved6 umblând pe la mijlocul ernii, e semn
un ân sărac (8).
(1) Poesii, Bucuresci 1884, p. 177,
(2) Vas. Alecsandri, Poesii pop. ale Românilor,
(3) Cred.

Rom.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Rom. din Budatelec.
Rom. din Oroiul de Câmpie.
Rom. din Bandul de Câmpie.
|
Rom. din Ercea.

Cred.
Cred.
Cred.
Idem.
Cred.

din Bistriţa.

în

de

.
Bucuresci 1866, p. 219.
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Omigi

multe,

an

sărac(1).

Omidă a ved6 în casă pe părete, e semn că vei 'avâ
scârbă (2).
|
a
Omidă pe îereşti a ved6, e semn că are să-ți vie vre-

un răi din afară (3).

|

Omigi pe casă de-ţi vor umblă, e semn

Omidi

multe

de

se vor

face, nu vei av6 noroe(5).
Omigi negre în jurul

sui

pe

tine,

în

a sărăcie (4).
drumul

ce-l

vei

casei tale de vei ved6, e semn că

are să mâră cine-vă la casă (6).
Când

vedi omigi

multe pe la grajd, e.semn

răi (7).

Când îţi vine un străin în casă cu o omidă pe spate, sc6te-l pe uşă afară, că de nu, din el are să-ţi vie sărăcia
(8).
Când găsesci omigi multe, omră-le, că de nu,
nu vei

scăpă de sărăcie (9).
|
|
Pe o femee necredinci6să, de vrei să o îndrepţi,
pune-i
în tâte dilele sub perină câte o omidă
- învălită în zahăr
alb, că 'se va îndreptă (10).
Românii

din

Țera-Românescă

din

contră

credşi dic

că

omigile sunt pedâpsă de la Dumnegeiă pentru
păcatele nâstre
cele multe. Iar la vremea cea de apoi vor eşi
atâtea omidi

.pe faţa de pămînt, în cât nu se vor
mai găsi frunze prin
pomi, căci ele vor mâncă până. şi frunz
ele viilor, pe cari
acumale cruţă, şi viile din rădăcină se
vor uscă, în cât nici

vin de Sf. liturghie nu se va mai găsi.

Şi de Gre-ce omidile sunt pedâpsa lui
Dumnedeii, de aceea
“nu e bine să le omori. Iar cel ce omâr
ă omigi are vise urite,

şi pe ceea lume
- (1) Cred. Rom.
(2) Cred.

Rom.

se vor pune pe el de-l vor mânecă.

din Mădăraș.
din

Fărăgăi,

din
din
din

Coşocna.
Feleac.
Bistriţa. -

- (3) Cred. Rom. din Socol.
(1) Cred. Rom. din Filpiș.
(5) Cred. Rom. din Feleac.
(6) Cred.
(7) Cred.
(8) Cred.

Rom.
Rom.
Rom.

(9) Cred. Rom. din Ocniţa. .
.
(10) Cred. Rom. din Râcii.—Tote credi
nţele acestea mi le-a comunicat
d-l Th, A. Bogdan.
-
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Cel ce culege

seminţele

pe ape, să nu le pună
bine

nu-i va merge

de omigi

de prin

pe foc,să'ardă,

că

pomi, să lo deâ

făcând:o

acâsta,

pe lumea acâsta şi pe ceea-laltă va arde

şi el în foc.

|

Sa

|

_

Omul, ori cât ar culege omigile, tot nu va avâ să le stârpâscă, căci acestea sunt mânia dumnegeâscă. Prin urmare
numai

când

Când

milostivul

sunt omidi

Dumnedeii

multe,

anul

le va

porunci,

vor plecă.

acela va fi bogat

în vin și

" grâii,
e
Aa
În fine tot la Românii din Țera-Românâscă
|
mătârele gicale:

.
există și ur-

ca omidile,

A mâncă

adecă: a mâncă mult şi fără saţ.D. e. de copii se qice că
mănâncă ca omigile. De aceea este şi gicerea poporală: Copilul e omidă
Şi

la casa omului.

în urmă:

|
A fi mâncat

de omidi,

adecă: a fi găurit, ciuruit peste tot(1).
Şi de 6re-ce fluturii, despre cari mi-a fost până aică vorba,
produc nisce omigi atât de stricăci6se ca acelea pe cari leam amintit mai sus, de aceea poporul îi consideră şi pe
dînşii, deşi că singuri nu fac nici o stricăciune, de nisce auguri răi.
:
|
|

Aşă se crede şi se gice că cel ce vede întâiași dată primăvara un Fluture alb, acela t6tă vara va fi alb, adecă palid
la faţă, slab. Pe când,

din contră, cel ce

un Fluture roș, acela va

vede! întâiaşi dată

fi roș la față, adecă tare (2).

(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
(2) Cred.

Rom.

din

Putna,

dict. de Sam. Lucaciii; —a celordin

Horod-

nicul-de-jos, com. de d-l Petru Prelipcean: «Dacă văd un Fluture alb,
spun că vor fi slabi peste vară, iar dacă văd unul 7oș, spun că vor fi
tari» ;— a celor din Straja, com.
ce fel de fluturi vedi primăvara

de Nic. Cotos, stud. gimn.: «Se crede că
întâiu, aşă vei fi tot anul, adecă: dacă

vedi un Fluture, roş vei îi roş şi tare; dacă vedi unul a7b, vei fi alb şi
slab, iar dacă vedi unul galben, vei fi palid>; -I. N. Constantinescu,
Superstiții din

Ciulniţa, jud.

Ialomiţa,

publ.

în Sedetdrea,

an.

III,

46: «Fluture alb cână vei vedă întâii, vei fi sănătos întregul an.»

p.
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Mai departe

se dice că dacă se arată un Plutare alb f6rte

timpurii primăvara, atunci -are să mai ningă (1), iar dacă
ninge în qiua d6 Patru-geci de sfinţi, atunci ai să fie peste

vară îf6rte

mulţi

Fluturi. albi şi fiind de aceştia, n'are să

fie curechiii' de fel.
Iar când fluturii umblă

că are să fie mare
(1) Cred. Rom.
(2) Crea+ Rom.

în cete

mari,

din Galanesci, dict. de Ilâna
din

atunci

scumpetey în t6te pânile (2).
Gura-Sadovei,

com.

de

Cârstean.
Leon

Latiş,

gic

Gmenii

,
stud. gimn.

FLUTURUL
(Vanessa

ROŞU.

urticae L.)

Unul dintre cei dintâi fluturi, cari se arată
anume nemijlocit după ce s'a luat om&tul, ba
şi înainte de a se duce acesta de pretutindeni,
după cum spune poporul, în faţa sorelui, este
sait Fluturele roșu..
Omida

acestui

palide-vergii,

fluture,

se numesce

care e de

colâre

primăvara, şi
une-ori chiar
şi care sb6ră,
Fluturul 7oș

negrie şi cu dungi

de către Românii

din Bucovina:

Urzicarii, fiind-că ea t6tă vara "petrece în societate pe
zica crefă, lat. Urtica
'dioica L.

Ur-

urens şi pe Urzica mare (1), lat. Urtica

Românii, când văd prima 6ră fluturele acesta, se bucură
credând şi qicând că de la arătarea lui începând înainte
nare

să

ningă

mai

mult,

ci are din

ce în

să se încăldescă şi să se desprimăvereze

ce tot mai

tare

(2).

Mai departe, atât Românii din Bucovina cât și cei din Moldova şi 'Ţera-Românâscă, cred şi spun că cel ce vede întâiași
dată primăvara un Fluture roș, acela! ttă vara va fi roŞ,
adecă sănătos (3), pe când din contră dacă vede un Fluture
(1)

Cred.

Rom.

din

Vicovul-de -sus, dict. de T. onesi;

—

a celor din

Galanesci, dict. de G. Cârstean;—și a celor din Buninţi, diet. de George

Dârja.

(2) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de G. Onciul.
. (8) Ored. Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaciii: «Cine vede primăvara

întâia ră

un Flature

roşu,

acela

crede

că tâtă vara

sănătos»; — a celor din Buninţi, dict. de G. Dârja:

va fi roșu,

< Fluturul roşu ese
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galben, lat.

Gonopieryx

rh2mi

galbenlă faţă. (1).

L. va fi t6tă vara bolnav şi

|

|

În fine cred şi spun o s6mă de Români din Bucovina, că
cel ce vede întâiaşi dată primăvara un Flutur roș şi prin:
Qându-l], îl va

c6se

într'o pânzătură

la brâii şi ast-fel îl va

purtă apoi tot anul la sine, acela va prinde peste vară roi (2)
sai, având stupi, dacă va prinde
„nu i s'or duce, adecă nu i-or fugi

un Fluture
oii (3).

roșu,

atunti

De familia Fluturelui roşu, despre care ne-a fost până aică

vorba,

se mai

ţin încă

şi

mulţi

alţi fluturi. Dintre

toţi flu.

turii aceştia însă Românii mai cunosc după nume încă numai
pe. doi, şi aceia .sunt:
Ă

Ochiul păunului de gi (4), lat. Vanessa Io L.
Despre fluturele acesta se crede şi se gice, ca şi despre
cel roşu, că cine-l va prinde când se arată pentru întâiaşi
dată, acela .va prinde:peste: vară un 7oîii de albine (5).
torte de timpuriii cam pe la Alexii. Am vădut un Flutur 7oş, am să
fii
peste an roșu, adecă sănătos»; — M. Lupescu, Superstiţiuni, publ. în
Segătorea, an. 1, p. 197: «Câna vegi. primăvara pentru prima Gră Flu-

ture roşu, e semn că vei fi sănătos şi roş.»
(1) Cred. Rom.
din Galanesci,-dict. de Il&na

Straja, com.
ture galben,

din Budeniţi,

de N. Cotos:-<Cel
acela

tot anul

ce vede

.
Cârstean; —

a celor din

îniâiași dată primăvara un Flu

va fi bolnăvicios

și palid la faţă»; —a

dict. de Mari6ra Dutcă: «Cine vede întâiaşi

celor

dată primă-

vara uii Fluture galbăn, acela e peste tâtă vara bolnav,
acela tot zace:;—
M. Lupescu, Superstiţiuni, publ. în Şegătărea,
an. I, p. 127: <De vegi

Fluture

galben,

t6tă

vara

vei

fi

bolnăvicios»;

—

I. N.

Constanti

nescu,
Superstițiuni din Ciulniţa, jud. Ialomiţa, publ.
în Şedetârea, an. III, p.
46: «Fluture galben dacă vei. ved6 întâiă primăv
ara,
tot anul vei fi bolnav

și galben la faţă»

(2) Cred. Rom. din Mahala, com. de d-l.Ionică
al lui Iordachi Isac;—
a celor din Frătăuţul-noi, dict. de Nic. Rusu:
«Dacă cine-vă vede întâiași
dată primăvara un Fluture roşu şi-l prinde,
acela de bună sâmă că va
prinde un roi care fuge de la alt om.»

(3) Cred.

şi va prinde,
duce

roii.2

Rom. din Galanesci, dict. de
când

vede

întâia Gră
.

G. Cârstean:

un "Fluture roșu,

«Cine are stupi
aceluia nu i s'or

(4) Nicolăe Sulică, Antropomorfisme şi anti-ant
ropomorfisme în limba
română, Brașov 1900, p. 43: «Din regnul
zoologie mai cunoscută e pă-"
s&ruica numită Ochiul boului (Auşel, Siredeluș)
şi fluturașul numit Ochiul
Păunuluă »
(3) Cred. Rom. din Bosanci, com. de
Sim. Șutu, stud. gimn.

-
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Omida acestui fluture, de coldre :nâgră cu puncte albe şi
acoperite cu peri lungi şi negri, se numesce de către Românii
din Bucovina asemenea
Urzicariii, ca şi cea a Fluturelui
7oșu, din causă că ea t6tă vara petrece în societate pe W”zica mare (1).
* Fluturele pestricior sai Fluturele picăjel, pl. Flaturi picăţei, lat. Vanessa polyehloros L.
Când se arată acest fiuture, care s6mănă întru cât-vă cu
cel roşu, însă care e ce-vă mai mare decât acela, atunci e
un semn că vine primăvara (2).
|
În fine merită-a fi amintit. aici. şi aceea,..că
Tera- Românescă, când văd vre-un fluture, qic:
Fluture,

|

Fluture, Flutură

pe buture,

- Fluture

|

sub

îl6re!

a

pune-te,

Pune-te sub

punte!

Fluture,
.

Fluture,
Fluture,

din

Pune-te pe punte,

_ Flutură pe îl6re,
Flutură

copiii

|

Fluture,
|
Flutură pe fîie,
Flutură

sub

fie!

Cuvintele acestea se crede că ar av6 asupra fluturilor înfluenţă de a-i face să se aşeze pe flori sau pe 6rbă (3).
(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de' G. Onciul: <Urzicariul e
.o omidă prisne nâgră și păr6să, care trăesce numai pe urzică.»
(2) Cred. Rom. din Galanesci, dict. de Ilena Cârstean.
(3) G. Dem. Teoâorescu, Poesii populare române, Bucuresci 1885

p. 190.

STRIGA.
(Acherontia

Atropos

L.)

Cel mai mare în privinţa grosimii corpului dintre toţi îluturii, câţi se află nu numai în ţările locuite de Români,
ci
în întrega Europă, e Striga, numită îni Bucovina încă şi
Striga nopții, Strigă de n6pte, Buha ciumei şi Capul lui
Adam (1); în Moldova: Sirigă de nople (2); în 'Ţâra-Român6scă: Strigă, Cap de mori, Cap de morte, Capul morților
şi Suflet de Strigoii (3); în Transilvania: Fluturul Morţii (4);

în Ungaria:

Cap de mort (5); la Românii

„_Friguri, iar la cei din Macedonia:

din

Meglenia:

Zfiavră (6).

Numirea de S/rigă a fluturelui acestuia să-i vie de acolo,
pen-

(1) După

spusa

Rom.

din

Bosanci,

Bran,

pălmaș

com.

de

Octavian Bârgăuan,

stud.

gimn.; — a celor din Tişeut, com. de Olvian
Sorocean, stud. gimn.;—a
celor din Pârtescii-de-sus, dict. de Domnica Baranaii
t;—a celor din Putna,
dict.. de Sam. Lucaci.
(2) Dict. de Iordache

în

Pașcani.

(3) Com. de S. Sa. Păr. 7. Bălășel; —I. N. Constant
inescu, Sauperstiţii
din Ciulniţa, jua. Ialomiţa, publ. în Şedetărea,
an. III, Fălticeni, p.

4; —D.

Ananescu,

Frâd. Damă,

1893, p. 191.

Zoologia,

Nouveau

(4) I. Costin, Manual
tropos.

Acesta

este

p. 229; —B.

Dictionnaire

unul

de stupărit,
dintre

cei mai

română,

Zoologia,

î. 1, p. 24.

p. 144; —

vol. I, Bucuresci

Gherla 1886, p. 27: «Acherontia amari

chiii pârtă figura crucii, de unde poporul
(5) Enciclopedia

Nanian,

roumaiu-franţais,

fluturi

de nâpte.

Pe trun-

îl numesce Frauturul morţii.»

(6) Com. de d-l Per. Papahagi; — Idem,
Românii din Meglenia, publ.
în revista «Tinerimea română». Noua
serie, vol. V, p. 269: <Friguri: se
numesce așă o insectă mare, care la
Aromâni se numesce Hiavră.» -
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tru “că el, după credinţa unor Români

Românâscă, s'a născut din

corpul

din Bucovina şi Țera- .

sai. sufletul unei Sirige

sai Strigoii '(1). După părerea altor Români
din Bucovina, să-i vie de acolo, pentru că el
toţi fluturii, câţi ni-s cunoscuți, care, când îl
îl prindi în mână, produce un fel de strigăt,

sai firâit ascuţit şi şuerător; iar cea de

însă, şi anume |
e unicul între
hărăţesci sai un fel de fițiit

Striga nopții sai

Buha ciumei se vede : că-i vine de acolo, pentru
numai pe la înserate ca Strigeleşi Buhele;

că

sbâră

Cea de Friguri sau Hiavră, pentru că el, după credinţa
Românilor

din

Meglenia

şi Macedonia,.

aduce

friguri

şi tot

odatăşi vindecă pe cei ce suferă de friguri (2)..
În fine numirile de Capul lui Adam, Cap de mort, Cap
de morte, Capul morţilor şi Fluturul Morţii, le-a căpătat
- de la pata cea întunecat-galbenă.-de.pe spatele săi, care are
forma unei 'scăfârlii de om: mort sait mai. bine dk, care aduce fârte mult cu capul Morţii.
"însă mie îmi vine a crede că numirile din urmă nu 'sunt
adevărat poporale, ci numai nisce simple traduceri din limba
francesă şi mai ales din cea germană, cari ai început a se
- introduce în popor abiâ în timpul din urmă prin mijlocirea
celor. ce-ai învăţat la şedlă.
Omida acestui fluture se numesce în unel6 părţi din Ţ6ra-

Românâscă
(1) Cred.

Fapi, pl. Fapţi (3).

Rom. din Bilea, dict. de

Chirilă Horodnic; -- a celor din 'Ţera-

Românâscă, com. de S$. Sa păr. T. Rălășel: «Poporul crede că fluturele
numit Cap de mort sai Cap de morte e un suflet de Strigoii, de a-

ceea i-a şi pus numele de Strigă.»
(2) Per. N. Papahagi, Megleno-Româniă.

Partea II, p. 80: «Friguri sn;

pl. = friguri ; insectă din ordinul crepuscularelor, numită, dacă nu. me
înşel, sfinx, cap de mârte. Arom. Hiavră. Se crede că cine este apucat de
friguri, spre a se scăpă, este bine să prindă acâstă insectă şi să-i scuipe

în gură, după care fapt frigurile îl vor părăsi» ;— com. de d-l Chr. Geagea:
«Hiavră în dialectul macedo-român însemnâză friguri. Și îluturele a-

cesta

se châmă

de aceea,

ZHiavră

pentru

că el, dacă

îl

prinde. cine-vă

cu mânile, lasă pe degete un fel de prai şi, din causa acâsta respectivul
:
capătă friguri.»
(3) Dintr'un manuscript

Academiei
O semă

Române

de cuvinte

spre
din

intitulat « Botanica

censurare

Muscel,

i
popor. română»,

și premiare;

Câmpulung

1901,

—

p. 31:

„descântat, ce se trimite de vrăjil6re pe capul: altuia.»

supus

Rădulescu-Codin,
«Fapt,

vierme

-
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Atât

despre

fluturele acesta, cât și despre omida lui, adecă

despre Fapt, există la Români mai multe datine şi credinţe,
„ Aşă Românii din unele părţi ale Buicovinei, precum bină:

Gră la cei din: Pârtescii-de-sus,

distr. Gura-Homorului,

cred

„şi spun că Striga, când cârcă să intre în vre-o casă, cercă bolă,
adecă caută să aducă bâlă. Şi dacă a intrat în casă, atunci
nu

e bine,

căci. nu mult, după :aceea vine

Dar ca bla
- în casă,

e bine

să nu apuce

să n'o suferi nici un pic, ei îndată

şi să o dai afară, căci dacă o dai 'afară
nedei,

bâla

şi b6la în urma ei,

a „veni după dînsa, cum a intrat

nu.intră,

iar dacă

o:suferi

s'o pringi

şi te rogi lui Dumatunci intră.

De omorit însă nu e bine s'o omori, ci numai

de dat a-

fară (1).
|
- Alţi Români însă, tot din Bucovina, cred că dacă o Slrigă
de acestea atinge cu aripile sale pe cine-vă pe la ochi, îi frige
ochii ca şi cu foc, iar dacă pe cine-vă îl mușcă, nu mai are l6c.

Din causa acâsta apoi cei mai mulţi inși se tem fârte tare
de diînsa şi, cum o văd, se feresc de ea ca şi de para focului

ca nu cum-vă
Românii

din

să-i atingă cu aripile la ochi sai să-i musce (2).
unele

părţi ale 'Ţării-Românesci însă, precum

bună-6ră cei din Ciulniţa, jud. Ialomiţa, spun că de aceea
nu e bine s'o omori, pentru că ea duce apă morţilor (3).
Alţi Români

din

contră,

tot din

Jera-RomânEscă,

cred şi

spun că unde se încuibâză acest fluture, care pârtă pe spatele săi un desemn, ce are asemănare
cu o kârcă de on.

nu

e a bine, ci e semn

cu s6mă

de mârte,

din copii (4). -

Tot aşă cred şi Românii
numai “nenorocire, ci chiar

|

că va muri cine-vă şi mai

Sa

din Ungaria că Striga aduce nu
şi mârte (5).

[N

“(1) Diet. de Domnica Baranaiiă.
(2) Cred. și dat. Rom.

,

din Bilca, dict. de Chirilă Horodnic,

din Putna, dict. de Sam. Lucaciii.

SE

ii

şi a celor

(3) 1. N. Constantinescu, Superstiţii, publ. în giar. cit.,
p. 441:
de mort de vei ved6, să nu-l omori, căci el duce apă
morțţilor.»:

(4) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

|

«Cup

.

(6) Enciclopedia română, t. 1, p. 24: «Cap de mori, lat.
Acherontia
atrupos, are îocultatea de a produce un sunet ascuţit, căruia
superstiţiunea poporală îi atribue o semniticaţiune sinistră, semn de
nenorocire
şi morte.»

ie

a

-.
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O s6mă

de Români

din Țera-Românescă însă cred şi die

că; Sfriga -saii Sufletul -de. Strigoii în mod drăcesc şi nevăqut se furişâză în inima Grenilor şi mai cu:s6mă a copiilor
mică şi le suge inima de sânge, până ce-i ombră.
Drept aceea, când vei vedâ un copil că ţipă tare şi se
sgârcesce de la inimă, să scii că Striga sai Sufletul de Slri-.
goiii îi.suge sângele din inimă, căci ea nu are altă hrană
decât sângele ce-l suge din îninăile 6menilor.
Une-ori însă Siriga suge prea mult sânge şi de aceea o
parte dintr'insul îl varsă afară în anumite locuri şi cu deo“sebire pe lemne putrede.. .
- V&rsătura .acâstă” se numesce Borâtaură de Strigă. și e de
col6re roşie ca sângele. .
Acâstă Borîtură. de Strigă j6că un rol fârte mare în spiţeria .babelor de pe la sate. Ea e unul din 1&curile cele mai
rare şi mai scumpe şi cu f6rte multă scumpătate păstrat la

loc sigur.

Când pe vre-un :om sait copil îl dâre:la inimă şi se sgârcesce aşă, de pare că l-ar ciupi cine-vă drept de. inimă, atunci e semn că Striga îl suge de sânge, şi alt l6c mai sigur ca Borâtura de Strigă nu pote fi. Şi atunci baba, care
posedă. acest l6c infalibil, este numai decât chemată.
Baba, la rândul săi, îşi iea o lecuţă din l6cul ei cel așă
de 'minunat şi în grabă alârgă la casa bolnavului. Aci ajunsă, descopere -încetinel buricul bolnavului şi-l unge cu
Borîtură. de Strigă, rostind îîn acelaşi timp vre-un descântee
de Strigoi şi Iloroi.

Dacă bolnavul nu mâre, atunci negreşit acâsta
resce

numai

şi numai

minunatului

l6c'al

babei,

se datoadecă

-Bo-

râturei de Strigă (1); dacă din contră bolnavul more de constipaţie

sai de bâlele “causate de viermii

intestinali, însem-

n&ză că Strigoiul, ce l-a supt de inimă, a fost prea flămând
şi n'a vrut cu nici un chip să iea în băgare de s6mă l&cul
— cu
babei, care rămâne
nunat.

tâte acestea

— tot jl6c mare

și mMi- :
.

() Boritura de Strigă, după cum îmi scrie . s, Sa păr. T. “Bătăşel, nu
pote fi alt ce-vă decât o ciupercă roșcată, care la început, fiind tînără,
"este mâle ca laptele covăsit și de o col6re roșie. Ea nu se pâte găsi
decât pe lemne putrede sai băligaruri vechi.»

|
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Având

Striga

deprinderea

descrisă

în şirele.de mai sus,

sătenii, cari o sciit acâsta, cum daii cu ochii de dînsa, îşi
lasă lucrul și al6rgă cum mai tare şi mai tare ca să o prindă
şi să o ombre, ca ast-fel să nu mai. pâtă suge sângele din
inimile Gmenilor (1).
a

În fine Românii din JMeglenia şi cei Gin Macedonia cred

că dacă cine-vă este apucat de friguri şi, prindend o Hiavră
îi va scuipă în gură, frigurile îl vor părăsi (2).
Faplil, adecă. omida Strigei, e cea mai mare dintre tâte

„omigile. În stare normală suprafaţa corpului săi, care constă din 4—11 inele, e de col6re .verde-gălbie; fie-care inel

are pe de amândouă laturile. câte o dungă horţișăde colâre

albastră, cari se unesc de-asupra spinării întrun unghii,
- de desubtul acestora altele două ce-vă mai late, şi de col6re

negrie, şi anume

iar punctele

una pe o lature

de pe.inele,

și alta pe'cea-laltă lature,

din cari

es nisce perișori, sunt al-

bastre.
|
|
Faptul azesta, după credința Românilor

ale Ţerii-Românesei, precum bună-6ră
de

Argeş,

dacă

|
din unele părţi

a celor de la Curtea

se vrăjesce de atare vrăjitâre, iea argint viii

în punctele de pe corpul sii și ducându-l la pers6nele so„rocite sai destinate de vrăjitâre, îl varsă: în vadra (cofa),
cu apă sai în fântâna de unde secte apă de băut. Şi per-

s6na, pe al cărui nume e 'vrăjit, bend

_acâsta,

capătă

bâla

numită de

___B6la însă, numită Fapt, e de

alta externă.
„Sub Faptul

..

-:

ezlern se

din nesciinţă apă de

asemenea Fapt

(3).

două feluri: una internă şi

a
înţeleg

|

un fel de

pete. roșii,

cari

se aruncă 'pe corpul 6menilor şi se prefac apoi în nisce bube
(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

N

o

(2) Per. Papahagi, Românii din deglenia, publ. în op. cit., p.
269;—
Idem, Jegleno- Românii. Partea II, p. 80...
.
: - (8) Din ms. cit.;— ef. Rădulescu-Codin, op. şi loc cit.; — com. de
S. Sa
păr. T. Bălășel: <Sub'numele de Gândăcei înţelege poporul nisce omidi
mari

împestriţate,

omidi

cari se hrănesc cu îrunzele Porumbarilor.

se nasc Fapţii,

şi iată cum!

Dacă

ai vre-o pismă

vrei să-ţi. r&sbuni pe el, aduni gânieți de ai gândacilor

dai

în b&utură saii în mâncare

vrăşmaşului

nasc în pântecele omului Fapţii.

tăi,

și din

Din aceste

pre cine-vă şi

acestora
acei

şi îi

gânieți

se

.
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î6rte rele. Petele dintru început ustură f6rte tare, iar după
ce se prefac în bube dor grozav.
Faptul acesta, crede poporul, că nu se capătă ca alte bâle,
ci că i se aruncă omului în cale de către dușmani cu o 6lă
spartă saii hârbuită sui cu nisce bulendre pline de tot felul
de necurăţenii. Cine calcă pe acestea îndată se umple de
Fapi şi se chinuesce f6rte tare (1).
Sub Faptul intern însă, după credinţa Românilor din 7eraRomânescă, se înţelege un fel de vietate, un fel de omidă,

asemenea omiqii numită Papi, care se face în stomachul o-!
mului din argintul cel viii ce l-a adus omida-fapt şi pe care
omul respectiv l-a b&ut po nesciute şi pe nevrute.
Acest Fapt, îndată ce s'a format în om, începe a-i râde
ficaţii şi măruntaiele, şi dacă omul ce-l are nu caută din cu
bună vreme a se mântui de dinsul, trebue numai
:
decât. să
m6ră (2).
_ Mijlocul cel mai bun şi mai uşor pentru vindecarea şi curăţirea faptului. extern, după spusa şi credinţa poporului din
Bucovina, este ca acel bolnav să se ducă la o moră, să se
scalde în stropii şi spumele ce sar de pe roțile morii şi să

se spele printre degete câte de trei ori. Dacă însă în apropiere

nu

se

află

nici

o m6ră, atunci cel holnav de acest fapt

se pâte/scăldă şi în undele unui rîti curgător (3).
Faptul întern însă se vindecă numai cu Buruicna faptului,
numită altmintrelea Fapinic şi Roibie, care s6mănă întru
cât-vă la col6re cu omida Fapt, şi care se fierbe în apă şi
se dă apoi de băut celui ce bolesce de Fapt (4).
|
|
Adese-ori însă se întrebuinţâză contra-amânduror acestor
Tapţi şi diferite descântece, prin cari se crede că- asemenea
se pot vindecă,
(1) S. FI. Marian, Descântece, p. 120.
(2) Din

ms. cit.

(3) 8. FI. Marian, Descântece, p. 121.
(4) Din ms. cit.

Marian, Insectele,

-

,

13

RĂCHITARIUL.
(Cossus „ligniperda

Fabr.)

Răchitariul (1) e un fluture de n6pte din .familia -Cosidelor de mărime mijlocie şi de col6re brumărie.
Omida Răchitariului, numită de către Românii din Basarabia:

Sfredelușul lemnului (2), iar de către

cei din

Buco-

vina: Sfredeluș şi Sfredelul lemnului (3), este mare, până
la 9 cm. de lungă, g6lă şi de col6re trandafirie. Ea bortesce
în tâte părţile tulpinile diferiților arbori, precum ale pomi„lor, plopilor, arinilor, stejarilor, teilor, şi mai cu sâmă ale
răchiţilor celor bătrâne,şi din causa acâsta e fârte stricăci6să. După ce şi-a ajuns mărimea obicinuită, se preface în
nimfă într'o țesătură amestecată cu țăndurele mici de lemn,
„ast-fel că abiă după 2—3 ani se preface în fluture.

_

(1) Dat. Rom. din Bucovina ; — vedi și Fnciclopedia română, vol. III,

p. 715.

(2) Z. C. Arbure, Basarabia, Bucuresci 1898, p. 85.
(3) Dat. Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaciă.

:

OCHIUL PĂUNULUI.
(Saturnia pyri- Borkh. şi Saturnia

carpini Borkh.)

Între fluturii de nâpte se află doi, unul mai mare şi altul
mai mic, cari ai pe tuspatru aripile câte un ochiii asemenea ochiului de pe penele din c6da păunului.
Pe amândoi fluturii aceştia îi numesc' Românii din Bucovina şi cei din Transilvania: Ochiul păunului (1), cei din
âra-Românâscă : Păun de nâple (2), iar cei din Meglenia:

Samuvilă (3).
Larvele

mese

sai omidile

amânduror

futurilor

atât în Bucovina cât.şiîn Moldova:

acestora se nu-

Cânele babei (4).

Tot Cânele babei numese Românii din ţările sus amintite
nu numai omidile acestor doi fluturi de n6pte, ci şi pe multe
altelo şi mai ales pe cele păr6se. (5), precum şi pe a Po„(1) Nie. Sulică, Antropomorfisme şi anti-antropomorfisme în limba
română, Braşov 1900, pag. 43: «Din regnul zoologie mai cunoscută e
«păsruica

numită

Ochiul

boului

Ochiul păunuluă.»

(Aușel,

Siredeluş)

şi îluturaşul numit

E

(2) Nanian, Zoologia, p. 145.
(3) Com. de 4-l Per. Papahagi.

(4) Dr. K. Leon, Zoologia medicală, p. 13; - "Dr. H. Tiktin, Rumămisch-deutsches IVorterbuch, vol. 1, p. 253: «Cânele babei, Mold. Raupe î.
:des grossen Nachtpfaunauges, (Saturnia pyri).>
(5) Dat. Rom. din Carapciu, dict.. de Vas. Cârciu: « Cânele babii e de
două feluri: unul negru flocos şi altul roşu asemenea flocos. Unul dintre dînşii stă mai cu s6mă pe răchiţele cele bătrâne şi putregăiose» ; —a celor din Vicovul-de-sus, dict.:de T. Ionesi: <(ânele babei e o omidă

-fârte părâsă»; — a celor din Putna, dict. de Sam. Lucaciii: «Cânele babei
e de mai multe feluri: vinăt, negru şi roşu. Destul că Cânele babei se
numesc t6te omidile cele părâse>; — tot de acolo, dict. de Ioan Vişan:

276

rumbacului (1), lat. Sphinx euphorbiae L. (2), care se arată
în luna lui Iulieşi August, şi trăesce de regulă numai pe
Laptele cânelui, lat. Euphorbia Gyparissias L. (3).
La Românii
«Cânele

babei

din Macedonia însă omida fluturelui din urmă,
îi un viermuşor

flocos.

Jur

împrejur

îi vrâstat negru cu

roșu. Lungimea lui este felurită. E1 ese primăvara și pornesce prin og6re la păscut &rbă» ; —a
celor din Bilca, dict. de Chirilă Horodnic:
«Cdânele babei e un germe flocos şi cam roşietie» ; — a celor din Galanesci, dict. de Il6na Cârstean: «Cânele babei e pestriţ» ; — tot de acolo,

dict. de Ioan Ungurean: « Cânele babei e flocoşel> ; — a celer din Frătăuţul-noii, dict. de Nic. Rusu:
«Cânele babei e păros, pe pântece vine

alb și roşu ; petrece mai cu s6mă pe cărări și pe haturi>;— a celor din
Frătăuţul-vechiii, dict. de G. Onciul: <Cânele babei e p&ros şi pestriţ
cu roş, vînăt şi negru»;—a celor din 'Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan:
«Cânele

babei

e păros»; — a celor

din 2foldova, şi anume

din Dumbră-

veni, jud. Botoşani, dict. de Grigore Olarii: «<Cânele babei sunt
.
negri, albaştri, cu puf pe dînșii şi cu labe multe»;— a celor
din Oprișeni, jud. Sucâva, de G. Iacob: «Nu toţi Cânii babei sunt tot
una, ci

unii sunt

pestriță, alţii vineţi,

toţi

însă

dănesci, jud Sucâva, dict. de Nic. Const.

sunt

flocoși» ; — a celor din Bog-

Carp : «Cânele babei e îlocos»;

— Şi în fine com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean: « Qânele babei
e o omidă

pestriță și forte părosă, cu peri castani.»
(1) Dat. Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaciă, și
Vas. Văcărean : <Porumbacul e un fluture ale cărui aripi de dinainte
sunt măslinii-vergi
şi cu dungi -deschise-gălbii, iară cele din dărăt
negre şi pe margini
cu dungi trandafirii. Sbâră mai ales în luna
lui Iunie și Iulie.»
(2) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 13.
- (8) Dat

Rom.

din

Braşca,

se face

numai

Laptele

cânelui>; — a celor Qin

dict. de

Gerasim

Roşca:

<Cânele

babei

se
numesce omida fluturelui care trăesce pe Lapiele
cânelui»; — a celor
din Frătăuţul-vechiă, dict. de G. Onciul:
<Cânele babei se numesce şi
omida,

care

pe

Laptele

cânelui

și

trăesce:

numai din
„sucul acestuia»; — a celor din Galanesci,
dict.. de Precup Galan: «Din.
Cânele babei, care e o omidă pestriță, cu dungi
și cu puiuţi galbeni,
albi şi roşii, se face un fluture frumos.
El se află mai mult pe toloci,
şi anumepe

dor Calancea:
pe Laptele

«Cânele babei-e verde

cânelui:; — a celor

din

Vicovul-de-jos,

dict. de Si-

şi gol, el merge încet, și trăesce

Vicovul-de-sus,.

diet.: de T. Ionesi:
«Cânele babei e o omidă mare, f6rte
flocâsă,-cu peri negri şi lungi, dealungul trupului cu dungi vergi ca
Puiuţii de la păstrăvi. O sâmă de
Cânii babei ai dungi galbene tot: de-alungul
trupului. Cânele babei se
mai numesce încă și o aliă omidă, cu-'mult
mai mare decât cele două
de mai înainte;

care are trup roșu, părul tot negru,
și dungile sunt neși de-acurmezișul trupului, nu
de-alungul, ea la cele de mai sus.
El .
se suie şi trăesce pe Laptele
gre

cânelui.»

Ă
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care e de coldre întunecat-verde, pe spinare c'o dungă roşie,
pe de laturi câte co dungă galbenă şi pătată cu roşu, iar
printre acestea cu pui galbeni, şi la capătul de dinapoi al

corpului cu un cornişor, se numesce
O

sâmă

de

Români

din

1]f/oldova

Câne di la oi (1).
însă,

precum

bună-dră

cei din jud. Nâmţu, com. Bistricidra, înţeleg sub Cânele babei nu numai

omidile,

despre

cari ne-a

fost până

aci vorba,

ci și un fel de Isopodă, numită lat. Oniscus asellus L. (2),
adecă ceea ce numesc Românii -din Bucovina A/olie.
- E mult, puţin cunoscut că dacă vre-o omidă păr6să ţi se
“suie pe vre-o mână saii pe grumaz şi te înghimpă cu perii
săi, te ustură şi ţi se băşică pelea, ca şi când zi fi fost
urzicat.
De aici se vede că. vine apoi şi credinţa Românilor, că
Cânele babei muşcă şi că, muşcându-te, nu numai că ustură
fârte tare (3), ci de multe ori omul muşcat, şi mai ales de
Cânele babei cel vînăt, care e cel mai r&ă, n'are l6c (4).
Tot din causă că Cânele babei e flocos ca un câne şi
muşcă, iar mușcătura lui ustură tare, să-i vie, după credinţa Românilor din unele părţi ale Jfoldovei, şi numirea
acâsta (5).
|
În fine mâi e de amintit şi aceea că băeţii de Român din
Macedonia, când prind o omidă, numită de dînşii Câne di

la oi,o aşeză pe-un băț şi apoi îi cântă:
Oi,

oi, di la oi

Cu ciumaga

Mai,

dinâpoi.

mai,

de la oi

Cu ciomagul înapoi.

Sai:
Câni,

Câni di la oi

Câne,

Cu ciumaga dinâpoi.
Tar

ce s'atinge
>

în

genere

o

câne

de la oi

Cu ciomagul înapoi (6).
despre:

Fluturii
de n6ple,
-

3

la Ro-

(1) Com. de d-l Per. Papahagi.
(2) Hasdeii, Magn. Etym,, t. III, p. 2.276: <În Zoologia poporană, Câ" mele babei este un fel de vierme păros, anume Oniscus asellus «Cloporte.»
(3) După spusa Românilor din Dumbrăveni, dict. de Gr. Olarii.
(4) Cred. Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaciu.
(5) După spusa Românilor din Dumbrăveni, dict. de Gr. Olarii.
(6) Per. Papahagi, Din literatura pop. a Aromânilor, p. 192.
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mânii

din Meglenia:

Piperugă

di ndpte,

iar

la cei din Ma-

cedonia:

Pirpirună di nâpte, Fliture şi Fluture di nâpte (1),

Românii

din unele

dacă sunt

mulţi

părţi ale Transilvaniei

Fluturi

m6să (2), iar când

sunt

călduros (3).

|

de

npte,

cred

și

e semn de

mulţi: Fluturi de gi,

spun

vară

e senin

că

frude

an

(1) Com. de d-l Per. Papahagi şi de 4-1 Christea Geagea, Român din
Macedonia și de present stud. fil..la. Universitatea din Cernăuţi. Cf. şi
Dr. G. Weigand, Placho-Jeglen,
tersuchung, Leipzig 1892, p. 50.

eine eihnographisch-philologische

(2) Cred. Rom.

din Fărăgăi, com. de d-l Th. A. Bogdan.

(3) Cred.

din

Rom.

Mădaraş,

com.

de

d-l Th.

A. Bogdan.

Un

FLUTURUL

DE

MĂTASE.

(Bombyx mori L.)
Românii din Dacia Traiană s'au ocupat până acuma numai fârte puţin cu crescerea şi cultivarea Fluturului de mălase. De aicia vine apoi că la aceşti Români nu se află mai
nimica sai numai fârte puţine datine şi credinţe despre a-

cest fluture.
La Românii

|
din Macedonia

|
însă, unde se

căi s'a

vede

dat mai mare atenţiune, şi cultura de mătase e cu mult mai
răspândită, se află următrea legendă despre larva sai mai

bine dis omida acestui Flutur sai Fluture de mătase, numită în unele părți Gândac sai Vierme de mătase (1) la
Românii

din Macedonia:

de mătase

Viermul

(2), iar în alte

părți: Bondrete (3), Bubă (4) şi Bubiţă, pl. Bubiţe (5):
(1) G. Orăiniceanu, Nomenclatura română-latină din istoria natunulă, publ..în Convorbiri lit., an. XXIII, p. 331, 335 şi 346; — Encielo-

- pedia română, t. 1, p. 628: « Gândac de mătase. Fluturele a cărui larvă
(omidă)

produce

mătase,

cunoscut

saii Gândacde mătase ;»—com,
mătase
daci.»

în limbagiul

poporului

sub

numele

de

Vierme

mătase

de

de S. Sa păr. T. Bălășel: < Viermele
de peaici

de

pl. gân-

se numesce

Gândac,

Bucuresci

1900, p. 329.

"(2) Com. de d-l Per. Papahagi.
- (3) Gr.

Creţu,

Lezicon' slavo-românesc,

- (4) Dat. Rom. din Meglenia, com. de d-l Per. Papahagi.. |
- (5) Sim. Mangiuca, Cinci-gecă de etimologii, publ. în Familia an. XĂ,
Oradea-mare 1884, p. 79: <Bubiţă, Bubiţe. Cuvîntul Bubiţă însemnă ver
a soie fr., Seidenwurm germ., d. e.. Bubiţele nu ai avut “noroc anul
acesta, căci aii crăpat f6rte multe. Petru a crescut: anul trecut Baubiţi
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«Stămdria, mari ş-luţită cât iasti,— s-nu-li hibă cu cârteari,
— li-fu ca lăani nă quă, s-niargă, sî-mpartă tră hiiliă la ficiorlii din hoară.
«Acși, işindalui d&-acasă cu pânea di mpărţiri sum soară
da di broască: <Bună-ţi oara» una, «ghiini viniişi, hiilie!»
alanta. «Nu ti pilicîrseseu, tetă», dîţi Sfămăria», fați zah-

metea si mparţi tră suilit la ficiori pânea aestă ?»
«Ţe mari lucru, hiilie», isi broasca ; şi cu pânea sumsoară,
troară ţupu-ţupu, agiumsi la ficiori.
«Nu z-dipârtă multu broasca, cari şti cumu-li vinii ali Stămărie, că-li păru arăiă, tră ţe s-nu mpartă cu mâna a liei
?

şi niţi ună, niţi doauă.o-adunăşi z-duţi ș-niîsă la seutie.
«Aoă țe s-veadă ? Teta broască şi mutrea
di fickor-ficior și-li dădea cumata şi triş tu soni,
la brusconliu a liei, scoati şi-lă da culaclu aţel
«Nu ti ntreb>, li-faţi Stămăria, cum i-l ţinuşi

tu soni?
«Am ţe s-hiibă, hiilie?

ficior, ma

dițeam,

lucrulu. Triţea
cându agiumsi
cama muşatlui.
culaclu trîştră

să-l daii a cama

mușatlui

di câţi vidui, vîrnă nu-ni si păru ma mușat di a

mel. Vegi-l ţe primtu şi ţe livendui.
«Mulţi avea avdiţă Stămăria până atumţea, ma cându avdi
şi aestă nu putu să-și ţină arîslu. Arîsi acsi di cara și trâ

„_nâscândă oară ii tricu arislu şi s-mituniusi,

că

ţe

s'aridă

acşiţi în cot şi fira minduiri. Şi ?ntribă inima-li di mamă şi

află, că nu-i tră mumă

ma mușat di cât fumealia-li. Si nvi-

vină atumţea luţita-li faţă şi tra s-nu se-acaţă arislu-li, ascuchie şi ascuchiatlu-li fu Vierma di mâtasi.
- «Stămăria

I-vluisi

şi-li disi:

<frândi

s-mâţi, sirmă

si scoţi.»

Traestă nu-i ghiini să scoţi zbor urit tră Viermaul di melasi
necă z-dai di nîș ş-cânduel faţi mâtasi, nu prindi si zburăşti, că moari troară.»
IE
Daco-românesce:

şi a câştigat la ele 200 fl. Etimologia
care asemenea

însâmnă

este de la

latinescul

îr. ver ă soie, germ. Seidenwurm,

bombyz-eis
Cuvîntul Bu-

diță a trecut de la Români în limba sârbâscă, în care bubiță ar fi
diminutiv de la bubă, care însâmnă fr. vermine, germ. Ungeziefer, după
spusa

lui Karadzich,

documentâză

dar acâstă

părere

nu

pOte

fi

adevărată,

și sârb. bubar, neguţător de bubițe, qui bombices

precum

vendit.»
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cât este, —să nu-i fie cu
«Sântă Jlăria, mare şi strălucită
supărare,— îi fu cam lene într?o qi să mârgă, să împărţescă
pentru fiul s8ii (adecă să facă pomană pentru fiul s&ă) la
băeţii din sat.
câşă, eșind din casă cu pânea de împărţit (ad. de pomană)
subsudră, întâlnesce brâsea festosă :. «Bună diua (lit. 6ra)»
una, «bine venişi fiică» cea-laltă, <te-aşi rugă, mătuşă», dice

Sântă-Măria
băeţi pânea

«îţi aai ostensla, să împărţesci pentru suflet la

acâsia.

«Ce mare trâbă, fiică, — gice brâsca festsă —

subsudră fupu, fupu,

ajunse

şi cu pânea

la băeţi.

«Nu s'a depărtat mult brâsca, cine scie cum îl veni Sântă-

Măriei, că i-a părut r&ii, de ce să nu împărţâscă cu mâna
sa, şi nică una, nică două (adecă: fără să steă la îndoi6lă) a
pornit şi s'a dus şi dînsa la şeâlă.
cAci ce să vadă? Ţaţa brâscă îşi căută de trâbă. Trecea
ae la băât la băât şi-i dădea bucata şi tocmai la sfârşit,
când a ajuns la broscoiul ei, seâte şi-i dă colacul cel mai
frumos.
—

<Te-aşi

ace

întrebă, — îi dise Sântă-Măria — cum se

de

l-ai ţinut colacul tocmai până la sfârşit?
? gândiam (lit. qi— «Da ce să fie, fiică (ad. dragă, maică)
din câţi am v&:
dar
băât,
frumos
mai
cel
la
ceam) să-l daii
decât al mei.
frumos
mai
părut
dut, nică unul nu mi s'a
este.
Vegi-l cât de mânaru şi cât de levent
„ «Multe audise Sântă-Măria până atunci. dar când audi şi
pe acâsta, n'a putut să. ŞI ţie rîsul. Rîse deci şi după cât-vă
timp k-a trecut rîsul şi s'a căit, de ce să rîgă aşă în zădar

şi fără cuvînt (lit. fără gândire). Şi-a întrebat inima ei de
mamă şi a aflat, că pe drept.a grăit biâta brâscă, căci
nu este pentru mamă mai frumos (alta) decât familia (ad.

copiii).

S'a întristat atunci strălucita

şi ca să nu

ci faţă

prinqă rîsul ei, a scuipat şi scuipatul X-a fost

Viermele

se

de

,

mătase.

«Sântă- Maria îi binecuvîntă şi-i gise: «Frunză să mănâncă,

mătase

să scoţi.»

Pentru

acâsta nu

să scoţi) cuvînt urit (prost) pentru

e:bine

să

pronunţi

(it.

Viermele de.mătase, nici
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«Stămdria, mari ş-luţită cât iasti, — s-nu-li hibă cu cârteari,
— lifu ca lăani nă quă, s-niargă, sî-mpartă tră hiilii la ficiorlii din hoară.

«<Acși, ișindalui dă-acasă

cu pânea

di mpărţiri sum soară

da di broască: <Bună-ţi oara» una, «<ghiini viniişi, hiilie!»
alanta. «Nu ti pilicîrsoscu, tetă», dîţi Stămăria», faţi zah-

aestă ?»

metea si mparţi tră suflit la ficiori pânea
«e

mari

lucru, hiilie», isi broasca ; şi cu pânea sumsoară,

troară ţupu-ţupu, agiumsi la ficiori.
«Nu z-dipârtă multu broasca, cari şti cumu-li vinii ali Stămărie,

că-li păru

arăi, tră

ţe s-nu

mpartă

cu

mâna a

iei,

şi niţi ună, niţi doauă.o-adunăşi z-duţi ş-nîsă la scutie.
«docă ţe s-veadă ? Teta broască şi mutrea lucrulu. Triţea
di ficlor-ficior şi-li dădea cumata şi triş tu soni, cându agiumsi
la brusconliu a liei, scoati şi-li da culaclu aţel cama muşatlui.
«Nu ti ntreb»,li-faţi Stămăria, cum di-l ținuşi culaclu trîșştră

tu soni?

a

-

cAm ţe s-hiibă, hiilie? qiţeam, să-l dati a cama muşatlui
ficior, ma di câţi vidui, vîrnă nu-ni si păru ma mușat di a

mel. Vedi-l ţe primtu şi ţe livendui.
«Mulţi avea avdîţă Stămăria până atumţea, ma cându avdi
şi aestă nu putu să-şi ţină arîslu. Arisi acsi di cara şi trâ
nâscândă oară ii tricu arislu şi s-mituniusi, că ţe s'aridă
acşiţi în cot şi fira minduiri. Şi ?ntribă inima-li di mamă şi
află, că nui tră mumă ma muşat di cât fumealia-li. Si nvivină atumţea luţita-li faţă şi tra s-nu se-acaţă arislu-li, ascuchie şi ascuchiatlu-li fu Piermu di mâtasi.
- <Stămăria l-vluisi şi-li dîsi: «frângi s-mâţi, sirmă si scoţi.»
Traestă nu-i ghiini să scoţi zbor urit tră Viermul di mâlasi

necă z-dai di nîş ş-cânduel faţi mâtasi,

nu

şi a câștigat la ele 200 fl. Etimologia
care asemenea

însâmnă

prindi

si zbu-

E

răşti, că moari troară.>
Daco-românesce:

este dela

latinescul

îr. ver ă soie, germ. Seidenwurm.

bombyz-eis
Cuvîntul Bu-

biță a trecut de la Români în limba serbâscă, în care bubiţă ar fi diminutiv de la bubă, care însâmnă fr. vermine, germ. Ungeziefer, după
spusa

lui Karadzich,

documentâză

dar acâstă

părere

nu

pâte

îi

adevărată,

şi sârb. bubar, neguţător de bubize, qui bombices

precum

vendit.»
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ă este, —să nu-i fie cu
«Sântă IMăria, mare şi strălucitcât
mârgă, să împărțescă
să
di
într'o
lene
cam
fu
îi
—
supărare,
pentru fiul săi) la
pomană
facă
să
pentru fiul săă (adecă
băeţii din sat.
«Așă, eşind din casă cu pânea de împărţit (ad. de pomană)
subsudră, întâlnesce brâsca festâsă :. «Bună diua (lit. Gra)»
una, «bine venişi fiică» cea-laltă, «te-aşi rugă, mătuşă», dice
Sântă-Măria «îţi dai ostenela, să împărţesci pentru suflet la
băeţi pânea acâsta.

«Ce mare trâbă, fiică, — dice brâsca festâsă —

şi cu pânea

subsudră fupu, fupu, ajunse la băeţi.
«Nu s'a depărtat mult brâsca, cine scie cum îi veni SântăMăriei, că i-a părut răi, de ce să nu împărţâscă cu mâna
sa, şi nici una, nici două (adecă: fără să steă la îndoi6lă) a
pornit şi sa dus şi dînsa la şcâlă.

«Aci ce să vadă?
de la băât

la

bă

Ţaţa brâscă îşi căută de trâbă. Treceă

şi-i

dădeă

bucata

şi

tocmai la sfârşit,

când a ajuns la broscoiul ei, scâte şi-i dă

colacul

cel. mai

îrumos.
—

<Te-aşi

întrebă, — îi dise Sântă-Măria —

l-ai ţinut colacul

—
ceam)

tocmai

până

cum se

face de

la sfârşit?

«Da ce să fie, fiică (ad. dragă, maică)? gândiam (lit. disă-l daii la cel mai frumos

qut, nică unul nu mi sa părut

băst,

mai

dar din

frumos

câţi am vă-

decât

al

mei.

Vegi-l cât de mândru şi cât de levent este.
«Multe audise Sântă-Măria până atunci. dar când audi şi
pe acâsta, n'a putut să: ȘI ţie rîsul. Rise deci şi după cât-vă
timp i-a trecut rîsul şi s'a căit, de ce să rîgă așă în zădar

şi fără cuvînt (lit. fără gândire). Şi-a întrebat inima ei de
mamă şi a aflat, că pe drept a grăit bi6ta brâscă, căci
nu este pentru mamă mai frumos (alta) decât familia (ad.

copiii). Sa întristat atunci strălucita ei faţă şi ca să nu se
prindă risul ei, a scuipat şi scuipatul i-a fost Viermele de
mătase.
«Sântă- Maria a binecuvîntă şi-i dise: «Fr unză să mănânci,
mătase să scoţi.» Pentru acâsta nu e:bine să pronunţi (lit.

să scoţi) cuvînt urît (prost) pentru

Viermele demălase, nici
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să dai (ad. să-l atingi) de. dînsul

şi când el face mătase,

trebue să vorbesci, căci mâre la moment (1).
O variantă a acestei legende, tot din Macedonia,
me

din satul Pisuderi,

nu

şi anu-

sună precum urmâză:

«Cându /sus FHristolu eara adus la Golgota

(si-l bagă pri

cruţi), Stămdria, mumă-sa, niirgea după niîs, plângânda şi.
dimânda. Calea, viqu, că şi nă broască niiarqea după lumi,
aţea ţe o feaţi s-arîdă. |
«Ghini-ma tr'oară li-ampîru arăi, ai ţe s'aridă ; si blăstima şi gisi: Gură bună tră arucari la -viermi.> Puțin
după aestă ascuchie şi.ţe s- vegi? Vierniil avea eșşită din
gură-li.
«Aceşti viernii fură Viernălă de mătasă, cari sunt şi până
astândi.»

Daco-românesce:

«Pe când :Jsus

Christos

eră

condus

la

Golgota,

Fecidra

Maria, maica-sa, mergea în urma lui plângând şi gemând.
cÎn drum văd că şi brâsea fest6să mergeă după convoii,
ceea ce o făcii să rîgă:
«Îndată însă îi pării ru, de ce să riîqă, se blestemă pe
sine şi dise: «Gură bună pentru viermi.» Puțin după acâsta
a scuipat şi ce să vegi? Viermii eşiră din gură.
«Aceşti viermi 'au fost Viermii de mătase, cari sunt şi.

până

astădi»

Românii

(2).

Qin

Tera-Românescă,

ua.

Vâlcea, cred

că

tinerii

în primul an de căsătorie nu e bine să crescă gândaci pentru mătase, căci este răi de mârte (3).
Cei din jud. Ilfov, tot Tera-Românescă, aii datină de a a-

runcă gunoiul
că, călcendu-l

de

Gândaci

de

Gmenii, firele de

lungi (4).
Cei din jud. Buzăi

mătase
mătasă

în drum,

cred şi spun: că Gândacii

(1) Per. Papahagi,

Din literatura pop.

(2) Per. Papahagi,

op.'cit.. p. 772.

creqând

se fac cât drumul de

a Aromânilor

de mătase

p. 110—171.

(3) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
(4) M. Timuş, Superstiţii, publ. în Șegetdrea, an. ], Fălticeni,p. 154:
«Se aruncă gunoiul de Gândaci de mătase îîn drum ca, călcându-l Gmenii,
să se facă firele lungi cât drumul.»
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nu

e bine

a se lăsă

ca

să-i

vadă Gmenii,

că

apoi se dediche

şi mor (1).
Iar cei din jud. Vâlcea

Gândaci de mătase,

cred şi spun că atunci, când

cresci

ca să nu se dediche, e bine să pui în

mijlocul patului lor un

oii roșu

de la Pasci

(2).

(1) G. S. Ioneauu, Mica colecțiune de superslițiile pop. rom., Buzău
1888, p. 83»: Gândacii de mătase să se ascundă de vederea 6menilor,
căci se dediche şi mor.»
:
(2) Com. de 8. Sa păr. T. Bălăşel.
-

-

INELARIUL.
(Gastropacha

Inelariul

saă

Fluturul

neustria L.)

înelat (1) e un fluture micuţ, scur-

tuţ şi grosuţ, de col6re galbenă şi câte cuo dungă întunecat cafenie de-acurmezișul aripilor de dinainte. Despre acest fluture, care se arată în luna lui Iulie şi se .
află

pretutindeni

în Europa,

există

la Românii din

7ran-

silvania, com. Band, următârea legendă:
|
«Dice că pe vremea Sî/. Ane se strînse într'un sat din Palestina o mare mulţime de popor, ca a minune, la un fecior
despre care se giceă că scie face minuni mai alt cum ca
Domnul Christos.
EI
«Sfânta

să

Ana,

vadă pe

augind

de vestea

feciorul făcător de

acâsta,

minuni.

s'a

dus și

Ajungând

ea ca

la el a-

casă, şi-a spălat piciGrele înainte de a intră în casă, după
cum eră datina pe acolo, şi cu smerenie s'a apropiat de el,
rugându-l ca să facă dintr'un rug uscat unul verde și înflorit,
«Feciorul acela însă, nesciind face nici o minune, s'a mâniat pe Sî. Ana şi a dat-o pe uşă afară, batjocorind-o îîna-

intea tuturor celor ce se aflaii acolo.
«Si. Ana însă nu a dis nimica, fără îngenunchind înaintea
casei, unde locuiă el, a început a-l blestemă. Şi pe când îşi
împreună

mânile

spre

a le

înălță

în sus

către

Dumnegei,

(1) Dat. Rom. din Transilvania, com. de d-l Th, A. Bogdan: «Inelariul
sait Fluturul înelat se numesce ast-iel, fiind-că el îşi. învălue ouăle
în-

„tun tort în formă de inel în vârful sereeilor tineri de la pomi,
de
"unde es apoi primăvara tot atâtea omidi, cari rod
frunzele pomilor.»

-
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vede

că-i lipsesce inelul ce l-a fost

moştenit

de la scumpă

maica:sa.
«Atunci
un

s'a priceput

făcător

de

Sf. Ană,

minuni,

că ea, numai după
de s6mă, că numai

ci cu

că ea n'a
un

mare

avut de lucru cu

meşter

de

tâlhării,

ce a vădut că-i lipsesce inelul, a băgat
el, luând-o de mână și scoţend-o cu pu-

terea pe uşă afară, i-a scos inelul din deget.
«Supărată de acâstă păţanie, a început a se rugă lui Dumnedeii, să-l. prefacă, spre pedâpsă, în înel, ca să se sature

de a mai face tâlhării, precum a făcut mai înainte.
«Rugăciunea SE. Ane se audi la cer, că pe când își sfârşi
ea rugăciunea, spre mirarea tuturor celor din casă, el se
făcuse nevădui, prefăcându-se într'un înel mic şi sgrăbunţos,

_care s'a înfășurat în jurul unei crenguțe de pe un pomişor
ce eră înaintea casei lui.
«Din acest inel aii eșit apoi mai târdiii o mulţime de omidi
şi din fie-care omidă câte un îluturaş micuţ, spre mirarea
şi minunarea tuturor celor de îaţă.
«Iar Si Ana, vădend minunea și puterea lui Dumnedei,
le-a dis:
— «Nici odată să nu vă lăudaţi că sciți face mai mulţ
Dumnegei, căcă Dumnegeii în o minută pe toți vă pote oreface 'în cele mai nemernice: vietăţi !

«Şi de atunci se crede că se trage Inelariul sau Fluturul
înelat> (1).
Femeiuşea

acestui fluture

lipesce

ouăle

sale în luna

lui

Iulie în forma unui inel sau a unei veriguţe în prejurul îinerilor rămurele

ale

pomilor

şi arborilor,

cari

se ţin apoi

peste t6tă &rna viitâre așă de tare de rămurelele, unde sunt
prinse,
nimici,

încât că nici

nici

n6ua

plâia

nu

le

pâte deslipi şi

|

Inelele sai veriguţa acâsta de ouă ale Inelariului o numesce poporul român din Bucovina. în genere Stupitul cuculuă. În unele comune din Bucovina însă, precum de exem-

“plu în Budeniţ, distr. Storojineţului, şi în Vicovul-de-jos,
distr. Rădăuţului, se mai numesce încă și Mărgica cucului (2),

(1) Com. de 4-1 Th. A. Bogdan.
(2) Dict. de MariGra

Dutcă

şi Sidor Calancea.
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iar în Calafindesci,. distr. Siretului: Glasul: cucului(1), î
Moldova: Stupitul cucului(2), iar
i
în "Ţ6ra- Românâscă : Somn

şi Somnișor (3).
Despre acest. mic
ochii lumii printre

inel

sait

veriszuţă de

frunzele pomilor

cât de neînsemnată

şi nebăgată

ouă, ascunsă

şi ala arborilor,

de

ori şi

în s6mă ni s'ar păr nouă,

există la poporul român un şir de datine şi credinţe fârte
caracteristice, pe cari numai un ignorant ar pute să le trecă
cu vederea.

Iacă ce crede şi ce ne iștorisesce
acâstă veriguţă:
Când începe a înspică

orzul,

poporul nostru

atunci apucă

Cucul

despro
câte un

grăunte, două 'de orz şi le mănâncă. .După acâsta, puinduse pe o crângă şi începând a cântă i se face răii, şi nu apucă
a sfârşi de cântat şi îndată varsă. Versâlura acâsta, care
se prinde apoi de rămuşorul pe care a cântat cucul, se numesce Stupitul cucului.

Și fiind-că amăsurat „credinţei poporale, după ce varsă
cucul, îndată răgușesce şi i se l6gă limba, de nu pâte maj
mult

cântă,

se mai

numesce

acest

stupit saii vărsătură încă

şi Glasul cucului(4).
Alţii iarăşi spun că pe crânga, unde cântă cucul, tot-deauna
stupesce şi din stupitul'acesta se face apoi o veriguţă, care
se numesce Sfaupitul cucului. Unde nu cântă cucul, acolo nu

se face acest stupit (5).
„(1) Diet.

de. George

Şerban,

agricultor.

(2) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 13: eStupitul cucului (Moldova)
_se numesc ousle de Gastropacha neustria şi Bombyx neustria.»
(3) Idem de eadem, p. 13: «În judeţul Prahova

se mai numese Somn

;—

S. P. Radinan, Insecte vătămăltdre arborilor roditori, publ. în Agrarul,
an. I,. Bucuresci

1900, No.

12, p. 145;-—com.

omidi îşi depun

s&mînţa

în formă de inel în jurul ramurilor.

"inele

se numesc

Somnișori,

sing. Somnişor.

de

S. Sa

Aceşti

T. Bălăşel: <Unele

Aceste

Somnişori sătenii îi

pârtă legaţi la cheot6rea cămășii, ca să nu le vie somn diua, când ati
zor de muncă:» — Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală, p. 109: <Stupâtul cucului, Glasul cucului se numesc ouăle de Gastropacha neustria
şi Bombyx

neustria;

în jud,

Prahova

se numesc

Somn.»

(4) Cred. Rom. din Calafindesci, dict. de G. Şerban.

(5) Cred. Rom.:din ţinutul Dornei, com. de d-l Petru Ursul; — şi a.
celor din Siret;—cf. Dr, N. Leon, Istoria naturală medicală, p. 109: «Când.
stupesce cucul pe ramuri, se sleesce un inel pesiriţ.»

:
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Şi iarăşi alţii gie că cucului, când începe întâia 6ră a
cântă primăvara, îi ese o mărgică din gură, şi mărgica
aceea se prinde apoi de rămurelele pomilor în formă de

verigă, care se numesce

apoi J/ărgica

cucului (1).

Ce se atinge, în fine, de numirea Somn sait Somnișor să
vie de acolo, că ouăle /nelariului, cari s'a depus în luna

lui Iulie în formă de inelpe rămurelele cele tinere de pomi,
staii peste t6tă vara şi 6rna până la începutul primăverii
viitâre într'un fel de amorţâlă sait somn, şi abiă după ce
„se desprimăvărâză, .încep a se cloci și a.eşi. omidile :dintr'însele (2).

Cu Stupitul cucului

fac Româncele

din Bucovina

şi cele

din 'Ţ6ra-Românâscă pe dragoste. Însă mai ales fetele cele.
mari se duc şi caută stupitul acesta printre rămurelele unde
aii vădut că a cântat cucul şi după ce-l află, îl string şi

cumpărând apoi argint-vii, pun argintul şi cu stupitul într'o
peniță de gâscă sau şi de găină, astupă bine peniţa cu
şi apoi aşă îl pârtă în brâu, anume ca să fie iubite şi
tate, cum iubesce şi caută fie-care om ca să audă cucul
tând, ca săfie şi ele iubite de toţi, precum e cucul şi

nu stă argintul-cel-viii

într'un loc, aşă

şi feciorii

câră
căucâncum

să nu-şi

afle stare şi alinare umblând după dînsele (3).
Unele feteîl înşiră printre mărgele şi-l pârtă-apoi la grumaz saii şi în brâu, aşă.cum l-ati luat de pe rămurica unde
_l-aă aflat, Iar când întimpină pe aleşii lor, pe feciorii cari
le sunt dragi, suflă prin Stupitul cucului asupra lor şi dic:
— «Cum e cucul drag la tâtă lumea şi se bucură când îl
„aude cântând şi-l vede sburând, așă să-ți fii şi ei dragă

(1) Cred. Rom.

din Budeniţ, dict. de Mari6ra

Dutcă.

(2) S. P. Radian, Insecte vdlămătore arborilor rodilori, pub. în Qiar.
cit., p. 145: «Fluturele numit lat. Bombyx neustria—sb6ră vara, în Iulie
şi August, pretutindeni,
cu deosebire în livegile de pomi. Femeia îlu-

turelui depune ouăle în jurul ramurilor subţiri, într'un. mod cunoscut,
adecă în formă de inele, pe cari sătenii noştri le numesc Somni saii Somnişori, din causă

că în acâstă

stare ele stai

adormite

vară, când se clocese»;—şi pe p. 146: «Să se culâgă

până

în primă-

Somnişorii (brăţă-

rile de ou€ de pe ramuri), să se sdrobâscă şi să se ardă».
,
(3) Dat. Rom. din Calafindesci, dict. de Sofia Frâncu;-—Dr. N. Leon,
Zstoria naturală medicală, p. 109.
.
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ţie şi aşă să te bucuri şi tu când mă vei ved6 pe mine, iar
fără mine să fii tot supărat şi dus pe gânduri! (1).
O s6mă de fete însă, aflând Sfupitul sai Mărgica cucului,

îl înşiră lângă cruciţa de la mărgele. sati îl l6gă de acâsta
şi aşă îl pârtă apoi tot-deauna, fiind-că, după cum cred şi
spun ele, e bun de l6c în contra diochiulati, căci cine îl
pârtă acela nici odată pu se didehe (2).
Într'o peniță la un loc cu argini-viii îl pârtă pe lângă
sine nu numai fetele cele mari, ci şi o sâmă de bărbaţi, mai
ales aceia, cari voesce să ajungă la o cinste mai mare, cari
"doresc cu tot de-adinsul să fie aleşi între bătrânii satului, |
să fie vornici sai să ajungă la o stare şi cinste şi mai mare (3).

Iarăşi se dice că dacă vei căută Stupitul cucului şi-l vei
rupe cu rămurică cu tot, şi cu: rămurica acâsta vei mână
apoi vitele ce voesci să le vindi, la târg, atunci mare noroc

şi mult câştig
bun. Drept

vei av6

aceea

mulţi

în ele; le vei

vinde

neguţători

vite caută

de

cu preţ f6rte
rămurele

de acestea cu Stupitul cucului şi mână cu dînsele vitele la
târguri (4).
Când cine-vă pune în l6gănul unui copil un'copil străin,
atunci

cred și spun Românii

hova că

copilul fură somnul

din Țera-Românescă, jud. Pra-

celui. dintâi. Deci, ca să-i re-

vie somnul

și să dârmă,

tașă, Somn,

adecă Stupitul cucului (5).

(1) Dat. și cred. Rom.
celor din

Şcheia,

din

i se pune sub perină, la gât sau în

ţinutul Dornei, com. de

dict. de Gavr.

Berariii:

«Fetele

pun

d-l P. Ursul; —a
Sfupitul

cuculuă

la mărgele și-l pârtă la gât;:—a celor din Vicovul-de-sus, dict, de T.
onesi: «Fetele pârtă Stupitul cueulaă, care se face din Stupitul cucul,
la mărgele ca un semn frumos. Nu fie-cine însă îl găsesce. De aceea se
dice că fata sai copila, care îl află, e cu noroc. Unele fete îl l6gă cu
crenguţă cu tot la mărgele>;—Dim. Dan, Credinţe pop. Bucovinene, publ.
în

Gazeta

Bucovinei,

an. V, Cernăuţi . 1895,

No.

23, p. LI: «Fetele

portă

între mărgele Ja grumaz şi Stapitul cucului şi cred că el le va face ca
ele să placă şi să j6ce.»
(2) Dat. şi cred. Rom. din Budeniţ, dict. de Mari6ra Dutcă.
(3) Cred. Rom. din Calafindesci, dict. de S. Frâncu.
(4) Cred.

Rom.

din Siret.

(5) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 13;
— Idem, Câte-vă observațiună asupra medicinei poporului român, publ. în Convorbiri lit, an,
AAXV,

Bucuresci

1901,

p. 318,
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: Tot aşă cred şi Românii din unele părţi ale Transilvaniei.
Tată ce dic aceştia:
„ «Inelul Pluturelui înelat primăvara. pe . crengile pomilor
de vei aîlă, pune la grumazii copilului ce nu pâte dormi,
că va dormi de aici în colo(1), şi mai ales dacă i se va face
-cu inelul acesta de trei ori cruce la cap şi i se va descântă
în următorul chip:

" Copilul (cutare),
“Când so născut,
-O fost mic, :

-

|

o

-O fost voinic,

Mâne iar a: panza
De nu i-oiui aduce“
Mer'înelat,

“|?
,

Dar adi i-am adus

'O fost bun

Un

Ca nime-alt cum,
"O fost ascultător,

Pe ea un inel pus,
Inel gros,

'Tăcător.

.

Adi o plâns,

măr

Să” fie

cu frunza

(cutare)

|

mai

„_

în sus,

somno-

[ros(2). “

„Afară de acâsta mai există la Românii din Zransilvania
încă şi următârele credinţe despre Sfupitul cucului.
Inelul F/uturelui înelat de-l vei găsi, dă-l la o mamă ce.
-are copil răi, că i se va face bun, dacă îl va legă la mână (3).

Inel de Fluture înelat cu soţie pe una şi aceeaşi crângă
de vei află, vei fi om fără somn în întreg anul acela (4).
Inel de Plature inelat în Postul-mare

de vei află, e semn

bun (5).
Inel de Fluture înelat înn Vineria mare de vei ada, e semn
rău (6).
Dumineca de vei găsi inel de Fluture inelat, nu-l luă,

că nu e bine(7).
Inel de Fluture înelat fără soţie de vei află, dă-l la un
-copil mic, că de nu, te vei face somnoros (8).

Pune inel de

Fluture

înelat,

legat

cu

trei aţe, la mâna

(1) Cred. Rom. din Stupini şi Fărăgău, com. de d-l Th. A. Bogdan.
(2) Dat. și cred. Rom. din Bărgău, com. de d-l Th. A Bogdan.
*(3) Crea. Rom. din Mădaraş.

-(4) Cred. Rom.

din Veza lângă Blaj.

-(5) Cred.

din

Rom.

Fărăgăil.

-(6) Cred. Rom. din Coşocena.
(7) Cred. Rom. din Reghin.
8) Ored. Rom. din Samșud.
„Marian, Insectele.

19
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drâptă a copilului, căci nici când nu va fură, ci va fi drept (1).
De-i legă la mâna stângă inel de Fluture înelat, copilul
se va face hoţ(2).

De găsesci un inel de Fluture: înelat, numără
şi de vor

tâte ouăle,

fi cu soţie, e semn :că peste an vei fi sănătos, iar

de vor fi fără soţ, vei fi nesănătos (3).
Când găsesci inel de Fluture înelat pe o erângă din spre
miagă-n6pte a pomului, e semn că are să fie 6rnă m6le(4).
Şi în fine:
|
Când vegi Fluture inelat, e semn că are să fie vreme bună

și secetâsă (5).
(1) Cred. Rom. din Breţe.
(2) Cred. Rom. din Filpiş.
(3) Cred.

(4)

Rom.

Cred. Rom.

(5) Crea. Rom.

din

Bataş.

din Fărăgăii.
din Socol, —Tâte

d-l Th. A. Bogdan.

credinţele

acestea

mi

le-a comunicat

BOHOCIUL.
(Mamestra, brassicae L.)
" Bohociul, pl. Bohoci, numit şi Buhă de curechii, e un
fluturaş de n6pte de mărime mijlocie,
cu ochii scoşi ce-vă afară din: cap, trupul acoperit cu perişori lungi şi deşi, cu
spinarea ridicată în sus, cu aripile de dinainte întunecatsurii şi împestriţate
cu roşu, iar celede dinapoi tulburii-sure,
pe cari, când stă locului, le lasă în jos, ast-fel că sâmănă

unui acoperămînt.
Fluturaşul

acesta

|
se arată în lunile Maii,

de pe la înserate şi până
odată

când

e lumină

cam

către

Iunie şi August

miedul

nopţii, şi nu

în casă și fereștile sunt deschise, intră

şi prin case, unde prinde apoi a sbură în colo şi în c6ce în.
prejurul luminii şi a lampei(1).
Românii din unele părți ale Bucovinei

însă cred şi gie că

Bohociul nu e un fluture ca toţi fluturii de n6pte, ci el e
sufletul morţilor de curând repausaţi. De aceea se mai nu.-.
mesce el apoi încă şi Sufleț, Sufletul mortului şi Sufletul
morților.
Şi fiind-că el e sufletul celor de curând repausaţi, de aceea
nici nu e bine de prins şi de omorit(2):
Poporul român din Țera-Român6scă din contră crede că
t6te sufletele curate, şi cu deosebire ale copiilor mici, fără
păcate, se prefac în fluturi pe. cea lume. De aici vine apoi
(1) După

descrierea

Rom.

din Putna,

dict. de Vasile

celor din Igesci, dict. de I. Danilescu.
(2) Dat. Rom. din Igesci, dict. de I. Danilescu.

Văcărean,

şi a

.
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şi o gicere relativă la sufletele copiilor morţi:

ture pe lumea

ai-laltă.»

câsta e an flu-

Iar între multe alte vorbe de mân-

gâiere, ce se adres6ză părinţilor celor ce-şi plâng copiii morţi,

_e şi acâsta: «Taci N. nu mai plânge, că copilul d-tale e fluture pe ceea lumeh (1).
,
Larva acestui fluturaş, rotundă şi de col6re verde, trăesce
pe diferite legume şi cu deosebire pe curechiii şi se numesce
de Românii din Banat: Verdej (2), iar în alte părţi Verdete (3).
(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
(2) Hasdeu,

Etym.

Magn.,

t. I, p. 163:

«Dintre

viermi, poporul

de aci

cunâsce: rîma, moletele,;.un vierme mic galben; verdeţul, care se ascunde
în pămînt lângă rădăcina curechiului şi-l râde; albul care trăesce din
sucul

lemnelor

(3) Idem
Covurluii,

tăiate

şi al legumelor

şi strică

crumpii.»

de eadem, loc. cit. ; — cf. și G. P. Salvin, Superstiţii din jud,
publ.

în Șăgdătorea,

an. II, Fălticeni

1892, p. 195.

«Când

îi.

vedâ -vr'un fiuluraş prin casă, să nu-l omori, că-i sufletul vre-unui
copil ce ţi-a murit ;» — iar d-l Th. A. Bogdan îmi împărtăsesce : «Fluturii
sunt născuţi

din

lacrimile

Precistei.

Cine

ombră

fluturi,

înveselesce

inima Maicei Precistei. Când vei fluturi cu soţie, e semn bun (Bistriţa).>

"STRIGOIEŞUL.
(Dotys: margaritalis

Sub

numirea

Strigoieș

pe toţi fluturașii

sai

Tr.)

înţeleg Românii din Bucovina mai

flutureii cei mică

de

n6pte, cari se

strîng în prejurul luminilor sait al lampelor și, învârtinduse pe lângă dînsele, nu odată le sting (1). În deosebi însă
înţeleg ei sub Sirigoieș îluturaşul numit lat. Botys margaritalis Tr. saii Orobena extimalis Se.
“Ce se atinge de originea Strigoieșului, se crede că el e

făcut din Gmenii cei

repausaţi, cari aii fost şi ai murit ca

strigoi saii strigdice. Cu alte cuvinte că Strigoieșii
sufletele strigoilor prefăcute în chip de îluturaşi, şi ca
sbâră apoi n6ptea nu numai pe afară, ci şi prin casele
nilor, căutând a le face acestora, după împrejurări,
bine

rău (2).

.

Așă dacă un Strigoieș, intrând
în
prejurul unei lumini sait lampe, fără
a bine (5), iar când o stinge e semn a
De multe ori însă Strigoieșul nu se

atâta că sbâră prin casele

sunt
atară
6mesait

vre-o casă, sbâră în
ca să o stingă, e semn
ră, a pagubă (4).
mulţumesce numai cu

Gmenilor, ci el nu odată năzues-

(1) După spusa Rom. din Reuseni, com. de Vas. Pop.
(2) Cred. Rom. din Bilca, dict. de Chir. Horodnic.
(3) Dim. Dan, Credinţe pop. Bucovinene, publ. în Gazeta

Bucovinei,

an. IV, Cernăuţi, 1894, No. 99, p. 3: «Se crede că dacă sbâră sâra nisce
Huturaşi în prejurul luminii, este semn a bine.»
(4) Cred. Rom. din Liteni, com. de Dim. Marmeliuc, stud. gimn.: «Se
crede că dacă un Fluture de lumină stinge lumina, se apropie o pagubă.»
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ce necontenit şi la ochii acestora ca să-i atingă cu aripile
şi a face prin acâsta ca să-şi pârdă vederile (1).

Şi Gmenii, cari nu sunt destul de precauţi, cari nu se
sciii feri de atingerea Str igoieşilor, saii chiar se încumetă

de a prinde
apoi

atare Strigoieș

a da cu acâsta pe la ochi,

sait mai târgiii să chiorască

cu

saii şi alt fluture
acela trebue

mai

şi

mâna

de vreme

saii chiar să orbâscă (2).

Românii din unele părţi ale Jfoldovei spun că fluturii, cari
se adună în jurul luminii, vin să fure focul. Cu fluturii aceştia

fac babele de dragoste fetelor, cari nu le ieaii nimenia la horă;

li se dă adecă să beă scamă (solzi) de fluturi de aceştia în
rachiu, fără ca să scie (3).
Strigoieşii se arată de cum înserâză şi până cam către
miedul nopţii sai, mai bine dis, până la Cântători. După
miedul nopţii însă saă după ce aii cântat cocoşii întâia 6ră
nu se arată mai mult, ci ei se fac atunci nevăduţi ca şi adevăraţii Strigoi, ast-fel că numai ce te trezesci că nu-i vedi

mai mult (4).
În fine-trebue să mai amintesc şi aceea că Sirigoieşul se
mai numesce în unele părţi din Bucovina încă şi: Fluture

de lumină (5) şi Cură în foc(6), şi se crede că el ar fi trimis
(1)

de către atari 6meni ri, anume ca să facă altora
Cred.

Rom.

din

Bilca,

dict. de

Chir.

răi (7).

Horodnic.

”

(2) Cred. Rom. din Bilea, dict. de Chir, Horodnic;
— Dim. Dan, Cred.
pop. Bucovinene, publ. în diar cit., No. 30, p. 2: «Se crede cănue
bine a luă fluturi în mână, căci intrând colbul aripilor
ochi, acela va chiori.
(3) Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală, p. 88.

lor cui-vă

în

"() Dat. Rom. din Liteni, com. de Dim. Marmeliuc : < Fluturaşul
mic, care umblă nptea prin casă, se châmă Fluture de lumină.»

cel

(1) Cred. Rom.

din Bilca, dict. de Chir, Horodnic.

(6) Dat. Rom. din Putna, dict. de EL. Bicu şi Michaiii Fruntaș, agricultori.
(7) Cred. Rom. din Putna, dict. de El. Bicu şi M. Fruntâș.

GĂSELNIȚŢA.
(Achronia alveolaria sai Galleria melonella L.)

Precum fie-care vietate, aşă şi Albinele aii
duşmani, dintre cari unii sunt mai mari, mai
riculoşi, iar alţii. mai: mici, mai slabi, şi prin
“puţin periculoși.
Unul. din :mulţimea. acestor duşmani e şi
-Găselmiţi (1), numită încă 'şi--Jfolia albinelor

albine.

o mulţime de
tari şi mai peurmare.şi mai
Găselnifa, pl.
sai Molia de

|

Gaăselnița e un fluturel mic de. nâpte care, de cum se
desprimăvărâză şi până târdii. tâmna, sbâră numai s6ra
prin stupine saii prisăci, unde face f6rte multă neplăcere
atât albinelor, cât şi prisăcarilor, iar giua stă lipit de păreţii

din afară ai stupilor saii de-asupra
Femeiuşca

acestui fluturel, care

acestora.
e ce-vă

mai mare

şi mai

gr6să decât bărbătuşul şi. mai închisă la col6re decât acesta,
îşi depune. ouăle sale prin crăpăturile

şi cotiturile ştiubeie-

lor sai ale coșniţelor.
Din ouăle

acestea, cari se clocesc în trei gile, după nouă

gile es larvele, numite în unele părţi din Ţ6ra-Român6scă
Careţi (2), iar după dece gile fluturi. După ce ai egit Ca(1) La

Românii

din Meglenia,

după

cum

îmi

scrie

q-l Per.

Papahagi,

cuv. Găselniță e sinonim.
cu cuv. o7midă. Vegi de același, JfeglenoRomânii, p. 82.
(2) Com. de S$.Sa păr. T. Bălășel: <Caretele, pl. Careţi, este un vierme,
care

tâcă fagurii

un fel de

şi îi umple

fluture mic şi alb,

cu un fel de mătase

a lor. Din el se nasce

care se împrăştie

prin stup şi depunen-
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reții din ouă,
și acolo se
ţii ştiubeielor.
şi pe aceştia
nea

cu ale

îndată se şi furişeză în năuntrul ştiubeielor,
încuibâză apoi în sfărmăturile de sub păreMai târqii se suie la faguri şi prind a-i râde
şi a face printre dînşii un fel de gogoşi aseme-

Gândacilor

de

mătase

şi

ţesături

cele de paingăn, prin cari prind apoi albinele
scâtă afară.
Albinele,

că nu-i pot

ţin

cură-

pierd.
şi de
ce nu
din ce
stupii

şi cu regine

tinere

da

afară

nici

ca

ţenie, părăsesc stupul și, sai se duc în alţi stupi, sai se
Prisăcarii sau stuparii, dând de fluturaşii aceștia
Careţii lor şi voind să se mântu&scă de dînşii până
e încă târgiu, căci ei se îmmulţesc fârte tare şi devin
în ce tot mai periculoși, trebue să ţie în tot-deauna
puternici

vădând

întocmai

ce voesce să-i
a

şi să-i curăţâscă tot

din

două.

în două săptămâni spre a-i put nimici cât se pâte mai repede.
Găselniţele sunt periculse mai mult primăvara până în
Aprilie,

şi apoi

în August

şi Septemvrie (1).

du-şi ousle acolo, în scurt timp stupul este invadat de Careţi și albinele nu mai pot luptă contra lor,,se descuragâză şi pier, iar stupul

este cu totului tot

mod

nimicit de aceşti Carefi, cari

se îmmulţese

într'un

îngrozitor.»

„(1) CE. Grigore Predescu, Duşmanii albinelor, publ. în Albina, an. Il,
Bucurescă 1898, p. 391; — Amicul progresului român, an. X, Bucuresci
1903, No. 33 (159), p. 33; — şi I.Costin, Manual de stupărit, Gherla
1886, p. 28.

MOLIA MERELOR.
(Carpocapsa

ilolia

pomonella

e un fluturaş

merelor

L.)

mic şi frumușel.

dinainte-i sunt albăstriă- sure, de-acurmezişul cu
dungi

subţirele

şi de colre

Aripile

mai

de

multe

cafenie, iar spre capete cu câte

ochiului şi strălucitre ca aurul. Ari-

o pată mare în forma

pile dindărăt sunt mai tot atât de mari şi aii numai o singură col6re roşiatică-castanie.
Femeiuşca acestui fluturaş, care sb6ră în luna lui Maii,
îşi depune ouăle sale pe fructele cele tinere ale merilor şi
ale perilor.
- Omiduţele,

cari

după

es

8—10

gile

ouă,

aceste

din

fac

o

borticică fârte mică în mărul sai para pe care se află, intră
după aceea printr'însa în interiorul fructului ast-fel bortit
şi acolo trăese apoi până t6mna. Sosind tâmna, es din me-

rele saii perele, în cari aii petrecut până atuncia şi pe cari
le-ai mâncat, mai cu s6mă în prejurul sîmburilor, şi se prefac în nimfe într'o țesătură albie printre crăpăturile scârţei

pomilor sai şi în cămările în cari se păstrâză pâmele.
Adese-ori însă metamorfosa acâsta se sfârşesce încă vara
şi atunci se nasce un al doilea rând de fluturi, ale căror

larve strică apoi şi merelor şi perelor celor mari.
Despre

aceste larve fârte stricăci6se,

“Viermi de mere
din Transilvania,

de

sing.

Vierme de mere,

numite

există

com. Felfalăi, următârea

pretutindeni

la

Românii

legendă:

«Înainte de a veni Dumnegeii pe pămînt, erai o mulţime
Gmeni, cari de cari mai isteţi, prefăcându-se prin ajuto-

rul Diavolului,

sub

a cărui ocârmuire

trăiau.
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«Aceşti Gmeni

sau

puneaii

rămășag,

că se vor preface în mâţă

câne, și așă şi făceaii, căci Dracul

le ajută, plăcându-i

î6rte mult de Gmenii lui cei iscusiţi.
«Cei ce-i vedeai, credeaii că ei îs Dumnegei

chinaii lor, aducându-le
«Diavolul,

câte și mai câte daruri.

vădându-le

tâte

acestea,

|
şi li se în-

eră cât pe

aici să-și

sară din piele, cregând că tâte popârele vor uită de Dumne-

deii şi se vor

închină

Gmenilor

săi.

«Şi aşă eră să se şi întîmple.
«Dumnegei însă, care le vedea
o vreme

:

tâte şarlataniile, până la

a stat și s'a uitat la ei,ca să vadă

menilor. Dar

mai pe urmă

la ei, căci a vădut
nu e bine.

că, Qăii!

slăbiciunea

6-

s'a hotărît ca să se scobâre jos
să stai numai

cu mânile în sîn

«Deci scoborîndu-se jos între cei-lalți muritori, umblă şi
El alăturea cu ei, de la un iscusit la altul, ca să le vadă

faptele.

«După

ce umblă

”

|

el pe rând pe la toţi, le dise în urmă să

se stringă cu toţii la un loc şi să facă minuni pe întrecute
,
că celuia ce i-a face minunea cea mai mare, i-a
da un sac

de aur,

« Audind

nune
rată

într'o

îscusiţii
de făgăduinţa

șură mare,

cu tot felul de' meri.

«Dumnegeii,
scire că pot

care încă

să-și încâpă

acâsta,

|

sosise în mijlocul lor, dându-le
lucrurile,

ei începurăa

cum le eră obiceiul, câte și mai câte.
«După

ce aii făcut

s'ai adunat a mi-

care eră de jur împrejur înconju-

acuma

t6te

câte le-ai

sciut, a dis Dum-

- nedeă ca să-i facă și un măr de cele de
pe meri
<Ei însă nu ai putut.
|
«Pentru acesta Dummnegei a slobogit un trăsnet

locul lor.

de

face, după

în mij-

<Ei atunci, de frică, cu toţii s'a ascuns
în merele de pe
merii din prejurul şurei, în cari se. aflau,
şi acolo ai rămas
până în diua de adi, prefăcuţi în Viermi
de mere, şi de

atunci o s6mă de mere sunt viermănâse.»
e
Afară de legenda acesta mai există, tot la
Românii din
Transilvania, încă şi următârele credinţe
şi datine despre
Viermii de mere.

-
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Viermii de mere sunt blestemul lui Dumnedei

(1).

Cine găsesce Vierme de mere şi, scuipând peste el, îl aruncă, acela scuipesce pe Dracul între ochi (2).
Vierme de mere pe crengi de vei găsi, e semn că mărul

acela o să se usuce (3).

|

„Cine vrea ca să nu aibă Viermi de. -mere în merele din
grădina sa, acela să ieă puci6să şi so aprindă în mijlocul

grădinei în diua de Pască (4).

|

Cine găsesce Viermă de mere şi-i aruncă în foc, acela a
aruncat pe sluga diavolului (5).
În fine cine vrea să nu aibă Viermi. de mere în grădina
sa, acela, când înflorese merii, să dică:
O plecat huia

'Tot piscuind
-

Handrahuia

Şi-o găsit pe huiu

„Mere
:

Handrahuiu.

Ei încă am pornit
Şi l-am

găsit,

Şi încă am plecat
Şi l-am aflat

În vârf de măr,
În vârf de păr (6),
Pe un măr suit
Tot

Şi mere mâncând,

sflederind. -

Eă rău m'am supărat,

De câdă l-am luat,
Aşă,

aşă,

“Şin foc l-am ţipat
Ca să peie,

Să r&speie
Ca fumu
Cu care îl afumu! (7)

lucrână,

Pe câna rostesce cuvintele acestea ale descântecului, atumă
un măr viermănos şi în acelaşi timp îl sdrobesce, de nici
urmă nu-i mai rămâne. Iar când qice cașă, așă», atunci iea
câte o bucăţică şi o fipă (aruncă) în îoc (8).
Românii din Tera-Românescă, voind a scăpă nu numai de
Viermii de mere şi pere, ci şi de alţi viermi, cari strică po-

(1) Cred. Rom. din Gurghiu.
(2) Cred. Rom. din Hodac.

(8) Cred. Rom. din Fărăgăi.
(4) Cred. Rom. din Felfatăi.
(5) Cred.

Rom.

din Jbănesci.

(6) Descântecul acesta se pote descântă
(7) Dat. Rom. din Ibănesci.
(8). Atât legenda, cât şi tâte credinţele

le-a comunicat d-l Th. A. Bogdan.

și la Viermi de pere,
şi datinele

din acest articol mi
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metelor, legumelor şi pânei celei albe, ati datină de a ţin6
Diua Viermilor sai Marţia Viermilor, care cade tot-deauna
în Marţia din s&ptămâna întâia a -Postului-mare.

În acestă qi, după credinţa lor, nu,e bine să lucrezi nimie

în casă saă în grădină, de 6re- -ce, dăcă vei lueră, peste vară
vei av viermi prin casă şi prin grădină, cari îți vor aduce
mari stricăciuni la pomi şi la legume. Din contră, în acâstă
gi, e bine să dai de pomană o turtă şi alte bucate, ca să fis
Viermilor. Dacă facă așă, apoi peste vară n'ai habar de viermi,
nu-ţi vor face nici o vătămare.
Mai departe, spun Românii din Țera- -homânăscă, că dacă
” vrei să aperi grădinele și ţârinele de viermi, e bine să înfigă
în mijlocul lor o furcă şi un fus de tors, sai să îngropi în
mijlocul lor un oii roşu, cu care ai fost la biserică în giua

de Pasci (1).

(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
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MOLIA.
(Tinea pellionella L.)
Sub
iară

numirea Molie, la Românii din Meglenia: Jloleti (1),
la cei

din

Macedonia:

Mulăiţă

JMolţă,

şi - Mulţică

(2),

înţeleg Românii de pretutindeni mai multe specii de îlutu-

raşi mici, cari se ţin de una şi aceeași familie şi ale căror
larve, numite asemenea Molii, rod blănurile, covârele, mateoriile de lână şi de păr, penele şi animalele împăiate (3).
Pe lângă numirea generică de Jolie însă, ce li se dă tuturor fluturaşilor- acestora, poporul le mai dă încă şi câte o
numire specială, parte după făptura corpului saii coldrea
aripilor şi parte după obiectele în cari petrec şi din cari
se nutresc larvele lor, şi anume:

Molia subţirică, Molia de straie, Molia straielor, Molia de

lână, Molia
lionella L.

de cojoce

şi dolia

Molia vinătă (5), lat. Tinea

(1) Per. Papahagi,

(2)

de piele

(4), lat. Tinea

pel-

tapeticila L.

Megleno- Românii,

p. 9%.

Com. de d-l Per. Papahagi.

(3) 0£. Dr. N. Leon, Zoologia medicală,p. 12; _Idem, îîn Enciclopedia
română, vol. III, p. 315; şi în Calendarul Minervei pe an. 1899, Bucuresci

p. 122;—com.

de S. Sa păr. T. Bălăşel: «Jfolia e o insectă, care se încui-

bâză prin lăgile cu haine şi râde tâte hainele,

dacă nu se bagă de sâmă»;—

şi de d-l El. Pop: cMolia strică hainele.»
(4) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de d-l T. Jonesi; —-şi a celor din
Frătăuţul-vechiă, dict. de G. Onciul.
(5) Dat... Rom. din _Frătăuţul- “vechii, dict. de G. Onciul,
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- Molia de 'pene, Molia de per (D), lat. Tinea sai „Tineola
biseliella ZII. şi crinella Tr.
Afară de aceste trei specii de fluturaşi, ale căror larve,
numite J/oli:, se nuirese din materiile amintite mai sus, mai
este încă unul cam de aceeaşi mărime, care se ţine asemenea
de familia celui de mai sus, și care se numesce: Jolie de

pâne, Molie de bucate, Mlolia bucntelor, Gârgăriță şi Gârgăriță de bucate (2), lat. Tinea-granella L.
Larva acestui fluturaş, numită Gârgăriţă şi Gârgăriţă albă,
spre

deosebire

de

Gârgărița

negră,

lat. Calandra

granaria

L., se nutresce numai cu grăunţe de grâii şi de secară pre
cari, intrând în ele prin nisce borticele făcute de dînsa, le
adună

pe încetul la un loc şi apoi, înconjurând

grămăgidra

de grăunţe .adunată cu un fel de țesătură sait păingăniș,o
mănâncă

(3). -

. Fiind larvele tuturor fluturaşilor acestora f6rte stricăci6se
și dăunăci6se,

de

aceea

ț6ză spre depărtarea

Românii

de pretutindeni

întrebuin-

şi stârpirea lor felurite miji6ce.

(1) Usitat în mai multe comune din Bucovina.
(2) Cărțile sătenului: român, -an. XI, cartea

X,

Blaj

1886,

p. 457:

în

grăunţe-

« Gârgărița este o insectă de nâmul fluturilor de n6pte şi adecă de felul
fluturilor mici, cu aripile dinainte înguste și lungi, de col6re sure mohorite şi negrici6se, iar. aripile dindărăt sunt simple mohorite. Pe cât.
este de mică acâstă Molie, pe atât de stricăci6să este grânarelor. Fluturele
sbâră în Maiii, Iunie şi lulie şi femeiuşca îşi aș&ză ouăle pe grăunţele
de secară

și grâii.

Omiduţele

tinere,

cari

es din

ou,

intră

prin bortițele ce înse-și le fac, adună pe încet mai multe grăunţe la
olaltă cu ţesătura lor într'un grunz şi le mănâncă»; — Foia poporului,
an.

I, Sibiiă 1893, p. 308.
(3) G. Crăiniceanu, Nomenclatura

română- latină,

publ.

în op,

cit, p.-

335: «Gârgărița= Calandra granaria; Tinea granella, v. Curculez»; —
Foia poporului, an. I, p. 308: <Prin Maiit sai Iunie se ivesc fluturii
Gârgărijelor albe. Ei se împerecheză cât ce sai ivit şi apoi bărbătuşii
mor, iar femeiuşele ou& în curs de două săptămâni, mai ales în grăunțele de secară. Din. ouă es nisce omigi mici, cari cinruesc grăunţele:
cruciş și curmeziş. Peste n6pte omidile se urcă de-asupra grăunţelor,
unde torc un îel de păingăniş alcătuit din numerâse firicele surii-albe.
Pe la șfârșitul lui August

aceste

omidi

părăsese

grăunţele

şi ernâză în

crăpăturile bârnelor și ale altor lemne. Primăvara, în ajunul căldurii,
ele se preschimbă în păpuşi şi apoi în fluturei. Lăsate fiind în grija
sorții, Gârgăriţele negre şi albe pustiese grânare întregi de- bucate.»
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“Aşă Românii

din Bucovina contra celor trei specii dintâiit

pun printre haine perinuţe umplute cu Sulcină galbenă, lat.
Melilotus officinalis Desr. sai frunze de Hameiă, lat. Humulus
lupulus L. şi de Tutun, lat. Necotiana tabacum .L., căciulii

de

Usturoiă, lat. Alium sativum

L., precum

şi rămurele

de

Pelin, lat. Artemisia Absinthium L., în credinţă că Jolie,
neputând suferi mirosul cel iute şi neplăcut al acestor plante,

fug de dînsul, iar nefugind pier (1).
“Tot cam aşă fac şi Românii din Moldova, precum şi cei
din Țera- Românescă.
|
«Ca să ferim lucrurile de JMolii—serie d-l Dr. N. Leon,—
se fac perinuţe de îl6re de Sulcină şi se pun între straie, sau
frunze de Tutun ; Moliile fug de mirosul lor> (2).
Iar S. Sa păr. T..Bălăşel, cu privire la Românii din 7eraRomâăânesecă, îmi serie :

«Ca să gonescă JMoliile de prin lăgi, pui într'insele Sulfină
luată

din

giua

de

Sânziene,

saii

foi

de

Nuc,

luate

de

la

biserică în giua de Rusalii, -sai Busuioc din giua. de
Sânt-Ilie» --:
Iar Românii din J/acedonia, voind a depărtă Moliile de
prin haine, pun într'însele frunze de. Tutun şi de Iboj sati,
după cum îi spun Bucovinenii, Boz, lat. Sambucus ebulus LL,

și camfură (3).
Pe lângă aceste 'mijlâce, cele mai multe Românee, voind |
a împiedecă fluturaşii sus amintiţi de a-şi depune ouăle lor

în haine, le scot pe acestea mai adese-ori în decursul anului
afară, le întind la sâre
şi apoi, scuturându-le şi
locul lor, de unde le-ai
Şi mai cu sâmă o fac
(1) Dat. şi cred. Rom.
(2) Zoologia

medicală,

ca să se sorâscă şi să se svînteze
periindu-le bine, le aşeză iarăși la
luat (4).
ele docătă: în ajunul Sunzienelor,

din cele mai multe comune

(3) Com. de d-l Per. Papahagi.
Aromânilor,

din Bucovina.

p. 12—13.

Cf. de același,

Din Literatura pop. a

p. 312.

(4) Dat. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei ;—Per. Papahagi,
Din literatura pop. a Aromânilor, p. 312: «Ca hainele să nu fie mâncate
de JMolii, să le scuturi,

să le expui

la aer din

s&plemână

în săptămână

saii să le învălesci în pânză de bumbac, fiind-că Molia nu atacă
bacul.»
-

bum-
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241 Iunie, când şi fluturașii.
din cestiune es şi sbâră mai tare
în t6te părţile. Iar după ce le-aii scosşi svîntat de ajuns,
când

le așâză iarăși

la locul lor, pun

printre

dînsele

dam-

bravnie, lat. Melitis melissophyllum L,., care se face la loc curat
şi care afiinâsă (amir6să) frumos, anume ca şi ele să anin6se îrumos şi tot de-odată ca Joliile să fugă de -mirosul
acestei plante (1).
A
|
Ce se atinge de fluturaşul din urmă şi de larva lui, se
întrebuinţâză aceleaşi mijloce, cari se întrebuinţâză şi contra
Gârgăriţei, lat. Calandra granaria. .
În fine

ma!

amintesc

şi aceea.că

Românii

din

Bucovina,

când le plac glumele saii nebuniile cui-vă, qic: Mâncâ-te-ar

moliile, că posnaș sai ajuns de cap mai eşti!
|
Iar un proverb, în care figurâză cuvîntul Molie, sună pre-

cum urmâză:

|

L-a băgat mumă-sa în ladă şi l-ati mâncat Joliile—
şi se aplică celor urîţi şi ciupiţi de vărsat, precum şi celor

ce de mică aii fost corcoliţi sai alintaţi de părinţii
lor (2). Şi:
A

fi.ros de Jlolii,

adecă a

fi stricat, găurit,

(D) Dat. Rom.
(2) Zanne,

(3) Com.

|

a fi stricat de

din Vicovul-de-sus,

Proverbele

Romănilor,

de S. Sa păr. T. Bălăşel.

vărsat

dict. de T. Ionesi. |
vol. I, p. 555,

(3).

STRELICIUL.
Streliciul, pl. Strelici, e un fluturaş micuţ de sâră, cu musteţele învârtite, plin de puf şi de col6re
vînătă care, cum
vede că e lumină în vre-o casă, îndată intră în năuntru şi
prinde a sbură ca un vârtej în prejurul luminii.

Dacă îl prindicu mânile lasă
gete.

Şi dacă pui -degetele

fel că pâte să intre

un fel de pulbere

cu pulberea

într'înşii,

atunci,

acâsta

după

pe

de-

la ochi,

ast-

cum cred şi spun

cei mai mulţi Români din Bucovina, mai de vreme sai mai
târgiii orbesci, Iar dacă pui pulberea de pe dînsul pe piele,
atunci pielea se umflă, se roşesce, şi se fac pe dînsa un fel
de petiţe ca blânda, cari se numesc, ca şi fluturaşul a cărui

pulbere le-a produs, strelici (1) sai şi sterlici (2).
Strelicii sai

Sterlicii, adecă

mai cu s6mă pe

petiţele

acestea,

mâni şi pe picidre, sunt

cari se: fac

dintru început de

col6re roşie, iar mai pe urmă se învineţesc.
Petiţele numite Strelici, le capătă mai cu sâmă

Gmenii cei

fârte greii bolnavi, cari se află în agonia morţii, şi dacă ait
început a se învineţi, atunci se dice că bolnavul respectiv
a căpetat strelici de morte, fiind-că streliciă sunt semnul

mai sigur de mârte (3).
Din

causa

acâsta

apoi

cel

|
fie-care

Român,

prindând

vre-un

Streliciii, se feresce ca de para focului să nu atingă cu pulberea de pe diînsul ochii sai pielea de pe mâni ori picidre,
ca nu cum-vă, atingând ochii, să orbâscă, iar mânile
cidrele atingându-le să capete strelici de morle (4).

și pi-

(1) După credinţa şi spusa Rom. din Putna, dict. de V. Văcărean.
(2) Dat. Rom. din Siret, com. de soţia mea Leontina.

(3) După credinţa şi spusa Rom. din Putna. dict. de V. Văcărean ; — cf.

S. FI. Marian,

Îmmormîntarea

la Români,

p. 3.

(4) Dict. de V. Văcărean.
„Marian, Insectele.
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COTARIUL.
Cotariul este un fel de viermuş sai mai. bine dis o omidă

lungul6ţă și supţire, de coldre cenuşis. E are picidre numai
„la-cele două extremităţi ale corpului;:adecă la cap şi-la câdă.
„De aceea el nu umblă târîndu-se ca cele-lalte omidi,-ci îşi
îndoesce corpul în sus 'și aduce ceda lângă-cap şi imediat
după acâsta capul face un salt înainte Şi c6da iar alt salt
lângă cap,

aşă

că mersul

lui sâmănă

pare-că ar da cu pasul

sai cu cotul, pare că ar tot măsură ce-vă, din care causă
poporul i-a și pus apoi numele Cotarii,
De la mersul
mătârea gicere:

A

acestei

omigi

s'a

născut

cu

timpul
"

şi ur=

merge ca un Cotariză.

Se dice despre cel ce merge păşind rar Şi gânditor, pare

că ar merge

măsurând

pămîntul

(:) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel

(1).

|

ARIPA GASCEI.
(Pterophorus

"Pe

lângă

pentadactylus

Unul

Aripa

dintre

gâscei,

aceşti

numit

fluturași,

-

căror aripi sunt com-

fluturii şi fluturaşii, ale

pacte, se mai află încă un fel de
aripi sunt despicate în mai multe
niș6re de gâscă.

IL.)

fluturași mici, ale căror
părţi în forma unor pe-

cari

ast-fel pentru

se

că

numără

la Molii, e şi

aripile sale

s6mă&nă

penelor. unei gâsce (1).
Aripa gâscei e un îluturaș frumușel şi alb ca omătul, care
se arată mai ales în decursul lunii lui Iunie şi Iulie. Ari-

pile sale cele de dinainte sunt despicate în două, iar cele
dindărăt în trei părţi în forma unor peniţe de gâscă.
Larva saii omida acestui fluturaş trăesce pe Holbură, lat.
Convolvulus arvense L. şi pe Cupa-vacii, lat. Convolvulus
sepium. L., precum

şi pe

alte plante.

(1) Dat. Rom, din Salcea, jud. Botoşani, în Moldova.

.

ȚÂNŢARUL.
(Culex

Sub

cuv.

Țânfar

înţeleg

pipiens

L.)

Românii

mai

multe

familii de

insecte din ordinea Dipterelor, adecă.a celor câte cu o pereche de aripi, al căror corp şi picidre sunt f6rte lungi şi
subţiri, aripile înguste și străvedii,
iar fliscul sati râtul cu
care sug nu numai sucuri de plante, ci fârte adese-ori în-

ghimpă cu dînsul atât pe animale, cât şi pe 6meni, sugându-le
cu o deosebită lăcomie și sângele acestora, e fârte lung şi
subţire.

|

Speciile şi varietățile acestor familii de insecte sugătâre
de sânge cunoscute Românilor după nume, sunt, pe cât am
putut ei până acuma află, următârele:
Arşiţa, lat. Culex annulatus Fabr, un fel de ţânţar, care
mușcă pe Gmeni vara când se scaldă, șia cărui mușcătură,

după cum
s6mă

spun Românii

usitată

acâstă

din Transilvania, unde

numire,

e fârte

„tare (1),

durerâsă,

e mai cu

adecă

arde

|

După spusa Românilor din Bucovina însă, să-i vie numirea
acâsta de acolo, pentru că acâstă specie de ţânţar sbâră mai

ales dgiua, când e cea mai mare arșiță, adecă când arde sati

frige s6rele mai

tare. Şi de

Gre-ce

plăcere pe de-asupra apei, de aceea

sbâră şi j6că cu mare
şi muşcă

ea pe Gmenii

(1) Hasdeu, Magn. Etym,, t. II, p. 1.747; — dem de eadem,
p. 1.748:
«Arşiţa, insectă sburătâre din ordinea Dipterelor. Cuvîntul se întrebui
n-

ț&ză în Ardâl..—c<Un

fel de muscă, care

mușcă pe om

varu când se seal-

dă, se chemă Arşiţă»;—Inciclopedia română, t. 1, p. 272: <Arşiţa,
în
Arddl, un insect (muscă) care pişcă pe om când se scaldă»; —
com. de
d-l Andr. Bârsan, prof. în Braşov: «Arşițele, după împărtăşirea
şcolarului I. Mafteiii din Paloș, lângă: Cohalm, sunt nisce musculiţ
e, cari se
adună vara pe căldură de-asupra Gmenilor,»
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„cari se scaldă. Muşcă ea, ce muşcă pe 6meni, în urma urmelor însă o păţesce, căci sburând fârte aprâpe de apă,
pescii se aruncă după dînsa, o prind şi o mănâncă.
-.
Acest soiă de ţânţar e așă de răi, de lacom şi nesuferit
că, puindu-se pe om şi începând a-i suge sângele, nu se dă
de fel urnit din loc, până ce nu se satură. Din causa acâsta

apoi, când voescă, atunci poţi să-l omori (1).
Şi tot din causa acâsta. se vede că Românii din 7ran-:
silvania, când vor să arate răutatea unei femei, qic că e rea
ca o arșiță (9).

|

din Meglenia:

Jânțarul, îem, Ţânţăroică (3); la Românii

Ţânţar (4), iar la cei din Macedonia: Mâșcoiiiii şi dMaușcofiiti (5),

lat. Culex pipiens L.

a

„Larva acestui ţânţar, precum şi a Arșiţei, se numesce de
Românii din munţii Bucovinei şi ai Moldovei, jud. Sucâva,

nimfa Lătăuș (0

6, iar

Carabeţ şi Carabete, pl. Car "abeţi
şi Lăturaş

(8)..

(1) Dict. de G. Onciul, agricultor în Frătăuţul-vechiit.
(2) Hasdeii, Etym. Magn., î. II, p, 1.748.
(3) Sex. Til, Sndve, Braşov 1897, p. 17: «Nea

Trifu

scâte atunci

pipa

din buzunar, o întârse cu fundul în sus și o lovi de câte-vă ori de palma-i crăpată de frig. Apoi aruncând scrumul din mână, chiori odată în
pipâ, suflă de câte-vă ori în ea și umplând-o cu tabac, puse un tăciune
pe ea. Rotog6le de fum începură să se învârte prin aer, cari alungară

obrasnicele Țânjărdice, cari făcură şi mânile numai
(4) Per. N. Papahagi,

Jegleno-Românii,

de băşici.>

p. 125.

(5) Per. Papahagi, Din literatura poporană a Aromânilor,
com. de d-l Chr. Geagea,
(6) Segătărea,

an. V, Fălticeni

1899, p. 6i:

«Carabeț =viermi

se fac mai ales în nasul cârlanilor slabi, și în apă clocită.>
(7) Dat.

Rom. din Dorotea,

dict

de

Ilie Brădăţean:

mai mult unde e apă stătută sait zăcută. Forma

p. 312;—:
mari

ce

«<Ldtăuşul trăesce

trupului săii e încârli-

- gată, iar mersura sa e că dă odată sait mai de multe ori în sus, şi apoi se
lasă iarăşi în jos în apă»;—a celor din Udesci, com. de George Paranici,
stud. gimn.: <Lătăuşul e o gâzuţă, care umblă prin apă»; —a celor din

Vicovul-de-sus,
şcani., dict. de

dict. de T. Ionesi;— și a celor din Moldova, com. PaConst. S. Bucan: «Lătăuşul se află prin topliţi şi prin

pârăuţele fântânelor. El e de colSre grie-deschisă saii bâlănuță, cu picidrele covrigite pe qe-o parte. şi când Îndtă,. în6tă pe olature, din care

causă se și numesce
(8) Dat.

gâzobă

Rom.

din

de apă, care

apoi Lătduş.» Braşca,

dict. de Ger.

trăesce mai mult

Roşea:» Lăturaşul e un fel de

la isvârele cu apă rece. Se află

.
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Românii
| aceștia şi

din

Bucovina,

puindui

pringând

în unghiţe,

'ca

mai mulţi
pe

râme,

Carabeţi de

prind

pesci cu

“dînşii, .
Ia
Tot aşă fac'ei şi cu Lătăușii sai Lăturașii (1). Se feresc
„însă fârte tare. de a b8 apă, mai ales sâra şi n6ptea, din locurile: acelea, unde sciii că se aiîlă de .aceştia, temându-se
că dacă

vor

b6

vre-unul,

vor

face

guşă

(2).

Ba

unii sunt

de părere că chiarşi atunci, când cine-vă bea'apă. dintr'o
cofă, în care se află vre-un Lătăug, acela încă capătă guşă (3);
Tânţarul

de stuhărie, un fel de ţânţar

prin stuhării şi care e cu mult mai

care trăesce

mare

numai

şi mai răi

decât

ţânţarul de rând (4).
Tânţarul de pădure, lat. Anopheles bifurcatus L., care e
mai mic ce-vă decât Țânfarul de stuhărie, dar şi acesta

suge sânge

atât de la vite, cât şi de la 6meni, până ce-i b&-

şică (5).

ă

N

Ţânțarul de baltă (6), lat. Corethra plumicornis Fabr.
Bâţan, pl. Bâţană (7), Bânţan pl. Bânţani (8) şi Sgriburiciii
fem. Sgriburice (9), lat: Chironomus leucopogon Meig., un
fel de ţânţar mic, care
Bârsac, pl. Bârsaci,

tremură din pici6re când stă locului.
numit ast-fel pe Jiii în Tansilvania,.

iar în alte părţi, tot din Transilvania : Bârzac pl. Bârzaci (10). .
une-ori însă şi prin o sâmă de fântâni. El umblă prin apă numai lăituriş,
de-aceaa se numesce Lăluraş.»
"
!
(1) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi : <Carabeţii sunt
-mai mari, iar Lătăușii mai mici. Cu Carabefii se prind mai multe fe-

luri de pesci, iar mrenele şi clenii se prind numai cu Lătăuşi.»
(2) Cred. Rom. din Braşca, dict. de Ger. Roşca.
(3) Cred. Rom. din Părhăuţi, com. de Const. Bădăluţă, stud. gimn.
(4) Dat Rom. din Moldova, com. Pașcani, dicţ. de Iordachi
(5) Dat. Rom. din Moldova, dict. de Iord. Bran,

(6) Dat. Rom.
dujeni. .
.
(7) Alexiu

din Moldova, dict. de Ioan P. Climescu,
e

Vicii,

Bran.

primar în Bur-

Glosariti, p. 20;—Şedetărea, an. II, Fălticeni,

p.' 149,

(8) Com. de d-l Andr. Bârsan: <Bâfan se dice în Vaida-Recea, ţinutul
Făgărașului, la Țânţar. În Boiţa, lângă Sibiiii, se pronunţă Bânfană. În
Viştea inferi6ră,

com. Făgărașului,

după

spusa

şcolarului

I. Sandru,

se

dice Bâfani la nisce musce mari, roşiatice, cari se aşâză pe cai.»
(9) Com. de d-l Th. A. Bogdan: <Sgriburiciul e o insectă mică care,
când stă în loc, tremură».
(10) Com. de d-l Paul Oltean.
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Țânţar

mie (1), Tânţar 'mânânţel (2), Țânţăraş

jărel (4), Nouraș

şi Nourel

de Geer.
Numirea

ţar

de

Tânţăraş

să-i vie deacolo

(3), Țân=

(5), lat. Chironomus stercorarius

şi Țânţărel

pentru

a acestui

că el e unul

soiiă de

dintre

ţân-

cei mai

mici țânțari, câţi li-s cunoscuţi Românilor, e aşă de mic că
mai

s6ra, la olaltă și, formând un fel de sul,. cuşmă
sb6ră ca un nouraş pe de-asupra capului (9).
Țântar de câmp. (8).

Toba,

de

cu mili6nele, mai ales

că nu odată .se strîng

acolo pentru

îi vine

şi. Nourel

nu-l vegi (6). Iar cel de Nouraș.

sai.stog,

'f6be (9), Ţobăc, pl. Ţobâci (10), fem. Țobăcă,

pl.

pl. fobâce (Îl), numit ast-fel în Bucovina; în Moldova:
Ţobă şi Ţăbue, pl. Țăbuci (12), în Transilvania: Ţ6bă, pl.
(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiă,
dict. de G. Onciul: <Țânțarii mică .
se string

în

formă

de

stog

ochi, şi une-ori te muşcă

pe de-asupra

capului,

şi see bagă

(2) Dat. Rom. din Carapciu, dict. de: Vas. Cârciu,
(3) Numirea acâsta e usitată în - mai:multe comune
deosebi însă în Brașca, Badeuţ şi Carapcii.

(4) Numirea acesta e usitată în Udesci
"(5) Numirea

acâsta

chiar

în

amarnic.»

e usitată

i
din Bucovina,

în

şi Vicovul-de-sus.

în Stupcea.

- 46) După spusa Rom. din Braşca,- dict. de Iacob Popovici.
"

(7) După spusa

Rom.

din

Stupca.

:

(8) Com. de Vas. Pop, stud. gimn. şi di. p, Climescu.
(9) Numirea acâsta e usitată mai ales în satele Ilişesci, Bălăcâna și
Arbure.
.. (10) Dat. Rom.

din

Ilişesci

şi Braşea, dict.

de

Ger.

Roșca:

,
<7obâcul

e cel mai mic -ţânţar, dar şi cel mai veninos. Altul mai mie decât
dînsul nu se ailă. El trăesce ori pe unde, dar mai ales pe răchiţi şi
pe sub pomi. Când îl prindi,:nu se alege nimica dintr'însul. Cu tâte
acestea însă, când te mușcă, te îrige, nu alta»; — tot de acolo, dict. de
Anton Popovici: <7obâe, pl. Țobăci, se numesce ţânţarul cel de tot mic,
care mai că nici nu-l vegi de mic ce-i, și care sbâră mai ales pe la înserate

și petrece

mai

cu

s6mă

la luncă

și prin

păduri.»

(11) Dat. Rom. din Tereblecea, com. de Paul Scripcarii: «7obâca este
o specie de 'Țânţar, care trăesce prin câmp, mai ales prin bahne, și
este forte

supărăci6să,

fiind-că îndată

cum

începe

a înseră,

muşcă

ne-

contenit pe Gmeni, şi muşcătura ei ustură fârte tare»
(12)

egătorea,

an.

III,

Fălticeni,

p. 90 şi 91;— com.

de d-l S. Theo-

dorescu-Chirilean : «<7âbele sunt nisce musculiţe mici, cari es numai
câna îi răcâre, umbră, şi mai ales s6ra; umblă însă şi n6ptea. Ele sunt
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Ț6be (1) şi Cibue, pl. Cibuci (2); iară în Ungaria: Ciobâe
pl. Ciobăci (3).
Acest

subliniare,
din

|

soiii de

ţânţar,

după

cum

se pâte

veas

din. notele

este î6rte mic, însă tot odată şi fârte supărăcios,

causa

muşcăturilor

Morniţariul

sale.

e

(4), îem.. Morniţă :(5), lat. Ceratopogon

puli-

grâza celor ce mulg vacile, căci umblă mult și pe lângă animale; sunt
gr6za ciobanilor, a vinătorilor, și cu atât sunt mai supărăci6se, cu cât
se bagă în părul omului și se încălcesc, căci âtunci gâdelă (muşcă) tare.»
(1) Com.

de d-l Paul Beșa, învăţător în Bârgăii:

<76ba, pl. Ţâbele, sunt

nisce musculiţe mici, cari fac omului multă neliniște, muşcându-l vara
la lucrul câmpului, cu deosebire sâra şi diminâţa.»
(2) AL. Viciii, op. cit, p. 25: «Cibuci, ţânţarii mici (Gurghiu).
(3) Com. de d-l El. Pop: «Sunt țânțari mari, numiţi Ciobăci, şi ţânțari mai mici. Aceștia trăesc în societate cu miile la olaltă, şi necăjese
îGrte mult nu numai animalele, ci'şi pe'6meni, mai ales n6ptea.»
(4) Dat. Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucacii.
(5) Dat.

Rom.

din

Putna,

dict. de

Sam.

Lucaciu:

«<AMorniță

se numes-

ce un fel de ţânţar forte mic, care se arată cu miliânele mai ales sâra
şi, puindu-se pe om, muşcă îorte. r&ii. Ea se află prin păduri pe lângă
burueni şi pe lângă grajduri unde e gunoi»; —tot de acolo, dict. de
Ioan

Pusdrea:

<Mornifa

forte tare, şi când
les sâra, pe

timpul

e mânânţică,

se pune pe om
cositului,

adecă mică

ca

pusderia,

mușcă

nici nu se vede. Ea se bagă, mai a-

chiar şi în ochi.

și pișcă râii>; —a

celor din

Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi: <Țânfarii. sunt cei mari, cari cântă
şi-i augi, iar dornițele sunt mititele și nu se aud cântând> ; — tot de

acolo,

com.

de d-l Ioan

Nistor,

cant.

bis.:

«Sub

AMorniță

înţeleg

nii de pe la noi un fel de țânțari mici, cari j6că prin aer

mai

ales

sâra

înainte

de apunerea

s6relui» ;—a

celor din

Româ-

peste di, dar
Bilea,

dict. de

Chirilă Horodnic: «Jornifa e ţânţarul cel mai mic;>—a celor din Vicovul-de-jos, dict. de Sidor Calancea: «Jforniţele îs mânânțelufe şi pişcă

forte tare, când

are

să fie plâie»;—a celor

din Galanesci, dict. de George

Galan: <Țănţarii cei mici, cari sbâră pe de-asupra

capului Gmenilor, şi

pe unde se due Gmenii, pe acolo se due Şi ci, se numese Morniţe.
Aornițele pișcă hăt binişor;> — tot deacolo, dict. de Ioan Ungurean și
George

- Cârstean:

<Mornița pişcă fârte răi, mai

ales sera şi anume

ensitului» ;—a celor din Frătăuţul-noă, dict. de Nic. Rusu

pe timpul

: cUnde

se pune

Aornița se face băşică ca de urzică, așă pişcă de tare»; — a celor
din
Frătâuţul-vechiă, dict. de G. Onciul: <Țânţarii, cari se strîng sâra
sto-

luri

şi muşcă

vitele,

însă mai

ales pe

Gmeni,

din Bucovina fânfari, iară în altele Morniţe.
mesce

ţânţarul

acesta

Crasna, Liteni, Udesci

și în

alte

sate

şi Budeniţ.

din

se numese

în unele părţi

— Tot Morniţă se mai nu-

Bucovina,

precum

în

Straja,
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muşcă
carius L., este asemenea un ţânţar î6rte mit, care
unii,
spun
răi. El se numesce ast-fel pentru că, după cum
morndesce tare, adecă bânăe, produce un îel de sunet bânnn?
care se aude ce-vă mai tare decât cel de albină (1).

După

alţii însă se numesce

Morniţariii şi Morniţă de a-

rău
ceea, pentru că deşi este fârte mic, mușcă fârte tare şi
pe
băgându-se chiar şi prin straie (2), şi atâta ce-l supără
om, că acesta nu mai scie ce să facă şi cum să se apere de

dînsul.

Ea

|

.

|

De aceea apoi şi qicala: «Pic pe om ca Morniţa», care
se aplică unui om, ce molestâză din cale afară, şi de care
nu te poţi cu una cu două mântui ca şi de Morniţă (3).
Despre toţi aceşti țânțari sugători de sânge, câţi sai în, lat.
-şirat până aici, şi mai ales despre TȚânţarul vulgar
bine
mai
atare
ca
Culex pipiens, care e mai răspândit şi
conîi
cunoscut,pe când pe cei-lalţi poporul fârte adese-ori
fundă unii cu alţii, există la Românii din Transilvania, com.
Bistriţa-cetate, următârea legendă:

«Dice că odată Maica Precista povestiă cu S6rele despre

păcatele lumii acesteia şi, între multe altele, povestiră ei şi
despre fără-de-legile lui Pie-âmperat, căruia îi eşise vestea

|

. pentru nemiloşia lui.
«S6rele spuse

tot ce

văduse,

|

iar J/aica

sfântă, cântărin-

du-i păcatele, îl judecă că nu ar fi bun numai de ţipat într'o
apă fără fund,

ca să i se p6rdă

«Dar nu gătiseră cu

judecata,

urma

pentru

când colo

vecii vecilor.

iatăcă vine şi

Pic-âmperat şi haid să ieă pe Maica Precista de păr, că dâr
el eră împărat şi nu aveă de cine să se t6mă, şi înjurând

câte îi veniaii în gură, se luă la sfadă şi cu Srele.

|

«Vrând Maica sfântă să-i. spuie ce-vă cuvinte pentru în-

areptare, nu apucă, căci Pic-âmperat îi astupă
palmă, pentru ca să nu pâtă nimic grăi.

«Sdrele, vădâna
se .făcă

foc-şi pară

gura

cu o

acâstă purtare neomen6să din partea lui,
de mânie,-îl luă de gât şi aruncându-l

Onciul.
(1) După.spusa Românilor din Frătăuţul-vechiii, dict. de C.
Lucaciil.
(2) După.spusa Rom. din Putna, dict., de Sam.
(3) Dict. de T. Ionesi din Vicovul-de-sus.
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într'o fântână,se înecă, fără a put6 dice alta decât: zi,
zi,
zi, zi, zi
|
|

„ «Maica sfântă, fiindu-i milă de el, a vrut să-l scotă afară,

dar când colo, în loc de Pic-imperat, află numai un Țânfar
sgriburind de frig sub grinda fântânei. Se vede că Dumnegei
îl pedepsise pentru obrăznicia lui.
|
<Şi Zânţarul n'a eşit din ascundișul lui, decât după ce

s'a dus Sârele,

căci îi eră îrică, şi . . .-ă frică şi acum, despre

ce ne putem convinge şi noi, că Ţânțfarii nu umblă decât
numai n6ptea, când nu-i vede Srele, cântând şi acuma
pe
de-asupra fântânelor : 2, zi, i, zil» (1)
O altă legendă despre 7ânțar, şi anume

sună precum
«Dice

urmeză :

că Dumnegei,

din

Bucovina,

|
după

ce a făcut tâte vietăţile câte se

află în lume, le-a chemat într'o qi la sine ca să le
spuie ce

„are

fie-care

să lucreze

în decursul

vieţii sale

și cu ce felde.

nutreţ are să se nutrâscă.
|
"
|
«T6te vietăţile, cum aii prins de veste că Dumnegei
le
ch6mă, îndată ai şi alergat din tâte părţile la dînsul ca
să.

vadă ce le va spune.

«Și Dumnedei, cum s'aă adunat, fie-căreia i-a spus
ce are
să lucre și cu ce are să se nutrâscă şi apoi,
binecuvîntân-

du-le, le-a dat drumul să se întârcă
«Țânţarul

însă, pe

unde

va

de unde

fi umblat

şi

aă venit.
ce va

fi făcut

în restimpul acesta, nu sciii, destul atâta că el
nu s'a înfă-

țoşat înaintea

lui Dumnegeii

vietăţi, ci cu mult mai târgiă.

când

s'au înfăţoșat

cele.lalte

«Da tu, pe unde mi-ai umblatși ce mi-ai
făcut până acuma,
de mi-ai venit aşă de târdii
? — îl întrebă Dumnegeii cam

răstit, când îl văgu ca venit aşă de târgiă.
<Țânfarul începu a legă

|

teie de curmeie, ba că-i una, ba

că-i alta, dar în zadar, căci nu i se încăpă nică
de cum des„ vinovăţirea.
a
<EĂ, şi ce vrei acuma?-—îl întrebă Dumnegeiă
mai departe,

spune-mi

de grabă,

că n'am cânăd sta mult de vorbă cu

tine!
<Apoi dă l—începu a gângăvi Tânfarul—a
m venit să-mi
dai şi mie Greşi-care dar, precum ai dat
şi celor-lalte vietăţi.

ÎN

ae

(1) Com.

de d-l Th. A, Bogdan.

N

.

:
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"Dar vrei—qise atunci Dumnedeii—darul suptului să-l ai!
|
Acâsta să-ţi fie nutreţul!
se
să
mâna
<Şi rostind cuvintele acestea îi făcă semn cu
întârcă înapoi de a unde a venit.
<Țânțarul ce eră să facă?... se întârse supărat înapoi
şi, voind a trăi şi el în rând cu cele-lalte vietăţi, a început .
a suge sucul din o s6mă de burueni şi copaci şi a trăi cu
a
|
“
acesta.

„-<Tânţăroicei însă nu-i veni nici de cum la socotâlă hrana
acâsta. De aceea a şi început ea de la un timp a cincăi pe

“bărbatul ei şi a-i gice să mârgă din noii la Dumnegei și să
Sa

câră altă hrană.
«Nu vegi— dicea ea —cât de piţigăiat,
slab te-ai făcut cu hrana ce-ai căpătat-o.

hrănesci

câte-vă săptămâni să te mai

prizărit, amărit şi
Încă numai vre-o

cu de

acâstă

hrană,

şi apoi poţi dice lumii: sănătate bună!
«Însă Ţânţarul nu voi s'o asculte, ci-i gise:— Dacă nu-ţi
“place hrana acâsta, apoi despre mine... mergi şi cere tu
alta, că eii nu te opresc. Mie unuia însă dă-mi bună pace!
« Țânţărdica însă nu, că dacă nu se duce el, că e bărbat, .
atunci

se

duce

ea,

un

cap de

muere,

şio

să

vadă

că -Dum-

nedeii i-a împlini dorinţa!

«Apoi dă —qise mai departe Țânţarul,— dacă eşti aşă de
încreqută în tine, de ce nu te duci singură, ce-mi baţi capul

3

atâta !
“<Țânţărdica, focşi
culte, se pornesce şi
ajunge începe a i se
să trăâscă din sucul

pară, că bărbatul ei nu vrea s-o asse.duce ţintă la Dumnegeiă, şi cum
plânge şi-a dice că ea.nu e în stare
copacilor, şi de aceea îl r6gă să-i deă

altă hrană mai bună.
«Dumnegeii se uită lung la dînsa şi apoi o întrâbă:
«Dar bărbatul t&ii ce gice la acâsta?
«Ce să gică?... el nu gice nimica,: măcar că de când a
început a se nutri numai cu suc de burueni şi de copaci,

s'a făcut așă de piţigăiat şi de prizărît, că numai umbra a
rămas dintr'însul!
«Dacă-i

aşă trâba,

de vite şi de om

atunci tu de

şi cu de

acesta

adi înainte

să te

să sugi sânge

nutresci,

iar

când
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nu-i mai
batul tăi
«Şi de
farul se

av6 de unde să
să se nutrâscă
atunci de când
nutresce atât cu

cu sânge de vite

şi de

sugi sânge, atunci să pieri. Bărși cu una şi cu alta.
a hotărît Dumnegeii acâsta, Țânsuc de erburi şi de copaci cât şi

om. Țânfărdica însă numai cu sânge.

Iar când nare de unde suge sânge, atunci trebue să pisră,
căci n'are alta cu ce să se nutrâscă » (1).
A treia legendă, din Ţera-Românâscă, care ne arată
cam
de când se ivesce Tânţarul şi până când irăesce, sună astfel:

«În vremea de demult, pe când umblat sfinţii pe pămînt,

ședeă odată, sub pâlele unei păduri
cu

de vorbă

Sf. Dumitru.

<Ţânţarul: bâzzzz! bâzzzz!
«Sân-Petru îl într6bă:

la “umbră,

Sf.

Petrea

pe lângă Sân-Petru.
A

«Ce-mi tot dai târedle şi mă tot bâzâi p'aci, mă Țânţar
ule?
- «Păi adi ţi-e diua; S/ Petre, şi venii să-ți fac un
cântec,

p6te-mi dai vre-un bacşiş! — răspunse Tânţarul.
<Sf. Dumitru luă vorba din gura sfîntului Petru

Țânţarului.

i

o

şi gise

„“<Apoi dacă eşti meşter lăutar, să vii şi la giua mea să-mi

cânți! |

o

=

«Ţânțarul muie glasul şi răspunse sfintului Dumitr
u:
<E he! Sfinte Dumitre, de diua ta mi se mie cârdel
e!
<Și de atunci a rămas vorba din bătrâni: A
ş se muiă
cordele» (2).
|
|
o

Tânţarul este un sugător de “sânge fârte îndrăsneţ,
suferit și lacom. Ba une-ori, dacă sunt mulți la
număr,

să devie

chiar

şi periculoși.

nepot

,

Sai întîmplat chiar ceasuri că, dând câte un
roiii de ţânțari peste Gmeni, cari n'aii fost în stare să se
apere de dînşii,
le-ai supt tot sângele, ast-fel că n'ati rămas
dintr'înşii numai pielea şi ciolanele.
Ma
Înfiorătâre şi durer6să morte trebue
să fie acâsta ! De aici

se vede că vine apoi şi blestemul. Români
lor.
următ6rea doină ostăşescă:

exprimat

a

(1) Din Stupea, com. de Dumitru Logi
gan,
(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

stud.

gimn.:

în

|
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Frunză

verde

spic

de orz,

:

Cine-a stârnit: hai la sorţ,
Putredâscă-i carnea'n gros,
Si ciolanele pe jos,
Şi picidrele 'n butuci
" Și mânile în cătuși,
Sângele pe la fânfară
Şi ochii pe la bondari,

.

Iar pielea la tăbăcari! (1).
Cu

tâte însă că partea

cea mai

mare de

țânțari sunt su-

gători de sânge, nu tot-deauna sunt ei asemenea
neţi şi nesuferiţi, ci numai

în anumite

de îndrăs-

timpuri.

Aşă, bună-dră, Țobâcii şi Morniţele umblă fârte tare pe
la apusul s6relui şi până cam către miequl nopţii şi te muşcă
fârte

răi, mai

cu

s6mă

când

are

să plouă,

adecă

înaintea

unei ploi (2), precum şi după o plâie când qă o căldură mare,
când

s6rele

strălucesce

şi frige, şi când nu mult după

iarăşi se înor6ză (3).
Drept

aceea

când

acâsta

|
umblă

fânfarii

mai

tare şi muşcă

mai

răi, de nu putem răbdă mușcăturile lor, atunci e semn de
plâie (4), saii după cum spun unii, când are să fie vara plâie,
atunci.umblă

JMfornifele

(£) Noua Revistă Română,

(ţânţarii) sâra

cu: drâia, adecă

vol. II, p. 293.

în o

,

(2) După spusa Rom. din Braşca, dict. de Iacob Popovici : «Țolăcul
umblă fârte tare până spre miedul nopţii, când e a plâie,' când are să

plouă, atunci sbârndesce el pe la urechi, străbate prin straie şi mușcă
fârte răi»; —a celor din Galanesci, dict. de loan Ungurean: <A/orzița
pişcă î6rte tare mai ales a plâie>; — a celor din Bilca,-dict. de Chir. Ho-:
rodnic: «Când se arată multe Morniţe, se arată a pl6ie>;—a celor din Vi-

covul-de-sus, dict. de T. Ionesi: «Jfornifele te frig, așă te muşcă

de reii,

_mai ales pe la apusul sdrelui şi înainte de o plâie. Ele ai ac lung, pe.
care îl bagă în piele 'și atâta ce sug la sânge, până ce se satură.»
(3) După spusa Rom; din Stupca, dict. de Loan Savu: <7obâcii sunt

un fel de țânțari mici, cari muşcă mai cu s6mă înaintea unei ploi precum și după o plâie când dă'o căldură mare, adică când strălucesce
s6rele după o plâie și în curînd iarăși s6 înorâză; şi în urmă pe la:

înserate. Ei trăesc mai ales pe lângă păduri şi lunci.»
(4) După spusa Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de G. Onciul şi M. St.
Coniac, și a celor din Mahala, com. de Ionică al lui Iordachi Isac,
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mulţime mare, şi mușcă pe Gmeni şi animale, sugându-le necontenit sângele din locul unde apucă a se pune (1).

Ori «când fânțarii muşcă f6rte tare omul, aşă, în cât abiă
“se pâte

apără,

se qice că are

să plouă

în scurt timp» (2).

Şi în fine: «Când umblă: multe. Ț6be pe lângă toc, atuncă
se strică vremea» (3).
„Din causa acâsta apoi şi datina Românilor din unele părți
ale Bucovinei,

când

aud pe timpul adunării fânului bânăind

Morniţele, de a se sfărmă lucrând
„<Hai

să ne

şi a dice unii către alţii:

silim cu adunatul. şi căpiţitul fânului, căci iată

ne-a venit scire prin Morniţe că în curând
atunci tot fânul ni se va udă şi strică !(4)
Când

sbâră

şiţă. lar când
"Mornițe la un
atunci e semn
adecă îrumos
Credinţa în
există

nu

tare Arşiţa,

atunci

e semn

are să plouă şi
de

secetă,

de ar-

se ivesc şi se strîng mai mulți Țânţari sait
loc şi j6că pe de-asupra capului şi nu mușcă,
că n'are să plouă (5), ci are să fie vreme bună,
şi cald (6).
arătarea schimbării timpului prin Țânfari

numai

la

Românii

din

Bucovina,

pândită şi la cei din Zransilvania.

ci

ea

este

răs-

Iată ce ne împărtăşesce în privinţa acesta d-l Th. A. Bogdan:

Țânțari a ved6
mea (7)..
„Roti

de

diua, e semn

Țânfari de-asupra

că are să se schimbe

fântânelor a vedă,

vre-

e semn că

- va îi di înourată (8),
“Țânțari mulți a ved6 pe de-asupra capului, e semn de
pl6ie (9).
Țânţarii n6ptea dacă te vor pişcă, e semn că aresă plouă (10).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- (7)

S. FI.
Cred.
Cred.
După
După
După
Cred.

Marian, Sărbătorile la Români, t..I,p. 118, 119.
Rom. din Cireş-Opaiţ, com. de: Tâder Burla, stud. gimn.
Rom. din Moldova, com. de d- 8. Theodorescu-Chirilean.
spusa Rom. din Vicovul-de-sus, com. de d-l 1. Nistor.
spusa Rom. din Frătăuţul-vechiă, dict. de G. Onciul.
spusa Rom. din Mahala, com. de Ionică al lui Iord. (sac.
Rom. din Fărăgăi.
Râcii.

(8) Cred. Rom.

din

(9) Cred. Rom.

din Craifalăi.

(10)

Cred.

Rom.

din Fărăgăă.
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Cântec de Țânţari a audi, e semn că se va răci vremea (1).

- Luplă de 'Țânţari a ved$, e semn că are să fie vifor mare (2).
__Roiă de Țânfari a se înălţă drept în sus, până a-i perde
cu vederea, e semn că va urmă timp călduros (3).
|
„ -Pânțari

în giua

de Pasci de vei vedâ

că anul întreg va li ploios (4).

În fine:

prin casă,

e semn

NI

Când se află multe Țâbepe de-asupra unui. loc băltos ori de-

asupra pădurii, cât mai curând va veni pl6ie cu tempestate (5).
Afară de cele înşirate până aici, mai există la Românii
din Tr ansilvania încă şi următârele credinţe despre Țânjari :

Țânțarii sunt robii diavolului (6).
Țânţarii sunt slugile cele netrebnice ale Satanei (7).
Țânţarii sunt făcuţi qin fumul .eşit din pipa Diavolului,

de aceea nici nu

le place fumul (8).

Țânţarii sunt. vrăşmaşii ingerilor celor buni (9).
Unde sunt Țânfari mulţi, acolo îs departe îngerii, căci de.
frică ca să nu-i pisce nu se apropie de ei (10).
. Unde umblă Țânţari mulţi, afumă locul cu tămâe, că de,
nu, îngerul casei plânge de se topesce (11).
|
„Roi de Țânţari asupra capului tău de vei ved6, e semn +
că te vei întâlni cu Gmeni reiă (12).
„Roi

de

Țânţari

o să ţi se fure

de-asupra

ce-vă

casei

TȚânţari în n6ptea de Joi-mare

(1) Cred.

Rom.

din

de

vei

ved6,

e semn

de la casă (13).

Reghinul

în

biserică de vei. ved6,

săsesc.

(2) Cred. Rom. din Topliţa.
"(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Cred.
Cred.'
Cred.
Cred.
Ored.
Cred.

(9) Cred.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

din
din
din
din
din
din

Borgo-Mureşeni.
Neţ. — Până aici com. de d-l Th. A. Bogdan.
Borgo-Prund, com. de d-l Paul Beşa.
Fărâgău.
Cluj.
Reghin.

Rom.

din

Parva

şi Măgura.

(10) Cred. Rom.

din Măgura.

(11)

din

Ored.

Rom.

Măgura,

(12) Cred. Rom. din Tâca.
(13) Cred. Rom.

din Fărăgăi.

Ilva

că.

.

şi Bistriţa.
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ori audi, e semn

că are să se întimple vre-o: primejdie mare

în sat (1)..

Țânţar în pă de mort de vei ascunde, şi acela de va
mușcă pe cine-vă, respectivul va muri (2).
Nu şed6 s6ra pe morminte, că de te muşcă
Tânţariă,. ai
să mori (3).
În 'casa, unde este mort, nu lăsă Pânțarii săi între, că vor

stârni bâle în sat(4).

Omul morbos trebue apărat de Țânfari, că de nu, mâre (5).

În nâptea de Sân-Geor ge de te vor mușcă Țânfarii, ce-s
în slujba Satanei, ai să te faci strigoii (6).
În nâptea de Sân-Geo “ge de vei vedâ Ţânţari prin grajdul

vacilor,

omâră-i

că-s strigoi,

ce

vreaii

să le

tele (7).
O sută de capele de Țânţar în un coş de vei
te vei mărită după cine vei vr6, dacă mestecate
benuş de oii le vei da să le mănânce acela pe care îl
„O sută de aripi de Țânţar de vei uscă şi le vei
şi apoi, mestecându-le cu vin-ars, le vei b6 până
vei îi uş6ră

ca

Tânţarul

ieă

lap-

prinde,
cu gălvrei Y (8).
măcină
la una,

(9).

“Dacă în giua de Pasci vei prinde o sută de “ânţari, ai
să trăesci o sută de ani(10).
Muşcătura Ţânjarilor nu numai că e nesuferită, ci tot de

odată

şi î6rte

produce
omul

durerâsă,

ba

une-ori

mușcat

Rom.

fârte

mare,

fiind-că

ast-fel că

de dinșii, trebue necontenit să se scarpine, până

ce se face băşici.
Din causa acâsta apoi partea
(1) Cred.

şi pericul6să,

o usturime şi o mâncărime

din

cea

mai

mare

a Gmenilor,

Beşineii.

(2) Cred. Rom. din Aldorf,
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Cred. Rom. din
Cred. Rom. din
Cred. Rom. din
Cred. Rom. din
Cred. Rom. din

Aldorf-Dumitriţa,
Dumitriţa.
Pintic,
Bistriţa.
Beşineit,

|

(8) Cred. Rom. din Vărăria de lângă Năsăud.

(9) Cred. Rom. din Ghiriş de lângă Turda.

(10) Cred. Rom. din Fărăgăi.
micat a-l Th. A, Bogdan.

— T6te credinţele acestea

.
mi

le-a comu-

|

cari se află

în

câmp

saii în pădure
'la lucru

şi cari .voese

a scăpă măcar întru cât-vă de muşcăturile lor cele.nesufe-

rite, fae foc din baligă
precum și din felurite
să

6să

mult

fum

greoiit, de aceea

de cal şi de vacă (1), din gunoiii,

alte gundie şi putregaiuri,

dintr'însul.

Şi

de

ţânţarii, neputându-l

Gre-ce

să fumezi

ca

acesta

e

suferi, fug de dinsul,

lăsându-i pe 6meni în pace (2).
Sai să afumi odaia ori cămara de dormit
Saii

anume

fumul

cu

tămâe (3).

ori să te ungi pe frunte cu terpentin (unt

de naft), că apoi nu te supără mult (4).
Saii să te speli cu

apă sărată

|

de mare și: să nu te ştergi,

"ci să dormi așă cum te-ai spălat. Iar dacă mai apă sărată
de mare să întrebuinţezi 'oţet «pușcă. » (5)
_

Când te muşcă însă Țânţarii, se dice că nu e bine să te
scarpini pe partea unde ai fost muşcat și ai mâncărime, ci
să rabdi o di, două, suferind t6te înţepăturile, şi apoi ori
cât te vor mai înţepă, nui va mai pesă, fiina-că te vei îndatină.
Iar dacă nu-ţi convine acesta, atunci e bine să pui, îndată
ce te-a muşcat un ţânţar, pămînt umed şi să-l laşi. acolo mai

mult timp, că apoi îţi va trece (6).
Mai departe e bine să iei frunză de Boz verde şi pe atâta

Rută; să le pisezi în piuliţă, să scoţi z6ma din ele, să oamesteci cu oţet şi cu două dramuri de suramură firtă, să
,
-1e ungi cu acâstă z6mă şi apoi îţi trece (7).
Baliga de vacă însă e cea mai bună. Se cere însă ca acâsta
să fie cu totul: prâspă&tă.:

_ Românii din unele părţi ale Zransilvaniei însă gic că de

(1) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 11: «De țânțari se 'atumă- cu
Waligă de cal sai de vacă, iar când te înţâpă, te ungi cu spirt de sare.».
(2) Dat. Rom. din Şcheia, dict. de Gavr. Berarii; —a celor din Braşca,
„dict. de Iac. Popovici; — şi a celor din Vicovul: de-sus, dict, de T. Ionesi.

(3) Com. de q-l Per. Papahagi.
" (4) Com. de d-l 5. 'Theodorescu-Chirilean.:
(5) Com. de d-l Per. Papahagi.
(6) Per -Papahagi, Din literatura pop.

a Aromânilor,

(7) D. P. Lupaşcu, Medicina. babelor, Bucuresti
a
Leon, Zoologia medicală, p. I..
Marian,

Insectele.

a
a

MI
p. 312..

1890, p. 82;—ef. Dr.
a,
e
a
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te vor muşcă
să dici:

Tânţarii, e bine să scuipi peste mușcătură
E

şi

Ptii, cal blestemat,
Precum m'ai mușcat
Tu

pre mine,

Așă şi pre tine
Să te musce furnicile
Şi tâte gujuliile!

că apoi îţi va trece (1).
Iar

dacă

augi

Tânfari

de-asupra

cap şi să gici:

ta, 'să scuipesci

|

peste

”

Turmă strînsă din lume
Să fii de minune!

că atunci nici unul nu te va mai muşcă (2).
Țânţarul

nu

numai

că e un insect

fârte îndrăsneţ şi ne-

suferit din causa împunsăturilor sale celor durerâse, ci el e
tot de odată şi frte piţigăiat, prizărît şi mic că mai nu-l vegi.
Din causa acestor însuşiri ale sale, figurâză el adese-ori
şi în proverbele şi gicalele Românilor de pretutindeni.
Iată vre-o câte-vă

Țânţarul, cât
"biruesce—

şi dintre

de mic, c'o

acestea:

mușcătură mică și pe

leii

îl

adecă omul cât de mic pâte răsplăti, supără şi pe cel mai mare (3).
Originea acestui proverb cred că zace în următ6rea fabulă:

«Dice că odată s'a fost pus Zeul sub un copac şi aşteptă

cu mare

nerăbdare,

d6ră

trece cine-vă

nânce.
«Iată însă că nu mult după
sbâră o Zobâcă

pe acolo

ca să-l mă-

acâsta, de unde şi până

unde

pe de-asupra capului săi Şi zărindu-l prinde

a bândi şi a i se pune pe nas.
«Leul dă odată cu laba ca să o prindă, dar nu o pâte
prinde, dă a doua ră, dar de gâba, căci. fobâca sburând
(1) Dat şi cred. Rom. din Şamşud,

com,

de d-l Th. A. Bogdan

.
(2) Dat şi cred. Rom; din Bistriţa, com. de d-l
Th. A. Bogdan.
(3):
Zanne,

Proverbele Românilor,

vol. I, p.. 670.

|
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de pe nas i se pune pe o ureche, apoi pe alta, şi bânie mai
departe.
«În urmă leul, vădâna că nu o pâte prinde, se mânie şi
întrebă:
— «Cine ești tu, atât de mititică, şi faci posne aşă de mari,
şi totuşi nimeni nu te pâte prinde?
— «Bu sunt fobăâca / — răspunse acâsta,
— şi din cine
vreaii din acela sug sânge, şi nimica nu pâte să-mi facă!
— «Vei fi sugând tu din cine vei fi sugând, dar in mine
sciii că nu vei suge, pentru că eii sunt mai tare decât tine!—
dise leul.
— «Dacă cregi tu că eii nu pot suge sânge şi din tine,
atunci hai să ne apucăm rămăşag şi vom ved6 cine e mai

tare : tu ori eii! —gise Țobâca mai departe.
— «Despre mine—dise leul—şi
«Atunăă Țobâca, nici una nici
înfige râtul într'însul şi prinde a
să-i pâtă face ce-vă. Iar după ce
pe leu:

se apucară în rămăşag.
două, i se pune pe nas, îi
suge la sânge, fără ca Zeul
s'a săturat de supt, întrebă

— «Ei! ce spui acuma?... Așă-i că te-am rămas?... Acum
arată-mi şi tu ce putere ai! |
— «Ei am așă o putere,
— răspunse leul, — că întîmplându-se să vie un om pe aicia îndată l-ași mâncă!

«Nu apucă însă bine a rosti cuvintele acestea şi iată că
din întîmplare trece tocmai atunci un băist pe acolo.
«Leul,
nânce.

—

cum

îl vede,

se

şi repede

«Stăi!— gice fobâca,—că

spre

dînsul ca să-l mă-

acesta nu e încă om, ci are

să fie de-abiă de acuma înainte!
«Leul se ruşinâză şi-l lasă în pace.
«Co-vă mai târgiii se ivesce un moşnâg.
— «Acuma vine un om! — gice Zeul.
— «Ba nu!— răspunde Țobâca,— acestaa fost om, dar
acuma nu mai e, acuma-i moşnâg; dă-i bună pace că numai

ţi-l rupe dinţii într'însul!
«Leul l-a lăsat şi pe acesta.
«Mai așteptând puţin, iată că vine un husar
— <P6te nici acesta nu-i om?—întrâbă leul.

— <Ba tocmai acesta-i om!— răspunde

călare.

Jobâca.

324
„«Atunci. Zeul ţup!

nânce.

la dînsul în drum, cu gândul ca să-l mă-

|

|

«FHusarul însă; cum vede că leul se-repede la dînsul, scâte
de grabă sabia şi cât ai clipi din ochi îi croesce vr'o câte-vă

peste cap.

|

" «Leul, vădând
colo

că nu

|

.

e şagă, dă dos la faţă şi pe

ţi-e drumul.

E

«Țobâca după dînsul

cum îi aflarea?

|

-

ici în
.

şi, puindu-i-se pe o ureche, îl într6bă:

|

«Leul, ameţit de cap, îi răspunde:
—«Omul cel cu mintea prâstă
Nu sciit de-unde-o scos o câstă
Şi pe unde mă croiă
Tot bucățele săriă,
"Si dacă m'ași fi fugit
Tot mar fi bucăţelit!» (1)
Mai

departe:
Și ţânţarul este mic,
Dar pe taur răi l-a rănit,
Când

în nas l-a sărutat.

Se dice pentru cei mici,
pot supără pe cei mari.

arătând

că şi ei, cât de mici, răi

"Țânţarul cu cântări te sărută.

Adecă cel vicl6n. Se gice mai cu sâmă despre femei.
Pe ţânţar
L-a făcut armăsar.

Se dice când
triviţi, cum

ne

întrebuințăm

-

la slujbe

cu Gmeni

nepo-

cu un cismar la jimble, şi cu un jimblar la cisme.
Ţânţarul
Cu armăsarul.

Se dice pentru cele nepotrivite. *
(1) Din Tereblecea,

dict. de Irina

Bulbuc,

şi com. de Paul Scripcariii,

325.
Face din ţânţar

|

Din țânțari

Armăsar.

Armăsari

Face din ţânţar

(4).

"S'apucă ţânţarul

Harmăsar. .

A

|

Cu armăsarul (2).

Adecă se apucă la vitejie un om sărac, nevoiaș, cu un bogat
vârtos.
Din ţânţar

”

Se face armăsar

|.
(3).

Dintr'un ţânţar
Face un armăsar

De multe ori din ţânţar
Lumea. face

|

armăsar.

Gura reă şi un bivol
Dintr'un ţânţar îţi face.

(4).

Încoronâză ţânţarul
De ţi-l face cât măgarul.

Mincinosulîncoronâzăţânţarul
Şi-l măresce cât măgarul (5).

Se gice despre cei mincinoşi,
mic fac sfâră în ţâră.

cari „pentru

un „lueru

de ni-

Sa făcut dintr'un ţânţar
Un armăsar.

Se

gice când

cine-vă

mai tare de cum a

o veste

Gre-care

o măresce

cu mult

fost sait e întru adevăr (6).

Țânţarul se face armăsar.
Din ţânţar
Se face

Se gice mai cu

s6mă

armăsar.

când

o mică

causă

are urmări

în-

semnate.

Strecură ţânţarul
Şi înghite armăsarul.
Strecură ţânţarul

Înghite armăsarul.
(1)
(2)
(3)
ticeni
(4)

Zanne, Proverbele Românilor, vol. I, p, 6710—6îl.
Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
S. Mihăilescu, Proverbe şi dicători, publ. în Şegătorea,, an. |], Fălp. 319.
Usitat în Bucovina.

(6) Zanne, op. cit, p. 671.
(6) Din Ungaria, com. de d-l EL. Pop.
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Adecă cei ce
nimica (1).

lasă cele

mari și cercetâză

cele mici
-

și de

Nici o frică
De furnică,
De ţânţar
Nici habar (2).
Se dice

despre 6menii cei lăudăroşi, însă neputincioşi, cară

se laudă că cine scie ce ne-or face, însă din causa neînsemnătăţii lor, nu pot nimic să ne strice.
“Țânţar trăsnit,

adecă. minciună

g6lă, lucru cu neputinţă.

A se unge

de ţânţar

cu untură

trăsnit se gice

în

glumă

celui ce se vaită de vre-o b6lă uş6ră. Adesea se aude în popor:

«Apoi dacă te d6re răi: unge-te cu untură de fânţar trăsnit,
cu untură de muscă văduvă netrecută drumul; și dacă îi

ved6 că nu-ţi trece, să pui la buba, care te d6re, niţeluş
scăpâti de fată mare şi screm de mătușă bătrână, şi apoi ţi-a
trece». (3).

„Când o fată mare e așă de leneşă, că numai cu mare grei
se apucă de lucru, atunci feciorii nu odată o ieaii în batjo-

cură chiuindu-i în 'joc, că ea, bi6ta, bucurâsă
nu p6te din causa mușcăturii ţânţarilor.
Iată şi o chiuitură de acestea:

Am o mândră ca și-o cruce
Şi la lucru n'o pot duce,
Diminâţa-i rouă mare
Și se udă 'pe

picidre,

Când apune sfiîntul sâre
Staii ţânţarii s'o omâre.
Peste di se prea "ncăldesce
Și ea, biâta, se negresce! (63)
Alta:
(1) Zanne, op. cit., p. 671,
(2) Usitat în Bucovina.
(3) Com.

de

S. Sa păr.

7. Bălăşel. .

.

(4) Din Braşea, com. de Anton Roșca, stud. gimn.

ar

lucră,

dar
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Am o mândră ca şi-o cruce
Şi la lucru n'o pot duce..
Dimin6ţa-i roua rece,
" Peste qi s6.prea *ncăldesce.
Când îi colea la ojină,
Țânţari-o pişcă de mână! (1)

În fine merită a fi amintit și aceea că Românii din cele
mai multe părţi ale Bucovinei poreclese pre Gmenii, şi mai
cu s6mă pre copiii, cară sunt prea îndrăsneţi şi nesuferiţi,

Țobăci (2).
Românii

din Banat

însă numesc

'de fire Țânţari (3).
Iară cei din Joldova

pre

copiii săritori şi iuți

poreclesc nu odată .pre femeile im- -

morale, precum și pre cele beţive şi linguşitore, cari se ţin
grăpiş de om ca şi Ț6bele, T6be (4).
În Bucovina se află chiar şi familii, cari se ch6mă Tobde (5),
precum și un joe care se numeste. Tânţar (6). (1) Din

Frătăuţul-noi,

com.

de lulian

Sidor,

stud. gimn.

(2) Dat. Rom. din Ilişesci.
(3) Com.

de d-l Ios.

Olariii.

" (4) Com. de S. Theodorescu-Chirilean.
(5) În Frătăuţul-vechiii.
(6) Usitat în Mahala,

com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac.

_ TÂNȚĂROLUL.
_(Tipula oleracea L.)

Țânţăroiul, tem. ţânţărdică (1), numit altmintrelea şi Țânjariu lăbănat, Ţânțar mare şi Țânţar mășcat (2), e un
fel de ţânţar mare, care nu muşcă “nici nu bândesce, adecă
nu cântă când sb6ră, ci produce nuniâi un fel de sfârăit din

aripi.

o

ae

ă

Țânţăroiul trăesce, începând din luna lui Iulie şi până în
luna lui Octomvrie atât pe fânaţe, cât şi prin grădini. De

aceea nu odată îl vedem intrând şi sfârăind în sborul săă

chiar
vite,

şi:.prin case; dar

nici

de

Țânţăroiul,

neputând

muşcă, nu se.atinge

nici de

6meni.

după

credinţa

şi spusa

Românilor

din unele

părţi ale Bucovinei, se arată şi sbâră mai cu sâmă înaintea
unei ploi, şi une-ori într'un număr aşă de mare,ca şi când

“ar fi o câtă de lăcuste.
De aceea 6menii, cari sunt ocupați cu lucrul câmpului,
când văd mulţi țânțari de aceştia sburând încolo şi încâce,

se grăbesc cu lucrul, siguri fiind că în curând are să plouă (3).
În fine

mai

e de

observat

şi aceea

că

Gmenii,

cari sunt

î6rte lungi şi subțiri, atât în corp,cât şi în picidre,
se po:
reclesc adese-ori de către cei-lalți consăteni Tânţăroi.
(1)
(2)
dict.
(3)

Dat. Rom. din Voitinel, precum și a altor Român
i din Bucovina.
Dat. Rom. din Braşea, dict. de Ger. Roșca
; — a celor din Carapciiă,
de Vas. Cârciă,
După spusa Rom. din Braşca.
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Drept dovadă despre

acâsta avem şi următârea

Hopa, ţupa, Țânţăroii,
Că desâr” am să te moii

Într'o 6lă cu oloii!
— Ba-i mai muiă şi pe dracu,
Mai de grabă eii, săracu, *
Te-oiii face ca şi bumbacu!

chiuitură: .

POŞGANIA.
(Sciara militaris Now.)
o

——

Cuv. Poșganie e un nume colectiv, prin care se înţeleg
larvele insectului numit lat. Sciara militaris Now.
Poșgania, germ. Heerwurm, după cât îmi este mie până
acuma cunoscut, provine numai în munţi, unde se arată de

regulă

pe la începutul lunii lui Iulie şi până

lunii lui August

cătro

într'un chip şi într'un număr

că văgând-o mișcându-se

mijlocul

aşă de mare,

dintr'un loc într'altul şi căutându-şi

hrana, care constă din frunze de fag şi din cetină putregăi6să, ţi se pare la prima privire că ar fi un fel de ş6rpe

sur ca la 376 cm. de lung şi cam de o palmă de lat, care se
târâe a lene încolo și încâce pe pămînt.
Românii din Bucovina, districtul Câmpulungului, şi cu deosebire cei din comuna Dorotea, când dai peste o drâie de

aceste larve sai viermuţi, numiţi Poșganie, n'o lasă în pace,
ci o prind, o duce acasă şi păstrând-o peste an, o întrebuinț6ză ca 16c pentru vacile și oile, cari se sburătăcesc, adecă

cărora

li se-umflă

pulpa şi din causa

acâstă

dati dintru

în-

ceput lapte puţin şi scopt, iar mai pe urmă stârpesc cu
totul,
precum și pentru celea ce aii nejit, adecă a caror pulpă
sai
uger nu numai că se umilă, ci tot odată şi crapă şi din
causa
acesta apoi după 8—10 gile nu daii mai mult de
fel lapte.
Iar când văd că atare vacă sati die s'a sburătăcit
, adecă

a căpătat b6la numită sburatie, sait s'a nejit, adecă
a căpătat b6la numită nejit, ieaii Poșganie de ac6sta, o pun
într'o
Glă saii alt vas la foc, o fierb bine şi cu z6ma ei
oblojesc
„şi spală apoi vita sburătăcită saă nejită la pulpă.
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Făcând

vindecă

acâsta

se dice că vita sburătăcită

prinde

şi iarăşi

nainte (1).
Vacile sai oile însă,
de

lesne

şi iute,

ca

a da pe încetul

cari aii nejiţ, nu se pot

acelea

ce

aii

sburatic.

nejitului se întrebuinţâză adese-ori şi un
de neji, care se face precum urmâză:

O copilă brudie, care nu e mai
ani,

se duce

la

în puţine ile se

lapte

vaca saii

De

ca

şi mai

vindecă
aceea

aşă

contra

fel de descântec

înaintată în vârstă de 12

6ia, care

e

bolnavă

de nejii, şi

apropiindu-se de dînsa dice:
Fugi nejite
Pricăjite,
Că te-ajunge ?n astă vară
Călcâiu

. Cum
Cum

de fată fecidră,

te-ajunge
te arde!

Şi cum rostesce cuvintele acestea, îndată pălesce pulpa
vacii sati a oii cu călcâiul îndărăt, adecă întorcându-se cu
spatele spre vacă şi pălind apoi în pulpă cu călcâiul.
“ Cuvintele descântecului acestuia le pâte rosti ori şi ce femee,
cu călcâiul însă n'o pote păli, numai o copilă care nu e prihănită.
În fine e de notat şi aceea că vaca, care nu e bună de lapte,
nu se nejesce nică odată, ci numai acelea ce dati mult lapte (2).
(1) Crea. şi dat. Rom. din Dorotea, dict. ae Ilie Brădăţan.
(2) Dat. Rom. din Ciudeii, din distr. Storojineţului, dict. de
pescu, dăscăliţă.

M.

Po-

MUSCAREA.
(Simulia Columbaeschensis

Fabr.)

Dacă va face cine-vă primăvara cam prin luna Aprilie şi
Maiit o preumblare în părţile de prin prejurul Vârciorovei,
Severinului, Cladovei şi Orşovei, va observă de sigur că
aprâpe jumătate din Oltenia, o parte din Temișana şi Serbia, este bântuită

de un fel de musculiţă: care, în formă

nor negru, se năpustesce asupra
acele. părţi (1), vârîndu-li-se

de

animalelor, ce trăesc prin

în nas, urechi şi gură spre a le

suge sângele, şi a le împunge cu râtul ei cel fârte veninos
așă de cumplit, în cât le causâzăşi mârtea (2).

Acâstă musculiţă, care se ţine de familia, Țânfarului, însă
care s6m&nă mai mult unei musce. de rând decât unui ţân-

țar, se numesce de popor:
nică (4) şi Muscă

Muscă

rea (3), Muscă

venindsă (5), iar

de

către cei

năprasînvăţaţi

(1) Zribuna poporului, an. III, Arad 1899, No. 49, p..2. .....-.....
(2) Brehm, Zierleben—Insekten, Leipzig und Wien 1892, p. 488. — Vegi

şi Albina, an. I, Bucuresci 1898, No. 37, p. 1.175: «AMusca columbacă. Acâstă muscă, qisă de popor Musca rea, apare în fie-care primăvară

de la 15 Aprilie

până

la 15 Iunie.

Singura

parte

a

țării n6stre,

care

e

expusă acestei musce, sunt judeţele : Mehedinţi, Gorj, Râmnicu-Vâlcea
şi Dolj. Ele vin în grupuri mari şi sunt forte .periculâse pentru vitele
domestice, căci acul
cu care se servesc a înţepă, fiind otrăvitor, anima-

lul este expus

a muri.»

(3) Albina, an. 1, loc. cit. —At. M. Marienescu, Musca columbacie şi
Strechia, publ. în Familia, an. XXIX, Oradea-mare 1893, p. 582, «Muscele, numite

columbace,

la poporul

românesc

se numesc

Musce

rele.»

(4) Com. de d-l EI. Pop, învăţător în Şomeuta-mare : «Musca rea sai

Musca

năprasnică,

din

causa

căreia

vitele

bâzdoră

în luna

lui

Cuptor,

adecă alârgă cu'câda ridicată în sus, fără a avâ stare, temându-se peste
măsură de dînsa, pentru că, fiind ea fârte venin6să, cum le muşcă,
îndată şi pier.»
(5) Com. de d-l Iosif Olarii.
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Acâstă muscă

co-

Muscă. columbacă. sai
ÎI

naturalişti:
i

şi mai ales de cățre
lumbace. - -:

după

deosebire

cu
începe

fârte. venin6să

din locurile. cele stui6se,

pi6ie. să 6să în roiuri, f6rte mari

unde se ascunde de picăturile da apă, ca să atace animalele.
Un s6âre frumos şi .un timp. călduros dupăo pl6ie înde-

momente “când acâstă insectă,

sunt cele mai bune

lungată

i
Ă
o
pâte să-şi ajungă scopul.
puţine
atunci
câmp,
pe
află
Dacă în acest timp. vitele se
scapă neînveninate de acâstă musculiţă, care în. roiuri nestrăbate

câmpiile,.

văile

Animalele,

cară sunt

mai

gre

supărare

aducând

şi dâlurile,

chiar şi 6menilor (1), cărora li se vâră mai cu s6mă în ochi (2).
mult

expuse,

cu părul

sunt cele

alb.E de ajuns ca un roiii de aceste musculiţe să se
bine pe o vită, ca acâsta în timp de 24 de ore să se
nineze, să se umile bute şi apoi să pi6ră..
_ Din causa acâsta vitele, cărora instinctul le anunţă
rocirea ce le aştâptă, stai în decurșul timpului, când
rată

aceste musculiţe

şare,

şi în

când

încep

părţile
să

are

pericul6se,

mult

mai

ascunse

aşeze
învenenose a-

prin

co-

muntâse: chiar prin peşteri. Iar ţăranii,
având

câmpiile,

trebuință

de

munca

vi-

telor, fac focuri pe brazde, anume ca fumul lor cel negru și
greoiii să le. alunge, ceea. ce întradevăr se şi întîmplă, căci
ele, neputând suferi fumul, sbâră în alte părţi.

Poporul

din alte părţi,

unde se

arată

acâstă. musculiţă

fârte venin6să și dăunăci6să, nesciind cum și de unde apare
ea în nisce roiuri aşă de mari, a creat în închipuirea sa di-

ferite legende despre
pândită

«Se

dînsa. Cea mai cunoscută şi mai răs-

dintre. t6te legendele

acestea

Olt un nare

șerpe;

e cea -următâre:

gice că în timpurile cele mai vechi s'ar fi aflat prin

părţile de-peste

că ar fi avut şâpte ca-

pete, şi că ajunsese spaima satelor pe unde locuiă. El eră
așă de mare, că pe unde treceă lăsă în urmă-i o dârâitură
destul

de adâncă.

Ochii lui erai aşă

de luminoși,

că în a-

(1) Tribuna puporuluă, No. cit. ; — Albina, an. 1, No. cit., p. 1.175: «Nu
numai animalele suferă. de înţepăturile acestor insecte, dar s'aii vădut
:
casuri când chiar omul â cădut: victimă înţepăturilor lor.»
487.
p.
cit.,
(2) Brehm, Tierleben,
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propierea

culcușului,

unde dormiă

nâptea, eră ca

şi qiua în

amiagi. Nu sta numai întrun loc, ci mergeă unde-i plăceă,
fără să aibă vre-o frică, fiind-că nimenia nu înqrăsniă ai
sta în cale. Dar după cum se spune, locul unde petreceă
mai mult eră în. apropiere de Craiova, pentru că pe acolo
putea să aibă şi să găsâscă mâncare mai cu înlesnire. Hrana
lui eraii animalele și Gmenii pe cari îi prindeă în cale. Toţi

eraii cuprinși de o mare gr6ză, când audiaii puternicul lui
îluerat şi căutai să fugă în locurile cele mai ascunse: Nimenia nu aveă curagiul să i se împotrivâscă.

«Întvuna din gile, se qice că vre-o 15—20 de voinici, că-

„ări

şi înarmaţi

cu pusci, se luară

îi zări începi. să pocnâscă
luară la fugă

după el; însă șârpele cum

din c6dă;

îndărăt, iar alicele

caii se speriară

pe cari

şi o

ei le aruncase

a-

supra lui nu prinseră de loc în pielea cea grâsă.
«Câte

rugăciuni-pe la biserică şi mânăstiri nu făceaii popii,

ca Dumnedeii să depărteze acâstă fisră din mijlocul
Dar t6te eraii de giaba. Toţi perduseră ori-ce nădejde

lor!
dea

fi scăpaţi şi aşteptaii din când în când să fie înghiţiți de
șârpe.
|
«Tot pe atunci eră în acele părţi un voinic, anume Jvvan:

Iorgovan.

Acesta eră vestit pentru curagiul săii şi multe is-

prăvi făcuse. El aveă şi un cal fârte iute, care săriă mun-

ţii fără nici o greutate, care când necheză se augiă de trei
poșşte.

« Vădând descuragiarea,la care ajunsese lumea, Jovan spuse
tuturor că va

eşi să se lupte

cu fiâra. Într'o bună diminâţă

puse ş6ua pe cal şi, după ce-și luă giua bună de la toţi cari

îl împresuraii și nu mai aveai nădejde de a-l mai ved$, se:
urcă pe cal şi cu un mare iatagan în mână porni după şârpe.

El merse mai întâiii la culeuşul lui; aci nu-l găsi, dar dându-i peste dârâitura corpului, o luă după el. După o g6nă
„de vre-o jumătate de poştă, îl ajunse într'o vale unde Vârcolacii mâncaii o pradă prinsă. Când îl zări, dete pinteni
calului şi mai tare, ca să pâtă atacă şârpele înainte dease
sculă..
a
a
<Șerpele, observând că vine ce-vă spre el şi că pâte av6 o nouă pradă, începii a se descolăci spre Iorgovan.
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«Iorgovan detea doua 6ră pinteni calului care, ca un smeii,
se aruncă spre șârpe.
<Aci, în acea vale pe Ji, mai sus de Craiova, se încinse
o luptă între şârpe şi Iorgovan.
«Șerpele îndârjit pocniă din c6dă, de urlă valea şi cu , cele
ș&pte capete căută să înghiţă pe cal şi pe Iorgovan.

<Cu iataganul bine ascuţit, Jorgovan tăiă trei capete fi6rei, care în sbieretul cel mai

rezămându-se

asurgitor

porni

spre

munte,

în capete şi în codă,

«Iorgovan tot după el.
<Ajunşi în munte, şârpele

căută a se ascunde prin păduri,

dar. în zadar, căci Iorgovan găsindu-l îi mai tăiă două capete.
«Atunci începi să fugă în spre Dunăre de-alungul munţilor, sărind din munte în munte.
«Iorgovan mereă după el. Când îl ajunse la colina numită

Capul şârpelui, Iorgovan

îl perdi

din vedere, dar văgând

că o peşteră stă deschisă înaintea. sa, numai decât îşi închipui că trebue să fi intrat acolo. În asta nu se înşelă,
căci ajungând la gura peşterii, îi văqi urma prin ţărină.
Atuncă Iorgovan descălică de pe cal şi îl băgă înăuntru ca

să scâtă şârpele. Când
că rămase

numai

şârpele eşi, îi mai tăiă un cap, ast-fel

cu unul.

- «Șerpele, plin de mânie şi sbierând înfiorător, o luă înainte.
-<În urmă, după o g6nă de vre-o două dile prin munţi
se apropiară

de Dundre.

«Înainte de a sări în apă, se gice că șârpele s'ar fi întors
spre Iorgovan şi ar fi voit să-l sugrume, dar slăbindu-i-se
puterile, s'ar fi afundat în Dunăre, scoțând următârele -cuvinte:
<Iorgovane ! Io? 'govane! tu cu calul t&ii mi-ai perdut vita,
să scii de acuma înainte, că ce va eşi din acest loc, unde eii
mă înec, va fi pericol pentru calul tă, şi pentru toţi caii

de acum în colo; iar tu vei crăpă de necaz
lul t&ii perind

«Şi aceea ce
Musca

din causa

ese din acel loc în timpul

rea. Şi este

adevărat

cât.pe cele-alte animale»

vădându-ţi -ca-

mea!

(1).

(1) Zribuna poporului, No. cit.

că ea

atacă

primăverii

este .

mai mult caii de-

i
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- O variantă.a

acestei legende, din Banat, sună precum ur-

m6ză:

-

«A fosto dată

Ca nică odată,

:

Şi codri erai pustii:

:|

Când eră lumea curată :.

Şi satele pe-câmpii,
|. : De puţine ce erai,

Şi cu codri împănată
<A fost odată

„Ca de dor mi se vedeai...

către Dundre

pe

valea

Cerneio peşteră.

Şi în peştera aceea trăiă un..vit6z cu numele Jovan Iorgovan. Şi vitâzul acela eră atât de tare, că se luptă cu urşii
şi cu

leii numai

cu.mânile

gâle. |

__<Într?o di, primblându-se Iovan Iorgovan călare pe calul
săi, pe valea Cernei în sus, vede în calea sa un Balaur cu
dou&-spre-dece capete. Şi cum îl vede, nu se sperie de dînsul,

ci din potrivă-se repede asupra lui și începe cu buzduganul săii cel de nouă măji de oţel a-i sdrobi la capete, până
ce-l culcă mort la pămînt.
_«<Jlena Cosînzana, care se perduse mai nainte de acâsta
de surorile sale şi se rătăcise prin aceste locuri, văgând asemenea pe Balaur mai tot atunci când a dat Iovan Iorgovan
cu ochii de dînsul, se pitulă de frica lui într'o tufă de alun
şi acolo stete ea, fără a se mişcă, un timp mai îndelungat,
ca nu cum-vă Balaurul să deă de dînsa. Iar când văqă

acuma că Jovan Iorgovan l-a culcat la, pămînt şi nu este
mai mult tâmă că-i va face ce-vă, de bucurie mare, precum
şi de dragul

vitâzului nostru,

fugă până la Iovan Iorgovan
sărută.
«Iovan

Iorgovan,

Atât de frumâsă

Şi de drăgăstâsă,
Că la sâre
--Ai fi putut cătă

vegend
|

eşi din tufă, alergă tot într'o

şi îmbrăţoşându-l prinse

pe lâna
Tar

i

la dinsa ba,

A o îmbrăţişă
Şi a o sărută.

“

de al doi-spre-gecelea

Cosînzana

Prinse şi el

«Dar. până ce. sărută el pe Ilfna
mîntul

a-l

cap

Cosînzana,

uită ca pă-

al Balaurului, pe care

nu

apucase a-l sdrobi cu buzduganul sti, ca Și pe cele-lalte unspre-dece

capete.

«Întraceea însă capul cel nesdrobit, ridicându-se de unde
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eră, pornise, el scie

cum, a fugi

până la Dunăre, şi aicia

apoi se băgă el şi se ascunse într'o peşteră, unde se vede
că mai pe urmă a şi perit.
<Din acest cap al Balaurului, pe care l-a omorît Iovan
JZorgovan,

ese

şi roesce

în fie-care

primăvară

Jfusea

veni-

n6să care, răspândindu-se apoi prin împrejurime, prăpădesce

o mulţime de vite din Banat (1).
A

doua

variantă a acestei legende,

din Pera-Romândscă,

sună ast-fel:
<Un împărat aveă un băst şi trei fete.
«Bătul merge la vânătâre, iar fetele trec Dunărea secată,
sărind peste stâncile Porfii de fier, și merg în sus pe rîul

Cerna.
«În un punct, unde
şi vădură că cea
perde.
«Pe

când

cea

mai

apa

eră limpede, : se oglindiră

mică

mai i mică

e mai
dormiă,

îrumâsă

şi hotărîră

cele-lalte.o

acolo
ao

lasă şi vor să

trâcă Dunărea, dar se încă,
<Bătul le caută şi găsesce numai pe cea mai mică încoJăcită de un Balaur uriaș.
«Lupta începe între feciorul de împărat şi între Balaur,

şi feciorul taie pe Balaur în bucăţi, dar capul, cuo bucată
de corp rămasă
intră în

la capul

Dundre,

se

urcă

dâlul şi se ascunde într'o
«Din capul Balaurului

Balaurului,
în

sus

fuge

pe Cerna la vale,

la

Columbaria, suie

până

peșteră.
în putregire

a eşit Musca

veni-

n6să, care apare în fie-care primăvară» (2).
A treia variantă
sună ast-fel:

Plecat?or plecat

a acestei legende,

o

Din cutare sat
Trei surori la floră

Iederă şi mură.
O hală cumplită

|

Jos încârlogită..

Şi pe câmp păşiră

Acel șârpe mare

A rupe

Sare în sus tare

'ncepură

în versuri,

Păşir” mai departe.
Rată că s'arată:

În vărsat de zori;
Ele. că-mi plecară

şi anume

Marian,

Insectele,

|

9
9

(1) Com. de d-l Ios. Olarii.
(2) (zazeta săteanuluă, an. XI, R-Sărat, 1894—95, pag. 12 şi 14.
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După

îete cure

Pe 46|, pe pădure.
Sora cea mai mică
Şi mai frumuşică,
- Ana Ghiordănel,..
Nume frumușel,. -

„De frică ţipă,
Codrul răsună.
Iovan

Iorgovan,

Braţ de buzdugan,
El se preumblă
Şi se prepurtă
La vadul. Dunăre .
La podul

Răşăvei.

Și el cauqiă
Codrul cum sună,
Nu puteă alege
Nici înţelege,
Că-i glas muerese,
Ori glas voinicesc,
El se întorceă
Şi Cernei grăiă:

Cerna-l ascultă
Și pe loc îmi sta..
Iovan Iorgovan,
Braţ de buzdugan,
El puteă alege,.
Puteă înţelege
Că-i glas muerese,
“Dar nu-i voinicese.
Calu 'ncălecă,
Munţii că treceă,

La ș6rpe ajungea.
Șârpele-l vedea:
"Şi din graiii grăiă :
"— Zovan Iorgovan,
Braţ de buzdugan,
Cu ce fel de bine
Vini tu-acum la mine ?

Ai d6ră gândesci

— Încâtă, Cerno, 'nostă,

Să mă prăpădesci,
Că de-oiii muri eik.
Va fi şi mai rău:
Căpă&ţina mea
Se va despică,

Apa

Muse”

mea

lăudată,

Că ei 'te-oiu cinsti ..
Şi te-oii dărui
C'o fure” arginţită,
Cu fuior învălită,
Singură s'o. trece
Şi se va destârce!
Cerna-l audiă,
Dar

nu

vrea

să stea:

oii slobodi,

Care ?n vâc va fi;
Boii de.la

jug,

Caii de la plug
Se vor otrăvi,
De muse'or muri...

Dar și calul tăi,
Care-i

ca şi-un. smei,

Şi el s!o otrăvi,

Jovan Iorgovan,

De musc'o muri!

Braţ de buzdugan,
Iar se întorceă .

Iovan Iorgovan,
Braţ de buzdugan,
Sabia scotea

Şi Cernei grăiă:

— Încâtă, Cerno, 'ncâtă,
Apa mea lăudată,
Că eu te-oiii cinsti
Şi te-oiii dărui
C'o ştiucă de aur
Cu ochi de balaur.

ŞI din graiii grăiă:
"— Ticăl6se şârpe
Cu cuvinte sterpe!
“Ţer'oiii învăţă

Ei cu mintea mea

_Ca fumariii să facă:

339
Și de muscă scapă,
Calui mi-a trăi,

În Dunăre-şi da,
Dunărea-l primiă.

Dar

Şi îl ascundeă,
Muscă slobogi

tu mort

vei îi!

Cu sabia -da,

Caremn vec va fi (1).

Trupu-i sdrumică,
Dar capul fugiă

A patra variantă,
Covei, e acâsta:

din

Țera-Românescă,

jud.

Dolj, com.

El s'a mânecat
Cu roua'n picidre, :
Cu câţa'n spinare.

Verde de-o mălură,
P'ăl vâri de măgură,

De trei dile-mi cură
Plâie şi cu bură
Si nu se r&sbună.

Haideţi,

Verde-o ismă crâţă, '
Joi de diminâţă,.
+
Pe rouă, pe câţă,
El a mânecat

Merge de miraz,
Cu şoimei pe mână

Cu

patru

Merge

:

de minune,

Cu vâzia (2) 'nainte
Mult mergeă de frunte:
Câţa c'o *'ntâlniă
Şi el o'ntrebă:

surori
la veri.

Flori că-și adună,

— C6ţo, soru-mea!

La veri împărţiă.

Dar

Iovan Iorgovan

tu n'ai vădut

Pe-aicia trecând
Suri6ra nâstră ?
Câţa-i r&spundeă:

Singurel pe cal,
Căluşelul lui
Puiul leului,

— Iovane, Iovane,
Frate Jorgovane!

Şeuliţa lui
Ţâsta smeului,

|

Si de-oiii fi vădut-o,

Chinguliţa lui
Două năpârcele,
De câde 'nvrăjbite,
Lângă

neică, haida,

Cu ogari în provaz

Să-şi adune flori,
Să 'mpartă

:

Credi, n'am cunoscut-o!

-

Iovan ră&spundeă:

— Câţo, soru-mea, Lesne-i de-a cunsce-o:
Cosici6ra ei
Doi bălăurei
De guri încleştaţi,
Pe spate lăsaţi. -

cal chitite;

Pofilaşul lui
Câda smeului,
Frâuleţul lui
Doi bălăurei,
De guri încleștaţi,
Peste oblânc daţi,

Atât că vorbiă,
Iovan că plecă,

(1) Publ. de Maria Drăgan, în Gazela Transilvaniei, an. LVI, Braşov

1893, No. 52, p. 3
(2)

Sai

zîjla,

cânele

de

vânat.
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Nainte mergeă,
La Cerw'ajungeă
Şi iar că strigă:
— Cerno, soru-mea,

Îneâtă-ţi taluzu

Şi tot urletu
Să-mi trec cu murgu

“În munţi Sfranţului.
Şi-ai Sfranciogului
Ei să-mi învânez
Cerbiși căpridre,
Pasări gălbidre,
Ce-s

dulci la mâncare,

Scumpe la vîndare!
Cerna că'ncetă, .
Vadu şi-l secă,
Jovan că treceă
Și din munţi strigă:
—

Moţoiii, Moţoiaş,

Domn din Făgăraş,
Sărută-mi-te-ași

În faţă şi obraz:

De când maica ma făcut
Tâte halele-am bătut
Şi-am să-mi taiii și şârpele
Să-mi

scot tâte vitele!

Atât Iorgovan .grăiă
Apoi îmi plecă
În târg în Sibiiă
Şi mi-și tîrguiă
Paloș de Mischiă.
Atunci că-mi veniă
Şi el că pândiă,
La

gaură

sta

Trei qile de vară,
Trei de primăvară,
Jar cu di cu nâpte,

Cari fac dou&-spre-dece,
I sta inima rece
Pe șârpe să-l sece;
Şârpe flămândiă,
Capul că-l scoteă,
Mai tot că-mi eșiă.
Iovan

că-l vedeă,

Buza şi-o

muşcă,

- Mofoii, Moţoiel,
Domn din Făgărel,

Îndărăt se trăgeă,

De nu e cal:
— Iovane, Iovane,
Frate Iorgovane,

— Ce mai fu asta?
Asta ne-o mâncă.

Tu ce-ai căutat
În munţii Sfranţului
Şi-ai Sfranciogului ?

Din

gură grăiă:

În sâre se dă,
Cu -paloș trăgeă,

EI când flămândesce,

Bucăţi că-l făceă,
Capu-i reteză.
Şârpe ce făcea ?
Fuga'n Cerna da.
Jovan ce lucră ?
După el se luă
Iovan chiotind, |

Capu că-l cobâră
Iară jos la ţâră,
Ia câte-o văişâră,
Cinâză ?ntr'o seră.

Și iar se rugă:
— Cernă Cernişără !
Cum ești urlătâre,

Tu

—

te prăpădesci!

Ce, n'ai audit

De-o

hală

de şârpe,

Dumnedeii s'o bată,
Şârpe încolăcit.

—

Moţoii,

Domn

Jlo(diaş,

din Făgăraş,

La Cerna mergea

Să-mi fii vorbitâre,

Încâtă-ţi tălazu

"Şi tot urletu
Şi să-ţi seci vadu,.
Ca ei.să-mi aud

Copoii alătrând,
Şârpe tot fugind! .

Cerna-i răspundea:
—

Iovane, lovane,

Frate Iorgovane,

Tu de mi-i aduce
De-o cigă păstrună
Şi în mine s'arunci,
Ei să-mi prăsese
Ca ale-lalte bălți,
Şi de vrei tu poţi!
Iovan de audiă
Vitâz că eră, |.
Repede-aduceă,
În Cern' aruncă, .
Cerna că 'ncetă,

Vadu
Iovan
Sârpe
Iovan
Serpe

şi-l secă,
isbutiă.
că eșiă,
că-l goniă.
ce făceă ?

În gaură intră
Şi ?ncepeă, vorbiă:
— Iovane, Iovane,
R&u ai făcut,

De mai tăiat,
Că r&ui am făcut

Pe lumea asta,
Da mai răi pe aia-laltă.
Ei, d&i, voiii zăc6
Muşiţă-oii făceă

Și voit trimiteă, ..
Vite-oii venină,
Voi le-aţi afumă

Şi nu le-o treceă!
„Atât că -vorbiă Şi Iovan plecă, .

Calu ?ncălecă.
El mi-şi întâlniă
O fată

sălbatecă,

“- Mare, ndprasnică,
Ce cum îl vedeă,
Ea îi și strigă
Cu un glas duios
Pe Dunăre'n jos:
— Iovane, Iovane,

"Frate Iorgovane,
Chemă-ţi ogarii
Şi toţi şoimeii,
C'ogarii mă pișcă
Feţiş6ra-mi strică,
De nu i-oiii :chemă,
R&i te-oiii blestemă,

“Mai bine noii qice:
Cânăâ

Cerna

Să te-ajungă

vei trece,

?ndată

|

Blestemul de fată,
Să mi te

faci piâtră.

Iovan îşi ascultă,
De drum își vedeă,
Fata-l blestemă.

Măi ! îl ajunse ?ndată
Blestemul de fată,
De

fată curată,

Că se făcu piâtră,

|

Pe ăl mijloc de apă.
Şi acu se cunâsce
Copita de cal,
Ghiară de ogar,
Picioraş de om
Gheruţă de şoim (1).

În fine a cincia şi ultima variantă a acestei legende, ase:

(1) Revista

critică-literară, an. V, p. 23 -29

menea în versuri, care e răspândită mai cu
Românii din Banat, sună precum urmeză:
Sus la codru

verde

Cele

Ore ce se vede?
Sus la codrul Cernei,
La vadul Roșavei
Plecat-ai plecat.
- Din

Gre-care

sat

printre

mari,

Ce-s surori primari,
Când fu de cu sâră

Către cas! plecară.
Pe mica o lăsă
Şi ea tot dormiă,

Pân' zori răvărsă,

Des-de-diminâţă
Prin rouă și câţă
Vr'o trei soridre,
Fete frumuşsre.
Sora cea mai mare
Drâsă'n sărutare,

Mândra

două

s6mă

Şi apoi le strigă,
Dar nu le-audiă,
Făr” pe cucul

Mândru

mic,

și voinie,

Prin arbori sburând

Garafină

Şi din glas cântând.
— Cucule, cucule,
Audi, voinicule !

Se 'ntreceă c'o dînă,
De-i caţi albul sin
Şi părul de crin..
Sora mijlocie,

Sc6te-mă la ţeră
La drumul

de cară,

Leliţa Marie
.
Plină-i de trufie

Să daii de sori iară,
Că ţi-oiu fi eii vară!

Cu a sale gene,
Ochişori, sprincene,
Şi de-i caţi în ochi
Mori ca de deochi.

—

Sora cea mai mică,
Ca şi-o porumbică,
Ana Girozana,

Ca şi Sânziana,
Le 'ntreceă pe târe.
“Ea e stea de n6pte,

Nu

scii,

dulcea

mea!

Sc6te-te-oiii ori ba ?
C'am eit vere multe!
Câte flori pe munte!
.

— Cucule, cucule!
Auqi, voinicule!
Scâte-mă la ţâră
La

drumul

de cară,

Ţi-oii fi suridră !
Cucul îi grăiă:

Lucâfăr de zori,

—

Flârea florilor.
Ele petreceai

Că ei am surori :
Câte ?n vară flori!
— Cucule, cucule,
Augi voinicule!
Scâte-mă la ţâră
Să daii de sori iară,

Şi flori culegeaii,
Vunune

făceau,

Învârtind, cântând,
Codrul răsunând.
Şi-apoi mai umblă
Pân' se debelă,
P'urmă odihniă.
Mica adormiă.

Ba

ei, fată, ba!

Că ţi-oiu fi soţie,
Până voiă fi vie!
— Ba, că nu-s fecior,
Să pot să mă ?nsor,

343
Ci-s o păsăruţă,
Nu sciii de drăguță!
Atunci de pe-o stâncă,

— Încâtă, încâtă,

Grâsnică,

Că-ţi voii aruncă

cumplită, .

Cernei de-i qiceă:
Cerna

mea

curată,

Cale 'ncolăcită,

În albia

Iacă

Şi-ţi voiii da ei ţie
Mrână argintie

se vedeă

Spaima cea mai rea;
Un şârpe venind,
După ea fugind,
Pân'

ea tăbăriă,

Ş&rpele-o apucă,
Câda

"'ncolăciă,

La brâu şi-o-adună,
Dar ea se 'ngroziă,
Tare-mi ţiuliă,
Codrul răsună.
Sus pe Cerna ?n sus

ta,

Şi-un fuior de aur
Cu ochi de balaur,

Singur se va târce,
Singur s'a destârce!
Cerna-l. augiă,
Pe loc.încetă.
Iovan Iorgovan,
Braţ

de buzdugan,

Glasul pricepeă
Şi îl cunosceă

Mulţi voinici s'au dus .

Că

Şi toţi s'aii repus,

Ci e femeese.

Dar a mai r&mas
Un român vitâz,

Apoi

"Dar

F6rte sprintenei,
Şi se preumblă

Şi se fasoliă,

|
*'n sus,

Cam pe sub ascuns,
Calul săi jucând,
Cânii sumuţând,
Suliţa strujind.
Şi el audiă,
Dar nu pricepeă,
Ori cât mai ciuliă:
E glas bărbătesc
- Saii glas femeese?
Căci Cerna mugiă,
Coârul

r&sună,

Apoi se'ntorceă

se mâniă,

Calu-şi. pintiniă,
Cumplit îl loviă,
De ca leu răcniă,
„Aerul frângeă...
S&rpele-l vede,
De spaimă fugiă,

Ioan Iorgovan,
Braţ de buzdugan,
Cu un călușel
Ca şi-un. vulturel,
Doi câni mititei

Sus pe Cerna

nu-i bărbătesc,

el îl goniă,

Cerna mi-o săriă
Şi îl ajungeă.
Şerpele-aşteptă
Şi îl întreba:

— Iovan Iorgovan,
Braţ

de buzdugan,

Cu ce fel de bine
Vii tu adi la mine?
Dâră socotesci
Să mă prăpădesci ?
Te rog viii mă lasă
Şi re'ntOrn'acasă.
Jur pe capul mei
Mort voii fi mai rău!
De me-i omori,

aa
Capau-mă s'a'mpuţi,
Viermi s'or mulți,

Fata se uită
Până-l dumică,”

Mlusce-or

Apoi s'arătă
Şi din graiii grăiă:

slobodi,

Calul ţi-a muşcă,
De loc va crevă,

—

Boul s'a. otrăvi,

Plugul s'a opri!
— Şerpe—afurisite !

Încă porţi cuvinte?

Tar'oiii înveță
Şi ea m'ascultă
Fumuri ca să facă
Și-apoi musca crapă...
Calu-mi n'a peri,
Dar tu mort vei fi!
“Căci am audit
Pân” ai prăpădit

De

Să-mi fii dar soţie:

Cu falca-ţi hoţescă!

voii

fi mai

vei fi vie!

Şi se 'mbrăţişă

Braţ de buzdugan!
Când am augit,
Că tu te-ai ivit
Calul tropotind,
Ca un smeii răcnind,
Fata-o-am lăsat
Şi nu-o-am 'vătămat!
Te rog viii mă lasă
Şi re'ntârn'acasă,
Jur pe capul mei,
Mort

„Până

Iorgovan,

— Jovan Iorgovan,
Braţ de buzdugan,
Sabia și-o 'nvârtiă
Pe șârpe-l loviă,.
Trupul îi sdrobiă,
Tot îl mărunţiă.

a ei mânârâţă

Şi de tinerâţă.
-— Alei lelişră,
Ca și-o zînișdră!

Fiinţă femesscă
Iovan

Jovan Iorgovan,

Braţ de buzdugan, Seâte-mă la ţ&ră
La drumul de cară
Să daii de sori iară,
Căci ţi-oiii fi soţie”
Până voii fi vie!
El când o vedeă
Minuni îl prindea

răi!

Pân' o sărută.
El se uită

În bucăţi să crepe

i!

Capul cel de şerpe.
Capul că fugiă,
Cern”- o sângeră,
Dunărea-i vede,
Până se-ascundeă,

În peşterea reă.
Aici se'mpuţiă, -

Viermă se "mulţiă,

Muscă slobogiă. îi!

i.

-Şin veci nu pieriă.
usca că eşiă,
Caii îi muşcă,
Boi-i otrâviă,

Plugurile opriă! (1).

Acesta e originea JMuscei rele după
„exprimată în legendele reproduse.

credinţa - poporului,

(1) At. M. Marienescu, Poesie populară. Balade, Viena
1867, p. 9—92.
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--Să vedem acum

de unde-i: vine numirea. de Muscă co-

lat. Simulia

lumbace,

Columbaeschensis,

care" i:aii: dat-o

na-

e
A
ED
„
turaliştii ? află:
se
Serbiei
teritoriul
pe
de
- Pe malul drept al Dunărei
Romani
către
de
ruinele unui .vechiii castel, care s'a.numit
Columbaria, iar în timpul present se numesce Columbaciii..
Intrarea în. acest castel s'a făcut pe apă,.de Gre-ce chiar
şi astăgi este imposibil a intră în'el prin cele-lalte părţi,
A
|
ae
fiind încunjurat cu zid..

Peste drum, pe malul stâng al Dunărei,şi anume

pe te-

ritoriul Banatului, se află asemenea un zid vechii, înalt până
acest zid a fost
că rea
la 9 m, ceea ce face a admite: păre
i.: :
„Columbacit
castelul
cu.
fer
de
lanţuri
împreunat prin
pe

acest castel

e de

iar tradiţiunea' poporală 'spune
Romanilor,

că l-a

felul construcţiunii, se

După
timpul

vede că

făcut o regină, anume Jrena, ca loc de refugii în cas dacă
ar fi fost învinsă în răsboiul ce l-a avut cu o soră a ei.

Până nu de mult sa crequt că subteranele acestor ruine
ar fi focarul Muscei rele. ' De aici vine deci că naturaliştii.

i-ati dat muscei acesteia numirea de Muscă
Şi lucru de mirare şi neexplicabil că :

columbacă (1).
A

1. Nici într'un loc al Europei nu se află soiul acesta de
musce veninse, decât numaiîn împrejurimea peşterei, unde

ne spune legenda că s'a băgat capul şârpelui prigonit
de Iovan Iorgovan. De.aici es'ele primăvaraşi se.susţin
mai tâtă vara într'o periferie de vre-o 18 mile în jurul. numitei peştere. Şi dacă 6menii nu prind de veste ca să-şi a-:
(|) Albina, an. 1, p. 1.176.— At. M. Marienescu, Balade, cit, p. 22. —
Schott, Valachisehe Mărchen, p. 284 — 285. — Dr. Al. Popovici, Joan Jor-

govan şi şârpele, tradiţiunea pop., publ. în Familia, an. X, Budapesta

1874, p. 423: «Iorgovan nu ascultă de cuvintele lui, ci dând cu sabia
în el, apa se umplu de sânge întru atâta, în cât. vădând ştrpele dete

fuga pe Cerna la vale. Iorgovan gonindu-l cât ajungea, atâta tăiă, până
rămase

numai

capul, care se ascunse în marginea Dunărei'într'o peșteră

faţă cu vechea cetate Columbaria, ale căreia ruine se văd şi acuma spre
Serbia între Roşava şi Baziaș. Aci gise capul de șârpe, că din el se

va nasce o 7nuscă venindsă, ce va învenină vitele ; şi poporul crede că
muscele acelea, ce le numim noi aici J/usce columbace, cari îşi trag
numele de la cetatea Columbaria, ar eşi din capul acelui şârpe»
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„pere vitele cu l6curi şi fumuri, „apol pier în tot anul sume
însemnate de vite.
Guvernul austro-ungar a luat mai de multe ori măsuri
ca.să se astupe răsuflarea. cavernei.(peşterei).de la Colum-.
baria, spre:a opri eşirea muscelor, dar de giaba, căci stânca
se despică pe alte locuri şi muscele tot es.
"2. Cam la jumătatea drumului între Roşava

şi Mehadia

şi anume câţi-vă paşi din sus de podul satului Topleţ, este
în mijlocul Cernei o stâncă mare de marmoră, în care se
văd

f6rte bine

două

urme

de om desculţ,

şâse

de copită de

cal şi patru de câne.
Aicia se dice că, sărind Iorgovan pe stânca acâsta cu calul şi. cu cânii săi, s'ar fi coborit -un moment de pe cal, şi
aicia ar fi fost lupta cu șârpele. Urmele sus amintite se văd
" întru adevăr aşă de bine, în cât îţi vine a presupune că un

sculptor-artist le-ar fi sfârşit de curând.:
Dar ele nu sunt
producte de artă, ci naturale.
Din întîmplare nică din sus. şi nici din jos de stânca acâsta nu se află pietre mari, prin urmare nici murmurul
Cernei în jurul şi în apropierea stâncii nu se aude. Aicia
s'ar găsi pescele «de aur, care l-ar fi. lăsat Iorgovan în .
„Cerna, şi poporului îi place să crâdă, că pringâna din întîmplare pescarii de pe Cerna pescele acela, rîul ar luă qimensiuni atât de mari, încât ar înecă satul; și aşă bieţii
pescari
se văd siliţi, de câte ori l-ar prinde, să-i deă iarăşi
drumul. Un om din satul Topleţ saii Toplesci, după cum îi
spun

unii,

să-l

fi furat

opt luni, omul a trebuit
urmă a încetat plâia (1).
(1) Dr. AL Popoviei,
p. 16, 19 şi 22.

odată,

să-l

dar ploând

din

causa

acâsta

arunce iarăşi în Cerna, şi pe

op. cit. p. 423, — At. M. Marienescu,

Balade,

cit.,

TĂUNUL.
(Tabanus bovinus L.)

Cine a călătorit mai adese-ori într'o trăsură cu cai în decursul verii, și anume cam
lie înainte, când e căldura

de pe la începutul.lunii. lui Iuşi nădușâla cea mai mare, sai

va fi petrecut vre-odată,. tot pe acest timp, pe câmp în apropierea vitelor cornute ce 'se află la păscătâre, acela tre-

bue numai

decât să fi observat un fel de muscă

sburând

t
. cum
ca fulgerul împrejurul vitelor şi căutând neconteni
s'ar put6 pune pe dînsele ca să le sugă sângele.
Acest soiă de muscă de coldre cafenie-nâgră, cu ochi fârte
mari şi verdi, iar la mijlocul inelelor de pe abdomen cu un

rând de pete galbene triunghiulare, se numesce în Bucovina: Tăun, pl. Tăuni, Bânzarii, Bonzarii (1), Bonzălăă, pl.
Bonzălăi (2), Căpulta calului şi. Gâză de vite(3);
- (1) Dat. Rom.

din Igesci, dict.

de

I. Danilescu:

«În

Igesci

Zăunul

; — a celor din Frătăuţul-vechiă, dict. de Mich.
se numesce Bânzariti»
St. Coniac: <În satul nostru Zăunul se numesce Bonzariii»; — a celor
din Storojineţ, diet. de IL. Haraga: «Musca, care scâte sângele din vite
dar vitele nu se sperie de dinsa aşă de tare ca de Strechie, se numesce
în părţile nâstre Bânzaritii»; — a celor din Putna, dict. de Sam. Lu-

caciii; —

a celor

saii Bonzariul

din

Vicovul-de-sus,

e un fel de gâză

mare,

dizt. de

care

se

T. lonesi : <Bânzariul

pune

pe vite şi le suge

sângele. Ochii sâi sunt fârte mari și albii-vergi, dar mai mult vergi.
O sâmă dic Bânzarii şi Bonzarii şi Strechiei, însă Bânzariul nu sâ|
mă&nă de fel cu Strechia.»
(2) Dat. Rom. din Braşca, dict. de Gherasim Roşca: « Bonzălăii, când
|
li-i luna lor, frig vitele cu.mușeatul.»
Lucacii.
Sam.
de
dict,
(3) Dat. Rom. din Putna,
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În Moldova: Tăun(1), Bondarii (2), Bondrăș, Bonzălăii(3),
Streche (4), Selepț şi Sclepţ mare (5).
În Transilvania: Tăun, Dăun (6), şi Dăune, pl. Dăuni (7);

“În Banat:

Tăun şi Dăun (8);

În 'Ţ6ra-Românâscă : Tăun, Tăune şi Strechie (9); la Românii din Meglenia: Zăun, pl: tăuni (10); şi în fine la cei din
Macedonia : Zăun (11), Dăvan, Dâăvăn şi Tavan (12);
Pe lângă Tăunul acesta se mai află în ţările locuite de
Români încă şi alte varietăţi:de Zăuni, cari li-s Românilor
asemenea cunoscuţi, şi anume:
(1) Dict. de Iordache Bran din Paşcani: <Tăunul se pune atât pe vite
câtşi pe 6meni. El e ce-vă mai mare decât Strechia. Cu tâte acestea
însă vitele fug mai tare de Strechie Qecât de dînsul.»
(2) Dict. de C. 8. Bucan din Paşcani: <Sunt Bonduri cari se tot pun:
pe vite şi le mănâncă.

Aceştia

sunt

piții; ei vin ca Carabeţii, sing.
(3) Şedetorea,

an. II, Fălticeni

mai

mari

decât

Selipeţii

saii. Sele-

Carabete, de ştiubee».
1893,

p, 150:

i

<Bondrăşi, un

fel de

Tă-

mă ce înţâpă râii vitele. Bongălăi, v. Bondrăşi.»
(4)

G.

Crăiniceanu, Nomenclatura română-latină din istoria naturală,

publ. în op. cit., p. 345.
o
Da
(5) Com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean : «Selepțul (tăunul) îi groza
animalelor, mai ales cel mai mare.»
|
(6) Com. de d-l Paul Oltean, învăţător în Haţeg»: «Ddunii, insecte

cari muşcă caii.»
(7) AL. Vicii,

!

Glosariă,

p. 29:

«Dăunele,

o muscă

o

sură (Strechia) care

pişcă vitele şi pe '6meni.:Tăunul (Merişori).»
(8) Com. de-d-l Aur. Iana, preot, şi de
Maidan.
(9) D. Ananescu,

Zoologia,

p. 235;

—

d-l Jos.
B.

Olariih,: învăţător

Nanian,

— Gazeta săteanului, an. V, R.-Sărat 1888, p. 229

Zoologia,

p.

în
146;

şi 235; — com.:de

S. Sa păr. T. Bălășel: «Tăun, pl. tăuni, se mai gice la sing. și Tăune,
art, Tăunele. Tăunele este o muscă mai mare ca cele ordinare şi trage
mai mult la vite, în pielea cărora își înfige ciocul şi le suge sângele»
" (10) Per. Papahagi, Românii din Meglenia, publ. în revista Tinerimea română, Noua serie, vol. V, p. 290.
(11) Gust. Weigand, Die Aromaunen, II. Bd., Leipzig 1894, p. 52 şi 833,
(12) Per. Papahagi, Din literatura poporană a Aromânilor, p. 312:
« Tăunul se numesce Davan şi Tavan. 'Tăuni se găsesc mulţi pe câmpia
Salonicului și când dorm cărvănariă şi cei-lalţi în timpul verii prin partea locului de aci, suferă frte mult din partea lor. Ei pătrund chiar
prin haine cu înţepăturile»; -- Idem, : Românii din Meglenia, loc.
cit.;
— com. de d-l Chr. Geagea» : «Davan e un fel de muscă, care
se pune pe
cai în timpul verii şi înţâpă aşă de tare vitele, că le scâte
sânge.»
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Tăunul sai Tăunele de tâmnă, lat. Tabanus autumnalis;
Tăunul sai Tăunele albii, lat. Tabanus albipes şi
Tăunul sai Tăunele negru, lat. Tabanus Morio (1).
După spusa Românilor din unele părţi ale Bucovinei, până
ia Sânt-llie Tăunsi petrec mai cu sâmă prin păduri. De la
Sânr-llie însă înainte părăsesc pădurile şi se retrag la ţeră,
unde muşcă apoi f6rte tare vitele cornute şi caii (2).
După spusa altor Români însă, tot din Bucovina, ei nu
se pun în acelaşi timp pe tâte animalele ca să le sugă sân-

gele, ci în luna lui Iunie şi Iulie se pun mai mult pe vitele

pe cai. Pe la sfârşitul

şi Septemvrie

cornute, iar în August

mai arată până la

se

însă se ascund şi nu

lui Septemvrie

începutul verii anului viitor (3).

Iar când le succede a se pune pe vre-o vită, aşă de tare
o înţâpă, că din locul unde a fost înţepată, îndată începe
|
sângele a ţâşni şi a curge şiroiil.
atâta
cu
şi
Cu tâte acestea însă vitele nu fug aşă de tare
spaimă de dînșii, ca de Strechie (4), ci numai se ascund
prin tufişe sai! prin ape şi-se apără, cum pot, cu capul, cu
Ba

unii dintre

dînşii sunt aşă de lacomi

că nu se mulţumese
se pun

chiar

pe

i

A

picidrele şi cu c6da.
6meni

vitelor, ci adese-ori

sângele

numai cu

şi cât ai bate

şi de îndrăsnetţi,
îi înţâpă

în palme

şi

pe aceştia şi prind a le suge sângele. din
or
Românil
ul
blestem
şi
apoi
"De aici se vede că vine
Bucovina

”

“

şi Moldova:

Bâ-te-ar tăunii!
ori:

Mânca-te-ar tăunii! (5) —
(1) În Bucovina şi Ţera-Românâscă;—ecf. Gazeta săteanuliii, an. V, p. 235.
(2) După

spusa

Rom.

din

Stupea,

dict. de

Joan

Savu;—

Frătăuţul-vechiii, dict. de Mich. St. Coniac.

(3) După spusa Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de
celor din Frătăuţul-vechii, dict. de Mich. St. Coniac.

(4) După

spusa

a celor din
—

T. Ionesi;

şi a

i

Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucacii ;—a

celor din

Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan: <De Tăun nu îuge vita aşă de tare, cum
se
fuge de Strechie. Ori şi cât de mâle să fie vita, când aude Strechia,

duce pe lume>;—şi

a celor din Storojineţ, dict. de I. Haraga..

(5) Dat. Rom. din Oprişeni, dict. de Iacob Popovici.

.
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„i... Care “se aplică
az

unui

“mult din munca
Apoi: -

om

fârte

şi sudrea

ă

lacom,

ce

caută

a trăi

mai

altora.

Duce-te-al ca tăunul 1—

adecă: umblă-o-ai, cum: umblă

Zăunul după

hrană,

Şi :

Se duce ca tăunul! —

adecă:

umblă

hrăni (1).

pribâg,

|

-

nesciind

unde

şi

cu

ce

-s'ar

put6

Fiind înţepăturile Zăunilor nu numai fârte usturăci6se
şi nesuferite, ci tot odată şi forte pericul6se, de 6re-ce Tăunii
î6rte lesne pot străplânta diferite bâle de la animalele, cărora le-ai supt mai nainte sângele, de aceea Gmenii trebue
tot-deauna, pe. cât le este cu putinţă, să se ferâscă de înţepăturile lor (2).

Spre scopul acesta, după spusa Românilor din unele părţi
ale Bucovinei e bine de a afumă vitele, cari se află la păscăt6re, cu fum de gunoiă, iar pe cele de la trăsuri, fie
boi sait cai, de a le spălă cu zâmă de frunze de nuc, penîru că în casul dintâiii Tăunii fug de fum, iar într'al doilea,
fiind z6ma de nuc forte amară, Zăunii sai Bonzălăii nu
pot suferi şi din causa acâsta apoi nu se apropie nică de
vite şi nici de Gmenii ce se află în apropierea acestora (3).

Iar dacă cu-t6te acestea a fost-vre-un om înţepat de-vre-un:
Tăun, ca să nu i se întîmple nimica, se dice că e bine să
se ungă pe locul înţepat cu pămînt saii cu oţet (4).

-Un cântec de nuntă, usitat mai cu s6mă în A/oldova, sună

precum

urmâză:

|

Frunză verde lăcrămisră,
Lado,

Lado,

Lasă

surisră !

Du-te 'n haine de mirâsă

La bărbatu-tăii acasă.

Că

.

Lasă

„Lasă

mamă, lasă tată,
de-acum

eștă măritată,

fraţi, lasă surori,

grădina cu flori,

(1) Dat. Rom. din Pașcani, dict. de Iord. Bran.
(2) Cf. Gazeta săteanuluă, an. V, p. 235.

|

(3) Dat. Rom. din Braşea, dict. de Ger. Roșca; — şi a
celor din Gala=
nesci, dict. de George Cârstean: «Ca să fugă Bonzarii
li se dă fum de

nuc de surcele,de fân mucedit sai şi de alte cele, și apoi fug.»
(4) Per. Papahagi,

Din literatura Pop.

a Aromânilor,

p. 319.

-
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Şi la maica ta tei dute,
Chiar atunci şi nici atei: e9Rrnsă
_ Când bondariu-a face miere,
Când a face plopul pere
Şi răchita vișinele,
„Să-ţi alini pofta cu ele! (1).

-- .
Ca tu singură să fii
.
copii.
de
O grădină
Lado, Lado, nu mai plânge:
Mijlocelul nu-ţi mai frânge, .
Că acasă te-i întorce
| Când pe strat inuls'a tOrce,

Sub cuv. Bondariă atât Românii din Bucovina, cât şi cei
din Moldova, înţeleg două specii de insecte, cari nu aparţin
uneia şi aceleeaşi familii, ci sunt cu totul deosebite una de.
alta, şi anume:
|

a) Bombus
şi face miere,
Tabanus

b)

terrestris F., care „se ţine de familia albinelor
şi
bovinus

familia

de

ţine

se

L., care

muscelor,

şi ca atare nu face miere.

Deci sub Bondariul din doina acâsta e, după părerea mea,
de a se înţelege numai Tăunul, lat. Tabanus bovinus L. şi
nici

de

Causa

cum

Bondariul,

lat..

terrestris

Bombus

F.

însă de ce atât cel dintâiii cât şi acesta se numesc de

popor Bonzariti şi Bondariii e că amândouă speciile acestea
de

insecte, când

sunet

răsunător,

sbâră,

care

bonzăese,

se aude

ca

adecă

produce. un

bânzz,

bonzz

sau

fel

de

bondz.

Spre fine mai amintesc încă şi aceea că Românii de pre-

tutindeni, cari. nu se.prea împacă cu s6crele lor, când voesce
a le luă pre acestea peste picior, dic că de dragi, ce le sunt,
le ţin cu untură sai cu maje de Țânțar şi cu: căpețină
de Tăun.
Dovadă despre acâstă iubire mult, puţin generală, ce o arată ginerii faţă de s6crele lor, avem, între multe altele, Şi.
următ6rea doină din 'Țâra-Românâscă:
| Frunzuliţă ae arțar,
M& dusei la măcelar,
Luai maţe de Țânţar,
Căpeţină de Tăune, ii
Făcui

s6cră-mi

legume,

.

Pusei masa pe-o nuiă
Şi cinstii pe s6cra mea
(1) V. Aleesanari, Poesii poporale ale Românilor, Bucuresci 1886, p. 383.
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“Sooră mea s'a bucurat - .
Și-a mâncat pân” a crăpat (1).

“În fine o s6mă de băeţi, cari umblă

cu vitele la păscut,

când văd că Tăunii supără prea din cale afară vitele, ai
datină de a-i prinde şi'a băgă în abdomenul fie-căruia pe
care l-ai prins câte un paiii şi ai da apoi drumul să sbore.
„- Tăunul,

vădâ&ndu-se

ca împușcat, .

scăpat,

se duce

o

cu paiul după dinsul

.

|

De aici a rămas apoi și vorba:
Fuge ca tăunul cu paiul,

S'a dus ca tăunul cu paiul în c...,

adecă: n'a isbutit în treba ce a avut să facă (2);
A rămas cu degetu în gură
Ca tăunul cu paiul înc...,

adecă: păcălit, prost (3).
|
Tăunii de regulă nu trăese în societate.
Deci când năvălesc Tăuniila vite într'un număr mai mare

şi le pișcă

r&ă, e semn

că va plouă

curând.

A, fi ca tâuniă
îns6mnă : a

Iar:

|

fi fârte rari, colea, colea câte unul.

Şi:

A început a-i da tăunii,

adecă : a început ai da fire rari
în popor: «<a început a-i da și lui
de: ca început a i se ivi fire de
cu același înţeles ca și gicerea: <a

de barbă. Adesea se aude
câte un /ăune», cu înţeles
barbă». Acâstă gicere este
început a-i da tuleele» (4).

(1) Revista poporului, an. VII., Bucuresci 1898, p. 59.
(2) Com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean
;—cf. Zanne, Proverbele fonânilor, vol. I, p. 668. .
”

(3) Zanne, Proverbele Românilor, vol. II, .p. 107,

(4) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel.

STRECHIA.
(Hypoderma bovis De. Geer.)
Nu unuia şi nu odată cred căi

| |

se va fi întîmplat să vadă

în decursul verii şi cu deosebire în dilele cele mai căldur6se din luna lui Iulie şi: August, cum o s6mă de vite cornute îşi ridică de odată c6da pe spinare şi apoi cu câda şi
cu capul ridicat în sus prind a îugi mâncând pămîntul în
cotro le duc ochii şi picidrele.

Causa

acestei fugi neobicinuite îîn decursul celor-lalte luni

de peste an nu e nimie alta, fără numai spaima şi gr6za cea
mare ce o aii vitele cornute, şi anume bovinele, de o insectă
din familia Estridelor, anume: Strechea, pl. Strechi, saii Strechia, pl. Strechii, numită altmintrelea în Bucovina şi S/rechiii,
Strechiul vitelor (1), Bonză, pl. Bonze, Bonzariii (2), Selepţ,
pl. Sclepţi şi Selepț mic (3); în Moldova : Strechie (4), Selep și -

Solepij (5); în Transivania: Soleps, pl. Sclepsi (6) şi Selef, pl.
(1) Dat. Rom.

din

Frătăuţul-vechii,

diet. de

Mich.

St. Coniac,; precum

"şi a altor Români din Bucovina.
(2) Dat. Rom. din Frătăuţul-noi, dict. de Nic. Rusu; —a celor din Galanesci, dict. de George Cârstean şi Ioan Ungurean ; —a celor din Vicovul-de-jos,

dict. de Sidor

Calancea.

,

(3) Dat. Rom. din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan.
(4) Dat. Rom. din Bogdănesci, jud. Sucâva, dict. de Nic. Const. Carp:
<Strechia

e mai mică decât Bondariul, care bonzăesce tare şi care muşcă

vitele ; —a celor din Oprişeni, jud. Sucâva, dict. de George Iacob: «Strechia e pestriță şi numai ca o muscă de mijloc de mare. De Sirechie
fug vitele mai tare decât de oră-ce, și nu numai.când le muşcă, ci şi
numai când trece pe dinaintea lor.» .
(5) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de C. S$. Bucan: «Selepiţii îîs mânânţei
şi vărgaţi, cu pătături cenuşii şi gălbii. Ei mușcă fârte tare'vitele=;—ci.

Şegătorea, an. III, Fălticeni 1894, p. 87.
(6) Gazeta Transilvaniei, an LXI, Braşov
“ Marian, Insectele,

.
1898, No. 234, p. 5.

.
23
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Scleţi (1); în 'Ţera-Românâscă : S/rechie (2); la Românii din
Meglenia: Strecliă; iar la cei din Macedonia: Striglă (3).
Strechia adecă, şi mai ales femeiușca, fiind o insectă f6ârte
lacomă de sânge şi tot odată f6rte îndrăsnâţă, chiar obraznică, cum dă cu ochii de vitele cornute, sbâră împrejurul
lor, le urmăresce bâzâind în tâte părţile, şi nu:se lasă:pânăce nu se pune pe dînsele.: Iară după ce a apucat odată a

se pune, prinde a le înţepă adâne în piele, mai ales de-alungul spinării, şi apoi a le suge cu 'o nespusă lăcomie sângele, până ce se satură şi le încruntă t6tă spinarea, causându-le prin acâsta f6rte mare durere şi usturime.
De

aci vine

apoi că vitele, cum aud

verşunat şi supărăcios duşman
frică şi de gr6ză,

ca

să nu

bâzâitul

acestui

în-

al lor, se sperie şi, pline de

I6'-cășuneze

durere

parea şi sugerea sângelui, prind 'a strechiă,

prin

adecă

înţe-

a fugi

în ruptul capului în cotro le duc ochii şi picidrele, sărind
peste garduri şi dând busta, ca nisce apucate, peste tot ce

lo stă în cale. Ba, ce este încă și mai mult, spaima, grâza,
şi fuga lor e une-ori aşă de mare, că nică nu mai sciii în cotro
al6rgă şi ce fac, din care causă apoi nu una şi nu odată, cădend în vre-o grâpă sait prăpastie, se primejduesce, adecă
își îrânge

vre-un

picior saii își rupe

Se dice însă că dintru început

chiar şi capul.

nu boii nici

vacile

erait

acelea, cari strechiai, cum strechie în giua de astădi, ci
oile. Iată ce ne spune în privinţa acâsta o legendă din Bu-

covina :
«Dice că pe când umblă

Dumnegeii

şi cu

Sân-Petru

pe

pămînt, mergeaii din sat în sat şi din oraş în oraş şi după
ce sfârșiaii şi se săturaă de vădut t6te câte voiaii să'le vadă,

porniai mai departe pe unde vedeaii cu ochii.

cAst-fel într'o gi ajunseră ei într'un codru, 'cât e lumea
de bătrân şi, vârîndu-se în codrul acela, se văqură de odată
rătăciţi. Umblă ei, cât umblă, în colo şi în c6ce, dar nu dai
(1) G. Crăiniceanu, Nomenelatura romând-latină din istoria naturală, publ. în op. cit., p. 313-345.
(2) Com. de S. Su păr. T..Bălășel: «Szrechia e o-insectă de care tug
vitele cu grâză şi furie fârte mare, par'că ar fi ncbune. Şi. acâsta în
timpul verii, când insecta s'a desvoltat pe deplin.»
(3) Com. de d-l Per. Papahagi,
/
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nici de un semn sai măcar de vre-o cărare, ca să aibă pe

a

unde eşi la lume.
- «Acuma

supăraţi

şi

amăriţi, până

în

suflet,

că

nu

sciaii

ce să înc6pă şi să facă, 6tă că li se deschide de odată dina-

de fel de erburi şi flori.
intea ochilor. o poiană mare cu fel
Aici îndată dai.peste un pecurarii, care păsceă o ciredă
de vile. Vitele, deşi eraii în dricul verii, şi o arşiţă ca aceea de te coceai, păsceaii în liniște locului, iar păcurariul
dormiă dus la umbra unui făgan, căci vitele până aiunci nu

aveai obiceii de a strechiă.
şi Sân-Petru,

« Dumnedei

când

deteră

cu ochii de păcu-

rariă, bucuria lor !.. se apropiară de diînsul şi-l deşteptară
din

somn,

cregând

că el îi va da la

drum

arătă

şi le va

_

calea pe unde să 6să din codru.

«Dar p&curariul, întrebat fiind de Dumnegeit sfîntul: în
care parte să apuce, ca să deă mai curând de lumea cu 6menii, nică n'a ridicat capul, spre a le da un r&spuns ome-

nese, ci cum

sta lungit pe

6rbă,

a întins

numai

piciorul

.
drept şi arătând cu dînsul somnoros cum eră, dise:
— «Dacă vreţi să eşiţi la lumea cu Gmenii, apoi ian mer-

geţi în colo că veţi eşi!'— şi după ce rosti cuvintele acestea, se întârse pe altă parte şi se.puse iarăşi pe somn.
omenia
« Dummnegeii şi cu Sân-Petru, tovarășul s&ă, vădând

p&curariului, dise:

e

vei
— sAşă mi ţi-i treba, ei lasă că de astădi înainte nu

grijă,
mai av6 tu când dormi aşă de liniștit şi fară de nicio

aşă de Iica până acuma, că vitele tale nu vor mai pasce
vor duce
le
niştite, ci vor strechiă şi se vor duce în cotro
|
ochii şi picidrele!
rostit Dumnedeii
cum-a
minut,
acel
din
că
«Şi într'adevăr,
şi vitele ai şi
vile
în
Strechia
cuvintele - acestea, a și dat
în tote părţile,
turbate
nisce
început a strechiă şi a îugi ca
şi tot

aşă

strechie

giua de astădi.

ele, când

dă Strechia

între

dînsele,

şi în

e

ca nisce
«Păcurariul, când a vădut că vitele prind a fugi
ca fript de jos
turbate cu c6da ridicată pe spinare, a sărit

îndărăt.
şi a început a alergă după diînsele, d6ră le-a întârce
amdintr'un
Dar de unde? După ce vitele, cât ai scăpără
din apropiere.
nar, se făcură nevădute, intrând într'o silhă
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"« Dumnedeii şi Sân-Petru însă, după ce-l blagosloviră
fel pre păcurarii, se porniră

mai

departe

ast-

fără de a sei unde

vor ajunge pe calea apucată. Iată însă, că după mai multă
cale făcută prin codrul acela, trecând prin mai. multe si/he

sau sihle, seheibi şi smide, dai de odată peste o altă poiană,
"în care un cioban îşi păsceă oile sale. Însă cum le păsceă?

“că oile fugiaii de nu li se vedeai picidrele, când într'o parte,
când în alta, iar ciobanul după diînsele, când încolo, când
în câce, d6ră le pâte strînge la un loc, dar pare că eră
cătură nu alta, căci oile fugiaii de-şi scoteaii ochii.

fă-

«Şi pe când ciobanului îi curgeaii sudorile ca bobul pe faţă
de atâta alergătură şi nu se mai putea ţin6 pe pici6re de obosit co eră, tocmai atunci se apropie şi Dumnedeu cu SânPetru de dînsul şi-l într6bă: în care parte să apuce, ca să
se pâtă întârce iarăşi la lume?
« Ciobanul,

cu tâte că eră necăjit

până

în

suflet,

pentru

că-i fugiaii oile, se opresce locului, își şterge sudorile, cu mâneca

cămășii,

şi apoi dice:

«Poftim, apucați în colo, că dacă veţi apucă în partea aceea
fârte lesne şi de grabă o'să daţide capătul codrului acestuia!
«Şi apucând

ei acea cale, n'a

trecut

mult

timp

şi ai eşit la lume. Iar după ce ai eşit, unde

le-a

la

mijloc

fost

do-

rinţa să 6să, dise Dumnegei către prietenul s&iă:
«De agi înainte oile ciobanului acestuia, pentru sfatul lui
cel prietenos şi bun ce ni l-a dat, nu vor fugi.mai. mult, ca
nisce sălbatice, ci numai când vor fi ploi și vînturi, iar de

strechiat

nici când

nu vor

mai

strechiă, ci vor

pasce E

niștite locului, şi el va av6 timp nu numai să se pue
să se odihnâscă, ci să şi cânte din fluer.

jos,

«Și dintr'acea vreme oile pase frumos, iară pecurariă,
adecă bouarii şi văcarii, când dă Strechia în vite, staii necontenit în pici6re, căci dacă n'ar sta, vitele lumea în cap
ar luă, pentru că din diua, în care a hotărit Dumnegeii ca
nu oile, ci numai vitele, adecă boii şi
de atunci numai acestea strechie» (1).

vacile

(1) Com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac din Mahala.

să

sirechie,
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O variantă a acestei legende, şi anume din Macedonia,
sună precum urmâză:
<Era--veara, nă quă duguroasă ş-caldă, de-ardea soarli na-

foară ca tu ciireap.
„ <Dumnigălu tu eta tea imnă pri padi, adiat ca auş și videa
ţe-i ş-țe nu-i. Cându videa vîră strîmbâtati, mutrea cum di
cum si-ndreagă şi cari s-nu putea, ca vai de omlu strimbu.
«Acşiti nă quă l&-acîţă câldura tu câmpu, di-li cura asudorli pri faţă, că diţeai, «duşi auşlu aestu, s-tuchii di căldură.»
„ «Ş-nă seati, un foc ţe-l eara, şi ţe-li avea uscată grumazlu,
di dqiţeai, că «torea creapă tră semnu ş-nişani mari.»
<AclO, ju z-dirina mîratlu dă-auș, si-li. plângi niila, na iu
astalii un vâcar.
„«Aestu &ara aguniisit, că-l. fugi un boii şi mutrea s-18agiungă și s-l6 aducă, s-lu bagă tu vâcâreadă, iu se-aumbra ş-alanţi boi şi vaţi.
<«Dumniqălu li-păru ghiini, că deadi di niîs şi-li disi:
«Aodqi ncoa re! Nu-ni dai nă chiio de- -apă, că va crep di
seati ?
«Crechi s-nu crechi li-u turnă vâcarlu, nu vedi, că-nă fugi
boulu ? S-alas io boulu,

s-ţ-aduce

aţea

apă?

«Şi nu vru, ne s-li da apă, ne s-li-aspună, iu poati-s-află.
«Dumnigăi ş-câftă di cali. Niarsi cât niarsi și da di un picurar,

te-aligă

asudat

ş-curmat,

şi cu

caplu

discufut.

«Aogi ncoa»>, li qîţi Dumnidălu, nu poţi si-ni dai nă chiie
de-apă, că cripai di seati?
«Si-ţi dai, îli giţi picurarlu, ma-ni fudiră oili, di nu ştii
cum va le-adun tuti d-adun.
|
«Şi picurarlu dusi ma nclo după nă mâgulă, iu ştea, că
cură nă fântână, lo apă tu câciulă şi-li deadi aușlui di biă
şi di-şi astimsi seatea.
«Atunţea s turnă Dumnigălu, li vluisi oili şi lî dimândă,

s hiibă pravda

Dumniqălui. Tu câloari viră oară s-nu. s-ari-

spândască şi s-n6-ariească.
<Apoea ş-adusi aminti di vâcar şi-l blâstimă şi-li gise:
«Totna musca si-li lii adună boilii şi cându vai hiibă câloari şi dugoari mari, tra să alagă vâcarlu cu limba scoasă,

ca acâţat di nafoară.
«Di

aestă

oili imnă

tuti dadiin, ună ningă alantă şi veara,
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cânduii căldură ş-foc, eali se dună sun aumbrată td-amiridii
:
până frângi câloarea.
perlu şi
lia
di-şi
musca,
veara
da
li
boilor
a
«Put tr-acsi
fug, fug, canda sunt acâţaţi di ţiva draţi şi mâratlu di vâcar alagă-alagă, ca lau ş-corbu, s-li-apreadună tu viia a câloariliei şi creapă di seati, ca el ţe nu va.

«De aestă tu câmpu
doauă fântâni. »

Dumnigălu,

nă- alâsă

Daco-românesce :

dogoritâre

verii, o qi

<Eră în timpul

di cât mași în

şi caldă, de ardeă

s6rele afară ca în cuptor.
«<Dumnedeii în vremea aceea umblă pe pămînt, transformat în bătrân şi vedeă ce-i şi ce nu-i. Când vedeă vre-o
strîmbătate, căută în tot chipul să o drâgă şi dacă nu puteă,

|
vai de omul strîmb (nedrept).
(Tesalia), de-i
câmpie
în
căldura
prinse
îl
qi
«Ast-fel, într'o
curgeaii

pe faţă, că diceai

sudorile

«se

sfârşi (lit: duse)

cu

moșul acesta, se topi de căldură.»

«Şi

o sete, un foc ce-i eră şi ce-i uscase gâtlejul, de diceai

că <acuşi

crapă,

spre minune !»

«Pe când se chinuiă sărmanul de bătrân, ca să-i-i plângi de
milă, iacă întimpină pe un văcar.
«Acesta

eră

grăbit, fiind-că

îi fugi

un boi

jungă şi să-l aducă ca să-l bage în văcărâză
„dea

la umbră

şi cătă

să-l a-

unde

(D),

şe-

şi cei-lalţi boi şi vaci.

«Lui Dumnegeii

îi pără bine că dete de el şi-i qise:

—

în c6ce!

<MB&i ascultă

Poţi să-mi dai un pic de apă, căci

(mi- -e) să cr&p de sete?
_— «Crăpi şi (sati) nu crăpi,— îi răspunse văcarul, — nu vedi
coleă, că-mi fugi boul? să las eii boul, să-ți aduc ţie apă?
«Şi nu vroi să-i deă apă, nici să-i spue (arate) unde pâte
ăsi.
s «Dumnegeii îşi căută de drum. Merse ce merse şi întâlnesce (lit. dă) pe un păstor, care alergă asudat şi obosit
şi cu capul descoperit.
u)

Văcăreză este

ocolul, unde

petrec

staulul

boilor şi vacilor. —În. Bucovina

vacile peste vară, se numesce

văcărie,

locul sai

iar cela unde

petrec boii bourie. Păstorul vacilor văcar, iar cel al boilor

bouar.
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«lan ascultă în câce !— îi gise Dumnegeii
— nu poți să-mi.
dai un pic de apă, căci crăpai (adecă : crăp) de sete?
«Să-ţi daii— îi qise păstorul,— dar îmi fugiră oile, în cât
nu. sciii: cum le-voiii:adună pe tâte la un loc.
«Şi păstorul se duse mai încolo după o măgură, unde
sciă că isvorăsce o fântână; luă apă. în căciulă și-i dete bătrânului de băi şi de-şi stinse setea.
:
«Atunci se: întârse Dumnegei, binecuvîntă oile şi le ordonă, să fie vita lui Dumnegdeii. În cărare nici odată să nu

se risipescă şi să nu se răspândâscă.

|

«Apoi îşi aduse aminte de văcar şi-l blestemă şi-i gise:
«În tot-deauna musca să-i adune (ad. gonâscă) boii vara,
când va arde sârele şi când
va fi cărdre şi dog6re mare,
ca să alerge văcarul cu limba scâsă, ca un posedat.

«De asta oile umblă tâte împreună, una lângă alta

şi vara

când e cald şi foc, ele se string, subt umbră în amirid (1),
până se potolesce cărdrea..
«Tot pentru asta pe boi îl. 'gonesce. musca. în timpul. verii, de-şi ieaii lumea în cap, şi fug, fug, par'că sunt posedaţi
de ce-vă dracă şi sărmanul de: văcar alârgă, alârgă ca un
nenorocit (lit. negru și corb) să-i. adune în miegul cărdrei

şi crapă. (sufere) :de'sete, așă cum. nu doresce.
«De asta în şes (în Tesalia)
numai câte-vă fântâni» (2).

Dumnegeii

nu

lasă

decât

De 6re-ce însă dintru început,
după cum ne spune legenda,
oile-eraii“acelea

cari

strechiau,

Dumnedei

n'a

stârpit Stre-

cehia, care le făceă să strechie, ci a lăsat-o şi mai departe să
trăscă, atâta numai că i-a luat puterea ce o aveă mai na-

inte şi i-a dat-o celei de vite (3).
Şi strechia acâsta se numesce

Strechia

oilor, lat. Oestrus

ovis L. saii Cephalomya ovis.
Sirechia de vite are mărimea: “unei albine. Corpul ei e păros şi sticlitor-negru, capul lătăreţ, spatele vărgat, aripile
castanii, picidrele gălbii-roşietice, inelele din urmă ale abdomenului negrici6se,
iar vârful “acestuia galben saii alb
(1) Amiâridg e locul unde se odihnesc vitele pe la miedul dilei.
(2) Per. Papahagi, Din literatura poporană a Aromânilor, p. 809—811.
(3) Com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac.
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ori suriii. Femeiuşca are corp ce-vă mai subţire şi mai întins decât bărbătuşul, iar în partea dinapoi are o ţeve, cu
ajutorul căreia îşi vâră ea ouăle în decursul verii sub pielea

de pe spinarea vitelor.
5
e
Din ouble acestea, cari' sunt lungăreţe, albe, şi numai la

un capăt ai punct negricios, s6 desvâltă
- numite de popor
col6re

peste -6rnă larvele

Coş, pl. Coşi (1), 'adecă nisce viermuleţi de

albă-surie

şi cu capul

negru.

Coșii aceştia, după ce s'aii desvoltat de ajuns, sunt cam
de 2 cm. de lungi și aii o gură fârte ageră, cu ajutorul căreia sug sucul din spinarea vitei aşă, că în cele: din urmă
vita slăbesce văgând cu ochii.
|
ă

Dacă
vOltă

Coșii se lasă pe spinarea
şi cresc: până

în luna

vitelor neatinşi, ei se des-:

Maii

sati Iunie.

Atunci

es a-

fară şi, cădând jos de pe spinarea vitei, se îmbracă într'o
sc6rţă mai gr6să, adecă 'se prefac în coconi (nimfe) şi în starea acâsta staii câte patru septămâni; Din nimfele acestea
se desvâltă apoi viitorele 'Strechi sai Strechii: bărbătuşi şi
femeiusce, cari din noii încep în 'decursul verii a-şi depune
ouăle

pe spinarea

vitelor

(2).

:

|

”

“Tar când începe Strechia a sbură mai tare şi a da mai
mare năvală asupra vitelor, atunci ea, după spusa Româ-

niloi din: Bucovină, gice::

Dă „cuțitul și covata,

Că'ntr'un buc tOtă-mi ești gata!

Cuţitul şi covata,
Că maţele ţi-s gata!-(3)

După spusa Românilor
din Banat, ea ar gice:

Cu furchiţele

|

„Scot jigăriţele
(1) Pretutindeni

în-. Bucovina,

de S. Sa. păr. T. Bălăşel:
lar de

Coşi.

Căci

insecta

precum . și în

«Sfrechia
acâsta

Jtra-Românescăcom.
,-

vitelor bovine,

îşi depune

oule

sub numele popu-

pe pielea

care eşind viermuşii, pătrund în pielea lor.»
(2) Gazeta Transilvaniei, an: LXI, No. şi p. cit.
(3) Cred. Rom. din Straja, com. de 1. Pasailă, stud. gimn.

vitelor,

din
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Şi în ciuvane.
Pun

Iară

după

spusa

ei târbane

celor din

(1)!

7era-Român&scă, ea, apropiin-

du-se de vite, s'ar lăuaă şi ar dice în limba ei:
Adă

::

iataganu

Ca să-i vărs borhanu (2)!

Şi vitele, audind cuvintele acestea, se bagă în t6te răcorile, şi de aceea fug ele aşă de tare, ca și când ar fi. dat
Ueigă-l-crucea peste dînsele, cu c6da ridicată pe spinare, un
semn că le prigonesce Strechia (3).

Pe lângă acâstă credinţă, copiii din Țera- Românescă, cari
pasc vitele vara, mai aii încă şi următ6rea datină, şi anume :
Câna văd ei că a dat Sirechia în vite, voind ca să le
domolâscă, recit6ză neîncetat următârele versuri:
Strechia,
"Urechia,
Balegă

C6da

de îie

să se mâie!

|

Iar când voesce să facă pre vite ca să deă Strechia
twînsele, atunci recit6ză mereii aceste versuri:

în-

Strechia,
Urechia,
Balegă de mânz,

Câda să se țien sus (4).
Strechia oilor e cu mult mai mică decât Strechia vitelor.
Ea are corp. mohorît, mai peste tot gol, numai vâriul ab-

domenului
spatele

acoperit cu puţin

cu nisce petițe negre.

gust și Septemvrie, mai
pase oile.

cu

pufuşor
Ea

mâle,

se arată

sâmă

(1) Com. de d-l Ios. Olarii din Maidan:

pe

iar fruntea
în luna

locurile acelea

lui

şi
Au-

unde

<furehițe=fureuliţe ; jigărițe

= plămâiii sai plămâele; ciuvane = troci .saii
pentru plamada pânei ; iârbane == burta vitelor

coveţi mari, . cizvane
cornute.

(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
(3) În Bucovina şi '"Țâra-Românâscă, . com. de S. Sa păr. T. Bălăşel:
«Şi vitele, înțelegând limba ei şi fiindu-le frică că le vor vârsă borhanu,
ridică c6da în sus şi fug de se prăpădese»>.
(4) Com de Sa păr. T. Bălășel.
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Şi de 6re-ce Strechia oilor are datină de a-și depune outle
sale de regulă în nările oilor, de aceea oile, cum simţese că
se apropie de dinsele, se strîng la un loc, își bagă capul

una sub alta şi-l plâcă cât se pâte de tare spre pămînt, anume ca să nu p6tă ajunge la nasul lor. Dar'cu t6te acestea Strechia totuşi ajunge şi-şi depune ouăle sale în nările
oilor.

Din ouăle acestea în scurt timp es larvele, cari se -numese
în limba poporului

Carabefi, sing.

şi cari se acaţară apoi până lângă

Carabeţ

şi Carabete (1)

frunte unde petrec aprâpe

nouă luni. După aceea lăsându-se a fi strănutate jos, se vâră
-în pămînt şi aici se prefac apoi după 7—8 săptămâni în insecte

depline.

* În fine trebue să amintesc şi aceea că Strechia a dat nascere
încă şi următârelor gicale:
A da strechia,
adecă: a fugi de Streche. Se gice însă şi de cine-vă, carea
plecat de unde-vă, fără să spue unde se duce.
|

" adecă:

A fugi ca de streche,

a fugi iute.
A

o strechiă,

a îugi iute, a plecă de unde-vă.
Strechia e mică şi fug vacile de ea,

adecă: se pâte întîmplă ca unul
cu mult

mai
|

adecă:

mare

mai mic să birue pe altul

ca el și să-l facă

a-i sci frica.

Te strechiez,

te fac să fugi ca de Sfreche (2).

(1) Segătorea, an. V, Fălticeni 1899, No. 4, p. 54: «Carabeţi = viermi
mari, ce se fac mai ales în nasul cârlanilor slabi și în apă clocită. Sing.
.
Carabete.».
(2) Com. de 8. Sa păr. Bălăşel.

MUSCA CALULUI
(Gastrophilns equi Fabr.)
Cel ce va fi fost mai adese-ori în decursul verii, când s6rele
arde mai tare şi căldura e mai mare, pe vre-un imaş sai
tol6că, unde se află mai mulţi cai la păscut, sai şi în alt
loc unde se află cai la păscătâre, acela cred că trebue nu-

mai decât să fi observat cum une-ori caii aceştia dai necontenit din cap, sar cu picirele de dinainte în sus şi se

“muşcă cu gura de genunchi, sai se pun doi câte doi faţă
în faţă şi, stând ast-fel cu capurile încrucișate unul peste
grumazul celuă-lalt, dai! mereii din c6dă în drâpta şi stânga.
Causa acestoi necontenite dări din cap şi din c6dă eo
muscă de care se apără ca să nu-i musce şi care se numesce

în Bucovina: Musca calului, Muscă de cal (1), Gâza calu|
luă (2), Strechia cailor (3) şi Trântor de cai (4);
în
(5);
în Moldova: Musca calului şi Strechia calului
âra-Românâscă:
“

(1) Dat

Rom.

din

Muscă de cal (6) şi Musca

cele mai

multe

părţi

cailor (1).

ale Bucovinei, în deosebi

însă

< A/usca calului e aceea de

a celor din Frătăuţul-noiă, dict. de Nic. Rusu:

în sus»; —a
care strechie caii, daii mereă din cap, din câdă şi sar
e un fel de
calului
«Musca
:
Horodnic
Chirilă:
de
dict.
acelor din Bilca,
decât musca
muscă galbenă, care trăesce la pădure. Ea este altmintrea
nu bate la vite.»
vitelor. Când bate Musca calului la cai, cea a vitelor

(2) Dat. Rom.

din

Vicovul-de-sus,

dict. de

Vicovul-de-jos, dict. de Sidor Calancea.

(3) Dat, Rom. din Frătăuţul-vechiu, dict.

(4) Dat.

Rom.

din

Frătăuţul-vechii,

T.

celor din

Ionesi; —a

de Mich. St. Coniae.

dict. de Mich.

St. Coniac:

capătă
torul de cai se face în gunoiul cailor şi după ce
se pune pe botul cailor şi-i muşcă.»
(5) Dat. Rom. din Dumbrăveni, jud. Botoșani,

diet. de Gr.

(6) Gazeta săteanului, an. V, R.-Sărat 1888 —89, p. 150.

<Trân-

aripi sboră și
.
Olarii.

este aceea care șâde
(7) Com. de S. Sa păr. T, Bălăşel: « J/usca cailor
cailor,»
ale
dinainte
mai mult pe la ochii şi părţile de
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La Românii din Macedonia și cei din. Meglenia:
cal (1);
Iar la cei din Istria: Bumbar (2);

Muscă di

Lat. Gastrophilus equi Fabr., Gastrus equi şi Aestrus equiMusca acâsta obicinuesce a-şi depune ouăle sale pe partea

dinainte a cailor, şi anume po genunchi, pe şolduri, pe gât
şi pe c6mă.

Din ouăle acestea, cari aii col6re
curs

de

vre-o trei

albă-cenuşie,

es în de-

s&ptămâni larvele, cari se numesc

de

către

“Românii din. Bucovina şi cei din Moldova: Trânzi, sing,
Trânz şi Trâmnşi, (3), iar de către cei din Macedonia: Sahăţi (4), şi cari se acaţă apoi de piele.
- Caii, simțind gâdilătura ce o causâză Trânjii, se scarpină cu
dinţii şi se ling, şi prin acâsta,fără să scie şi săvreă, îi înghit-După ce i-au înghiţit şi ai pătruns acuma în stomach, Zrânjii
se lipesc de acesta şi aici trăesc ei apoi prin sugerea su-

cului din membranele
aceea, eşind

singuri

stomachului

aprâpe un an, iar

după

sai daţi fiind afară, se prefac prin gră-

meqile de gunoiii, în pămînt, sai printre gringile grajdurilor
în nimfe şi apoi în insecte depline.
Românii

din

1foldova.

scapă

caii. de

Trânjii,

cari

la

eşi-

rea lor din stomach se ţin prin un timp 6reşi-care de găâza
acestora, prin aceea că-i curăţesc cu. mâna, sait le dai să
mănânce secară prăjită în ovăs (5).
Românii din Macedonia îi curăţesc asemenea cu mâna

spală gădza cailor prin mai. multe
căldicică

și cu săpun

sai

gile de-a rândul cu apă

(6).
7

(1) Com. de d-l Per. Papahagi: «Musca di: cal== musca ce trăesce pe
cai şi catâri (Oestrus equi)>; —Idem, JMegleno-românii, studii einografico-filologic.

Partea

II, Bucuresci

1902, p. 97.

(2) Dr. Gust. Weigand, Fiinfler Jahresberichi des Iustiluis fiir rumănische Sprache (Rumănisches Seminar) zu Leipzig, Leipzig 1898, p. 305.
(3) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi;—
Dr. N. Leon,
Zoologia medicală, p. 11; — Șegătărea, an. IV, Fălticeni,p. 121: «Trânjii
sunt nisce parasiţi,

ce trăesc

în partea intestinului gros, numită rectu,

și produce calului o fârte mare „mâncărime.
ce nu ling sare fac Zrânji.»

Poporul crede că numai caii

_(4) Per. Papahagi, Din literatura pop. a Aromânilor,
(5) Șegătorea, an. IV, Fălticeni, p. 121.

(6) Per. Papahagi, Din literatura poporană

p. 333.

a Aromânilor,

p. 333.
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Totla Românii din Macedonia, şi anume la cei din Epir, mai
există şi credinţa că dacă Musca di cal se pune pe om,
acesta trebue să o pringă şi să-i rupă capul, fiind-că alt-iel
se întorc înstrăinaţi din drum iarăşi în străinătate (1).
Saii: «dacă Musca di cal, lat. Oestrus equi, vine la tine,
să o pringi şi să-i tai capul, fiind-că dinsa te vestesce căo
rudă saii 6spete îţi vine din depărtare, şi dacă nu-i tai capul,

oa se duce şi-l întâree din drum»
Afară
mai

de musca,

există

încă

despre

una,

care

(2).

care ne-a fost până
asemenea

se

aicia

numesce

vorba,

Musca

ca-

lului şi Gâză de cai (3), lat. Gastrophilus haemorrhoidalis L.
Femeiuşca

acestei

musce

își

depune

calului, şi chiar în nările şi gura

ouăle

sale sub

acestuia. Cu

tâte

coda

acestea

însă ea nu,aduce atâta răi calului
ca cea descrisă 7nai sus (4).
În fine a treia specie de muscă, care se ţine tot de fami-

lia Muscei calului şi se arată mai ales în luna Strechiei (5),
însă
Musca

care nu
vitelor,

supără

numai

numită

pe cai, ci şi vitele cornute, este

altmintrelea

în

Bucovina

şi Pânza-

rii (6), Bânzariă de câmp (7), Bonzariii (8), Bonzarii de
vite (9); în Moldova: Bondariăi (10), Bondarii de câmp şi
Bondariui de pădure (11); iar în fera-Românăscă: Musca
vilelor (12), lat. Gastrophilus
(1) Com.

de d-l Per.

(2) Per. Papahagi,
(3) Dat. Rom..din

pecorum

Papahagi.

Fabr.

.

:

Din literatura poporană-a
Vicovul-de-sus,

Aromânilor,

p. 312.

dict. de T. Ionesi.

(1) Cf. Gazeta săteanului, an. V, p. 151.
(5) Dict. de MăriGra

Dutcă

din Budeniţ.

(6) Dat. Rom. din Budeniţ, dict.
mesce musca, care mușcă vitele.»

de

Mâr.

Dutcă:

<Bânzarii

(7) Dat. Rom. din Igesci, dict. de Ivan Danilescu.
(8) Dat. Rom. din Carapcii, diet. de Vasile Cârciii,
(9) Dat. Rom. din Bilca, dict. de Chirilă Horodnic : «Bonzariti
se numesce musca, care mușcă vitele.»

se nu-

de vite

(10) Dat. Rom. din Bogdănesci, jud. Sucâva, dict. de Nic. Const. Carp:
«Bondarii

se numesce

musca,

care face

mare

sgomot

când

sboră,

iar

când se pune pe vite le muşcă. Bondariul e mai mare ca Strechia.»
(11) Dat. Rom. din Moldova, com. Oprişeni, jud. Sucâva, dict. de George
Iacob

: «De

Bondarii

nu fug vitele aşă

mai se apără cu capul şi cu câda.»
(12) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

de

tare ca de Strechie,

ci nu-

MUSCA.
(usca

domestica L.)

Sub cuv. Muscă, dim. muscuţă şi musculiţă, înţeleg Românii de pretudindeni mai multe spec de insecte din aqiferite familii.
„Noi însă în articolul de faţă, vom vorbi numai de. acele
Ausce, cari se ţin de specia J/uscei de casă.
Iar J/uscele, cunoscute Românilor după nume, cari se țin
de acâstă specie, sunt următârele:
Musca mare, Muscă albastră, Muscă de carne, duscă năsdrăvană, Gâză de carne şi Bonză, ast-fel în Bucovina;
în Transilvania însă: Muscă mare şi Bornă (1); în Moldova şi 'Ţâra-Românâscă : Muscă albastră, Muscă de carne,
Musca hoiturilor, Musca slârvurilor,
Muscă mare şi Ius-

cocă (2); iar la Românii din Meglenia : Juscă
lat. Musca
(1) Com.

di car ni (3);

vomitoria Le
de d-l Paul

Oltean,

învăţător

în Haţeg;—

d-l Andr.

Bârsan,

profesor în Braşov, îmi scrie cu privire la numirea Bornă următârele:
aBornă, pl. Borne, după împărtăşirea școlarului I. Şandru din Viştea
inferi6ră, se numesce o musculiță cu pici6re lungăreţe, care umblă inai
ales nâptea. >

(2) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 10;— Gazeta
p. 229;

—

Gr.

G. Tocilescu,

JM/aterialuri

săteanului, an. V,

folkloristice,

vol. I, partea 1,

Bucuresci 1900, p. 512, 513, 5:6 şi 59! ; — com. de S.S. păr. T. hălâşel:
«Mai este o muscă mai mare ca cea ordinară şi de coldre zerde-albastră. Acâsia

este Musca

hoiturilor

saă

Musca

stârvurilor

mârte,

că-

reia îi place să mănânce cărnuri, pe cari își depune ousle în fârte scurt
timp.»
(3) Per.

.
N. Papahagi, Megleno-Românii,

p. 97.
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Musca

acâsta

se

numesce

Muscă

aceea pentru că este cea mai mare

mare

între

şi Muscoiii,

de

t6te muscele din

seminţia ei; Muscă albastră, pentru că abdomenul ei e strălucitor-albastru; Muscă sai Gâză de carne şi Musca hoilurilor, pentru că are datină de a-și depune ouăle sale atât
pe carnea
cea prâspătă. cât şi pe cea stătută precum şi pe
ranele vitelor, când vre-o vită e sgâriată (1); Muscă nă-

sdrăvană, pentru că dacă trece mai de multe ori pe dinaintea unui om, acela trebue numai decât să păţâscă ce-vă (2);
iar numirea de Bânză şi Bornă îi vine de la sunetele bânzz
şi bOrrnn, cari le produce când sbâră şi cari se exprimă
prin verbul a bonzăi şi a bornăi, pentru că ea bonzăesce
saii bărndesce cu mult mai tare şi mai gros decât Musca
de casă, precum şi prin substantivul bonzăire şi bonzâitură,
bornăire şi bornăitură.
Numirea de J/useă mare a acestei varietăţi de muscă o
întâlnim, afară de vorba de t6te dilele, încă şi în următorul cântec de copii din Ţra-Românsscă, jud. Vâlcea, com.
Horez :
Qie, 6ie, rapână,
Şade'n ce... şi dapână,
Și se r6gă rugului
Şi se'nchină cucului :
— Cuculeţ, Măria ta,

Peste-un

gros

Furnigos,
Ţâşti

un

epure

flocos.

Să-mi dai ăl cal porumbac

Mă dusei la Musca mare; .
Musca mare treeră,
Cu fetiţa lângă ea,
Cu fetiţa cu chitie

Să m5

De

Venii pân! la dumnâ-ta,
duc pân!

la Novac,

spanghie,

|

C'am audit,
C'a făcut
Trei feţi

Cu pană de ciocârlie.
— Dă-mi, fetiţă cheile !

Logoteţi,

Vai de mine,

Unul a murit
Ş'unul a perit ;
Unu'n munte s'a suit;

Sunt

Muntele s'a surpat;
Apele sai turburat

Alburuş cra s'aprindeă,
Raiul se deschideă;

—

()

După spusa Rom.

(2)

Cred.

Rom.

(3) Sub Alburuş

din

Nu-s

la mine;

la badea'n Bucuresci,

Sus la curţile domnesci.
M& dusei la Alburuş (3).

din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi.

Ilișesci, dict, de Vasile

Ungureanu,

cred că e a se înţelege aici albina.

agricultor.
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Crucea'n .casă, ...
Crucea'n masă,
-

Dumnedeii
Precum

.

:

Iomete,
Înflorete,

cu noi la masă.

_Dumnedei

|

să ne erte (1)...

şi în următârea variantă, tot din fer a- Românescă,

jud. Olt, com. Drăgănesci:
Qie, 6ie rapănă.
Ş6de jos şi dapănă

|

Și se râgă rugului
Și se ?nchină cucului.
— Cucule, Măria ta,
- Dă-mi un cal porumbae
Să mă duc la sora mea,
Cam audit .
Ca făcut

|

Că

Logofeţi.
Unu a murit,

Talion fecior de domn,
Cu tichie de frânghie,

Larva
pe

_]

muscei

carne

sati

acesteia,
în

ranele

|

Încălecai pe pestricidra,
M& dusei la Jfusca mare.
Musca mare trieră
Şi-a mai mică vîntură,
Păduchele premeteă,
Puricele măsură. . .
— Eși, Voichiţă la portiţă,

Trei feţi

Unu a pierit,

ea

Unu'n munte s'a suit.
Tiri, tiri tangarana,

care

te châmă

Talion,

Cu pană de ciocârlie! (9).

ese

vitelor

din
şi

ouăle

cari,

cum

ce le depune
prinde

a

se

desvoltă, se nutresce din acestea, se, numesce în.unele părți
din Bucovina : : Mușiţă, Moșiniţă (3) şi Muşșiniţă (4), în altele

însă, precum

bună-dră în Pătrăuţ

pe Siret: Câciţă, pl. câ-

„cife (5); în Moldova: Mușăţă (6) şi Mușiţfă (7); iară în 'ŢâraRomânâscă: Mușiţă se numesc numai ouăle acestei musce
(1) Gr.

(2) Idem

G.

Tocilescu,

op. cit., p. 512.

de eadem, p. 513;—cf. şi p. 516: Cântecul cucului,.

(3) Numirea acâsta e usitată mai ales în Şcheia, distr. Sucâva, dict.
de Gavr. Berarii: « Viermuşorii din ranele vitelor, cari se fac din ousle
Auscelor mari, se numesc Moşiniţă.»
(4) Dat. Rom. din Braşca, distr. Sucâva, dict. de Ger. Roşca. — în
Bucovina, şi anume în apropierea oraşului Siret, se află o comună românâscă, care asemenea se numesce Aaşiniţă.
(5) Dict. de T. Ionesi.
-(6) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 11: «Larvele de Muscoii, lat.
Musca vomitoria, se numesc în special Muşiţă».»
(7) Dict. de Iordachi Bran, pălmaş în Paşcani, şi com. de d-l S. Theo-

dorescu-Chirilean: Musca de carne e mare

Ea depune f6rte multe ouă, şi atât „ouăle
dintr'însele, se numesc Muşiţă.»

şi când sb6ră sbârnăe tare.
acestea cât şi larvele, ce es
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depuse

în grămăgidre,

pe

când

viermii,

adecă

larvele,

cari

es din Mușiţa acâsta, şi cari se văd într'un număr mare pe
cărnurile împuţite şi pe stârvurile animalelor aruncate pe
câmpuri, cari aii un miros grei, puiuros şi nesuferit, se numese în graiul poporuluicu numele generic de Carefi, sing.

|

|

Carete.

Drept dovadă despre acâsta ne pâte servi încă şi urmă|
t6rea satiră poporană, tot din 7era-Românâscă,:
În vale, ţigane?n vale,
C'a murit o 6pă mare,
Să vii să-ţi daii din ea carne,
Ocaua patru parale.
A murit d'o săptămână,
Este-așă,

Cu

Musca

e f6rte bună,

Careţiă ca pe mână (1).

(2), Muscă

verde

de gunoiii şi Muscă

de baligă (3),

iar în Ungaria: Muscă de băligariii (4),-lat. Musca Caesar L.
Cu musca acâsta, puindu-se în undiţă, dic pescarii că se
prind f6rte bine păstrăvii (5).
Musta, Muscă de casă şi Gâză, numită ast-iel în Bucovina;
în Moldova însă: Muscă, Bâză, Gâză (6); în 'Ț6ra-Românâscă:

Muscă, şi Muscă de casă (7); în Transilvania: Muscă și Bâză (8);
iar la Românii din Meglenia: Muscă di casă (9), lat. Musca
domestica L.
Numirea de

Bâză

cred

musce

a acestei

că-i vine

de la

sunetul bâzzz, pe care-l produce ea când sbâră şi mai ales
(1) Com.

de S. Sa păr.

T. Bălăşel.

ilean:
(2) În Bucovina şi în Moldova, com. de 4-l S. Theodorescu-Chir
găsesce
se
adese-ori
şi
«Musca verde e singuratică pe câmpii şi dâluri
pe baligă de cal și de vacă.»

(3) În Bucovina.
(4) Com. de a-l El
în bâligariul vitelor
argintie.»
(5) Com. de d-l S.
(6) Segătbrea, an.
(7) B. Nanian,

|

|

Popp: «Mai este încă un fel de muscă, care trăesce
şi are nisce aripi tari, vârtâse. Ea e de colbre verde
Theodoreseu-Chirilean.
II, Fălticeni, p. 149.

Zoologia,

p. 146.

(8) Alexiii Vicii, Glosariii, p. 20.
(9) Per. N. Papahagi, Megleno-Românii, p. 97.
Marian, Insectele.

24
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când cade jos pe spate saii când dă în vre-o pânză de paingăn şi nu pâte scăpă dintr'însa. Tot de la acest sunet vine

şi verbul a bâzăi, bâzâi, bâzăesce, precum şi subst. bâzâire
şi băâzăâttură.
Muscuţă, Muscuţă mânânțică,

Muscă

ntgră

şi Muscă

ce-

nuşie, lat. Musca corvina L.
Musca acâsta se numesce JMuscuţă şi Muscă mânânţică,
de aceea pentru că ea e numai ca. sămînța de cânepă de
mare, iar Muscă negră şi Muscă cenușie, pentru că bărbătușul e negru ca corbul, iar femeiușca cenușie.
Acest soi de muscă petrece mai ales la câmp, şi când
vitele sunt

tare

asudate,

se pun

cu sutele şi sug sudârea de

pe ele mai ales în dricul verii, când e căldura cea mai mare,
şi prin acâsta devin f6rte supărăci6se și nesuferite (1).
T6te

muscele,

câte s'au

înşirat

până

aci,

ai mult

puţin

ochi mari. Poporul însă despre ochii nici uneia nu scie să
ne spună, ca despre a celei de casă, de ce sunt ci aşă de
boldiţi şi înholbaţi. Despre niărimea şi roşâţa ochilor Museci
de casă însă o legendă din Bucovina. ne spune următorele:
«Dice că odată s'a întâlnit J/usea cu Purecele şi fiind-că
nu

se vă&duse

—
după

—

de un timp

îndelungat,

îl întrebă

dicând:

«la spune-mi, voinice, de ce ești tu aşă de ghibos, căci
cât îmi

aduc

<D'apoi cum

eii aminte,

Purecele, —

după

ce ei, cât

nimica

fără

numai

alta,

mai

înainte nu

erai așâ?

păcatele mele să nu fii ghibos—răspunse
ţi-i nopticica

de

rostogolese şi ridic

mare

nu face

necontenit la

butuci!

«Prin răspunsul acesta Purecele
el în fie-care

n6pte

se vâră

pe

sub

a voit adecă să dică
Gmeni

că

şi mușcându-i,

aceștia nu numai că se întârnă în colo şi îneâce, nu numai

că se rostogolesc, ci adese-ori sar ca și fripţi din pat. Şi de
aceea are el ghibă în spate.
— «Dar tu, Muscă
— întrebă acuma Purecele.—de ce ești
aşă de înholbată, căci după cât te cunosc eii, când erai mai
tînără, pare că aveai nisce ochi mai mici și mai galişi, nu
însă aşă de mari, de roşi şi de bolâiţi ca acuma?

(1) Diet. de C. S. Bucan din Paşcani.
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—

«Dacă voesci numai decât să scii de ce mi-s ochii aşă

de mari—r&spunse Musea,—apoi ascultă. Năravul mei de o
bucată de vreme în câce e dea mă pune nu. odată pe nasul
şi pe obrazul Gmenilor şi a-i pişcă. Omenii, nesuferind pişcătura mea şi voind să mă omâre, în loc să.mă lovâscă pe
mine, se pălmuesc pe dînşii, căci ei, cum văd că ridică
palma asupra mea, îndată sbor şi m& nun de o parte. Şi
acolo apoi, vădendu-i cum se burzuluesce şi-şi trag palme
de gâba, mă pun pe rîs, şi rîd, şi rîd, şi atâta ce rîd până

ce mi se umflă

ochii şi mi se roşesc

de

rîs. Iată,

dacă ai

voit numai decât să scii, de ce mi-s ochii aşă de mari saii
înholbați, după cum ţi-a plăcut să-i numesci tu!» (1)
O variantă a acestei legende, şi anume din Unggaria, sună
precum urmâză :
- «Întâlnindu-se odată Musca cu Purecele, îi gise:
— «M& Purece! de câte ori mă întâlnesc cu tine tot mă
mir şi mă ciudesc pentru ce eşti tu aşă de îmbulzit, ghebos?

—

«Scii ce, surată—răspunse

Purecele—eii

sunt îmbulzit

pentru ridicăturile cele multe ce le am!
«Cu aceste cuvinte a voit adecă Puvecele să qică că el
pişcă pe 6meni şi aceştia sar în sus ca arşi de foc.
— «Dar ian spune-mi acuma şi tu — dise mai departe Puvecele către Muscă, — pentru ce eşti aşă de înholbată?
„— «Pricina e — răspunse J/usea, — că eii mă pun la G6meni
pe nas ori pe obraz, iar omul lovesce cu palma, când ei
-sbor de acolea şi, vădând că, în loc să mă lovâscă pe mine,
se lovesce pe sine, rîd de mă prăpădesc, până ce mi se umflă ochii. Iacă de ce sunt aşă de înholbată!>» (2)
A doua variantă a acestei legende, în care, în locul Purecelui, figurâză

Țânţarul,

sună

aşă :

«Dice că odată, luându-se Musca la vorbă cu Ţânţarul,
îl întrebă gicându-i:
— «Ia, spune-mi, fărtate,, de ce eşti-tu aşă de piţigăiat şi
I.
(1) Com. de Ilie “Buliga, stud. gimn., de loc din Volovăţ ; — dict. de
penroșii,
şi
mari
ochi
Musca
are
aceea
<De
Ionesi din Vicovul-de-sus:
cei se
tru că omul vrea să o omâre şi nu pâte, iar ea ride atâta până

fac ochii mari și roşii.»
(2) Com. de d-l El. Pop.
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de prizărit, ca şi când n'ai mai mâncă nimica, ci ai trăi nuUmai cu răbdări prăjite şi ciuline fripte?
— «Ei sunt ast-fel -- răspunse Țânțarul, — pentru că așă
mi-i" firea. Când a făcut: Dumnegei lumea, a împărţit tuturor vietăţilor câte un lucru, numai mie nu mi-a dat nimica.
Eă atunci m'am dus la Dumnedei şi m'am plâns, şi el, văqând-o

acâsta,

mi-a

poruncit

să

mă&

nutresc

numai

cu

sup-

tul. Poruncindu-mi aşă, ce eră să fac, m'am întors înapoi
şi am început a suge din tâte lemnele și pietrele, până ce
am rămas aşă de piţigăiat şi de slab, după cum mă vedi.

Dar în urma urmelor am aflat şi eii hrana mea în pielea
dobitâcelor şi de atunci în c6co sug sângele lor şi n'am nevoie.

Dar

acum

ian spune-mi

şi tu:

de ce ţi-l capul

aşă

de

umflat şi roşu şi ochii aşă de boldiţi?
— «De aceea
— respunse Musca —că eu mă pun nu odată
pe faţa omului şi-l zădăresc, şi când acesta plin de mânie se r&stesce la mine cu palma:ca să mă lovâscă, eii fug
iute şi el își trage sie-şi palma. Atunci eii mă dai de o parte

şi rîd până

ce mi se umflă capul şi ochii. Şi de aceea mi-s

ochii aşă de boldiţi!
—

«Fii bună

rul, — să văd

|

şi vină

cu mine

şi eu cum

—

dise mai

departe

Tânfa-

e acâsta!

«usca nu se puse de pricină, se duse cu Țânfarulşi se
puse pe obrazul unui om şi începi a-l pişcă.
-

«Omul

însă, ce face ce drege, destul atât că-i arde o palmă

bună de-o umplă borşul, şi mai mult mârtă decât vie căqi
“la pămînt.
«Țânţarul, vădend-o cum se svârcolesce şi bâzâesce, îi gise:

—

«Ce mai faci

ris ţi se umflă

atâta

capul

băzz/

şi ochii.

bâzz! tu mi-ai
Iar mie

mi

se

spus că de

pare că nu de

ris, ci mai de grabă de plâns !» (1)

O subvariantă a variantei reproduse în şirele de mai sus,
„şi anume
Musca

din
vara

Țera-Românâscă,
sbârnăind

Oprindu-se l-a ?ntrebat:
(1) Din Bucovina, com. Stupca,

precum

Țânțarul

Și pe Țânfar întâlnind,
De ce e el cocoșat?

sună

urmâză :

Pacest

cuvînt

I-a dis: iacă de ce sunt:

|.

Eă, când mân boii la plug,
Fac şi pe câstă de fug,

com. de Dumitru Logigan, stud. gimn.
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„Că

ne, ne, ne le strig,

Şi de parte

de el stând,

Şi -botu'n ei când înfig,

Rîd, rid, cu ochii lăcrămaţi»

Din

Până

putere

Până

opintesc,

când mă cocoşese. -

Şi din acest meșteșug
Am rămas cu beteșug.

rămân

umflaţi.

să te încredi,

Uită-te acum să vedi!
Dicând acestea s'a dus

"

Dar tu cu ce capu-ţi baţi,
De

când

Și de vrei

Şin fruntea unui s'a pus.

eşti cu ochii umflaţi ?

Dar

el cum

o pălmui,

Eu — a qis Musca pe loe —

Îndată o ghemui.

Nu lucrez
Îmi place
Si pe om
Când voii
Merg și-l

TŢânțarul, privind la ea:
Pe jos cum se tăvăliă,
I-a dis: ce strigi, bâză, bâzi,
. [bâzi?
|
'um
diceai de ce nu rîgi?

decât mă joc.
tot să glumesc
să năcăjese.
mai mult să fac haz,
gâdel pe obraz.

„EL atunci, năcăjit foc,

O ce nărăvire rea,
Așă glumă n'ași mai vrâ!(1)

Îşi trage palme pe loc,
Iar

ei

îndată

sburând

În fine a treia variantă

de

Purece

saii

Ţânțar,

a acestei legende,

figurâză

Păduchele

în care, în loc

de

lemn

sai

Ploşniţa, sună ast-fel:
«Se întâlnesce odată pe o cerceveă de ferâstră un Păduche de lemn şi o Muscă,
«Nu se văduseră ei de când îi făptuise Dumnedei pe lume,
de pe când eră Musca cu ochii mai frumoşi decât ai tutu-

ror .făpturilor, şi el mâi drept ca lumînarea.
«Alusca, când îl văgu, îşi umbri ochii cu picidrele de dinainte, ca să vadă mai lămurit, şi după ce se'ncredinţă că-i *
prietenul cu care se cunoscuse bine pe vremuri până a nu
sbură ea prin văzduhurişi până a nu se ascunde el ca pusnic prin paturile Gmenilor, ori prin privazurile şi cercevelele uşilor

şi ale ferestrelor,

qise:

_—<Ei, bună vremea, vere Păduche /
«Se uită şi el bine să vadă cinei dice bună vremea, şi cunoscând- -o şi el:

—

«Bine ne-am găsit, Musculiţă 7 . . Ce mai veste poveste?

—

«Iacă

bine,

«Și începură

slavă

Domnului!

a-şi spune mai una, mai alta, ca omul.

(1) Anton Pann, Fabule şi îstoridre augite
Tipărirea a doua, Bucuresci 1837, p. 85—10.

şi versificate.
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«Mai la urmă

—
văgut
—
mare,
ce-vă,
—

se uită J/usea bine la Păduehe şi-l întrâbă :

«Fie, Păduche, că îmbătrânirăm

de când nu ne-am mai

... Tu te-ai cocoşat de tot!..
«Ce să nu te cocoşezi, soro, că t6tă nopticica, cât e de
ridic şi sucesc la: buşteni... Dar tu ești bolnavă de
de-ţi sunt ochii boboşaţi aşă?
«Ba nu, mulţumim lui Dumnegeii, de sănătate n'am

să mă plâng, sunt ca tunul, dar am obiceiii de mă plimb
pe obrazele 6menilor și, ori îi gâdil ori ce dracul, nu sciii,
dar ei, vrând să mă ombre, îşi trag, vere, nisce palme deli
se roșesc obrajii, — iar eu sburând

până

numă

palma, rîd şi rîd până îmi es ochii din cap»
Atâta despre

mărimea

şi roşâţa

ating ei cu

(1)

ochilor!

Ce se atinge însă de împrejurarea că pela sate şi cu deosebire pe la cele de la muntese află cu mult mai multe
Musce

de casă

decât prin

oraşe,

o legendă

din

1]/oldova

ne spune următârele:
«Dice c'odată Muscele.se hrăniseră de târg, că nu mai eră
chip de trăit, şi se hotărîră să se ducă la munte, că acolo
audiseră că-i mai bine, că d6ră aşă-i ori cine, cine se fer esce
de bine? Numai prostul, dar şi acela cam rar!
«Tot pe vremea asta JMucii de la munte se săturară şi
ei de traiul lor din borţile munţilor şi se hotăriîră să pă- .
răs6scă de acum muntele şi să se ducă la târg, că pe acolo
„le mir6se a bine.

«Şi iacă pe drum

se'ntâlniră Muscele cu Muciă.
M/ucilor ?

--

«Bună

—

<Mulţumesc,

vremea,

—

«Da

da'n cotro?

şi noiam

noi. Îi r&ă şi răi

luat-o încet spre munte, că la târg nu-i de:

şi pace!

N'ai tu chip să te agistresci unde-

vă şi să te hodinesci, că de trei, patru ori pe gi te dai afară
din casă, şi mai,

mai să nu

scapi

Gmenii pe acolo. Apoi la bucătărie
chesci de pe o lingură

ori dintr'o

lat pe t6te şi... mănâncă
sciit cine

dracul

pe

a mai scornit

cu: vista, așă-s de-a braza,

nici n'ai

vreme

farfurie, când

să lin-

le-a şi spă-

dracul, dacă af ce!

Apoi nu

şi nisce hârtii înclăete cu un

(1) Publ. de D. Stănescu în: Calendar ul ilustrat al Bibliolecei pentru

toți, 1897.
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fel de cleiii, capoi aceea e dreptul mârtea n6stră a Muscelor. Dâmne

feresce

să-ți

mămulica aceleia! Cum

pringi

măcar

un picior, îi vai de

vedeţi, ne-am luat pe o grijă şi am

pornit şi noi la munte, că pe acolo am audit căi bine de
musce. Femeile nu spală blidele cu gilele, iar ciuveiele (berbinţi, budeie, găleți, ş. a.) nu le spală cu săptămânele, şi
când îi aşă, nu-i de noi? Apoi din casă nu te scot nici odată,
nu trăesci ca într'un raiui? Ba să tot trăesci, să nu mai mori.
— «De voi—giseră Mucii,—după cum spuneţi, văd că aţi chitit-o bine, dar nouă ni-i acru sufletul de munteni. Muntenii
naibii, când te suflă, te trântese cu ciudă de pămînt, de-ţi
pocnesc ochii, şi apoi te şi.ucid (şterg) cu piciorul, nu-i de

ajuns că

te-aii

trântit!

Aşă bărbatul,

așă femeia, până şi

plogii îşi fac ris şi batjocură de noi. Îngroziţi de atâta traii
cu chin, ne-am luat lumea în cap şi am pornit-o spre târg,
că acolo am audit că-i de noi. Târgoveţii te ieaii încetişor şi
frumușel în batiste de mătase şi te învălese cu milă şi te
pun în buzunarul surticului ori al fustei, aşă că trăesci mai
de hai ca la tine acasă, da nu ca la ţopârlanii cei de la
munte să-ţi spargă capul de dece ori pe qi! Şi iacă așă ne-a
fost întâlnişul !

—<Apoi cu noroc să vă fie!—giseră J/uscele, îndreptându-și
sborul în sus spre munte.
—«Să vă audă Dumnegeii cel mare I—adăugiră Muciă, cari
porniră în jos spre târg.» (1)
Musca de casă, după cum s'a vădut: din legenda acâsta
şi după cum prea bine-i este fie-căruia cunoscut, are obi-

ceiul de a se vâri şi a lincări pretutindeni. De aici vine
apoi că ea, în decursul timpului, a dat ansă poporului la
compunerea

unui număr

considerabil

cari sunt răspânâite în tote ţările

de proverbe

locuite de

şi gicale,

Români.

Iar proverbele şi dicalele, câte le- -am putut ei până acuma
adună, sunt următârele:
Par'că

gărăese

Gâscele
Şi sbârnăese

Muscele

(1) Com.de d-l S. Theodorescu-Chirilean.
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se dice când într'o adunare

vorbesc toţi de odată (1).

Nu fac t6te muscele miere;
Nu tâte muscele fac miere;
T6te muscele nu fac miere;

Nu strîng tâte musocele miere;
T6tă

musca

nu

face

miere;

Musce sunt multe pe câmp,
Dar

nu fac t6te.miere;

Tutile muştile nu fac miere (2). —
adecă: nu 1 fie- -care J/uscă .pâte

care în unele părţi asemenea
apoi:

nu

le îie

munca

toţi Gmenii

să producă miere ca Albina,

se ;snumesce J/uscă. Şi de aici

sunt în stare,

rodnică

vrednici

și folositâre

să producă,

ca a Albinei.

Sai:

să

nu

toţi Gmenii din lume sunt pricepuţi şi lucrâză cu spor, ci
cei mai mulţi proşti şi incapabili .de a face vre-o trâbă mai
de semă.
Când ar face tâte muscele miere, ar fi şi sub

Dacă ar face tâte muscele
faguri
adecă:

nu

c6da calului.

miere, ar fi și la coda

epei

de miere —
pâte

fi munca

tuturora rodnică

Cu o lingură. de miere prindi
cu două deci de.butâie de oţet.
Cu mierea

mai multe musce

Cu o lingură de
cu o bute de oţet.
„Mai multe musce
cu o bute de oțet.

miere
prindi

Cu o lingură de- miere
cu una de oţet.
Cu o lingură
o bute de oţet.

de miere

mai

şi folositâre.

mai multe

decât

prindi decât cu oţetul.

multe

musce

cu o lingură

prindi

musce

de

prindi

decât

miere

decât

decât

mai

multe

musce

pringi mai

multe

musce ca cu

(1) Iuliăi A. Zanne, Proverbele Românilor, vol. I, pag. 431.
(2) Ibid., vol. 1, p. 557—558;—com, de S. Sa păr. T. Bălăşel.
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- Mai multe musce cad în miere decât în oţet.

Muscele cad mai multe în miere decât în oţet —
mai mulţi prieteni do-

Adecă: cu vorbe dulci şi cu blândeţe
bândescă decât cu vorbe aspre.

Musca pentru puţină dulcâţă, își răpune viţa —

Adecă cel lacom.
Musca, când își vâră tot capul în miere, acolo şi-l lasă —
Adecă cel lacom

de lăcomie

piere.

| Musca sătulă nu prea mușcă tare —
Adecă

cei bogaţi

nu prea jefuesc.

Musca, deși nu muşcă tare,
Tot ţi-aduce supărare —

Se gice pentru cei mici, însemnând

că şi ei pot face cât de

supărare.

mică

Musca

trece peste îlori

* Şi se pune

Adecă

pe alte celea—

cei r&ii nărăviţi, cari nesciind preţui cele bune alârgă

”

la rele.

Cine se iea după muscă, îl duce la scârnă —

Adecă cine ascultă pe nebuni, în blestemăţii îl bagă, şi cine se iea după cei proşti prin cârciumi îl bagă. .. Se dice pen- tru povăţuitorii

cei răi, ca nisce rele călăuze.

A se luă după muscă—

Adecă povăţuitorii cei răi.
“Are
Are

Adecă
rele.

gustul muscelor.
gustul muscei —

-

*

7

îi plac murdăriile; se gice despre cei cu

năravurile

De n'ar fi muscă pe resteii, ar rămân€ pămîntul nearat—

Se

aplică

acelor,

cari nu staii locului, cari se sbuciumă fără
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nici un rost, atribuindu-și
luat nică o parte.

isbânda

unor

lucrări

la cari n'a

Vrei, nu vrei, el cu de-asila
Face musca cât cămila —

A se exageră un lucru, pentru ai da o însemnătate
care nu o are. Se dice de obiceiii despre mincinoşi.

pe

Se audi bâzăitul muscelor,
Se, puteă audi musca sbârnăind —
A fi o tăcere

adâncă.
A fi cu musca pe căciulă—

A se sei vinovat, a fi autorul unei fapte, care te trăaâză
şi pe care o tăgăduesci. Se mai dice şi despre acela, care

se teme ca să nu i se afle faptele rele.
Cine se scie cu musca pe căciulă se apără.
Cine 'se simte cu musca pe căciulă se apără —

Adecă

cel ce se scie vinovat se dă singur de gol.
Pentr'o muscă

își dă palme —

Se dice despre omul iute, mânios

şi îndărătnie.

Se lovi ca musca ?n lapte.
Se potrivi ca musca ?n lapte —
Se gice la cuvinte

nepotrivite.

Îi luară musca
Până-i

de la nas—

iea cine-vă

musca

de la nas.

Se qice când înfruntăm pe Gre-cine-cu dojană.
A

Adecă:

veni

cui-vă musca

la nas —

a se supără.
Se uită la cei-lalţi ca la nisce musce

Adecă:

—.

cu dispreţ.
Par" că sbârnăese muscele—

Se dice când ne aflăm într'o
de odată.
A

se adună

adunare, unde vorbesc

ca muscele

la miere—

toţi
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Adecă

în mare

număr

şi cu plăcere.

De când seriă musca
Adecă::de

demult.

Locuţiune

pe părete —

din basme.

A spune musca pe părete—
Adece

basme,
Unde

lucruri

vede

Se dice pentru
cei spurcaţi (2).

rana,

de

necregut (1).

acolo

se lipesce —

ca musca

cei răi nărăviţi

spre

supărare,

şi

pentru

Se bagă ca musca ?n zer.
Se 'mplântă ca musca în zer.
Ca musca în pâsat (3) —

despre 6menii, cărora le place a se amestecă în

Se dice
tte.

Nu te băgă ca musca 'n lapte—

nu te vâri, nu te amestecă pretutindeni (4).

Adecă:

1 se şâde ca musca

?n lapte —

Se gice despre un om f6rte negru la faţă şi la păr, care
se îmbracă în haine prea deschise (5).
Astea sunt musce —
Adecă

lucruri fără valâre, fără importanţă.
Nu mă tem ei de tâte muscele —

Adecă

de

tâte

nimicurile.

„Nu scie să facă o muscă.
Nu scie să facă: două musce: 'ncârligate—

Se qice despre fata saii femeia, care nu scie să cosă vîură
pe cămaşă, căci unele floricele cusute pe cămeși se numesc
Musce.
Apără de musce p'al de dârme —
(1) Zanne,

Proverbele

Românilor,

vol. I, p. 558—565.

(2) Idem de eadem; vol. II, p. 686.
(3)

Păsat=—

lapte

fiert cu păsat= mălaiii

(4) Din Ungaria, com. de d-l El. Pop.
(5) Usitat în Bucovina,

mărunţel.
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Adecă:

perde

vremea

A

în -zadar.

început a bate

musca—

Adecă: a început a se împuţi. Se dice de ce-vă, care s'a
stricat, căci la lucruri puturâse trag muscele (1).
Tot despre Musca de casă se află şi următârele cimilituri:
Diua stai pe ferâstă,
La prând

pe

masă

Și sara mă ascund.
Ş6de ?n grindă
Ca o ţingă
Şi vorbesce
Unguresce

(2).

Cine şâde *n grindă
Şi colindă
Şi vorbesce
Unguresce ?
Cine pe grindă
Colindă
Și vorbesce
Unguresce? (3).

Muscele de casă, precum şi semenele lor, servese poporului
nu odată

şi ca

nisce

prevestitâre

forte

sigure

în

privinţa

“schimbării timpului. Aşă:
Sârele, când prea pripesce
Și muscele muşcă, înghimp,
Plâie negreşit sosesce
Peste cât de puţin timp (4).

|

Dacă vara frige s6rele nesuferit, iar Juscele se vâră chidre
Grbe la om, este semn că în aceea di va plouă (5).
Când

s6rele

arde

prea

tare, J/uscele

când

înghimbă prea

(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălâșel.
(2) Art. Gorovei, Cimiliturile Românilor, Bucuresci 1898, p. 235.
(3) Art. Gorovei, Cimilituri, publ. în
Şegetârea, an. VII, Fălticeni

1902, p. 118.
(4) Ant. Pann,

,
Pronost. din Calendar ul babelor,

pag. 32.
(5) Dim.

Credinje

Dan,

an. V, No. 32, p. 2.

pop.

Bucovinene,

Calend. pe an. 1818,

publ. în Gazeta

Bucovinei,
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mult,

găile

când

ţipă

prin

aer

încă

prevestesc

că are

să

plâie (1).
Când pişcă Musca tare, atunci va fi de bună-s6mă plâie (2).
Când umblă Muscele de casă tare sau, după cum spune
poporul, când se:bat după mâncare, atunci se bat a plâie (3).
Când JMuscele se strîng roii pe om şi pe vite și mușcă
tare, e semn că va plouă în curând (4).
Şi de 6re-ce Muscele, când are să plâie, pişcă tare pre
Gmeni, iar de altă dată, şi mai ales în dricul verii se vâră
pretutindeni, de aceea şi Gmenii, ne mai putându-le suferi, caută t6te chipurile şi miji6cele cum s'ar put mântui
de ele.
Aşă Românii din Macedonia dic că spre scopul acesta, e
bine să iei Iboș, adecă Boz, lat. Sambucus ebulus L. să-l
atârni într'un colţ de odae şi sâra tâte Muscele se vor adună
pe 7boj. Atunci n'ai decât să scoţi afară Ibojul plin de
Musce sau să-l argi în foc.
Tot aşă se face şi cu Busuioc.
Sai: se iea un pahar cu miere şi se pune de-asupra pa-

harului o cuă (e6jă de pâne) găurită la mijloc. Juscele, venind să musce din apa îndulcită, li se lipesc picidrele, şi nu
mai pot sbură (5).
În fine Românii

de a spălă g6murile
casă, adecă

acelea

din unele

părţi

ale Moldovei

ai

datină

sait farfuriile murdărite de Muscele de
pe cari şi-aii pus

excrementele, și spălă-

tura acâsta a o b6 ca diuretic (6).
(1) S. FI. Marian,
(2)
(3)
(4)
(5)

Sărbătorile la Români,

Com. de d-l Ionică al
Din Ungaria, com. de
Din Țera-Românâscă,
Per. Papahagi, Din

(6) Dr. N. Leon,

vol. I, p. 118.

lui Iordachi Isac din Mahala.
d-l El. Pop.
com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.
|
literatura poporală a Aromânilor,

Zoologia medicală, p. 10.

p. 832.

VIERMENARIUL.
(Sarcophaga

carnaria

L.)

Sunt un fel de musce, cari se numesc de naturaliști

Pivi-

para, din causă că ele nu se ouă, ca cele-lalte musce, ci produc larve vii, numite de către Românii din Bucovina, Mol-

dova şi 'Ţâra-Românâscă: Viermă şi Viermi de rană, sing.
Vierme de rană (1), iar de către cei din Transilvania: Gavet (2).
La: aceste

musce,

cari își depun

Viermi: lor, adecă larvele,

nu numai pe carne împuţită saii trecută dejă în putrejune,
ci după cum s'a constatat de medici, câte odată chiar şi în
urechiie

rănite

ale

Gmenilor

(3), se

numără

Viermenariul sai Germenariul (4), numit
Muscă de viermi sai Gâză de viermi. (5).
Viermenariul

e în privinţa

mărimii

în prima

linie

altmintrelea

ce-vă

mai

şi

mic decât

„AMuscoiul, are cap strălucitor-galben, de-alungul spatelui
dungi negre şi albe, iar abdomenul e împestriţat cu pui albi
şi negri.
Viermenariul rar când se rătăcesce prin casele omenesti,
ci el petrece, începând din luna lui Maiii înainte şi până

târgiu tâmna

pe

trunchiurile

arborilor,

pe

flori, pe lângă

(1) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 11; — com. de S. Sa păr. T.
Bălăşel.
(2) AL. Viciu, Glosarii, p. 32: <O rană mică se umple de gavet, deci:
vierme (Jiii).»
(3) Brehm, Zhierleben. Insecten, Leipzig und Wien 1892, p. 511;—Dr.
N. Leon,

op.

cit., p. 11.

(4) Dict. de G. Onciul, agricultor în Frătăuţul-vechiit.
(5) Dict. de T. Ionesi, agricultor în Vicovul-de-sus.
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drumuri şi mai ales pe unde se află rămăşiţi de carne precum şi alte materii vegetale, cari au început a trece dejă în

putrejune.

o

Cu tâte acestea însă că petrece de regulă în liber, nu odată își depune el, după cum am amintit mai sus, viermii
săi nu numai pe carnea cea împuţită, ci şi pe ranele vitelor
şi ale Gmenilor.
Pe aceşti viermi, cari cresc fârte repede şi sunt nesuferiţi,
iar pentru cei ce li s'aii depus în rane, pot să devie chiar
şi periculoşi, Românii şi cu deosebire HRomâncele caută să-i
depărteze prin un fel de descântec, care se descântă Duminecă diminâţa pe nespălate şi care sună precum urmâză:
«Câţi împărați
câţi popi şi câte

în raiul,
preotese

atâția germi să r&mâe în bubă ;
în raiu, atâţia germi să r&mâe în

bubă la N.; câte vrăjitâre în rai, atâţia germi să r&mâe
în bubă; cum nu pot eii să merg Dumineca despoiat la biserică, aşă să nu pâtă să mai steă germi în bubă la N.;
câţi beţivi or fi în raiii, atâţia: sermi să r&mâe în bubă la
cutare (îi spune pe nume)» (1).
Dacă asemenea viermi se află în rana vre-unei vite şi femeile sciutâre vreaii să-i scâtă afară, merg Luni, înainte. de
răsăritul s6relui, pe câmp, şi acolo caută trei Luminudrele,
sing. Lumindărică, lat. Verbascum phlomoides L., ieait pe fiecare Luminărică de vârf, o plecă la pămînt, pun pe vârtul
ei câte o petricică şi rostesc la fie-care fir de luminărică
în deosebi următârele cuvinte:

“Luminărică, luminărică,
Să te duci la vita
La omul (cutare)

(cutăruia),

Şi (din locul cutare) să cureţi viermii,
Până'n trei dile să nu fie.
Că dacă nu te-i duce,
ME jur pe semnul crucii,

Că te-oiii luă şi te-oiii duce,
Ca sârele să nu vedi, :

În mare gros să to așezi,
Să te ţin patru-deci de qile,
(1) Dr. N. Leon, op. cit., p. 11
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Fără

aer şi lumini.

Iar dacă îi curăţă,
La trei qile drum fi-oii da.
aceste

ce aii rostit

După

la fie-care

cuvinte,

de Lumi-

fir

mărică, o lasă cu petricica pe vârful ei lipită de pămînt.
Acâstă

gile de
sul unei
drumul
dînsele,
saii alt

procedură

se repeţesce

în trei

la trei Lumânărele

sec, şi anume: Lunia, Miercuria, şi .Vineria, în cursăptămâni, iar Lunia la o săptămână merg de dai
Lumînărelelor de sub petricelele ce le-ai pus pe
păzind în acelaşi timp ca nimeni să nu pue mâna
ce-vă la vită, unde are viermi, căci apoi nu are l€c.

Făcând

ast-fel,

cred

că

vita

se

va

curtfi

de

viermi

şi se

va vindecă (1).
Românii din Bucovina, din contră, dacă vre-un om sail o
vită are o rană pe trup, care s'a căţelit şi a făcut viermi,

pisâză Frbă
acesteia,

roşie, lat. Polygonum.

care

e usturător,

adecă

după

aceea

Hydropiper

L.

şi sucul

iute, îl scurg

în

rană,

Şi

apoi 16gă rana cu pisătura acestei plante, care scâte apoi
viermii şi vindecă rana. Înainte de acâsta însă topesc untură de pore şi aşă ferbinte, cum este, o târnă, mai ales la
vite, în rană,

și abiă

târnă

sucul

de Frbă roșie

cei din

J/aramureș,

şi l6gă rana (2).
Unii

Români

însă, precum

bună-6ră

store sucul din FErbă roșie pe ranele vitelor, înainte de ce
aii apucat acestea a face viermi, anume ca să nu se pue
muscele pe ele (3).
În fine Românii din Macedonia piseză usturoiii în loc de
Erbă roşie, şi pe acesta îl aplică apoi pe rana, în care

se află viermi. Făcându-se
dispar imediat (4).

acâsta, se crede

că toţi

viermii

O altă muscă, care se ţine de familia Viermănariului, se
- numesce de Românii din Jacedonia,
şi anume de cei din

(1) D. P. Lupaşcu, Medicina babelor, Bucuresci 1890, p. 37--38.
(2) Dat. Rom. din Calafindesci, dict. de M. Molocii, precum şi a celor
”
din Ilișesci şi Crasna.
(3) Gautinul, an. I, Baia-mare 1889, No. 29, p. 4.
.
(4) Per. Papahagi, Din literatura pop. a Aromânilor, p. 318.
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Epir, com.
«
Perivole, Ciu (1) şi Ciun, de cei din Albania,
com. Voscopole sai Muscopole ; Museică (adecă: musculiţă),
iar de cei din Nijopole, c. G. Beli: Muscă je ascuchie e),
lat. Sarcophaga magnifica sati Wohlfahrti.
Ciulul e de mărimea unui fdun, cu picirele ce-vă mai
lungi şi cu aripile fârte subţiri. EL. “trăesce atât la șes, cât
şi la munte, numai primăvara şi vara în căldurile cele mari,
şi anume pe la stâni, pe lângă oi şi ciobani, precum şi pe
lângă locuri băltâse şi mocirle.
După credinţa Românilor din Macedonia, acest soiii de
muscă, care sbârnăe când sboră, ascuchie, adecă scuipă, stu“pesce, în sborul si în ochii, nasul, gura omului şi a vitelor,
şi pe rane, şi din: acest scuipat sau stupit se nasc îndată
nisce viermi, cari caus6ză dureri mari.
Une-ori se. dice că el scuipă până în gâtul omului sau al
vitei.
La Hrupişte şi Gramoşte se crede că. el ascuchie cu anusul, în cele-laite părți însă se crede că ascuchie cu guia şi
cu antenele.
a
Cel scuipat de Ciul, în chipul cum s'a arătat, se vindecă
dacă se trage îum de ţigare, când e scuipat în gât.
Se dă fum de tutun sai se trage tutun prin nas, când e

scuipat în partea

acâsta, şi viermii per, fiind. înveninaţi de

fum de tutun sait
Când te scuipă
(nesărat) sait mai
o legi cu un petic

de tutun.
în ochi, să iei caș bun (brânză) și dulce
bine străgliată, să o: pui pe ochii şi să
ca să steă câte-vă câsuri, și atunci toţi

că

(1) Com. de d-l Per. Papahagi şi de d-l Chr. Geagea : «Poporul crede
Ciulul e o insectă pericul6să, din causă că sburând pe lângă cine-vă

îi scuipă -viermi în gură şi în ochi..—Tot în Macedonia, după cum îmi
scrie d-l prof. Gr. Creţu că a audit de la un Rumân din Meţova, cuv.
clul se întrebuinţâză și ca adj. cu înțelesul de gol, d. e. grân ciul:=grâi
bun,

rotund

și grei,

care

mare

ţepi

de

fei sait numai

Bucovina însă cuv. ciul, fem. ciulă, însemnâză

f6rle

mici. În

atâta cât: fără urechi,

şi se gice mai ales despre oi, berbecele cutăruia e ciul, iar Gia cutăruia
e ciulă, De ceţi-i Ciulul aşă de slab, iar ciula așă de grasă? Tot în Bucovina există și verb. a ciuli cu înţelesul: a ridică urechile în sus și
a le îndreptă inainte spre a audi mai bine, care se dice mai ales despre
«cai. Calul îşi ciulesce, şi-a ciulit urechile,
(2) Com. de d-l Per. Papahagi: «Muscă fe ascuche==3uscă ce scuipă.» >
Marian,

Insectele.

25
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viermii vor eşi din ochii şi se vor introduce în s/răgliată
|
sai în brânză (1).
Saii să iei tabac de tras pe nas într'o ceşcuţă, să torni puțină apă într'însul şi apoi, amestecându-l, să faci din el un
fel de cocă (aluat). Coca acâsta să o lipescă apoi la ple6pele. inferi6re ale ochilor şi-ţi va trece, fiind-că coca învenin6ză

viermii

(2).

morţi. afară

es apoi

din ochi şi aceștia

Când ești scuipat pe rană, trebue să cureţi viermii cu
pungursala (un îel de sulă) saii țimbida (un îel de clesce
mic),. şi până nu vei scâte toţi viermii, nu te poţi linişt, atâta
durere îţi caus6ză.

Ca să ru te scuipe

Ciulul, să ţii în gură

de

frunză

fag

şi când vorbesci şi când dormi, şi mai cu s6mă când dormi
sub cerul liber şi pe la stâni, unde mai cu-s6mă se găsesce

Ciulul.
În fine tot la Românii

sunt usitate şi ur-

din Macedonia

mătrele gicale şi expresiuni:
- Lu-ascuchie

Adecă:

îl scuipă
Lu

ciulu

sait ciunlu,—

ciulu

vierfii—

Ciulaul.
ascuchie

Îl scuipă Ciulul cu viermi.
Lă-arcă

Îi aruncă

vieriii ntr-ocli. (tu nas, tu gușe).—

viermii în ochi, în nas, în gât.
Ciunlu

s-te ascuchie

ntr-ocli ă

Ciulul scuipă-te-ar în ochi! (3)
în fine

familia

al treilea fel de muscă,

Viermenariului,

care

e Musca

se ţine

morților

aşişderea de

(4), lat.

Sarco-

phaga mortuorum L.
Musca

morţilor e ce-vă mai mare

(1) Com. de d-l Per. Papahagi;
mănilor, p. 271.
i

— Idem,

decât Musca
Din

de

literatura pop.

casă
a Aro-

(2) Com. de a-l Chr. Geagea.
(3) Com. de d-l Per. Papahagi; —- Idem, Din literatura pop. a Aromânilor, p. 2171.
:
(1) Dat. Rom. din 'Țâra-Românâscă, com. de S. Sa păr. T.-Bălăşel,
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şi de col6re ce-vă mai albastră decât acâsta
. Ea se vede
întrun număr fârte mare, une-ori chiar roiuri
întregi în jurul mormintelor prin cimitire, şi mai ales
când se desgrâpă
vre-un mort.
|
Şi de Gre-ce musca acesta îşi depune larve
le sale de re-

gulă pre corpurile morţilor, pre cari apoi le şi mănân
că, de
aceea Gmenii aii f6rte mare ciudă pe ea.
Atât despre musca acâsta cât şi despre

mite în genere viermi, există

la

nescă următârea legendă :
«Ci-că

au fost odată

Românii

larvele sale, nu-

din Ţera- Romă.

|

nisce

Gmeni

mari,

mari,

grozav

de

mari, la cari le giceă Jidovi,
«Şi Gmenii aceia erai aşă de mari, că puneaii piciorul
pe

un vâri de munte şi cu ăla-lalt păşiai în alt munte
, iar cu
mânile se apucai de târtele cerului Şi îl sguduiai, par'c
ă

am

sgudui noi o cergă.

|

<Și Jidovii ăştia eraă 6meni răi, nevoie mare, şi se luai
la contră chiar şi cu Dumnedeii și nu-i sciaii şi lui de loc
de frică.
|
<Şi Dumnegeii, aşă vădând, şi-a pus în gând ca să-i prăpădâscă după faţa de pămînt, ca nici picior din ei să nu
r&mâe, d6r numele, iar în locul lor să facă alți 6meni mai
mici și mai ascultători.
«Şi aşă bunul Dumnedeii a dat un potop mare pe faţa
de pămînt, că nici n'a mai fost până atunci așă prăpăd de
apă, şi nici că o mai fi, cât o fi să fie lumea. Aşă că pămîntul

s'a umplut totului-tot de apă, că nici munţii nu se vedeai
nici cât negru sub unghie.
|
<Toţi

pase

Jidovii

ai

perit înecaţi,

de înec, căci se aşezase

cu altul pe alt munte
rului şi.sta-așă

numai unul mai

cu un

vârtos scă-

picior pe un munte

și

şi cu mânile se apucase de târtele ce-

așteptând

să sece

apele...

i.

«Dar Dumnedeii nu l-a suferit nici pe acest Jidov, căci
el vrea să scape de toţi Jidowi. Şi așă a rânduit nisce
dlusce, de ai năvălit la ochii Jidovului, iar doi viermi mari
i-a trimis la tălpile Jidovului,
«Şi Muscele trimise îl ciupiaii de ochi, iar viermii i-ai ros
tălpile.
«Jidovul, la rândul săă, vrând să se apere cu mânile de

.
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cu
Musce şi tot mişcând din picidre de durere, a scăpat
munţitul
crește
mânile de pe târte şi cu picidrele -de pe
Jidolor, şi aşă s'a prăbuşit în apă şi s'a înecat, şi urma
prin
vilor a perit din lume, dâr numele le-a rămas şi 6sele
pămînt.
«Şi de atunci a rămas vorba că omul are talpa picioru-

ce
lui scobită, de când ai ros viermii talpa Jidovului celui
voiă să scape de pedâpsa lui Dumnedei.
«Şi tot de atunci a rămas ca Muscele morților să împueze

pe 6meni,

când sunt morţi, şi de aceea se şi crede că la bol-

nav, când
e gata.

vor

năvăli

acestea,

muscele
|

«Dumnedeii

a dat apoi voie muscelor

că

e semn

mortea

şi viermilor să mă

nânce trupurile Jidovilor. Şi de atunci a r&mas ca Muscele
.
morților şi viermii să mănânce pe t6tă lumea!»
despre
există
mai
âscă
Român
Ț6raTot la Românii din

Musca

acâsta încă şi următ6rele

credinţe:

|

|

Scoţându-i unui bolnav un dinte şi mergând: cu el pe 0
poiană şi aruncându-l tot înainte-ţi până de trei ori, dacă

la a treia Gră voi găsi o muscă pe el, e semn că bolnavul,
|
|
căruia i s'a scos dintele, va muri îndată.
Când se strîng multe Jfusce la patul bolnavului, Şi cu
deosebire

Muscele

Jfuscele

morţilor

de stârvuri, e semn

şi

cele

vergi-albastre,

că bolnavul

(1) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel.

adecă

e pe ducă).

MUSCA

DE

CIREŞE.

- (Erypeta cerasi L.)
Despre J/usca de cireşe (1), ale cărei larve trăesc în cireșele
cele

dulci,

există

la Românii

din

Transilvania,

com.

Socol,

următârea legendă:
«])ice că yrând odată Maica Preacurată să ducă Domnului
Christos un blid de cireșe, se duse la un cireş ca să-și culegă vre-o dou.
«Cireşele din cireşul acela însă eraii închinate Satanei,
şi prin urmare nu eră modru ca să pâtă luă vre-una, căci
cu cât scutură cireșul mai tare,cu atâta se suiaii şi cireşele

mai sus.
« Ilaica

sfîntă, văgână

lucrul

acesta,

le-a

blestemat

ca

“ nimic să nu se alâgă din ele.
«După blestemul acela s'aii şi prefăcut apoi tâte cireşele,
câte erai pe cireş, în nisce musculiţe negre şi mici, numite
Alusce de cireşe, cari şi în giua de aqi, fiindu-le dor de su-

rorile lor cireşe, vin şi sărutându-le își lasă ouble pe ele, din
cari făcându-se apoi nisce viermuleţi mici şi albi, le scobesc
şi le mănâncă.»
O altă legendă, tot din Transilvania şi anume din com. Adrian,
ne spune în privinţa originei acestei musce următârele:

«Dumnedeii, mâncând odată şi el cireşe, vede, spre mirarea lui, că care cir6şă, cum o duceă la gură, îndată se prefăceă în muscă şi bâzz! se cam mai duceă. «Pentru aceea le-a blestemat Dumnegeii ca musce să şi
rămână până în vâcul vâcului. Şi aşă ai şi rămas până în
(1) Cf. și Dr

N.

Leon,

Zoologia

medicală,

p. 10.
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diua de adi, mâncând

în musce.»

cireșele

ce

Afară de aceste două legende,
Transilvania încă şi următorele
Muscele

de

atunci

nu

s'aii

prefăcut

|

|

mai există la Românii din
datine şi credinţe despre

cireşe:

Cireșele le poţi scăpă de Juscele de cireşe, dacă pringi
„nouă musce de acestea şi le spânzuri de aripi pe un virf
de cireş (1).
Când vegi Musce de cireşe, întârnă-te într'un picior şi
scuipând după ele di: «Ptii slujnica Draculuij!», — că atunci
tote vor sbură (2).
Cel ce a mâncat 99 de viermuleți de cirâşă, sa împrietinit
cu Satana (3).
Când

Şi Qi»:
că apoi

(1) Dat.

vedi

mai

întâi cireș înflorit, întârnă-te către răsărit:

«Ptiii slugile Satanei!
nici un

și cred.

vierme

Rom.

din

nu

vei

—

Ptiă

află în cireşe

şi credinţele

acestea

Satanei»!

(4).

Cosma.

(2) Dat.şi cred. Rom. din Adrian.
(3) Dat. şi cred. Rom. din Socol.
(4) Dat. şi cred. Rom. din Caşva. — Atât

datinele

slujnicele

mi

cele

le-a comunicat

două
d-l Th.

legende,
A.

cât şi

Bogdan.

CÂSIŢA:
(Piophila casei-L.)
În decursul verii şi al tâmnei, când e căldura cea mai mare,

adese-ori se pâte observă în brânza coa nesărată de vacă,
precum şi în cea iute, care a început.acuma a se strică, un
fel de viermişori f6rte mici și subţiri ca scama, cu capul
negru şi în colo de col6re albă-gălbie, cari numai de abiă
se pot ved cu ochii şi cari mişună în colo și în câce şi

mănâncă brânza, până ce mai tâtă se face ca făina.
Acești viermişori, cari nu sunt alta fără numai larvele
unei musce mici, care petrece mai cu s6mă prin acele
case saii locuri, unde se află mult frapt alb, şi care se numesce Câșiţă, lat. Piophila casei L., se châmă în Moldova:
Câșiţă ca şi musca, care îi produce (1), în 'Țera-Românâscă
însă: Careţi, sing. Carele (2); în Bucovina: Codaţi, sing.
Codaj (3); în Transilvania: Codaci, sing. Codacii (4), în

(1) Dat. Rom.

din

Paşcani,

dict. de

C. S. Bucan:

<Câşifă

se

numesc

un fel de viermuşori forte mici ca nisce flocuşori forte subţirei sai
ca o scamă, cari se fac în brânza cea nesărată, adecă în nesărătură, şi
ale căror

urme

pe unde

ai ros se fac gălbii. Tot așă se numesce şi mus-

ca, care produce acești viermişori.»
(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel: <Careţi se mai numesc și
mii din brânză.»
(3) Mai pretutindeni.
(4) Cărțile sătenului român. Cursul III, Gherla 188, p. 114.

vier-
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(2), iară la

Ungaria: Codaţi (1) şi Strepedi, sing. Strepede
Românii din Meglenia: Strepij (3).
Dacă

nu s'a stricat de

brânza

dintr'iînsa nu

tot şi Câșiţa

s'a îmmulţit prea tare, atunci acâsta, după cum spun o s6mă
de Români din Transilvania, se pote scâte, dacă s se presară
piper pe brânză (4).
6 de observat

În fine mai
nu: numai

acestei

larvele

şi aceea

Gutinul,

diar

social, literar

se numese
numite

lat.

şi a Lardariului (6).

Eristalis tenax L. (5), precum

(1)

Codaţi

că

musce, ci şi ale muscei

şi:economic,

an.

l. Baia-mare

1689, p.

4: «În Selagiii lângă Someș, mai tâte insectele se numesc Gongă şi
gujulie; Ciorman, larva Cărăbuşului ; Codăâţi, viermii ce se fac în slănină

ori

brânză.»

(2) V. Sala, Glosariti din comitatul Bihor în Ungaria, publ. în Revista critică-literără,. an. IV, p. 339. <Strepedi, viermuleţi din slânină
ori

brânză.
(3) Per. Papahagi, Românii din Meglenia, publ. în revista Tinerimea
română, Noua serie, vol. V, Bucuresci 1900,p. 289: «Strepij s. viermele, care apare în brânză şi în urdă» ; — Idem, Megleno-Românii, p.

119: <Strepîj sm. vierme de brânză.»
-

(4)

Cărțile -satenuluă român.

Curs. III,

p. 114:

sar afară, dacă presari piper pe dînsa.»
45) Dr. N. Leon, Zoologia. medicală, p. 11; —
i. 1, p. 8%:

«Codaţ,

pl. Codaţi,

(6) Vedi Lardariul.

larva

codată

« Codacii

din brânză

Enciclopedia română,

a muscei

Eristalis

tenax.e

BEŢIVA.
(Drosophila funebris Fabr.)
Din luna lui Aprilie şi până în luna lui Octomvrie, însă
mai-cu sâmă tâmna, când îerbe vinul în tocitori, ori şi cine
pâte să observe un număr considerabil de musculiţe roşidre,
dintre cari unele umplu cramele şi păreţii vaselor, în cari
terbe vinul, altele se pun la gura saii vrana butdielor, şi:
iarăşi altele sbârnăesc pe de-asupra căciulei, care se îorm6ză' din tescovină şi se ridică asupra mustului în tocitori.
Aceste musculiţe nearătâse le numesc unii Români simplu Musce sai Musculiţe, alţii Musculiţe de vin, Muşiţă şi
Muștiţă (1), iar cei mai mulţi J/usce befive sai simplu Be-

țive, sing. Befivă, din causă că aii obiceii de a.petrece mai
cu s6mă

Şi

unde

se află vin sai oţet.

într'adevăr

că

din

observaţiunile

făcute,

s'a

putut

dovedi că aceste musculiţe se nasc
de' regulă în fructele ce
trec în putrejune, în tescovină prâspătă, precum şi în cea

distilată,

”

|

Bețivele sunt de regulă un indicii de oţeţire al materiei.
Ba, se crede chiar că germenii oţeţirii sunt aduşi şi depuși
de aceste musculițe pe diferite corpuri zăhărâse şi alcoolice,
şi acesta explică pentru ce odată cu ivirea lor trebue să
fie și un început de oţeţire (2).

Tot despre aceste

musculiţe,

Sânţia

Sa

părintele T. Bă-

lășel îmi scrie următârele:

«Beţivele sunt nisce musculiţe mici, cari aii obiceiul de a
(1) S. P. Barcian,

Dicţ. ad voc.

(2) CE, Revista viticolă şi horticolă, an. III, Bucuresci

1898, p. 37.
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trăi în roiuri mari împrejurul vaselor cu băuturi spirtâse,
cu licide acre sai cu materii din cari se extrag băuturile
spirtse

şi oţeturile, cum

sunt

tescovina

de

struguri,

borsa

de prune şi de alte fructe.
«Aceste musculiţe îşi depun ouăle în materii acre şi spiet6se. Aci ouăle se clocesc şi daii nascere unor viermişori
mici, cari sunt

larvele lor.

-

<Fiind-că ele trag f6rte mult la vasele cu vin şi alte b&utură spirtâse, de aceea poporul le-a botezat cu numele de
Beţive, după cum beţiv se ice şi omului celui ce-i place să
trăâscă cu nasul tot în băuturile spirtâse.
«Aceste Befive trăesc în roiuri mari prin vasele destupate, cari conţin materii acre şi spirtse,
«Când nu este sgomot, ele staii liniştite şi sug hrana lor
din aceste materii. Îndată însă ce aud sgomot, se ridică în
roiuri mari, în cât umplu magasia în care se află vasele. Lăsate în linişte

«Poporul
observăîn

iar se aşâză

la locul lor.

n'are scârbă de aceste musculiţe. Chiar când le
ciocanul

prea ostenesce ca
tura, spunând :

cu

rachiii,

să le scâtă

Nu-mi

este

ori

în paharul

afară,

scârbă

cu

vin, nu se

ci le înghite cu bău-

de ea,

Căci e suridra mea,

„adecă îi place şi ei să beă ca şi nouă.
«De aici apoi şi dicala:
A fi bețiv ca o beţivă,

care-se dice despre:cel ce vecinic

îi place să sugă.la

turi spirtâse.

Un

alt-fel de muscuţă

milia Befivei,

saii musculiță,

e. Ochiarul,

numit

de

bău-

care se ţine de fa-

Românii

din Meglenia

şi cei din Macedonia: Muşifa (1), lat. Drosophila graminum
Fall.
Numirea de Ochiar a acestei musculiţe să-i vie, după spusa
Românilor din Bucovina, de acolo că ea, fiind o gâzuţă f6rte
(1) Com. de d-l Per. Papahagi:
mai mică, care intră în ochi.»

<Sub

Jfuşiţă

se

înţelege

musca

cea
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mică, numai de 1-15 mm. de lungă, nu odată se vâră fără
veste în ochii. Gmenilor, de unde numai mârtă se dă apoi
scosă afară. Iar când dă în ochi e fârte aspră şi iute, că te
- ustură ochii de ea (1).

" (1) Diet. de Roman

Şorodoc

din Vicovul-de-jos.

BĂTUCELUL.
(Hippobosea

equina

Latr.)

Toţi cei ce ai vite şi cu deosebire

cai cred

că nu odată

vor fi observat în decursul verii şi al tâmnei un fel de muscă

mică, ldătue, şi de col6re ruginie-galbenă punându-se și ţinându-se ca scaiul de die pe părţile cele nepărâse ale vitelor
cornute, şi cu deosebire sub c6âda şi printre pici6rele cailor:
Acâstă muscă îndrăsnâţă şi nesuferită, care nu odată dă
orbiș chiar şi asupra 6menilor, voind a se pune şi pe aceştia, se numesce în Bucovina: Bătucel (1), Cerceliță de
cal (2), Musca calului şi Muscă cânescă (3); în Moldova:
(1) Dat.

Rom.

de păduche
mărimea

din Putna,

dict.

de

Sam.

Lucaci:

«Bătucelul

e un

fel

de vite cornute (boi şi vaci), lătuţ ca Chercheliţa şi cam de

acesteia,

cu acea

deosebire

numai

că are aripi pielcidse și îm-

pestriţate cu roşu. El se pune între picidrele vitelor şi anume la vaci
aprâpe de pulpă, iar la boi lângă bâşe, de unde numai îfdrte cu grei
se dă luat. Capul săii e fârte vârtos şi numai cu grei:se pâte rupe de
trup şi scâte din pielea vitelor»; — a celor din Budeniţ, dict. de Măr.
Dutcă: «Bătucelul e lătăuş ca Cârcelul şi se pune mai cu sâmă sub
câda cailor+;—a celor din Sf. Onufreiii, com. de d-l Iancu Grigororvici:
«Bătucelul e o muscă, care se pune sub câda calului şi între picidrele:
acestuia.»
(2) Dat. Rom.

(3) Dat. Rom.
e aceea,

care

.
din Vicovul-de-jos,

dict. de

Sid.

din Galanesci, dict. de Precup.

stă sub

câda

calului» ; —

a celor

Calancea.

Galan:
din

«Musca

calului

Tereblecea,

dict. de

Irina Bulbuc, com. de Pavel Scripeariă : «Musca cânescă e ce-vă mai
mică decât cea de casă»;—a celor din Igesci, dict. de d-l Iancu Grigorovici: <Musca cânescă e de colre gălbie-întunecată> ; —- și a celor din
Udesci, dict. de Const. Cimpoieş: «Nisce musce galbene ca grăunţele de
păpușoiii, și puţin mai mici decât cele de casă, se numesc Musce cânesci.»
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Chicheriţă de cal (1), Muscă de cal (2), Musca calulului şi
Muscă cânâscă (3); în Ţ6ra-Românâscă: Muscă cânâscă (4);
în Transilvania:

Gondă de câni, Gândă

cânâscă (5) şi Muscă

cântscă (6); în Ungaria: Muscă cânescă (7); iar la Românii
din Macedonia: Câpușă de cal (8).
acâsta se

Musca

numesce

Bătucel,

aceea

de

pentru

că,

după cum mi s'a spus, e lătue sait lătăușă, ca şi când ar fi
butucită şi aşă de tare sai vârtâsă şi scorţâsă că, prindend-o şi voind a o omori, n'o poţi nici de cum omori cu
mâna, până ce n'o pui pe vre-un obiect mai tare şi n'o

apeşi cu unghia: degetului celui mare

(9).

Cerceliţă de cal, Muscă de cal şi Musca calului se numesce de aceea pentru că ea petrece mai cu plăcere pe cai
şi cu deosebire sub c6dă și printre picidrele acestora.

Iar Gândă cânâscă şi Muscă cânescă, pentru că ea forte
adese-ori se pune şi pe câni, şi mai ales pe urechile acestora,
şi n&căjânduii şi pre aceștia.
cred şi gic Românii din Bucovina

incomodându-i
Mai departe
()

Dr. N. Leon,

că, dacă

p. 11.

Zoologia medicală,

(2) Com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean: « Masca de cal, care trăesce

ie

pe cai, și mai ales sub câda acestora.»

din Paşcani, dict. de Iord. Bran:

(3) Dat. Rom.

«Musca

cânescă e ca

nu se dă
şi Musca calului ; se ascunde prin părul cânelui de unde
«Musca
Iacob:
George
de
dict.
scâsă> ;—a celor din Oprişeni, jud. Sucâva,

cânescă e gălbie şi o lecuţă

mai

măruţă decât cea de casă, are

mai late și mai turi decât ale celei de casă.»
(4) Com.

de $. Sa păr.

T. Bălâşel:

«Musca

cânăscă este mai reă

aripi

decât

tâte muscele, căci năvălesce la ochi, la nas şi la gură. Bătrânii spun că
nula vremea de apoi Dumnegei va trimite în lume Muscă cânescă, în

pomăr forte mare, ca să amărască dilele Ginenilor. Este şi un blestem
”
!»
cânâscă
pular: «Lovi-le-ar musca
muscuţe gal(5) Com. de â-l Th. A. Bogdan: « Gondele de câni Sunt
"
bene ce se sue pe câni.»

(6) Barcian,

Mi

Diet. 1838, p. 501.

pici6re acăţărătâre
(7) Com. de 4-l EI. Pop: «Musca cândscă are nisce
chiarşi de pielea
ci
haine,
de
numai
cu cari se prinde şi se acaţă nu

ă.»
omului. Ele întru adevăr trăesc pe câni, pre cari mult îi incomodez
(8) Com. de d-l Per. Papahagi:
e un fei de căpuşă, care se pune

«Căpuşa de cal (Hippobosea
numai pe cal și catâr.»

equina)

din Igesci
(9) Diet. de Măr. Dutcă din Budeniţ;—d-l Iancu Grigorovici
,

şi Sam.

Lucaciii

din

Putna.

!
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vre-un -câne, apărându-se
gura

de

acâstă

muscă, va

şi va mâncă-o, trebue numai decât să turbe,

apucă-o cu
căci Musca

cânâscă e bâla turbei (1).
Românii

din

Zransilvania

din contră

cred

şi: dic că:

Gândă de câni în diua de Sântă Mărie de vei prinde și
vei ţin6-o un an de dile ascunsă sub îeâna Maicii Domnuluă, nimeni nică odată nu-ţi va turbă de la casă (2).
Dacă vei prinde Gânde de câni în vreme de plâie şi le
„vei spânzură de grinda tingii, nu va intră nici un beteşug
în casă (3).
Dacă

un

câne

va omori

o mie

de Gonde

cânesci,

100 de ani (4).
Gânde de câni de pe câne turbat, de te vor muşcă,
turbi (5).
Când te

muşcă

un

câne,

pune

Gânde

de câni

trăesce

ai să

uscate

şi

mărunţite bine, mestecate cu terpentin gros, că o să-ţi trecă (6).
Gândă cânâscă pe un copil din l6găn, de-l va mușcă, are
să urle ca cânii, de nu-l vei spălă cu lapte din ţâţe (7).
Prinde 77 de Gânde de câni, ţine-le 77 de gile, şi apoi
dă-le la câni, că nici odată nu vor turbă (8).
Când urlă cânii a pustii, dă-le Gânde de câni de 7 săptămâni, că o să încete (9).
Gânde de câni uscate
vei da, te va luă (10).

de

9 ani, în vinars

la

drăguţ

Şi mai departe:
Când sunt G6ânde de câni pe lângă casă, e semn

ajungă

pe căseni un năcaz,

Gonde

ori o supărare

(1) Diet. de d-l Iancu

Grigorovici.

(2) Cred. Rom.
(3) Dto.

din Bandul de Câmpie.

(4) Cred.

din

Rom.

Şomfalăi.

(5) Cred. Rom.

din Sâncel.

(6) Cred.
(7) Cred.
(8) Cred.

din Spini.
din Herina.
din ag.

Rom.
Rom.
Rom.

(9) Cred. Rom. din Posmuş.

[

(10)
(11)
(12)

Cred.
Cred.
Cred.

Rom.
Rom.
Rom.

din Cepan.
din Milaşul-mare,
din Fărăgăi.

|

că o să

(11).

de câni prin casă de vei vedâ, e semn

răi

de

(12).
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Gânde

de câni, de te vor

muşcă,

e semn

că vei fi mor-

bos (1).
Dacă un câne va mâncă o G6ndă cânescă, e semn că are
să plouă (2).
Când umblă tare Gândele de câni, e semn ca să te porţi

cu fânul (3).
Când umblă Gândele cânesci, e semn că va fi vreme grea (4).
Când

brumă

stai ascunse

Gândele

de câni, e semn că are să fie

(5).

În fine mai e de observat şi aceea că atât Românii din
Bucovina cât şi cei din Moldova, unui om din cale afară
îndrăsneţ, care-şi bagă nasul pretutindeni, îi dic: «Ce te vâr:

ca musca în c... calului!» sai: «Se bagă ca musca în c...
calului!» (6)

(1) Cred.

(2)
(3)
(4)
(6)
până

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.
aici,

Rom.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
mi le-a

(6) Pretutindeni

din

Tonciii.

din Ciutelec.
din Madaraşul de Câmpie.
din Bistriţa şi a celor din Șona.
din Veza. — T6te credinţele din Transilvania, înșirate
comunicat d-l“Th. A. Bogdan.
în Bucovina

și com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean.

(elophagus

ovinus L)

Oile, când sunt răi ţinute şi mai
nate, capătă la începutul primăverii
le suge sângele şi din causa căruia
sunt, devin apoi încă şi mai slabe

Acest
grupa

păduche,
Papiparelor,

care

se

ales când sunt răi erun fel de păduche, care
din hiti6ne şi slabe, cum
(1).

ţine de familia

și care cu cât cresce

Hipoboscidelor,

şi se îndesesce lâna

pe oi mai tare şi se face mai mult suc sai asac într'însa,
cu atâta și el se îmmulţesce: mai tare (2), se numesce în Bucovina: Checheriţă (3), Chercheliţă (4), Chercheriţă (5), Cerceliță (6), Certeliţă (7), Chicheriţă, Chichiriţă,

Chichiriză (8),

Ciciriză (9), Câcăriţă (10), Botîş (11), şi Botuș

(12).

(1) După spusa Românilor din Vicovul-de-sus, dict. de T. lonesi;—a
celor din Carapciii, dict. de Vasile Cârcii;—şi a celor din Moldova, com.
Paşcani,

dict.

de

C. S. Bucan.

(2) După spusa Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. lonesi, şi a celor
din Moldova, dict. de Iordachi Bran.
(3) Usitat în comunele Băncesci, Oprişeni, Carapciii şi Mahala.
(1) Usitat în Putna, Straja, Crasna, Horodnicul-de-jos, Cupca şi Cireş.

(5) Usitat în Putna, dict. de Ioan Pusdrea.
(6) Usitat în Vicovul-de-sus-şi
(7) Usitat

(8) Usitat
covina.
(9) Usitat
(10) Usitat
(11) Usitat:
(12) Usitat

în

-

Straja.

Crasna.

în 'Todiresci, Valea-sâcă, precum şi în alte comune
|
în Satul-mare.
în Roșa de lângă Cernăuţi.
în Ilişesci şi Şcheia, diet. de Gavr. Berarii.
în Stupca.

din Bu-

e,

„30IPLECĂ

ă

2
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iar în Moldova: Checheriţă, Chicheriţă şi Chichiriţă (
Se dice însă că dintru început, pe când Gmenii erati
mai

prevenitori, mai buni

la inimă şi mai darnici de cum sunt

în qiua.de astădi, oile nu aveati Checheriţă ci ele o căpătară,
cu mult mai pe.urmă.
.
.
Iar de unde şi în ce chip o căpătară ne-o spune următârea

legendă din Bucovina.
|
«Dice că eră odată o babă forte săracă şi pe lângă acâsta

încă

și păduchi6să,

dar

de altmintrelea f6rte cinstită Şi cum-

pătată la vorbă. Să fi sciut că pere de f6me,
atins de vre-un

lucru

străin.

De aceea

se vede

şi nu s'ar fi
că eră

aşă

de săracă şi nebăgată de nimeni în s6mă.
«Odată a mers baba acesta la stână spre a căpătă de la
baciii o lecuţă

de urdă

măcar odată în vi6ţa ei.

şi de caş, ca să se îndulcâscă

şi ea.

|

«N'a apucat însă biâta babă a ajunge şi a intră în stână
şi iată că baciul, fiindu-i grâţă de dînsa saii ce i-a fi fost,
destul atâta că o alungă fără a-i da măcar o fărămătură de
urdă sai de cașş.
«Baba, deşi-i cârâiau maţele de fâme, şi de și abiă mai

puteă sta pe piciGre de ostenită ce eră, nu spuse nimica, ci
se întârse

supărată

înapoi

de unde

a venit.

|

<Întâlnindu-se însă, la întOrcerea sa, cu ciobanii cari păsceaii

oile,

începu

a li se

jelui acestora

și a spune

cum

a

alungat-o baciul afară din stână, fără să-i deă măcar o fărămătură de urdă sait o feli6ră de caș.
|
«Ciobanii, în loc s'o mângâie, îi spuseră că urda şi caşul
e făcut pentru simbrași, adecă pentru stăpânii oilor, şi nu

pentru babe ca dînsa, cari în viâţa lor n'aii avut nici măcar
o c6dă de die.
«Baba, augind acest răspuns, nu gise mai mult nimic, ci-şi
căută mai departe de. drum.

«Mergând

ea, cât a mai fi mers, se întâlnesce cu un câr-

lănariă, care- păsceă o turmă de cârlani, berbeci şi midre,
şi cum se întâlnesce prinde a i se jelui şi acestuia.
(1) Usitat-în Pașcani, dict. de 0. S. Bucan şi Iordachi Bran; — vegi
şi Dr. Leon, Zoologia medicală, p. 11; — cf. Enciclopedia română, vol.

III, p. 244.

Marian, Insectele.

26
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«Cărlănariul însă, fiind un om f6rte răi şi hărţăgos, cum

la
'0 aude că i se jeluesce, nici una nici două, se şi repede
dînsa,o apucăde cap, îi dă vre-o câţi-vă pumni, şi apoi,
i:
după ce a bătut-o cât a încăput într'insa, o alungă gicendui
eşti,
ce
i6să
— <Urâă şi caş ţi-a trebuit, scorbură păduch

|

na! satură-te acuma de caş şi de urdă!

când a
<A suferit biâta babă ruşinea, ce i-a făcut-o baciul,
şi
urda
că
spus
i-ai
alungat-o din stână, şi ciobanii, când

caşul nu-i pentru dinsa, dar aşă o batjocură şi ruşine n'a
suferit încă nică odată. De aceea, cum a bătut-o şi-a aluna și prins un păduche şi, aruncându-l între

gat-o cârlănariul,
cârlani,

—

|

.

„o

a dis:

«Na! aibă şi cârlanii şi oile vâstre bunătatea şi pod6ba

ce o am eii, şi ţie-se de acuma înainte de oi şi de voi, precum
s'a ţinut până acuma de mine!
«Şi cum a aruncat ea păduchele şi a rostit cuvintele acestea,
|
s'a pornit şi s'a dus mai departe.
«Păduchele aruncat însă, căgânăd din întîmplare pe o midră,

care eră mai grasă şi mai frumâsă, şi începând a suge la sânge
s'a făcut cu mult

dintr'însa,

şi îmmulţindu-se

află la babă,
lalte

miori

şi

cârlani,

ciobanilor, şi de atunci
întunecaţi

de

şi

mai mare,

de cum

eră când se

cu timpul sait umplut şi celela acestea

s'ait umplut

ai oile păduchi,

sait cărămidit-intunecaţi,

şi oile

cari sunt roșietici-

şi cari se

numesc

Cici-

Ă
vize» (1).
Checherijele se ţin pe miei, cârlani, midre şi pe oi până
în Postul Sânt-Petrului, adecă până pe timpul tunsului. Şi
cu cât sunt oile în răstimpul-acesta mai hitiâne şi mai slabe,
cu atâta

şi ele se îmmulţescşi le mănâncă mai tare. Iar când

oile sunt grase, atunci prea puţin le pasă (2)..
După ce se nifesec mieii şi.se tund oile, se perd.şi
cherițele

şi mai

ales dacă

nemijlocit

după

acâsta

Che-

se duc la

o apă şi se scaldă. Nefiind prin apropiere nici o apă şi neputându-se, nemijlocit după ce s'au tuns, scăldă, se cur&ţesc şi se uşurâză cu totul de ele mai pe urmă, şi anume
(1) Din Satul-mare,

(2) După
celor

din

spusa
Moldova,

dict. de Vladimir

Rom. din

Lupușştean, agricultor.

Galanesci,

corn. Paşcani,

dict.

dict. de George
de

C. S. Bucan,

Cârstean, şi a
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când dă o plâie şi acâsta le spală. Dar după
ce sait tuns
şi s'a spălat de ajuns, nu capătă mai mult
Chicheriţe în

anul acela (1).

|

O s6mă de Români, vădând că oile ati multe
Chicherife
şi nu se pot mântui de ele, le ung cu păcură
sati le spală cu
z6mă de Strigde şi apoi Chieheriţele îndată per
(2).
(1) După spusa Rom. din Șcheia, dict. de Gavr. Berariă;—a

celor din

Carapciu, dict. de Vas. Câreiii;
—a celor din Vicovul-de-sus, dict. de T.
Ionesi;
—a celor din Putna, dict. de 1. Pusdrea;—şi a celor
din Paşcani,

dict. de Iord. Bran.
-(2) Dat. Rom.

din

Putna,

diet. de Sam.

Lucaciti.

PĂDUCHELE ALBINELOR.
(Braula coeca Nitzsch.)

Păduehele albinelor e un insect f6rte mic, numai de 1—15
mm. de lung, de col6re întunecat-roşie şi acoperit cu perişori negri.
Acest insect parasit
că albinele nu se mai
Mai tare însă sunt
și matca, şi acâsta din

se lipesce de perii albinelor, ast-iel
pot curăţi si mântui de el.
infectați şi supăraţi de el zrântorii
urmă mai ales atunci când are să-și

depue ouăle prin chiliuţe.
El se îmmulţesce mai tare în anii cei răi, adecă mai puţin
mănoși, şi în ştubeele sai coşnițele cele mai slabe, precum

şi în acelea

ce sunt

aşezate

pe

loc umed.

Prisăcarii, cari voesce a scăpă albinele
de acest parasit neplăcut şi periculos, cum l-aii observat, frâcă ştubeele pe din
năuntru

cu Laptele

cucului sai

oscopia L. sai cu Cimbru

Alior, lat. Euphorbia

sălbatic, lat.

Thymus

heli-

serpyllum

L., orăşi numai punând una sat alta din aceste
două plante
în năuntrul ştubeiului, în care aii observat că
se află păduchi

de aceștia (1).

|

(1) Grigore Predescu, Dușmanii

curesci

1898,

p. 396;—7. Costin,

op.

albinelor, publ. în Albina, an. II, Bucit,p. 27.

.

PURICELE.
- (Pulex ivritans 1)
Puricele e un

insect,

care

se

ține

lipcă

de

om, fiind-că

nutresce mai numai din sângele acestuia. De aci vine
că el e răspândit preste tâtă faţa pămîntului, respective
tutindeni unde locuese Gmeni. Şi tot din causă că el se
tresce mai numai cu sânge omenesc, există la Români

măt6rea legendă

despre dinsul:,

se

apoi
prenuur-

_ «Dice că pe timpul potopului celui mare, când Xoe plutiă
cu corabia pe de-asupra valurilor apei, netrebnicul de Diavol voi să pârdă şi pe Woe cu cele ce se aflati în corabie.

Se gândi

deci puţin şi născoci numai decât un fel de instru-

ment de fier, numit
păreţii corabiei.

adi sfredel, cu
,

care

puteă

să găurâscă

cAst-fel ucigașul se apucă de lucru.
«Bietul Woe şi cu cele ce se aflaii în corabie erai în primejdie de a se înecă. Se apucară şi ei să scâtă apa din corabie, dar nu puteai prididi pe Dracul, căci el lucră mult
mai iute, găurind păreţii vasului, aşă că apa năvăliă din cs
„în ce mai multă.
<În faţa acestei primejdii se credeai perduţi,
« Dumnedeii însă, care nu voesce mârtea păcătosului,

perdeă de

tot făptura

mânilor sale,

căci

dete înţelepciune pd-

pârcei, şi pâte că de atunci ati şerpii înţelepciune, căci sfinta
Scriptură ne poruncesce să fim înţelepţi ca șerpii.
«lar ndpârca se înfăţişă înaintea lui oc și dise:

— «Ce-mi dai mie să astup eii găurile ce le face Dracul
și prin cari intră apă în corabie?
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— «Ce ceri?
—o

întrebă Woe în desnădăjduire.

— «După ce va încetă. potopul să-mi dai câte un om pe
fie-care qi ca să mânânc cu seminţiile mele!
— <X'oe, strîmtorat de primejdie, îi făgădui cererea, şi

aşă ndăpărea se apucă să astupe găurile, adecă îndată ce
Dracul găuriă cu siredelul, săpârca rupeă căte o bucăţică
din

c6da

ei de

astupă

pe

unde

intră

apa.

«Cât-va timp Diavolul, vădând că nu i-a reuşit planul, fugi,
lăsând corabia şi pe cei dintr'însa în pace.
«După ce treci potopul, Noe aduse jertfă de mulţumire lui
Dumnegei,

că l-a scăpat

de

înec.

«În. acâstă veselie ndpârea

îşi luă îndrăsnâla

și veni să-i

c6ră lui oc ceea ce îi făgăduise, adecă câte un om pe fiecare di de mâncare.
.
|
«Noe, când audi acâsta, se supără gSrozav, fiind- -că se gândiă

că în câte-vă dile va isprăvi lumea dând-o la ndpârcă, de
Gre ce-eră puţină. Ast-fel pe cea dintâi, care - îndrăsni. să
vorbâscă, o aruncă în foc în urma jertfelor.
«Lui Dumnegei atunci nu-i plăcii fumul ce eşiă din arderea năpârcei şi porni un vînt, care împrăștie t6tă cenuşa
de la acâstă jertfă peste t6tă suprafaţa pămîntului.
«Din acâstă cenuşă eşiră Puricii cari, socotindu-i pe toţi
din lume,

precum

greşit că mănâncă

şi sângele

un om

ce îl sug

pe

de la toţi 6menii, ne-

fie-care > di ca împlinire a îă-

găduinţei lui AWoe (1).»
Românii însă, nevenindu-le acâstă mâncărime” la. socotâlă,
şi mai ales că une-ori Puricii se fac din cale afară nesufe-

riţi, caută
şi mai

de

tâte chipurile şi mijlâcele cum sar put6 mai lesne

grabă

mântui

de

dînşii. .

Aşă: Românii și mai ales Româncele din unele părţi ale
Bucovinei, precum bună-6ră cele din Mahala, districtul Sa-

dagurei,

voind

ca să nu

se ivâscă Purici peste

sele lor şi să nu le supere

din

cale afară, ai

vară în ca-

datină

ca în

diua de Ajunul Crăciunului să nu rostâscă nici de cum cuvîntul mac, credând că cel ce rostesce acest cuvînt, acela
va fi peste vară necontenit pișcat şi supărat de Puric, pe.
(1) Publ. de Ioan Demetrescu, de lângă Dâmboviţa,
silvaniei, an. LIV, Braşov 1891, No. 144, p.7.

în Gazeta

Tran-
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când din contră cel ce nu-l va rosti, va fi cruțat de dînşii (1).
Românii

din

Bălăceana,

districtul Sucevei,

însă

că

spun

omul care nu d6rme în qiua.de Pasci, nu-l va mâncă tot
anul Puricii. Asemenea şi pre omul, care mănâncă hrean în
giua de Pasci, postind dimin6ţa. înainte dea mâncă nafură,
încă nu-l mănâncă tot anul Puricii (2).
Românii din unele părţi ale Transilvaniei, voind ca peste
an să nu aibă Purici în casă, mătură în diua de Anul Noi

casa cu busuioc (3).
„Alţi Români însă tot din 7Zra nsilvania, vrând ca să nu-i
mănânce Puricii peste an, s6mănă în diua de Anul noi
-grâii pe dinaintea casei (4). :
Românii din unele părți ale Banatului, voind asemenea ca
să nu fie supăraţi de Purici peste vară, îndatin6ză în diua
de Buna-vestire a-şi spălă tot corpulcu apă de nea.
În alte părţi însă, tot din Banat, înainte de spălarea corpului, se stropesc casele cu apă de nea topită ori şi cu

apă neîncepută de la .rîii, şi apoi măturându-se
de piele de vită

crăpată,-muerea

ce le mătură

cu o bucată

rostesce ur-

o

mătârele cuvinte:
Hei, boi negri! (5)
Că eii m'am sculat,

Cu mătura

vam

Şi departe v'am aruncat,
Sub brăduţi mărunți,

"

măturat

Sub pâle de munţi!

|

Făcând acâsta se crede că Purieii, cari se. află peste vară
pe sub bradi, sunt Puricii mânaţi de atare descântătâre
sai fermecătâre, care. şi-a măturat casa în chipul mai sus

arătat (6)..
- Românii din unele părţi ale Țerst- Românesti, precum bunăGră cei din comuna Grozesci, jud. AMehedinţi, taie în qiua de

iar! cuțitul: mânjit de sânge

Pasci un cocoș negru,
+

(1) Com. de Ionică

al lui Iordachi

Isac.

(2) Com. de Ioan Boca, stud. gimn.
(3) Dat. Rom. din Fărăgăii, com. de d-l Th. A. Bogdan.
(4) Dat.

Rom.

din

Ercea,

com.

de d-l Th.

A.

Bogdan.

(5) Sub boi negri se înţeleg aci Puricti.
(6) 3. FI. Marian,

Sărbătorile

la Români,

vol.

II, p. 227.

îl înfig
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după uşă, un timp mai îndelungat, în credinţa că toţi Puricii
se vor strînge la el (1).
|
„În fine Românii din unele părţi ale Ungariei, precum bunăGră cei din Inei, comitatul Bihorului, spre acelaşi scop, când
aud întâiaşi dată primă-vara tunând, se durdulese pe pămînt, cregând că făcând acâsta Puricii nu-i vor mâncă (2).
Dacă însă mijl6cele arătate până aici nu ajută, atunci cârcă
în decursul verii să-i depărteze prin măturarea caselor cu
mătură de pelin, fiind-că, după credinţa şi spusa lor, amărăciunea acestei plante Puricii nu pat de fel să o sufere, şi
din causa acâ6sta fug din casă (3).
Neajutând nici măturarea cu mături de-pelin, fiind-că Puricii se ouă şi se îmmulţesc nu numai pe jos şi printre crăpăturile

podelelor,

ci fârte

jeau mai multe rămurele
așternut (4).
(1) O. Gherghinescu,
în Şegetârea,

adese-ori şi prin aşternut, atunci

de pelin şi le pun sub perină și în

Superstiții

an. 111, Fălticeni,

p.

din
120:

Grozesci, jud. Mehedinţi, publ.
«Pentru

a scăpă

de Purici, taie

în giua de Pasci cocoș negru, iar cuțitul mânjit de sânge înfige-l după
uşă şi lasă-l acolo că toţi Puricii se vor stringe Ja el.»
(2) Avram Igna, Credinţepoporale din Inei în Bihor, publ. în Familia,
an. XXXVI, Oradea-mare 1900, No. 10, p. 115: «Când auqi mai întâiil

tunând primăvara, să te durdulesci pe pămînt şi nu te vor mâncă Puricii.»
(3) Dat. Rom. din Bucovina, precum și a celor din Mahala, com. de d-l
Ionică al lui Iordachi Isac: «Dacă Puricii se îmmulţese în vre-o casă şi
supără pe căseni pișcându-i prea tare, ca să-i facă să înceteze cu pişcatul

şi tot odată să părăsâscă casa, se aduce pelin verde
cu

el

sai

se

pune

sub

perină;»

—a

celor

din

și se mătură

casa

Mitocul-Dragomirnei,

distr. Sucevei, com. de V. Greciue: «Ca să nu te musce Puricii, e bine
să mături casa cu pelin ;>-- Albina, an. II, Bucuresci 1899, p. 433: <Ţ&ranii îngrijitori și deştepţi mătură cu mituri de pelin pe sub pat, căci
amărăciunea acestei plante îi gonesce.>
(4) Lat.

Rom.

din

Bucovina;

12 : «Contra Puricilor se aştern
de pelin» ;—Gh.

Ghibânescu,

—

Dr

N. Leon,

în casă

Rusaliile

sai

şi în

Ruriile,

zăr, revistă pentru educaţiune, an. I, Bârlad,
ţarea

pelinului

e generală

la Români.

Zoologia
publ.

1887, p.

Credinţa

medicală,

așternut frunze

p.

și flori

în George La-

144:

«Întrebuin-

legată.
de intrebuinţarea

pelinului e acâsta: sunt feriţi de rele acei cari pun pelin la Rusalii. Sâmbătă sera, după ce sfinţesce s6rele, care mai de care se îngrijesce ca
să-şi procure pelin; care îl pune în așternut, pe pernă, pe sub pernă,
pe lângă

cap,

pe

sub

trup,

la pici6re.

Dorm

în pelin

tâtă

nâptea,

căci

cred că sunt feriţi de rele, căci lor — Rusaliilor
— nu le place mirosul

409

Tot aşă fac şi Românii din Macedonia
Datina acâsta, care
mâni, se pâte deduce
Bucovina : |
Pelin

(1).

e răspândită pretutindeni printre Roşi din următ6rea doină poporană din
beaii, pelin

mănânc,

Pe pelin sâra mă cule.
Dimin€ţa, când mă scol,
Cu pelin pe-obraz mă spăl.

Precum şi dintro variantă
nia, care sună ast-fel:

a acestei doine din Transilva-

Pelin beai, pelin mănânc,
Pe pelin n6ptea mă culc,
Dimin6ţa,

cand

Cat în cofă apă nuii,
Canta-i cu pelin în cui!

mă scol,

Da-te-aşi

dracului,

peline,

Cu pelin verde mă spăl;
Că secași inima'n mine (2)!
Dacă însă nici mijâcele acestea nu ajută nimica, atunci
își ieaii refugiul la diferite descântece.
ca

Aşă când văd întâia
0 seceră, gic:

Craii

Gră

lună

noi,

Să

Craii noii!
Cu

bine

nouă,

adecă

picră

când

acâsta

e

Puriciă

Și Șfabii şi Ruşii,

ai venit,

Şi Ploşuiţele

Cu bine m'ai găsit,

Afară

din casă

să 6să!

Iar cuvintele acestea le gic afară, arătând cu mâna la
lună. În casă însă nici odată, pentru că rostindu-le în casă,
gujuliile amintite în versurile acestea şi mai tare s'ar îmmulţi (3).

Saii unul dintre căseni ese afară și gice:
Lună nouă'n ţâră
Să 6să Puricii afară!
de pelin şi așă fug; iar astăgi, când credinţa vecheîîncepe a se clăti şi
a se împuţină, se crede că nu Rusaliile, ci Puricii, neplăcându-le mirosul
de pelin, îug și nu-i supără t6tă vara»; — Dim. P. Lupaşcu, AMedicina
babelor, p. 84: «Pentru Purici să pui n6ptea, pe sub pat, prin casă şi

chiar în așternut, pelin verde și toți vor peri.»
(1) Com.

de d-l Per.

Papahagi:

«De

Purici

se

întrebuințâză

€rbă

de

pelin, în care se string Puricii, şi care apoi o ardi.»
(2) Noua Revistă Română, an. I, Bucuresci 1900, p. 526.
(3) Dat. Rom. din Horodhnicul-de-jos, com. de d-l Petru Prelipcean.
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Iar

altul,

întrâbă:

în casă,

rămâne

care

Dar. dac'ar

eși,

Cu

nutri

ce s'ur

Aa

Cel dintâiii

Unii.pe alţii s'or mâncă
Şi noi de ei vom scăpă (1)!

este asemenea daţină ca atunci, când

În Țera-Românescă
ese

nouă,

lună

e numai

când

adecă

cu deosebire în luna lui Mărţişor,
pers6na, care voesce să stârpâscă

ca

o

seceră

pe

cer,

şi

când fac Puricii ochişori,
Puricii, Livăreile, Pădu-

chiă de lemn saă Ploșniţele, precum şi alte gujulii. de prii.
case şi bucătării, trebue să fie vestită, pe neaşteptate, de
către o altă persână, că a eşit luna pe cer.
alsrgă

anteinsectă

pers6na

Atunci

întrun

suflet de iea o

strachină nouă, smălțuită, preparată anume şi de mai nainte
cumpărată în ajunul Moşilor-(de Rusalii) sai! căpătată de
pomană

pe la Moși,

neîncepută

apă

pune

luată

într'insa,

de la trei fântâni în trei vase nouă şi care apă trebue adusă
de

trei fete mari, fără de a se fi uitat îndărăt,

când ai luat-o.

Pune strachina cu apa asta peo fer6stră din spre partea
de unde răsare luna pe cer și aştâptă aşă până vine luna
în dreptul ferestrei şi în direcţiunea strachinei. Când a ajuns
de se vede luna bine în apă şi în fundul strachinei, pers6na
care-şi face contra Puricilor, începe a descântă luna din strachină cu trei firo de paie de la o mătură nouă cu cuvintele:
Lună nouă'n casă,
- Păduchii de lemn,

Să se risipescă,
„Unul cu altul

Puică,

|.

Să

Gândacii
Şi t6te gângăniile
Din casă
Afară să să!

Să se ducă,

nu

se întâlnâscă.

Când s'o întâlni

=

„
|

|

|

Munte cu munte
Șin cap s ar bate,
Atunci să se'ntâlnâscă,

Atunci şi nici atunci! . ..

Descântând ast- fel de trei ori, pune apa descântată în
patru vase, aşâză vasele binişor în colţurile casei pe din
(1) Dat.

Rom.

din Mahala,

com.

de

d-

Ionică

al lui Iordachi

Isac.
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năuntru

şi diminâţa

cu siguranţă

că trebue

să

găsescă

. în

“apa din vase câte-vă gângănii din casă.
Aflând

gângăniile;

le scâte

frumuşel, le

pune într'o

cutie

de chibrituri g6lă şi care cutie trebue să fie furată, pândesce o căruţă, până a vîndut tot la: târg ce a avut de vîndare

şi aruncă

cutia cu gângânii

cu tot în căruţă,

tând în urma ei:
Cum

voi Purici, Puricei,

Așă

să v&ndrăciţi,

Din. casă ei vă scosei,

Așă să'ncremeniţi

În cuti6ră furată vă pusei,

În cele nouă ţări:

Descântaţi,

E

-*

Înecaţi,
Blestemaţi,

sâmă

De

peste

nouă

.

mări...

C'acolo v'aştâptă
-

.

„_

Cu

În cutie. lepădaţi.
.
La lună nouă descântaţi,
O

descân-

m

de

descântătâre

mese'ntinse,

Cu facle-aprinse,
Amin (Î)!
însă,

tot

din

.

Die

Tera- Românscă,

luând un cuţit —probabil că acela cu care s'a tăiat un cocoş
negru în diua de Pasci,—şi înfigându-l în pămînt dice:
Am înfipt un cuţit în pămînt:
Fugiţi Puricilor. după vînt.
„Cum se strâng pescii la l6să,
Așă să fugă Puricii din casă.
Fugiţi
Vă răspândiţi.
Fugiţi,

vă

Nu

tot-deauna

răspândiţi

9).

însă sunt Puriesi asemenea

de supărăcioșşi,

ci ei îl supără pe om câte odată mai tare, de altă dată mai
puţin.

Mai îndrăsneţi şi mai nesuferiţi sunt ci înaintea unei ploi,
pentru că atunci îl pișcă pe om și-l sug sângele cu mai
mare lăcomie.
De aici vine apoi şi credinţa Românilor de pretutindeni,

că dacă-l supără
are numai

şi-l mănâncă

decât să se schimbe

pe cine-vă prea tare Puriciă,
timpul,

are să plâie (3).

(1) Sănctatea, an. 11, p. 17—78,
(2)
Dem Teodorescu, Poesii populare române, Bucuresci 1885, p. 388.
(3) Cred. Rom. din Costâna, distr. Sucevei, dict. qe George Lăcătuș,
agricultor: <Când muşcă Puricul mai tare, atunci are să plouâs;—a ce-
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Mai departe
sărăcie

(2).

Când
6speţi

mulţi îns6mnă

-

Când vegi
răvaş

se crede şi se dice că Purici

(1).

un Purice pe mână,

ai să capeţi în curând un

:

te pişcă un Purice de mână, îns6mnă. că aii să vie
(3).

Când

“

te pişcă un Purice de faţă, e semn

supărare

că te aştâptă o

(4).

Când te pișcă un Purice în biserică, e semn că aresăte
mânce ruşinea (5).
În fine când sbâră Puricele pe mână şi-l poţi prinde şi
omori, primesci veste
Puricele nu numai

rea (6).
că e un

insect

nesuferit

din

causa

mâncărimii sale, ci el e tot odată şi fârte neastîmpărat.
Din ce causă însă şi de când anume n'are el nici un pie
de stare şi alinare, ci sare necontenit diua şi n6ptea, în tâte
părţile, ne-o spune următârea legendă din Transilvania,
com.

Fărăgău:

«După ce a
felul de Gmeni
(pâră), că mai
«Dumnedei,
lor din

Bălăceana,

făcut Dummnegeii lumea şi a aşezat în ea tot
şi de animale, i-a venit odată un ponoslu
multe animale ai purtare rea.
ca cel mai cu minte decât toți Gmenii, câţi
com.

de

I. Boca:

va plouă»;— Dim. Dan, Credinţe pop.
covinei, an. IV,

Cernăuţi

1894,

No. 79:

<Când

te mănâncă

Bucovinene,

Puriciă n6ptea,

publ. în Gazeta Bu-

«Se crede că dacă Purieii mănâncă

tare pe cine-vă, va plouâ.;—S$. FI, Marian, S&rbător
ile la Români, vol.
I, p. 118: «Dacă Puriezi mai mult decât altă dată mușcă, urmâză
mai tot-

deauna plâie>;—G. 3. Ioneanu, Afică colecțiune
de superstiţiile poporului
român, Buzău 1888, p.S8;—3. Theodorescu-Chirilean,
Credinţe relative la
prevederea timpului, publ. în Gazeta sătenului
, ad. IV, p. 442:— «Când

te mănâncă Puricii diua, plouă de Brabă>; — a
celor din Transilvania,
com. Fărăgăi, com. de d-l Th. A. Bogdan:
<Când te pișcă Puricii, are
să plouă.»
Pr
m
(1) Cred. din Transilvania, com; Chiciud, com.
de q-l Th. A. Bogdan.
(2) Cred. Rom. din Bălăcea na, com. de
I. Boca.
(3) Cred. Rom. din Mitocul-Dragomirnei,
com. de V. Greciuc.
(4)

Cred.

Bogdan.

Rom.

din

Transilvania,

com,

”

(5) Cred. Rom. din Reghinul-maghiar,
(6) Avram Igna, op. cit. p. 173.

Felfalăii,

com.

de

"
com.

de 4-1 Th.

A

d-l

Th.

Bogdan.
-

A.
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erau atunci pe acest pămînt plin de păcate,
şi haid! rezămându-se pe ea, căci dâr şi pe
mai tot aşă de bătrân eră ca şi acuma, se
cel cu ponosiu. Şi găsindu-l îl întrebă că ce
«Ponoslașul, fără multă codire, că d6r ar

Dumnegeii, îi spune verde frumos, că

are

şi-a luat cârja
vremea aceea
duse până la
jalbă are?
sta în faţa lui

un

vecin

mare,

puternic: şi neîntrecut în frumuseţe. Acesta însă, încregut
în tăria şi frumuseţea lui, nu are stare nici până ai păşi
un pas sail ai înghiţi o îmbucătură, făr” tot sare şi jâcă de
- dimin6ţa până sâra şi de s6ra până diminţa, așă cât nu-i
modru ca să o ducă multă vreme în pace şi liniște.

« Dummegei,

pentru ca să fie mai convins

despre

starea

lucrului, nu făcii alt ce-vă, făr' se cerii ca să-l lase în cortel
peste n6pte.
«Cât ce se culeară cu toţii, care la locul lui, şi îşi rezemă
şi Dummnegei capul de un moşinoii presurat cu frunze moi şi
flori mirosit6re, audi numai un sgomot, de gândiai că mere
carul cel de foc, aşă larmă făceă vecinul căruia nu numai

că nui staii picidrele nici un pic, făr” chiuiă de sună locul.
«Vădând Dumnedeii că nui modru de odihnă, îşi. luă r&mas bun şi se cam mai duse, spuindu-ă i ponoslitorului că
dimin6ţă îi va chemă de faţă.
«<Înfăţişându-se a doua di dimin6ţa, fără multă vorbă, îi
spuse Dumnegeii scârbaşului, că nici mai mult, nici mai puţin, fără să se mute de unde îi eră locul,
«Acela însă nu se învoi, spunându-i că acolo s'a născut
şi acolo trebue să şi trăâscă.

<«Audindu-i Dumnegei răspunsul şi văgânduii obrăznicia,
nu făcu alt ce-vă, fără luându-l de o mână îl asvârli de sări

mai de o poştă.
rind, gise:

—

Apoi,

uitându-se

«Pe cât ai fost de frumos şi

după el, că” cum merge să-

de

sdravăn, pe atâta de

amărit şi de negru să fii, — stare să nu ai, fără sărind din
un loc în altul, giua şi n Gptea să ai de pismaş pe vecinul
tău, căruia hodină nu i-ai dat nici giua, nici n6ptea!
<Şi de atunci despre neodihnitul acela se crede că s'a pre-

făcut în Puricele de adi» (1).
| (1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
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“Tot la :Românii-din Transilvania se mai află încă şi următ6rele credinţe despre originea Puricelui, precum și de-

spre cei ce-ai mulți Puică şi-i omâră.
Puricele e calul. Dracului (1). :
- Pur îcele e armăsarul

pe

carea călătorit Sătana,

când

bătut cu Dumnedeii (2).
:
Purieele e calul alungat din ciurda Diavolului (3).
Puricele e făcut din lacrimele Satanei (4).
Puricele s'a făcut din stavar iul Satanei (5).

s'a

Puricii s'au făcut mai întâii pe sumanul Dracului, şi de
aceea-s negri. (6).
Cine are Purici mai mulţi, pe acela îl iubesce Dracul mai
tare (7).
- Cine are :Purică mulţi, se fine de dușmanul Dracului, că

i-a furat averea (8).
De vrei să scapi de Dracul, omâră toți Purieii din casă (9).
Dacă

ai omorit Purici

prieten (10).
- Când omori

un

Purice

drac (11).
E
O sută de capete de
mai av6 nici un Purec
„Afară de 'legendele,
aici, mai aii Românii
cimilituri.
Iată

vre-o

(1) Cred. Rom.
_(2)

Cred.

Rom.

(3) Cred. Rom.
(4) Cred.

(5)
(6)
- (2)
(8)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

mulţi, Dumnegei

|

câte-vă

Qi:

ţi-l cel mai mare

<Piei Satană!»

că

more

un

Puree în aţă de le vei înşiră, nu vei
la casă (12)
datinele şi credinţele, înşirate până
despre Purice încă şi o mulţime de

şi “din

acestea:

din Sereţel lângă Bistriţa.
din

Bistriţa.

din Bistriţa.

Rom.

din

Bileag.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

din
din
din
din

AMilașul-mare.'
Săcal.
Vuştalăii. *
Seplae.

|

,

a
o

(9). Cred. Rom. din Beşinei.
“(10)

Cred.

Rom.

din Ţaga.

(11) Cred. Rom. din Săcal.

(12) Cred. Rom. din Fărăgăi.
nicat d-l Th. A. Bogdan.

!

pp
— Tâte crodinţele acestea mi
.
|

le-a comu-
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„Am

Ce sare

un boii:

Unde calcă
Nu se vede,

Şi urmă n'are,
Unde pasce

Unde pasce

Se cunâsce?

Se cunâsce,

Am un călușel .
Mie și sprintenel,

Am

un boit negru

Ponegru,
Unde sare

-'

Urmă n'are,
Unde pasce
Se cun6sce,
Este un boi:
De unde sare
Urmă w'are,

Unde pasce
Se cunsce.
„Am

un

cal

Cât un mal:

Unde sare
Urmă

nare,

Unde pasce
_Se

,

Am

cunâsce.
un

cal mare:

Unde sare.
Nu se cunâsce,
Unde pasce

Se cunâsce. .
Am un cal mare:
Unde sare
Urmă n'are,

Unde păşesce
Se roşesce,
Unde pasce
Se cundsce,
- Unde sare
Urmă

pare.

Cine sare
Și-urmă nare ?

Negru

ca corbul,

Iute ca focul:
Unde sare
Urmă
mare,
Unde. pasce
Se cunâsce.
Am

un căluţ.

Negru

ca corbul,

Iute ca focul:
Pe unde scopcesce

Urma nu i se găsesce,

Iar pe unde pasce
Urma.-i

se cunâsce

Am un mânzuleţ
De unde pasce
Se cun6sce,
De unde sare

negru:

” Urmă n are. !

„Ce e negru ca “eiaunul,
__Roşietie ca păunul,

Şi cu dinţi îngrozitori,
Când: te-apucă te 'nfiori ?
Săritură

de ciută,

Urmă -de nimică.
Ce e mie mititel,
. Se tulbură Vodă de el ?2
Niic ni escu,
„Lai ni escu

Șam
Am

i răulu lu ursescu2?
0 vacă

nâgră

Şi piele n'are'

„Nicide o t6că.

ei
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Țup ici,
'Tup colea,
Hi hara.

Pe câsta lui Perpeleag
Se dă Iancu peste cap.

N

Ce-i mic ca şi-un fir de mac

Țup de ici, ţup de coleă,
Popârlita popârleă.
Am un dobitoc
nici: nu se culcă.

Şi sare?n sus ca şi-un ţap ?

ce tot mănâncă

şi nici nu se satură vre-odată,

Ce se nasce în luna lui Martie, supără pe tâtă lumea, doi îl gonesc, doi îl prind, şi more în cetate de 6se?
În luna lui Martie săritura lui ca a “căpridrei, umblă cinci
Gmeni să-l prindă şi nu-l pot prinde, îl prind apoi doi și îl bagă
în cetatea fetei și acolo îl omâră.
Porc nu-i și zurnă

are.

Grochi nu adară ș-pr-iu arimă
Fraţi suț tra să zgrimă (1).

Afară de Puricele, despre care ne-a fost până aici vorba,
adecă de Puricele comun sati Puricele de casă, numit în
unele părţi locuite de Români şi Condrăţel (2), mai există
încă şi alţi purici, precum 'bună-6ră Puricele de câne, lat.
Pulex canis (3), care s6mănă cu cel comun şi care se nu:
tresce asemenea cu sânge.
Deci atât cel comun cât şi cel de câne figurâză îGrte adese-ori într'o s6mă de proverbe şi gicale.
Iată

vre'o

câte-vă

şi de

acestea:

Cine d6rme

cu cânii, se scâlă plin de purici.

Cine dOrme

cu cânii, se scâlă cu purici.

Sau:
Sau:
Cine se culcă cu cânii, se sc$lă cu purici, —
(1) Din colecţiunea mea din Bucovina. Vegi şi G. Popescu-Ciocănel,
Basme, Snove şi Ghicitori, Ploesci 1898, p. 40; —dar mai ales Art. Gorovei, Cimilituri, p. 308-311;—Idem, Câinilituri, pub!, în Segătdrea, an.
VII, Fălticeni 1902, p. 121.
(2) Noua Revistă Română, an. I, p. 317,
(3) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 12.
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ceea ce însemnâză

atâta cât: «cine se

capătă rele învățături» ; sait:
Purecile

- adecă:

«după

cât de mic, dar

«voinicia

nu

sare

când

cu cei răi

ca o căpridră,—

stă în mărimea

Puricele,

amestecă

răi, rit îţi vine.»
trupului.»

îi place, ——

Cât un elefant îl face,
se gice pentru

cel mincinos.
Puricele te pișcă,
R&u

mare

nu-ţi face,

Dar îl pringi
Şi-l ucidi.

Acâsta ne învaţă ca răul să-l depărtăm până a nu se mări.
Puricii fac gonitâre,
Iar păduchii

vînătâre,—

adecă: «vrăşmaşii ne prigonesc, iar duşmanii se lipesc de noi.»
Şi din

puric va să seâtă

ssu—

se dice despre cel cumplit şi sgârcit.
Pentru
Pentru

un purice își arde plapoma;
un purice svârle plapoma pe foc;

Pri un purie ardu cerga
(Pentru un puric arde. cerga) —
se dice pentru

cei iuți şi mânioşi.

Îi cântă puricele în ureche;
I-a întrat

un

purice

în ureche;

Ce purice ţi-a întrat în ureche?—

adecă: i-ati întrat gânduri rele în cap, şi nu se pâte odihni
de supărare.
I s'a făcut inima cât un purice,—

|

adecă: s'a băgat în tâte răcorile de spaimă, îrică.
Nu face mulţi purici;
Nu face purici într'un loc;
Nu face prea mulţi purici, —

adecă: nu stă mult într'un loc.
A face
Marian, Insectele,

purici,—
.

-

.

.

27
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-a fi nerăbdător,
A

sai:

scutură

a i se face

de cârtă.

de purici;

A scutură puricii cui-vă, —

adecă:

a bate; l-am scuturat de purici, l-am bătut.
Cum

adecă: lucru
mică durere.

te-ar pişcă un purice, —
de nimic, de puţină

Te aşteptă cu inima
adecă:

însemnătate, mică

pagubă

cât un purice,—

cu frică, cu grâză (1).
Cât un purice, —

adecă:

mic

de tot. Adesea sc aude:

«mi se făcuse înima

cât

un purice de frică.»

|

Albi-ţi-ar Dumnedeii puricii şi ochii / —

Se gice în mod sarcastic, când vrei să-ţi baţi joc de cine-vă.
|

A

A purică—

adună

ce-vă

cu de-amănuntul.

|

A mâncă

adecă:

ca an purice,—

f6rte puţin.
Par'că m& muşcă un purice,—

adecă : aşă

nu-mi

pasă.
Mâncă-te-ar puricii ! —.

Blestem

popular,

|

ce se dice

în glumă.

Mâncă-te-ar puricii din brânză! —

adecă: mâncă-te-ar viermii.
Te punic

adecă: curând
de bătae.

ai să fii
Mi sai

adecă:

Rucua

lui Roman,

mângâiat

—

la spate cu vre-o sfintă

cernit puricii, —

habar n'am, puţin îmi pasă.
" Cursă de purici,
Și rogojină cu mâneci, —

(1) I. A. Zanne, Proverbele Românilor,

vol. 1, p. 374 şi 628—630.

.
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adecă:

lucruri imposibile,
i fi bogat

neaudite.
ca cânii

de purici,—

se dice în bătae de joc celor săraci (1).
Fiind-că Puricele e sprinten, sare iute, sus şi departe, astfel că numai de abiă-l poţi zări, de aceea figurâză el forte
adese-ori şi la începutul unor. poveşti saii basme.
Etă şi un ast-fel de început al unei povești din Bucovina:
A fost odată,
Ca nici odată,
Că de n'ar îi,
Nu

„Cu 99 de oca de fier
"Şi-i rămâneă călcâiul tot gol,
Şi în slava cerului săriă

s'ar povesti.

Și din gur”

Pe când se poteoviă
Purecele la un picior

așă diceă:

— Aoleo şi vai de mine,
Că nu sunt poteovit bine!

Altul din Ungaria:
A fost odată,
Ca nici odată,
Că de n'ar fi,
Nu

Că-l luai de spinare
ȘI-L aruncai pe are (9),
Area se crăpară

”

s'ar povesti,

Puricele

Că io nu-s dător a minţi,
Ca un Purice-a plesni,

sburară;

Area se crăpă,
Puricele sbură (3).

»

Iar un om mic de statură, gros și burduhos, e de regulă
poreclit Purice, ceea ce se pâte vede și din următârea chiuitură din Jfoldova, jud. Nâ&mţu, com. Bistricidra:
— Săi în sus, măi Purice!
— Nu mai pot de pântece,
Cam avut o mamă rea

Şi ma crescut cu hârbul,
De mi-a crescut burduvul (4)!

În fine e de observat şi aceea că de la cuv. Purice, care
se rostesce altmintrelea și Puvece, Purec şi Puric, pl. Pureci
şi Purici, augm. Purecan, dim. Purecaș, Puricaș, Purecel şi
Puricel; la Românii din Meglenia: Purie şi Purifi (5); la

(1) Com. de 8. Sa păr. T. Bălășel.
(2) Are = faţa

şurei.

(3) Com. de d-l El. Pap.
(1) Gr. G. Tocilescu,

Materialuri follorice, vol. I, partea

(5) Per. N. Papahagi, Megleno-Romăânii,

partea II, p. 110.

II, p. 1.433.
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..

cei din Macedonia: Păric şi Puric (1); iar la cei din Istria:
Purec, Pureciii şi Puric (2) s'a format în decursul timpului

verbul a purecă şi a se purică, adecă
unele

a prinde purici de pe

obiecte sait de pe sine, şi subst. Purecare şi Puricare=

prinderea

=o
puricilor; şi: Purecărie

mulţime

de purici.

Purică sait Puricei, se numesce și o mâncare, care se face
aşă: pui într'o tigae untură prâspătă de pore şi în ea dumici
turtă. Ac6stă amestecătură se înfierbîntă pe foc şi apoi ames-

tecându-se
(1) Com.

se mănâncă

cu lingura (3).

de d-l Per. Papahagi;— Gust. Weigand,

Bd., Leipzig 1894, p. 50 şi 326.
(2) Ioan Maiorescu, Itinerar

(3) Com.

Die

Aromaunen, Il.

în Istria, cd. II, Bucuresci

de 8. Sa păr. T. Bălăşel.

1900,

p. 119.

PLOȘNIŢA DE CAMP.
(Pentatoma Dacearum

L.)

Sub cuv. Ploșniţă sai Stelniţă înţeleg Românii, pe lângă
Ploşnița de casă, încă şi alte specii de insecte pe câri le
numesc ei parte după locul şi plantele pe cari trăese şi parte
după făptura şi col6rea corpului lor.
Acelea sunt:
Ploșnița de pom, Ploşniţa de fragi, Ploşniţa de căpşuni,
Ploșnița de smeură (1), Stelnița de pom (2) şi Stelniţa de

pere (3), lat. Pentatoma

baccarum

L. sati Mormidea

bacea-

rum Am.
Ploșnița de câmp, Ploșniţa albăstrie, Ploşnifa vergie, lat.
|
Pentatoma prasinum L. sat Cimex prasinus L.
Ploșnița de scârță, Ploșniţa sură, lat. Pentatoma grisea L.
Ploșnița de grădină, Ploșnița de legume, Ploșniţa verde,
Ploșnița albastră, Ploşniţa vînetă, lat. Strachia oleracea
Hhn sai Cimex oleraceus L.
Ploșnița de câmp, Ploşuifa sură, Ploșnița gălbisră (4),
lat. Syromastes marginatus L.
(1) Dat.

Rom.

jud. Botoşani,
dini pe pomi

din

Bucovina

și a celor din Moldova, com. Dumbrăveni,

dict. de Gr. Olarii: <Ploșuița de pom
roditori

şi zăhăroşi,

iar la câmp

trăesce prin grăpe îragi, pe

sai Pădure

căpşuni și pe sineură.»
(2) Teod. Rotariii, nimici pomilor şi mijloce în contra acelora, publ.
în dAmieul poporului,

an. I, Pesta

1367, p. 104:

«Stelnițele de pom

gău-

rese scârţa şi sug părţile cele dulci cu cari se nutresce pomul. Din
găurile făcute de Steluiţe capătă pomii o arsură care se numesce rac.
Fiind-că

ele-s

de o coldre cu scârţa pomilor, le descoperim fârte cu grei,

totuși trebue căutate în gemânările crengilor
cu o aschie.>
(3) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(3) Dat.

Rom.

din

Galanesci,

dict. de George

şi apăsate cu o cârpă saii
"
Galan și Ilena Cârsteai::

«Ploşniţele de câmp sunt vergi şi gălbidre și put fârte urite; —tot deacolo, dict. de George Cârstean: «Plognița de câmp are putârea reă, miros
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Ploșniţa

de pădure, lat. Alydus

calcaratus L.

Despre Ploşniţele sait Stelnifele acestea şi cu deosebire
despre cea de pom există la Românii din unele părţi ale
Transilvaniei, precum bună-dră a celor din com. Ţaga, m-

mătârea legendă:
«Dice că Sân-Pelru s'a dus odată la un alt apostol pe o-.
menie,

bună-6ră

«Apostolul,

aceea

cum

merzem

la care

primise

s'a

o coşarcă

fost

plină

şi noi adi unul

la

dus

chiar

în diua

de pere, de-ţi fugiait

ochii pe

Sân-Petru,

altul.

ele şi gura-ţi slobogiă apă vădându-le, aşă de frumâse erai.
« Sân- Petru, căruia
aşteptă

mult

îmbiat

îi plăceau pomele
făr”,

ostenit

cum

minunat

eră, ca omul

un drum

lung și ostenicios pe o vreme

aprindeă

sufletul în

trup,

începi

de

bine, nu
ce

făcuse

căldurâsă, de ţi se

a-şi alege

iot perele

cele

mai frumâse, dar când da să le bage în gură, spre a-şi astîmpără setea, ele se prefăceaii în nisce gujulii mici pestriţe
urîte şi greţâse.
|
«Numai

atâta i-a trebuit lui Sân-Petru, care și până atunci

eră din cale
aruncă
«N'a

afară

greţos, şi

e

în drum cu pere cu tot.
apucat însă bine a aruncă

odată şi luă coşarea şi o
coşarea

și

iată

că

tote

perele din triînsa.se schimbară în nisce gujulii mici şi iuți
şi o luară la fugă care în cotro.
«Despre aceste gujulii se credecă ar fi S/elniţele de pere» (1).
Tâte Ploșniţele acestea, fără deosebire, ai şi r&spândese
un miros f6rte neplăcut.
De aici vine apoi şi. credinţa Românilor din alte părți, tot

din

Transilvania, că Ploşnifele saii Steluiţele

făcute

acestea

sunt

din ochii dracilor din iad (2), saii din brâscele ferieilor

vrăjitâre (3), saii sunt stropi din balele Satanei
aceea put ele așă de grei şi de urit (5).

(4),

şi de

strașnie urit+;—a celor din Dorotea, dict. de Ilie Brădâţean: < Ploşnița de.
„câmp pute î6rte urit; — a celor din Moldova, com. Oprişeni, jud. Su.
„câva, dict. de George Iacob: « Ploşnița de câmp e numai de un fel, trăesce
pe

câmp,

şi amirâsă

grei.»

(1) Com.

de d-l Th. A. Bogdan.

(2)

Rom

Cred.

din

Cătina.

(3) Cred. Rom.

din Sântu.

(4) Cred.

din

Rom.

(5) Cred. Rom.

Şona.

din Cătina, com.

de d-l Th. A. Bogdan.
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Din

causa

acâsta

apoi și fructele pe cari se pun

elenue

chip să le mănânci, aşă de tare se intect6ză de mirosul lor
cel puturos

și respingător

(1).

Mai departe se dice că dacă vre-una din Ploșnifele acestea,
cari sunt de regulă cu mult mai mari și mai puturâse decât Ploșnifa de casă, te va muşcă, atunci poţi căpătă venin

re

şi nu te poţi altmintrelea vindecă

numai dacă te speli cu apă caldă.
rece, e cu mult mai r&ii (2).

Din causa acâsta apoi

de mușcătura lor, fără

Iar

dacă

mai fie-care Român

te speli cu apă

se feresce cât

e cu putinţă de a pune mâna pe acest soiii de insecte, una
ca nu cum-vă să fie muşcat, şi al doilea ca să nu i se îm-

puţâscă mânile (3).
Dacă are cine-vă Stelnife de pere între perele sale, şi voesce
- să scape de ele, să afume perele cu fum din frunze de Poirdcă, şi atunci tâte Stelniţele per (4).
Sau: se ombră o brâscă. de la: o femee vrăjitâre, că apoi
nu mai vede Sfelnife în viâţa sa (5).
În fine se gice că dacă se aduc saii se întîmplă să intre
singure mai multe Ploșnițe de câmp în casă, acestea îndată
omră şi mănâncă o parte din cele de casă, iar cea-laltă
parte, ce mai rămâne, simțind că se află în casă Ploșniţe de
câmp, după amirosul cel urit al acestora, îndată părăsesc
casa şi fug în cotro apucă (6).
(1) Diet. de mai

din Budeniţ:
se pOte mai

mulţi

Rom.

din

«Ploşnița de câmp
mult

mâncă,

pentru

Bucovina,

cum

în special de Maria

pică pe o pâmă,

câ e f6rie

pâma

Dutcă

aceea nu

puturâsă.»

(2) Cred. Rom. din Pârtescii-de-sus, dict. de Domnica Baranaiă.
(3) Diet. de George Cârsiean din Galanesci : « Ploşuifa de câmp, dacă o
pringi în mână, ţi se împuţesc mânile.»
a
(4) Dat. şi cred. Rom. din Boziaş,
:
(3) Dat. şi cred. Rom. din Spini, com. de d-l Th. A. Bogdan.
46) Dat. şi cred. Rom. din Frătăuţul vechiă, dict. de Andreiii Dascal
și Axenia Sotroni;—a celor din Cupea, dict. de Casandra Țuguiii: « Ploş-.
nița de câmp e cu mult mai mare decât cea de casă, şi dacă se în-

timplă să intre într'o casă, unde sunt ploșnije, le mănâncă pe cele de
casă

»

.

VACA

DOMNULUI.

(Lygaeus equestris L.)
Vaca

Domnului,

mase.

Boul Domnului,

numită

în Buco-

“vina încă şi Wieluță; în Moldova: Vaca Domnului (1); în
Transilvania: Vaca Domnului (2), Boul Domnului (3) şi
Pasci

artcl. Pascile

caliță (5), e un

(4), iar la Românii

insect frumușel,

din Macedonia: Pas-

lătăreţ şi lungăreţ, de co-

l6re roşie şi împestriţat cu pete negre şi pui albi.
Despre acest insect, care se pâte observă mai cu s6mă
pe la începutul primăverii pe lângă păreţii caselor şi ai grajdurilor, pe lângă garduri şi gundie, precum și pe pietre și .
(1) Com.
și membru

de mult regretatul Melchisedec, fostul Episcop al Romanului
al Academiei Române: «Insecta lungărâţă, roşie şi cu puncte

negre, care ese întrun număr

f6rte mare primăvara

pe lângă garduri,

gundie, precum şi în alte locuri, se numesce în Moldova: Vaca Domnului»;— com. de d-l Dimitrie Mănăstirean, institutor în Botoşani: <« Vaca

Domnului e roşie cu pete negre. Ea trăesce în familie şi ese la sâre
mai cu sâmă primăvara pe lângă garduri.»
(2) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(3) Com. de d-l T. Frâncu: <Boul Domnului se numesce în Munţii
apuseni ai Transilvaniei acel insect roşietic şi lungăreţ, care ese fârte
de timpuriii primăvara şi se stcinge une-ori cu sutele pe lângă păreţi.»
- (4) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
!
(5) Com.

Dacia
riuța
Vaca
secte
mirea

de d-l Per.

Papahagi.

— Aici

e de însemnat

că Românii

din

traiană confundă adese-ori insectul acesta cu Buburuza Sati Măşi de aceea unii le dai amînduror insectelor acestora numirea de
Domnului, mase. Boul Domnului. Tot aşă îac cu aceste două înşi o s6mă de Români din Macedonia, dându-le amândurora nude Pascaliță, fiind-că și unul şi altul se arată cam pe atunci când

cad şi Pascile.
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răchiţele cele putregăi6se, există la Românii de pe Câmpia
Ardelului, com. Grebeniş, următârea legendă:

«Dice că J/aica Sfintă, când
nu

aveă

destul

a născut pe Domnul Christos,

lapte în ţâţișârele

sale, şi de aceea

ea la un vecin, care aveă o mulţime

de vaci

trimise

mulgătâre, ca

să-i deă puţin lapte, căci nu aveă cu ce să-și lăpteze fiul.
<Vecinu-so însă, sgârcit din fire, după cum îs de-arândul
toţi Gmenii moșieri, n'a vrut să-i deă nică un picur, qicând
că el nu dă lapte la vrăjitâre ca să-i ducă norocul de la vaci.
«Alaica sfinta, vădend că nu i-a dat nici un picur de lapte
şi pe de-asupra a făcut-o încă şi vrăjitâre, s'a supărat f6rte
tare, dar ma dis nimic, fără s'a luat şi s'a dus la un alt

vecin, care aveă numai o singură vacă, și de la acela a cerut
să-i deă lapte de o groşiţă, căci îi eră-6re-cum ca dela un
om sărac să câră de pomană.
|
«Vecinul cel sărac îi dete lapte, şi încă mai mult de cum
i-a trebuit, dar de luat bani nici vorbă.
<dlaica sfântă, vădenăd bunătatea lui cea mare, se bucură
şi-l aldui dqicând:

—

«Când

vei merge

Dumnedeiu

în grajdul tâi, să te ajungă darul lui

ca să n'ai

unde-ți

pune

laptele, așă de mult

și

de bun să fie!
«Şi cum

L-a alduit

«Mergând
grajd

nu

Maica

adecă vecinul

se putii

destul

sfântă,

aşă s'a şi întîmplat.

cel sărac
miră

în diua

v&dându-și

următâre

grajdul

plin

în
de

vaci, care de care mai grase şi mai îrumâse.
«Pe

vecinul cel

bogat,

dar

sfintă îl blestemă dicând că

din

cale

afară

sgârcit,

Maica

în diua următâre, pe când va

merge să-şi mulgă vacile, nimic în ocdlele lui să nu găsâscă
fără numai pustietate şi tot felul de gajuli.
«Şi cum a dis, chiar aşă s'a şi întimplat.

«Mergând
lui ca

să-şi

în giua
vadă

următâre

şi mulgă

vecinul cel

vacile,

n'a

bogat în ocdlele

aflat nică

o singură

vacă, fără o mulţime de gajulii roşii şi cu puncte negre pe
spate, cari se tăvăliati în ţărîna de pe lângă păreţii ocdlelor.

«Şi pe aceste gujulii le-a numit apoi Vaca Domnului» (1).
După o altă legendă, şi anume de pe Câmpia Ardâlului,
(1) Com.

de d-l Th. A. Bogdan,

Vaca Domnului e făcută din sângele Ilenei Consângenei, care
a fost omorîtă

de

Voinic

înflorii în ajunul

Pascilor:.

Iată şi legenda respectivă:
«Nu sciu, dei, dar totuşi cred că o fi hăt multă vreme de
atunci, de când /leana Consângeana cea mândră şi frumsă,

umblă

cu

Voinic

înflorit, ţinându-se de

după

brâii şi doi-

nind hori de sunau munţii şi ţi se făceă inima isvor de lacrămi la audgul doinelor lor. De mult o fi, că doar nu a fost

numai

eri vremea când sfintul Arehanghel Gavril-umblă

şi

el ca un moşn6ga răzimat în cârja-i de oţel, dând 6menilor
veste,că Dumnedeii pe capul lor o să trimită potop de limbi
străine și nemernice, de nu se vor îngădui cu pisma și de
nu vor încetă cu sudălmile. Sfintul Gavrilă, umblând multă

lume

împărăție, în un vârt de riîpă piezișă, de

uitându-te

din

Consângeana

vârful

ei,

în jos,

întâlnitu-s'o

şi

te

îmbotai

cu

//eana

ce din ochi plângeăşi din gură doiniă, şi cu

Voinic înflorit, cu care dat-aii în poveşti, după cum dati toţi
drumarii, când rânduesce Dumnedei ca să se întâlnâscă.
— «Până unde, moşule ?> îl agrăi Voinic înflorit.
»— «Până mai departe decât tine, voinice!» îi r&spunde A7changhelul Gavrilă.
«Pe fecior îl cuprinde roșâţa până după urechi de ruşine,
audindu-i vorbele — căci cum nu, când un moşn6g ca else
laudă,—că «până mai departe decât el,» ca şi când el nu ar
fi voinic ca să umble mai mult și mai departe decât un moşn6g gârbovit de bătrân şi alb de cărunt.
— «Hei moşule, că slăbănog mă mai ţii, când îmi dici că
nu-s în stare a drumări cât d-ta.
— «Voinice, glasul tăii puternic şi dulce de adi într'un an
nu se va maiaudi.»
— <Şi de co?
— «Aşă vrea Dumnedei.»

— <Aşă ar fi de ai fi tu frate cu Christos»,—îi răspunse
feciorul a batjocură.
— «Voinice, de nu oii fi frate cu Christos, apoi cu Sân-Pelru
a bună-s6mă,—de nu credi hai prindem r&maş, că de adi în
un an o să ne întâlnim iară. Tu însă pe atunci îi fi maineputincios decât cum ţi se pare că îs eii acum.

42%
—

«Bine, fie cum

gici, dar griji că de câştig remaşul, apoi

vai de chica ta!» îi răspunde voinicul.
— «Fie l»
|
.
«Dorindu-şi drum bun, fie-care se duse cu gândul ca să-şi
câştige r&maşul.
— «Cine a fost acel moşn6g îndrăsneţ
? — îl întrebă Ileana
Consângeana,—căci mi se pare că nu eaşă de bătrân, după
cum

îl arătă

- Dumnedei

părul.

Măi,

cine, numai

acela

om

a

fost

bătrân

nu

un

voinic,

ori

scie

a fost.

— «Şi de pe ce l-ai cunoscut?
— «De pe ce? Iac' când mi-a dat mâna, m'a strîns cu atâta
foc, cât îmi veniă să-mi ardă sufletul de căldura mânii lui.
«Voinicul augind-o se mânie de nu mai semănă mai mult
a om făr' a fi6ră sălbatică, şi aşă mânios, cum eră, se năpusti asupra frumâsei. copiliţe şi luând-o de cap o asvârli
pe rîpă în jos de sfărmi şi bucățele se făcu. După aceeao
luă la fugă, de gândiai că să mănânce pămîntul şi nu alta.

«Aşă a umblat

multă lume, până

a sosit vremea

ca să se

împlin6scă anul de când s'a rămăşit cu moşnâgul.
«Când mai eră o gi-până la an, Voinicului i-a venit în
minte de rămaşul făcut, şi uitându-se într'o fântână, se vEqiu

mai

slab şi mai

supără

petrecut ca cum

răii, văqend

că

perde

eră

rămaşul,

atunci moşnâgul.
şi în necazul

Se

lui se

aruncă în fântână, dar fântâna nu-l primi, căci aşă a fost voia
lui Dumnedeii. Eră îmbătrânit. r&i bietul Voinic înflorit,
căci gândurile şi supărarea îi. învârstă faţa cu o mulţime
de sbâreituri, iar părul, din negru ce eră, îl prefăcuse în alb

ca omă&tul. Gândurile îl puseră

bine, căci el în o mânie, ori

pâte în un

îşi

câs

făr'

de

noroc

omorise

pe

scumpa.lui

Ileana, aruncând-o. în jos pe rîpă.
«Arehanghelul Gavrilă, care le sciă tote cele întîmplate,
înschimbându-se în un voinic frumos ca un sâre şi voinic
ca un craiii şi vit6z ca un lei,se.sui călare pe un armăsar
negru ca n6ptea şi iute ca vîntul, şi se duse la rîpa.unde
trebuiaii să se întâlnâscă.. Voinicul înflorit, chiar fără voia

lui,se trezi că și el ajunse până la rîpa unde s'a fost rămășit
cu moşnâgul drumeţ.
«Mai mare i-a fost spaima, când în locul moşnâgului de
odinidră

întâlni

un

voinic, ca şi care

el nu mai văquse.
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—

«Bună

giua,—

Voinic

ă

înflorit.»

— <Mulţam om de omenie,
că-s un moşn6g încărunţit.

dar eit nu-s

Voinic înflorit,

— «Hei, hei, vegi că ai ajuns aşă după
cum ţi-am fost
spus,—aşă că tu ai îmbătrânit şi ei am întinerit.»
— «Aşă-i, că voia lui Dumnedeii cine i-o pâte strică. El
pâte

face

cum

vrea,

noi

cești

ne lăsăm voiei lui.
— c<Aşăi, aşă-i, dar cum

Gmeni

stăm

slăbănogi

să

cu rămașul ? Unde ţi-e fata

cea frumâsă, la care mai mult credeai decât la
murit atunci!
murit că o ai omorît

trebue

Dumnedei.

—
—

<O
<O

—
—

<Eu nu, făr' din voia lui Dumnedeii a murit.
«Ba nu, nemernicule, că tu o ai aruncat pe stâncă în

jos. Eii sciu că am vădut
— câsta nu-i adevărat,

tu, netrebnicule,

urma pe unde o lunecat.»
că ei sciii, că dâr eti o am

în-

-gropat-o cu popa din satul vecin, de nu credi, vino să-ţi arăt
mormîntul.
— «Asta e o minciună încornorată, căci tu o ai omorit,
hai ca să-ţi arăt că unde-i sângele ei.» Şi ducându-l îi arată
o roșâţă, care nu eră alt ce-vă decât o mulţime de insecte
roşii şi mărunte.
«Vedi tu aceste gujulii,—ele sunt făcute din sângele /le-

nei Consângene.»

« Voinic înflorit audindu-l se înspăimîntă aşă de tare, de
din om cărunt şi gârbovit ce eră se prefăci în o insectă
“mică şi n6gră, care şi adi plânge mereii după mult iubita lui
ilâna. Omeniiîi gic Grieruș; iar la insectele făcute din sângele Il6nei le gic Pasci, căci chiar în ajunul Pascilor afost

„aruncată
Pe

pe rîpă în jos>

lângă

legendele

Transilvania,

despre

(1).

acestea

Vaca

mai

există, tot la Românii

Domnului

încă

credinţe:

Vaca Domnului de timpurii
vară căldurâsă (2).
(1) Publ.

de d-l Th.

A. Bogdan

1903,

No. 22.
(2) Cred. Rom.

în
.

din

Fărăgăii.

a

ved6

e

din

şi următorele

semn

de

Revista Bistr iți, an.

primă-

I], Bistriţa
”
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A află mai multe

Vaci de ale Domnului la un loc mârte

e semn că are să fie vara ploidsă (1).
A ved6
Paca Domnului pe arbori

sai

pe

garduri

e

semn că are să viscol6scă (2).
Vacile

Domnului

a le află ascunse

e semn

că are

să fie

ger (3).
Vaca Domnului prin casă a ved6 e semn că Pascile vor
fi frigurâse (4).
i
Vaca Domnului pe lângă vatră a ved6 e semn că primăvara

are să fie scurtă

Vaca Domnului
pe la Pasci (6).

(5).

|

pe la Crăciun de vei vedă, nu vei vedâ-o

Vaca Domnului sub scârță pe la Pasci de vei ailă, iea-ţi
i
cojocul în spate (7).
Româncele din Bucovina, cari voesce ca vacile lor cele
mulgătâre să deă lapte mult şi bun, caută într'o Marţi sâra
unde se află multe Vaci de ale Domnului adunate la un loc.
A

doua

di,

adecă

Miercuri,

dis-de-diminâţă

până

ce

nu

r&-

sare s6rel>, se duc iarăși la locul respectiv, prind câte gece

vaci de acestea, le duc acasă, le dumică mărunţel cu toporul
saii cu barda, le pun într'o covăţică cu tărâţe, le amestecă
bine cu acestea şi apoi le dait vacilor mulgătâre ca să le
mănânce.
Făcându-se acâsta şi fiind Vaca Domnului curată, se dice
că vacile, cari o mănâncă amestecată cu tărâţe, dai apoi

lapte mult şi bun

(8).

(1) Cred.
(2) Cred.
(3) Cred.
(4) Cred.
(5) Cred.
(6) Cred.
(7) Cred.
d-i Th. A.

Petilea.
Socol.
Balda.
Felfalăii.
Touciă.
Fărăgăiu.
:
Patina. — Tâte credinţele acestea mi le-a comunitat

(8) Dat.

Rom. din
Rom. din
Rom. din
Rom. din
Rom. din
Rom. din
Rom. din
Bogdan.
şi cred.

,

Rom.

din Frătăuţul- noii,

celor din Galanesci, dict. de Ileana Cârstean:
şi de 6re-ce

e curată,

femeile

o daii vacilor

dict.

de

« Vaca
în tărâţe

Const.

Rusu;

—a

Domnului e. roşie
ca să deă

lapte.»

“PLOSNIŢA.
(Acanthia

Unul

dintre

este Ploșnița,
altmintrelea
niță (1); în
nița (3); în
în Braşov şi

lectularia L.)

insectele cele mai neplăcute

şi mai

dim. Ploșnicidră,

de casă,

Ploșuiţa

nesuferite

numită

în Bucovina încă şi Stelniţă ; în Moldova: Ploș"Ţ6ra-Românâscă: Păduche de lemn (2) şi Stelunele părţi din Transilvania, precum bună-6ră
în împrejurimea acestuia: Păduche de lemn (1)

şi Păduche de părete (5), iar în altele Stelniţă (6), Stălniţă,
Strălniţă (1) şi. Părăscuţă (8); în Banat: Stelniţă (9); în
Ungaria: Steluiţă, Ploscufă şi Polușcă (10); la Românii din
Meglenia: Zatabie (11); iar la cei din Macedonia: Ta/tabie
şi Zartabie, pl. Tartabiţi (12), lat. Cimex lectularius, Acanthia
lectularia L.
Acest insect nu numai că e forte supărăcios, ci tot odată şi
forte viclen, pentru că el tâtă qiua stă ascuns prin crăpătu(1) Segetorea, an. I, Fălticeni 1892, p. 191,
(2) Com. de d-l Dr. N. Leon.
(3) Sănătatea, an II, p. 11; — com.

chele de lemn se mai numesce
(4) Com.

de

de

S. Sa păr.

T.

Bălăşel : e Pădu-

şi Stelniţă, pl. Stelniţe.»

a-l T. Frâncu.

:

(5) Cărțile săteanului, an. 1886, p. 95 şi 158.
(6) Com. de d-l T. Frâncu.
DE
(7) G. Orăiniceanu, Nomenclatura română-latină din

rală,

publ.

în

Convorbiri

lit., an.

XXIII,

(8) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(9) Luminătoriul, an. X, Timiş6ra

(10) Com. de d-l El. Pop.
(11)

Com.

de a-l Per. Papahagi.

p. 341

,
istoria natu-

şi 344.

1889, No. 25.

(12) Gust. Weigand, Die Aromunen, Il, Bd. Leipzig
— Per. Papahagi, Din literatura Pop. a Aromânilor,

|

1891, p. 52 şi 332;
p. 331.
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rile gringilor şi ale usci6relor, prin privazurile icânelor şi
ale oglingilor, precum și pe sub blănile ferestrelor şi prin
paturi, şi numai după ce înserâză, şi mai ales după ce s'aii
culcat 6menii, ese din ascungăturile sale şi începe a alergă
în colo şi înc6ce, până ce dă peste Gmenii ce dorm, cărora
le suge apoi cu o ne mai spusă lăcomie sângele. Iar când
Omenii cârcă să scape de el şi spre scopul acesta nu odată
își mută paturile, se sue pe păreţi Și se slobâde de pe po-

delele podului drept în pat.
Locul original de vieţuire şi îmmulţire al Ploșnifei, după
credința şi spusa Românilor din Bucovina, nu sunt casele

omenesci, ci ea de regulă se importâză din afară sati de prin
alte case, în cari s'a pripășşit şi îmmulţit mai înainte. Iar importarea

ei se

întimplă

în mai

multe

chipuri,

şi anume:

Când se aduce lut, balegă sait humă în gi de sec, adecă:
Lunia, Miercuria şi Vineria, şi mai ales când e land noud,
şi cu lut, respective cu balegă saii humă de acâsta se ung

apoi casele (1); saă când se stinge

var la lună nouă

şi cu

var de acesta se văruesce prin case (2); ori după cum cred
şi spun Românii din Banaţ, când se văruese casele Marţia,

Joia şi Sâmbăta
Când

se face

(3).
foc cu lemne

stăpâna de casă iea spuma
aruncă

unde

apucă,

atunci

verdi

sai

ude

de răchită, iar

de pe 6lele ce se află la foc şio
din.

spuma

acâsta

şi din

ceea

ce o slobâde răchita, amestecându-se la un loc, se nasc ploș-

nițe (4).
(|) Cred Rom. din Bălăceana, com, de Al. Piţul; — a celor din Costina, com. de Nic. Naherniac; —a celor din Todiresci, com. de Nic. Rădășan; — a celor din Horodnicul-de-jos,
com. de G. Telâga; —a celor

din Cupea, dict. de Casandra Țuguii;— şi a celor din Broscăuţul-vechiă,
dict. de Ilinca Bahrii ; — vedi şi Dim. Dan,
publ. în Gazeta Bucovinei, an. IV, No. 99:

Credinfe pop. Bucovinene,
«Lunia nu se aduce lut şi

„baligă de vită pentru uns în casă, căci se crede că la din contră se vor
ivi în casă ploşnife.>
(2) Cred. Rom. din Capul-Câmpului, dict. de Pint, Tătărăit,
(3) Aurel

Iana,

Din

credinţele pop. rom.

din Maidan

(Bănat), publ. în

Luminătoriul, an. X, No. 25: «Se crede în popor că Stelnițele se fac
în urma văruirii chiliilor Marţia, Joia, Sâmbăta.»
(4) Cred. Rom. din Fundul-Sadovei, dict. de Gafiţa Crăciunaș, şi a celor din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan, stud. gimn.
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Când se aduce în casă cefind, adecă ramuri de brad şi
molid (1) saă trunchiuri, surcele, găteje, putregaiuri, precum
şi alte lemne de pe agesturi, cu scop ca să se facă foc din-

twiînsele, atunci se aduc şi ploșnife,

căci

atât în cetina, cât

„şi în lemnelece le aduce apa cine scie de pe unde şi le qgestvesce pe la încârnituri, între multe alte gujulii se află
şi ploşniţe. Deci dacă cetina şi lemnele acestea nu s'aii pus,
îndată cum s'aii adus, pe foc, ci se mai lasă un timp 6reşicare ca să se sbicâscă, atunci es ploşniţele peste n6pte din.-.

'wvînsele şi se bagă prin tâte cotlânele şi ungherele casei (2).
Când se întrebuinţâză la construirea şi ridicarea caselor
lemnu reă, adecă putregăios şi plin de umegâlă, căci în casa

în care se află lemn de acesta, ploşniţele se fac cu mult mai
de grabă

și mai

lesne

decât

în

acelea

în care

se

află lemn

sănătos şi uscat (3).
De aceea Româncele din Bucovina, cărora le e aminte ca
să nu se pripăşâscă sait propăşescă, după cum spun o s6mă
dintre dînsele, ploşniţele prin casele lor, se feresc de a unge
şi a vărui casele în gi de sec, adecă Lunia, Miercuria şi |

Vineria şi mai cu s6mă când e lund noud (4). Asemenea se
feresc ele, cât le este cu putinţă, de aface foc cu cetină, răchită verde şi cu lemne de pe agesturi şi cu deosebire a le
lăsă peste n6pte în casă ca să se usce (5).
Iar bărbaţii, când voese să construâscă vre-o

cu cea mai mare
vor

luare de sâmă ce fel de lemn

să-l întrebuinţeze

spre

casă,

caută

e acela ce

construire.

Unii, şi mai ales cei din Țâra-Românescă, aii datină, când
dintro pădure se taie lemne pentru făcut casă, să lase nouă
lemne cioplite în pădure, ca să putregâscă, dicându-se:

este lemnul Păduehilor de lemn,

« Acesta

acesta este al Carilor», ete.

(1) Cred. Rom. din Bosanci, com. de Sim..Şutu; —a celor din Capul:
Câmpului, dict. de Pint. Tătărăi;— şi a celor din Igesci, com. de L. Zilinschi.
o
(2) Cred. Rom. din Bălăceana, com. de C. Ureche şi a celor din Pârtescii-de-sus, dict. de Domnica Baranaiu,.
(3)
(4)

Cred. Rom. din bălăceana, com. de G. Jemna.
Dat. Rom. din Ilişesci, com. de Filaret Doboş.

(5) Dat. Rom.

din mai multe

sate din Bucovina,
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ursindu-se ast-fel fie-care lemn, apoi se ieaii lemne pentru
casă,

nu însă din cele ursite (1).

Mai departe; spun Românii
cei din Moldova, că ploşniţele

atât cei din Bucovina, cât şi
se pripăşesc:
prin case încă şi

de prin cuiburile Resturilor (2), căci căutând ei cuiburile
acestora, după ce aii fost părăsite, să fi aflat o mulţime de

ploşnițe

într'însele

(3).

-

|

Din causa acâsta apoi cei mai mulţi Români nici nu suferă

ca Resturii să-și facă cuiburile lipite de păreţii saii de strâşina
casei, căci, dic

ei, că

dacă vre-o

femee

dă cu peria de văruiţ

pe păretele, unde se află vre-un cuib de Restur, atunci ploşniţele îndată es din cuib şi răspândindu-se în tâte părţile

intră şi în coasă. Iar dacă peria cu care s'a văruit un ast-fel

de părete se împrumută unei vecine asemenea pentru
ruit, atunci se umple şi casa aceleia de ploşniţe.

Din contră, dacă nu se împrumută

şi dacă

se

văruesce

casa tot

la

trei

vă-

peria nici unei vecine,
sferturi

de lună,

calcu-

lând după luna de pe cer, atunci ploşniţele nu se pripăşesc (4).
De multe ori însă şi cu mult mai repede se pripăşese ploş-

niţele prin diferite obiecte vechi, precum : icâne, oglingi, pa- .

turi,

ce se aduc

dintr'o

casă,

în care

se află multe

ploşniţe.

Apoi şi prin straie.
E de ajuns să aduci o ic6nă, în care se află nu mai multe,

ci numai vre-o două, trei ploşniţe, saii să mergi într'o casă,
unde se află multe ploșniţe, şi luându-se vre-o câte-vă pe
„straie, să le aduci acasă, că apoi ai gătit-o: peste vre-o câte-vă
(1)

Buzău

G. S. Ioneanu,

Mica

colecțiune

1888, p. 63; — I. St. Negoescu,

de superstițiile poporului

Credinfe poporale

din

romăn,

Ludesci,

jud. Dâmboviţa, publ. în Lumina pentru toți, an. III, Bucuresci 1837-88,
p. 516: <La unele case sunt fârte mulţi Pădauchi de lemn. lată mijlocul
ce Gmenii din superstiţiune cred a face ca să nu se mai facă aceştia:

Când taie lemne de casă în pădure, se lasă nouă lemne cioplite în pădure, gicând : căsta e al Păduchilor de lemn, ăsta e al Furnicilor, ete,
pentru. nouă feluri de lighine. Pe urmă se taie lemne de casă, iar acele
nouă cioplite se lasă să putredâscă în pădure. Acâsta nu o fac toţi.»
(2) Restur, pl. Resturi == lostun, lat. Chelidon urbica Bope, Hirundo
urbica L.
!
aa:
a
Si
,
Onuir.

Căilean;

Ornitologia pop. română, t. II, p. 127-128.
(4) Cred. Rom. din Stupea, com. de Onufr.

(3) Cred.

Rom.

Căilean.

Marian, Insectele.

din

Stupea,

com.

de

—

3. FI. Marian,

93
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luni poţi fi sigur că t6tă casa ţi-e plină de acâstă pod6bă
nesuferită.
Afară de acâsta mai sunt încă şi o sâmă de 6meni răi la
inimă cari, având ploşniţe în casele lor, nu se îndestulâză
numai cu atâta cum s'ar put mântui de ele, ci ei, în răutatea lor, le trimit sai le duc chiar şi singuri pe la alte
case, pe ai căror stăpâni ai pismă şi ură (1).
Aşă unii dintre aceşti 6meni r&utăcioşi ieau făina şi aluatul,
ce pică de pe lopată când se bagă pânea în cuptor, şi du-

cându-le la casa celui ce-l urăsc sai pismuesc, le pun pe pragul ușii, gicând:
Cum dospesce
Şi cresce
Făina de grâi,
Când se plămădesce,
Aşă să crâscă
Şi să se 'mmulţâscă
Ploșniţele n astă casă ! (2)

Alţii ieaii una sai mai multe ploşniţe vii, le pun într'o bu-.
căţică de hârtie sai de mămăligă şi ducându-le la casa, de
unde presupun ei caii venit la dînşii, le aruncă înnăuntru (3).
Şi iarăşi alţii prind mai multe ploşniţe, le pun într”o ţâvă
de soc, astupă ţâva la amândouă capetele cu mămăligă, şi

apoi luând-o cu sine, se duc la casa celui ce-l pismuesc sait
urăsc, şi după ce aii intrat în casă şi at dat bună giua sai
bună sera, dic:
Bucuroși de 6speţi
Prâspeţi ?

Şi dacă cei din casă răspund: «bucuroși», atunci cel ce
le-a adus merge lângă pat sait într'un ungher şi acolo le
slobâde
face.

încet din ţeve, fără

ca cei din

casă să

observe

ce

(1) După spusa Rom. din Volov&ţ, com. de Ilie Buliga;—a celor din
Frătăuţul-noi, com. de Iulian Sidor;—şi a celor din Cireş-Ogaiţ, com. de
Const. Dugan.
(2) După spusa Românilor din Mihoveni, com, de Vesp.. Corvin.
(3) Idem,

com.

de

Vas.

Strachină.
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Prin acâstă procedură se gice că cel ce a adus ploşniţele
se curăţesce nu numai de cele ce le-a adus, ci şi de cele de
acasă, căci nu mult după acâsta și acelea părăsesc casa şi

se duc în urma

celor-lalte ce ai fost duse (1).

Cu t6te însă că ploşniţele sunt o mânie a lui Dumnegeit
pentru locuitorii, în a căror casă aii apucat odată a se încuibă şi îmmulţi, şi cu tâte că ele însâmnă şi căderea acestora în sărăcie (2), Românii totuşi nu prea îndatinâză a le
omori, una: pentru că-i greii a le prinde pe tâte şi a le ucide, al doilea: pentru că sunt f6rte greţâse şi puturâse, şi
al treilea:

pentru

că cu

cât se

omâră

mai

multe,

cu

atâta,

cred ei, că se îmmulţese mai tare (3).
De aicia însă nu urmeză că Românii le-ar da pace ca să
se îmmulțâscă şi săi necăjâscă şi mai departe. Din contră, ei
şi mai cu s6mă soțiile lor, întrebuințâză tâte chipurile şi mijl6cele cum s'ar put6 cât mai de grabă şi mai lesne curăţi
de ele.
Aşă femeia, care voesce să scape de acâstă poa6bă urici6să şi nesuferită, unge tâtă casa într'o Sâmbătă de la sfârşitul lunii, adecă când e lună veche (4). lar dacă nu e în
stare s'o ungă într'o singură Sâmbătă, atuncă o unge de
trei ori în trei luni după olaltă, și anume tot-deauna la

.
sfârşitul lunii (5).
Mai departe se crede că ploşniţele se depărtâză, dacă se
văruesce casa pe la sfârşitul lunii, începând de la mijlocul
păretelui ce se află în faţa uşii, spre drâpta şi stânga până
|
la uşă, mâncând mălaiii și gicând:
— Cum.-mănâne eii mălaiul acesta, aşă să vă mâncaţi şi
"voi una pe alta, şi cum ung eu la sfârşitul lunii, aşă şi voi

să vă sfârşiţi din casa mea

(6).

(1) După spusa Rom. din Mănăsti6ra sai St. Onufreii, dict. de Achilina Breabăn,.şi a celor din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan

(2) Cred. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de Amifil. Burac.
(3) Cred.

Rom.

din

Mihoveni,

com.

de

Vas.

Strachină; — a celor

din

Costina, com. de Vas. Huţan;—şi a celor din Frătăuţul-vechii, com. de
Vas. Daseal: «Omenii cred că dacă se ucide vre-o. ploşniţă, se fac mai
multe şi nu le. dai pace.» .
(4) Dat.

Rom.

din

Pârtescii-de-sus,

diet. de

Domnica

Baranaiii.

(5) Dat. Rom. din, Broscăuţul-vechiii, dict.. de Ilinca Bahriit.
(6) Dat. Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de George Telâga.
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Saii

dacă

femeia,

care

voesce

să

se

mântuâscă

de ploș-

niţe, se .desbracă în pielea g6lă, iea într'o mână o bucată
de mămăligă, mălai, pâne, saii ce are, iar în cea-laltă peria de văruit şi începând a mâncă şi a vărui casa cu var,
în care mai înainte de acâsta s'a turnat gaifă (1), dice:
Cum mănânc ei pâne
Şi văruesc

casa,

Așă şi voi să vă mâncaţi
Una pe alta
Pân' nu-ţi mai r&mân6 nici una!

(2)

Tot; așă cred că se pot depărtă ploşniţele și Românii din
Moldova.
|
«De ploşniţe scapi
— ic aceştia, — dacă îngrijesci casa şi
o văruescă în lună veche, în dile de post, văruind-o îndă-

răt și molfăind ce-vă, ca coji de pâne, mălaiă, ș. a.» (3).
Unele Românce din Bucovina îndatin6ză mai departe de
a strînge

apa

ce rămâne

în cofă de Duminecă

sâra şi până

Luni diminâţa, şi anume în nouă luni după olaltă, şi cu
apă de acâsta sting apoi varul care-l întrebuinţâză spre văruirea caselor (4).
Altele sting varul menit pentru văruit cu apa, în care s'a
fiert mai

înainte

de

acâsta

o cantitate

anumită

de Sfirig6e,;

lat. Veratrum album, saii de Piperuşcă (5), lat. Capsicum
annuum, Şi cu var de acesta văruesc apoi casa, dând cu dînsul prin tâte crăpăturile şi borţile, prin t6te unghiurile
cotl6nele, unde sciii că se află ploşniţe (6).
(1) Gazză, gaijţ şi naftă
== petrolei.
(2) Dat. Rom. din Reuseni, com. de Vas.

(3) Şedetorea,
(4) Dat. Rom.
(5) Piperuşed
(6) Dat. Rom.
lor din Şcheia,
de Vas.

Dascal:

şi

Pop.

an. I, Fălticeni 1892, p. 191-192.
din Volovăţ, com. de loan Buliga, .
= piperuşă = ardeii,
din Mitocul-Dragomirnei, com. de Amfil. Burac;—a cecom. de Î. Berarii, şi a celor din Frătăuţul-vechiii, com.
<Ploșnifa

se mai

scâte

şi în

modul

următor:

se iea o

piperuşă, se mâie în var şi se unge locul pe unde umblă ploșniţele. Ele
eşind de prin! ascundișul lor, amirosînd var şi piperuşă, pică jos şi
per»; — a celor din Budeniţ, dict. de Mari6ra Duteă: «Dacă, când se
stinge varul, se pune într'însul 2d de om şi chiperuşcă, şi după ce sa
stins se dă cu diînsul casa, în care se află ploşniţe, atunci t6te ploşni-

ele per.»

-
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Şi iarăşi altele pun la sfârşitul lunii Strigoe (1) şi Laptele cânelui, lat. Euphorbia Cyparissias, într'o 6lă cu apă
la foc să firbă, iar după ce a fiert de ajuns, târnă apă de
acâsta într'o prâşcă şi împrâşcă cu ea prin t6te crăpăturile
unde se află ploşniţe (2).
Neputându-le depărtă: prin ungere, văruire şi împroşcare,
atunci ese unul dintre căsaşi pe la sfârşitul lunii din casă
afară și punându-se la ferâstra de către apus dice către un
alt căsaş, care stă la aceeaşi ferâstră în casă şi mănâncă:
Ce

Iar cel din

casă

cinezi acolo?

îi răspunde:
Mulţumesc de întrebare,
Ia cinez pâne şi sare!

Cel de afară:

Da ploşniţele ce-ţi fac?

Cel din casă:
Ce să facă?
Se mănâncă
Tot rudă
De rudă

Şi viţă
De viţă
Până se fac tâte tărâţe!
Ast-iel se rostesc cuvintele aceste de nouă ori după olaltă:
şi anume câte de trei ori la trei ferestre.

Iar când ajunge cel de afară la uşă şi dă să intre înnăun-

tru, cel din casă îi gice:
Dacă vrei să intri în casă,
Ploșniţele afară să 6să!
Cel de

afară:
Iată că es şi se duc
Și mai mult nu-ţi fac bucluc!

(1) Strigoe= stirig6e.
,
(2) Dat. Rom. din Horodnicul-de-sus, com. de Ştef. Turturean,

gimnasial.

i

.
student
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T6te
veche,

acestea se fac de aceea la sfârşitul lunii saii la lună
ca, precum

ploşniţele (1).
Neputându-se

se-sfârșesce

nici în

luna,

aşă

să

se sfârşâscă

chipul acesta seste, atunci

dintre căsași afară, când e Craii noi,
punându-se lângă o ferâstră strigă:

adecă

es unul

Lună nouă, şi

Craii noit în ţâră,

Ploșniţelesă pisră
Tot una câte una
Până n'or rămâne

nici una

(2)!

Craii noi în ţâră,
Ploșniţele afară
Tot una câte una
Să nu rămână nici una;
Cele verdi pe fereșşii,
Cele roși pe uşi (3)!

Craii noi în ţâră,
Să €să
Din casă
Tâte ploşniţele afară:
Tot

una

Până
Tot câna e Craii

câte

una,

ce n'o rămâne

nici una (4)!

noii saii Lună nouă

se mai

pot scâte

ploşniţele din casă încă şi în următorul mod:
Dacă

unul

o bucată

care vede

de pâne

sai

mai

de

mână şi încunjură casa de

întâiii

Luna

mămăligă

nouă

ese afară cu

şi cu una

de sare în

trei ori, iar a treia Gră aşezân-

du-se lângă o ferâstră şi punând

pânea pe dinsa, gice:

Craii noi în ţâră!
(1) Dat.
tăuţul-noii,
(2) Dat.
(3) Dat.
(4) Dat.

Rom.
com.
Rom.
Rom.
Rom.

din
de
din
din
din

'Todiresci, com,
Iulian Sidor.
Pârtescii-de-sus,
Şcheia, com. de
Ilişesci, com. de

de Nic. Rădăşan, și a celor din Frădict. de Domnica
1. Berarii.
Filaret Doboş.

și

Baranaiă,
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Iar altul din casă strigă:
Ploşniţele din casă afară!

Cel de afară:
Ei mănânce pâne şi sare!

Cel din casă:

|
Dar ploşniţele ce-or mâncă?

Cel de afară:
Ele

s'or mâncă

Una pe alta,
Până ce-or r&mân6
Numai cojile
Dintr'insele (1)! .

Craii noii în ţâră!
— Ploşniţele să 6să afară!
Ei mănânce pâne şi sare!
„ — Ploşniţele să se care
Până la mare
La
Dacă

un

om

înnecare (2)!

sau un băict ese din

noii, şi ducându-se
|

la ferâstră

casă

afară, când e Craii

strigă:

Craii noii în ţâră!

Iar altul din casă dice:
Ploşmniţele piră!

Cel de afară:
Ce vom mâncă

Cel din casă:

în iasâră?

|

a
Vom

mâncă

-

pâne.cu

sare!

Cel de afară:
Dar ploșniţele ce-or mâncă?
(1) Dat. Rom. din Băieşesci, diet. de Casandra Rotarii.
(2) Dat.

Rom.

din

com. de Fil. Doboş.:

Bălăceana,

com.

de

G. Boca,

şi a

celor

-

din Ilişesci,
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Cel

din

casă:

Ele s'or mâncă
Una pe alta (1)!
Craii noi în astă seră!
— Ploșniţele să 6să afară!
Noi ce-om cină în astă sâră ?
— Ce-o da Domnul Dumnedei!
Dar ploşniţele ce-or cină ?
— Ele s'or mâncă
Tot una

Până

câte

una

n'o rămân

nici una

(2)!

Craii noii afară!
— Ce-ai mâncat asâră ?.

Pâne și cu sare!
„— Dar ploşniţele ce-ai mâncat?
Ele

s'au

mâncat

-

Una pe alta,

,

-

În cât n'a mai rămas
Nici

cât un

fir de mac

În patru despicat,
În fundul mării aruncat (3)!
Dacă un om se desbracă în qi de sec, când e Lună nouă,
în pielea g6lă şi apoi, suindu-se călare pe cociorvă, încunjură casa de trei ori în pr6jma s6relui, iar a treia 6ră, când
ajunge în dreptul uşii, dice către omul care stă la ferâstră
în casă:
Craii noii în ţâră!
Iar cel din casă spune:
Să 6să ploșniţele pe uş'afară
Tot una după una,
Pân'n'or r&mân€ nici una! (4).
(1) Dat. Rom. din Volovăţ, com. de Dimitrie Vicol.
(2) Dat. Rom. din Bălăceana, dict. de Maria Ureche.
(3) Dat. Rom.
(4) Dat. Rom.

din Costîna, com. de Vas. Huţan.
din Todiresci, com. de Nic. Rădășan.

441

Craii noi în ţâră!
— Ploșniţele-afară !
Dar” ce-or mâncă ele?
— Ia s'or duce pe părae
Și s'or mâncă
Una pe alta! (1).
Dacă

unul

dintre

căsaşi ese pe la înserate afară și v&dând

Craii, noi pe cer se opresce în locul acela, de unde l-a vădut, şi întorcându-se cu fața spre ferâstră strigă:
Craii

Iar unul

noi în ţâră!

din casă, răspundându-se,

gice:

Ploșniţele t6te-afară
Să 6să
Din

casă

Tot una
Câte una,
Pân'n'a r&mân6
Şi

după

călare pe
în cuptor

ce

a rostit

nici una!

cuvintele

acestea

de

trei ori, se

sue

mătură, cociorvă sati pe lopata de băgat pânea
şi, începând a alergă prin casă şia mătură, dice:
Eșiţi ploșniţe afară,
Că Craiii noit se'ns6ră
Şi vă poftesce la masă,
Că

n'are

cine mâncă,

Cine-a b6 şi a jucă,
Eşiţi voi şi veţi mâncă
Și veţi bâ şi veţi jucă,
Până

Cuvintele: acestea

olaltă, şi anume
Făcându-se

ce v'eţi sătură!

trebue să se

la începutul a

acâsta,

se crede

|
(9).

rostâscă

în trei seri după

trei luni.
că tâte ploşniţele

es din casă

afară în formă de roiii şi se duc în alte părţi (3).
Românii din Moldova spun:
Când

vedi

Craii

noii, de eşti afară,

să qici:

(1) Dat. Rom. din Bălăceana, com. de Alex. Pîţul.
(2) Dat. Rom: din Stroesci, com. de G. Bârtoiă..
(3) Dat. Rom. din Costina, com. de Nic. Nahorniac.
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Sănătate'n

casă

Şi ploșniţele-afară !

Apoi. de ai asemenea pod6bă în casa ta, ori de ești bolnav,
să dici:
Craii

nou,

Craii noi,
Na

un

fedeleș

gol,

Dă-mi unul plin
Roșu ca călina,
Gras ca slănina!

(1).

Neputându-se nici în chipul acesta
se întrebuinţeză următârele mijlâce:

Se prind

trei sai şi mai multe

mântui

de

ele, atunci

ploşniţe într'o Vineri di-

min6ţa saii în altă di de sec de la sfârşitul lunii, se pun într'o ţâvă astupată la amândouă capetele cu mămăligă, se duc
în aceeaşi gi la un rîi şi aruncându-seîn apă se dice:
Precum
Nu

apa rîului

se'ntârce

înapoi,

Aşă, ploșniţe, și voi
Să nu veniţi înapoi!

Se prind vre-o
mămăligă,

trec
—
ei!
Se

(2).

câte-vă ploșniţe, se pun într'o bucăţică de

se duc

apoi

în drum

şi

aruncându-se

pe

unde

carele, se spun următârele cuvinte :
Atunci.să vă întârceţi înapoi, când vă voit chemă
(3).
prind mai multe ploşniţe, se pun într'o ţâvă, ţâva se

astupă

la ambele

om, care merge
acâsta,

şi se

capete şi apoi aruncându-se în căruţa unui

la târg, fără ca omul să scie

ce-vă despre

gice:

(1) Şedătorea, an. I, Fălticeni, p, 151.
(2) Dat. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, comunicată de Amfil. Burac;-a celor din Volovăţ, comunicată de T. Vicol: «Se prind într'o Vineri de
diminâţă

de la sfârşitul

lunii

trei

ploşniţe

într'o bucăţică

de

mămăligă

sai pâne şi ducându-se în aceeași gi se aruncă în al treilea riîii de la
casă»;
— din Mihoveni, comunicat de Vesp. Corvin: «Dacă se pun într'o
“ţ&vă astupată la amândouă capetele cu mămăligă și se duc la pâriii.»
(3) Dat. Rom. din Volovâţ, comunicată
hoveni, comunicată de Vas. Strachină.

de T. Vicol,

şi a

celor

din

Mi-
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—

Du-te la

târg

şi le vinde,

de nu ale tale să rămâe!

şi de le-i

put6 vinde,

bine,

(1).

Se bagă mai multe ploșniţe într'o ţâvă, se astupă la
amândouă capetele şi apoi se aruncă în crucile drumului.
Cel ce le-a aruncat se mântuesce de ele, iar cel ce iea ţâva
aceea în mână, acela nu se pâte mai mult curăţi +de ploş„niţe (2).

Se prind 3—9 ploşniţe la sfârşitul lunii, se pun într'o ţâvă,
se astupă

la amândouă

capetele cu mămăligăşi apoi ducân-

du-se peste-hotar în alt sat sai târg, se aruncă într'o cârșmă.
Făcându-se acâsta, se crede că după ploşniţele acestea se
duc şi tâte cele-lalte (3).
Dacă un om, mergând pe drum, a găsit o bucată de ciolan de 76tă, care a fost prăpăait, şi aducându-l acasă îl pune
în apropierea

cuiburilor de ploşnite,

atunci plosniţele se due

de la acea casă (4).
Se iea o trestie, cu care

se măsură gr6pa pentru un mort,

şi când se duce mortul la gr6pă, se bate cu trestia aceea în

grinda casei şi se gice:
Cum

|

se duce

mortul,

Așă şi-voi să vă duceţi;
Şi când va înviă mortul,
Atunci și voi să înviaţi! (5).
Sai: se puri vre-o câte-vă ploşniţe într'o trestie
aruncă trestia într'o apă curgătâre, gicând din gură:

și se

— Cum fuge apa departe, ast-fel să fugă şi ele! (6).
Se ieaii nouă ploşniţe şi se aruncă într'o strachină cu apă,
iar apa acâsta se varsă apoi în urma unui mort, care trece
pe lângă casă, rostindu-se cuvintele:

(1) Dat.

Rom.

(2) Dat. Rom.
(3) Dat. Rom.

din

Ilişesci, comunicată

de F. Doboş.

din Volovăţ, com. de Ilie Buliga.
din Crasna, comunicată ae I. Iliuţ; —din Bilca, comuni-

cată de G. Tofan;—din Stroesci, comunicată
(4) Dat. Rom: din Cireș-Opaiţ, comunicată

(5) Dat. Rom.

de G. Bârtoiit,
de 0. Dugan.

din Pătrăuţ, comunicată de Ioana Grămadă.

(6) Dr. N. Leon,
medicală, p. 103,

Zoologia

medicală,

p. 12; — dem,

Istoria naturală
.
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— Cum se duce mortul Ja gr6pă, aşă să se ducă şi ploşniţele de la casa mea! (1).
Se pun mai multe ploşniţe în sălașul unui mort, fără ca
să scie cine-vă

îngrâpă
Se pun

două

despre

dimpreună
mai

multe

acâsta,

ploşniţe

capetele cu mămăligă

aruncă

şi ţ6va

şi. ducându-se

la ţintirim se

cu mortul, în al cărui sălaş s'aii pus (2).

aceea

într'o ţâvă

astupată

şi când se îngrâpă

dimpreună

cu mortul

la amân-

cine-vă se

în grâpă

(3).

Dacă femeia, după ce a făcut pâne sai mălaiil, iea covata
în care a plămădit pânea, lopata cu care a băgat-o în cuptor
şi cociorva cu care s'aii scos tăciunii şi cărbunii din cuptor,
şi scoţându- -le pe tâte acestea în drum, strigă:
Pui, pui, pui!
Iar

după

ce a ajuns

în drum,

începe

a curăţi

covata

de

aluat şi a o spălă cu apă, atât pe acâsta, cât şi pe cele-lalte
două obiecte aduse cu sine, strigând:
Pui, pui, pui!
Şi unul

din casă

într6bă:

Da ce strigi acolo?

Iar ea răspunde:
Nu strig

.

Din casă,

Găinile, '

Să vie

Ci strig
Ploşniţele,
Să 6să

Tot una
Câte una,
Pân'm'a rămân nici una! (4).

Dacă cel ce are.ploşniţe în casă prinde vre-o câte-vă şi
punându-le într'o ţâvă le aruncă în drum după un om, care
merge în giua de Pasci la Înviere (5), apoi ducându-se şi
-el singur la biserică şi după ce se întârce de la Înviere ice:
Christos

a'nviat !

(1) Dat. Rom. din Udesci, dict. de Zamfira Niculi.
(2) Dat. Rom. din Stroesci, com. de G. Bârtoiii.
(3) Dat.

Rom.

din Mihoveni,

comunicată

de Vas.

Strachină

şi

Vesp.

Corvin,
.
(4) Dat. Rom. din Ilișesei, comunicată de George Berinţan, stud. gimn.
(5) Dat. Rom. din Soloneţ, comunicată de Ioan Tipa, stud. gimn. .
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Iar unul

dintre

căsaşi, fie bărbat

sai temee, băiât sai co-

pilă, răspunde:
Adevărat ca înviat !

Cel ce a venit:
|

Celă-lalt:

Dacă

Ce-om

mâncă

noi astădi ?

Pâne şi cu sare!
— Dar ploşniţele ce-or mâncă?
Ele s'or mânecă
Una câte una,
Pân'n'or rămân nici una! (1).
din casa

în

care

se află ploşniţe

se duc

două

per-

-s6ne în trei Dumineci după olaltă la biserică, iar când se
întore de la biserică, una

intră în casă, iar cea-laltă rămâne

afară şi punându-se lângă o ferâstră gice către cea din casă:
Ce
—
Da
—

faci astăqi de mâncare?
Pâne și sare!
ploşniţele ce-or mâncă ?
Ploșniţele s'or mâncă

Una

pe alta,

Pân” ce-or rămân
Numai

cojile

Dintr'insele ! (2).

Dacă omul,

în casa căruia se află ploşniţe, iea o ţâvă de

soc şi apoi prindând
în ţâvă dice:
—

Acâsta-i

mire,

câte o

acâsta-i

ploşniţă
mir6să,

cu mâna

acâsta-i

şi băgând- -0

âraşcă,

acâsta-i

nevastă tînără, şi tot aşă mai departe.
Iar după ce a făcut-o acâsta, iea ţâva cu ploşniţele

duce cu ea, adecă cu acâstă grămăgidră

şi se

de ploşniţe, numită

nuntă, în târg şi îngropând- o pe la încheierea târgului în
pămînt dice:
— Cum se împrăştie 6menii din tîrg, aşă să se împrăștie
şi ploşniţele din casa mea!

(1) Dat. Rom.
stud. gimn;—și
(2) Dat. Rom.

din Pătrăuţul de pe Siret, comunicată de Georg ge
din Reuseni, comunicată de Vas. Pop.
din Securiceni, dict. de Gatfiţa Galan.

Pijul,
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Păcând-o acâsta, se crede că după vre-o câte-vă dile nu se
mai v&d ploşniţe prin casă (1).

Dacă
pâne

un băiât se desbracă

şi sare,

până la piele, iea într'o mână

iar în cea-laltă o frișcă, în care a băgat vre-o

câte-vă ploșniţe, şi apoi mergând
ploşniţe, numită asemenea
cântând din trişcă, gice:

cu acâstă grămăgidră de

nuntă,

peste

hotarul

livedii şi

Eu vă dau de mâncare
Pâneși sare,
Ba şi din trişcă vă cânt,
Numai să v& măritaţi,
Casa să mi-o părăsiţi
Şi'napoi să nu mai veniţi!

Yăcând-o acâsta, se qice că ploşniţele dispar din casă, ca
Şi când nică n'ar mai fi fost (2).
Neajutând mijlâcele, câte s'aii înşirat până aici, atunci se
scot t6te straiele, precum şi alte lucruri din casă afară, așă
ca să nu r&mâe nimica alta, fără numai păreţii goi. După
acâsta se iea balegă de pore uscată (3), sati ferică de pă-

dure și semânţă de cânepă (4), ori numai plevă de semânță
de cânepă
jar

şi cu pusderie

în mijlocul

balega,

(5),

şi punându-se

casei li se dă foc să

într'o
Cum

6lă cu

s'a aprins

respective cele-lalte obiecte, şi-a început a eși fum

dintwînsele

şi

a străbate

prin

tâte unghiurile,

păturile, îndată prind a eși şi ploşniţele
afară

ardă.

şi, fiind-că nu pot nici de cum

de prin

borţile şi cră-

ascundișuri

suferi fumul acesta, se

ameţesc, se înăduşesc, pică jos şi per (6).
Saii: se astupă fereştile şi cahla, aşă ca să nu pâtă străbate aerul. După acâsta se face în mijlocul casei foc şi pe
foc se pune

un

hârb,

în care

oloiii de rapiţă. Începând
(1) Dat.
(2) Dat.
(3) Dat.
(4) Dat.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

(6) Dat. Rom.
com.

de

la 17, de litră de

din Frătăuţul-vechii, dict de Andreiii Dasecal.
din Volcineţ, com. de Al. Jijie.
din Bosanci, comunicată de Trofin Crupă.
din Capul-Câmpului, dict. de P. Tătărău.

din Cireș-Opaiţ, com. de C. Dugan, și a celor din Igesci,

I. Zilinschi.

(6) Crea.

se află cam

oloiul a clocoti şi pe urmă a arde

tuturor Rom.

-

de mai

,

sus.
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se face
acesta
Saii:
cu var
saii un

dintr'însul un fum fârte mare şi nesuferit. De fumul
apoi es tâte ploşniţele de prin borţi şi per (1).
se pune în casa, în care se află ploşniţe, un ciubăraş
nestins. Lângă ciubăraşul cu var se pune o strachină
hârb cu cărbuni aprinşi. După aceea se târnă apă

pe var ca să se stingă, iar pe cărbuni se pune una saii și
mai multe chipărușe
var, se împreună cu
tura acâsta apoi per
Sai: se afumă în

fripte saii uscate. Aburii, cari es din
fumul de chipărușcă şi de amestecăt6te ploşniţele (2).
Vineria Pascilor cu colivă furată de la

un om mort (3).
Sau: se ieai frunde de Frba lui Tatin şi se pun s6ra acolo
pe unde umblă mai tare ploşniţele. Ploşniţele, cari vin în
atingere cu frunzele acestea, îndată se prind de ele şi mai

mult

nu se

pot urni din

loc.

A

doua

di de diminâţă

se

jeaii apoi frunzele cu ploşniţele prinse de ele şi se aruncă
pe îoc, saii se duc unde-vă departe de casă şi acolo se
aruncă (4).
Saii: se fierb castraveți bătrâni cu balegă de pore şi cu
z6mă se spală mobilele, şi apoi nu mai fac stelniţe.
Sai: să închiqi ușile şi ferestrele şi să pui în mijlocul
casei un vas cu foc, iar pe foc să.pui posconiță, adecă resturi de frunze şi s&minţă de cânepă, şi fumul ce va eșşi

dintracâsta va omori tâte Stelnifele (5).
NE
Cel mai uşor şi mai sigur mijloc însă, prin care se pâte
curăţi casa de ploșniţe este, dacă se aduce mai multe p/oșnițe de câmp în casă, căci acestea îndată ombră şi mănâncă

o parte din cele de casă, iară cea-laltă parte ce mai r&mâne, simțind că se află în casă ploșnife de câmp, după
amirosul

cel urît al acestora, îndată. părăsesc

cotro apucă
(1) Dat.

Rom.

(2) Dat. Rom.
(3)
cală,
(4)
(5)
(6)

casa

şi fug în

(6).
din

Frătăuţul-vechii,

dict. de Andr.

din Tereblecea, com. de Ana

Dascal.

Nimegean.

Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 12. — Istoria naturală medip. 103.
Dat. Rom. din Cireș-Opaiţ, comunicată de C. Dugan..
Dat. Rom. din Ţ&ra-Românâscă, com. de S. Sa păr. T. Bălășel..
Dat. Rom. din Igesci, comunicată de I. Zilinschi; —din Frătăuţul-

vechiii, dict. de Andr.

Dascal și Axenia

Sofroni: «Se

aduce o ploşniță
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PN

Na

Românii din Transilvania cred şi spun:
|
Cine are Stelnițe în casă, să le afume cu tămâe sfinţită.
în 9 ani, şi atunci nu va mai avâ nici una (1).
Părăscuţe în giua de Rusalii de vei prinde, afumă-le cu

fum de tămâe, că tâte ţi-or fugi de la casă (2).
Părăscuţă în pâne de vei află, dă-o la câni,
nu vei mai av pe lângă casă (3).
Când

vegi

Sfeinife,

scuipă

după

|
că nici una

ele, că tâte

vor peri (4).

Când ai Sfelnife în casă, dă-le Merul lupului, că tâte vor
muri (5).
Când, nu poţi dormi de Stelnife, scuipă peste pat, că nici
una nu te va mai mușcă (6).
Şi în fine:
Cine vrea să nu aibă Stelnife, acela să le cheme la biserică, când merge el, că atunci tâte vor fugi (0).
Românii din Macedonia spun că e bine să se introducă
mai multe nopţi de-a rândul în casa cu Tartabiţi, adecă cu
Păduchi de lemn, vite (0i sai capre), cari să dârmă acolo,
şi miroșul cel] urît al bălegarului lor va stârpi toți Păduchii de lemn.
Sai: să se stropâscă găurile pe unde sunt Păduchii de
lemn cu fiere (hiare) de die şi Păduehii de lemn se vor
stârpi toţi.
Sai: să se stingă

var

a
în camera

unde

sunt

Păduchi

de

lemn şi închise fiind tâte ferestrele şi uşa, aburul ce se evapor6ză contribue la stârpirea lor,
Sail: să iei câră (lumînare), care se aprinde în Grailu mare
de câmp în casă şi fiind-că acâsta pute forte urit, cele
dînsa>; — din Pătrăuţul de lângă Sucâva, dict. de M.
de Sim. Holca
— ;
din 'Todiresci, com. de Nic, Rădășan:
o ploşniță de câmp în casă, atunci cea de câmp mănâncă

şi le fugăresce»
(1) Cred.

-

şi dat. Rom.

de casă fug de
Croitor, şi com.
<Când se aduce
pe cele de casă

din Năsăud.

(2) Cred. şi dat. Rom. din Herina.
(3) Cred.
(4) Cred.
(5) Cred.
(6) Cred.
(7) Cred.
acestea mi

şi dat. Rom. din Bistriţa.
şi dat. Rom. din Sâncel.
şi dat, Rom. Qin Fărăgăi.
şi dat. Rom. din Spini.
|
şi dat. Rom. din Rebrişâra. — Tâte
le-a comunicat d-l Th. A. Bogdan.
-

,
datinele

și credințele
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(la a doua înviere), şi după ce o aprindi,: să
prin t6te colţurile casei şi să dici:

|

alergi

cu

ea

— "Țe va mâcă Tartabitiii ?
—

Capitili a lor!

Adecă:

|
—

Ce-o

să mănânce

Păduchii

de lemn?

__— Capetele lor!
Şi să fii sigur, că toţi Păduchii

de

lemn

vor peri

cu de-

săvârşire.
Saii: să aduci furnici de cele mari (far), de
« prin pădure
şi să le dai drumul prin găurile Păduchilor de lemnu, unde

îi prind şi le tae capetele.
Sai, în fine, să închidi bine tâte ferestrele, să pui un man
gal cu cărbuni neaprinşi bine, şi aruncând vre-o sută dra-

muri de piper roșu, închide

uşa, şi toţi Păduchii de lemn

se vor stârpi (1).
Afară de cele înşirate până aicia, mai există la Români,
şi cu deosebire la cei din Transilvania, încă şi următârele
credinţe despre Ploșnife:
Părăscuță sau Stelniţă în biserică de vei ved, nu te vor
mâncă Părăscuţele nici odată (2).
Părăscuţă în biserică între cărţi de vei ailă, omâr'o şi O
pune bine că e bună de l6c (3).
„_ Părăscuțe la biserică de vei duce, ți se va umpl6 casa

- stup de ele (4).
Părăscuţe în diua de Anul noii de vei află, vei av6 peste
tot anul la casă (5).
Părăscufele în .Joia-mare

de

te

are

vor mâncă,

te

să

ajungă o supărare mare (6).
Părăscuțe

(1) Per.

în z6mă de

Papahagi,

Din

vei află, e semn

literatura pop.

răi (7).

a Aromânilor,

p.

331 —332.

(2) Cred. Rom. din Şomfalâi.
(3) Cred. Rom.
(4). Cred. Rom.
(5) Cred. Rom.

din Bistriţa.
din Neţ.
din Neţ.

(6) Cred. Rom.

din Năsăud.

(7) Cred.

din

Rom.

Marian, Insectele.

Neţ.
29
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Câluia ce omră o sută de Stelnife Dumnedeii
păcat da. mârte (1).
eCu

tăţe însă

că Ploșnița

de casă

e atât

îi 6rtă un
|

de urici6să şi de

i păsuterită, totuşi nu odată se întrebuinţâză ea de către o
sârmă: dp “Românce ca I6c, și anume: contra uleidrelor, a al-Ni

Vejei: side baterii de inimă, precum şi pentru îmbetări de cap.
Aa îndată cum simţesce că i se face cui-vă vre-un ulcîior, se prinde o ploşniţă, se frâcă cu degetele şi apoi, ungându-se cu dînsa ufeiorul, acesta îndată se vindecă, adecă

se prăpădesce, ca şi când nici n'ar mai fi fost (2).
» Ploșniţa, după cum e fie-cărui cunoscut, trăesce mai mult
din sânge de om. Deci dacă are cine-vă albaţă şi i se atinge
cu sânge de Ploșniță de casă albaja, îndată i se trece, ca
și când i-ai luă-o cu mâna (3).
„Dacă are cine-vă batere sau, mai bine dis, băzae de inimă,
şi. Şi va pune nouă Părăseufe pe inimă, bătaia îndată îi
trece (4).

Şi în fine:
Dacă are cine-vă îmbetări de cap, şi va luă 99 de Părăscufe,
le va pune într'o cârpă nouă Și va rosti următorul descântec:
Părăscuţă,

__Că sunteţi 99,

Nuță

|

Deci luaţi,

Nicuţă !
De

multe

Alergaţi,
ori te-am

zărit,

Nouă

De multe ori te-am pândit, .
Dar nici odată nu te-am găsit.
Acum te-am prins
Și te-am închis,
Și te-am încins
|
Cu 99 de aţe,

bâle,

Nou&-deci și nouă de bâle,
Din cap,
De după cap,
Ca N. N. să scape
Sănătos
.
Și voios! -

Atunci îmbătările de cap îi încetâză (5).
(1) Cred. Rom. din Mocod.
nicat d-l Th. A. Bogdan.
(2) Dat.

Rom.

din Budeniţ,

(3) Dat. şi cred. Rom. din
(4) Dat.

și cred.

—

Tâte

dict.

de

credinţele acestea mi le-a comuMăriâra

Rom. din Transilvania,

A. Bogdan.
(5) Dat. şi cred. Rom.

Dutcă.

Braşca, dict. de Ger. Roşca.
com.

Prislop,

com.

de

din Bistriţa, com. de d-l Th. A, Bogdan.

d-l Th.

FUGĂUL.
(lydrometra

paludum

Fabr.)

Atât pe apele lin curgătâre cât şi pe toplițe, adecă pe
apele cele calde cari nu înghâţă 6rna, se pâte fârte adese-ori

ved6 în decursul ernii, când timpul

e senin şi călduros, un

fel de insect subţirel în trup şi lung

în picidre, alergând

în

mare că nică cu bi-

colo şi încâce cu o repediciune aşă de
ciuşca nu-l poţi ajunge şi ucide.

Acest fel de insect, care nu trăesce în apă nică nu înnâtă
pe ea, ci numai petreceşi al6rgă pe faţa ei, ca şi când
s'ar da cine-vă pe ghi6ţă, se numesce în Bucovina: Go-

iar în unele

(2);

naciu (1); în Transilvania: Fugi

pirți

LL
„din Ţ6ra-Românâscă: Gongă, pl. gânge (3).
O altă specie de.insect, care se ţine tot de familia Fugăului sau a Gonuciului şi al cărui cap e îngust şi lungăreţ,

aripile înguste. şi negre, picidrele dinainte scurte, iară cele
dinapoi lungi şi crăcănate ca la un paiagăn,și care alârgă
(1) Dat. Rom.
— a celor din

din Vieovul- de-o,
Știulbieani,

dict. de. Roman Şorodoc, agricultor;

dict. de George

(2) Com. de d-l Th. A. Bogdan: <Fugăul
blă pe de-asupra apei.»
(3) Dr. N. Leon, Zoologia

medicală,

însă îmi scrie: «Sub numele de Gângă
—Românii
Facultatea

Flocea,

primar.

e un fel de irisect, care um-

p. 12;

—

8. Sa

păr. T. Bălăşel

se înţeleg tot telul de insecte.»

din Banat, după cum mi-a spus d-l Vasile Loichiţă, stud. la
teologică din Cernăuţi, înţeleg sub. cuv. Gângă, dim. Gon-

.guță, ori şi ce insect umblător;

iar Românii

din Biharia înţeleg sub

același cuv. o insectă mică, o gâză. Vedi despre acâsta AM. Pompiliii,
Graiul Românilor din Biharia, publ. în Convorbiri literare, an. NĂ,

Bucuresci

1857, p. 1.011.
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cu aceeaşi iuțâlă ca şi Pugăul
tită a apelor,

şi

cu

deosebire

sau Gonaciul,

pe faţa liniş-

a mlaştinelor,

se

numesce în

«Bucovina: Gonifariă (1) şi Gonitorii (2), iar în Ţâra-Românâscă tot Gângă (3), lat. Hydrometra palustris L.
Având aceste două specii de insecte datina de a alergă pe
faţa apelor, ca şi când s'ar alungă sai. s'ar goni una pe

“alta,de

aceea

Românii

şi cu deosebire

mai multe părţi ale Bucovinei

le întrebuinţeză

spre alungarea saii, după cum spun
cilor şi cu deosebire a celor știre.

Aşă Româncele

_distr.

după

din cele

ca un mijloc

unii, spre gonirea va-

din comunele Galanesciă şi Vicovul-de-jos,

Rădăuţului,

să umble

Româncele

voind: ca vacile lor să nu

taur şi să

grabă, prind mai

mulţi

dumică

şi

mărunţel

se gonâscă

Gonaci saă

apoi,

puindu-i

r&mâe

știre, ci

cât se pâte mai de

Goniţari de aceştia, îl
în

tărâţe

sau în urlui-

tură (4), îi daă vacilor gonităre de mâncare (5).
Făcându-se acesta, cred că vacile în scurt timp se alungă,
se gonesc.
Tot spre acest scop se întrebuinţâză acest soiit de insecte
şi de către Românii din unele părţi ale României. Iată ce

ne

spune

în privinţa

acâsta,

d-l Dr.

N. Leon :

(1) Dat. Rom. din Galanesci, distr, Rădăuţului, diet.
de George Galan,
agricultor: « Gonițariul are nisce picidre lungi și: crăcăn
ate ca ale unui
Paingăn de cei mari. El fuge așă de repede pe apă
că nici cu biciușca
nu-l

poţi

ucide.»

i

”

(2) Dat. Rom. din Vicovul-de-jos, dict. de Sidor
Calancea.
(3) Dr. N. Leon, op. cit., p. 12,
(4) Sub cuv. urluâld sai urlaitură înţeleg Români
i din Bucovina un
fel de făină ca crupele, făcută din g&răunţe de orz
și de ovăs, care se dă
de regulă vitelor de mâncare. Producerea
urtuiturii se exprimă prin

vrb. a urii.

.
(5) Dat. Rom. din Galanesci, dict. de
Precup Galan: «Femeile prind
mai mulţi Gonițari şi-i dai în tărâţe vacilor
ca să se gonâscă mai de

grabă» ; — tot de acolo,

dict. de Ilâna Cuciurean: « Goniţariul se dă în
tărâţe sau în aurluituri la vaci ca să se gonâscă»
; — a celor din Vicovulde-jos,
dict. de Roman

Şorodoc:

«Se

prind

mai

mulţi

Gonaci, se pun
în tărâţe și se daii vacilor ca să umble după
buhaiii»; — tot de acolo,
dict. de Sid. Calancea: < Gonitorii se prind și se
dai în tărâţe la vaci
„ca să se gonâscă» ; — a celor din Ştiulbicani,
dict. de George Flocea:
« Gonacii sunt buni de dat în tărâţe
la vaci, pentru că.se alungă.»
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« Gongele, cari se gonese pe apă (Hydrometra),

se fierb și se daii la vite să beă, spuind
—

<Cum

se gonesc Goângele pe

se prind: cu sita,

din gură:

apă, aşă să se gonâscă

vita!» (1)

Românii. din unele părţi ale Zransilvaniei însă cred şi
spun că dacă cine-vă, având săgetături prin picidre, va luă
capuri de Fugăiă ţinute batăr trei ani sub strâşina casei şi,
sfărămându-le bucățele, le va mestecă cu spirt de vinars Și
apoi se va îrecă cu ele, îi va trece (2).
Mai departe, tot la Românii din Transilvania, e datină
ca cei ce ait mdătrice (răcâlă) la picidre, să strîngă picidre
de Fugăii şi, mestecându-le cu usce, să- se frece cu ele (3)
şi să se rostâscă următorul descântec :
Venit-o vîntu
R&sturnând pămiîntu,
Şi-o adus

Şi-L-o supărat,
- Audind de asta,

vâltorile,

Drum

Vrăjile,

Deocheturile,

|

Betâg,

ea

Întristat

Amarurile,

Şi supărat.

Întristarea,

_

Supărarea,
Şi-o dat,
Şi-o aflat
Pe (cutare)
Sănătos

|

Cum

.

E

(1) Op. cit. p. 12.
(2) Dat. Rom. din Cenaș.
(3) Dat. Rom. din Lechinci6ra.

venit,

betâg

Şi-i slab,
Am venit să-l scap.
Pugăi vrăjit !
De-i (cutare) betâg
De vrăjitură,
De deochetură,
„De săgetătură,

.

|

am

Cun Fugăăi m'am întâlnit,
Cun Fugăi am vorbit,
Cu el m'am împrietenit,
Cu el am venit,
Că dacă (cutare)

Și voios.

Şi cum l-o aflat,
Cum de el o dat,
De el s'o legat
Şi l-o vrăjit
Şi l-o deochiat
Și l-o săgetat
Și l-o necăjit
Şi l-o amărit
Și l-o întristat |

aflat

Pe (cutare)

Săgetăturile,

Necazurile,

lung am călcat,

Până l-am

|

De
De

necaz,
amar,
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De întristare,

|

De supărare,

Supărat,
Ca să nu mai fie

Scâte-l,

Numa

Scapă-l,
:
De-i de alţii vrăji,
Necăjit, - .
Amărit, .
Deochiat,
Săgetat,

|
..

-

Întristat,

tot voios

Şi frumos
„Şi fără de bâlă în os,
Să fie cum o fost:
Sănătos
”
Și voios.
De la mine descântecu

“De la îngeri l6cu!

Rostind

acest descântec câte de trei ori în nouă dile, când

se frâcă cel morbos pe pici6re, apoi câte de două ori in
alte nouă gile, şi în urmă câte odată în alte nouă dile, se
dice că-i trece, numai dacă se frâcă cu usce acre şi cu apă

sărală (slatină), până
durere

atuncia

până ce numai pote răbdă de

(1).

În fine Fugăi mulți de vei ved6, e bine să-ţi acoperi stogul, că are să plouă (2).

(1) Dat. Rom.
(2)

Cred.

Rom.

din Bozed
din

Band,

şi Sabed, com. de d-l Th. A. Bogdan.
com.

de

d-l Th. A. Bogdan.

.CORNĂȚARIUL.
(Naucoris

cimicoides

L..)

”

Atât pe fundul apelor.stătătâre, cât şi pe al celor lin curgătsre, se ailă un insect mic, scurtuţ şi lătăreţ, ale cărui pici6re do dinainte sâmănă cu nisce corniţe.
„Acest insect mic, care înn6tă cu o deosebită repejune în
drâpta şi în stânga printre plantele de apă şi care nu odată
înghimpă î6rte tare pre cei ce se scaldă în apa, unde se
află el, se numesce în Bucovina: Cornăţarii (1).
Un alt insect, care se ţine tot de familia Cornățariului, însă
care e ce-vă mai mărişor decât acesta și aduce întru cât-vă

la făptura corpului şi mai ales a picidrelor celor de dinainte
cu cleştele unui rac, se numesce Răcuşor (2), lat. Nepa:
cinerea L.
“Răcuşorul, al cărui pântece e roșu ca racul, petrece ase-

menea pe fundul şi printre pietrele apelor celor stătătâre
şi a celor lin curgătâre, precum şi pe la isvârele cele reci şi
se nutresce :cu viermişori
De 6re ce însă și acesta
cei mai mulţi Români şi
de a se scăldă, unde scii
Corndţari.
(1) Dat.
(3) Dat.

(3).
|
înghimpă f6rte simţitor, de. aceea
cu deosebire femeile se cam feresc
că se află prea mulţi Rdcușori şi

Rom. din Putna, diet.
d
de Sam. L.ucacii.
Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de Mich. St. Coniac, şi a celor

din Budeniţ, dict de Mar. Dutcă.
(3) După

spusa

lui

Mieh.

St. Coniac.

|

CICORA.
(Cicada orni L.).

Unul

dintre

insectele

cântătâre,

al

cărui

cântec

aduce

întru cât-vă cu fârâitul Grierului, atâta numai că e ce-vă
mai sgomotos şi mai prelungit decât al acestuia, și care
cântă mai cu s6mă pe la amiagi, când lucesce s6rele mai tare
şi căldura e mai mare, e Cicdra sait Cicdrea (1) saii Grierele de. tomnă (2), numit ast-fel în Ţ6ra-Românâscă; la Ro:
mânii din Meglenia însă 7icori (3) şi Țărțarecă; la cei din
Macedonia: Pingir sai Dzindzir (4), Pindinar (5) şi Chin:
cală (6), iar la cei din Epir: Chirehir (7).
Cicâra

spinare

sait

Ciedrea

nâgră. Corpul

e de coldre

galbenă castanie şi pe

săii, în lungime

de 28 mm. e grosuţ

(1) Ananescu, op, cit., p. 233;— Revista română politică-literară, vol.|.
Bucuresci 1902, p. 223»: «<Cicdrea e.o insectă, care scâte un sunet asemenea Greerului, dar mai în surdină
(2) Nanian, op. cit., p. 139.

(3) Per. Papahagi,
mea

română.

Noua

Românii

din

şi mai

prelung.»

Meglenia,

publ. în

revista

Tineri-

serie, vol. V, p. 292.

- (4) Com. de d-l Per. Papahagi, şi de d-l Chr. Geagea.
(5) Per. Papahagi, Românii din Meglenia, loc. cit.
(6) L. Șăineanu, Încercare asupra Semasiologiei limbii române, p. 9lNota 1: <Numele latin al greerului Cicada a păstrat românesce, sub
forma Cicala, numai semnificaţiunea figurată de </lecar, târâe-brăi».
Faptul că Macedo-ltomânii at Chincala, cu înţelesul de greere, dovedesce că în dialectul daco-român vorba va fi avut la început acest sens
proprii,

şi mai

târdii

numai

trecă

la cel figurat,

tocmai

ca

în

limba

italiană și spaniolă (Comp. şi franţusesce «babillard en
cigale», Littr6).
(7)

Com

de a-l Chr,

Geagea.
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şi îndesat; aripile pielci6se, străvegii şi ce-vă mai lungi
decât corpul; capul lat şi ochii mari, iar botul lung.
|
Bărbătușul are pe partea de desubt a pântecelui un organ
deosebit pentru cântat, iar femeiușca un ac pentru ouat.
Cicdrea trăesce în ţările cele mai căldurâse din Europa,

şi anume
Ornus

pe Urm

sati ]lojdrean, lat. Fraxinus ornusL. sait

europaea. Pers., a cărui

scârţă

o străpunge

cu botul

ca să-i. sugă sucul.

|

Românii din Meglenia însă qic că Cicdrea trăesce nu nu:
mai pe urnă, ci şi pe alţi arbori, pe cari se sue în decursul verii, când îs căldurile cele mai mari, şi al căror
suc îl suge apoi până ce plesnesc (1).
|
Băeţii din unele părţi ale J/acedoniei, când prind o Cicore, numită de dînşii PDingir, o îmmormiîntâză în livedi,

cregând că a. doua
o pară (2).
Tot Românii

di, desgropând-o,

din Macedonia mai

e aducător de noroc (3)
Un

alt insect,

care

vor
cred

ss în locul
încă

ei

că Pingiru

|

se ţine de familia

Cicdrei,e

Greurușul

viilor, lat. Cicada montana.
Despre acâstă specie de cicâre d-l “7, Frâncu mia împărtăşit următbrele:
« Greuruşul viilor e de colbre grie saii cenușie şi cu mult
mai mic decât Greurușul câmpului. El ese de regulă pe
la Schimbarea la față, 6 August, când se luminăză, adecă

când încep a se câce strugurii de vie, suindu-se pe frunza
viilor, cântă până o s&ptâmână înainte de culesul-viilor, adecă
până la Vineria mare, 14 Octomvrie. Atunci încetâză de cântat.
«Cântecul săii are sunete cu mult mai dulci şi mai me-

lodi6se decât ale Greurușului de câmp
E un adevărat cântăreţ.
«Se

dice

însă

că el

cântă

mai

cu

şi ale celui de casă.
s6mă

când

se

pune

amurgul, adecă când începe a se îngână diua cu n6ptea şi
până către miedqul nopţii. De la miegul nopţii începând înainte

(1) Com. de d-l Per. Papahagi.
(2) Per.

(3) Com

Papahagi,

Din

literatura pop.

de d-l Chr. Geagea.

a Aromânilor,

p. 182.

458

însă

nu

cântă

mai

mult

până

a doua

amurgesce.
«Patria

sa e numai

di, asemenea

când

via.

<În Transilvania provine mai cu s6mă la. polele Munţi:
lor apuseni.
«Când începe el prima 6ră a cântă, e semn că se lumi-

neză

strugurii.

De aceea

Gmenii

nu-i fac nici odată

ci-i daii pace să steă şi să cânte pe
viței de vie, unde- -Şi are și cuibul.»

frunzele

nimica,

din cercurile

MĂRGICA CUCULUI.
(Aphrophora

spumaria L)

Cel 'ce a trecut mai adese-ori în decursul verii prin atare
țerină sai printr'un fânaţ 6reşi-care, şi se va fi uitat cu
luare de sâmă în t6te părţile, acela trebue numai decât să
fi observat pe unele paie sait fire de 6rbă, însă mai cu s6mă
pe Somnărâsă, lat. Lychnis flos cuculi L., şi pe Barba caprei sai Țâţa caprei, lat. Tragopogon majus Jacq., un fel de

spumă

sai

Românii

stupit.
din unele

părți

ale Bucovinei

cred

şi susţin

că

spuma acâsta s'ar face din stapitul ce l-ar stupi cucul, de:
cum sosesce la noi din ţările cele calde şi prinde a cântă şi
până ce înceteză de cântat. De aceea o şi numesc ei Stupitul cucului şi gic că ea se află pe plantele sus numite numai până la Sâm-Petru, când încetâză cucul de cântat, iar
din giua acâsta începând inainte rar unde se mai pote
vedă şi află.
Mai departe tot Românii din Bucovina gic că la mijlocul

stupitului acestuia s'ar află un fel de mărgică de col6re n6gră, care

e formată

dintr'însul

şi pre care, din causa acâsta,

o şi numesc ei JM/ârgiea sai Mărgicuţa cucului.
Copilele şi mai ales fetele, cum daii de acâstă mărgică,
care e ce-vă mai mică decât un fir de mazăre, şi pe două
laturi opuse puţin cam apăsată, iar la mijloc cu o borticică,
ca şi ori-care mărgică adevărată, îndată o ieaii şi, înşirând-o

dimpreună

cu cele-lalte mărgele, o pârtă la grumaz,

anume

ca să fie iubite şi îndrăgite de 6meni şi în deosebi de feciori.

Fiind Jărgica

cucului bună de dragoste, dar neaflându-
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se în fie-care S/upitul cucului, de aceea este eu f6rte căutată nu numai de copile şi fete, ci chiar şi de către alţi inşi şi.
mai

cu

sâmă

de

cosaşi,

cari

aflând-o

o

doresc numai decât s'o aibă (1). Acesta e credinţa şi datina Românilor
spre

Stupilul

cucului şi Mârgieca

daii

din

apoi celor ce

Bucovina

de-

cucului !

Însă spuma, despre care ne-a fost în şirele de mai sus
vorba, nu e nici spumă adevărată nici S/upitul cucului, ci
ea este spuma ce-o produce larva unei mici cicade, numită
lat. Aphrophora spumaria L., iar mărgica, despre care die
Românii din Bucovina că e Jlărgica cucului, e învelișul
acestei larve, care, după ce ese larva dintr'însul, se usucă

şi capătă mai pe urmă
(1) Cred. și dat. Rom.

din

forma

unei mărgele.

Bilca, dict. de Chirilă Horodnic.

MUŞITA.
(Aphis

Roeae

L.)

Atât Românii din Bucovina, cât şi cei din Moldova, ai datină de a numi î6te insectele, cari se ţin de familia Aph-:
delor, cu un nume colectiv Muşiţă sau Păduche de pom şi

Păduche

de frunză (1).

Numirea

din

urmă

însă,

adecă

tată nu numai la Românii
cei din

din

Păduche

de frunză,

e usi-

ţările sus amintite, ci şi la

Transilvania (2), Ungaria (3) şi Țera-Românescă (4).

(1) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi: «Păduche de por,
Păduche de frunză şi Muşiţă e tot una»; — a celor din Frătăuţul-vechii,

dict. de G. Onciul:
din Paşcani,

dict.

« Păduche de pom ori Muşiţă e tot una»; — a celor
de

Lord.

Bran:

«Muşiță,

aşă

se numesce

în Moldova

Păduchele de frunză, care

trăesce pe. frunza de perj şi de curechii

o mănâncă tâtă.
(2) Gazeta Transilvaniei,

an. LVI, Brașov

1893, No. 117, p. 6:

şi

«Pădu-

chii de frunză. Aceştia sunt adevărate plăgi pe pomii, unde se încuibă,
căci se îmmulţesce de tot tare şi daii năvală asupra frunzelor, cu deosebire la pomii tineri.»
(3) Teod. Rotariu, Tnimiciă pomilor şi mijloce în contra acelor a, publ.
în Amicul poporului, an. I, p. 101: «Păduchii de frunză răpesc nutri-

mentul mlădiţelor celor tinere și prin. aceea causâză pomului o daună
fârte însemnată. Pentru aceea trebue, când se ivesc, culese frunzele pe

cari se află și călcate cu piciorul.»

(4) Revista viticolă şi horticolă, an. III, Bucuresci
duchii de frunze

sunt

1897, p. 292: «Pă-

prea de ajuns cunoscuţi prin stricăciunile pe cari

dînşii le pricinuesc tuturor soiurilor de plante. Unii dintre dinşii atacă
numai rădăcinile, alţii numai frunzele. Cei mai stricăcioşi sunt acei cari
trăese în socotâla plantelor cultivate, cum sunt: păduchele merului, pă
rului, tutunului, porumbului. Şi pe viţă se găsesce, mai arare- ori însă,
uu păduche de col6re verde-brună.»
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Cu tâte acestea însă mai fie-cărei specii din acâstă familie
de insecte i se dă şi câte o numire specială, după planta pe
care

se

află, şi anume:

Păduche
Păduche
șiță de pom
Păduche
Păduche

de trandafir (1), lat. Aphis rosae L.
de pom, Păduche de prun, Păduche de peri, Mu(2), lat. Aphis pruni Fabr.
de cireș, lat. Aphis cerasi Fabr.
de mer, Păduchele merului (3), lat. Aphis mali

fabr.

Păduche

de piersee, Păduchele

persicae Fonse.

"

Păduchede soc., lat. Aphis
Păduche

piorsecului (4), lat. Aphis

o

de curechiiă,

sambuci

AMuşiţă de

L.

curechiii

(5), lat. Aphis

brassicae L.
.
Păduche roşu (6), lat. Schizoneura lanigera Hausm.
Numirea de JMușiţă care, după cum am văqut mai sus,i
se dă acestui soiit de insecte parasite şi forte siricăci6se pomilor, precum
dintru început

şi altor plante, vine de acolo pentru că ele
sunt f6rte puţine, iar după aceea necontenit

(1) Numirea de Lindinele trandafirilor, care s'a dat de către unii
acestui mic insect, nu numai că nu e poporală, ci e tot odată și necorespundătâre acestui insect parasit, pentru că poporul sub cuv. Zindin,
fem. lindină,

înţelege cu

totul

alt

ce-vă.

Vegi

despre

acâsta

mai

de

aprâpe artcl. despre Păduchele de cap.
(2) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de G. Onciul; — a celor din
Vicovul-de-sus,

dict.

de

T. Ionesi;

—

șia

celor din Paşcani,

dict. de

Iord. Bran.
(3)

CE. Revista

viticolă şi horticolă,

an. II, p. 292.

(1) Ci. Idem, an. I, Bucuresci 1896, p. 302.
(5) CE. Crăiniceanu, Nomenelatura, publ. în Convorbiri

zii, an. XXIII,

p. 339.

(6) Cf. Foia poporuliă, an. VII, Sibiii 1899, No. 14, p. 162: « Păduchele
roşu. Acest păduche atacă numai merii și mai rar și perii şi e primejdios, fiind-că dacă nu se stârpesce la timp, se îm mulţesce în mare număr până sus pe ramuri. Urmarea e că mărul năpădit de acești păduchi

sait se usucă
eadem,

p.

în câţi-vă ani, sai 'apoi nu mai face pâme»;

173;

—

Numirea

acestui insect (vegi:
greşită,

de Purice

Revista

pentru că t6te insectele

lânos,

ce i s'a dat

viticolă şi horticolă,
pe

cari

an.

— Idem de
de

către unii

IL, p. 302-303) e

poporul le numesce

purici sunt

sprintene, pe când insectul acesta e trândav ca și ori care alt păduche
şi numai

cu

anevoe

se mişcă

dintr'un

loc într'altul.
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se îmmulţese

şi lăţesc (1), apoi

regulă multă, măruntă

şi de

acâea că Jaușița

e de

şi şâde potlog pe frunze (2).

Când 6rna e bine îmbrăcată cu om&, atunci spun Românii din Bucovina, că primăvara nu se face multă J/aușifă.
Când însă e puţin omăt, atunci se face multă, şi cu câte

mai multă cu atâta e mai stricăci6să (3).
Şi.de Gre-ce JMușiţa acâsta e f6rte stricăci6să,
şi Românii caută t6te chipurile și mijl6cele cum
mai de grabă stârpi până ce nu apucă a suge

tte rămurelele

şi frunzele pomilor

de aceea
ar putâ-o
sucul din

şi ale plantelor pe cari

s'au încuibat. Aşă JMușifa sai Păduchele de curechiii caută
mai înainte de tâte să-l stârpâscă prin stropirea cu ag/hiasmă

din diua de Sf. Trif (4) sati cu more

de curechii păstrată

de'6rna, în urma căreia se dice că piere (5).
Neajutână aceste două mijlâce s6mănă haldani printre
_curechiul de pe curechiște, şi atunci atât Jușița acestuia

cât şi omidile

de

Albiliţă,

neputând

suferi mirosul

florii

haldanilor şi mai ales colbul de pe haldani, ori că per, oră
că fug (6)..
Păduchii de pom sai de frunză se stârpese cu cenuşă,
care se presdră pe frunzele atacate (7).

Cel mai bun mijloc însă spre stârpirea acestora este, după
cum spun Românii din Bucovina, dacă se culeg tâte frunzele atacate şi se calcă în picibre sait se pun pe foc să ardă (8),
(1)
(2)
'(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Dict.
Dict.
Diet.
Dict.

de T6der Ionesi.
de Iordachi Bran.
de T. Ionesi.
de Iord. Bran.

Dict. de George Onciul. Idem,
.
Idem.
”
Dict. de T. lonesi.

!

FESUŞORUL.
(Porphyrophora

De pe la Duminica
către

Sân-Petru,

mare

adecă

pe

polonica

începând
timpul

L.)

înainte

prăşitului,

şi până cam
se.pâte fârte

adesea-ori ved6 atât pe arături, cât şi pe unii Vahaci sai
târşi, şi mai ales prin smeurișuri, un fel de gujulie mică ca
un fir de plâie de împușcat vrăbii, umblând încetişor în colo
şi în c6ce

şi căutându-şi

nutreţul, care constă din sucul unor

plante ca Sincerica, lat. Scleranthus perrenis L., şi Ficiorica

sai Zrba

fecidrei, lat. Herniaria glabra L,.

|

Acâstă gujulie mică, care nu 'pâte sbură ci numai umblă,
din causă că aripile sale şi mai ales cele din dărăt sunt

f6rte scurte şi care e de colbre limpede roşie, se numesce
în Bucovina: Fesușor şi Fesul popei (1), iar în Moldova: Fesușor

(2), lat. Porphyrophora

polonica

L.

(1) Dat. Rom. din Galanesci, dict, de Il6na Cârstean; — şi a celor din
Putna, Gict. de Vasile Văcărean: <Fesul popei e la trup rotund ca și

Buburuza, e însă cu mult mai mic decât acâsta, și mare
de-asupra ca Buburuza, ci e prisne roşu şi mâle în trup.

buburuze pe
El are aripi,

dar nu sb6ră, ci numai umblă încet. Se află pe buhaci saii târși, pe
smeură, în de comun pe copaci, cari ai ghimpi. Când îl prindi, slobâde
„un fel de suc galben.»
o
(2) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de'C. S. Bucan: « Fesuşorul e un gân-:
dăcel forte mic şi rotund ca un fir de plâie de împușcat vrăbii. Trupul
sâi e mâle şi de coldre limpede-roșie ca o mărgeluţă roșie, din care
causă

se și numesce

Fesuşor.

arată pe timpul

prășşitului.,

iar aripile
cetișor,»

scurtuţe,

sunt

El

se află mai

Picidrele
de

aceea

nu

cu

sâmă

pe arături

sale vin jur împrejurul
p6te

sbură,

ci

numai

şi se

trupului,
umblă

în-
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Mai de mult, pe când Româncele îşi pregătiau singure
t6te vesmintele şi-şi colora lâneţele, aveau datină de a roşi

unele lâneţe şi mai ales bumbacul

şi cu gujulia acâsta. Ro-

mâncele adecă, cari se ocupaii cu coloratul, o adunai într'o
cantitate cât se puteă de mare, o uscau şi apoi, sfărâmând-o

mărunţel și muind-o
neţul sait sculul

în apă căldicică,

galben,

căruia

puneau. într'însa Iâ-

voiaii

să-i deă

col6re

roşie

saii întunecat-roşie. Iară dacă lâneţul saii sculul galben voiau
să fie ce-vă mai deschis,
încă şi puţin borş sălcii,

Marian, Insectele.

atunci mai turnau în apa
adecă nu de tot acru.

.

acâsta

au

.

PĂDUCHELE.
(Pediculus capitis L.)
Precum

ai mai î6te vietăţile parasiţii lor, aşă ai şi 6me-

nii. lar parasiţii,

din sângele

cari trăesc pe corpul omenesc şi se nutresc

acestuia, sunt de patru feluri și anume:

Păduchele,

numit

şi Păduchele

de

cap,

dim.

Păduchiaș,

Păduchel şi Păduchieș, iar în mod alegoric: Gărgăun ; la,
Românii din Țera-Românâscă, pe lângă Păduche, în chip alegoric şi Cărăşel (1), Scodac, pl. Scodaţi, Coscodae, pl. Cos-

codaţi şi Jişcoce, pl. Mlișcoci (2); la cei din Ungaria, pe lângă

Păduche, şi Pădute (3); la cei din Istria: Păduchii, pl. Păduchi (4); la cei din Meglenia: Piduclii şi Biduclii (5); iar
la cei din Macedonia: Biduc (6) sai Pidue (7) şi Piduclii (8),
lat. Pediculus capitis L.
„Acest fel de Păduche, prea

bine

|
cunoscut, e e

colsre su-

rie, şi trăesce numai în capul Gmenilor, din care causă se
numesce el apoi pretutindeniși Păduche de cap.
|
Al doilea

fel

de

Păduche,

ce-vă

mai

mare

decât cel de

cap, de coldre albă şi cu un punct negru pe spate, care pe(1) I. Aristotel, Jstoridre şi anecdote, publ. în Gazeta sătenul
ui, an. Il,

R.Sărat 1885—86, p. 125.
!
(2) Com. de S$. Sa păr. T. Bălăşel,
(3) Com. de a-l El. Pop.
|

(4)
(6)
(6)
(7)

(8)

I. Maiorescu, Jfinerar în Istria, ed. II, p. 116.
Per. N. Papahagi, Jlegleno-Românii. Partea II, p. 58 şi 104.
P. Papahagi, Din literatura Pop. a Aromânilor, p.
297.
Gust. Weigand, Die Aromunen, IL. Bd. p. 52
şi 824,
Com.

de d-l Per.

Papahagi.

|
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trece de :regulă în straiele ce le pârtă 6menii, şi cu deosebire
în cămeșşile cele rămţurâse şi murdare, se numesce atât în
Bucovina, cât şi în Moldova şi Ţera-Românâscă: Păduche de
straie şi Păduche de cămeşă (1), iară în glumă: Purice bă-

trân

(2), lat. Pediculus vestimenti Nitz.

Al treilea fel

de

păduche,

care

trăesce

în părţile

păr6so

inferidre ale omului, e Păduchele lat (3), lat. Pediculus pubis
L. sai Phthirius

inquinalis

Redi.

|

În fine al patrulea şi ultimul fel de păduche, care ese ca
„puzderia

pe om

şi se prăsesce

aşă

ochi, prin urechi şi prin nas până

de repede, că intră

prin

ce mâre omul (4), e Pă-

duchele de piele, lat. Pediculus tabescentium Alt.
Ouăle tuturor păduchilor acestora şi cu deosebire ale
celor doi dintâi, pe cari le lipesc femeiuscele de perii capului sai de firele cămeşii, se numesc pretutindeni de către

Românii din Dacia-traiană:

Lindeni sai Lindini, fem. Lin-

dine, dim.

Linden

Lindinele,

sing.

dină, dim. Lindined (5); la Românii

sai

Lindin,

tem.

din Meglenia:

Lin-

Linden

(6); iar la cei din Macedonia: Armingugiţă (7), Lindine şi
Minciuș (8)
*
Un număr mai mare de păduchi, şi mai ales de cei de

(1) Com.

de d-l S. Xheodorescu- Chirilean;—Dr. N. Leon, Zoologia me-

dicală, p. 12; — Idem, Istoria naturală medicală, p. 100.
(2) Com. de S. Sa păr. T. Bălăşel: «Păduchii de cămaşă, fiind albi, se
numesc în glumă Pureci bătrâni,»
(3) În Bucovina

şi Moldova,

vedi și Dr. N. Leon, Zoologia
com. de S. Sa

s6nele

slabe.

păr.

Şi

cine

T.

Bălăşel:

com.

de d-l S. Theodorescu-Chirilean; —

medicală, p. 12. — În 'Ţâra-Românâscă,
«Se crede

face Păduchi

lați, e

că Păduchii

semn

laţi îi fac per-

de mare sărăcie sait

b6lă.>

(4) Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 12; — com. de d-l 8. Theodorescu-Chirilean: «Sunt unii păduchioşi, cari nu se pot descotorosi de
păduchi tâtă visţa lor, devenind

Gmenii

(5) Pretutindeni în Bucovina. — Vedi
431;
mele
pului
(6)
(2)
(8)

cei

mai

scârboşi.»

și Albina, an. II, Bucuresci,

p:

<Păduchii nu depun ouăle lor în cuiburi, ci ei le lipesc, sub nude Lindeni, de perii capului saii de firele cămășii. Căldura coreste de ajuns pentru clocirea acestor ou&.»
P. N. Papahagi, Megleno-Românii. Partea II, p. 90.
G. Weigand, op. cit., p. 50 și 292.
Com. de q-l Per. Papahagi. .
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straie, se numesce de către Românii
cu deosibire de către cei din ţinutul
de către cei! de la ţâră: Podâbă, d.
de Până sati Pod6bă, adecă: 6 plin
Românâscă: liră şi fire, d. e. l-a
plin

de

păduchi

(2); iar

din munţii Bucovinei, și
Dornei, Până (1), iar
ex. omul acesta e plin
de Păduchi; în Ţâraumplut kirea, adecă: e

Transilvania

în

se

numesce:

Gd-

vet (3).
Un om plin de Păduchă sai de Lindeni se numesce Păduchios saii Lindinos, iar unei femei i se gice Păduehiosă,
Păducherniță şi Lindinosă; ca adj. om păduclios şi line
dinos, fem. păduchidsă şi lindinosă.
Iar când

unul

altul caută păduchi

sai

se qice că: „se pă-

duchie, sai se păduchăză.
"Locul saă cuibul, unde se fac mai mulţi păduchi: Pădu:
cherie; bâla de păduchi: Păduchioşie; iar prinderea şi uciderea păduchilor: Păduchere.
Păduchele
greţâse.
Din causa

bără

dintre insectele cele: mai ur rici6se şi mai

e unul
acâsta

apoi. toţi Gmenii,

sait podâbă

de acâstă până
urgisiți

că sunt

de

cari nu caută a se des-

urită şi greţâsă, nu numai

cei-lalţi inşi, ci tot odată

şi. înconjurați

ca să nu se umple şi ei de la dinşii.
Poporul de la ţâră, după cât îmi este mie până acuma
cunoscut, are datină.de a se la: cel puţin odată pe stpt&mână, şi anume Sâmbăta.
Cel ce nu se lă în acâstă di, şi cel ce nu se piâptănă în

fie-care

gi de peste săptămână, acela.e luat de către cei-

lalţi inşi peste picior, şi cu deosebire de către feciori prin O
mulţime de chiuituri şi anecdote, una mai haslie şi mai împungătâre decât alta.
- Tată, spre exemplu, ce ne spune o chiuitură despre o t6ntă,

care

ar

fi voit să se

lee

şi nu sciii cum

să-și pregătâscă

lăut6rea::
(1) Până
şi murdar.
(2) Com.

însemnâză în Bucovina încă şi un straiă fete răă, ferfeniţit
de S. Sa păr.

T. Bălășel.

(3) Alesiii Viciii, Glosariri, p. 32: <Gâvet==păduchi;
de gâvet>
; — Revista

critică-literară, an. III, Iaşi

dâr- nu eşti plin

1895, p.

155:

(tonul pe a), mulţime de insecte parasite, mai ales păduchi.»

<Gazet
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Puse

tânta

să se leă,

Şi puse de Vineria Să se lee Sâmbăta.
Dar pustia de pureeă,
Păscând

troscot lângă

ea,

" Se scărpină de ulceă,
Vărsând leşia din ea (1).

Iar o anecdotă

ne istorisesce despre o femee leneşă ur-

mătârele:
— cAm să mă lau!— dise odinidră o femee Jeneșă.
— «Cărășeii, audind acesta, se duseră la cel mai mare al
lor şi-i giseră:
— <Augi ce gice puturâsa: că are să se leă, ce să ne facem

noi?

'— <N'aveţi grijă!—le gise cel mai mare

al lor. De câte

ori a dis puturâsa să se leă şi nu s'a mai lăut.
— «Am să mă tund! — qise în urmă aceeași femee.
— «Cărăşeiă, augind aşă, se duseră iar la cel mai mare
al lor şi-i qiseră:
— <Augi ce gice puturâsa: că are să se tunqă;
— «O face, nebuna dracului: la bazăr copii! — le gise că-

ăi

petenia lor (2).»

Tot aşă sunt luate în batjocură şi acele femei, cari nu-şi
spală cămeşile cu lunile, ci umblă cu dînsele negre şi. murdare ca şi nisce cărbunăriţe saii păcurăriţe.

Iată ce ne spune în privinţa acâsta: o chiuitură din Mol-

dova, jud. Iaşi:
Pe dâlul cu tufele
Spală lelea rufele
Şi le 'ntinde pe surcele,
Cânii hârâiai la ele.
- Nu sciii cânii hârâiai,
Ori păduchii mornăiail ? (3)

Iar o variantă a acestei chiuituri din Bucovina,
Gura Homorului, com. Ilişesci, sună precum urmâză:

distr.

(1) Şegătorea, an. V, Fălticeni 1899, p. 15.
(9) 1. Aristotel,

Istoridre şi anecdote, publ.

(3) Şedătorea, an. V, p. 16.

în star «cit., p. 125—126.

Pe

valea: cu

tufele

Spală lelea rufele
Şi le ?ntinde
pe

Cânii hârâesc
Nu

sciii cânii

Ori păduchii

Mai departe fetele mari,
cuvine,

cari umblă

ca. nisce

surcele,

la ele.
hârâesc,

se sfădesc?

(1)

cari nu se laă şi pâptănă cum se
buhe,

cu capul

sborşit

şi du-

puros, când se duc la joc saii la vre-o altă petrecere, feciorii,
cari nu le pot suferi, le chiuesc:
"Du-te-acasă, Fa buh6să, |

Şi te 1ă, te fă îrumâsă;
Şi te-i la,
Când-a plouă,

Şi te-i unge,
Când a ninge...
Când

a fost la descâlcit .

Şepte sate o sărit

Cu securi şi cu topâre
La păduchi ca să-i omâre.
Şi-o *'mplut locu de untură
Şi s'o dus la Chișinău
Şi-o dat oca câte-un leii :
Şi-o cumpărat anterei;
Antereu-i tot cârpit,
Fata s'o împodobit (2).

Sai aşă:

Ce şedi, hîdă, după uşă
Cu

capu

plin

de

cenuşă

Eşi afară la spălat,
Dă-ţi capu la pieptănat!
Ciumă buhă
Şepte ai

din pădure?

De când te lai
?

Și lăută nu erai...
" Cânda

:

fost la

descâleit

Şepte sate s'o stârnit
Cu securi şi cu topâre
La păduchi

ca

să omâre! (3)

Ori așă:
J6că,

fată, ce-i jucă,

Mergi acasă şi te-i la, .
Că păduclhii
'S-ca

hulubii

Subţii ca nuelele,
Es la drum ca curcile,

Și la drum și la cărare
Ca boerii la primbiare;
Lindinele-s fir de grâu

Şi te-or duce la.păriăi,
La. pării ca să te 'neci,
„Sber păduchii ca berbeci! (1).

Şi aşă:
(1) Din colecţiunea mea.
(2) Şegetorea,

an. V, p. 16.

(3) Din Zaharesci, com. de d-l G. Tomoiagă,
(4) Din Mahala, com. de d-l G. Tomoiagă.

cant. bis,.
-
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J6că,

fată, ce-i jucă,

Du-te-acasă și te-i la,

„Şi dup'aceca să vii,

.

Că te-o 'mplut păduchiă,.
Mânânţei

ca nucile,

Sar în drum
J6că,

ca curcila!

fată, ce-i jucă,

Du-te-acasă şi te-i la,

Că de când nu te-ai lăut,
Gărgăuniă

Multe

fete leneșe,

te-ai

umplut!

(1)

în loc să se lee şi să se pieptene

cum

se cade, să se îmbrace în haine albe şi curate şi apoi să se
ducă la joe saii la altă petrecere, se împodobese cu fel de
fel de flori, cugetând că făcând-o acâsta sunt destul 'de curate
şi plăcute, şi prin urmare nu trebue să se mai
cum se cade ca alte fete.
Unora ca acestora feciorii le strigă în joc:

şi pieptene

Leliţa cu floricele
La urechi cu Zindinele,

La urechi cu mederan, (2)
După cap păduchi de-un an!

(3)

Sau:
: Bucuraţi-vă, feciori, :
Că vă vin îete cu flori;
La

urechi

cu

floricele,

După cap cu Zindinele;
La urechi cu măgheran,
„După cap păduchi de-un an! (4)

“Alte fete, din contră, se împodobese cu cercei şi cu salbe
scumpe de bani şi mărgele, şi nu odată se îmbracă în hainele cele mai preţise, dar să se spele
se cuvine nici prin cap nu le trece.

(1) Din

Frătăuţul-vechiii,

dict. de

George

și să se pieptene cum

Onciul.

(2) Mederan
= maghiran = maioran.
:
(3) Din Bălăceana, 'com. de Simeon Boca, stud. gimn.
(4) Din Bălăceana, coni. de Ilie Stolerii, stud. gimn.
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Pre

unele ca acestea

feciorii, cărora nu le vine la socotâlă

necurăţenia, le apostrofeză în următorul chip:
La
Doi
La
Doi
La
Fac
La

leliţa pe
păduchi
leliţa pe
păduchi
leliţa pe
păduchi
leliţa pe

cercei
îs vătăjei,
mărgele
cântă de jele.
spinare
masă mare.
ciobote

|
!
|
!
j
i

Pe saradul bunghilor
Vornicul păduchilor,
Pe. erescetul capului
Stă juratul satului,
Pe cărarea capului
E cirâda satului.
Când îi colea după cap

Păduchii se bat cu bote.

Doi păduchă

Pe

Două

chieptarul

ciobănese

Trei păduchi se ciondânesc.

lindini

se iei de cap,

s6mă-și fac (1).

|

Tot cam aşă îl ieau în batjocură şi pre un fecior, care pune
mai mult preţ pe îmbrăcămintea sa decât pe grijirea capului
și a feţei.
o
Iată ce-i chiue unuia ca atare fecior:
Pe cojocul vornicese
Stat păduchii, sfătuese,
Pe bondiţă
Stai căpiţă
Și pe cușmă
Stai de 'mpuşcă (2).

O s6mă de fete de un timp în câce, luându-se după'moda .
celor de pe la oraşe, ai început a-și tăiă părul în frunte şiaîncreţi, şi ast-fel a umblă apoi nu numai în gile de s&rbăt6re,

ci şi în.cele

de lucru.

Celor mai mulți feciori însă nu le place acâstă schimosire
a capului, și de aceea le strigă, când le văd în joc, următârea chiuitură fârte muşcătâre:
”
Hai leliţă din Galaţi
Cu

perciuni

nechieptănaţi,

Cu păduchii crăcânaţi,
Mărunţei ca nucile,
Merg

pe

drum

ca curcile.

Hai leliţă de la Ieși
C'un păduche ?n sumăieș!

(3)

(1) Din Mânăstirea Homorului.
(2) Din Stupca, com. de Const. Căilean, stud. gimn.
(3) Din Bălăceana, com. de Vichenti Jemna, stud. gimn.
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Tot aşă fac feciorii din cele mai multe părţi şi cu fetele,
cari îşi schimbă portul naţional cu unul străin.

Iată o chiuitură cu privire şi la acestea:
Fetele din Berchişesci
Prind păduchii şi-i jupesc,
Şi jupind păduchele

Îs julesc.genunchele.
Şi vînd pielea câte-un leii
Şi-şi cumpără anterei,
Antereu-i de bumbac
Şi-un păduche după cap!

O variantă

(1)

a acestei chiuituri:
Fetele din Berchișesci
„Prind păduchii

şi-ă jumese

Şi vînd pielea câte-un leii
Şi-şi cumpără anterei,
„Antereu-i de bumbae
Cun păduche după cap ! (2).

Alta

din

Ungaria:
. La leliţa'n barta sugnii
Batu-se păduchi cu pumnă;

La leliţa'n geb la roce (3)
. Batu-se păduchi

În cele mai

fetele mari
să caute
mată

multe

să steă,

cu botce

părţi locuite

de

(4).

Români

este datină ca

în timpul unei petreceri, de o parte și

la cei ce j6că până

ce una

saii alta este încă che-

în joc.

Feciorii,

aruncându-şi

privirile

la dînsele

şi ve&gend

că u-

nele dintre ele nu-s grijite cum ar trebui să fie la o peirecere, nu le dai nică acestora pace, ci strigă:
M& duceam la cârșmă'n
Și cătam la fete'n cap,
Păduchele
(1)
(2)
(3)
(4)

Din
Din
Roce
Din

cât un

sat

țap,

Băieşesci, comunicat de Vasile Lucan, stud. gimn.
Berchişesci, distr. Gura-Homorului.
.
= rochie.
Ungaria, comunicat de d-l EI. Pop. — Bolce = bote.

Și-o sărit păduchele
Și s'o rupt genunchele'!
Fetele

(1)

de la Mitoc

Strîng păduchi'n poloboe,
Da celea din Pătrăuţ
A
String păduchi păhăruț ! (9).
Şi la urmă:
Haideţi,

fete, la căline,

După

Dacă nu vă jâcă nime!
Cine dracu v'a jucă,
Pe tot părul Zindina,

cap

Nu încap,
Iar în c6fă
Ca o scafă.
Fa! de ce nu te-ai lăut?
— Pentru că unt n'am avut,
Cam avut
O ocă şi jumătate
Și m'am uns numai peoparte!(3)

Pe cosiţă zişina,
„Pe cărare

Merg la sare,
Pe cosiță
Merg la brânză,
Sai:
Vai săraca leliţa!
Șepte ani de când se la
Și lăută nu eră,
Tot părul și Zindina,
Pe cărare
Merg la sare,
Pe

Și pe câfă
Numai scafă.
Când a fost la descâleit
Ş6pte sate-aii oblicit
Și tus-șâpte-aii năvălit
Cu ţepuși şi cu topâre

cosiţe

La păduchi

Merg la brânză,
După cap
Nu mai încap,

Dar

nu

numai: fetele,

ca să-i omăre,

Dar nai putut să-i omâre,
Şi ai făcut păduchi-o șfară .
Și aă scos-o din ţer'afară (4).

ci Şi feciorii,

cari: nu

caută să fie

cât se pâte de curaţi, încă sunt, după cum am arătat
şi mai
sus, luaţi în ris şi batjocură

Iată o chiuitură despre

(1)
(2)
(3)
(4)

de

către

cei-lalţi inşi.

un fecior leneş:

Din Straja, com. de Ilie Pasailă, stud. gimn.
Din Mitocul-Dragomirnei, comunicat de V.
Greciuc.
Din Băieşesci, comunicat de Vas. Lucan.
Din Siret.
„

„4tă
Pălăria

ta, Ioane, : :

Tătă-i fluturi şi păone (1) Şi părinţi-ţi mor de f6me! (2)
Alta

despre

unul

cam

prea

închipuit:

Întw'un picior mă
Şi galbeni-mi

'nvârtese

zurăesc,

Nu sciii bani-mi zurăesc.
Ori păduchi hârăesc,
Nu

sciu banii

nu

încap,

Ori păduchi-şi fac de cap (3).

Când un fecior dintr'un n6m

de

rând, aflându-se în joc,

îşi dă un aer, ca şi când ar fi din cine-scie ce n6m mare
şi ales, atunci cei-lalţi inşi, vădendu-l cum se umflă în pene

şi se îngâmfă, îl ieaii peste picior, chiuinduii:
Mergi mai iute,
Măi Pădute,

Că te-ajunge Lindina
Şi vai răi te-a scălmănă! (4).
Afară de cei amintiţi până aici se maiieai în rîs şi batjocură încă şi cojocarii prin următârea strigătură:

Pe podul

!

La bădiţa pe pieptar

i

Doi păduclă

cojocărese

Stai păduchii, sfătuese:

|

Cei mai mari

!

La cojocari,

Cei mai mici

La ucenici.
Pune mâna sus pe frunta, .
Prinde unul cât un munte,
Bagă mâna după cap,
Sceâte unul cât un ţap.

se bat cu pari.

Săriţă, Gmeni, cu topâre,

-

Că păduchii se ombră.

!

La bădiţa pe mustâţă

4
i
|
!
i

Doi păduchi resucese afă.
La bădiţa subsudră
Doi păduchi mi se îns6ră.
Lu bădiţa pe spinare
Doipăduchă face masă mare (5).

Sai:
(1) Sub pădne se înţeleg penele de păun, ce îndatinâză feciorii a le
pune în pălării când merg la joc.
(2) Din Frătăuţul-vechii, dict. de G. Onciul.
(3) Din

Mahala,

comunicat

de d-l

G. Tomoiagă.

(4) Din Ungaria, com. de d-l EI. Pop. —Scâimănâ= scărmănă.
(5) Com. de d-l Dr. G. Mihuţă.
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La cojocari pe spinare
Fac păduchii masă mare,
Cei mai mari
La cojocari,
Cei mai mici
La ucenici,

În casă la cojocari
Sunt păduchi așă de mari
Ca şi nisce armăsari.

În pod în cojocărie

Fac păduchii bătălie (1).

Păduchele şi Lindina figur6ză f6rte adese-ori şi în unele
proverbe şi dicale 'române, precum:
- Păduchele
Se

face pe leneş harnic. —

dice celor leneşi.

Păduchele, când (după ce) se satură, ese în frunte.
Păduchele, când se satură, ese în frunte și se arată.
Păduchele când se îngrașă ese în frunte.—
Se

dice

de un

mojic

îşi iea nasul la purtare.
La

Românii

care, din causă că are Gre-care avere,

-

din Macedonia :

; Piducliul

după

- sufruc6ua

ce s' satură

Se gice despre cei leşinaţi cari, după

furi, atunci se arată

ese

pe

(sprincână). —

în lume.

Păduchele

ce se satură de ja-

leșinat

În frunte s'a aşezat. —
Arată pre cei săracă şi mândri.
Are păduchi

Adecă: e f6rte sărac.

(1)

Din

Sucâva.

în loc de bani.

—
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Nu-s rari,

Da-s mari.
Nu

sciii

acum

Na

ce să fac,

Ori (păduchi) nu mai încap.
aceste

Prin

două

gicale

Vai de cela ce-i umblă
de

Adecă

la păduchi.

alusiune

se face

păduchii pe frunte!—

cel murdar.

Îi cură păduchii pe urechi. —
Se gice de cel prea murdar.
Pentru un păduche mi arde veghia.
Pentru un păduche să nu-ţi pui sărica pe foc. —
Se

dice

cei iuți şi mânioși.

despre

A fi păduche leșinat.
Ca un păduche leșinat.

cei slabi saii lihniţă de î6me (1).

"Se dice despre

A îi păduche —
A fi un

parasit;

un om care stă de g6ba

Nu mi ciudă că trece păduchele prin
face cărare (2) —

Adecă să ne
supărare.

păzim a nu

se

şi alţii îl hrănesc.

barbă,

€ mi ciudă că
da

face obiceiii spre a n6stră

Lindina, când se satură, ese în faţă să vagă tâtă lumea că a ros
crescetul

voinicului. —

Se dice când un om risipesce

o avere moştenită.

A cătă pe cine-vă de lindină—

A-i căută cârtă (3).
E mai primejdios păduchele

din lindină.—

78;— şi com. de S.
(1) Zanne, Proverbele Românilor, vol. I, p. 517—5
Sa păr. Bălăşel.
(2) Idem de eadem, vol..II, p. 12.
(3) Idem de eadem, vol. 1, p. 608.
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“Adecă:

un

om ajuns

din nimica,

din n6m

mai slab şi mai

dinde jos, la mărire, mai de grabă te şican6ză decât unul
two familie mai bună, crescut bine (1).
ci" “Tot despre Păduchele de cap există şi vre-o câte-vă
milituri,

şi anume:

o turmă

Am

Ce e mic, mititel,

de oi

De-șiieaVodăchipiulpentruel?

Şi ciobanul le mână dinapoi.
|
este micuţ,

Ce

fârte mititel,

Îşi iea ori-cine căciula de el (2).
Ş
hiriacului

|

În pădurea Chiriacului
Este cuibu liliacului (3).

De-șiiea căciulaVodă pentruel?

Mai departe despre
încă

şi următârele

Păduchele

credinţe:

Când

de cap se află la Români
un

copil mic

are spume

la gură, e semn că are în cap un păduche.
Omenii cu noroc sunt tot-deauna păduchioși.
Când păduchii cip iare de carne, e semn că va plouă
îndată.

În giua de
păcat

Pasci, când

te

piepteni şi găsesci

păduchi, e

să-i omori.

E mare pomană să cureţi pe cine-vă de păduchi.
Pe cea-laltă lume numai atâta ai voie a vorbi cu cine-vă,
cât timp i-ai căutat:în cap păduchi.
Dacă

vedi un

păduche

pe

cine-vă

şi nu

îl iei, pe lumea

cea-laltă îl vei mâncă (4).
Când visezi că ai în straie (haine) oră pe trup păduchi
mulți, ai să capeţi parale multe de unde-vă (5).
Când îţi caută (când te păduchesce) cine-vă
în cap, trebue
să-ți caute pe amândouă părţile, că de-ţi caută numai pe 0
parte, te mănâncă Cânele babei (6).

(1) Com. de d-l El. Pop.
(2) Art. Gorovei, Cimiliturile Românilor, p. „284.
(3) Gr. G. Tocilescu, Materialuri folkloristice, vol. I. Partea I, p. 535.
(4) Com. de S. Sa păr. T. Bălășel.
(5) Cred. Rom. din Moldova, com.de d-l S.'Theoâorescu-Chirilean;—
Dim. Dan, Credinţe pop. Bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei, an. IV,
No, 99, p. 2: «Se crede că cel ce.visâză păduchi va căpâtă bani.»
(6) Cânele babei e o omidă pestriță şi fârte p&râsă, cu peri castanii.
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Când

ai

obiceiul

să te speli pe

cap

cu apă

diminâţa, faci păduchi (1).

rece în tâtă

Când te scaldi şi-ţi udi capul, să nu-ţi pui. îndată cum eşi
din apă: căciula saii pălăria în cap, pentru că. iarăşi capeţi

păduchi (2).
Păduehele

de cap se întrebuinţâză

atât de. către Românii

din Bucovina, cât şi. de către cei din Moldova încă şi ca l6c
contra gălbinărilor.
Aşă Românii din Bucovina die că-cel ce are gătbinără se

vindecă, dacă i se dă să înghiţâscă cu ce-vă Mol

sai Pă-

duchă de om în vre-o băutură dintr'un păhărnţ de câră (3).
Cei din Joldova din contră die că omul, care se va simţi
bine că are gălbinare, să ieă un păduche al lui şi să-l bea
cu ori şi ce soiii de băutură în trei qile de sec de-arândul,
şi după acâsta-va scăpă de gălbinare (4).
Alţi Români, tot din Moldova, dic că cel bolnav de găâl-

binare e bine să mănânce trei păduchi într'o smochină, sai
să-i beă într'un pahar cu rachiă (5). Românii din 7era-Românescă pun, tot pentru gălbinări, în rachii nouă păduchi,
flori de crin şi gălbinele (Calendula), îi lasă 2-—3 qile, apoi
îi plămădesc şi-i beaii trei gile câte o linguriţă (6).
În fine merită a fi amintit şi aceea că mamele române,
atât cele din Bucovina, cât şi cele din Moldova, când vor

să lee copiii, cari de regulă nu se lasă a fi lăuţi, voind a-i
înduplecă” ca să se lase, îi. amăgese că Păduchii, dacă nu
ai

se vor la,

tragă

la

şi legândui

o funie

să facă

iaz,

rîu, pâriă,

sau

ce

este

cu ea, ai

săii

în apropiere, şi i-or

înnecă (7)..
Românii din Macedonia, când vrea ca un copil să nu pringă

Păduehi, cum

găsesc primul păduehe la dînsul, îl omâră pe

(1) Com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean.
(2) Cred. Rom. din Bucovina.
(3) Dim. Dan, Credinţe
an. V, No. 12,p.1.

(4) Dim. P. Lupaşcu,
(5) Dr. N. Leon,

pop. Bucovinene,

Y

publ.

în

Medicina babelor, p. 58.

Zoologia

medicală,

p. 12.

(6) Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală, p. 101.
(7) Com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean.

Gazeta

Bucovinei:
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aur.

Făcând

acesta,

cred

ei,

că păduchii

au

să fie rari ca

şi aurul.
De aici vine apoi şi expresiunea:
.
IL? — friîmsi bidueliul pi flurie dadă-sa. —
Adecă: «îl omori păduchele pe galben mamă-sa», pentru
a arătă iubirea şi interesul ce pârtă o mamă de fiul săi.
Sau: se iea psiruvatan = buru6na pescelui, se topesce cu
mercur,

ghiarghir,

şi

după

acâsta

se

îmmâie

o

aţă care,

dacă se pârtă de cine-vă lipită de corp, nu va prinde nici
odată păduchi.
Acâsta se întrebuinţâză mai cu s6mă la cei din închisâre (1).
(1) Per, Papahagi,

Din

literatura pop.

a Aromânilor,

p. 297.

SE

HARA.
(Pediculus vitali L.)
Mai tâte vitele cornute, când sunt r&i ţinute, şi cu deosebire când sunt r&ii ernate, capătă pe la începutul primăverii

un fel de parasit, din causa căruia nu numai că devin mai

_hiti6ne şi mai slabe de cum ai fost mai înainte, ci unele din
|
ele, necurăţindu-se la timp, chiar şi per.
slăbire
grabnica
căşunâză
mâncăcios,.care
Acest parasit
cât-vă
întru
s6m&nă
care
şi
şi une-oră chiar peirea vitelor
cu Păduchele de cap. atâta numai că e ce-vă mai mare, se

numesco Păduche de vită, iar cu un cuvînt colectiv Pâră (1),

lat. Haematopinus tenuirostris Burm., Pediculus vituli L.
Românii din Bucovina, cărora li-i aminte ca să scape vitele de acest parasit, și mai cu s6mă viţeii, pe cari se face
el mai cu deosebire, şi din care causă s'a şi numit de Linnâ

Pediculus vituli, întrebuinţâză următorul mijloc:

Tea rădăcină de Sfirigoe, lat. Veratrum album L., şi anume

cât se pâte de multă, o pun într'o 6lă la foc să fierbă, şi cu
ră cum
(1) Foia poporului, an. I, Sibiiu 1894, p. 561: «De cu primăva
sporesc
se
cari
(Hâră),
Păduchi
de
și alte dăţi, multe vite se molipsesc
derăpăune-ori
şi
grabnică
slăbirea
cășun6ză
și
t
aşă dieând în nesfârşi
în Cobună-6ră
precum
narea vitelor.>—În unele comune in Bucovina,
se
care
mătrâţă,
de
fel
un
înţelege
se
stîna şi în Bilca, sub cuv. Hără

Pielea
face pe pielea oilor slabe şi care se împrăştie apoi: şi prin lână.
luat
s'au
cari
tărâţe,
saă
şi lâna e hdârâsă, adecă plină de un fel de cojiţe
Gaîn
bună-6ră
precum
a,
Bucovin
din
de pe piele. În alte comune, tot
cojesce
se
ce
pielea
hâră
cuv.
sub
înţelege
se
ui,
Rădăuţul
lanescă, distr.

pe vite, care

e subţire

şi sub care

se ascund păduchii.

Când

vreail

îi ombră.
omâre păduchii, rădică mai întâi hâra acesta şi apoi
Marian, Jusectele,

3

să
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z6ma ce ese dintr'însa spală apoi vitele peste tot corpul, și
mai cu sâmă în părţile acelea unde se află mai mulţi păduchi. Şi păduchii nu mult după acâstă spălare per (1).
O s6mă de Români însă ieaii rădăcină de Sfirigoe, o pisâză
bine cu muchia toporului, o amestecă cu slatină saii cu sare
asemenea pisată, o pun într'o 6lă şi dimpreună cu acesta
o aşză

la un loc cald,

bună-6ră pe

o lasă apoi

horn, unde

cam la 24 de ore ca să moenâscă. După ce a mocnit, ieaii z6ma
„ce a eşit din acâstă rădăcină şi frâcă vita bine pe locul unde
se află mulţi păduchi. Făcându-se acâsta,se dice că păduchii

trebue numai decât să pisră (2).
Se caută însă în acelaşi timp a
lingă, până ce nu se vor

uscă

cum

se feri vitele
se cade,

lesne

şi fiind Stirigâia f6rte venin6să, î6rte
învenineze.

Şi ca să n'o

ca să nu se

căci lingându-se

ar put să se

facă şi s'o păţâscă acesta, li se pune

|

ce-vă pe cap (3).

Tot cu zâmă de Stirigoe sait şi cu oloiii vechiii şi rânced (4)
şi cam tot în același chip nimicese Românii din Bucovina şi

Păduchele de boi, lat. Haematopinus
Păduchele de pore, lat.: Haematopinus
diculus suis L., precum şi:
Păduchele de câne (5) sati Păduchele
matopinus piliferus Burm., cari se ţin

curysternus Steph.,
suis Leach. saii Pe|
cânese (6), lat. Hae.
asemeneade familia

„

Păduchelui de vită.

În fine trebue să amintesc şi aceea că la Românii din /ransilvania, există .cu privire la Păduchele de câne încă şi următârele credinţe:
(1) Dat. Rom. din Frăâtăuţul-vechiii, dict. de Ilinca Buzilă; — a celor
din Calafindesci, dict. de Catrina Racolţa: «Stirigdia e bună de Păduchi
„da vite. Se fierbe şi cu zâma ei se spală vitele»; — a celor din Ilişesci:

«Rădăcina

de Slirigde e bună

Galanesci,

dict.

de

Ioan

pentru Păduchi la vite»; — a celor din

Ungurean:

<Piduchele

z6mă de Sirigâe.»
(2) Dat. Rom. din Putna, dict. de Ioan
(3) Dat.

de

vilă

se vindecă cu

Pusdrea.

Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de Ilinca

Buzilă ; — şi a celor

din Putna, dict. de I. Pusdrea.
(4) Dat. Rom. din Galanesci, dict. de loan Ungurean.
(5) Vedi și.Dr. N. Leon, Zoologia medicală, p. 12; — Idem, “Istoria
naturală medicală, p. 101.
(6) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
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De vei da la o fată Păduchi cânesci stărâmaţi în vinars,
nică odată nu te va uită (1).
Nou&-deci şi nouă de Păduchi cânesci în o vară o fată de va prinde, îi va muri duşmanca cea mai mare (2).
Păduchi cânesci de faţă de te vor muşcă, vei urlă ca
cânii (3).
|
Șâpte Păduchi cânesci cu palma de odată de vei omori,
„vei av6

(1) Cred.
(2) Cred.
(3) Cred.

şâpte

Rom.
Rom.
Rom.

(3) Cred. Rom.

feciori credincioşi

(4).

din Sereţel, com. de d-l Th. A. Bogdan.
din Chiraleș, com. de d-l Th. A. Bogdan.
din Ş.-Măgeruş, com.. de d-l Th. A. Bogdan.

din $Ş.-Cristur, com.

de d-l Th. A. Bogdan.

URECHELNIȚA.
(Forficula auricularia L.)

Cine
alesul

a

asistat vre-odată

acestora

şi aşezarea

la

desfăcatul

lor prin

păpuşoilor sai la

coşere saii sisieci, acela

trebue numai decât să fi observat un fel de gujulie subțirică
şi lungărâţă,

de colbre

cafenie,

cu aripi

scurte

şi

pielci6se,

iar la capătul abdomenului cu doi crăcuşori în forma unui
forfecaş, care cum dă cu ochii de lumina dilei, îndată începe a fugi în colo şi încâce şi a se ascunde într'un loc Greşicare îndosit și întunecat.
Acâstă gujulie de n6pte, care nu pâte suferi lumina s6relui, şi din causa-acâsta petrece diua mai mult ascunsă prin

crăpăturile zidurilor şi pe sub scârţa pomilor, pe sub pietre
şi pe

sub frunze,

însă

mai

dafiri şi garâfe, precum

cu s6mă

şi prin

printre

pănuşele

florile de tran-

de păpuşoiii sail

porumb,se numesce în Bucovina: Vrechelniţă, Uriehelniţă
şi Urnichelniţă (1); în Moldova şi în Ţâra-Românâscă: Le:
chelniță (2); în Transilvania, şi anume în 'Ţ6ra-Haţegului: Licrență (3), în Munţii apuseni sait Munţii Abrudului: Urechel-

niță,

Uvechiţă și Cotâsă (4), iar în cele-laltepărţi: Urechel-

(1) Numirea acâsta e usitată mai aies în com.
lui, dict. de Sam. Lucaciil.
|
(2)

Dict.

de Iord.

Bran,

pălmaş

în

Putna, distr. Rădăuju-

Paşcani,şi com,

Bălășel; — vedi şi Dr. N. Leon, Zoologia medicală,
(3)

Revista

critică-literară,

(4) T. Frâncu
Ducuresci

an.

8. Sa păr.

1.

III, p. 159.

şi G. Candrea, Românii

1838, p. 99.

de

p. 10.

din Munţii Apuseni (dlolii),
,

485
niță

(1); în Ungaria:

Urechelniţă şi Urechiușă (2); în Banat:

Urichelniţă (3); la Românii din Meglenia : Jegaviță (4); iar la
cei din Macedonia: Gugiuf6rtică, pl. Gugiuf6rliţe şi Fortică (5).
Poporul român de la ţeră are contra acestei gujulii o deosebită antipatie sait chiar ură din causă că, după credinţa
sa, dacă o pringi şi n'o ucidi de tot, ea ţi se bagă în urechi.
Ba poporul român de pretutindeni crede şi spune că Urechelnița, chiar şi când nu-i faci nimica, dacă nu iei bine s&ma,
încă ţi se bagă în urechi. Şi dacă a apucat odată ai
se
„băgă cui-vă într'o ureche, atunci numai forte cu greii se
sc6te

afară,

pentru
că

ea

nici

de

cum

nu

se

dă

scâsă.

Iar:

omul, în urechia cui s'a băgat, nu numai că asurdesce, ci forte
lesne pâte şi altă neplăcere saii nenorocire să i se întimple.

Ba chiar şi mârtea pâte să i se tragă din acâsta (6).
Prin urmare cei mai mulţi români se feresc atât qiua, cât
şi n6ptea, de a se culcă vara în 6rbă, iar tâmna în pănuși
sai în pănuşerele de pănuși, ca nu cum-vă, culcându-se și
(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(2) Com.
(3) Com.

de d-l El. Pop.
de d-l Ios. Olarii,

(4) Per. N. Papahagi, Megleno-Românii, Partea II, p. 87.
_(5) Com: de d-l Per. Papahagi: «Despre Gaugiufortică, pl. Gugiufortite se crede că sunt venin6se, cândte muşcă» ;—com. de d-l Chr. Geagea:

«Cuvîntul

Gugiufărtică e compus

ce însemnâză,

fortecă

causă că are un

din gugiu

însă însemnâză

fel de

codiță

forfece.

desfăcută în

şi fărtecă. Gugiu nu sciii
Ea se numesce

ast-fel din

două părţi în forma unui

forfece. Poporul crede că ea este venin6să, și dacă ar împunge
respectivul ar put6 să mâră,

pe cine-vă,

(6) Cred. Rom. din Șcheia, dict. de Gavr. Berarii; — a celor din Ilișesci, dict. de Vas. Ungurean ; — a celor din Vicovul-de-sus, dict. de T.
Ionesi; — a celor din Putna, dict. de Sam. Lucaciii ; — și a celor din
Tereblecea, com. de P. Seripcarii: « Urechelnița se numesce ast-felpentru

că, dacă dârme cine-vă pe 6rbă, ea îi intră în ureche şi apoi nu se pâte
scâte afară:; —a
celor din Ungaria, com de a-l El. Pop: «Urechiuşa sait.
rechelnița se găseșce mai ales tâmna prin pănușele de pe ciucălăitcucuruz.

Poporul

se feresce

urechile omului, căci

forte

de

intrând nu mai

ea, ca nu

cum-vă

să se

bage

în

este l6c a se scăpă de mârte>;—

T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit., p. 99: «Cotâsă=Urechiță= Urechelniţă,
o insectă,

despre

care

se dice că intră în urechi;> — a

com. de d-l Ios. Olarii: «Copiii se tem
urechi.»

-

celor din Banat,

de Yrechelniță, că li se bagă îîn

-

|
dormind
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f6rte grei, să vie vre-o Vrechelniţă şi să li se bage

în urechi.

De la acâstă credinţă fârte răspândită prin t6te ţările l0cuite de Români, se vede că i se trage şi numirea de Urechelniță sai Urechiţă şi Urechiuşă a acestei gujulii.
Urechelniţa însă are obiceiii de a se băgă şi a se ascunde
nu numai prin locurile amintite mai sus, ci prin Gle, şi inai

ales prin 6lele și ulcelele, cu cari se duce mâncare lucrătorilor
în câmp. Deci 6menii ieaii tot-deauna fârte bine s6ma, când beai
sai mănâncă în câmp, ca nu cum-vă din greşâlă să beă saii
să mănânce şi vre-o l/rechelnifă, căci făcând-o acâsta, cred
că

Urechelniţa. se

îmmulţesce

în om

dintr'însul, pe un ast-fel de om numai

şi, nedându-se

mârtea

sc6să

îl vindecă (1).

O sâmă de Români din /foldova, la cari există asemenea
credinţa că Urechelnița se bagă în urechi (2) aii datină ca,

când
s'o

se despie
ardă,

urechile Ia

s'o piseze,

şi

apoi

copii, să prindă
amestecând-o

o Vrechelniţă,
cu

unt prâspăt,

să facă dinti'însa un fel de alifie, care se pune la bubă. Iar
uscată şi pusă în rachiii, o beaii pentru durere de pântece (3).
Românii din Țera-Românâscă însă, când are cine-vă ure-

" chelniță, adecă un fel de bube la urechi saii în osul acestora,
aii datină

de a prinde

UYrechelniţe,de a le omori, de a le arde

pe vatra focului, şi apoi, prefăcându-le în scrum, pisându-le
și amestecându-le cu unt,dea unge cu amestecătura acâsta
urechelnița sai bubele de la urechi.
Tot în Țera-Românăscă mai există încă şi credinţa că o
îemee, când este însărcinată, nu e bine să omâre Urechelnifa,
căci făcând-o acesta, copilul ce-l va nasce va face ur cchelniţă,

adecă bube în dosul urechilor (4).
- Românii din unele părţi ale Zransilvaniei cred că:
Urechelnița

şi duşmanca

e slujnica

cea

cea neîmpăcată

blestemată a lui Dumnedeit (5),

a Maicei Preacurate (6).

(1) După cred. şi spusa Rom. din Carapcii, dict. de Vasile Cârcii.
(2) Diet. de Const. S. Rucan din Pașcani.
(3) Dr. N. Leon, op. cit., p. 10;— Idem, storia naturală medicală, p. 109
(4) Com. de 8. Sa păr. T. Bălășel.
(5) Cred. Rom. din Sermașelul de Câmpie.
(6) Cred. Rom. din Ghinda.
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De

aceea:

|

Dacă vei omorî o W cehelniță, vei av bucurie (0), iar de
„Yrei să-ţi erte Dumnegeii un păcat, atunci omâră 9 Ure.

chelniți (2).

În fine merită a fi amintit și aceea că la Românii din Ungaria se află o satiră poporană, în care, pe lângă alte numiri
de insecte, figurâză şi cea de Urechiușă,
Iată şi versurile din acâstă satiră, care ne interes6ză mai
de aprâpe:
Urechiuşă
Stă la uşă;

|
|

Doi finfari
Lăutari ;
Un cosaş
Ceteraș;
O

variantă

care,

afară

multe

numiri

.

Un cocoș.
Târnă ?n coş;
O găină
Strînge fărină

a acestei

de

Două musce .
Fac halusce;

satire, şi anume. din

Urechiuşă

şi

Cosaș,

fisurâză

(3).

Bucovina

în

asemenea

mai

de insecte sună, în întreg cuprinsul ei, precum

urmâză :
Măi bădiță, Constantine!
Pune

casa

“Că vom

lângă

Cerne făină,
Un boboc
Suflă 'n foc,
Doi ţințari
Bucătari

mine,

trăi f6rte bine;

Şi dă

fata

oii

ţin6-o f6rte bine,

Că mi-i

după

mine,

m6ra' lângă

Fac vărdari,

casă

Cu piseGia pe ferâstă
Şi curge făina ?n casă:
"Două

cidre

Două

Duc la msră,
Un cocoș
"T6rnă ?'n coş,
Doi gânsaci
"Târnă

?n saci,

Două

Fac colaci,
Două curci
Tore în furci,

|

O cucâră

Rom. din Sermaşul de Câmpie.

(2) Cred. Rom. din Fărăgăii. — Tâte
nicat d-l Th. A. Bogdan.

(3) Com.

7musce încălțate

Fac gălusce chipărate,
Doi gândaci

O găină

(1) Cred.

7nusce

Fac gălusce,

de d-l El. Pop.

credinţele

acestea

mi le-a comu-
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Mătură

'n moră,

"Doi răţoi

.

|

Stau

„Pe

String gunoii,
Cărăbuşi

“Deschide uși,
Prepeliţa
Cu bărdiţa

Şi-un guzan
C'un ciocan,
Rindunica
Cu ulcica

în loc

lătoe

Şi un cuc
Pe-un butuc,

|

Iar morarul
„- Unge carul,
Morăriţa

Tigăiţa,
Moraru-i câne ponihos
Și dă untura pe jos! (1)

(1) S. FI. Marian, Satire pop. rom., Bucuresci

1893, p. 49.

ŞFABUL.
(Periplaneta, orientalis L.)
Nu e mai nici o singură bucătărie mai mare în timpul de
faţă, în care să nu se afle un insect lat, mâle şi de coldre
negră-cafenie care, de cum înser6ză şi anume îndată după
ce s'a stins lumina şi până de către diuă, alârgă încolo şi
în câce atât pe jos cât şi pe păreţi, căutând unde ar află
ce-vă demâncare.
|
Acest insect, de n6pte, care stă t6tă: diua ascuns prin crăpăturile şi borticelele cele mai înguste şi mai. mici ale păreţilor, pe după blănile uşilor, şi mai ales în apropierea
vetrelor şi a cuptârelor, unde căldura e mai mare, se nu-

mesce în Bucovina: Șfub, pl. Șfabi (1), Gândae

de casă (2),

Gâz6bă (3); în 'Ț6ra-Românâscă: Șvab, Gândac negru (4),
Gândac de bucătărie, Libarcă, pl. Libarce şi Libărci (5) şi
Libareă negră (6); iar în Transilvania, Banat şi Ungaria :

Șfab sai

Șvab (7).

(1) Numirea

acesta

e cea

mai

răspândită

în

Bucovina.

(2) Dim. Dan, Credinţe pop. Bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei, an.
V, No. 17, p. 2.
48) Sub cuv. Gâz6bă înţeleg Românii din Bucovina mai multe feluri
de gândaci, în deosebi însă Șvabii și Ruşii,
(4) Dr. Urechiă, Şdinisme, Bucuresci 1898, p. 32:

,
«Şfabul,

musafir

al

bucătăriilor murdare, deși nu e coleopter, e totuși incontestabilmente:
un gândac, atât de gândac, în cât mulţi îi gic Gândac negru.»
(5) Dr. N. Leon, Şfabii, pub!. în Calendarul Minervei pe an. 1899,
Bucuresci, p. 122;— Sănătatea,

an. II, p. 97:

ortopteră, originară din America
(6) Com.

«Libarcă, pl. Libărci, insectă

din Şvab.»

de S. Sa păr. T. Bălăşel:

«Libărcile

negre, când

se prăsese

la casa omului, e semn de bogăţie.»
(7) Foia poporului, an, IX, Sibiii 1901, No. 9, p. 104. «<Şvabii, insecte
mari negre, ce se fac prin odăi»; — comunicat de d-l Dr. At. M. Marie-

.nescu: «În Sibiiii din Transilvania, Lipova din Banat: și Oradea-mare din
Ungaria, se numesce insectul cel negru, care trăesce prin bucătării, Șab,
iar cel roșu, care trăesce asemenea prin bucătării, Rus.»
*

-
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Un alt-fel de insect, care trăesce asemenea prin bucătării
la un loc cu Şfabii şi care aduce la făptură cu Șfabul, dară
e cu mult mai mic, decât acesta și de coldre gălbie-roşiâtică,
se numesce în Bucovina: Prus, pl. Pruşi (1), Rus, pl. Ruși,
Coifan, pl. Colţani (2), Cărhan (3), Corhan (4), fem. Corhană
şi Corhancă (5), Corhan de casă (6), Tarhan (7), Tărhan (3),
Tarhon (9), Torhan(10) şi Turhan(11); în Transilvania, Banat

şi Ungaria: Rus (12); în 'Ţ6ra-Românâscă: Libarcăşi Libarcă galbenă (13), lat. Blatta germanica L.
()

Dat.

Rom.

din

Budeniţ, dict.

de

Mari6ira

Dutcă:

« Pruşiă sunt roșii

și mai mici decât Șfabii».
(2) Dat. Rom. din Udesci, comunicat de Const. Jescu.
(3) Numirea acâsia e usitată în oraşul Storojineţ, dict de Nic. Maraga:
<Cărhanul,

pl.

(4) Numirea

Cărhană

sai

Corhanul

acâsta e usitată în mai

e gălbiii-roșiâtie.»

multe

comune

din Bucovina, în

deosebi însă în Ilişesci, comunicaţ de Fil. Doboș;—în Galanesci, dictat
- de G. Cârstean;—în Bilca, dict. ae Chir. Horodnic ;— în Putna, dict. de
Sam. Lucaciii: «<Şvabul e mai mare şi negru, iar Corhanul e mai mic şi

gălbiă-roşiâtic»; — în Vicovul-de-sus, dict de T. Ionesi: «Șvab se numesce la noi cel mai mare şi negru, iar cel mai mic și roșiâtie se numesce

Coran,

fem.

Corhană

şi

Corhancă,

şi Rus;

înţelege

în munţii

iar în

Pătrăuţ, pe

Siret, Turhan, pl. Turhani.»
(5)

Sub

Corhană

și Țurană

se

Bucovinei

şi cu

deosebire în ţinutul Câmpulungului şi al Dornei o c6stă forte priporie,
care e mai cu totul sterilă. Ea se nasce, dacă se scâte piâtra dintr'insa
și se rostogolesce la vale, ast-fel că ducând cu sine tot ce-i-vine în cale,
nu rămân decât numai pietrele g6le printre cari crese ici, colea nisce
copăcei mici, precum mesteceni şi arţari. Pe-o Corhană numai cu anevoie
pOle să mârgă cine-vă la dâl sait la vale, şi rar când se află vre-o căvare de-acurmezişul ei. În comuna Crasna, distr. Storojineţului, se înțelege

sub

cuv.

Corhană

şi un copac rămuros,

a cârui trupină eputredă

şi scorburâsă. Probabil deci că de la acâstă numire să vie şi numele
Corhan, fem. Corhană sai Corhancă a iînsectului din cestiune.
(6) Dat Rom. din Galanesci, dict. de Ioan Ungurean.

(7) Usitat în Bosanci, comunicat de Octav. Bărgăuan, stud. gimn.: «La
noi în Bosanci, gândacii cei galbeni roşietici de casă se numesc Zarhani.
(3) Usitat în Straja şi Storojineţ.
(9) Usitat în Mahala, distr. Sadagurei.
(10) Usitat în Boian, distr. Sadagurei.
(11) Usitat în Pătrăuţ pe Siret, distr. Storojineţului.

(12)

Com.

de d-l Dr, At. M. Marienescu.

(13)

Com.

de d-l Vartolomeu

Bucuresci,
„sesc

la casa

Stănescu, stud. la Facultatea

şi de S$. Sa păr. T. Bălăşel: <Libărcile galbene,
omului,

e semn

de

sărăcie.»

teologică

din

când se pră-
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De 6re-ce însă Șfabii şi Rușii trăesc. după cum am amintit mai sus, de regulă la un loc, amestecați unii cu alţii,
atât Românii din Bucovina, cât şi cei din cele-lalte ţări, îi

confundă

unii cu alţii, numindu-i pe'toţi la un loc când Sfavi

saii Corhană, când Libarce.
Cu t6te acestea însă, privindu-i mai de aprâpe, oră-şi-cine
p6te î6rte uşor să-i cunbscă şi să-i distingă unii de alţii,
pentru că Șfabii sunt cu mult mai mari,.mai greţoşi şi negri,
pe când Rușii sunt ce-vă mai mici, mai roşietici şi cu mult
mai sprinteni.
.
Afară de acâsta, Rusul sai Corhanul, deşi e mai mic, e cu
mult mai stricăcios decât Șfabul, pentru că el se bagă peste
tot locul, se îmmulţesce straşnie şi strică tare, căci nu se
mulțumesce numai cu pâne, mălaiii, mămăligă şi zahăr, ci se

apucă şi de alte obiecte, precum:

haine, pici, hârtie, mai pe

scurt de tot ce-i vine din demână şi le r6de şi pe acestea (1),
Românii Bucovineni istorisese că înainte de încorporarea
Bucovinei la Austria, nu se află nici un fab în acâstă ţeră,
ci ei aii venit abiă mai pe urmă dimpreună cu coloniile
şfăbesci, şi de atunci s'aii îmmulţit şi răspândit apoi în tâte
părţile ţării. Şi de Gre-ce aii venit cu coloniile șiăbesci, se

şi numesc

ei Șfabi.

lar ce se atinge de Ruși, se gice că aceştia ai venit,
nu se scie anume când, cu Rușii, şi de aceea se numesc ei
Ruși.
Atât Șfabii, cât şi Rușii sunt nu numai torte stricăcioşi,

ci tot-odată şi fârte greţoşi şi supă&răcioşi. Din causa acâsta
apoi

Românii

din Bucovina

caută

tâte chipurile şi mijlâcele

cum Sar put6 mai uşor şi mai. de grabă mântui
Drept
cotorosi,

de

dînşii.

aceea, spun unii, că de Găndaci de casă te poţi
dacă îi iei Vineria cu dosul măturii şi-i dai peste

drum (2).
Alţii spun

casă, trebue

|
iarăși că spre a

put

scăpă

de

Gândacii

de

a luă nouă din ci şi a-i ducela o răspântie de

(1) După spusa Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaci.
() Dim. Dan, Credințe pop. Bucovinene, publ. în Gazeta Bucovinei, an.
V, No. 17, p.2.
.
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drum

saii într'o crâșmă

saii m6ră,

şi acolo

să li se deâ apoi

drumul, însă aşă ca să nu vadă nimeni (1).
Şi iarăşi alţii sunt de părere că spre a se put6 cotorosi
de Gândaci, trebue a afumă în casă cu piele găsită (2).
„Românii

din

com.

Bosanci,

distr.

se află Tarhani e bine să se
al casei

o mătură

părăsită

Tarhaniipe mătura

pue

unsă

Sucevei,

spun

că

unde

în cornul despre răsărit

cu funingine. Adunându-se

acâsta, să se ieă cu mătură

cu tot, să

se ducă în câmp la o tufă de nalbă şi să se arunce acolo.
„Făcându-se

acâsta, se dice că toţi Tarhanii fug apoi din casa

respectivă (3).

|

|

Românii din com. Tişeuţ, tot din distr. Sucevei, ieaii o rămurică de soc, scot măduva dintr'însa, o astupă la un capet, iar prin cellalt bagă în năuntru pe rând câte doi Șfali,
rostind de odată cuvintele:
Aceștia-s mirele şi mir6sa;
Aceștia-s socru și cu s6era;
Aceșştia-s

socri

cei mari;

Aceștia-s nunii cei mari;
Aceștia-s vătăjei şi drusce,
Aceştia-s

cei ce ai să'mpusce;

Aceștia-s lăutari;
Aceştia-s bucătari...

Şi tot aşă mai departe până ce-se compune o nuntă întregă. Apoi astupându-se și cel-lalt capăt, duc rămurica
ast-fel astupată şi o aș6ză în crucile drumului.
Acâsta însă se face numai ssra şi numai când e Lună

nouă (4).
|
Românii din com. Stupcea,.
aduc apă neîncepută dintr'o
3 sai 9 Dumineci deminâţă,
la foc, o lasă să fierbă bine și
stropesc Șfabii cu ea,
(1) Dim. Dan,
an. IV, No. 79,
(2) Idem

Credinfe pop.
”

de eadem, No.

70,

(3) Com.

de Octav. Bărgăuan.

(4)

de

Com.

Olvian

Sorocean,

distr. Gurei-Homorului, scot şi
fântână saă şi din alt loc în
opun întrun vas Greși-care
apoi, când clocotesce mai tare,

Bucovinene,
|

|
stud.

gimn.

publ. în

Gazeta Bucovinei,
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Nedesbărându-se bucătăria de Șfabi prin prima stropire
cu acâstă apă de Duminecă, se face stropirea acâsta de trei.
ori, şi apoi de sigur că se stârpesc cu desăvârşire,

Tot aşă se pot stârpi Șfabii şi cu bere.
Spun adecă Românii că, după cum 'se bat 6menii numiţi
Șfabi după acâstă băutură, tot aşă de tare se bat şi insectele numite Șfabi după ea. Drept aceea ca să se pâtă

stârpi Șfabii, se pune peste n6pte un taler cu bere pe masă
suti în alt loc, unde se observă că umblă mai mulţi Șfabi;
şi aşă, bând ei din berea acâsta, se îmbată, cad în taler şi

se încă, şi apoi, perind cu toţii, se stârpese fârte iute (1).
Tot cu: bere îndatinâză a-i stârpi şi o s6mă de Români

|

SE

din Transilvania (2).

Românii din com. Budeniţ din Bucovina, precum şi cei
din vecinătatea acestei comune, gic că dacă se află o râtă
stricată în drum şi dacă se ieaii ciolanii de la r6ta aceea,
se ard, şi cenuşa ce ese dintr'înşii se presură pe unde se
află Corhaniă saii Prușii, atunci aceştia se perd.
Sai dacă se iea o copită de cal mort, se arde, şi cenuşa
_ce ese dintrinsa se presară pe unde se află Corhani saă
Pruşi, atuncă încă se perd. Dar ei se peră şi atunci când se
pune şi câte o copită nearsă pe unde umblă ei mai tare (3).
în fine Românii din oraşul Storojineţ, cari voesce să depărteze Corhanii de -prin casele lor, ieai un otgon şi înco-

lăcindu-l,
ile

după

îl pun

cuptor

pe

olaltă.În

unde-l lasă să steă mai multe

acelaşi timp

ieaii spuma

de pe 6le şi o

aruncă în foc. Făcând acâsta, spun că toţi Cărhanii sai
Corhanii îug apoi din casă (4).
Cei mai mulţi Români însă, în loc de mijlâcele înşirate

până aici, întrebuinţâză un fel de descântec, în urma căruia,
credinţa

după

lor, toți Șfabii şi -Ruşii trebue

să părăsâscă casele, în cari s'au încuibat.
Aşă
(1)
(2)
tori
(3)
(4)

Româniişi

cu

deosebire

Româncele

numai

din

decât

comunele

u
.
Com. de D. Rosmeteniuc, stud. gimn.
băupătimași
sunt
<Şvabii
101:
p.
9,
No.
IX,
an.
Foaea poporului,
.
de bere şi patima .acâsta se pote folosi uşor spre stârpirea lor.»
”
Diet. de Mari6ra Dutcă.
Diet. de Nic. Haraga.
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Tereblecea

şi Oprişeni, distr. Siretului, voind a seste Șfabii

din casele lor, aşteptă până când se arată Lună nouă.

Atunci

una dintre femei ese afară, iar alta rămâne în casă. Cea de
afară, apropiindu-se de o ferâstră pe care o lasă anume deschisă şi, strigând prin acâsta către femeia cea din casă, dice:
Craiii noii în ţeră!
Cea

din

casă

răspunde:
Să 6să Şfabii afară!

Cea

do afară:
|

Cea

Dar

ce-or mâncă

ei desâră ?

din casă:
S'or mâncă

unul pe altul,

„Pân' s'a curăţi tot satul!
Rostind. cuvintele acestea, se dice că toți Sfabii fug din
casă afară. Iar aceia, cari nu nimeresc uşa să 6să afară, se

mânâncă

O sâmă
la Lună

între olaltă, până nu rămâne nici unul în casă (1).

de

femei însă, urmând

nouă,

întrebuinţeză,

pe acesteu:

aceeaşi procedură şi tot

în locul versurilor de mai sus,

|

Craii noii în ţâră!
— Ce-om mâncă desâră?

Pâne şi cu sare!
— Dar Şfabii ce-or mâncă ?

„_

Ei vor alergă
Și se vor mâncă
Unul câte pe unul
Pân' n'a rămân nici-unul!

În urma acestor cuvinte, cari se rostese câte de

după

trei ori

olaltă, Șfabii şi Rușii trebue să fugă din casă (2).

Românii

din Braşea,

distr. Gurei-Homorului, însă deschid,

(1) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Catrin
a Epure, com. de Paul
Seripcariă, şi a celor din Oprişeni sai Panţiri
, com. de Ioan Bileţehi,
stud. gimn,
(2) Dat. şi cred. Rom. din Pârtescii-de-sus, com.
de Artemie Andronic,

stud.

gimn.

|
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când e Lund nouă, uşile locuinţelor precum şi pârta de ia
drum şi apoi, punându-se unul la uşa deschisă a casei, iar
altul la pârtă, qice cel dintâiii:
—

Craiii noii în ţâră!

Cel de la pârtă:
Să 6să toţi Şfabii pe pârtă afară
Şindată

să mârgă

la iezit la moră!

Aceste versuri se rostesc de trei ori după olaltă, atât de
către cel de la uşa casei, cât şi-de cel de la pârtă (1).
În fine la Românii din com. Tiş&ut, afară de cele arătate
mai

sus,

mai

e încă

datină

ca

unul

dintre

căseni

să 6să în-

to s6ră, când e Lună nouă afară,şi aici apoi să se apropie de o ferâstră, care trebue să fie deschisă şi să dică:
-

Craii

noii în ţâră!

Îndată după rostirea “acestor cuvinte, unul din casă iea 9.
Șfabi, pe cari i-a prins mai dinainte şi, aruncând 3 dintre
dînşii pe ferâstră afară, răspunde:
Să 6să afară

Toţi Șfabii din ţâră!
Cel de afară:
Dar” dac'ar eşi Cu ce s'or hrăni ?

Cel din casă:
De asta nu-mi pasă
Din ţâră să 6să!
Și tot aşă

se rostesc aceste

cuvinte

a doua şi a treia 6ră,

adecă până ce aruncă şi cei-lalţi şâse Şfabi din urmă.
Făcând

acestea,

cred

că

de

bună-s6mă

Șfabii părăsese

casa şi ast-fel se mântue de ei (2).
„Ca încheiere mai amintim încă şi aceea că, afară de Cor(1) Com.

de Zaharia

Roşea,

(2) Com. de Olv. Sorocean.

stud. gimn.

-
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hânii de casă, despre

cari am vorbit până aici, se mai află

încă un fel de Corhan, pe care-lcunose Românii după nume,
şi care trăesce numai la câmp.

Acest soiii de Corhan, de coldre roşie şi cu mult mai mie
decât cei de casă, se numesce Torhan şi Corhan de cânp (1),
lat. Ectobia lapponica L.
:

(1) Dat. Rom.

din Galanesci,

dict. de Ioan

Ungurean.

CĂLUGĂRIȚA.
Qlantis religiosa L.)
Pe fânaţele din J/oldova şi din Tera- Românescă, însă mai
cu s6mă pe cele de pe Câmpia Ardâlului, se pâte f6rte adese-ori vede în decursul lunilor
Septemvrie şi Octomvrie.

o insectă mică, numai

de vre-o 5—6 cm. de lungă, şi cu nisce

picioruţe lungi şi subţirele, care, cum o-atingi cu mâna sail
cu un beţişor, îndată îşi împreună cele. două lăbuţe de dinainte

la un

loc,

ast-fel

ca

şi când

s'ar

rugă.

Acâstă insectă se numesce de Românii din ţările sus numite pentru obiceiul ei cel curios ce-l are, de a-și împreună
pricidrele de dinainte ca şi când ar voi să se închine, Că-

.

lugăriță ().
Despre

acâstă

insectă există la Românii din 77 ansilvania, -

com. Fărăgăii, comit. Clujului, urinătârea legendă:
cÎn vremile pe când trăiait Sf. Apostoli, se făcuse mare
vrajbă în era
împărat.
(1) Com.

Jidovilor,

nesciind

de d-l Dim.

Călugărița,

cine să pună de
-

Mănăstirean, învăţător

e un fel de lăcustă»; — Fred. Damâ,
Bogdan,

că pe

în Botoșani: « Căugărița

— Th. A.
Nouveau Diet. vol. L, p. 185;

publ. în Revista

ilustrată,

an. V, Bistriţa

1902, p.

181 ;— Enciclopedia română, t. 1, p. 619; — N. Sulică, Antropomorfisme,

p. 31: «<Călugăriţa e o insectă ortopteră, ce sâmănă întru cât-vă cu lăcusta.» — O sâmă de Români din Bucovina, după cum mi-ai spus El.

Bicu şi Loan Bicu, agricultori în Putna, die că Călugărița ar îi o insectă, care se află tânina prin pădure şi care strică la lemn. Semă&nă
însă că Călugărifa Românilor Bucovineni e una cu Călugărifa ce: nor-lalţi

Români.
Marian, Insectele.

.

32
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«Păgânii umblaii râtă, râtă pe lângă casele creştinilor, cerându-le votumul (votrumul). Umblară unii chiar şi la SânPetru, care pe atunci eră vătaful Apostolilor.
«Sân-Pelru, înţelegend însemnătatea alegerii aceleia, se
sfătui cu cei-lalţi fraţi apostoli, căci aşă se numiail ei între
ei, şi plănuiră să facă o mare strinsură de popor creştin
pentru a se sfătui că cu cine să ţie. Şi se strînseră mai
mulţi.

Dar

prăştiaţi

după

ce pe

vremea

şi îndepărtați

aceea

unul de

creştinii erai tare îm-

altul, apoi

şi de

frica de

păgâni, rămaseră cei mai mulţi pe la casele lor, căci dâr în
vreme vrăjbită cine dintre cei cu copii mulţi şi-ar fi lăsat

copiii şi nevasta singuri în cap de n6pte, — apoi de 6re-ce
pe

vremea

aceea

creştinilor

nu le eră ertat

ca să

se întâl-

n6scă doi 'saii mai mulți la o laltă, că de-i vedeai îi prindeait
păgânii şi-i udat cu fotogen (1) şi le da foc să ardă pe uliţi
în loc de opaiţ.
|
«Destul că după ce Si. Petru îşi strînse vre-o câţi-vă sfetnici
de ai lui, se puseră pe sfat, că cum ar fi mai cu cale a face.
<Unii giceaii una, alţii alta, ca abună-6ră:cum dic şi adi
Gmenii pe la strînsuri, dar ca să 6să la ce-vă sfătuglă mai

de tr6bă, ferit-a-i Dâmnel

|

«St. Petru, ca mai învăţat, vădend că nu-i modru a o seste
la cale, sculându-se. de pe scaunul lui-de vătat, cu glas
blând şi tremurător le gise:
«Fraţilor! scim că pentru-a put6 merge în bătae, trebue
să ai bărbaţi bravi şi isteţi, — asemenea şi la noi. Pentru a
pui desmânta şi înţelepţi poporul nostru creştinesc, trebue
mai înţâii să avem bărbaţi şi încă Gmeni pricepuţi şi înţelepţi. Noi însă, cu durere.trebue să v?o spun, că încă atâţia
bărbaţi nu avem, apoi scim bine, dragii mei, că dacă poporul păgânese ar ved6 că unul sai altul dintre noi ar umblă
pe la casele creștinilor noștri, nu sciii zău dacă nu ne-ar luă

la ochi. Trebue
maşilor

deci ca să ne îngrijim

noştri nică prin

minte

să nu

le ursim. Eii ca mai bătrân m'am

alt cum,

le vină

ca aşă piz-

de cele

ce noi

gândit qi şi n6pte despre

tr6ba asta, şi am ajuns la socotâla, că numai dacă ne vom

câștigă femei iscusite şi învăţate, vom ajunge la ispravă. Ce
“(î)

Fotegen==naftă,

petrolei.
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diceţi la asta? Ore n'ar fi bine ca noi cei mai bătrâni, ca
mai cuminţi, să facem un răvaş peste t6te femeile creştine
mai iscusite și mai înțelepte, şi învăţându-le să le dăm drumul
pe la casele Gmenilor noştri ca să le spună gândul nostru
şi dorinţele n6stre.
— «Bine!—îi giseră cei-lalţi învăţaţi.
«Nu mult: după aceea, strigând după răvaşul făcut tâte
femeile mai deştepte, le explicară di de di, n6pte de nspte,
până le înţelepţiră, după cum eră de lipsă, şi apoi, dorindu-le drum bun şi ispravă bună, le trimiseră pe la cei creştină. Înainte

însă

de

a le trimite,

ertat ca să se-uite la urmă

în

le spuseră

că

lor

nu

lee

ochi, căci ochii altor 6meni

îs scuipaţi din ochii dracului, şi nici ca să grăâscă cu nimeni,
căci limba multora varsă venin în sufletul creştinesc. <T6te după învăţătura primită îşi înveliseră faţa, de numai ochii li se vedeaii, apoi luându-şi merinde, o luară la
drum, rugându-se lui Dumnedeii şi ţinând postul îui Isus,
nemâncând, numai tot a treia gi odată.
:
«Una însă, şi anume Călugărița, căci aşă o chemă, um:
blând prin mai multe oraşe, unde domnii îs mai cinaşi îmbrăcaţi şi mai drăcoşi ca alţi 6meni, a dat de un domnişor.
colea

înalt

şi crâţă,

ca

apoi

o

trestie,

cu

alb

ochii ca de

ca

spuma,

şârpe

cu mustaţa

şi cu

trivită de-ţi slobodiă gura apă după

gura

răsucită

mică

şi po-

el, nici una alta.

_«Domnişorul, vielân ca toţi domnişorii de adi, se puse cu
buna şi vorbindu-i câte în lună şi stele, o făcă de Cdlugdvița îşi uită învăţătura primită şi poruncile ce i s'aii dat,
şi îşi destupă faţa şi a începuta
grăi de câte numai îi puteă
eşi pe gură, până mai pe urmă îi spuse domnişoruluişi
gândul creştinilor şi despre învăţătura ce o primise de la

SI. Petru.
«Audindu-le

|
tte acestea

domnişorul

cel drăcos,

se făcit

nevădut; căci dâr nici nu eră altul, fără feciorul Satanei.
«St, Petru, care despre tâte acestea aveă cunoscinţă, căci;

îngerul lui Isus tâte i le spuneă, a.-luat-o şi el la drum-pe
urma Călugăriței celei păcătâse, ca să o ajungă şi să o

oprâscă de a umblă mai departe, fiindu-i frică că învăţătura
asta o va

mai

descoperi

şi la alți domnişori.

În urmă,

gă-
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sind-o pe un câmp verde

şi înflorit

copii de jânfari,

în loc şi i-a dis:

a oprit-o

unde

se

jucă cu nisce
|

—

«Călugăriță te-ai chemat, Călugăriță să te cheme şi
de acum înainte, dar mai mult formă de om să nu mai ai,
căci vălul de pe faţă ţi l-ai ţipat şi faţa cea frumâsă şi creștin6scă

ţi-ai spurcat!

|

«Călugărița, vădând pe Si. Petru, în spaimă dă să-şi
acopere faţa, care îi eră descoperită (desvelită), dar nu putiă,
căcă Dumnedeii o schimbase într'o gujulie mică și verde,
care și acum împreunându-şi picidrele dinainte face ca şi
cum ar voi să-şi astupe faţa.»
„O altă legendă a acestei insecte, tot din. Tr ansilvania, şi.
anume de pe valea Mageruşului, sună precum urmâză:

«Dice că pe vremea Tăfarilor eră mare vrajbă în întrâga
lume. Şi nici n'aveă cum să nu fie, după ce acâstă limbă străină
nu, eră de fel pe placul Gmenilor, căci Zătarii erati afurisiţi
de răi și de blestemaţi, pentru că ei pe unde găsiaii vre-un
creștin, nu-l

întrebai

de sănătate, ci-i

săriau în spate şi-l uci-

deaii ca pe o vită sai alt aniraal netrebnic.
«Creștinii, vâdându-le inima, s'aii înţeles cu toţii ca să-i
alunge afară din ţâră. Dar cu tâte căci îşi strînseră t6te pu:

terile, le-a fost peste putinţă ca să-i biruâscă şi să-i alunge
din ţ6ră, căii... mă rog, eraii atâţia cât frunza codrului și
cât nisipul mării, încă

de

nu şi mai mulți, şi apoi aşă de săl-

bateci de te înfricai şi numai uitându-te la ei.
«Văgând

Gmenii

că nu-i

modru

de

a-i scâte

|
cu. puterea,

s'aii dat cu rugăciunea să-i alunge, puindu-și nădejdea în
Dumnedeii, care a mântuit întrâga lume de necaz.
«Necazul cel mai mare al creştinilor însă eră, că nu aveai
preoţi destui, cari diua și n6âptea să facă rugăciuni pentru
mântuirea

lor de n6mul

cel păgân

şi netrebnic.

«La urmă, după ce ţinură vre-o câte-vă sfătuiri, se învoiră
ca, pre lângă învofla lui Dumnegei, să-şi al6gă. mai multe
fete vergure, şi acelea să se închine -apoi lui Dumnedeii di
de di şi nâpte de n6pte.
«Așă şi făcură. Şi Dumnegeii se învoi, căci cum să nu-i
placă, când vedeă cu câtă inimă şi cu câtă căldură sescial
rugă.

« Felele fecidre însă, cari se prindeaii că vor trăi numai în

d
ve

SE
ui

La

Lă ae
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post și rugăciuni, înainte de ce intraă în biserică, ca maici
bisericesci, ori după cum le mai dicem aqi Călugărițe, trebuiaii să facă legămint, jurându-se ca de vor uită de cele
sfinte, ori vor batjocori pre Dumnedeii, ori se vor mărită
vre-odată, să fie prefăcute de Dumnedeii în 7mirozenii (mi-

nunăţii) şi alte lucruri de rîs.

«Una dintre fetele vergure însă, frumâsă cum eră, îi pică
dragă unui fecior de tătar, şi acela, cât cu voia ei, cât peste
voia ei, o luă şi o duse în cortul cel domnesc, şiș o făci crăi6să,

cununându-se

cu dînsa.

«Dumnedeii însă, căruia nu-i plăci acâstă faptă, nu o lăsă
nepedepsită, ci pe când se jură înaintea altarului că va fi
soție drâptă şi credinei6să, a prefăcut-o într'o gujulie mică
şi scârbâsă, căreia i-a qis pe dată: Călugărifă, pentru că s'a
încumetat

a se

mărită,

călcând

jurământul

călugăriei, şi Că-

lugăriță îi gic şi în giua de adi.»
A treia legendă, asemenea din Transilvania, oraşul Bistriţa, sună aşă:
«Un împărat a avut o fată care, ori şi câţi peţitoră i-au
venit, ea nici după unul n'a vrut să se mărite.
<Tată-so,. vădând de la o vreme că nu voesce nici după
un fecior să se mărite, s'a supărat şi luând-o cu nepusă în
masă a dus-o la o mânăstire ca s'o facă Călugărifă.
«Fata dintru început nu voiă de loc să mârgă, dar la urma
urmei cât de voie bună, cât de silă, s'a dus.
«După cea intrat în mânăstire, cele-lalte maicise puseră

cu vorbă bună pe lângă dinsa, ca să o mângâe.
«Fata însă nici nu le băgă în semă, nevoinda
ascultă cuvintele lor. .
«Şi așă şi-a petrecut

«După

ea vi6ţa vreme de vre-o câte-vă luni:

ce aii trecut însă vre-o câte-vă luni la mijloc, aflară

cele-lalte maici că ea de aceea nu vorbesce cu diînsele, fiind-că
se iubesce

o ţineă

cu

Dracul,

în: poveşti.

care

în

tâtă

n6ptea

veniă

la dinsa

«Aflând cele-lalte maici de fapta ei cea neruşinată
căt6să,

aii ţinut

Postul

şi

|
cel negru nouă-decă

şi nouă

şi păde ile,

ast-fel că s'a ales din ea numai o gujulie ciudată, căreia i-ai,
pus apoi numele Câlugăriță.»
În fine a patra și tot odată ultima legendă a Călugăriţei

502

aşişderea. din Transilvania,
sună

precum

com. Buduş de lângă Bistriţa,

urmâză :

acolo unde

«Dice că Dracul, ducă-se pe pustii şi mân6-o-ar

că

a înserat, a avut o fată fârte reă, aşă de reă,
aveă păreche în lume.
«Vădând de la o vreme Dracul că el, măcar

nu

mai

că e Drac,

nu pâte s'o 'scâtă la capăt cu fiica sa, a hotărît s'o ducă la
mânăstire şi acolo s'o facă Călugăriță, cugetând în mintea
"sa că prin acâsta i se va pocăi fata şi se va mai îmblândi

|

din zeludă ce eră.

«Însă fata tot zeludă şi reă a r&mas, după cum a fost şi
mai înainte, şi atâtea mirozenii ce făceă, de nu mai eră modru

să ajungă. la vre-un bine.
«Dumnedeii, care nu puteă suferi pe de o parteca o fată
de drac să petrâcă în mânăstire, iar pe de altă parte, vădând
că pâma cea reă a Necuratului îşi face de cap cu mirozeniile
ei cele nesuferite, a prefăcut-o într'o gujulie.
«Şi acestei gujulii i-ai pus apoi cele-lalte surori numele
Călugăriţă,şi de atunci Călugăriţă se châmă ea şi până în
giua de
Afară

astădi.»
de legendele

înşirate

până aici,

mai

există, tot la

Românii din Tr ansilvania, îîncă şi următ6rele credinţe despre
Călugăriţă :
Călugărița e fata Satanei (1).
Călugăriță a călcă nu e bine (£).
Călugăriță mârtă a află e semn răi (3).
Călugărițe

multe

a vedă

Călugărițe printre grâie
r6să (5).
Călugăriță

Călugăriță
bine (7).
(4)
«(2).
:(8)
-(4)
«5)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

a ved6

pe drumuri

mârtă

din
din
din
din
din

de

e semn

vei află,

Buduş de
Socol.
Ercea.
Fărăgăi.
Milaș.

46) Cred. Rom. din Ormeniş.
(7) Cred. Rom. din Fărăgăi.

de un

a ved6 e semn

lângă

e semn

an

de

îngr6p-o, că

Bistriţa.

bun

(4).

de vreme călduvremi rele (6).

vei

av6 un

503
Călugăriță

mârtă

de vei află, iea ţăriînă de sub

dînsa,că

e bună de lâc (1).
Călugărițe în muşindie de vei ailă, e semn de vreme frum6să (2).
Călugăriță mâncată de furnici de vei află, e semn că are

să fie tâmnă
Călugărifă

lungă (3).
tâmna

târgiii de

vei află, e semn că are să fie

6rna mâle (4).
De ai bâtere de inimă, strînge capete de Călugăriță şi le
pune la piciorul patului, că e bine (5).
De vrei să împaci pe cine-vă, dă-i picidre de Călugăriţă
“în vinars, că are să-ţi deă pace (6).
Când cine-vă nu încape de tine, pune-i capete de Călugăriță în vinars, că mai mult nu ţi-a qice nicio vorbă tră-

gănată (7).

|

Când cine-vă ţi-a furat ce-vă şi nu vrea să-ţi spună, dă-i
vinars de pe capete de Călugărife, că-ţi va spune tot (8).

Când

e cine-vă în necaz mare, dă-i trei Călugăriţe la casă,

şi pune-l să şi le alunge
părarea (9).

el, că ducându-se

i-or

duce

şi su-

Dacă ai o femee reă, puneii trei Călugărițe n6ptea supt
cap, că se va pocăi, numai trebue să qici sâra de trei ori
în trei gile după

olaltă următârea

Călugăriţă
Cu necredinţă,

|

St. Petru te-o ?nvăţat,

Că ai spus

Să faci bine

(1)
(2)
(3)
(1)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

Şi la pismașii Ini Isus,
|

Rom. din Socol.
Rom. din Băla.
Rom. din Ţag.
.
Rom. din Fărăgăii.

(5) Cred. Rom. din Ţag.
(6)
(7)
(8)
(9)

Cred.
Cred.
Cred.
Cred.

La cei fără 'nvăţătură,
" Învăţătură ai dat,
Dar! r&i te-ai purtat,

St. Petru te-o mânat
La creştine,
Să dai învăţătură

descântecă:

Rom. din Mocii.
Rom. din 'Ţag.
Rom. din Mociu
Rom. Qin Fărăgăi.

Că te-ai arătat
Şi te-ai desvălit,

Până Dumnedeii te-o pedepsit. .

De Dumnnedei bătută,
De 6meni hulită
- Şi huiduită,

Iată şi eit am
O femee
Ca o scântee,
Rea de gură
Şi fără 'nvă&ţătură,
Rea de tâte
De nu mai pâte.

Fă-mi bună
Astă nevastă,
Şi din rea şi necredinciâsă

Fă-o bună și credinci6să,
Din înșelătâre
Şi pismuitâre

Rea

Pismătăreă,

Fă-o bună şi iubitâre,

Celuitre,

Că de nu
Vai de capul

Pismuitâre,

|
tâă,

Făr” de stare,

:Vai' de n6mul

Făr'

de hodină,

Fă

de

splină,

Că pe el m'oii sui
„Şi tot l-oiii sdrobi,

Cu inima de râi plină.
Tu Călugăriţă

„Şi tot l-oiii sfarmă!

Fără

Pe

el m'oiii

tăi,

aruncă

credinţă,

Descânteca

acesta

însă

numai

atunci

se prinde, când ne-

vasta e mai tînără decât bărbatul (1).
” Dacă ai copii blestemaţi, 7rup de Călugăriță uscat şi sfărâmat ca făina şi mestecat cu zahăr în apă de le vei da,
se vor canoni pentru păcatele ispăşite (2).
Fată blestemată şi ne ascultătâre dacă lâ casă vel av6,
pune-i trup de Călag gărită în sîn când d6rme, că se va îndreptă, şi mai ales dacă vei rosti următârea descântecă:
Rea ai fost Călugăriţă,
Cu necredinţă,
Şi te-ai făcut bună.
Rea mi-i fata,
Că n'ascultă de tată-so
De mamă-sa,

De îraţii ei,
- De
De
Fă

rostesce

n&muri

înruşinătâre.

=

Piiu Călugăriţă,
. Fără credinţă,
„Fă-o,
Îndreptă-o,
Deşt&ptă-o,
Să fie mintâsă
Și credinciâsă!

„ Ascultătâre,

se

De părinţi iubitâre,
De

Prefă-o,

surorile «i,
nâmurile ei;
din ea bună,

Când

Învoitore,

descânteca

(1) Dat. şi cred. Rom. din Fărăgăi.
(2) Dat. şi cred. Rom. din Băla.

acssta, atunci i se bagă în

|
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sin Călugăriţa, şi dacă fata se mișcă, e semn că se va înareptă, de nu se va mişcă, e semn că nu se va îndreptă (1).

Când ai pusceă sati. pușeheă pe limbă, svârle-ți o Călugăriță peste cap, că-ţi va trece (2).

În fine când ai bubsie, călăresce-le cu atâtea Călugăriţe,
câte bubâie ai, că ţi se vor trece şi mai ales dacă vei dice
şi următârea descântecă :
Buboiii,

buboii,

Iată

Mare ca un moșinoiii,
Din mare

ce ești

De

Să treci,
Să te. petreci,
Să te faci mie,
Pitic,
Cât un

fir de mac,

şi mai

mic,

„Şi

nici urmă

nu

ţi-a remâns,

|

|

povestea

CO'ai fost

|

Că de nu
După
buboiii,

Călugărifă

Nici viţă
Nici poroâiţă, Nici s&minţă,
Numa vestea

Cât un vâri de ac,
Ba

astă

Te va mâncă,

-|

“Tare prost.

|
ce în chipul acesta se descântă de troi ori fie-care
Călugăriţa se îngrâpă sub talpa casei, că numai așă

e de l6c (3).

(1) Dat. şi cred. Rom. din Băla.
(2) Cred. Rom. din Socol.

-

(3) Dat. şi cred. Rom. din Milaș.
— T6te legendele,
țele, cuprinse în acest articol, mi le-a comunicat
văţător în Bistriţa. -

datinele și eredin-

d-l Th. A.

Bogdan,

în-

LĂCUSTA.
(Pachytylus

migratorius

L.)

Unul dintre insectele cele mai lacome, mai mâncăci6se și
tot-odată mai stricăci6se, câte li-s cunoscute Românilor după

nume, e Lăcusta sai Locusta, numită de Românii din Banat.
şi Alacustă sau Ialacustă (1); de cei din Meglenia: Scdculeti;

iar de către

cei din

Macedonia:

Lăcustă,

Lăcustă,

Carcalej, Searealeţ, Sceucaleţ şi Acridă (2), lat. Pachytylus
migratorius L., Oedipoda migratoria şi Acridium migratorium.
Lăcusta însă nu e'un insect stătător în ţările locuite de
Români, ci ea este un'insect călător, care se ivesce în ft
rile locuite de aceştia numai din când în când, une-ori chiar
după : trecerea de mai multe decimi de ani. Dar şi când se
arată e vai și amar, căci, venind nori de dinsele, unde se

lasă
sai
stă
gol,

ea, fie semăriături sait: fineţe, -pomete: săii lunci,. codri
păduri, fie ce va fi, nu cruţă nimic, ci mănâncă tot cei
în cale, ast-fel că nu rămâne după dînsa numai pămîntul
ca şi când ar fi ars t6tă vegetaţiunea de pe dînsul, iar

arborii

şi pomii rămân

De aici vine

apoi

(1) B. P. Hasdei,
Formă

bănăţână

despoiaţi

că,

deşi

de frunze ca în dricul ernii.

partea cea mai mare de Ro-

Elim. Magni.t. I, p. 669: <Alacăstă saii Halacustă».

pentru Zăcustă

(lat. locusta), pe

care

o cun6scem

prin

următorul exemplu: «Între metafore, figuri saii asemănări luate din
lumea animală, poporul de pe aci întrebuinţâză: merge ca melciul, adecă

fără sporiii; îi uşor ca un fluture; ca şi Halacăsta,

“aşă mâncâ». (L.

Iancu, Caraş-Severin, com. Vişag)».
|
(2) Com. de d-l Per. Papahagi. — Vegi de acelaşi: Din
porană a Aromânilor, Bucuresci 1900, p. 182. Nota 2,

literatura po-
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mâni n'o cunosc din vedere, mai toţi însă o cunosc fârte
bine după nume.
Lăcusta, după cum ne spun cronicele, s'a arătat pentru
prima 6ră într'un număr mai mare în ţările locuite de Ro-.
mâni, şi îndeosebi în Moldova, pe timpul lui Șfefan VI, care
a domnit de la 1538—1540.
Din causa acâsta apoi a şi fost Domnul acesta poreclit de

către supușii săi Lăcustă

Vodă.

Iată ce ne spune în privinţa acâsta cronicarul Grigore
Ureche:
«În dilele acestui Domn, Ştefan Vodă, aii fost f6mete mare,
"şi în ţâra Moldovei şi la ţâra Ungurâscă, că aii venit Lăcuste multe de ai mâncat t6tă r6da ; şi pentru aceea l-ait

poreclit şi i-ai gis Lăcustă Vodă

(1).:

.

Cele mai multe neajunsuri, nevoi şi răutăţi, precum şi cele
mai rele, mai urîte şi mai cumplite: bâle, ca holera şi ciuma,
aii venit în ţările locuite de Români, după credinţa şi spusa
acestora, parte de peste Dunăre şi parte de peste Prut, iar
înainte de luarea Basarabiei de către Ruşi, de peste Nistru,
adecă din ţâra rusâscă. Deci tot din ţâra de pe urmă a venit.

pentru prima

6ră, după spusa poporului, şi Lăcusta.

Drept dovadă despre acâstă credinţă şi afirmaţiune ne pâte
servi întru cât-vă și următârea doină poporană din Moldova:
Prutule, rîu

blestemat (2),

Holerile

Face-te-ai adânc și lat,
'Ca-potopul tulburat!:
Mal cu mal nu se zărâscă,
“Glas cu glas. nu se lovâscă,
“Ochi cu ochi nu se ajungă
Pe-a ta pânză cât de lungă!
„ Locustele când or trece,
La ist mal să se înece!
(1) M. Kogălniceanu,

(3)

t. 1, ed. II.: Bucuresci 1812,

de Muscali, cântecul giceă: «<Aistrule
veniai de peste Nistru. Nota culegă-

(3) Vas. Alecsandri, Poesii populare
p. 233.

or troce

„Până 'n Dunăre şi 'n mare!

Cronicile României,

p. 200.
(2) Înainte de luarea Basarabiei
râii blestemat», fiind-că t6te relele
torului.

când

Pe la mijloc să se 'nece!
Duşmanii ţării de-or trece
La cel mal să se înece.
Iar tu ?n valurile tale.
Să-i tot duci, să-i ducăla vale
Pân' la Dunărea cea mare,

ale Românilor,

Bucuresci

166,
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Ce se atinge de timpul când şi cum Sai
Lăcustele, precum

ivit întâia Gră

şi de locul unde s'aii ivit ele, o legendă

din Zransilvania, com, Fărăgău, ne spune următârele:
«ice că Por împerat, măritându-şi fata cea mai mare,

a

făcut un ospăț, ca şi care nici nu se mai pomenise până
“atunci, căci chemase pe toţi împărații din lume și pe tâte tistiile de mai dai Dâmne.
«Și se strînseră la ospăţul acela atâţia, de cugetai că şi
urechile au să i le mănânce. Şi Por împerat tâte le făcuse,
a pregătit mâncări pest mâncări, şi a destupat buţi ce deo
mie

de

ani n'aii fost destupate,

cât o varmeghie

şi a întins

(1), şi a adus ceteraşi de

mese

să-i

pe un

şes

tot asculți.

«Și, cum die, tâte le-a pus la cale cum sciuse mai bine, numai
"de una își uitase, şi adecă își uitase de popi şi de maicele
biserici:
|
«Pe popi nu-i chemase nici ca'n batjocură, iar ca să facă
vre-o slujbă în sfintele biserici, nică aminte nu-și adusese.
La ce, îşi diceă ol, că doar lucrurile aceste se pot face şi

fără sfinţenie; apoi tot

cu

popi

să fii pe lângă casă,

găii

nici nu-i lucru cu noroc, că sciut este destul de bine din
credinţa poporului, că «pupă de vei întâlni în cale, nu vei
av6 noroc, că.te ai întâlnit cu dracul.»
.
«Popii înțelegând de batjocura ce-şi făcuse de ei şi de

„maicele biserici, se necăjiră r&ă, şi trăgând tâte clopatele se
puseră

pe rugă,şi se rugară

a mâncă şi fără de a b6
Dumnegeii

le-a ascultă

ce-vă,

cu gândul că dacă bunul

rugăciunea

va îi pedepsit aşă cum
scie să croâscă

trei qile şi trei nopţi, fără de

numai

lor,

atunci Por

împerat

înţelepciunea lui. Dumneqeii

pedepse.

<Dumnedeii, așă se vede, le ascultă ruga :lor fierbinte
drâptă,

că pe când

t6te

mesele

eraii aşternute

şi

şi

încărcate

mare

începuse

cu ale mâncării, iar Gspeţii se aşezară pentru a gustă din ele
ce le îmbiă înălţatul împărat, — spre spaima lor văgqurăcă
cerul senin se întunecă şi s6rele fierbinte se ascunde la spatele unui

nor gros

şi

întunecat.

Şi un

vînt

a bate şi a aduce cu sine o mare mulţime de musce mari
şi late de flămânde, cari așezându-se pe mese cu o lăcomie
(1)

Varmeghie= judeţ,

comitat,
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neînchipuită, mâncară tot până la cea de pe urmă bucăţică
de pâne, şi băură tot până la cel de pe urmă strop de vin.
< Ospeţii, văqând acâsta, i-a luat o grâţă de care îmbolnăvindu-se cu toţii periră acolo şedând în jurul meselor, aşă
cât din un ospăț mare şi strălucit, s'a schimbat într'o îmmor-

mîntare

de i se duse vestea

şi povestea.

<Şi nimeni nu sciă că de ce se întîmplase acâstă mare nenorocire. Numai Por împerat îşi aduse aminte, căci înainte
de a-şi fi dat sufletul dise:

— «Nimic în lume nu se pâte face, fără a cere darul, ajutorul și binecuvîntarea lui Dumnegei,— iată-mă& acuma
pedepsit!
«De atunci se crede că sunt Ldcustele, cari şi în giua de
agi vin asupra nstră, când Gmenii uită de Dumnedeul cel
adevărat!» (1).
|
O altă legendă, tot din Transilvania şi anume din com.
Mădăraşul de Câmpie, care ne arată de când şi de ce sunt
Lăcustele aşă de lacome şi nesăţibse, sună precum urmeză:
«În vremea pe când s6rele şi luna umblaă la preumblare,
"ţinându-se

de

mână,

şi

bunătatea

cu

răutatea

eraă

surori

de cruce, iar pisma cu iubirea erai un trup și un suflet, .
se dice că Dumnegei şi cu Sân-Petiu umblaii a cerşi milă
de la 6menii

mână.

săraci pentru

Aşă umblând

copiii Gmenilor

mai

cu dare

de

pe la Gmenii săraci

“Multă lume *mpărăţie,
“Ca Dumnedei să ne ţie,
Ca cuvîntul din poveste,
Că ?nainte mult mai este
Și frumos se povestesce. .
Dumnedeit la noi sosesce
Şi 'se pune

jos pe prag

Și stă şi-ascultă cu drag.

de la o vreme
—«<Dâmne!

îl ajunse pe
—

qise el după

Sân-Petru f6mea.
aceea, agrăind

— eii nu numai că-s trudit, făr” îs şi mai
după atâta umblare grea şi anevoidsă!
" (1) Com. de
murit

în etate

4-1 Th. A. Bogdan, care a audit-o
de

76 ani.

,

|

pe Dumnegei

mort

de

f6me

de la moșu-săii, cea

510acelea nu eraii drumuri așă

«Căci de, mă rog; pe vremile
de

bune,

ca acuma:

— «Bine — dise Dumnegeii,—haid colea la marginea satului, că sciit că trebue sa fie o crâșmuţă, ne vem băga întrînsa

ca să îmbucăm

şi să bem

ce-vă!

«Aşă şi făcură. Intrară într'o crâşmuţă, și după aceea li se
aduse şi puse dinainte de ale mâncării şi câte-vă picuri
de

vin.

«Când

o mulţime

eră însă să se apuce de mâncat, vedură

de AMusce late şi flămânde, cari cu neînchipuită neruşinare
se năpădiră asupra mâncării lor, aşă în cât numai cu mare
greii apucară a îmbucă de câte-vă ori, iar” când se puseră
ca să înphită şi câte o dușcă de vin, ele se năpustiră şi
asupra ulcelelor cu vin, şi cât al clipi din ochi nici picur
nu mai r&mase din el.

« Dumnegeii
acestor

şi Sân-Petru, v&dând

musce,

se mâniară

cea mare a

obrăznicia

foc, şi sculându-se

de pe scaune

S'aii depărtat blestemându-le, că ori cât vor mâncă nici odată — sătule să nu fie!
«Aceste musce se crede că nu ar fi fost altele decât Lă„custele,

nâstre

cari şi în dilele

ori cât

de

mult

ar

mâncă,

nici când nu-s sătule (1)».
Fiind Lăcusta fârte lacomă şi mâncăci6să, de-aceea Românii atât pre vitele cât şi pre galiţele nesăţi6se, însă mai
ales. pre

Gmenii,

nu

ce

mai

se

pot

sătură,

cară

după mâncare, îi asem&nă cu Lăcustele.
Aşă nu odată audim dicându-se:

«Uită-te la el, pare că-i o Lăcustă, mănâncă
dinainte

şi tot nu

se mai

umblă morţi

tot

cei

pui

satură!»

Saii:
a
«Caută la dinsul: mănâncă ca o lăcustă!> (2) .
Iar cu privire la vre-o invasiune din partea străinilor sait
a duşmanilor, se gice:

(1) Com. de d- Th. A. Bogdan.
(2) B. P. Hasdeii, Efyra. Maghy
mânilor,

vol.

I, p. 497.

t..I, p. 669; — Zanne, Proverbele Ro-

5ll
Vin străinii

ca Lăcustele !» (1)

Tot din causa lăcomiei precum şi a marei stricăciuni ce o
face

Lărusta,

s'aii născut la Români şi următârele proverbe:
Lăcusta îndurare
De bucate nici cum

Lăcusta

puţin

Dar” pagubă
adecă

cei lacomi

şi cumpliţi

are.

trăesce,

mare
în

face,—

scurtă

vreme

mari

rele să-

vârşese (2).
Lungă-i ţsra și îngustă
Ca şi tine, măi Lăcustă
!—
se qice

despre

un

om

lung,

subţire, şi fârte lacom

(3).

A fi ca. lăcustele
adecă mulţi şi f6rte mâncăcioşi.
Precum şi următârele cimilituri:
Am o vacă,
Unde zace

Strat îmi face (1).
Săritură

Urmă

de ciută,

de nimic (5).

Tot de aicia apoi şi următrele datine şi credinţe: |
Trup de Lăcustă la porcii nemâncăcioşi de îl vei da, se
vor face mâncăcioşi ca Lăcusta (6).
Când n'ai poftă de mâncare, împrejură- ți grumazii cu o
Lăcustă şi di de trei ori:
(1) Laurian
sect aripat

şi Massim, Dicz, t. I, p. 182: <Locusta s. £ lat.locusta, in-

care

ajutat de cele două

decât cele-lalte, merge
saii sdritâre.

picidre

sâltând saii sărind,

Locustele sunt

insecte

fârte

posteridre,

mult

mai

lungi

de unde se dice şi săltătore
stricăci6se;

locustele

sbâră

în

cete de multe miliâne preste ţări şi mări; nor de locuste; entomologii
numără Zocustele între greeri; aceşti copii mâncă ca locustele; «<aii venit preste noi străinii ca locustele,>
(2) Zanne, op. cit., p. 497.
(3) Usitat în Bucovina.
(4) Ciocănel, Basme, p. 104.
(5) Art. Gorovei,. Cimiliturile Românilor, p. 197,
(6) Dat. şi cred. Rom. din Transilvania, com. Fărăgăil.
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Lăcustă!

a

|

A preotesii,

Dă-mi pofta ta,
. Pofta popii,

A diacului,
A diecesii!

Sau:

|

„Lăcustă săracă
Fă-mi să-mi placă

- Tâte mâncările,

Lăcustă, draga mea,
Dă-mi pofta ta,

-

Tâte zămurile,
T6te

-

Că bine ţi-o plăti
|

Când

ne-om

întâlni! (1)

cărnurile.

Făcând şi gicând aceste cuvinte, capeţi de bună sâmă poftă
de mâncare ca şi o Lăcustă (9).
Gumnoiii de Lăcustă cui-vă în mâncare de vei pune, acela
nică odată nu se va îngrăşă (3).
Lăcustă cu soţie de vei ves, e semn

că are să te ajungă

o sărăcie mare (4).
Lăcustă cu soţie de vei ved6, e semn că nică când nu te.
vei îngăzdăci (5).
Lăcustă fără soţie de vei vedâ, e semn că te vel face

bogat (6).

Lăcustă în faţă de ţi se va lovi, e semn că aii să te ajungă
neajunsuri mari (7).
„Aripi de Lăcustă de vei află, e semn că ai să trăescă multe

veri (8).
Lăcustă mârtă în margini de părae
de secetă mare (9).
Trupuri

grea

_(î)
(2)

mârte

de

Lăcustă

de

de vei ved6, e semn

vei află, e semn

de 6rnă

(10).

Dat. şi cred. Rom.
Com.

de d-l Th. A.

din Transilvania. com.

Chiraleş.

Bogdan.

(3) Dat. şi cred. Rom. Gin Transilvania, com. Bârgă, ecom. de d-l Th.
A. Bogdan.
_(1) Cred. Rom. din Borgo-Suseni.
:
(5) Cred. Rom. din Buduş.
(6) Cred. Rom.
(2) Cred. Rom.
(8) Cred. Rom.
(9) Cred. Rom.

din Buduş.
din Bistriţa.
din Bistriţa.
din Herina.

(10) Cred. Rom. din -Fărăgăă.
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Lăcustă

m6rtă în pămînt şi prin boltiturile lemnelor a află,

e semn de frig mare (1):
Tineretul român din Transilvania întrebuinţâză fârte ade-

sea ori Lăcusta,

dacă

se

întîinplă

s'o afle, şi la o sâmă

Aşă

de

,

vrăji.
se dice

că

drumuri, acela
respectiva va
Dacă o fată
nouă ore, apoi

cel

ce va

pune

gunoi

de Lăcustă între

se va însură cu cine gândesce,
trece în giua aceea peste dînsul
va purtă cap de Lăcustă în sîn
îl va pune în vinars şi-l va da

numai dacă
(2).
nouă dile şi
la acela pe

care doresce ea să-l aibă de bărbat, acela va luâ-o dacă va
închină cu el de 9 ori şi va beă de 9 ori. Fata respectivă
însă, înainte de a-şi îmbiă drăguţul cu vinars de acesta,
“trebue să 6să afară în târnaţ şi să gică de 9 ori:
Lăcustă,
Lăcustă,
Mare balabustă
Pe mine

mă

O mie de spice
Voinice,
O mie de tulei

,

ascultă.

De-ai mei,

Fă,
Prefă-l
"Pe ăst voinic
Să bee
Să mă iee,
Că de m'a luă
Ție ţi-oiu da

Fata

care

în

Să te saturi cu ei.
Lăcusta
Balabustă!
|
Pe mine mă ascultă,
Că ţi-oiă da pită
Prăjită
Să fia sorocită!

chipul

acesta își face pe ursită,

când ese

în târnaţ are o bucată de pâne prăjită, din care la t6tă des- cântătura aruncă .câte o bucătură, în credinţă că o dă Ld-

custei, până

o aruncă t6tă (3).

. Iar după

ce a eşit în târnaţ

Tu gujulea
Mitutulea,
Gujulie

gice

de 3 ori:

Din pustie
Fă-l pe N.
Ca "n ast” sâră

(1) Crea. Rom. din Herina.
(2) Cred. Rom. din Cevaşul- de-Câmpie. — 'Tâte acestea
nicat d-l Th. A. Bogdan.

(3) Dat. și ered. Rom. din Iad

de lângă

mi

le-a comu-

Bistrița, com. de d-l Th.

Bogdan.
Marian,

Insectele.

33
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Să mă csră.
Gujulie,
Lăcustie
|
Din pustie
|
Şi de pe luncă,
Fă-l.ea mâne să mă
Că de l-ei face,
De l-ei preface
Ţie ţi-oiă da

|

ducă,
|

Grăunţe ce grâu
Şi de mălaiă
Şi foi de aiu
Și s&mînţă de bostan,
Ca să mai trăesci un an.
Amiu,
Amin,
Lăcustă
De pe pustă!

Rostind aceste cuvinte de vrajă, fata:aruncă câte trei fire
grâu, de mălaiii, de ai, şi de sămînţă de bostan (1).

de

Din tote celea
custa,

ori

cum

câte s'aii înşirat până

şi ori în

ce chip s'ar

aici, resulță că Ld-

arătă, nu

ne

aduce nici

bine, ci numai răi.
De aicia apoi şi credința Românilor din Transilvania, că
cine va omori o sulă de Lăcuste, aceluia îi va ertâ Dum-

un

nedeii păcatele (2).
Sai: o sută de capete

do Lăcustă

şi cenuşa

vei aruncă-o,

lor în vînt

de

în foc de
nici

le vei arde

când

Lăcuslele

într'acolo nu vor mai veni (3).
Iar cel ce vrea să-şi scape satul de Ldcuste, acela trebue
ca într'o Luni, Mercuri ori Vineri să prindă patru Ldcuste
şi, desbrăcându-se, să se dea de 12 ori peste cap, şi anumo

către răsărit de trei şi să dică:
a
—- De aţi intrat pe aici, pe aici să vă duceţi!
Apoi să facă tot aşă şi câna se întârce câtre sfinţit, către
__mi€gă.gi şi către mi6qă-nopte, şi la sfârşit să gică:
Lăcustă ?

Fata

|

dracului,

A bâlelor,

|

Fata
Fata
Fata

A nevoilor,

diavolului,
lui Faraon,
Satanii,

|

De ai venit cu răi
Du r&u în părăi,
De-ai venit cu bâlă

A
A
A
A

Mamii-pădurii,
pajurii,
ciumii,
primejâii,

(1)

Dat.

şi cred. Rom.

Du
N'o
Du
N'o
din

Borgo-Bistriţa,

bâla
lăsă
bâla
lăsă
com.

înapoi,
la noi,
în pustii,
pe-aci
de

d-l Th.A. Bogdan.

(2) Cred. Rom. din Uifalăi, com. de d-l Th.-A. Bogdan.
(3) Dat. şi ered. Rom. din Sântu, com. de d-l Th. A. Bogdan.

—_

o

ot

Lăcustă,
Căpușă flămândă
Dracul mi te prindă,

|

Că-i fără blândeţe,
Că-i fără bunătate
Şi-i plin de r&utate.

|

De gât,

Fugi în munţi,

Că-i flămând,

În

De cap,
Că-i fără minte,

În pietrile seci,
Că din găzdaci

|

Ne faci săraci! (1)

Că-i fără buneţe,
Românii

Trifon

sai

din

pietrile reci,

unele părţi ale 7er;i-Românesci

Trif, care cade

cred

că SI,

tot-deauna în ajunul Zafimpi-

ndării Domnului, adecă la 1 Faur, e râii de Lăcuste, adecă
cum că el ar umblă cu lăcustele.
De aici vine apoi şi datina că unii dinire aceşti Români
nu numai că serbâză diua acestui sfint, ci tot-odată châmă
în diua sa pe preotul local spre a face aghiasmă, cu care
stropesc apoi pomii şi semă&năturile, precum şi grânele, 6r„zele şi altele, anume ca să nu vie şi să nu le mănânce Lă-

custele.

|

lar Românii din unele părţi ale Moldovei serbâză pe Sf.
Trifon de aceea, pentru că acesta, după credinţa lor, e mai
mare peste yadine, că el dacă i se serbâză giua, l6gă acestora gura, ca să nu mănânce legumele (2).

În fine trebue să mai amintesc încă şi aceea că de familia
Lăcuslei, despre care ne-a fost până aici vorba, se mai ţine
şi un alt fel de lăcustă, şi anume:
Lăcusta vînetă, lat. Pa-

ehytylus cinerascens Fabr.
Despre lăcusta

acâsta

spun

Românii din

cel ce va vedâ-o, acela va fi om

Transilvania că

bogat (3).

(1) Dat. Rom. din Şieii-Cristur lângă Bistriţa, com. de d-l Th. A. Bogdan.
(2) S. FI. Marian, Seârbătorile la Români, vol. I, p. 243—246.
(3) Cred. Rom. din Sereţel, com. de d-l Th. A. Bogdan.
!

PÂRÂITOREA.
(Psophus

stridulus Fieb.)

Pe îâneţele apătâse de pe sub pâlele munţilor, dar mai cu
s6mă pe cele de prin munţi, unde se află păduri întinse
de bragi şi de molidi, trăesce un fel de lăcustă ce-vă mai
mică decât lăcusta adevărată şi de coldre cafenie saii n6gră,
“ale cărei aripi de dinainte sunt înguste şi negre, iar cele

din dărăt mai mari şi roşii ca sângele, care, când sbâră, produce un fel de sunet pârâitor..
Acest fel de lăcustă se numesce în Bucovina: Pârâitdre
(1),
Căluţ negru (2), Cosaş roşu (3) şi Arap saii Harap (4); iar
în Transilvania: Lăcustă roșie sati Lăcustă roşietică (5), lat.

Psophus stridulus Fieb.
Numele de Pârâitore al acestui fel de lăcustă îi vine de
acolo, pentru că ea, după cum am spus, când sbâră pârâesce
cel de Căluţ-negru, pentru că corpul săi precum şi aripile

(1) Dat. Rom. din Buninţi, dict. de G. Dârja: « Cosașul cel mic, cu aripile de-asupra negre, iar cele de desupt roşii, se numesce Pârâitore,;
pentru că când sboră pârăesce.»
(2) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de 7. Ionesi, şi a celor din
Carapciu, dict. de Vas. Câreiu.
|
(3) Dat. Rom. din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan : « Cosașii, cari ai
aripi negre și rosii și carii când sbâră pârăese, se numese
Cosaşi roşi»
(4) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi: «Căluţii micuți,
cari se fac la munţi, mai ales la loc pietriş, şi cari aii aripile
de-asupra
negre, iar cele de desupt roşii se numesc Arapi, sing. Arap sai Harapi, sing. Harap.»
(5) Dat. Rom. din Sereţel, com. de d-l Th. A. Bogdan.
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cele. de dinainte îi sunt negre;
Saş roșu, pentru că
sângele; iar cel de
cum se crede şi se
de pe când aii fost
dinșii şi de atunci i

În fine Românii
şi spun

că

din

atunci, când

unele

Rom.

(2) Cred. Rom.

părţi

se arată

semn că va fi puţină râdă (2).
(1) Cred.

cel de Lăcustă roşie sait Co-

aripile sale cele din dărăt sunt roşii ca
Arap sai Harap, pentru că el, după
dice, se află prin părţile nâstre tocmai
Arapii pe la noi, atunci a venit şi el cu
se trage sămînţa prin părţile acestea (1).

din Vicovul-de-sus,

ale Transilvaniei cred

multe

Lăcuste

dict. de T. Ionesi.

din Sereţel, com. de d-l Th. A. Bogdan.

roşietlice, e

CĂLUŢUL.
(Locusta viridissima L.)

Căluțul e de două feluri: unul mai mare, iar altul mai mic.
Cel mai mare se numesce în Bucovina: Căluj, Căluf mare,
Căluj verde, Căluj de &rbă, Căluț de câmp (1), Cosaș, Cosaș
verde, Cosaș mare (2), Cosarii (3), Cobiliţă (4) şi Cobilițarii (5); în Moldova: Cosaș, Cosaș mare şi Cosaș verde (6);
în 'Ţera-Românâscă: Lăcustă verde (7); în Transilvania:

(1) Dat. Rom. din Stupca, com. de Dumitru Logigan;
—a celor din
Ilișesci; —a
celor din Pătrăuţ-pe-Siret ; — a celor din Ropcea şi Caraptii,
dict. de

Vas.

Cârcii; — a celor din Vicovul-de-sus,

dict. de T. Ionesi s—a

celor din Oprişeni, dict. de Iacob Popovici; — şi a celor din Mahală,
com. de Ionică al lui Iordache Isac.
(2) Dat. Rom. din Ilişesci; —a celor din Buninţi, dict. de G. Dârja;
—a celor din Stupea, com. de D. Logigan;—a celor din Șcheia, dict. de
Gavr. Berarii;— şi a celor din Putna, dict. de Sam. Lucaciu, Ioan Pusdrea

şi Vas.

Văcărean.

-

(3) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi.
(1) Dat.

Rom.

din Frătăuţul-vechiă,

dict. de G.

Onciul; —a

celor

din

Vicovul-de-jos, Vicovul-de-sus și Straja, dict. de T. Ionesi; — a celor din
Galanesci, dict. de Precup Galan; — și a celor din Ropcea şi Carapciii,
dict de Vas. Cârciă,
(5) Dat. Rom. din Vicovul-de-jos, dict. de Sidor Calancea.
(6) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de Iord. Bran şi Const. $. Bucan;—
a celor din Dumbrăveni, dict. de Gr. Olarii;— şi a celor
jud. Sucâva, dict. de G. Iacob.
(7) B. Nanian, Zoologia, p. 138.

din

Oprişeni,
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Căluţ (1), Căluţ de &rbă (2), Cosaciii (3), Cosaș (4) şi Lăcustă verde (5); în Bănat: Scăluș (6); iar în Ungaria: Cosaş
și Cosaș verde (7), lat. Locusta viridissima L.
Cel mai mic se numesce în Bucovina: Căluj, pl. Căluţi
şi Câiuză, Căluj mic, Căluj cenușii, Căluţ de câmp (8),

Căluț
dova:

de pământ (9), Cosaș şi Cosaș mie (10); în MolCăluj, Căluj mie şi Cosaş mie (11); iar în Unga-

(1) Sextil Puşcariu, Deminuţia
Revistă română, Vol. 1, p. 376.

în limba “românescă,

publ.

în Noza

(2) Enciclopedia română, t. ], p. 680: <Căluţ de crbă sai Lăcustă
verde (Locusta viridissima). Un insect din ordinea ortopterelor. Antenele
sunt mai lungi ca corpul... Se nutresce cu musce și omide. Produce

un sgomot particular, ciripire, prin frecarea aripilor, Se află prin

câm-

pii şi holde»

(3) Sext. Puşcariu, op. cit., p. 376.
(4) Enciclopedia română, t. Il, p. 376; — Ar. Densuşian în Revista
crilică-literară, an. IV, p. 48: «Curi6să este susţinerea d-lui Mayer că
Lăcusta

ar fi un

în

1534-1540 de un Domn

anii

împrumut,

pe când

cronicele

al Moldovei

n6stre ne

vorbesc

batjocorit Lăcustă

încă

Vodă,

fiind că sub el Zăcustele ai prădut ţâra, iar Căluţ şi Cosaş sunt numai
nisce specii de lăcuste, iar o lăcustă numită Înşelătorie nu există în
în limba română, ci este o traducere a germanului Satteltrăger.»
(5) Enciclopedia română, t. 1, p. 680.— După cât îmi este mie până
acuma cunoscut, poporul înţelege sub cuv. Lăcustă numai insectul nu-

mit lat. Pachytylus migratorius L. sai Acridium migratorium, germ.
Zug-Heuschrecke, Wander-Heuschrecke. Prin urmare eu cred că Ldcusta verde este numai o simplă traducere din lat. Locusta viridissima.
(6) Com. de d-l Ioan Pâșlea, învăţător la şc6la de lemnărit din Câmpu-

lung:

<În Bănat cosașu! cel mare

numesce Scăluş.»
47)

Com.

de

și verde,

d-l

El.

cari cel mai frumos

se află

Pop:

«Cosaşii

sunt

de mai

multe

e Cosaşul verde, care e și mai mare.

prin erburi şi sboră făcând mari sărituri
îi numesce cu numele colectiv de Cosaş.»

(8) Dat. Rom.

care

prin 6rbă,

din cele mai multe

în

feluri,

forma puricelui.

comune din Bucovina,

— a celor din Dumbrăveni,
Sucâva,

între

Ei trăesc vara
Poporul

precum: din

Carapeiiă, dict. de Vas. Cârciu; — din Frătăuţul-vechii, dict.
ciul; — şi din Ilișesci, audit singur încă pe când eram mic.
(9) Dat. Rom. din Oprişeni, diet. de Iacob Popovici.
i
(10) Dat. Rom. din Buninţi, dict. de George Dârja; — a
Şcheia, dict. de Gavr. Berarii; — a celor din Putna, dict. de
gurean; — şi a celor din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan.
(11) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de ord. Bran și de Cost.
şeni, jud.

se

o

de G. On-

celor
Vas.

din
Un-

S. Bucan;

dict. de Gr. Olariu; — şi a celor din Opri-

dict. de George

Iacob.

.
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ria:

:Cosaș. şi Cosaș

„Căluţul

saii

mic (1), lat. Locusta

Cosașul

mare

pe spate de col6re verde ca
mesce

el și Căluţ

sai

Cosaș

e cam

de

6rba,

din

verde,

26

cantans
mm.

care

iar pe

de

Charp.
lung

causă

de desupt

şi

se nuadecă

pe pântece e alb. El petrece de regulă prin 6rbă, de aceea
se numesce și Căluj saii Cosaș de 6rbă (2).
Căluţul sait Cosaşul mic e numai de 22 mm. de lung şi
pe spate în genere cafeniii-întunecat, iar laturile pântecelui
verqi (3).
Căluţul

mie

trăesce

de regulă,

Şi, fiind scorţos la picire,
ca

ca şi cel mare,

firâesce,

adecă cântă

pe

fineţe

într'însele

?'ntr'o scripcă (4).

Numirea
insecte

de Căluţi sai

le vine

de acolo,

Căiuţi a acestor
după

cum

spun

două

specii de

o s6mă de Români

din Bucovina, pentru că ai ochi mari boldiţi, şi cap ca la
cai, şi pentru că sar prin 6rbă ca şi caii cei împiedicaţi de
picidrele dinainte (5).
a
|
Numirea

de

Cosaș

le .vine

de-acolo,

pentru

că, după cum

spun o s6mă de Români din Bucovina, firăese, adecă produc un fel de jirăit saii sunet din picidre şi din aripi ca şi
când ar cosi cine-vă
câsa (6).

6rbă,

sai

ca şi

când

ar bate

cine-vă

(1) Com. de d-l El. Pop.
PR
(2) După spusa Rom. din Putna, dict. de Vas. Văcărean şi Sam. Lucaciit,
(3) După spusa Rom. din Putna, dict. de Vas. Văcărean; — şi a celor

din

Oprişeni,

dict. de Iac. Popovici:

mânt vine ca arama întunecat».

(4) Dicţ. de Iac. Popovici.
(5) După spusa Rom. din Oprişeni,
din Vicovul-de-sus,

dict. de

«Căluţul

mic

"

sai

Căluţul

de pă-

dict. de Iac. Popovici; — a celor

'T. Ionesi;
—a

celor Qin

Putna, dict. de Vas.

Văcărean; — a celor din Igesci, dict. de I. Danilescu: «Se numesc Căluţi pentru că sar prin 6rbă ca caii»; — şi a celor din Budeniţ,. dict.
de Măr. Dutcă: <Căluțul de erbă sai Căluțul mie se numesce de aceea
ast-fel, fiind-că sare ca un cdăluz.»
E
(6) După spusa Rom. din Şcheia, dict. de Gavr. Berariă; — a celor
din Prătăuţul-vechiă, dict, de G. Onciul: «Cântecul Căluţului e
ca şi
când cine-vă ar bate cssa»>; — a celor din Vicovul-de-sus, dict. de T.
Ionesi; — şi a celor din Putna, dict. de Sam. Lucaciu; — S. FI. Marian,
Ornitologia pop. rom., t. 1, p. 59: «De altă parte sute şi mii de Câluţi
saă Cătuţi şi Căluşei sar în colo și'n coce prin 6rbă, producând prin

'
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„Mai departe se numesc ei Cosaşi şi de aceea, pentru că taie
6rba ca şi când ar cosi-o (1), precum şi pentru că petrec nu

-

numai prin 6rbă, ci şi pe cosiri, adecă pe fânețe cosite (2).
După o legendă din Transilvania însă, şi anume din comuna Fărăgăi, Căluţul mare se numesce de aceea şi Cosaș,
pentru că el dintru început întru adevăr a fost cosaş.
lată şi legenda respectivă:
«Pe vremea când Sfântul Iosif şi cu Domnul Christos

erai ascunşi de frica păgânilor în nisce erburi înalte până
în brâu, se gice că ar fi venit un cosaș mare, mare, care
aveă o c6să cât trei, ca să cos6scă 6rba în care erai ascunși Josif şi cu Christos.
«Domnul Christos, vădându-l că a venit să cos6scă şi tomendu-se ca nu cum-vă prin cosirea erbii să fie descoperit

de păgâni, l-a rugat să nu cosâscă.
«Cosaşul însă, pe lângă t6tă rugămintea Domnului Christos,
a început să
gân, şi apoi
prindă.
__«Dommnul
ca să-i facă

cosâscă câmpia în ciudă, că 6r şi el eră
de vrut ar fi vrut şi el cu tot sufletul ca

păsă-l

Christos, văgend acâsta, se rugă lui Dumnedeii
piedici cât de mari, căci nu sosise încă sâra şi

eră cât'pe'aică:să-se gate câmpul.
«Dumnedei

limba în gură
«Cosaşul

îl ascultă

şi a dat o căldură

de ţi se uscă şi

de înfierbinţelă.

însă își 'aruncă-tâte. hainele. de pe , el de se lăsă

numai în cămaşe și cosiă din grei, fără de a luă în semă
căldura şi năduful cel mare.
«Dumnegei, vădând că nu e modru de împiedicare, a dat
rea şi uriîtă, de să nu-ţi scoţi nici cânele

o vreme

din casă.

« Cosaşul însă îşi îmbrăcă tâte hainele şi haida iarăşi «ctors,
ciors» mai departe, tăind nisce brazde cât drumul de late.
«Domnul Christos, vădând sporul cosaşului, tremură ca

săriturile lor un fel de sunet, ce sâmă&nă f6rte mult cu sunetul ce-l produc cosaşii când cosese, din care causă în unele locuri se mai numesc
aceste mici vietăţi încă și Cosaşi.»

(1) După spusa Rom. din Putna, dict. de Vas. Vacărean şi I. Pusdrea,
(2) După spusa Rom. din Moldova, com. Paşcani, dict, de Iord. Bran:
« Cosaşul

se

numesce. ast-fel pentru

că

trăesce-pe

cosire.>
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varga

de frică că l-or

îngenunchiă

şi începu

află păgânii, şi aşă necăjit cum eră,
a-l blestemă

gicând:

«Afurisit să fil. tu, cosaşule blestemat şi neascultător! şi
cât timp vei mai trăi de acuma înainte, alta nimic'să nu
faci, ci mereii să tot cosesci, şi nici când nică un spor să nu
ai!

Până

va

fi lumea

să

trăesci

tot printre

printre cari alergând, să-ţi taie picidrele
mai ascultat!

Gmeni

ca pedâpsă

cosași,

că nu

«Omul-cosaş, cum a audit acest blestem, îndată s'a şi schim-

bat într'o gujulie mică şi verde ca 6rba

şi lungă în picidre,

care şi astăgi se mai vede prin fîneţe şi rîturi

alergând

și să-

rind printre firele de €rbă și alergând
pe dinaintea c6selor
Gmenilor muncitori.
«Şi acâstă gujulie se châmă Cosaș» (1).
O altă legendă, tot din /ransilvania, com. Budac, care
ne arată de unde şi de cândi
se trage Călufului mare numirea de Cosaş, sună precum urmâză:
«Când s'a născut Domnul

Christos, tâte vitele, câte se aflaii

în staulul unde s'a născut el, erai late de flămânde, iar ca
să

vină

cine-vă şi să le arunce în iesle măcar o mână de fân,

nici vorbă,
«Maica Domnului
arunce

măcar

vre-o

l-a rugat pe stăpânul de casă ca să le
furcă

vite, v&gându-le cu părul
slăbite

de fân, că îi eră

întors pe

spate

milă

de bietele -

de Nămângite și

ce erai.

«Jupânul gazda însă îi răspunse, dând din umere, că el nu
are nici o mână de fân, fiind-că totul s'a gătat şi de aceea;
măcar

să vreă, n'are

ce să. le deă..

— <Apoi de ce n'ai făcut mai mult fân astă vară? —î1î întrebă Maica Preacurată.
—

«De

ce?...

de

aceea,

că mi-a fost lene să cosesc:—fu

răspunsul gazdei.
— «Noa! dacă stă trâba aşă,—iîi qise Maica sfântă mai departe supărată, — în Cosaș ai să te prefacă şi vi6ţa-ţi întrâgă
nimic n'o să lucri alt ce-vă decât ca din zori de diminâţă şi
până în umbra nopţii necontenit să tot cosesci şi cu tâte

acestea nici un spor să n'ai!
(1) Com.

de-d-l Th. A. Bogdan.
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«Și cum a rostit Maica preacurată cuvintele acestea, jupânul
gazdă, cel nepăsător de vitele sale, s'a prefăcut într'un Cosaș,
şi Cosaș a rămas şi până în giua de ai» (1).
Căluţii, atât cei mari cât şi cei mici, se arată mai tare în
timpul verii, şi anume când e căldura mai mare (2).
Ei încep de regulă a firăi, adică a'cântă cam de pe la
mijlocul lui Iulie, cântă t6tă luna lui August, precum şi o
bucată din Septemvrie, şi apoi încâtă de țirăit (3).
Iar când ţirăesc sai cântă tare e un semn că va fi vreme

bună, (4) pentru că ei firăese în genere numai atunci când e
saii când are să fie secetă, iar când e pldie atunci nu ţirăesc (5).
Când prind nemijlocit după o plâie iară-şi a țirăă, atunci

asemenea

e semn

de vreme

bună

(6).

În anii, în cari se arată mulţi Câluţi saii Cosași, spun Românii din Bucovina, că va fi f6mete mare de fân, pentru că
ei mănâncă atunci î6rte tare ârba (7).
|
Românii din unele părţi ale Transilvaniei însă cred şi spun

că atunci când se arată mulți
iar când

Tot

se arată

la Românii

acestă

credinţă,

Cel ce va
grase

Cosași e semn de un an bun,

puţini e semn

din

încă

ved6

de

Transilvania

şi cea următâre

de

timpuriii

an sărac (8).

mai

există,

|

pe lângă

şi anume:

Cosași,

acela

va

av

vite

(9),

(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(2) După spusa Rom. din Ilișesci, com. de cumnatul mei
Ghiuţă, și a celor din Putna, dict. de I. Pusdrea.
(3) După spusa Rom. din Oprişeni, dict de Iac. Popovici.

Ermolaiii

(4) Dto.

(5) După

spusa Rom. din Șcheia, dict. de Gavr. Berarii; — a celor din

Putna, dict. de Văs. Văcărean şi I. Pusdrea: «Cosaşul se arată numai la
secetă, iar la plâie nu se arată nici odată.»
(6) După spusa Rom. din Carapciu, diet. de Vas. Câreiii.
(7) După spusa Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi; — a celor
din Putna, dict. de I. Pusdrea; — şi a celor din Galanesci, dict. de Precup

Galan:

«Când

şi e mare

sunt mulţi

secetă,

atunci

Cosaşi sati Cobilife, după cum le mai spun unii,
pase

mai

t6tă

&rba şi mai ales pe cea mai mică.»

(8) Cred. Rom. din Fărăgăii, com. de 4-l Th. A. Bogdan: «Vai de anul

în care sunt furnici mulie şi cosaşi puţini»;—- şi a celor din Bistriţa:
« Cosaşi mulţi a fi, e semn de an bun, iar când nu sunt Cosași mulţi,
cruţă

ce ai.»

(9) Cred. Rom.

din Cosma,

com. de d-l Th. A. Bogdan.
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Când

sunt mulţi

Călaţi,

atunci

întrebuinţâză, cu deosebire pe
culeg de pe fânețe şi-i pun în
așă prind apoi pesci cu dînşii,
cum şi un fel de pesci mici, numiţi

păscarii

din . Bucovina

îi

cei mici, la prins pesce, Îi
undiţă. Câluţii se mişcă, şi
și mai cu s6mă păstrâvi preîn unele părţi ale Bucovinei,

precum bună-6ră în Vicovul-de-sus,porșori, saii procșori, sing.
porșor și procşor şi coblici, sing. coblic, iar în altele poreiui-

şori, sing. porcuşor (1).
O s&mă de Români însă nu numai

că-i

întrebuinţeză

la

prinsul pescilor, ci atât pe cei mari, cât şi pe cei mici, îi strîng

şi-i dau la găini de mâncat

(2).

(1) Dat. Rom. din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi;—a celor din Buninţi,
dict. de G. Dârja;
— şi a celor din Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan: « Cosaşii vergi ca 6rba sunt mari și muşcă, dar mușcătura lor nu strică,
pentru că nu e venin6să. Cosaşii mici sati Căluţii se întrebuinţeză la
prins pesci şi mai cu sâmă păstrăvi.»
- (2) Dat. Rom. din Vicovul-de-jos, com. de George Chifan, stud. gimn.

CĂLUŞELUL.
(Deetieus rerrucivorus L.)
Afară

de călufii, despre

care

premergător, mai cunose Românii
după

nume.

Acela

ne-a

fost vorba în articolul

încă şi un alt tel de căluţ

e Călușelul (1) numit altmintrelea în Bu-

covina și Căluț pestriţ, Căluj roşielic, Căluj gălbiiă (2) şi
Cosaș pestrij (3); în Moldova: Cosaș roșietec şi Cosaş gălbi (4); în Transilvania: Călușel (5); iară în Ţ6ra-Românâscă
Călușel şi Lăcustă de 6rbă (6), lat. Decticus verrucivorus L.
Căluşelul

e cam

sait, Cosașul.

de aceeaşi

mărime

ca

și

Căluţul

mare

Se deosibesce însă de acesta atât prin colârea

corpului, cât şi prin a aripilor sale. Pe
prisne verde, pe atunci corpul acestuia
tic sati cărămigiu şi împestriţat ici-colea
mai cu s6mă pe aripile cele dinainte sati

când cel dintâii e
e mai mult TOŞIecu puiuţi cafenii şi
de-asupra, iar pân-

(1) Dat. Rom. din Ilișesci şi Știulbicani, precum şi din alte sate din
Bucovina.
(2) Dat. Rom. din Igesci, dict. de 1. Danilescu: <Căluţii sunt de mai
multe

feluri

şi se deosibese

unii

de alţii nu

numai

după

mărime,

ci și

după col6re. Așă unii sunt vergă, alţii gălbii, şi iarăşi alţii roşietici şi
cu puiuţi pe dînşii.»
(3) Dat. Rom. din Buninţi, dict. de G. Dârja;—a celor din Şcheia, dict.
de Gavr. Berarii ;— şi a celor din Putna, dict. de Vas. Văcărean.
(4) Dat. Rom. din Pășcani, dict. de Iord. Bran şi Const. S. Bucan.

(5) Com. de d-l Andr. Bârsan, prof. în Braşov: «Sub Căluşei se înțeleg în Drăgu ş, com. Făgărașului, după comunicarea d-lui prof Dim,
Făgărăşan, un soi de lăcuste.»
(6) V. S. Moga, Lăcusta călătăre, publ. în Albina, an. II, Bucuresci

1899, p. 1 265.
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tecele

îi. este mai

mult

gălbiă,

din

care

causă se şi numesce

el apoi în cele mai multe părți Câlauz sai Cosaș pestriț şi
Căluj saii Cosaş gălbiii.
|
Afară de acâsta, Călușelul are încă şi o gură f6rte puternică,

din

care

causă o s6mă de Români din Ţera-Românâscă

îl întrebuinţeză la scâterea negilor sai negeilor de pe mâni
saii de pe corp. Când Călușelul este apropiat cu gura de
un 7eg sai negel, acesta este smuls de pe corpul omului cu
rădăcina cu tot cu o iuţâlă de necrequt (1).

(1) V. S. Moga,op. cit., p. 1265.

GRIERUL.

Grierul

se mai

(Gryllus

campestris L.)

numesce

în

Bucovina

încă

şi Grieruş

şi

Greluş; în Moldova: Grier (1), Greuruș şi Griuruș (2); în
Țera-Românâscă: Greer (3), Greere, Greeruș (4); în 'Transil-

vania:

Grier

şi Grieruș (5); în Banat:

în Ţâra Ungurescă:
din Macedonia:

Grierul
de casă.

Țingiră şi Țiripuliă (8).

de câmp, numit

(1) Rîndunica,

revistă

1893, p. 105.

Rom.

din

literară,

Paşcani,

unul de câmp şi altul

altmintrelea

Căluţ de câmp (9) şi

(2) Dat.

Greeruș şi Grelug (6);

şi Greuruș (7); iar la Românii

e de două feluri şi anume:

Grierul

Călușel,

Greluș

sciinţifică

dict.

în Bucovina

Seripeăraș (10), lat.
şi foleloristică,

de Iord.

Bran:

încă şi

Gryllus
an. I., Iași

<Greuruşul e de două

feluri: de câmp şi de casă, şi aceştiă în privinţa colorii corpului sunt
de mai multe feluri.»
(3) B. Nanian, Zoologia, p. 138;—D. Ananeseu, Zoologia, p. 219.
(4) 1.

curesci

Şăinean,,. : Încercare. asupra

semusiologiei. limbii

române,

Bu-

p. 479;— G. Cătană,

Po-

1887, p. 91.

(5) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
(6) Familia, an. XXVI, Oradea- mare 1890,

veştile Banatului,

t. INI, Gherla 1895, p. 35.

(7) Com. de d-l'El. Pop: <Greluşul e de două feluri: de câmp

și de

casă.»
(8) Com.

de

d-l Per.

Papahagi:

«Țingiră

de greere, care trăesce lângă cuptâre
mod curb și cântă într'una.»
(9) Dat.

Rom.

din

(Epir)

şi Țiripulii

şi în câmpie; îşi face

Mitocul- Dragomirnei,

sat în

distr.

Frătăuţul-vechiil.
(10) Dat. Rom. din Tereblecea, sat. în distr. Siretului.

e un fel

gaură în

Sucevei,

și în
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campestris I.. se deosebesce de
lus domesticus

Grierul de câmp
scurtuţ, iar

Grierul de casă, lat. Gryl-

L. atât prin mărime

cât şi prin

coldre.

e negru, are cap mare, bolocănos şi corp

Grierul

de casă e ce-vă

mai subţirel şi mai lun-

găreţ, are cap mai mic şi col6re gălbinie.
Despre aceşti doi Grieri şi. cu deosebire despre
casă, Românii din

Transilvania,

şi anume

cel

de

cei din Abafaia

lângă Reghin, aii următârea legenaă:
«Se gice şi se povestesce, că pe vremea Nasceriă Domnului Christos eră-o păsăruică frumâsă ca şi care nică una
nu eră aşă de frumâsă, căci doar, cum o şi fi, când ea avea
pene galbene ca aurul, clonţ frumos ca argintul, şi apoi un
trupşor subţirel şi drăguţ, de să te tot uiţi la ea. Dar pe
cât eră de frumâsă, pe atâta eră şi de sburdalnică, neas-

timp&rată şi neascultătâre.
«Păsruica acesta eră prietenă bună cu Maica sfântă, căci
doar şi că îi plăcea cântările păs&ruicilor cu glasul mândru.
«Când eră Maica sfântă supărată, ea veniă şi o mângâiă
cântându-i cântece de-ţi storceă lacrămi din ochi şi te înveseliă, de ai fi fost şi pe patul

morţii.

< Maica sfântă încă o ajută pe fruin6sa ei păsăruică, când
o ajungea ce-vă necazuri, aşă când i se strică cuibul, ea îi
ajută să şi-l clădâscă.
«După ce însă Maica sfântă a avut pe Domnul Christos,
prietenia

între

dînsa

şi

păsăruica

cea

frumâsă

s'a

stricat,

că păsăruicii nu-i plăceau copiii şi mai cu s6mă când îi augiă
plângând, gândind că-i batjocorese cântecul. Pentru aceea de
câte oră îl vedeă pe Domnul Christos t6t-deauna îl batjocoriă scâncindu-se şi schimosindu-se: gri, gri, gri;— gri,
gri, gri.
« Domnul Christos, audind-o se speriă de ea şi plângea
de te loviă mila.
<Alaica

sfântă,

văgând

de la casă, blestemând-o

obrăznicia

păsăruicii,

ca din frumâsă,

cum

a alungat-o

e, să se facă

una dintre cele. mai urîte gujulii, şi trăind numai în scânceli să cânte diua şi n6ptea numai tot grigri, gri; grigri,

gri, în semn: de

ped&psă, că şi-a bătut joe de copilul

lui

Dumnedei.

«De atunci paserea

aceea nu mai trăesce, ba nici pomană
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„nu mai este din viţa şi parodiţa ei, căci câte trăia pe atunci
din felul ei, tâte s'aii schimbat în Grieruşi cântândşi până
în diua de adi pe la vatra focului, batjocorind şi acum copiii
6menilor cu gri, gri; grigri, gri (1).
O. altă legendă a Grierului, tot din Transilvania, com.
Țagşor pe Câmpie, sună precum urmâză:
«Pe vremea lui Alexandru împerat trăiă un fecior frumos
ca o.fată de 16 ani şi harnic de n'aveă soţie, dar posnaş
de-i merse vestea şi povestea peste tâte ţările.
«Fetele de împărați se mustraii aruncându-şi câte în lună
şi în s6re, povestindu-se şi hulindu-se de erai de mirare la
t6te n&murile. Fie-care se ţineă că numai a ei trehue să fie,
că numai ea e vrednică de un bărbăţel ca el.
«Eră şi frumos feciorul acela de n'aveă soţie. Dar apoi
când îl augiai cântând, te făceă de-ţi sta mintea în loc, aşă

glas mândru şi plăcut aveă.
«Nu-i vorbă chiar şi mamele

fetelor se îndrăgiseră. în el,

ba şi împărații moşnegi cu barba până la genunehe încăîîşi
dădeaii genele şi sprincenele lor stufâse în lături ca să vadă.

pe fătul cel frumos ca o minune şi scump ca un boţ de aur.
«T6tă lumea îl plăceă, numai Alezandru âmperat nu-l putea
vedă în ochi, atât de urît îi eră. Căci cum, Dâmne,nu l-a avâ
urit, când el eră împăratul cel mai mare şi mai vestit din
lume, şi tot nu eră băgat în sâmă nici pe departe de fetele
celor-lalţi împărați. Din pricina acâsta s'a şi început: apoi

o ură între ei, de nici S6rele, care pe atunci umblă pe pămiînt, nu i-a putut împăcă,

«Alezandru

âmperat s'ar fi împăcat

frumos, pe lângă învoi6la,
poveşti la drăguța sa.

bucuros

ca el.nici când

să nu

cu cel Făt:
mârgă

în

«Pet-frumos însă îşi bătea joc de învoila lui Alexandr a
împerat, şi în ciuda lui tot mai: des se duceă la drăguţa lui,
şi-i cântă câte numai le sciă.
« Sorele, vădând batjocura ce o făceă Fet-frumos, la luat
odată la fugă şi l-a alungat așşă de mult că, din alb şi frumos cum eră, sa făcut negru ca cărbunele, şi din mare şi!
voinic ce eră, s'a făcut numai cât o alună, ascungându-se la
(1) Com.

de d-l Th. A. Bogdan.

Marian, Insectele.

34
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o femee

săracă

sub

vatra focului, de unde

strigând femeii:

«griji, : griji, griji; griji, griji, griji! ca să nu mă găs6scă
Sorele!» s'a prefăcut în Grieruș.
«S6rele, augindu-l, i-a. gis:
„— «No! tot acolo să şedgi,. şi flămând

şi însetat giua

şi

n6ptea să tot strigi numai tot: griji, griji, grizi! griji, griji,
griji!
«Fetele cele frumâse, augind de întîmplarea aceea, s'au supărat răi, şi, prefăcându-se şi ele în Purnici, i-ait cărat de
mâncare bietului Grieruș, şi îi ceară încă şi în giua.de adi,

ca să nu mâră de î6me (1)».
Grierul de câmp, după credinţa Românilor din Bucovina,
e năsdrăvan şi cu mult mai tare de fire decât Cocoșul,
pentru că el cântă nu numai diua, ci şi după ce înserâză
până la miedul nopţii. El cântă adecă şi asupra Puterii
nopții.

Şi fiind-că Grierul are o fire atât de tare, de aceea cântă
el pretutindeni nu numai în locurile cele î6rte adeseori
cercetate de 6meni, ci chiar până şi în cele mai singuratice
şi pustii, fără ca Puterea nopţii să aibă vre-o înriurire Greşicare asupra lui.:

Din potrivă, dacă s'ar încumetă şi ar cântă vre-un cocoş
în ast-iel de locuri singuratice şi pustii, atunci Puterea-nopţii
cu mult mai uşor ar înriuri asupra lui şii forte lesne ar put

să slăbâscă ae fire.
“Prin urmare un om, care e nevoit să potrâcă n6ptea într'un loc singuratic, într'o pustietate, cum aude un Grieruș:
cântând în apropierea sa, îndată se mai liniştesce.

Fiind Grierul năsdrăvan şi.ca atare putând el cântă până
la miedul nopţii, de aceea se:mai numesce el de către unit
din Români încă şi Cocoșel de nopte sai Cocoșel de miezul
nopții.
În sfârşit, tot pentru că Grierul e năsdrăvan, cun6sce el
îndată atât pe omul pe al cărui câmp saii în a cărui casă
petrece, cât şi pe cel străin. De aceea el nici când nu face
celui de casă sai celui cu câmpul vre-un răi saii daună,

afară dâr numai
(1)

Com.

atunci când e zidărit. Celui străin însă nu.

de d-l Th.A

Bogdan.

-
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odată

îi face câte o stricăciune,

"uită,

adecă

saii îi râde

care n'o pâte

straiele, saii i se bagă

aşă de lesne
în

urechi, sai

altele de asemenea îi face (1).
Sunetele, ce le produce Grierul de câmp cât şi cel de casă
prin frecarea aripilor una de alta şi prin mişcarea picidrelor

din dărăt, se exprimă

în genere de către toţi Românii din

Bucovina prin verbele a fîrâ: și a cântă, pentru că Grierul,
după cum am amintit mai sus, e încă un fel de cocoșel.

Grierul fârâesce sai
până

către

sfârşitul

cântă de cum

tâmnei,

când

Jârâitul lui însă însemnâză

se desprimăvărâză

începe

şi

a se răci.

nu numai desfătare, ci el pre-

vestesce adesea-ori şi schimbarea timpului. Din causa acâsta
apoi Grierul se şi consideră de către toţi Românii şi mai
ales de către cei din Bucovina de un vestitor al vremii.
Așă cei mai mulţi Români din Bucovina cred şi spun că
atunci când cântă Grierul-de-câmp cu capul afară, adecă
spre gura borţii în care locuesce, e un semn, că are săfie
vreme

bună,

frumâsă,

senină,

căldur6să,

iar

când

cântă

cu

capul în bortă şi cu abdomenul întors spre gura acesteia,
are să fie vreme rea, posomorită, vînturâsă, ploidsă şi frigur6să, căci precum s'a întors el în borta sa, așă se vor întârce şi norii şi va plouă (2)..

- Alţii însă spun că
mai

des,

are

să

fie

atunci,

când

moloșag,

cântă

adecă

G'rierii

vreme

mâle,

de câmp
iar când

cântă mai rar, are să fie vreme bună, senină (3).
Alţii iarăşi dic că dacă Grierul de câmp cântă tare, are
să se facă vreme

bună,

iar dacă

cântă

mai

încet

are să se

facă 'vreme rea (4).

()

Cred.

Rom.

din Volcineţ,

sat în “dist

Siretului,

dict. de Ioan Mo-

rariii, și com. de Al. Jijie, stud. gimn.
“(2) Cred. Rom. din Mihoveni, Mitocul-Dragomirnei şi Costina, sate în
distr.

Sucevei; — a celor din Volovăţ, sat în distr. Rădăuţului; — a celor

din Pătrăuţi-pe-Siret, sat în-distr. Storojineţului, com. de mai mulţi stud.
gimn.;—şi a celor din Pârtescii-de- -sus, sat în distr. Homor ului, dit, de
Domnica Bărănaiii.
(3) Cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, sat în distr. Rădăuţului, com.
de

G.

Telâga,

stud. gimn.

(4) Cred. Rom.

din Bilca, dict. de Gatrina Crăsnean.
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o femee

săracă

sub

vatra focului, de unde

strigând îemeii:

«griji, griji, -griji; griji, griji, grijă! ca să nu mă găsâscă
Soreleb» s'a prefăcut în Grieruș.
«Sorele, augindu-], i-a. gis:
„— «No! tot acolo să şegi,.

şi

flămând

şi însetat diua

si

n6ptea să tot strigi numai tot: griji, griji, grizi! griji, griji,
griji!
«Fetele cele frumâse, augind de întîmplarea aceea, s'au su-

părat. răi, şi, prefăcându-se
mâncare

bietului

Grieruș,

ca să nu mâră de f6me
Grierul

şi ele în Purnici, i-aii cărat de
şi îi cară

încă

şi în giua.de adi,

(1)».

de

câmp,

după

e năsdrăvan

şi cu

mult

credinţa

mai

Românilor

tare

din Bucovina,

de fire decât

Cocoșul,

pentru că el cântă nu numai diua, ci şi după ce înserâză
până la miedul nopţii. El cântă adecă şi asupra Puterii
nopții.

Și fiind-că Grierul are o fire atât de tare, de aceea cântă
el pretutindeni nu numai în locurile cele f6rte adese-ori
cercetate de Gmeni, ci chiar până şi în cele mai singuratice
şi pustii, fără ca Puterea nopții să aibă vre-o înriurire Greşicare asupra lui.:

Din potrivă, dacă s'ar încumată

și ar cântă vre-un cocoş

în ast-fel de locuri singuratice şi pustii, atunci Puterea-nopții
cu muit mai uşor ar înriuri asupra lui şi fârte lesne ar put6
să slăbâscă de fire.
Prin urmare un om, care e nevoit să potrâcă n6ptea într'un loc singuratie, într'o pustietate, cum aude un Grieruş:
cântând în apropierea sa, îndată se mai liniştesce.
Fiina Grierul năsdrăvan şi.ca atare putând el cântă până
la miedul nopţii, de aceea se mai numesce el de către unii
din Români încă şi Cocoșel de nple saii Cocoșel de miezul
nopţii.

În sfârşit, tot pentru

că Grierul e năsdrăvan,

cunbsce el

îndată atât pe omul pe al cărui câmp sait în a cărui casă
petrece, cât şi pe cel străin. De aceea el nici când nu face
celui de casă sait celui cu câmpul vre-un răi sai daună,

afară dâr numai
(1)

Com.

atunci când e zidărit. Celui străin însă nu

de d-l Th.A

Bogdan.

-
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odată

îi face

câte

o

stricăciune,

care

n'o

pâte

aşă

de

lesne

"uită, adecă saii îi râde straiele, saii i se bagă în urechi, sai
altele de asemenea îi face (1).
Sunetele, ce le produce Grierul de câmp cât şi cel de casă
prin frecarea aripilor una de alta și prin mişcarea picidrelor
din dărăt, se exprimă în genere de către toţi Românii din
Bucovina prin verbele a fîrăi şi a cântă, pentru că Grierul,
după cum am amintit mai sus, e încă un fel de cocoșel.

„ Grierul fârâesce sau
până

către

cântă de cum

sfârșitul tâmnei,

când

J ârâitul lui însă însemn6ză

se desprimăvărâză

începe

şi

a se răci.

nu numai desfătare, ci el pre-

vestesce adesea-ori şi schimbarea timpului. Din causa acâsta
apoi Grierul se şi consideră de către toţi Românii şi mai
ales 'de către cei din Bucovina: de un vestitor al vremii.
Aşă cei mai mulţi Români din Bucovina cred şi spun că
atunci

când

cântă

Grierul-de-câmp

cu

capul

afară,

adecă

spre gura borţii în care locuesce, e un semn, că are săfie
vreme bună, frumâsă, senină, căldurâsă, iar când cântă cu
capul în bortă şi cu abdomenul întors spre gura acesteia,
are să fie vreme rea, posomorită, vînturâsă, ploi6să şi frigur6să, căci precum s'a întors el în borta sa, aşă se vor în-

târce şi norii şi va plouă (2)..
- Alţii însă spun că atunci, când
mai

des,

are

să

fie

moloșag,

cântă

adecă

Grierii

vreme

mâle,

de câmp
iar când

cântă mai rar, are să fie vreme bună, senină (3).'
Alţii iarăşi die că dacă Grierul de câmp cântă tare, are
să se facă

vreme

bună,

iar dacă

cântă

mai

încet

are să se

facă 'vreme:rea (4).

(1) Cred. Rom.
rari, și com. de
(2) Cred. Rom.
distr. Sucevei; —

din Volcineţ, sat în dist. Siretului, dict.: de Ioan MoA]. Jijie, stud. gimn.
din Mihoveni, Mitocul-Dragomirnei şi Costina, sate în
a celor din Volovăţ, sat în distr. Rădăuţului; — a celor

din Pătrăuţi-pe-Siret, sat în-distr. Storojineţului, com. de mai mulţi stud.
gimn.;—şi a celor din Pârtescii-de- -sus, sat în distr. Homorului,
Domnica Bărănaiit.

dict, de

(3) Cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, sat în distr. Rădăuţului, com.
de G. Telega, stud. gimn.
(4) Cred. Rom. din Bilca, dict. de Catrina Crăsnean.
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În

sfârşit dic unii că dacă Grierul de câmp

cântă, va urmă

vreme bună, iar dacă nu cântă va urmă vreme reă (1). :
De regulă însă se crede că atunci, când cântă Grierul de
câmp şi mai ales .pe timpul cositului, are să plouă cât de
curând, iar când nu cântă, atunci are să fie vreme bună (9)...
"Pe când Grierul de câmp prevestesce, după cum am v&dut,
numai schimbarea timpului, pe atunci Grierul de casă prevestesce nu numai schimbarea timpului, ci şi alte întîmplări.
" Așă, când cântă grierul acesta cu capul în bortă,secrede
că stăpânului de casă îi va merge ră, iar când cântă cu capul

afară, îi va merge

bine (3).

Când cântă tare e veste de bucurie, iar când cântă mai
încet e veste reă de supărare; ori când cântă tare, se va
face afară vreme mâle sait are să plouă, iar când cântă în-

cet va fi secetă (4).
Când

cântă

s6ra

-

-

va fi vreme

bună,

iar când

cântă

dimi-

n6ţa vor veni ospeţi (5).
Când cântă înainte de ce are să călătorâscă unde-vă stăpânul casei, sai şi altul cine-vă dintre căseni, e semn. răi,
căci .atuncă respectivului trebue numai decât să i se în-

tîmple vre-o. nenorocire saii o altă neplăcere
sa, sait se va întârce cu o pagubă acasă (6).
În fine se mai

crede

că dacă

unui

om

în

călătoria

are să i

se întîm-

ple vre-o nenorocire, atunci Grierul-de-casă vine cu vre-o
două sai trei gile înainte de acâsta și cântă vre-o două sati
trei seri în casa omului aceluia, iar după ce a suferit omul
nefericirea, se duce iarăşi de la casa lui (2).

După

credinţa Românilor

din ]7oldova, cântatul sai ţirâi-

(1) Cred. Rom. din Buninţi, com. de Vas. Strachină, stud. gimn.
(2) Credinţă forte lăţită în Bucovina.
(3) Cred. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga, stud. gimn.
(4) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Catrina Epure;—SS. Fl. Marian,
Sărbătorile la Români, vol. IL, p. 121.
.
(5) Cred. Rom. din Cireș, sat în distr. Storojineţului, dict.
de Domnica

Burla.

(5) Cred.

|

Rom.

din

Fundul-Sadovei,

.

sat în

.

distr.

Câmpulungului,

„dict. de Catrina Latiş.
(7) Cred. Rom. din Bosanci, sat în distr. Sucevei, com
stud. gimn.
.
i

de Sim. Sutu,
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tul -Grierilo” de casă prevestesce noroc (1), iar după a celor
din Banat şi Transilvania nenorocire sati chiar morte.
lată ce scrie d-l A Iana în privinţa credinţei Românilor

din Banat:
_«Se întîmplă cu deosebire în zidurile vechi, că îndată ce
s6rele apune şi începe a înseră, Grierușii încep a cântă.
Acâstă cântare, în felul ei, se consideră. de popor de 6recare semn pentru respectiva casă ori familie, cregându-se
că dacă cântă Grierușul de-asupra de căpătâiul capului familiei, atunci mâre unul din familie, iar din contră la picidre, mâre ori se întîmplă altă nenorocire mare în casă,
ori unui prietin saă rudenie» (2).
|
privire la cele ce
cu
scrie,
îmi
Jar d-l Th. A. Bogdan
cred Românii din Transilvania, următârele:

«Când

îţi cântă

Grierușii la casă,

îns6mnă

«Grieruşii când îţi cântă sub pat, e
şi popa, adecă ai să mori (4).
«Cine are Grieruși la casă să-și facă
Grierul de câmp petrece de regulă
anume pe fânaţe, pe câstele dâlurilor,
pe arături nisipâse, în borţi pe cari

pămînt

a pustii (3).

semn că o să-ţi cânte
(5).
uscate, şi
s6rele, şi
singur în

sfeștanie»
pe locuri
unde bate
şi le face

și cari sunt cu puţin ce-vă mai largi de cum e grode borta

simea corpului săi. Şi nică când nu se depărtâză
sa. De aceea nici nu se pâte lesne prinde.

Cu tâte însă că Grierul de câmp e aşă de precaut, totuşi
băeţii, voind. a se jucă cu dînsul, sciii să-l sedtă fără nici
o greutate. :Şi iată -cum!

Tai un paiii sai un beţişor subţirel, îl bagă pe încetişo-

rul până în fundul borţii, care e făcută de obiceiii sub faţa
pămîntului şi numai spre fund ce-vă mai adâncă, și după

ce l-aii băgat, îl strigă să 6să afară.
Grierul,

zidărit

find,

se

prinde

i
cu

picidrele

dinainte

(1), Rândunica, an. I, p. 105: «Pe cât e de noroc, când cântă Grierul
la casă,-pe atâta e semn reii, când năvălesc peste tine alte animale.»
(2) Din credințele poporului român din Maidan lânggă Oravița, publ.
m.
în Familia, an. XĂVI, p. 497.
"
!
(3) Cred. Rom. din Rebra.

a

(4) Cred. Rom. din Coșna, Bistriţa.

(5) Cred. Rom. din Fărăgăii, Romuli

şi Telciă.

m.
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de

paiii şi nu

se:lasă

afară.

de

el,

până

ce nu

e scos

cu

totul

|

Acâsta însă se întîmplă mai cu s6mă în timpul verii, când
e f6rte cald (1).
Băeţii români din J/acedonia îl scot cu apă fiârtă, şi
după ce l-aii scos, îl pun într'un pahar cu verdeţuri numite
sălală, unde t6tă n6ptea o duce apoi într'un fîr, jîr (2).
Grierul de casă petrece în genere prin casele 6menilor şi

prin apropierea

acestora.

Pripăşirea şi îmmulţirea grierului acestuia prin casele
Gmenilor se întîmplă, după credinţa şi spusa Românilor din
Bucovina, în următorul mod:
Când se face o casă nouă și proprietarul ei nu sete tâte
surcelele dintr'însa afară, ci le lasă înnăuntru, din sureelele sai ciurcelele acelea, după cum le mai numesc unii, es

apoi grierii (3).

|

În genere însă se crede că la fie-care casă nouă vin grieri
şi mai cu s6mă de la cele părăsite, iar când cele nouă încep
a se învechi, atunci şi grierii încep a le părăsi şi a se duce

în alte părți (4).

|

Când se face un cuptor, o sobă. sati un horn noi, saii
când se preface unul dintre acestea, și stăpânul casei nu se
interes6ză ca locul unde se face să fie cât se pâte de curat,
ci-l începe şi-l face pe surcele mărunţele sati alte gundie, din

surcelele sait gundiele acelea es apoi Grierii (5); ori dimpreună cu lutul trebuincios spre facerea acestora, aduce şi vreun cuib de grieri şi soba, cuptorul, hornul saii ce este se
zidesce pe capul grierilor (6).
(1) Datina
(2)

Com.

băeţilor români
de d-l Per.

din cele mai

Papahagi.

multe

sate din Bucovina.

(3) Cred. Rom. din Frătăuţul-noi, Frătăuţul-vechiii, Horodni
cul-de-sus
şi Cupca, com. de mai mulţi stud. gimn.
,
(3) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de Catrina Dascal.
(5) Cred. Rom. din Broscăuţul-vechiă, sat în distr. Storojin
eţului ;—
din Todiresci, sat în distr. Sucevei, şi Horodnicul-de-jos,
com. de mai .mulţi stud. gimn.
|
|
(6) Cred. Rom. din Tereblecea, dict de C. Epure;—a
celor din Bilca,
dict. de C. Crăsnean ;—și a celor din Cireş, com.
de Vas. Burla, stua.
gimn.
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Când se aduce lutul din Zutărie Lunia, adecă la începutul
săptămânci saă când e lună nouă,-saii într'o di de sec, precum .
Miercuri ori Vineri, şi cu lut de acela se unge apoi casa
sait pe jos (1).

Dacă femeile sunt une-ori constrînse să aducă numai de-

cât lut din lutărie, când e lună nouă
atunci când îl sapă, trebue să dică:

saii 'într'o di de sec,

Eii lutul acesta-l ieă,
Dar grieruşii
g
nu-i iei!

Iar rostind cuvintele acestea, trebue să iieă de trei ori
câte puţin lut în mână şi tot de atâtea ori să-l arunce. în

grâpa

din care l-au săpat (2).

Mai departe se crede că Grierul de casă se pripăşesce la
casa omului atuncă, când se mătură în casă Sâmbătă s6ra
după ce a apus s6rele (3), sau când scâte plugarul întâia
Gră plugul, şi după ce a arat, venind acasă, îi pică ţăriînă
din opinci (4).
În fine, când Gmenii nu ţin pe Zrif cel nebun, care e stăpânul tuturor gândacilor, gujuliilor, gâzelor şi al omigilor
şi a cărui qi pică tot-deauna la 1 Faur, atunci se îmmulţese

şi grierii prin casele G6menilor (5).
G'rierul de casă atât după credinţa Românilor din Bucovina, cât și a celor din România,-e un insect cu inimă bună

spre casa omului
Casele,

(1)

în

Credinţa

cari

tuturor

(6).
se

grieri,

mulți

află

Românilor

din

se. crede. că

sunt

Bucovina.

(2) Cred, şi dat. Rom. din Mihoveni, com. de Vas. Strachină.
(3) Cred. Rom. din Fundul-Sadovei, dict. de Catr. Latiş.
(4) Cred. Rom. din Todiresci, sat în distr. Sucevei, com. de Nie. Rădăşan,

stud.

gimn.

(5) Cred. Rom. din Şcheia, com. de d-l Pancraţiii Prelipcean.
(6) 'T. G. Djuvara, Superstițiuni populare la Români şi la diferite
popbre, publ. în Țera nouă, an. II, Bucuresci 1886, p. 262: <Dacă ţăranul
român, ca şi cel frances, iubesce cântecul monoton, dar vesel al greerului, pe care îl consideră ea protectorul vetrei sale, apoi acâstă dragoste
superstiţi6să

nu

trebue

să ne

surprindă,

căci:

o găsim

genii Europei sai Arianii, carii pe malurile Indului
este veselia și prosperarea casei.»

până

la abori-

credeai că greerul
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făcute pe loc curat şi prin urmare că sunt norocâse (1).
Iar când se îmmulţesc tare, âtunci e un semn că anul ce
urmâză are să fie un an ploios, dar tot odată şi roditor (2).
Fiind Grierii cu inimă bună către casa 6menilor, Românii
nică când nui prigonesc nici nu-i omră, ci le dai pace să
tră6scă, întâiii pentru că ei, după credinţa lor, şed numai
trei sai cel mult şâpte ani la casa omenâscă, şi apoi se: depărteză singuri; al doilea pentru că nedându:-le pace şi prigonindu-i, se îmmulţese cu mult mai tare (3), şi al treilea

pentru

ca nu cum-vă prigonindu-i şi omorîndu-i

cei-lalţi ce

rămân să li se bageîn urechi. Căci se crede că dacă i-a intrat cui-vă vre-un grier în ureche, numai din causa aceea
i-a intrat, pentru că mai înainte de acâsta ar fi ucis vre-un
alt grier de casă (4).

Iar aceia cărora li s'a băgat vre-un grier în ureche, şi nu
caută să-l scâtă cât mai de grabă afară, se bolnăvesc de

urechea respectivă şi mai pe urmă
Ba, ce este încă şi mai periculos

întîmplă că neputându-l

asurdese (5).
şi mai rău, adese-ori

se

de grabă sai de fel seâte, respec-

tivului i se umflă: tot capul, nebunesce

de

durere

şi trebue

să m6ră, pentru că grierul îi rode crierti (6).
Mâncânduii crierii şi murind respectivul, atunci dacă din
întîmplare grierul ce i-a intrat în ureche a fost femeiuşșcă,

îi es pe nas în loc „de, unul dece sati şi mai mulţi grieri,
pentru că neputându-se omori femeiușca, se ouă în ureche şi

se îmmulțesc în cap ca şi în alt loc (7).
(1)

Cred.

Rom.

din

Costina,

com.

de Vas.

Huţan,

stud.

gimn.; — și a

celor din Volcineţ, dict. de I. Morarit.
ia
(2) Cred. Rom.din Mitocul-Dragomirnei, com. de Alex. Romaș, stud.gimn.
(3)

Cred.

Rom.

din

Cireș,

com.

de Vas.

căuţul-vechiă, dict. de Ilâna Bahrii.
(4)

Cred.

Burla;—

Rom. din Horodnicul-de-jos;—și

de Ana Nimigean:

«Dacă

și a celor din

a celor din Tereblecea, dict.

omori un grier, soţul lui intră în ureche.»

(5) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechiă, dict. de Axenia Sofroni;—a
din Reuseni, sat în distr, Sucevei, com. de V. Pop; —a
celor din

ceana și Stupca, com. de G. Jemna
(6)

Cred.-

Rom.

din

Bros-

şi Onutreiii

Capul-Câmpului,

sat

în

celor
Bălă-

Căilean.
distr.

dict. de Pant. Tatarăi; — şi a celor din Bălăceana,
vechiii și 'Podiresci.

Gurei-Homorului,

Reuseni, Frătâuţul-

(7) Cred. Rom. din Şcheia, com.de d-l.P. Prelipeean.
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Mai departe se crede că grierul, care a: intrat în ureche
şi nu s'a putut scâte afară, nu odată ese până la gura urechii, cântă un timp, şi după aceea iar se bagă înapoi (1).
De aici apoi durerea cea crâncenă și la urmă nebunâlă.

Acâstă

nenorocită

întîmplare

se

vede că

a dat

mai po

urmă nascere dicalei: «pare că are grieri în cap», care e
fârte usitată în Bucovina și care se aplică de regulă unui
om, ce umblă încolo şi înece buimac de cap, ca şi când mar

fi cu t6tă mintea.

însă vorba Românului:

bâle de-ar fi, că l6curi se găsesc

destule.

De

s'a întîmplat să-i intre
până

n'aştâptă

cui-vă un grier într'o ureche,

cei s'ar întîmplă

atare nenorocire din causa

acâsta, ci cum s'a băgat înnăuntru, caută t6te chipurile şi
mijlâcele ca să-l se6tă cât mai de grabă afară viu ori mort.
Iar mijl6cele cele mai usitate spre scopul acesta sunt următârele.
|
Jai frunze de Ciumăfae, le ung cât se pâte de gros cu
miere frămîntată cu ]/ac alb şi le pun la ureche. Grierul
în urma ac6sta ese aiară (2).
|
Târnă în ureche apă călduţă (3), sai unt-de-lemn sfinţit (4),

saii mâre
curată

Cum

de pepeni (5), sai rachiii ori oţet (6), sai slatină

cu sare mare (7).

s'a turnat una dintre aceste

fluidităţi

în

ureche şi

s'a. plecat cu ea în jos, grierul îndată ese afară, sau se înnâcă şi piere şi după ce putregesce îl scot apoi pe înceti-

(1) Cred. Rom. din Bosanci, com. de Truiin Crupă, stud. gimn.
(2) Dat. Rom. din Capul-Câmpului, dict. de P. Tatarăii.
(3) Dat. Rom. din Mihoveni şi -Todiresci.
(4) Dat. Rom. din Cireş, com. de Vas. Burla.
(5) Dat. Rom. din Pârtescii-de-sus, dict. de Domnica Baranaiii.
(6) Dat. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Şutu;—Dr. N. Leon, Istoria
naturală medicală, p. 94: «Când omul dârme, Greerii intră une-ori
în urechi, ei es dacă se târnă în urechi oţet tare (com. Măscurei, jud.
Tutova).

.

:

.

,

N

(7) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de Axenia Sofroni şi Catrina

Dascăl.
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„şorul
cu gormariul (1) sau cu alt instrument afară, căci de
odată şi întreg rar se pâte scâte (2).
Nescoţându-l la timp, ci lăsându-l să putredâscă, atunci
grierul mai pe urmă se desface şi ese câte o bucăţică afară.
Dar atunci urechia se umflă, c6ce şi o materie urită începe
a curge dintr'însa (3).
Ung o petecuţă curată cu câră galbenă asemenea cât se
pâte de curată. Ieaii apoi un fus şi învălind peticuţa pe lângă
el, fac

din

ea

un

fel

de

bucium,

care

se

numesce

fofază,

Bagă după acâsta capătul cel îngust al fofezei în urechia
cu grierul, iar pe cel mai larg îl aprind. Pringând fofaza a
arde și fumul dintr'însa a intră în ureche, grierul, neputând

răbdă fumul, ori ese afară, ori se înăduşă.
Neajutând mijlâcele câte s'ai înșirat până aici, cel ce i-a
intrat,grierul în urechi trebue să postâscă nouă dile, şi atuncă

ese singur de bună

voie sai se dă mai lesne scos (4).

Deşi Gvierul de casă, după cum am arătat mat sus, e
priincios casei în care trăesce și, dacă nu e zidărit,
nu face
nimă&rui nimica, şi deşi el după vre-o câţi-vă ani părăsesce
singur casa, în care .s'a încuibat, totuşi 6menii caută tâte
chipurile şi mijl6cele cui sar put6 cât mai de grabă şi mai

lesne cotorosi de dînsul, parte pentru că el'cu cât se îmmulțesce mai

tare, cu atâta

ferit, parto din causa

se face mai supărăcios şi mai nesu-

ţirâitului săi în timp de n6pte, când

ar voi cei din casă să d6rmă şi să se odihnâscă mai bine,
şi parte pentru că, fiina zidăriţi sati unul dintre dînşii omorit, nu numai că cei-lalți revoltându-se se fac şi mai nesuferiţi, ci li se bagă şi prin. urechi, şi prin acâsta devin
chiar periculoși.
Mijlâcele, pe cari le întrebuinţâză Românii din Bucovina
spre sc6terea şi depărtarea grierilor din casă sunt felurite.

Iată vre-o câte-vă şi dintre acestea:
Dacă se rade lut din vatra focului şi scoţându-se afară se

(])

Sub

gormariii

se înţelege

un

fel de

şurub.

(2) Dat. şi cred. Rom. din Reuseni.
(3) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Ana Nimegean.
(4) Cred. şi dat. din Securiceni, sat în „distr. Sucevei, dict. de Sofronia Guşet.
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duce .şi se aruncă în lutăria 'din
și adus, rostindu-se cuvintele:

care se crede-că
.

s'a scos

Ei n'aduc lutu 'napoi,
Ci grierii de la noi,
atunci

toţi

G'rierușii părăsesc casa şi se întore înapoi în lu-

tăria de unde aii venit saii aii fost aduşi (1).
Dacă se stropesce casa Luni diminâţa înainte

de ce ră-

sare s6rele cu apa ce a rămas de Duminecă şi se mătură îndărăt, iar stropirea şi măturarea acâsta se repeţesce de
trei ori, adecă la începutul celor-lalte două săptămâni ce urmâză (2); sai dacă se stropesce casa, şi mai ales părţile

acelea unde se ţin mai cu s6mă, atunci toţi grierii fug afară
şi se duc pe la alte case (3).
Dacă

se aduce

acela, unde

mai

o copită

se scie

tare, dicându-se:

că

de cal mort

sunt

<Cum

mai

mulţi

şi se pune
grieri

în

locul

şi unde

cântă

înge calul de repede, aşă să fu-

giţi şi voi de casă!»
Dacă îi scot de unde sunt şi-i mătură, când e luna spre
sfârşit, cu o mătură părăsită, rostind cuvintele:
Cum s'a părăsit mătura,
Așă părăsiţi-vă și voi;
Și cum s'a sfârşit luna,
Așă sfârşiţi-vă şi voi!

Apoi luându-i şi ducându-i în drum, îi aruncă dimpreună
cu mătura cea părăsită dicând:
— Duceţi-vă de aici într'acolo de unde aţi venit! (4)

Dacă se prinde un Grier de câmp şi aducându-se viii acasă
-i se Qă drumul între cei. de casă, atunci cei de casă, cum îl
văd, fug de dînsul care în cotro apucă, pentru că cel de câmp
îi omâră şi-i mănâncă pre toţi, ast-fel că după vre-o 2—4 dile
nu se mai vede, nu se mai aude nici unul. Iar după ce Grie-

(1) Dat.

(2) Dat.
(3) Dat.
Băncescu,
(4) Dat..

Rom.

din

Mihoveni,

dict. de Pelaghia

Strachină.

Rom. din Udesci, dict. de Marghi6la Cimpoeş.
Rom. din Băncesci, sat în distr. Siretului, com. de Ioan
stud. gimn.
Rom. din Pătrăuţul pe Sucâva, dict. de Ioana Grămadă și Maria

Turturean.
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rul de câmp i-a omoriît şi mâncat pre toţi până ce a rămas
numai singur, atunci fuge şi el din casă(1).
Dacă se pun sâra în mijlocul casei paie de mazăre, peste
n6pte toţigrierii se strîng pe paie, şi paiele acestea se adună

apoi şi se aruncă sau se ard.
Dacă
casă.
Dacă

se pune

o

poteâvă

în locul

unde

cântă grierul în
,

Luni

în locul unde

diminâţa,

înainte

de

a

răsări

s6rele; stupesci

cântă grierul în casă (2).

Dacă gospodina de câsă sai şi altul cine-vă iea o bucăţică
de mămăligă şi împlântând mai mulţi grieri de casă într'însa
o duce în drum şi svârlind-o acolo dimpreună cu grierii dice:
Duceţi-vă la Sucâva
La iarmaroc,
Ori în alt loc,

.

Unds este iarmaroc! (3)

Dacă femeia de casă iea Sâmbăta diminâţă înainte de r&săritul s6relui melesteul (culeşeriul) cu care se mestecă mămăliga şi ducându-se cu dinsul la Zemnar sai trunchi,
adecă Jocul unde se taie lemnele, şi acolo îl rade de mămăligă (4).
Dacă femeia de casă, care a copt pâne, mălai saă plăcinte
în cuptor, lasă covata, strachina, lopata şi cociorva, mai pe
scurt t6te lucrurile, pe cari le-a întrebuințat la îr&mîntarea
şi cOcerea pânei, nespălate. Iar după aceea, puindu-le pe tâte

în covată şi târâindu-le pe jos, aşă ca nimeni să n'o vadă,
până în mijlocul drumului, rostesce cuvintele următâre de mai
multe

ori după

olaltă:

Puii mamei roșiori,
Toţi pe ușă ducători,
Veniţi unul câte unul,
Să nu rămâneţi nici unul;
Veniţi în ruptul capului
(1) Dat. şi cred. mai

|

Până *n mijlocul drumului,
Acolo să locuiţi,
Acolo să trăiţi,
Înapoi să nu veniţi.
Acolosă staţi,

tuturor Românilor

din

leon, Istoria naturală medicală, p. 91.
(2) Dr. N. Leon: storia naturală medicală,

Bucovina;—ci.
p. 94,

(3) Dat. Rom. din Pătrăuţul-pe-Sucâva, dict. de M. Furturean.
(4) Dat, Rom. din Broscăuţul-vechiă, dict. de II. Banriă.

şi Dr. N.
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Că ei acolo vă due

Acolo să cântaţi,

De băut şi de mâncat! (1)

înapoi să nu vă înturnaţ,

Dacă se vede, din întîmplare, un grier alergând diua prin
,
casă şi stupindu-se i se gice:
Nu ţi-e ruşine obrazului
S'alergi diua mare prin casă!
Amă te-am vădut aici,
Ami să mite şi duci,
Ca mai mult să nu te văd!:

Atunci nu numai Grierul cel stupit, ci şi cei-lalțţi, se ruşin6ză
şi se depărteză din casă (2). .
Dacă unul dintre căseni. se pune într'o di de sec, şi anume

când e lună nouă sati Craii noi, la ferâstră în casă, iar altul
eşind afară îl întrebă:
—

Ce faceţi voi în casă?

|

Şi el răspunde:
—

Co

să făcem,

Ia şedem!

Cel de afară:
— Da grierii ce fac?
Cel

din casă:
— Ce să facă?
S'aii dus unul câte unul,

Până n'a rămas nici unul! (3)

Sau

aşă:
Craii noii în astă sâră!
— Să 6să grierii afară!
Noi ce-om cină ?n astă sâră?

— Ce-a da Domnul Dumnedei?
Dar grierii ce-or cină?

i, stud. gimn.
(1) Dat. Rom. din Şcheia, com. de Ioan Berari
din Măzănăesci, sat
celor
a
şi
—
iii;
(2) Dat. Rom. din Broscăuţul-vech
a
i
”
în distr. Gurei-Homorului.
nă,
Furtu
Dim
de
Poeni, sat în distr. Siretului, com.

(3) Dat.

Rom. din

542
—

Ia s'or mâncă

Tot

unul

câte unul,

Pân' n'a rămână

Sati:

nici unul! (1)

|
Craiii noii în ţ6ră!
|
— Grierii din cas afară!
Dac'or eși ce-or mâncă ?
— S'or mâncă
Tot

unul

câte unul

Pân' n'a rămână nici unul!

(2)

Craii noii în ţ6ră!
Eşiţi grieruși afară,
Că pâne și sare
Voii

da

de mâncare,

Dacă'n casa mea
Mai mult nu-ţi călcă
Și ?ntr'însa nu veţi cântă!

Dacă

(3)

se iea apă fierbinte saii ncrop şi turnându-se în borta

sau în locul acela, unde
următârele

se află mai mulţi grieri, se rostese

cuvinte:

Grieruş ameţitor,
Eși

afară

din cuptor,

C'afară de nu-i eşi,
Cu uncrop că te-oiă stropi Și de dile te-oiă găti! (4)

Dacă se prinde un grier
presură

cenuşă

şi se

orbesce,

adecă. dacă i se

în ochi ca să nu p6tă mai mult ved6, atunci

vădându-l cei-lalţi grieri, se sperie de dînsul
şi fug cari în
cotro

din casă (5).

|

o

Dacă se târnă slatină sai oţet de trei ani sfinţit în
borta
(1) Dat. Rom. din Bălăceana, dict. de Il&na
Ureche.

(2) Dat.

Rom.

din

Şcheia,

com.

de Petru

Moldovan,

(3) Dat. Rom. din: Securiceni, -dict. de Sotr. Guşet.

(4) Dat.

Rom.

-(5) Dat. Rom.

din

Tereblecea,

dict. de Ana

Nimegean.

stud. gimn.

din Pătrăuţul-pe-Siret, com. de G. Piţul.
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unde petrec ei atunci, adunându-se

toţi grierii firăind la un

loc, cad în slatină sau oţet şi înnecându-se pier (1).
Dacă. proprietarul casei, pornindu-se într'o Duminecă sati
sărbătâre la biserică, se întârce de pe drum îndărăt şi châmă

pre 'grieri ca să mârgă şi ei împreună cu dînsul la biserică (2).
Dacă colbul, unde şed ei, se mătură, se scâte afară și se
duce în trei Miercuri după olaltă şi se aruncă în crucile dru-

mului. Iar după'ce s'a aruncat colbul, cel ce l-a aruncat nu

întorse întârce pe unde a mers, ci prin alt loc, pentru că
de
când
nici
rătăcesc
se
nu
grierii
cându-se pe aceeaşi cale
|
la casă.
biserică,
Dacă se iea într'o Duminecă, când sunt preoții în
aşă, ca
drum
lut de pe râta unui car de boi, care trece pe
borţile
nimeni să nu vadă, şi apoi ungându-secu lut de acela

pe unde

se află grieriă, se dice:
|

Să vă duceţi unde-a dus
Mutul râta
Şi prostul âpa,
Că de nu ve-ţi duce

|
!

|

Veţi păi

Cea
Cel
Si a
Boii

păţit
ce s'a încumetat
'njugat
Dumineca ! (3)

de t6te vestDacă o femee se desbracă pe la sfârşitul lunii
şi de cămaşă, şi apoi
mintele, în cari e îmbrăcată, până chiar
o cuşmă bărbătâscă
despletindu-şi părui capului şi punându-și
spre ușa din odaia,
dînsa
cu
pe cap, iea o cociorvă şi trăgând

lătăuşi, molii,
în care sunt mulţi grieri, ploșniţe, șfabi, ruşi,
cu sapa,
trage
ar
precum şi alte gâze şi gujulii, ca şi când
cuvinte:
rostesce de trei ori după o .laltă următârele
Voi grieruşi,
Ploşniţe și ruşi,
Şfabi şi lătăuşi,:

Şi alte gujulii

|

|
|
i

|

Câte mai sunteţi
Şi aici petreceţi
Prin borţi şi păreţi

În acâstă casă

com. de Alex. Romaş.
(1) Dat. Rom. din Mitocul-Dragomirnei,
sat în distr. Gurei-Homorului,
(2) Dat. Rom. din Mânăstirea-Homorului,
şi a celor din Transilvania,
—
com. de d-l Petru Colesniue, înveţător;
vrei să nu-ţi cânte grierii,
«Când
:
an
Bogd
com. Fărăgăi, com. d-l Th. A.
chaideţi la biserică!» şi vei scăpă
Dumineca, când mergi la biserică, Qi:
.
:
N
de ei.»
ău.
Tatar
Pant.
de
dict.
(3) Dat. Rom. din Capul-Câmpului,
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Mare și frumâsă

|

Şi îindemân6să,
A
Haideţi după mine,
C'aici nu-mi convine -

|

Să vă ţin mai mult

Întrun loc:mai bun

Peste păree cu maluri,
Peste văi și peste dâluri
Într'un loe mult mai frumos,

Mai curat şi'ndemânos!. ...

Hai, că ei vă duc,
După ce a ajuns

în tindă, se pune

călare

pe cociorvă

și

ast-fel se.duce apoi până dincolo de pârtă. Iar după
ce a
trecut p6ria, svârle .cociorva, 16pădă cuşma din cap, se
duce

la fântână,

scâte

o ciutură

de

apă, iea o

gură

de apă,

se

întrece în casă şi stropesce de trei ori pe unde scie că
pe-

trec gujuliile, cari sait

amintit

mai

sus (1).

Tot cam aşă fac şi alte femei, când vor să depărteze
grierii din casele lor, cu acea deosebire numai că în
locul des.-

cântecului citat mai
Grier negru,
Grier roșu,
Grier gălbiniă,
Grier narangii,

sus, rostesc alt descântec,
De
Și
De
Şi

„Aici să nu vii,

La câmp de pornesce,

Aici să nu fii,
Nici în casă
Nici în masă;
Că tu de la Dumnedeii
Nu ești dat,
:

La
La
La
Că
Ai

Nici de Maica'Domnului
Nu ești lăsat
.
Să

stai în acestă

casă

Mare şi îndemânsă.
Eși din mia

Dacă

măligă

femeia

de

dimpreună

-

|

casă

cu

și anume:

închieturi
din suta
cotituri
te grăbesce

câmp locuesce,
câmp ţirâesce,
câmp te hrănesce,
acolo ai unde șed6,
apă de unde b$,

„AI destul ce mânecă
Şi cu ce te sătură,..
Şi de aqi la casa

mea

Nu mi te mai înturnă,
Că mai mult n'ai ce cătă ! (2)
iea într'o Marţi sâra fundul de mă-

fărmăturile de

mămăligă

ce rămâ

n
pe el, se duce cu el în drum şi
acolo, măturând fărmăturile de pe fund şi aruncându-le
în mijlocul drumului,
rostesce următârele cuvinte: |

a

Pui, pui, pui, grierilor,

„Pui,

pui, pui, puiuţilor!

(1) Dat. Rom. din Şcheia, com.
de d-l Pancraţii Prelipcean.
(2) Dat. Rom. din Costîna, com.
de Nie.. Nahorniac, stud. gimn.
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Veniţi fuga după mine,
Că v'am adus masă'n drum |
Și aici veţi mâncă de acum;
Veniţi unul

câte unul,

Pân' nu-ţi rămâne

nici unul! (4).

Dacă se prind vre-o trei sai mai mulţi grieri, se pun în- ir'o ţeve, şi ţevea se astupă bine la amândouă capetele, ast-

fel ca să nu pâtă nici unul eşi afară, şi aşă se duc

apoi la

o movilă de pietre de pe un hotar, unde se despărţesce două
moşii una de alta şi acolo punându-se jos se dice:
__— «Cum se despărţese moșiile acestea una de alta, aşă
vă despărțiți şi voi de casa mea, că aici vi-ă casa, aici să
r&mâneţi!
Dacă se prind mai mulţi grieri, însă fără pereche, adecă
3, 5, 7, 9, etc., se pun într'un sac cu pâne, precum: grâi,
secară, orz, ovăz, păpuşoiii, şi apoi, ducându-se pânea la târg
şi vîndând-o, se gice în gând, când se deşârtă sacul:
— «Ei nu vînd grâul, etc., sai grăunţele acestea, ci vînd
grierii din casa mea! (2).
Făcându-se acestea, precum şi cele ce s'aii amintit în șirele

de-mai

sus, se

crede

că

Grierii

de

casă, în

scurt

timp

după acâsta, părăsesc casa şi se duc, nesciindu-se când, cum
şi în cotro ait apucat, şi te trezesci numai de odată că nu

mai audi nici pe unul mai mult cântând.
Mai departe 'se face una sau şi mai multe furcufe mititele
de tors, se pune pe dînsele câte un căerel de câlţi saii de
buci şi câte un fus, şi după acâsta se aș6ză într'o Duminecă diminâţa în fie-care ungher de casă sati la gura borţii

unde

sunt mulţi grieri și, dându-li-se prin

adecă

de

acâsta de lucru,

tors, li se dice:
Na-vă grieruşi
Furcuţă şi fus,
Şi ori târceţă
Ori mergeţi,

(1) Dat. Rom.
(2) Dat. Rom.
Marian,

Insectele,

din Pârtescii-de-sus, dict. de Domnica: Baranaiit.
din Bosanci, com. .de Truiin Crupă.
35
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_Da aici nu rămâneţi
Şi cu mine nu ședeţi! (1).

Sau:
Na-vă grieruşi
Furcuţă şi fus
Şi ori târceţi
Ori vă duceţi!

.
|

Dacă-ţi puteă târce
Vă veţi mai întârce,
Dacă nu veţi put& trece
Nu vă veţi mai întârce! (2).

Sau:
Na-vă grieruşi |
Furcuţă şi fus
Şi-ori caerul să-mi tOrceţi
Şi tot fusul să-mi umpleţi,

„|

Ori de-aici să vă
Și să nu vă mai
Și eșiţi tot unul
Să nu vă văd nici

duceţi
întâreeţi.
câte unul,
pe unul! (3).

Sau:
Ori să târceţi

.

|

Ori să vă duceţi,

„Va

|

stă capul

În locul aripilor,

Că de nu-ţi târce,

Tar aripile

Ori. de nu vă veţi duce,

În locul capului! (4).

Sai aşă:
Dacă'n casă mi-aţi venit
Trebue să și lucraţi,
Nu numai să alergaţi,
Să mâncaţi şi să cântaţi!
Deci ori târceţi
„. Ori vănt6rceţi
De unde-aţi venit! (5).

Sau

în fine aşă:
A lucră de nu voiţi
Casa să mi-o părăsiţi
Și'n spre

câmp

să vă porniţi!

(6),

Puindu-se furcuţele în locurile şi în chipurile
rătat şi rostindu-se cuvintele reproduse în Şirele
(1)
(2)
(3)
(4)

Dat.
Dat.
Dat.
Dat.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

din
din
din
din

(5) Dat. Rom.

Bălăceana, dict.
Securiceni, dict.
Poieni, com. de
Băieşesci, com.

din

(6) Dat. Rom.

Bălăceana,

din Tereblecea, diet. de Catr. Bpure.

cum s'a ade mai sus,

de Ileana Ureche.
de Sotronia Guşet,
Dim. Furtună.
de Oct. Seretean, stud. gimn.

comunicată

de Alex

Piţul,

|
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se crede

că grierii având de lucru, adecă de tors, încâtă de-a

cântă. Dar
mai

ales

fiind-că nu le prea
a târce, de

aceea

vine la

cum

socotâlă

a lucră, şi

daii cu ochii de vre-o furcă

cu caer pe dinsa, îndată părăsese casa şi fug în cotro îi
duc ochii şi picidrele, numai ca să nu târcă (1).
Şi nici nu e de mirare de ce se feresc ei aşă de tare de
furcă şi fug de dinsa, pentru că nu unul încercându-se a
târce, se încâlcesce în caer şi neputându-se de grabă desiace
dintr'însul, vin cei-lalţi asupra lui şi, în loc să-l scâtă din
cursa în care a cădqut, încep mai întâi a-l scărmănă din tâte
părţile

şi pe

urmă

îl mănâncă,

şi tot

aşă

Tot unul câte unul
Pân'nu rămâne nici unul.

Românii

din unele

dacă-ţi cântă

părți

Grieruşii

ale Transilvaniei cred

la casă, e bine

nină, că apoi toţi vor fugi (2).
Sai: cine aude prima 6ră un

scrie pe uşă:
va

Grier

şi gic că

să ungi ușa cu slăcântând

în casă, se

«Grier meri afară», şi atunci nici un grier nu

cântă mai mult (3).
'Tot Românii din Transilvania

mai cred şi dic că: Grierul

|
e ceteraşul dracului (4).
e semn că e prieten
casă,
la
Grieruș
are
ce
cel
Prin urmare:
cu dracul (5).
Drep

aceea:

Cine

va

omori

o mie de

Grieruşi,

pe acela

Sf. Petru îl lasă în raiă, fără a-l întrebă de a păcătuit orinu (6)Iar când ai şâpte capete de Grieruș şi le ţii sub pragu
casei, atunci e bine (7).
în fine trebue

Greluș se

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

să mai

întrebuinţâză

amintesc

în

încă

unele părţi

şi aceea

ca nume

Dat. Rom. din Ilişesci, comunicată de Filaret Doboş.
Cred. Rom. din Coşna şi Salva.
Cred. Rom. din Selagiii, com. Cizerii.
Cred. Rom. din Romuli și Bicheșul românesc.
Cred. Rom. din Măgeruș și Parva.
Cred. Rom. din Rebra.
Cred. Rom. din Parva.

că cuvîntu

de batjo-
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Ă

_cură sau poreclă, care se dă în genere
statură şi cam bolocănoşi la cap (1).

Iar un proverb
cei neprevădători,

din Țera-Românâscă,

Gmenilor

mici de

care se dice despre

sună:

" Greerele în vremea agoniselei
cere să se împrumule (9).

_ (1) Şegătărea, îdiea poporului
Catană, op. cit, p. 85.

român,

(2) Anton Pann, Proverbe, I, p. 150.

cântă,

şi erna

an. I, Buda-Pesta

1875, p. 78;—
!

CONOCHIFTERIȚA.
(Gryilotalpa vulgaris Latr.)

Pe locurile cele grase, nisipâse şi băhnâse, prin grădini
şi ogrădi sau curţi, în apropierea gunoiului de vite precum
şi a altor movile de gundie, ce aii trecut sai prinda
trece
în putrejune, se află o gujulie, care se ţine de familia Grierilor şi care petrece t6tă diua în pămînt şi numai n6ptea
ese afară.
Acâ6stă gujulie, care aduce fârte mult în privinţa făpturii

picidrelor sale de dinainte cu labele de dinainte ale Cârtifei,
se numesce în Bucovina: Cucona Chifteriţă, Cucâna Chiftiriță, Cuesna Tifteriţă, Câna Chifteriţă, Conoehifteriţă,
Conochiftiriță, Conotifteriţă, Conosciriţă, Coroșpiniţă, Chifteriță, Chiftiriţă, Tifteriță, Tifliriță, Pişteriţă şi Coroiii.
În Moldova: Conochifleriţă, Cucâna Chifteriță, Chifteriţă,
Coropesniţă, Conopişteriţă

şi Pişieriţă (1).

În 'Țâra-Românâscă: Cuedna Chifleriţă, Cueona Chiftiriță,
Conochifleriţă, Coropișteriţă, Coropeșniţă, Coropijniţă, Coropișniță mase. Coropișniţoiii, Coropișteriţă, Coropleşniţă, şi
Goropiștuiţă (2);
În Transilvania: Colopiștiriţă, Coropișnitii, Coropişteriţă,
(1) Şedetorea,

an. I, Fălticeni, p. 120; —Gihac, Dieţ. t. I1,p. 1;-—Dr.N.

Leon, Zoologia medicală, p. 10.
(2) Sava Ştefănescu, Zoologia, p. 191; — St. St. Tuţescu, Pagini din
"netafisica poporuluă român, publ. în revista «Tinerimea Română», noua
serie, vol. III, p. 450;—Gr. G. Tocilescu, Materialuri folklorislice, vol. I,

Partea II, p. 1.133; —

com. de S$. Sa păr. T. Bălășel.
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Deore

Conopiștiriță,

Câniepehișchiriţă,

şi Păduche de cal (1).
în Ungaria, şi anume

Cânopisceriţă,

în Biharia:

Chifteriţă

Conopisteriţă

(2),

iar

în Chior, comitatul Sătmarului: Conopiștinifă, şi CoropiştiNiță (3).
La Românii din Meglenia: Racică (4) şi Sracică (5), iar la
cei din Macedonia: Șeracu: (6);
Despre acâstă gujulie există la Românii

din Moldova ur-

măt6rea legendă:

|

«Cică eră odată o Cuconă torte bogată, însă rea, rea, de
să te ferâscă Dumnegei.
<Îmbătrânind Cuc6na acâsta, se duse la o mânăstire, vegi
Dâmne, ca să se pocăâscă şi să se căâscă de păcatele şi

nedreptăţile ce le-a făcut în tinereţele sale.
«Dar

ea, în loc să se pocăâscă

Necuratul,

începu a

face

şi să se căâscă, ispitindu-o

petreceri

şi chef

«Prin bani și hatîr cucâna ajunsese a
Însă cu tâte că ajunse

ea acestă

mărire

nu se lăsă de blestemăţii.
«Iată însă că

într'o

vreme

cuc6na n6stră stariţă,
nege și Sf. Petre.

«Intrând

moşnegii

doi

în

6meni

mireni.

fi chiar şi stariță.
şi cinste, ea

totuşi

|
vin la mânăstirea,

moşnegi.

mânăstire

riţă cu chef şi petrecând

cu

Se vede

că erai

şi găsind pe maica

ca o femee

|

unde

eră

Dum-

sta-

ticăl6să, ati început s'o

!

(1) Com. de d-nii 1. Pop-Reteganul, Paul Beşa şi Th. A.
Bogdan; —
Foia poporului, an. I, Sibiu 1893, p. 284;—Idem, an VII,
Sibiiu 1899, No.
33, p. 390.—Numirea de Păduche de cal e usitată, după
cum îmi serie d-l
Th. A. Bogdan, în Deda, Rîpa, Bistriţa, Sereţel, Ardan,
Friş, Bârla, Şiei-

Cristur, Nimigea, iar cele-lalte numiri sunt usitate în cele-lalte părţi
ale
Transilvaniei.
(2) M. Pompiliii, Graiul Românilor din Biharia, publ.
în Convorbiri

literare,

an. XX,

Bucuresci

1887, p. 1008,

.

(3) Com. de d-l El. Pop: < Conopistinifa sai Coropistinija, despre
care
se dice că e f6rte venin6să, trăesce în pămînt mai ales în
straturile din

grădini,

puhâse şi bine

pămîntului

şi r6de

lucrate, pe unde îşi sapă nisce

plantele

ce-i vin în

(4) Per. N. Papahagi, Megleno-Românii, Partea
(5) Com. de d-l P. Papahagi.
(6)

Com.

de d-l Cur.

Geagea.

găuri în faţa

cale.»

II, p. 111.

dojenâscă,

gicându-i

că nu-i

facă aşă şi să ajungă
«Stariţa,

frumos

ca fiicele Domnului

de ris în lume.

supărându-se

pentru

cut, îi luă de spate şi-i dete

pe

dojana

ce moşnegii i-ai fă-

uşă afară, înterindu-i din

cuprinsul mânăstirii.
„«Moşnegii, v&qând acâsta, aii blestemat-o să se facă gujulie,
să se ascundă de faţa lumii în pămînt,şi numai atunci să
6să din pămînt afară, când va fi vreme uriîtă şi ploi6să,
când n'o mai vede nimeni.

<Şi blestemul moşnegilor

se, împlini, căci mânăstirea

se

prefăcu în pămînt şi cucâna stariţă, care făceă chef, se prefăcă într'o gujulie uriîtă, care umblă pe sub pămînt, de-şi
croesce pe acolo chilii, şi se hrănesce cu rădăcinile. legumelor şi ale buruenelor, adecă făcând și acolo răutăţi cum făceă şi pe pămînt.

«lar din rasa ei cea cafenie i s'au făcut aripi» (1).
O altă legendă despre Conochifteriţă şi anume din Transună presilvania, com. Fecheteiele Mădăraşului-de-Câmpie,
|
cum urmeză:

«În vremile
și nouă

de

demult eră un om

mări de mare

vestit peste nouă ţări
e

păsărar.

«E drept că nu eră nici un fel de pasăre pe fața pămîn-

tului, care din grădina lui să fi lipsit, căci aveă o deosebită
plăcere a le ved6 sărind din crângă în crângă, şi a le augi

când cântâ de-ţi ţiuiaii urechile.

" «Dintre tâte însă îi mai plăceaii pasările aşă numite Conopisteriţe, cari aveai un glas -minunat de frumos, şi nisce

pene ca Pasărea raiului, dar pe lângă cele bune mai aveait
şi un

obicei

răi, că în

t6tă

diminţa,

sburând

peste gard

în grădina Sfintului Ioan care şedea numai în vecini, îi râcâiaii tâte straturile de nu eră modru ca să se vadă cu ce-vă
|
|
verdeţuri în grădină.
pasările
oprâ6scă
«Îi spuse Sf. Ioan omului păsărar ca să-și
de a mai veni în grădina lui, dar păsărarul nică că-i veniă
în gând grădina nici paguba ce i-o făceă vecinului săi gi
după di.
(1) Diet. d-lui M. Lupescu
Art.: Gorovei.

de Zancu din satul. Crucea
Da

şi com. de d-l
A

==
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«De la o vreme Sf. Joan, urândui-se cu atâta polojenie de
pasăre şi de sfadă, se-puse pe rugăciune, aşezându-se în genunchi lângă o masă ce o aveă în mijlocul grădinii.
„<Pasările, vădându-l, se pricepură că Sf. Ioan numai în

contra lor pâte ca să facă plânsbre la Dumnedeii, şi începură
a ciripi, sburând jur împrejur
să nu-și pâtă face rugăciunea.
«Sf.

Joan,

ne.mai

având

pe

lângă

capul

nici o răbdare,

lungă, şi cu învoirea lui Dumnegei

începi

sfintului,

a luaţ

ca

o prăjină

a aruncă după

ele. Şi fie-care pasăre, cum o loviă, nu se mai ridică
către
cerul lui Dumnedeă, fără se ascundea în pămîntul
întunecat, până ce le-a lovit pe tâte, ne mai rămânând
nici un
fel din n6mul acela de pasări.
«Şi se dice şi se crede, că tâte pasările acelea s'a
schim-

bat în gujuliile, cărora noi agi le qicem Conopistiriţe, după
numele ce l-aii fost avut pe când erai pasări» (1),
Conochifteriţa

qime de 30—60

petrece

cm. Aicia

de regulă

în

face ea mai

pămînt

într'o afun-

multe galerii, iar la

mijlocul acestora cuibul s&ă. În acest cuib, care
are forma
şi mărimea unui oi de găină sai de gâscă şi care
e pe dinnăutru uns cu bale și tare, ca Şi când ar fi tencuit,
se uă

ea o mulţime

de Gu

țel) şi de coldre

Unii Români

de mărimea meiului (mălaiului mărun-

gălbinie.

din Bucovina

spun

că

sar ouă 99 de Guă:

şi că puii ce es dintr'însele n'ar trăi mai mult
de un an.
Numai unul dintre dînșii trăesce mai mult,
şi acela, cum
trece de un an, cresce mai mare decât un
şOrece; capătă
aripi, începe a sbură şi pe cine îl mușcă, trebue
să mâră (2).
Cei mai mulţi Români însă cred Şi spun că
nu numa i puiul

cel ce a

trecut de un an, ci fie-care Conochifteriţă muşcă
şi

că mușcătura

ei n'are

l6c, că

cel ce a fost

trebue numai decât să mâră (3). Şi
muşcat să se vindece, când va găsi

muşcat

de

dînsa

numai atunci pâte cel
pe aceeaşi Conochifte-

(1)
(2)

de

Com. de d-l Th. A. Bogdan.
Cred. Rom. din Capul-Câmpului, diet. de
Panteleimon Tatarăi, com.
G. Banilevici, stud. gimn.

(3) Cred. Rom. din Reuseni, com. de Vas
Pop: «Omenii cred că dacă
te ar mușcă Cucdna Tifteriță ai muri»
; — a celor din Bălăceana, com,

-

|
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riţă, care l-a muşcat, va prinde-o, va pune-o în apă
spălă cu apă de aceea (1), saii va numără o baniţă
laii m&runţel (2), ori o baniţă, o dimerlie saii o ocă de
Tot așă cred despre mușcătura Conochifteriţei şi
din Moldova. precum şi cei din Transilvania.
Iată ce serie în privinţa acâsta d-l M. Lupescu:
« Conochifterița

grase;

e o gujulie

ce trăesce

pe la locuri

şi seva
de mămac (3).
Românii

băhnâse

şi

ea e forte primejdi6să. Pe lângă stricăciunea f6rte mare

ce face în grădini, ea pote să musce şi pe om. Vai de omul mușcat
de ea, că l6c nu mai are; îndată se umflă ca o bute şi mâre în

dureri nesuferite.
«Dacă

ar fi cu putinţă,

ca

omul

să trâcă

prin borta prin

care

intră osia carului în butucul roții, sait să numeri un stambol
(baniţă) de mac ori de nisip, numai atunci ai avă l6c pentru
mușcătura
Iar

de

Conochifteriță»

d-l Dr. N. Leon

«Poporul

(4).

serie:

crede că Cucâna

"te umili, e bine ca îndată
numeri ousle» (5).

Chifteriţiă muşcă;

pentru ca să nu

ce te-a mușcat să-i cauţi

gaura şi să-i

de G. Jemna: «Spune poporul că dacă te ar muşcă nouă Cucone Chifterife de odată, apoi poţi să şi mori. După mușcătura ei se umflă locul
mușcat.»

,

(1) Cred. Rom.
vel

din Tereblecea, dict. de Domnica Dubăii şi com. de Pa-

Scripcariiă,

(2) Cred. Rom.

din

Reuseni,

com.

de V. Pop; —a

celor din Şcheia,

com. de Sim. Pop: «Cel mușcat de Conochifieriţă, până nu va numără
o baniţă de nălaiui, mărunţel nu se pâte vindecă=;
—a celor din Doro-

tea, dict. de Ilie Brădăţan:
Conotifteriţă,

o strachină de mălai
(3)

Cred.

Rom.

din

«Spun
n'are

cel muşcat

Gmenii

l6c, dâră

că

dacă

numai

muşcă

pe cine-vă o

atunci când va num&ră

mânânțel.»
Frătăuţul-vechiiă,

dict. de

Ilie

Istrătoe : «Omenii

de la noi dic, că dacă ar muşcă Chifterița pe cine-vă, n'are l8c, numai
dacă ar numără o pătrare de mac>; —a celor din Părhăuţ, com. de Const.
Bădăluţă : «Se crede câ dacă ar muşcă Cucona Chifteriţă pre cine-vă,
alt 1&c nu ar găsi, decât să numere o baniţă saii o ocă de mac, atunci
sar vindecă; —a celor din Straja, com. de Nic. Cotos: «Se crede că dacă
mușcă o Cucona Chifteriţă pe un om, omul acela nu sar putâ lecui

„până ce n'ar numâră un sac de mac şi o c6dă de cal»
(3) Şegătărea, Fălticeni 1892, p. 120; — tot d-l M. Lupescu scrie: <Muşcătura de Conochiiteriţă e torte rea. Pe cine l-a muşcat nu mai calcă
&rbă verde.»
()

Zoologia

medicală,

p. 10.
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În fine d-l P. Beşa
Pia

cu privire la Românii

din Transilva-

îmi scrie:

«Poporul de pe la noi crede că Cânopiscerifa e atât de venin6să, în cât dacă ar mușcă peun om, acela numai decât ar muri.»
Din causa acâsta apoi Românii se feresc fârte tare de ori
şi care Conochifteriţă, ca nu cum-vă să fie mușcaţi de dînsa.

Însă Chifteriţa

odată

nu

numai că este forte pericul6să, ci tot

e și stricăci6să.

Nutreţul Chifteriţei sunt diferite larve de insecteşi viermi,

Ba,

fiind

o gujulie

f6rte

mâncăci6să,

de

multe

ori nu

cruţă

nică chiar propriele sale ouă, ci şi pe acestea le mănâncă.
Însă fiind-că ea nu-și pâte află nutreţul trebuincios numai
întrun singur loc, ci trebue să și-l caute în tâte părţile, de
aceea găunăşesce ea cu picidrele sale cele puternice pămîntul în lungiş şi curmeziş ca şi cârtiţa.
Prin acâstă găunăşire însă se face fârte stricăci6să, pen-

tru că ea nu se mulțumesce numai cu răscolirea pămîntului,

ci adese-ori

e nevoită

să râdă

plantelor, cari îi stai în cale.

şi “ rădăcinile

cele

tinere

ale

Prin ac6sta procedură din partea ei cele mai multe plante
încep apoi a se veşteji, a cădâ la.pămînt şi a se uscă.

Mai cu s6mă

legume.

este ea fârte stricăcisă pentru straturile de

Dacă se pripăşesce într'o grădină, unde sunt multe legume

sem&nate,

şi mai

ales printre straturile

cu, c6pă,

atunci

nu

se alege mai nimica de grădina aceea (1).
Din causa acâsta apoi, precum şi din causa mușcăturii sale,

Românii şi cu deosebire Româncele
nu numai că aii mare
ciudă, ci cum o zărese pe loc o şi urmăresc şi
o omâră.
Dar fiind-că Conochifteriţa, după cum am amintit
şi mai
sus, trăesce mai mult pe sub pămînt, şi prin urmare
nu se
pâte aşă de lesne da peste dinsa, pentru că ese afară
nu-

mai n6ptea şi la timpuri anumite (2), sai când e vreme plo-

i6să

şi urîtă, precum

şi din causă că, neomorîndu-se

(1) După spusa Românilor
de

d-l M. Lupescu.

(2) După spusa Rom
de G. Banilevici.

din Bucovina

de tut

şi a celor din Moldova, com.

din Capul-Câmpului,

dict. de G. Tatarăă şi com.
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ci tăindu-se numai în două, saii numai capul, ea nu pere,
ci cresce iar la loc(1), nu numai c'o urmăresc şi o omâră,

ci caută şi alte mijlâce spre depărtarea şi stârpirea ei.
Aşă Românii din unele părţi ale 1/oldovei stropesc grădinile în tâte părţile cu aghiasmă de la S?. Trif (1 Februarie),
care

se

dice

că

are fârte

mare

putere

de

asemenea gujulii.
Se châmă adecă preotul de face aghiasmă
- Trif şi cetesce

rugăciunile

istovire

a unor

în giua 'de Sf.

de stârpirea gujuliilor ce vatimă

r6dele pămîntului.
Afară de acâsta se fac nisce furcuţe, în cari se pune lână
— caer
— şi fus, se începe un fir de tort, şi se înfig în grădină întw'o Vinere la sfârşitul lunii, adecă când.e luna pe
sfârşit şi se menesce așă:
— Cucânelor Chifteriţe! ori să vă apucaţi de tors,ce v'am

dat, ori de nu, să fugiţi, că Sf. Vinere vă va omori!
Şi în urma acestor mijlâce gujuliile fug (2).
Românii din unele părţi ale Zransilvaniei spun că:
Conopistiriţa e copilul dracului, că ce face Dumnegei ca
strică, adecă legumele ce Dumnedeii le cresce, ea le nimi-

cesce rogându-le rădăcina (3).
Drept

aceea:

De Pâduchele

de cal,

adecă de Conopistiriţă, numai aşă

îți poţi scăpă grădina, dacă înainte de a săpă
ai spânzurat un Păduche de cal de un lemn (4).

în acâsta,

Saii: când vrei ca să nu-ți strice Conopistirifele câpa,
prinde una și o spânzură cu un fir de aţă de un lemn îm-

plântat în mijlocul stratului de câpă (5).
Cu tâte însă că Chifterifa, după

cum am vădut, este f6rte .

pericul6să şi stricăci6să, cu tâte acestea este ea şi de folos.
Vorba Românului: «Nu e nici un răi în lume să nu aibă

şi o parte bună.»
Așă

se

|

dice că dacă

un

om

medgin

ucide

(omâră)

o Cu-

(1) Cred. Rom. din Brâza, com. de Eus. Prelici, stud. gimn.
(2) Com. de d-l M Lupescu.
(3) Dat. şi cred. Rom. din Fărăgăi.
_(4) Dat. şi cred. Rom. din Bistriţa.

(5) Dat. şi cred. Rom.
Bogdan.

din Felfalăii lângă Reghin,

|

com. de d-l Th. A.

--
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cona

Chifteriță

dintr'o

singură

lovitură

cu

dosul

mânii,

atunci respectivul om p6te vindecă la ori şi ce ocasiune şi
la ori şi ce timp pe o vacă, care a mâncat trifoiii şi din causa
acâsta s'a umilat, şi anume dacă vaca respectivă se pălesce
cu dosul mânii la deşert, adecă unde e umflată (1).
O s6mă de Români însă, când văd primăvara o Conochifteriță, suilă de trei ori pe dosul mânii şi apoi omorînd-o
tot cu dosul mânii, o păstrâză şi când se umflă vre o vită

cu dînsa (2).

„de trifoiii o vindecă

Dacă omori o Chifteriţă, spun iarăşi alţii, şi voesci ca să
fie de l&c, s'o ucidi tot-deauna cu dosul mânii, căci dacă
o ucidi cu dosul mânii, mâna aceea se face vindecătâre pentru t6te bâlele vitelor (3), şi mai ales pentru cele mușcate
de acâstă gujulie (4), pentru cele sângerate (5), precum şi
pentru cele ce se umflă de trifoiii. Cum pui dosul mâniă pe

vita bolnavă

şi o

freci un pic sai

dai numai cu mâna

în

dărăt pe spinarea aceleia, vita îndată se însănătoșeză (6).
Însă mâna respectivă pâte fi de le numai până ce omori
altă Chifteriță. Cum ai omorît altă Chifteriţă nu pote să fie
mai mult de l&c (7).
|

Românii din unele părţi ale Transilvaniei folosese Câno-

. (1)

Cred.

Rom.

din

Frâtăuţul-vechiă,

dict.

de Dumitru

de Ioan Covaşă, stud. gimu.

Covaşă,

com.

(2) Dat. Rom. din Tereblecea, diet. de Domnica Dubăi, și com. de
P. Scripcariu;—a celor din Volovăţ, com. de Ilie Buliga: «Dacă omori o

Conochiftiriță cu dosul mânii, atunci poţi vindecă cu ea ori-ce vită de
ori şi ce b6lă>; — a celor din Igesci, com. de d-l Iancu Grigorovici:
« Conochiflerița se usucă şi apoi se afumă cu dînsa anflăturile la vite,

mai ales însă pe vaci când li se umilă pulpa.»
„ (8) Dat. şi cred. Rom. din Frătăuţul-noi, com de Vesp. Reuţ, stud..
gimn: <Dacă atingi Cucâna Chifteriţă cu dosul palmei, atunci mâna
aceea se face vindecăt6re pentru tâte bâlele vitelor.»
|

(3) Dat. Rom. din Bălăceana, com de G. Jemna: «Dacă Chifterița
mușcă pe o vacă, se îr6că cu dosul mânii, şi apoi îi trece.»
(5) Cred. Rom. din Stupea, com. de Tâder Bocăneţ, stud gimn.: <Când
îți ese o Chifteriţă înainte, atunci, spun Gmenii, că e bine s'o omori
cu dosul mânii și de va îi o vită bolnavă de sânger să dai cu mâna
îndărăt pe spinare şi se însănătoşâză.»
(6) Dat. Rom. din Bălăceana, com. de G. Jemna;—a eslor din Buninţi,

com.

de Vesp.: Corvin;—şi

(?) Cred. Rom.

a celor din Stupea,

din Buninţi, com. de Vesp.

com.

de

Corvin.

T.

Bocăneţ.
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pisceriţa ca l6c

la vitele lovite

de durere

de splină.

Pro-

prietarul unei ast-fel de vite prinde adecă o Cânopisceriţă,
îi taie capul și-l aruncă, iar cu corpulei frâcă vita bolnavă
în dreptul splinei, şi apoi, după ce a frecat-o de ajuns, îl
îngrâpă în pămînt. Prin acâstă frecare se gice că cele mai

multe vite lovite de splină se vindecă (1).
Dacă

o femee

nu

face

copii, să beă

ouă

de

Cucâna

teriță cu apă saii cu rachiii şi se vindecă.
Când pe cine-vă îl râde la picior încălțămintea

nesce,

Chir-

şi se ră-

să strivâscă o Cuc6nă Chifteriţă şi să o aplice la rană.

Pentru reumatism se iea un litru de unt-de-lemn, se pune
în el trei Cucâne Chifteriţe şi se lasă să steă la s6re şi apoi
se frâcă cu el la închieturi când îl prind durerile (2).
Când vei găsi o. Coropleșniţă sai Coropișniţă s'o omori
cu călcâiul şi să-i mai dai şi cu t6tă talpa de la amândouă
picidrele, şi atunci nu vei face trântitură
(3).

. Câna cântă Cuedna. Chifteriţă, e un semn că are să plouă (4).
Când

sbâră

Conochifleriţa,

atunci însemnâza că are să fie

secetă (5).
În
aceea,

După

e de

mai

fine

părerea

şi

pentru

ca

observat

unora,

spusa
să

nu-i

îi

și aceea,

încă

ic

acestei

(1) Dat. Rom.

din Bârgăi,

(2) Dr. N. Leon,
medicală, p. 86.

Zoologia

Cucână

de

musce (6).

legenda din Moldova însă se numesce

tru că ea dintru început

6menii, după

că

gujulii

a fost întru adevăr

Cucână pencucână.

com. de d-l P. Beşa.
medicală,

p. 10. — dem,

Istoria

naturală

.
(3) St. St. Tuţescu, op. cit., p..450.
(4) Cred.. Rom. din Reuseni, com. de V. Pop;— com. de s. Sa păr. T.
|
Bălășel: «Când cântă coropijniţa, e semn că va plouă».
(5) Cred. Rom.
(6) Cred. Rom.

din Frătăuţul-vechiii, diet. de M. St.
din Bălăceana, com. de G. Jemna.

Coniac.

CALUL

DRACULUI.

(Libellula depressa L.)

De pe la începutul

lunii lui Iunie şi până

dMăria-mare sai, mai bine
nu odată vedă, şi mai cu

după

S&ntă-

gis, până ce dă bruma, se pâte
sâ6mă în decursul lunilor Iulie

şi August, când arde s6rele mai tare, sburând ca o săgâtă
prin aer un fel de insect,al cărui corp, de colâre galbenă
închisă, e lung şi turtit, iar aripile, asemenea lungi și late,
străvegii ca o păidră.

sunt

Acest insect f6rte sprinten, care
prindă

felurite

le mănâncă,

musce

se

precum

numesce

în

sborul

şi alte gâze

în Bucovina:

săi

şi pre

caută să
cară

apoi

Calul dracului (1), Ca-

dul popii (2), şi Cal turtit(3); în Moldova: Calul dracului
şi Calul popii (4); în 'Țera-Românâscă: Calul dracului (5),
(1)
(2)
(3)
„
(4)
nesci,

Dat.
Dat.
Dat.
Dat.
jud.

Sucâva,

Rom. din
Rom. din
Rom. din
Rom. din
Sucâva,

dict. de

Putna, dict. de Sam. Lucacii.
Dorotea, dict. de Ilie Brădăţan.
Corlata, com. de Daniil Hogea, stud. gimn.
Paşcani, dict. de C. S. Bucan; — a celor din Bogdădict. de Nic. Const. Carp ; — a celor din Oprişeni, jud:

George

Iacob.

(5) Dat. Rom. din Bucuresci, com. de d-l profesor Grigorie Creţu:
«Calul dracului e o insectă lungă și subţire, de colâre nâgră-galbenă»;—
a celor din Zorleni, com. de d-l S. Theodorescu-Chirilean : <Calul dra.
cului, gis şi Calul popii, e mârtea Sclepţilor şi a Tăunilor» ;—a celor
din jud. Vâlcea, com. de S. Sapăr. T. Bălășel: «Libellula în graiul poporului se numesce Calul dracului»;— B. Nanian, Zoologia, p. 139 ; —
D. Ananescu,

Zoologia,

p. 220.
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Catul popii (1), şi Cobiliţă (2); în Transilvania: Calul dracului (3), iar la Românii din Macedonia: Calu al Dumnedei(4)
şi Calul Sf. George(5), lat. Libellula depressa L.
|
Afară de acest insect mai sunt încă două insecte, cari se
țin de aceeași familie şi cari li-s Românilor asemenea cunoscute după nume. Iar acelea sunt:

Drumeţul (6) sai Țerăncuţa (7), lat. Libellula virgo L. sai
Colopteryx virgo, şi:
Calul de apă (8), Căluţ de apă (9), Calul dracului (10), Ca-

(1) Com.

de d-l S. Theodorescu-Chirilean ; — dat. Rom

din jud. Ialo-

miţa, adun. de Petre I. Dimitriii, şi com. de a-l Gr. Creţu: «Calul draeului e o insectă roşiâtică pe spinare, 'corpul lungăreţ şi capul ca la o
albină. La noi pârtă numele de Calul popii>; — Fr. Damă,
Aoveau Diet,
:
vol. I, p. 185.

(9) Fr. Dam6, op. cit., p. 265; — G. Crăiniceanu, Womenclatura română
latină, publ. în Convorbiri bit. an. XXIII, p. 329 şi 832;— Enciclopedia.
română,

(3) Com.
' (4)

Com.

(5) Com.

iom.

I, p. 679.

de d-l Th. A. Bogdan.
de

d-l Per.

Papahagi.

de d-l Chr. Geagea.

(6) Dat. Rom. din Oprişeni, distr. Siretului, dict. de Iacob Popovici:
« Drumeţul sâmănă la trup cu Pințariul de apă, e tot atât de mare ca
şi acesta, însă de colâre întunecat-albastră sau cafenie. El sbâră — de
multe ori cu miile la un loc — necontenit, de aceea se şi numesce Dramef.

Iar când se pune pe vre-o 6rbă, cu greii să steă vre-un minut, şi apoi
iar sbâră mai departe. Începea sbură din luna lui Maii până ce-l apucă

bruma, apoi 'se opresce, dar unde, nu se scie. Nu e de fel stricâtor.»
(7) Dat. Rom. din Fundul-Sadovei, com. de L. Latișş.
(8) Gazeta Sătenului, an. IV, R-Sărat, p. 46.

(9) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii,
_ de apă, care petrece în apă şi după

j

dict. de G. Onciul: «Este un Căluf
ce face aripi sbâră ca şi Căluţul

o
—a celor din Igesci, diot. de 1. Danilescu.
de câmp»;
Petrea-Mihăilescu
I.
de
adun.
Ilfov,
jud.
(10) Dat. Rom. din Călţuna,

şi com. de a-l Gr. Creţu: «Calul dracului e o insectă ce sbâră pe deasupe
pra apelor. Are aripile galbene-verdui şi albastre. Se opresce „numai

plantele de pe marginea rîurilor»; —Idem: «Calul dracului, e lungăreţ.
şi subţire, are 4 aripi şi 6 picidre. C6da lui e albastră şi capul lui mai
cât o alună și verde. Trăesce pelângă apă şi sbâră din loc în locca să
mănânce Râia broscei. Brâscele-l pândese şi-l mănâncă.»
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lul popii (1), Călaș (2), Păuniţă (3), Piţinggăul Dracului (4),
Scăluș

de apă (5),

şi

Tinţariii

de

apă (6),

lat.

Calopteryx

splendens Harr.
Despre insectele acestea, şi cu deosebire despre cel dintâi
şi cel de pe urmă,

există la Românii

din

Tera-Românăscă

următ6rea legendă:
un

«<Într'o qi Dracul văgi cum un ţăran mergeă cu barca pe
lac mare. Vrând să trâcă şi el lacul şi neputând, chemă

pre ţăran să vie cu barca ca să-l ieă.
« Țeranul însă, cum îl văgă, începi să scâncâscă (7).
« Dracul, neputând suferi muca (8) şi vădând o albină, s'a

prefăcut

întrînsa. Dar pentru

că ceda lui eră cam

lungă,

făcu ca şi corpul lui să fie mai lung decât al albinei; iar
cârnele lui dădură aripile cele lungi ce le are Calul dracului.
«Şi ast-fel Dracul pută trece lacul.

(1) Dat. Rom. din Dumbrăveni, jud. Botoşani, dict. de Gr. Olarii: <Calul popii e de colre albastră, verde și roșietică. El se numesce Calul

popii de aceea pentru

că răsare

dintr'un

loc într'altul fără de veste»;

a celor din Piatra, jud. Neamţ, adun. deI. Cocea, şi com. de d-l Gr. Creţu:
<Calul dracului se numesce şi Calul popii. E mai lung ca o albină, de

col6re închis-albastră. Sb6ră pe de-asupra apelor» ;-—a celor din Dorotea,
distr. Câmpulungului,

dict. de Ilie Brădăţan.

(2) Dat. Rom. din România,

com. de d-l Andr. Bârsan:

«Numirea

de

Scăluş mam putut-o află, ci numai numele de Căluş, sub care, se înţelege în Petroşiţa (România sub munte) libela sai Calul dracului.»

(3) Dat. Rom. din Valea-sâcă, distr. Gura-Homorului,
Paşean, stud. gimn.

că aripile ei sâmănă
(4) Dat. Rom.

din

com. de Isidor

«Libela albastră se numesce pe la noi Păuniţă, pentru

cu ale păunului».

Oltenia,

Gr. Creţu.
(5) Dat. Rom. din Maidan,

com.

Săpata-de-jos,

jua.

Argeş,

în Banat, com. de d- Ios. Olariă:

com. de d-l

« Scaluşul

de apă, e de colore brunetă și vînâtă-verdie. El curăţesce muscele de
pe faţa apei.»
(6) Dat. Rom. din Biaşca, dict. de Ger. Roşea;—a celor din Frătăuţul-vechiă, dict. de G.Onciul;—şi a celor din Oprişeni, dict. de Iac. Popovici:
<Ţinţariul de apă, are ochii vergi și mari ca la Bonzariul de vite. Trăesce
pe lângă-ape, jâcă de-asupra acestora şi se nutresce cu.musce mai
slabe
decât dînsul, cari es pe. de-asupra apelor ca să jOce. Nu trage la nici
un animal ca să-l musce.»

(7) În notiţă se dice «să cânceseă».
(8) Probabil că în loc de 7nusică.
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«Şi de atunci a rămas
După

o legendă

din

Calul dracului pe
Transilvania

însă, şi anume

Jabeniţa, Calul dracului să fi fost dintru
Cal, iar mai pe urmă, blestemat fiind de
săi, pentru că s'a nărăvit când merse
tra Satanei, s'a prefăcut într'o gânganie
îl vedem şi astădi.
Iată şi legenda respectivă:
«Mai de mult Dumnedei şi Satana

din com.

început într'adevăr
Sf. George, stăpânul
acesta la o luptă consburătore, după cum

erai

în necontenită

a

sfadă.

« Dummnedeii, pacănic de
să-și j6ce mendrele, până

de la o. vreme
«Dar

pămînt» (1).

felul săi, îl lăsă pe Satana ca
va av6 voie, căci gândiă el că

|

o să se mai mâie.

Dracul, tot drac

le-i luă

e, ori

cu

buna

ori

cu

răul.

Aşă păţi şi Dummnedeii. L-a fost aşteptat o vreme hăt destul
de lunguţă cu nădejdea că l-a ved6 mulţumit şi împăciuit,
dar în zadar. După ce-i da una, el aşteptă alta, şi tot aşă

din pofte în poite.
|
«Vădând Dummnedeii de la un timp că nu-i nici un mod
dea mai trăi în pace cu Satana, şi-a înarmat toţi slujbașii,
punându-le la îndemână fie-cărui înger
de să te tot uiţi la ei.

câte

un

cal frumos,
.

«Îngeri, încălicând care-şi de care pe calul săi, într'o gi
pe când se'revărsă de diuă, o porniră în frunte cu Sf. George
în potriva Satanei şi a slugilor lui.
«Sf. George, care aveă un cal cât trei şi frumos ca o minune, de la o vreme simţi că calul lui nu numai că nu merge
înainte, fără încă heienză, adecă aa înapoi ca racul.
ba
aAșă îl făci pe Sf. George de a ajuns în vălmăşâlă,
ai căror cai
mai făcti cu calul lui smintâlă şi altor “îngeri,
lui.
calul
începuseră asemenea a se nărăvi ca şi
glas dumnedeesc,
un
George
Sf.
audi
decât
«Atunci numai

că e fermecat pe
care-i spuneă ca să se scobore de pe cal,
|
sâma Satanei.
înainte!
acuma
de
«Noa ! dacă-i aşă trâba, al dracului să fie
îi dise

Sf.

" (1) Augită
Gr. Creţu.

George,

când

de Alexandru

îl lăsă

Marin

din căpăstru.

Iliescu, în

Bucuresci,

și com. de d-l
s6 *

Marian,

Insectele.
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«Şi aşă a şi fost, căci din voinţa lui Dumnedei nu a putut
“merge nici trei paşi, şi s'a şi schimbat într'o gânganie sburătâre, căreia noi pămîntenii şi până în qiua de adi, unde
o vedem, îi dicem Calul dracului» (1).
:
Cei mai mulţi Români din 7era-Românescă însă cred nu
numai că Calul dracului e făcut, după cum spune legenda
primă, dintr'un drac, ci cum că el într'adevăr e Calul dracului(2), că dracul încălicând pe dînsul şi preumblându-se
cu el, face Gmenilor r&ii(3). De aceea unii copii de la ţâră se
feresc de a pune mâna pe. dinsul, ca nu cum-vă să li se întîmple vre-o nenorocire (4); alţii însă, când îl văd vara, al6rgă
după el strigând:
—« Calul dracului, stăi să te prind, ca să nu maiaibă Dracul pe ce încălică!

-Şi apoi, prindându-l, îl chinuesce şi omâră, cregând că e
trimis de Dracul sau Satanail ca să lase excremente pe parii
„sai pe aracii împlântaţi în pămînt, din cari se nasc apoi
Carii (5), ce mânâncă

acel pom (6), şi ast-fel omul

să nu aibă

noroc de el,ci să-l arunce saii să-l deă lui (7).
Românii din unele părţi ale Olteniei, precum bună-6ră
cei din Săpata-de-jos, jud. Argeș, cred asemenea că insecta
- acâsta ar fi întru adevăr Calul dracului şi cum că sâra, ve(1) Com. de d-l Th. A. Bogdan.
„ 42) Adun. de Michail Pascalopol, şi com. de d-l Gr. Creţu.
."(3) Cred. Rom. din. Slănic, jud. Prahova, adun. de 1. M. 'Teoharescu,
şi com. de d-l Gr. Creţu: «Se crede că pe insecta acâsta (adecă pe Ca-

dul dracului) călăresce Dracul și face reii Gmenilor;»—a celor din Bolintinul-de-vale, jud. Ilfov, adun. de Ştefan Oprescu şi com. de d-l Gr. Creţu :
«Se spune că Dracul încalecă pe Calul dracului şi se primblă cu el»

—a

celor din

Cloşani,

de d-l Gr. Creţu:

jud.

Mehedinţi,

adun.

de

I. Mich.

Popescu,

com.

«Calul dracului e o insectă albastră, ce dice poporul

că umblă Dracul pe ea. Umblă pe la rădăcinile arborilor din ape.
De
acea şi poporul dice că acolo e Dracul.>
|
(4) Cred. Rom. din Bucuresci, adun, de Mich, Pascalopol, şi com.
de

d-l Gr. Creţu.

" (5) Carii sunt nisce insecte

ca viernii, cari

rod pomii uscați. Not.

culeg.
,
|
(6) În Țâra-Românâscă cuv. pom însemnâză şi copac neroditor.
„_ (9). Cred. Rom. din Bucuresci, adun. de I. Zlătescu, şi com. de d-l Gr.

Creţu ;—a celor 'din Călţuna, jud. Ilfov, adun.
„Şi com. de d-l Gr. Creţu,

de 1. P

etrea Michăilescu,

-

-
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_nind

Dracul, el se. preface în deosebite forme după porunca

Cornuratulaiă şi aşă îl duce apoi de ici, colo după fapte rele (1).
Românii din unele părţi ale 1/oldovei însă cred şi spun că

Caii dracului ar fi draci:

aceia ce nu

pot

face răi

unor

Gmeni, şi ca pedâpsă sunt puşi apoi de către mai marele
lor să umble 9 gile aşă. Pe urmă merg iarăşi la locul lor (2).
Pe lângă producerea Carilor, despre cari am amintit mai
sus, Calul dracului, după credinţa și spusa Românilor din
Tera-

Românăscă,

mai

face

încă

şi multe

alte

rele,

precum:

Dacă se pune pe vre-o vită, boii saii vacă, vita respectivă
strechie, [ar dacă vre-o vită o mănâncă cu 6rbă şi mai ales
cu Susaiii, sub foile căruia se pâte ascunde, vita. aceea se
i se sloumflă şi se sângeră, adecă se îndrâptă, numai dacă
b6de sânge dintr'o vînă grâsă de sub ochi (3).
„Dacă se pune lângă sai pe undiţa cui-vă, proprietarul undiţei respective nu mai prinde nici un singur pesce (4).

Mai departe
fel

Calul dracului servesce Românilor

de profet, şi anume:

şi ca un

ă

din

Când se întîmplă ca el să intre în vre-o casă, 6menii
casa aceea aii să facă o călătorie (5).
Când se arată mulţi
are să plouă; (6)
(1) Com. de
(2) Idem.

d-l Gr.

Caii dracului pe

apă,

e un semn că

Creţu.

|

(3) Cred. Rom. din Vieșani, jud. Gorj, adun. de Dumitru Udrea, şi
|
"
com. de d-l Gr. Creţu.
şi
Mândroceii,
T.
de
adun.
Teleorman,
(4) Cred. Rom. din Liţa, jud.
com.

de d-l Gr. Creţu : «Calul

dracului e o insectă

ce umblă

pe supra-

faţa apei, şi dacă se pune lângă undiţă, nu mai prind Gmenii pesce;»
d-l
— a celor din jud. Ialomiţa, adun. de Petre I. Dumitriu, şi com. de
se
dacâ
că
crede
care
popor,
de
rău
vădut
e
popei
Gr. Creţu: . «Calul
pune pe unâiţa cui-vă (câci sboră pe suprafaţa apei), nu va mai prinde
nici un pesce.»
(5) Cred. Rom.

”
din Vârtej,

,
jud. Ilfov, adun. de I. Dumitriu Grigorescu,

A
şi com. de d-l Gr. Creţu.
Popescu,
D,
V.
de
adun.
Gorj,
(6) Cred. Rom. din Valea-cu-apă, jud.
lungă şi pătată
com. de 4-l Gr. Creţu: <Calul dracului este o insectă
apă. De aceea
pe
multe
strîng
se
plouă),
(ad.
plde
când
cu colori care,
celor din
—a
;>
plâe
să
are
Gmenii, când vâd de acestea pe apă, cred că
când
arată
se
dracului
«Calul
:.
Roşca
Brașea, în Bucovina, dict. de Ger.
are

să fie pl6e»
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Iar când se arată puţini, e semn de vreme bună
secetă (1). .
.
De cum nu se vede Calul popei, se începe tâmna
Românii din unele părţi ale Țransilvaniei însă cred
Unde vegi Calul dracului, acolo îl lasă, că de nu,
prietinesci cu stăpânu-so (3).

sai

de

(2).
şi die:
te îm-

Calul dracului, când îl vedi, fă trei cruci cu mâna pe pămint, că ai scăpat de Satana
„Când te întâlnesci de mai

(4).
multe

ori cu

Calul

dracului,

prinde-l şi-i rupe capul, că numai aşă scapi de leşuirea Satanei (5).
Dacă vrei să-ţi scapi satul de Jidozi, prinde şâpte Cai
de ai dracului şi-i pune în marginea satului sub o grindă
de pod, că atunci toţi Jidovii vor fugi din sat; numai dacă
în acelaşi timp vei dice de şăpte ori:
A: fost un rit
Verde,

I

înflorit,

Să păzesc,
"Să

silesci

De nime ciufulit,
Dar multe ciuperee-o venit,
Multe goânge mi-o venit,

Pe toţi străinii,
Pe toţi nemernicii, Pe toţi 'tragăii

Şi rîtu mi l-o scobit,

Din. sat a-i alungă

Şi rîtu mi l-o găurit,

Cu capu gol,

Până am aflat,
Că eşti în sat,
Până am sciut,

Cu sacu gol,
Cu mintea g6lă,
G6lă

Caici te-ai născut.
Tu sprinten,
Nesprinten,

Ca o 6lă.
Ptui! mar mai fi
Jidovii pe-aci!

Aici te pun

Paz,

(1)

Cred.

Rom.

din

«Când es mulţi Cai
alungă

pe

Stiulbicani,

de aceștia,

Sclepți. lar

când

păzesce,

dict. de Vasile

Mureşan,

atunci încâtă Selepţii,

se arată puţini,

atunci

bună, n'are să ploe, şi Gmenii se bucură şi prind
a
Dumbrăveni, jud. Botoşani, dict. de Gr. Olariu,
(2) După spusa
rescu-Chirilean.

Românilor

din

Zorleni,

Cred.

Rom.

Gin

Cașva,

(6) Cred. Rom. din Hodac,

semn

de

cosi;»—a

comunicat

(3) Cred. Rom. din Ibănesci, comunicată

(4)

e

agricultor :

pentru că ei îi

de

d-l S. Theodo|

de d-l Th. A. Bogdan.

comunicată

de

comunicată

de d-il Th. A. Bogdan.

4-l Th,

A.

vreme

celor din

Bogdan.
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De Jidovi ne mântuesce,
Tu

Mare la cap!

(1)

Cal de drac,

În fine unele ţigănci din fera-Românăscă întrebuinţâză
aripile de la Calul dracului la facerea de dragoste (2).
Iar:
A fi Calul dracului. —
se

dice, tot

care umblă

(1)

Dat.

„(2) Dat.
(3)

Com.

în

Ţâra-Românâscă,

de

un

om

și cred. Rom.

din

Glăjărie,

comunicată

de

Rom. din Fundenii-Dâmnei,
jud. Ilfov, com.
de

neastimpărat,

din loc în loc fără astîmpăr.(3).

S

Sa păr.

T. Bălăşel.

|

d-l Th.A

Bogdan

de d-l Gr. Creţu.

VETRIGA.
(Ephemera

vulgata

L.)

Cei ce locuesc în apropierea apelor curgătâre, cred că nu
odată vor fi observat, mai ales în gilele cele senine şi căldur6se din luna lui lulie şi August, sburând şi jucându-se
pe de-asupra acestora şi cu deosebire pe la apusul s6relui

un fel de musculiță lungărâţă și subţirică, care, după vre-o
câte-vă

ore

de sburare

şi legănare

în aer, cade

apoi josla

pămînt şi piere.
Acâstă musculiţă care, după cum spun o sâmă
ralişti, trăesce numai câte o singură di, se numesce
părți din Moldova: Vefrigă (1), iar în unele părţi
covina: Ţânţar de apă (2).
Partea de dinainte a corpului acestei musculiţe
cat-cafenie, iar cea de dinapoi galbenă. Mustăţile

de natuîn unele
din Bue întuneei sunt

scurte și subţirele ca nisce perișori, iar aripile, dintre cari
cele de dinainte sunt cu mult mai mari decât cele dindărăt,

sunt subţirele ca
ele. La

capătul

o peliţă,

străvedii

abdomenului

şi cu pete

are trei perișori,

cafenii pe
cari sunt

cu

mult mai lungi decât întreg corpul. Asemenea şi picidrele
cele de dinainte sunt cu mult mai lungi decât cele-laltedouă
perechi.
Larva
esce

de

(1) Dat.

Vetrigei,
regulă

Rom.

în

din

care se numesce
lut humos

Dumbrăveni,

asemenea

jud.

Botoşani,

dict. de

cuș, agricultor,
(2) Dat.

Rom.

din

Oprişeni,

Vetrigă, tră-

şi mâlos, în care-şi sapă o mul-

dict. de

Iac. Popovici.

Grigore

'Ţăr-
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ţime de borticele. Iar după ce se preface în insectă, adecă
după ce capătă aripi, prinde a sbură ca un fel de roi pe
de-asupra apelor. Însă ea, ca insect, nu trăesce mai mult decâto di ori două şi apoi pică saii în apă şi se în6că sai pe
uscat şi piere, pentru că, lipsindu-i organele gurei, n'are cu
ce mâncă şi de aceea trebue să piâră.
Atunci când pică ea în apă, se dice că e timpul cel mai
bun şi mai potrivit de prins pesce, pentru că acesta se bate
fârte tare după dînsa și din'causa acâsta este f6rte lesne
de prins.

Tot

din

causa. acâsta, că escit se

bat

acâstă musculiță, o s6emă de Români caută
prin malul apelor şi, puindu-le în unghiţă,

f6rte

tare

după

anume Vetrige
prind pesci cu

dînsele (1).
În fine, aducând Vetriga în privinţa făpturi corpului săii
întru cât-vă cu Țânțarul şi petrecând partea cea mai mare
a vieţii sale ca larvă şi ca nimfă în apă, de aceea se vede
că Românii din unele părţi ale Bucovinei o numesc: Pânr
țar de apă.

(1) Dat. Rom. din Dumbrăveni,

dict. de Gr. Țărcuş.

PURICAȘUL.
(Podura

sai Degeeria

nivalis L.)

Cel ce va trece mai adese-ori în decursul ernii prin atare
pădure sait pădurice, ori printr'o dumbravă sait luncă, şi-şi

va aruncă privirile sale cu luare aminte în drâpta şi stânga,

acela va trebui numai decât să observe un fel de insect mititel de culGre nâgră-verdie sărind încolo şi încâce pe omătul de sub tufişe saii siând pe sub lemnele cele câpte şi pu-

tregăi6se de sub omăt, unde se adună
acru ce-l daii lemnele respective,

Acest insect mititel, care e numai
care aduce întru cât-vă cu Puricele

cu sutele la izul cel

de 1.5 mm. de lung, şi
de casă, se numesce în

Bucovina: Puricaș (1) şi Purice de omet (2), iar în Moldova
şi 'Țâra-Românsscă:

Purice

de omăt (3).

Atât Românii din Bucovina cât şi cei din Moldova şi Ţ6ra-
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(1) Dat. Rom. din Putna, dict. de Sam. Lucaciii.
(2) Dat.

Rom.

din

Udesci,

dict.

de

Lazăr

Rotariu,

şi

com.

de Darie

Cosmiuo: «Purecele de omăt e negru-vergiă. EL se află pe sub lemnele

ce sunt cam c6pte şi cari staii sub omăt. Se strînge la izul cel acru, ce-l
dait acestea» ;— a celor din Vicovul-de-sus, dict. de Tâder Ionesi;—a

celor

din Igesci, dict. de Pinteleiă al lui T6der Socolovschi ;— a celor din
Frătăuţul-vechiii, diet. de G. Onciul: «Puricele de omăt se află mai
ales la
pădure pe om&t și sare ca și Puricele de casă.»
(3) Dat. Rom. din Paşcani, dict. de C. S. Bucan: <Puricele
de omit
„e puţin ce-vă mai mare decât Puricele de casă; e negru și
sare ca şi
acesta» ; —

a celor

din Zorleni,

com.

de

d-l &. Theodorescu-Chirilean

«Sunt două feluri de purici: puricele care trăesce pe om
și pe animale,
şi Puricele de omăt, care se găsesce ârna pâlcuri pe omăt»;
— Crăiniceanu, Womenclatura, publ. în Convorbiri lit. an. XXIII,
p. 342.
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Românâscă cred şi spun că atunci când se arată puricele acesta
întâia Gră,

semn
când

şi mai

ales

spre

primăvară,pe om&t,

atunci e un

că în curând are să se ieă omătul, pentru că el rar
se arată mai înainte de ce se mâie omătul, ci mai

tot-deauna pe la luatul acestuia (1).
Puricele de omet e deci, după credinţa şi spusa Românilor Bucovineni şi Moldoveni, un insect care mănâncă omătul
şi prin acâsta anunţă nemijlocita sosire a primăverii (2).
După ce s'a luat însă omătul şi după ce a sosit mult dorita şi aşteptata primăvară, nu se scie unde se duce şi ce

se face (3).

(1) Cred. Rom. din Bucovina, com. Igesci, dict. de Pint. al lui T. Socolovschi ; -- a celor din Vicovul-de-sus, dict. de T. Ionesi: <Puricele de
omăt e negru, şi când se arată pe omăt, atunci omâtul acela îndată se
topesce, se iea» ; — a celor din Vicovul-de-jos, dict. de Sidor Calancea:

_ «Puriciă de omăt se arată a moloșag,

şi cum

se arată, îndată se şi iea

omâ&tuls;—a celur din Galanesci, dict. de George Cârstean : <Când se vâd
Puricii de' omăt, atunci a doua sai a treia gi se iea omâtul, să îie ori şi
cât de frig; să crape chiar şi draniţa pe casă de ger, că omătul tot se
mâie şi se iea»;—a celor din Frătăuţul-noii, dict. de Nic. Rusu: «Puricele de omet pică spre luarea omâtului. El pică întrun numsr forte mare
și când pică, de bună-sâmă se iea omâtul; —a celor din Moldova, com.
Pașcani, dict. de C. S. Bucan; —a celor din 'Țâra-Românâscă, com. de

S. Sa păr. T. Bălășel: «Când

zăpada

că are să se

face purici, e semn

topâscă.»

(2) Diet. d2 Sam. Lucaciu și C. S. Bucan.
(3) Cred. Rom. din Galanesci, dict. de Il6na Cârstean:
Puricii

de

omăl,

atunci

se

subţie

omătul,

căci

«Când se arată

se apropie

primăvara ;

arătarea lor e semn de primăvară» ;—tot de acolo, dict. de George Galan:
«Când

se arată Puricele de omât, trebue

să se lase

sania

şi să se caute

carul, căci în curând sosesce primăvara»; — a celor din Dorotea, dict.
de Ilie Brădăţan: «Puricele de omăt se arată a căldură, şi când se arată
el, atunci e plin omâtul de dinsul»; — și a celor din Moldova, com.
Paşcani, dict. de C. 8. Bucan.

ÎNDREPTĂRI ȘI ADAUSURI.
ILENA.

Pag.

11, şirul 3 şi 4, în loc

de:

prin gădini, să se

cetâscă:

|

prin grădini.

; Pag. 12, Nota 6, în loc de: cf. Dr. Gust. Weigand, Fiinfter
Jahresberichi des Iustituis fiir vuminische Sprache (rumănisches Seminar) zu Leipzig, Leipzig 1896, p. 316 şi 317, să

se cetâscă: ci. Dr. Gust. Weigand, Fiinfter Jahresbericht des
Instituls fiir rumănisches Sprache (rumiinisches Seminar) zu
Leipzig,

Leipzig

1898, p. 312.— Idem,

Dritter Jahresberichi,

Leipzig 189%, p. 316 şi 317,

CĂRĂBUȘUL.
Pag. 26, şirul 5, în loc de: ca aripa să nu pâte scăpă,să
se cetâscă: ca aripa să nu p6tă scăpă. Iar în şirul 12 de pe

aceeași pag, în loc de: cotoiului, să se cetâscă: cotorului.

LICURICIUL.
Pag. 49, după şirul 7, să se adauge următârea legendă din
Transilvania, com. Şieul-mare, com. de 4-l Th. A. Bogdan:
«Cât de rea e lumea şi câte nemernicii se mai săvârşesc
din partea Gmenilor, nime în lume nu le scie, decât numai

Dumnedeii,
«Odată

care le scie t6te.

eră un om

vestit de mare vrăjitor, căruia, de meş-
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ter şi prefăcut ce eră, i se duse vestea până în a şâptea
ţâră. Cine îl vedea şi-l augiă nu-l mai putea uită, căci gura
îi umblă ca meliţa şi mânile ca sucala. El t6te le sciă şi le

gâciă. Cum, cum nu, asta numai Dumnedei singur o sciă de

unde puteă el ca să aivă atâta meşteşug şi o aşă de mare
învăţătură.
«Unii credeai că el e trimis de Dumnedeii ca să lumineze
alţii însă

lumea,

de

îl credeaii

venise ca să înveţe 6menii
Dumnegei.
«Dumnegeii însă, care e cel mai
sale,

turilor

le sciă

tâte:

cum

Satanei,

unslta

a nu

anume

care

în bunătatea lui
|
binevoitor al făp-

mai crede
mare

Gmenii

el printre

şi ce face

pămînteni. Îl cunosci că nu e altul decât Tata dracilor, căruia i se împuţinară slugile și de aceea a luat-o prin.lume
ca să-și caute vre-o două.
“ «Omeniă, vegi bine, închinaţi spre rele, mai bucuroşi primia învăţăturile vrăjitorului decât vorbele şi poveţele cele
|
înțelepte ale preoţilor lui Dumnedei.
aceea

«De

o di

nu-cră

să

care

în

se

nu

întîmple

ce-vă

ne mai pomenite. Adi eră vrajbă între prietini,
mirozenii
mâni se gâtuiaii, apoi se întâlniaii şi de li se nimeriă ce-vă
lucru de pricină ajungeau până la străpungere şi omor.
«Nu eră pomană până atunci ca tata cu fiul să se fi sfăvre-o

dit

Acuma

însă

atunci

femeile

trăiaii

averii,

pricina

din

dată.

ori

scie Jla-

monu din câte nemicuri, ajungeai. până la sfadă, de acolo
la judecată şi mai pe urmă la aprinderi şi omor.
«Până

şi se încăeraii

chiar

de păr

ca

surorile,

şi în mijlocul

se sfădiau

acum

uliţei.

« Vrăjitorul acesta cu învețăturile lui aduse lumea în corn
că fie-care trebue

de: capră,

spuindu-le

aibă mai

mult ca altu.

să aibă

drepturi în-

tr'o formă. După învăţăturile lui nimeni nu era ertat ca să

mai

mare

ca cel-lalt. Fiul trebue

şi fata alăturea cu mama
unul

nu

Nimeni nu eră vrednic de o cinste
să fie alăturea

cu tată-săă

sa, că dor toţi sunt Gmeni, şi nică

e mai sfint ca cel-lalt.

«De aceea vrăjbile şi neînțelegerile nu mai aveai capăt.
— de se îngroCând se sfârşiăo vrajbă, se începeau qece,
ziseră

toţi popii de

atâta

r&utate,

câtă se făcuse.

«Se trudiră preoţii ca să-i abată de la

rătăcire, dar t6tă
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truda

le-a

fost

în zadar, căci meşter

eră Dracu în ale răului.

«Dumnedei vădând că nu-i modru ca preoții să mai pâtă
îndreptă 6menii la calea cea adevărată, luatu-şi-a cârja şi

încălţând o pereche
dând

poveţe

de

înțelepte

opinci

de

fier,

pămîntenilor.

pornit-a

la

drum,

|

«Omenii îl ascultai şi nici preă, căci mai uşor li se păreă
a face răi decât bine.
«Aşă umblând Dumnedeii pe pămînt multă vreme, la urma
urmei a vădut că nui lucru de şagă, şi de aceea suindu-se
pe un armăsar alb ca spuma și iute ca fulgerul, suitu-s'o
la cer şi scoborîna tâte trăsnetele început-a a da din să-

geți după Sătana, care adi se ascundeă
în o apă, în cât numai cu grei i-a putut
cele 99 de capete.

în o stâncă, mâne
ajunge un cap din

«Din capul acela s'au făcut apoi o mulţime
schimbându-se

în scântei

şi adi le mai

de

sfărmi, cari

vedem pe pămînt, şi

mai cu s6mă pe marginea drumurilor leşuind şi acum
Gmeni.
«Și

scânteile

acelea

se crede

«Tatu dracilor însă, vădând

după

că ar fi Licuricii de aqi.

puterea

lui Dumnedei,

s'a

ascuns în stânci și bolovani şi adi e acolo, de unde şi acum
leşuesce după Gmeni, iar pe care cum îl întâlnesce, îl pune
să facă lucruri grele şi păcătâse.
.

«Şi Gmenii, așă se vede, că şi agi îi mai ascultă poveţele

şi învăţăturile lui, căci din di în qi se fac tot mai răi.»

BORZA.

Pag. 61, şirul 1, după cuvintele: încă şi, să se
adauge:
Borzde ; iară în notă: Dat. Rom. din Pârtescii-de
-sus, dict.

de Domnica

Juga:

«Borzdea e vârtâsă la aripi, merge încet

Şi pute f6rte urît. Adese-ori se string
la un loc.»

Pag. 61, Nota 2, şi pag. 65, Nota

lăc6nca,

să se cetâscă: Bălăcâna.

câte

mai multe Borzdie

1, şir 2, în loc de:
”

Bă-

vu:

o
a

MORARIUL.
Pag.

67, şirul 1 de jos, după

şi Surdumaciii,
folkloristice,

vol.

cuv. Surdomaș să se adauge

iar în notă, Gr. G.
I, Partea

Iar la pag. 72, Nota

Tocilescu,

JMaterialuri

I, p. 644.

1, să se adauge:

cf. şi Gr. G.

Toci-

lescu, Materialuri folkloristice, cit., p. 844, unde se află şi două

descântece despre Surdumaci din Ţ6ra-Românâscă, jud. Gorj;
şi p. 645, unde,se află două descântece despre Molefi, asemenea din 'Ţâra-Românsscă, jud. Teleorman.—
Dr. N. Leon,

Istoria nalurală medicală, p. 112: «Cu Moleţi se vindecă năduștla la copii, dacă se descântă Molejii, se pis6ză şi se
beaii cu apă (Romanaţi).»
«Sfoegii din făină puși în rachiu se beaii pentru frigari
(Ialomiţa).»

GĂRGĂRIȚA.
Pag. 94, şirul 11 de
fă-ţi cruce.

jos,

în

loc

de:

fă. ţi cuce,

cetesce :

BUBURUZA.

Pag. 116, după șirul ultim să se adaoge:
O altă legendă din Zransilvania, com.

Sângiorzul de Mu-

reş, com..de d-l Th. A. Bogdan, care ne spune asemenea
că Buburuza e făcută dintr'o fată mare, sună ast-fel:

«Mai de mult, pe când nu eraii Gmenii aşă de răi
păcătoși,-nu

eră iad, făr'

numai

rai,

căci bunul

şi

de

Dumne-

deii, vădut-o că şi așă numai pustiu o să steă, neavând cine
să-l stăpânâscă, după ce Gmenii, în nepriceperea lor, erai
aşă de îndestuliţi cu tâte câte le-o rânduit Dumnegei, de
nici prin minte nu le veniă ca să se plângă în protiva în-

ţelepciunii şi a bunătăţii lui. De la o vreme însă Gmenii s'au
îmmulţit, de nimică nu le mai ajungeă. Pentru aceea început-au
a se învrăjbi

unii între

alţii, după

ce cei lipsiţi, credând

că
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aşă e bine, luai cele trebuinci6se de la cei îmbuibaţi, fără
a mai întrebă că e ertat ori.nu.
"Nu sciau bieţii lipsiţi, că nu le eră ertat să ieă ce-i ul
altuia, căci până atuncia nimeni nu cunosceă ce e păcatul.
<Înduratul Dumnedeii, -care tâte le scie şi le vede, la urmă
văqând că vrăjbile între Gmeni, în loc să se împuţineze, se.
tot îmmulţesc, a trimis pe harnica lui sluguţă, pe arehanghelul Mihaila, ca să-i deştepte şi să-i îndemne la lucruri bune.

«dreh. Mihailă,
minat

minţile,

ducându-se, le-a spus Gmenilor şi le-a lu-

înv&ţându-i

că ce e păcatul

şi ce

facă-ca să se ferâscă de păcat.
«Numai atâta le-a trebuit Gmenilor ! După

trebue

să

ce ai sciut și

priceput ce e păcatul, pare că eră lucru pocit, numai tot.
lucruri rele și netrebnice făceaii. S'a născut între ei /dconiia, pisma, rcutatea, batjocura, sfada, bătăile şi uciderile.
< Vădând Dumnedeu îndărătnicia Gmenilor, lăsatu-l-a ca:
fie-care să facă după voia lui, după ce ei făceaii chiar în
potriva voinţei sale. Ca pedâpsă însă şi-a pus în gând ca

să nu-i mai lase în rasă, fără în marginea

raiului făcut-a o

gârlă afundată, de eră întuneric beznă în ea, de adâncă ce
eră. A luat apoi un lucâfăr şi așă înfocat, cum eră, l-a arun-

cat în fundul gârlei, de tâtă s'a umplut de jar, apoi pe fiecare

om,

cum

îl vedeă

netrebnic, îl luă şi-l asvârliă acolo pe

foc ca să se pocăâscă.
«Şi locul acela l-a numit ad şi sad e şi adi.
«Dar ca să vadă 6menii că Dumnegeu scie cum
depsâscă, a lăsat odată porţile raiului deschise, ca
i-o plăcâ să intre să vadă cât e de bine în el, apoi
chis şi porţile iadului, ca să vagă și necazurile şi
rile din el.
<A mers multă lume şi s'a uitat, şi câţi se uitai
le cresceă inima şi li se înveseliă sufletul, iar după
geaii şi vedeai îadul, inima de spaimă li se făceă

sâ-i pela care
a desplângeîn rasi
ce mernumai

cât un purice şi de frică le furnică sângele prin 6se.
«Vădând 6menii cum scie: Dumnegeii să pedepsâscă pe
cei răi, îndreptatu-saii cu. mic cu mare până la unul.
«Cel din urmă însă nu vrea să se îndrepte odată. cu
capul. Şi acest îndărătnic eră o fată frumâsă ca un înger
şi ist6ţă, de nu i se găsiă soţie. Eră sdravănă, după cum
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dicem noi, căci aveă un trup înalt, rotund şi grăsuliii, ca şi
care nu mai vegi alta, dar mai aveă apoi şi un cap, de gândiai că-i de pe ic6nă. Şi cum nu, căci părul ei mare, frumos
şi creţ, negru şi sclipicios ca pana corbului şi mâle ca mătasa, îi da o formă frumâsă. Ochii ei negri şi scăpărători,

de gândiai c'o să te sârbă cu ei dintr'o vedere, gura eicu
" buzele

roşii ca fragele

câmpului

şi obrajii

ei albi şi curaţi

ca omă&tul, apoi împodobiţi cu două ruji roşii ca sângele, nu
scii qă&ii cui nu i-ar fi plăcut.
- <Dumnegei, trimiţându-l pre arch. Mihailă ca să o ieă
de pe lume şi s'o ducă în fad, ca să-şi ispăşâscă păcatele
pentru dâca şi îndărătnicia ei, s'a dus, dar cândo vădi, nu
puti să-i gică nici un cuvînt. Pare că i se puse un nodîn
grumaz, când eră să-i qică ca să se gate de drum. Şi i se
făcă milă arch. Mihailă de bita fată, căci el sciă cât e de
răi în iad. De aceea s'a întors .iar la cer, fără a-fi dus şi
fata ca să o arunceîn fundul întunericului.
«Dumnedeii, văqându-l supărat, întrebatu-l- -a că de ce-iaşă
de mâhnit,
— «Dâmne
— îi 'qise arch. Mihailă — tote poruncile tale ţi

le-am împlinit, una însă n'am putut-o, căci mi-a fost milă de
frumuseţea sărmanei fete.E aşă de frumâsă, cât te cuprinde
un fior dulce şi o milă fără s6măn când te uiţi la ea. Dâmne!

de este cu putință, mai las'o că d6ră se va îndreptă!
— <Hei, fiule Mihailă, de ai sci că mila ta mă costâză pe
mine multă trudă şi supărare. lan vedi, ea de atunci a îmmulţit numărul păcătoşilor, căci câţi o văd, toţi îs cuprinși
de lăcomie. Fie-care gândesce la ochii ei, la faţa ei. Vedi,

vedi, când ai mers să o iei şi s'o aduci, numai

ea singură

eră păcătâsă, căci numai ea sciă ce e fudulia, dâcaşi
dărs&tnicia, acuma însă numărul lor s'a îmmulţit.

—

«<Dâmne! de e cu puţinţă, nu

stârpi

acel

fel de

în-

om,

căci e frumâsă, de nu e modru ca să se mai nască una ca ea!
— «Bine o să o mai las dâr se va mai pocăi și îndreptă.
Dacă însă în vreme de un an 'nu se va îndreptă, iar o să te
trimet, ca să o aduci şi să o aruncă în fundul iadului.
— «Bine! fie voia ta!
«Şi cu acâsta se despărţiră, ducându-se Dumnegeii ca să.
mai îndrepte şuruburile de la maşina lumii, iar archanghe-
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Mihailă
cei

se duse

ca să mai înțelepţeâscă

şi încuminţâscă

pe

muritori.

<Archanghelul Mihail, după ce umblă multă
răţie cât pe jos cât în căruţă, ajunse şi la casa
frumâse, unde de mulţimea Gmenilor nici de casă
apropia. Curios se vâri și el printre Gmeni ca să

lume-împ&fetei celei
nu se putiă
vadă la ce

se sgâiaii curioşii. Insă când colo, ce văqii?.. Fata cea îrum6să îndemnă Gmenii la plăceri şi mândrie. .
—Nu e bine ca să credem numai în cele ce ni le spune
_Dumnedeii şi sfetnicii săi, făr' hai să mai facem şi de capul
nostru, că a bună-sâmă răi nu ne va fi!
<Aşă diceă fata, .
«Archanghelul 1fe/azlă, augindu-i cuvintele, se mâniă foc

pe dînsa, şi haid, făcu o îistanță, ca să-l lase să
fata cea păcătâsă și să o arunce în iad.

apuce

pe

— <Nu-vei duce-o'n iad! — dise atunci Dumnegeă,
căci
„eaşi acolo pâte să 'născocâscă vre-o rButate şi vre-o nemernicie, prin care să pricinuâscă neînţelegeri, făr' mai bine
să o prefaci în cea neînsemnată gujulie din lume!

« Archanghelul Mihailă, augindu-i porunca, se repedi printre Gmeni
de atâtea
cum eră,o
-cu puncte

la fata cea frumâsă şi luând-o de păr, o învârti
ori până se făcu mică cât o scîntee, apoi așă mică,
asvârii, de se pretăcu într'o gujulie mică și roşie
negre pe aripi.

«Acâstă gujulie aii botezat-o apoi Buburuză, şi Buburuză
i-a r&mas numele.
«Şi ea şi adi, când o pui pe deget, îţi arată în cătrăii să
te duci. Dar e bine ca omul chiar în contră să facă, căci ea
numai la rău te îndrâptă.»

ALBINA.

Pag. 174, şirul 9, în loc de: Albinișă, să se cetâscă: albia
nușă.
Pag. 190, şirul 21, după cuv. alghină, să se adauge: şi
aldgină.

di

BONZARIUL.

Pag. 193, şirul 1, după: . Bondariă de câmp, să se adauge:
şi Bondăroiă, iar în notă : Dat. Rom. din Pârtescii-de-sus.

Pag.

197, şirul 16, în loc de: ovez ele, să se cetâscă :ovesele.

VIESPELE.

cuv.
Dat.

Pag. 216, şirul 7, după
Gespușâr ă, iară în notă:

Gespușor, să se adauge : fem.
Rom. din Pârtescii-de- sus.

VIESPOIUL.

Pag.

256, şirul

Ghiesperdică,

de:

8, în loc

să

se cetâscă :

Giespă&rdică.

a

ALBILIȚA.
9258,
Pag.
o

?

şirul

11, după

.

cuv. omi

Y să se adaug>e:

omiiidă

pl. omiiigă.

„OCHIUL

|

PĂUNULUI,

s, să se
Pag. 276, şirul 3, îni loc de: Euphorbia Gyparissia
cetâscă: Euphorbia Oyparissias.,
——

FLUTURUL

DE

MĂTASE.

Pag. 283, şirul 1 şi 4, precum .“şi. în Nota
de: didioli, să se cetâscă: didche.

1, şirul 3, în loc
|

37
Martan,

lus:ctele.

?

|

58

"STRECHIA,

Pag. 361, în loc de versurile:
|
|
să

se

Strechia,
* Urechia.

cetâscă:
- Btrechea,
Urechea. |

MUSCA

CALULUI.

Pag. 364,. şirul 4, în loc de:

Oestrus equi.

Aestrus

equi, să se cetâscă:

”

- Iar în șirul 13, în loe de: gâdilătură, să se cetâscă:
litură.
”

gâdi-

MUSCA,
Pag. 371, şirul 7, în loc de cuvintele: mă nun de o parte, să
„ se cetâscă: mă pun de o parte.:

PĂDUCHELE.

Pag. 468, după
„O. legendă

din

şirul 16, să se adauge:
Transilvania,

com.

Ruşii

de d-l Th. A. Bogdan, ne spune despre
lui de cămașă următârele:
<Restignind Jidovii pe Domnul

nii se cântau

morţesce,

Beclânului,

com.

originea Păduche- .

nostru Is. Chr. toți creşti-

sfârşindu-li-se

inima

-qe necaz Şi su-

părare. Chiar şi dobitâcele şi gujuliile pămîntului încă vărsau lacrimi de durere,

numai

nâmul

cel

afurisit şi păcătos

al lui Iuda'riîdeă şi se veseliă de acâstă faptă nemernică.
«Creștinii se ascundea prin inima pădurilor

slujbe

asupra

creştineşci,

se rugai

acestui n6m

la Dumnedeii,

netrebnie. :

unde, făcând

cerând “pedâpsă

579
«Dumnegei îi ascultă, dar dise:.
„— «Nu e bine să baţi pe nimeni cu bota, făr” fie-căruia
să-i dai pace ca să drumărâscă pe căile apucate, până se va

bate el pe sine. Căci Gmenii aceştia nu-s vrednici ca Dum-

nedeul tuturor făpturilor să-şi arunce privirea asupra lor,
nu-s vrednici ca Dumnedeii să-şi atingă mânile lui cele sfinte
şi drepte de păcătosul lor trup. Voiii lăsă însă ca toţi 6menii şi t6te dobitâcele pămîntului să judece asupra faptei lor,
şi pe cari le vor judecă fapta lor, face-i-oiii nedespărţiţi ; pe

cei ce însă îi vor judecă mai mult, înzestră-i-oiii cu ce vor

dori !»

|

«Şi cum dqise Dămnedeii, aşă şi făci,
«Când colo ce să vegi? T6te dobitâcele fugiaii de ei, cum
fuge Satana de puterea rugăciunii ; şi fugiaii. şi Smenii de
alt n6m, de nici urmă să nu le rămână, numai. vecinul lui
Iuda, care l-a vîndut pe 1s., bătându-l cu palma peste umeri,
îl lăudă, qicând că dâr un mai mare bine ca acesta nimeni
în lume nu ar fi putut face.
«Pe vecinul acesta Dumnegei îl pedepsi, că îl lipi de haina
vîngătorului

Iuda, dar

pe când îl atinse el de

haina lui Iuda,

îl schimbă într'o gujulie mică, căreia Gmenii îi gie Păduche.,
«Şi de atunci Păduchele tot legat e de haina nâmului jidovesc, şi Jidovii. nici că vor scăpă de el, până nu se vor!
face

cu toţii. creştini buni, drepţi şi adevăraţi!».
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